
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავლენა ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობაზე 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის 

ფარგლებში ბევრ ქვეყანაში,1 მათ შორის, საქართველოში, საგანგებო მდგომარეობა 

გამოცხადდა.2 პანდემია მთელს მსოფლიოში ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური 

საქმიანობის შემაფერხებელი უმთავრესი ფაქტორი გახდა. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 

ვირუსით დაინფიცირების პრევენციის მიზნით თვითიზოლაციაში ან კარანტინში იმყოფება. 

აღნიშნული, ერთი მხრივ, ვირუსის გავრცელების პრევენციას, მეორე მხრივ კი, უამრავი 

ადამიანის პოტენციურ მოძალადესთან ერთ სივრცეში იზოლირებას უკავშირდება.  

კრიზისების პერიოდში, მათ შორის, ეპიდემიის დროს, არსებობს ქალთა მიმართ ძალადობის 

ზრდის ტენდენცია.3 მიმდინარე პანდემიისას ოჯახში ძალადობის შემთხვევები 

გლობალურად ერთი მესამედით გაიზარდა (მაგალითად, საფრანგეთში ოჯახური ძალადობის 

შესახებ შეტყობინების რიცხვი კარანტინის გამოცხადების შემდეგ 30%-ით გაიზარდა, 

არგენტინაში - 25%-ით, კვიპროსში - 30%-ით, სინგაპურში - 33%-ით. გარდა ამისა, ოჯახური 

ძალადობის შემთხვევების ზრდა დაფიქსირდა კანადაში, გერმანიაში, ესპანეთში, 

გაერთიანებულ სამეფოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებშიც.).4 თითქმის 

ყველა ქვეყანაში გაიზარდა ძალადობის მსხვერპლი ქალების რიცხვიც.5 ძალადობის რისკს 

ასეთ შემთხვევაში სხვადასხვა გარემოება ამწვავებს, მაგალითად, პანდემიით გამოწვეული 

შიში, სტრესი, გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც მოძალადისთვის შესაძლოა 

მაპროვოცირებელი ფაქტორი გახდეს.6 ამასთან, მსხვერპლი უფრო მეტ დროს ატარებს ოჯახის 

მოძალადე წევრთან, რის გამოც, მისგან თავის დაღწევა რთულდება - მსხვერპლმა შესაძლოა 

ვერ მოახდინოს განმარტოება და, შესაბამისად, სამართალდამცავ უწყებაში დარეკვა. 

თუმცა, სტატისტიკა პანდემიის გავრცელებამდეც ცხადყოფდა, რომ ოჯახური დანაშაული 

ისევე, როგორც ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა, ყველა საზოგადოების უნივერსალურ 

რეალობას წარმოადგენს და მთელს მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული კომპლექსური 

პრობლემაა, რომელსაც, სპეციფიკური ხასიათისა და სოციალური საშიშროების 

გათვალისწინებით, დამანგრეველი შედეგები მოყვება არა მხოლოდ დაზარალებულისთვის, 

არამედ მთლიანად საზოგადოებისთვის. მსოფლიოს მასშტაბით ქალთა დაახლოებით ერთი 

მესამედი (35%) ერთხელ მაინც ყოფილა პარტნიორის ან ყოფილი პარტნიორის მხრიდან 

                                                           
1 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე. 
2 საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის დეკრეტი №1 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო 

მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ. 
3 World Health Organization, COVID-19 and violence against women, 26 მარტი, 2020; UN Women, COVID-19 and 

Ending Violence Against Women and Girls.  
4 European Parliament, COVID-19: Stopping the rise in domestic violence during lockdown, 7 აპრილი, 2020; UN Women, 

COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls. 
5 United Nations, UN chief calls for domestic violence ‘ceasefire’ amid ‘horrifying global surge’, 6 აპრილი, 2020. 
6 დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე. 

https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/coronavirus-which-countries-state-of-emergency-europe/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4830372?publication=0
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052
https://www.cgdev.org/blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-women-and-children


ძალადობის მსხვერპლი.7 სტატისტიკას კიდევ უფრო საგანგაშოს ხდის ის ფაქტი, რომ ამ 

ფორმის ძალადობას  ფარულობა ახასიათებს და დუმილის, სტიგმისა თუ სხვა ფაქტორის გამო, 

რიგ შემთხვევებში, არ მჟღავნდება.  2018 – 2019 წლებში საქართველოშიც ერთ-ერთი ყველაზე 

გავრცელებული დანაშაული ოჯახში ძალადობა იყო.8 ამ დანაშაულის მსხვერპლთა 

მნიშვნელოვან სეგმენტს კი (88%) სწორედ ქალები წარმოადგენდნენ.9  

საქართველოში, ამ ეტაპზე, არ გამოქვეყნებულა ახალი კორონავირუსის პანდემიის დროს 

ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა სტატისტიკა. ერთი მხრივ, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ინფორმაციით, პანდემიის გავრცელების პირობებში, არ შეინიშნება ოჯახში 

ძალადობის შემთხვევების შეტყობინების ზრდა.10 თუმცა, მეორე მხრივ, ქალთა მიმართ 

ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ 

ბოლო პერიოდში მათ ძალადობასთან დაკავშირებით სამართლებრივი დახმარებისთვის 

იმაზე მეტმა ქალმა მიმართა, ვიდრე სხვა დროს.11 აღნიშნული, შესაძლოა, სწორედ იმ ფაქტით 

იყოს გამოწვეული, რომ მსხვერპლს მოძალადესთან ერთ სივრცეში უწევს ყოფნა, რის გამოც, 

ვერ ახერხებს სამართალდამცავ უწყებაში დარეკვას, თუმცა შესაძლებელია, მოახერხოს 

ალტერნატიული საშუალების, მაგალითად, სოციალური ქსელის გამოყენება. ამის 

გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, მოხდეს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება „112“ 

მობილურ აპლიკაციასთან დაკავშირებით, რომელიც, ზარის განხორციელების გარდა, იძლევა 

ჩუმი გამოძახებისა და ოპერატორთან მიმოწერის შესაძლებლობას.  

ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა როგორც მთავრობის,12 ისე 

საქართველოს პროკურატურის13 ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ამ 

სახის დანაშაულების პრევენციის მიზნით ბოლო წლებში გატარებული ღონისძიებების14 

მიუხედავად, არსებული სიტუაციის ანალიზი ისევე, როგორც საერთაშორისო15 და 

                                                           
7 World Health Organization, factsheet, violence against women, 29 ნოემბერი, 2017. 
8 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (2019 წლის 

შემთხვევაში, მონაცემები დამუშავებულია ოქტომბრის მდგომარეობით).  
9 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში - ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და 

პრევენციის მექანიზმები, 8 თებერვალი 2019, გვ. 9.  
10 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი.  
11 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 

საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების მიმართვა სახელმწიფო უწყებებს. 
12 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი.  
13 საქართველოს პროკურატურის ოფიციალური ვებგვერდი; ამასთან, სიძულვილით მოტივირებული 

დანაშაულისა და ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურის 2017-2021 წლების 

სტრატეგიით ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად არის განსაზღვრული.  
14 „ოჯახში ძალადობის შესახებ“ კანონის მიღება (2006), ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია (2012), ძალადობის 

ფაქტებზე რეაგირების ღონისძიებების გამკაცრება (2014), გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ 

ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის შექმნა (2017), 

შემაკავებელ ორდერთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები (2018), ოჯახში ძალადობის რისკის 

შეფასების მექანიზმის დანერგვა (2018), ოჯახურ დანაშაულზე მიმდინარე გამოძიების მონიტორინგის მიზნით 

შსს-ს ფარგლებში სპეციალური დეპარტამენტის შექმნა (2018). 
15 ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ სპეციალური მომხსენებლის 

ანგარიში საქართველოში ვიზიტის შესახებ, 9 ივნისი 2016, გვ. 17; Un women Georgia official website, “Chief 

Prosecutor's Office of Georgia presents analysis of cases of violence against women and girls”, 27 ნოემბერი, 2018.  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://info.police.ge/page?id=115
https://sao.ge/files/auditi/auditis-angarishebi/2019/ojaxshi_dzaladobis_dacvis_efeqtianobis_auditis_angarishi.pdf
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministro-agrdzelebs-odjakhshi-dzaladobis-tsinaaghmdeg-efeqtian-brdzolas/13440
https://gyla.ge/ge/post/qalta-mimart-dzaladobis-da-ojakhshi-dzaladobis-sakitkhebze-momushave-organizaciebis-mimartva-sakhelmtsifo-utsyebebs#sthash.P3Q3bZa7.UCYEMrvx.dpbs
https://police.ge/ge/projects/odjakhshi-dzaladoba
http://pog.gov.ge/interesting-info/family-violence
http://old.pog.gov.ge/res/docs/saqartvelosprokuratuirsstrategia.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/42/Add.3
https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2018/11/chief-prosecutors-office-of-georgia-presents-analysis-of-cases-of-violence-against-women-and-girls


ადგილობრივი16 ორგანიზაციების შეფასებები ცხადყოფს, რომ პროკურატურისთვის 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ამ კატეგორიის დანაშაულებზე ეფექტიანი და 

სრულყოფილი სისხლისსამართლებრივი დევნის  განხორციელება.   

საქართველოში პროკურორებისთვის სირთულეს წარმოადგენს ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის დანაშაულის შემთხვევებში გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის მოტივის 

იდენტიფიცირება. ხშირ შემთხვევაში ისინი არ არიან საკმარისად ინფორმირებულები 

გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებზე რეაგირებასთან დაკავშირებით არსებული 

სტანდარტებისა და სპეციალური მიდგომების შესახებ,17 რაც, ერთი მხრივ, 

მართლმსაჯულების ხარვეზს, მეორე მხრივ კი, მსგავსი ტიპის დანაშაულების მსხვერპლთა 

უფლებების დაცვისთვის მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენს.   

ამ კატეგორიის დანაშაულებთან მიმართებით ერთ-ერთი მთავარი სირთულე უკავშირდება  

ოჯახურ დანაშაულებზე, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობაზე სპეციალიზებულ 

პროკურორთა არასაკმარის რაოდენობას,18 რაც სპეციალიზებულ პროკურორთა 

გადატვირთულობას იწვევს. ერთი მხრივ, 2018 წელს ოჯახში ძალადობასა და ოჯახურ 

დანაშაულთა საქმეებზე გამომძიებელთა და პროკურორთა სპეციალიზაციის წესის 

განსაზღვრამ19 გარკვეულწილად ხელი შეუწყო პროკურორთა საქმიანობის ხარისხის 

ამაღლებას. თუმცა, მეორე მხრივ, არ არსებობს პროკურორთა დატვირთულობის 

სრულყოფილი მონიტორინგის მექანიზმი, რაც უარყოფითად აისახება 

სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების ეფექტიანობაზე. 2019 წლისთვის ოჯახში 

და ქალთა მიმართ ძალადობის მიმართულებით გადამზადებულია 193 პროკურორი, თუმცა, 

საქმეთა დიდი რაოდენობის გათვალისწინებით, სპეციალიზებულ პროკურორთა რაოდენობა 

არასაკმარისია. რიგ შემთხვევებში, პროკურორს უწევს არათუ სხვადასხვა სისხლის 

სამართლის საქმის ერთდროულად განხილვა, არამედ ერთმანეთის მიყოლებით ჩანიშნულ 

სასამართლო პროცესებზე გამოსვლა, რაც იწვევს სასამართლო სხდომის ერთი, ორი და მეტი 

საათის დაგვიანებით გამართვას.20 მსგავსი მოცემულობა აისახება ბრალდების მხარის 

მომზადების ხარისხზე და პროცესის გაჭიანურებას იწვევს. აღნიშნული კი, საბოლოოდ, 

მკაფიოდ უარყოფით გავლენას ახდენს როგორც პროცესის მიმდინარეობაზე, ისე ზოგადად, 

სისხლის სამართლის პროცესის წარმოების ხარისხზე. შესაბამისად, ეფექტიანი 

                                                           
16 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, საქართველოს პროკურატურის სისტემაში 

მიმდინარე რეფორმების მიმოხილვა: მიღწევები და არსებული გამოწვევები, ანალიზი, 2018, გვ. 6 – 9; 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულისა და ქალთა 

მიმართ ძალადობის საქმეები, მონიტორინგის ანგარიში #10, 2017; საია, სისხლის სამართლის პროცესების 

მონიტორინგის ანგარიში N13, 2019. 
17 ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ სპეციალური მომხსენებლის 

ანგარიში საქართველოში ვიზიტის შესახებ, 9 ივნისი 2016, გვ. 17. 
18 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, საქართველოს პროკურატურის სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (2017-2018 წლები), გვ. 55 – 56. 
19 საქართველოს პროკურატურის ოფიციალური ვებგვერდი.   
20 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, საქართველოს პროკურატურის სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შუალედური ანგარიში (2017-2018 წლები), გვ. 56. 

https://idfi.ge/public/upload/IDFI_Photos_2018/PrIME_Project_EU/GEO_challenges_PSG_AK_final.pdf
https://gyla.ge/files/news/2008/sasamartlos%20monitoringi%2010.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/6612angrishisasamrtlo.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/32/42/Add.3
https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/PrIME/report_29_october_2019_GEO_full_document.pdf
http://pog.gov.ge/interesting-info/family-violence
https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/PrIME/report_29_october_2019_GEO_full_document.pdf


სისხლისსამართლებრივი დევნის განსახორციელებლად, მნიშვნელოვანია, 

უზრუნველყოფილი იყოს სპეციალიზებულ პროკურორთა დატვირთულობის სრულყოფილი 

მონიტორინგის სისტემის შექმნა. 

საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ვირუსის გავრცელების შედეგად შექმნილი 

კრიზისი ნოყიერ ნიადაგს უქმნის ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობას. ვირუსის 

გავრცელების შეფერხების მიზნით იზოლაციის დაცვისკენ მოწოდების პარალელურად, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ თავიდანვე ხაზგასმით აღინიშნა ძალადობის 

გაზრდილი რისკების შესახებ. ძალადობის ზრდის პრევენციის მიზნით ქვეყნებმა სხვადასხვა 

საპასუხო ღონისძიების განხორციელება დაიწყეს (მაგალითად, ავსტრალიამ, საფრანგეთმა და 

გაერთიანებულმა სამეფომ ძალადობის მსხვერპლი ქალების მხარდასაჭერად გამოყო 

დამატებითი თანხები. თავშესაფართა გადატვირთულობის გამო, საფრანგეთმა ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლთათვის ასევე უზრუნველყო ალტერნატიული საცხოვრებლები. 

ზოგიერთ ქვეყანაში მსხვერპლს შესაძლებლობა აქვს, რომ აფთიაქში კოდური სიტყვით 

შეატყობინოს დაწესებულების წარმომადგენელს ოჯახში ძალადობის შესახებ. სხვადასხვა 

ქვეყანამ, მართლმსაჯულების დაუყოვნებელი განხორციელების მიზნით დაიწყო 

დისტანციური სასამართლო პროცესების უზრუნველყოფა და ა.შ.).21 სასურველია, 

საქართველოშიც გატარდეს სპეციალური ღონისძიებები, რაც ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობის იდენტიფიცირებას გაამარტივებს საგანგებო მდგომარეობის პირობებში.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, IDFI მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, 

საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს საერთაშორისო გამოცდილება ისევე, როგორც 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწოდებები და ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის 

პრევენცია განსაზღვროს კოვიდ-19-ზე ეროვნული რეაგირების პოლიტიკის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად.  

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, პანდემიის პერიოდში ძალადობის მსხვერპლი არ დარჩეს 

სოციალური და ინსტიტუციური მხარდაჭერის გარეშე და ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობის ფაქტებზე მოხდეს სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირება. 

IDFI მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, დაიწყოს აქტიური ინფორმაციული კამპანია (მათ, შორის, 

უმცირესობების ენებზე) კარანტინის დროს ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. 

ასევე, აუცილებელია, ხელისუფლებამ გააკეთოს მკაფიო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, 

რომ ძალადობას მოყვება შესაბამისი რეაგირება.  

მნიშვნელოვანია, უზრუნველყოფილი იყოს სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელთა 

ცნობიერების ამაღლება პანდემიის დროს ოჯახური დანაშაულის, ოჯახში და ქალთა მიმართ 

                                                           
21 UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006


ძალადობის დანაშაულების ზრდისა და ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების (მათ შორის, 

მსხვერპლისთვის შესაბამისი სერვისების შეთავაზება/მიწოდება) მიმართულებით. 

ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის რეციდივის პრევენციის მიზნით, მნიშვნელოვანია, 

მონიტორინგი განხორციელდეს მიმდინარე პერიოდში პენიტენციური დაწესებულებებიდან 

გათავისუფლებულ პატიმრებზე, რომელთა ისტორიაში ფიქსირდება აღნიშნული კატეგორიის 

დანაშაულთა ჩადენა. 

ასევე მნიშვნელოვანია, შემუშავდეს ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების გაფართოების 

სტრატეგია და, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფილი იყოს მსხვერპლთა 

ალტერნატიულ საცხოვრებელში განთავსება. 


