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4  

შესავალი
 

სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილი მოიცავს ოჯახში ძალადობის შესახებ როგორც 

ზოგად ინფორმაციას, ისე პრაქტიკულ რჩევებს ძალადობის პრევენციისთვის, ხოლო 

მეორე ნაწილში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საოჯახო 

ურთიერთობების მარეგულირებელი ნორმებია თავმოყრილი. ამასთან, საერთო 

სასამართლოების მიერ დადგენილი პრაქტიკისა და შესაბამის თემაზე არსებული 

სხვადასხვა კვლევის მიხედვით, გაანალიზებულია ოჯახის თითოეული წევრის უფლება-

მოვალეობები, განსაკუთრებული ყურადღება კი ქალთა უფლებებზეა გამახვილებული. 

აღნიშნული გზამკვლევი სასარგებლო და ინფორმაციულად დატვირთულია ნებისმიერი 

დაინტერესებული პირისათვის, თუმცა მის მთავარ ადრესატს ქალები წარმოადგენენ, 

რაც, ვფიქრობთ, მნიშვნელოვნად დაეხმარება მათ საკუთარი უფლებების უკეთ 

 

მოხარული ვიქნებით, თუკი თითოეული მკითხველი იგრძნობს თავის წილ სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობას და წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული ინფორმაციის 

გავრცელებით, ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. 

გააზრებასა და სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში.

წინამდებარე სახელმძღვანელო გამოცემულია „საქართველოს რეფორმების 

ასოციაციის - GRASS“ მიერ პროექტის - „ქისტი ქალების გაძლიერება პანკისის  5 ხეობაში

ფარგლებში. სახელმძღვანელოს მიზანია, გააძლიეროს ქალები მათი უფლებების 

გაცნობით, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებითა და ქალთა დაცვის სახელმწიფო

მექანიზმების სწავლებით.

“



 

                                                             
1

 UNWOMEN Georgia. 2017.  NATIONAL STUDY ON VIOLENCE AGAINST WOMEN.  

ოჯახში  ძალადობა  ქალთა  მიმართ  ძალადობის  ჭრილში   
 

საქართველოში, როგორც მთელ მსოფლიოში, ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე 

გავრცელებული და მწვავე პრობლემაა. არაერთი მასშტაბური კამპანიის მიუხედავად, 

ჩვენს ქვეყანაში ეს თემა დღემდე, გარკვეულწილად, ტაბუდადებულია. საზოგადოებაში 

ოჯახში ძალადობა, დიდწილად, პირადი ცხოვრების იმ ნაწილად აღიქმება, რომელშიც  

სხვა ადამიანების მხრიდან ჩარევა, მიუღებელია. სწორედ ამიტომ, ოჯახური ძალადობის 

თვითმხილველები ძალადობის ფაქტებზე ნაკლებად რეაგირებენ.  

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის „ქალთა მიმართ ძალადობის 2017 წლის ეროვნული 

კვლევის“ მიხედვით 1, კაცების 50% და ქალების 33% ფიქრობს, რომ ოჯახში ძალადობა 

არის ცოლ-ქმრის პირადი საქმე და მასში სხვა არ უნდა ჩაერიოს. თავის მხრივ, ოჯახური  

ძალადობის მსხვერპლი ხშირად ძალადობის ფაქტის დამალვას ცდილობს, რადგან, 

ერთი მხრივ, არ უნდა პირადი ცხოვრების სააშკარაოზე გამოტანა, ხოლო მეორე მხრივ, 

მას არ აქვს საზოგადოების მხარდაჭერის მოლოდინი. ამასთან, გასათვალისწინებელია 

შიშის ფაქტორიც, მსხვერპლს ეშინია, რომ ფაქტის გამჟღავნებით, მოძალადეს უფრო 

გააღიზიანებს ან/და თავად მსხვერპლს დაადანაშაულებენ.  

გახსოვდეთ, რომ ოჯახში ძალადობა სცდება ყოველგვარ პირად  სივრცეს - ის 

არ არის მხოლოდ ერთი ოჯახის პრობლემა. ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორეზე 

ნებისმიერი ფორმით ძალადობა არის დანაშაული, ხშირად - სისხლის სამართლის 

მძიმე დანაშაული. ის არღვევს კონსტიტუციით აღიარებულ ადამიანის  უფლებებსა 

და თავისუფლებას, საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.  

5 



 

 

წევრის მიერ 

დარღვევას 

უგულებელყოფით ან/და 

იძულებით. 

მოწყვლადები არიან. 

ძალადობის 

მსხვერპლად 

ცხოვრების 

, „ქალთა 

ძალადობა? 

 

რას გულისხმობს ოჯახში ძალადობა და ქალთა მიმართ 
 

საქართველოს კანონმდებლობით2, ოჯახში ძალადობა  ოჯახის ერთი 

მეორე წევრის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების 

გულისხმობს, რაც შეიძლება გამოხატული იყოს უფლებების 

ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან 

აღიარებულია, რომ ქალები ძალადობის მიმართ განსაკუთრებით 

გასული წლების სტატისტიკური მონაცემებით 3, საქართველოში ოჯახში 

მსხვერპლთა დაახლოებით 87% ქალია. ქალები ძალადობის 

გვევლინებიან არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ზოგადად, საზოგადოებრივი 

თითქმის ყველა სფეროში. აღნიშნული პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე

მიმართ ძალადობა“, ძალადობის განსაკუთრებულ ფორმად განისაზღვრა.  

6 

2 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 2006. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 3.  
3 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). 2018. საქართველოში ოჯახში 

ძალადობის სტატისტიკა.  

„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად,

ქალთა მიმართ ძალადობა გულისხმობს საზოგადოებრივ თუ პირად ცხოვრებაში

ქალების მიმართ გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულისთვის დამახასიათებელ

ყველა ქმედებას, რომელთაც შედეგად მოჰყვება ან შეიძლება მოჰყვეს ქალებისთვის

ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ან სექსუალური ტანჯვის ან ეკონომიკური ზიანის

მიყენება, მათ შორის, ასეთი ქმედებების ჩადენის მუქარა, ქალების იძულება ან

მათთვის თავისუფლების თვითნებური აღკვეთა.



 

აღსანიშნავია, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ჭრილში, საქართველოს 

კანონმდებლობით,  18 წელს მიუღწეველი მდედრობითი სქესის არასრულწლოვანიც 

ქალად მიიჩნევა. 

ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის გამომწვევი ძირითადი მიზეზებია 4:   

პატრიარქალური დამოკიდებულება არღვევს თანასწორობის პრინციპს. საზოგადოების 

გარკვეულ ნაწილში ჯერ კიდევ მიიჩნევა, რომ ოჯახის უფროსი მამაკაცია, ხოლო ცოლი 

- მისი მორჩილი. ამ დამოკიდებულებას აძლიერებს გენდერული სტერეოტიპები5 - 

საზოგადოებაში გაბატონებული მცდარი შეხედულება ქალის და კაცის სოციალურ 

როლზე, ფუნქციებსა და ქცევაზე. სწორედ გენდერულ სტერეოტიპებს მივყავართ 

იქამდე, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რიგ შემთხვევაში, ძალადობას 

ამართლებს, ან თმენის ვალდებულებას  ქალს აკისრებს. „2017 წლის ქალთა მიმართ 

ძალადობის ეროვნულმა კვლევამ“ აჩვენა 6, რომ გენდერული სტერეოტიპები და 

პატრიარქალური დამოკიდებულება საზოგადოებაში კვლავ ფართოდ არის 

გავრცელებული.  

ქალების 23% და მამაკაცების 42% მიიჩნევს, რომ  ცოლი უნდა დაემორჩილოს 

ქმარს, თუნდაც არ ეთანხმებოდეს მას; 

ქალების 12% და მამაკაცების 24% თვლის, რომ ქალმა უნდა მოითმინოს 

ძალადობა, რათა შეინარჩუნოს ოჯახი; 

ქალების 22% და მამაკაცების 31% გარკვეულ გარემოებებში ცოლზე ფიზიკურ 

ძალადობას  ამართლებს.  

პატრიარქალური დამოკიდებულებები;  

გენდერული დისკრიმინაცია  და გენდერული სტერეოტიპები;  

ქალთა დაბალი ინფორმირებულობა მათი უფლებების შესახებ; 

ფინანსური/ეკონომიკური დამოუკიდებლობის არქონა; 

ადრეული  ან/და იძულებითი ქორწინება; 

ძალადობის გამომწვევ მიზეზებს შორისაა, ასევე, ალკოჰოლის მოხმარება,  

სოციალური პრობლემები და უმუშევრობა. 

7  

 

4 ადამიანის უფლებათა საბჭო. 2016. ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების 

სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში საქართველოში ვიზიტ შესახებშესახებ     ის .  

საქართველოს სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი გენდერული სტერეოტიპები5    .  .  
6 UNWOMEN Georgia. 2017.  NATIONAL STUDY ON VIOLENCE AGAINST WOMEN. 
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7 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 2006. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი. 

 

როდესაც ძალადობაზე ვსაუბრობთ, ძირითადად
  

ფიზიკურ
 

ძალადობაზე
 
ვიწყებთ

 

ფიქრს, რომელსაც თვალშისაცემი  ფიზიკური დაზიანებები ახასიათებს.  სინამდვილეში 

ეს მხოლოდ  ძალადობის  ერთი ფორმაა იმ მრავალი ძალადობრივი ქმედებიდან, 

რომლებსაც ასევე გამანადგურებელი შედეგი შეიძლება მოჰყვეს.  

„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის 

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი“7  ძალადობის 

შემდეგ ფორმებს გამოყოფს: ფიზიკური ძალადობა; ფსიქოლოგიური ძალადობა; 

იძულება; სექსუალური ძალადობა; ეკონომიკური ძალადობა და უფლებების 

უგულებელყოფა.  

ფიზიკური ძალადობა არის ნებისმიერი  სახის ფიზიკური ზემოქმედება (ცემა, წამება, 

ნივთების სროლა, იარაღის გამოყენება და ა.შ.), რომელიც იწვევს ფიზიკურ ტკივილს, 

ტანჯვას ან სხეულის სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებას;  ასევე, ფიზიკურ ძალადობად 

განიხილება თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა და ჯანმრთელობის 

მდგომარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა, რამაც 

შეიძლება  მსხვერპლის ჯანმრთელობის დაზიანება ან სიკვდილი გამოიწვიოს. 

ფსიქოლოგიური ძალადობა  არის შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან სხვა 

ისეთი მოქმედება, რომელიც  ადამიანის პატივისა და ღირსების შელახვას იწვევს. 

იძულება არის ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, მისი ნება-სურვილის 

საწინააღმდეგოდ შეასრულოს ან არ შეასრულოს  ისეთი მოქმედება, რომლის 

განხორციელება ან რომლისგან თავის შეკავებაც მისი უფლებაა.  

სექსუალური ძალადობა  არის სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის მუქარით 

ან მსხვერპლის უმწეო მდგომარეობის გამოყენებით. ამასთან, სექსუალური ძალადობაა 

არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირი, ასევე  სექსუალური ხასიათის ქმედება ან 

გარყვნილი ქმედება არასრულწლოვნის მიმართ. 

ეკონომიკური ძალადობა არის საერთო ქონებაზე ან საერთო ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა/აკრძალვა; ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის 

საკუთრების ან ფინანსების მითვისება; მუშაობის ან სწავლის უფლების შეზღუდვა ან 

აკრძალვა. 
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8 საქართველოს სახალხო დამცველი. 2018. ფემიციდის მონიტორინგის ანგარიში: ქალთა გენდერული 

მკვლელობები. 
 

ფემიციდი 
 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში ფემიციდის შეთანხმებული 

განმარტება არ არსებობს. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი, რომელიც   

ფემიციდის შემთხვევებს უწევს მონიტორინგს, ტერმინს შემდეგნაირად განმარტავს 8:  

„გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის მკვლელობა, რომლის 

ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი დაკავშირებულია ქალის მიმართ გენდერულ 

ძალადობასთან, დისკრიმინაციასთან ან ქალის დაქვემდებარებულ როლთან, რაც 

გამოიხატება ქალზე უფლებების ქონის სურვილით, ქალთან შედარებით უპირატესი 

მდგომარეობით, ქალის მიმართ მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი ქცევის 

კონტროლით, ან მის გენდერთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით. ასევე, ქალის 

თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემოაღნიშნული მიზეზებით“. შესაბამისად, ფემიციდის 

შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია მკვლელობის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი, რომელიც 

პირდაპირ უკავშირდება გენდერულ ძალადობას ან/და დისკრიმინაციას. 

საყურადღებოა, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში ფემიციდი, როგორც 

ცალკე დანაშაული, არ გვხვდება.  

თუმცა, სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, გენდერის ნიშნით 

მოტივირებული დანაშაული, განხორციელებული მართლსაწინააღმდეგო 

ქმედებისა და სასჯელის დამამძიმებელ გარემოებას წარმოადგენს.  

ან     სხვა     ანონიერი     წარმომადგენლის     მიერ     არასრულწლოვნის    სიცოცხლის,
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9 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში. 2017. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის 2017 წლის ანგარიშის9 მიხედვით, მხოლოდ 2017 

წელს: 

 ქალთა მკვლელობის 26 შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან 14 შემთხვევა ოჯახში 

დანაშაულის ნიშნით; 

გამოძიება დაიწყო ქალთა მკვლელობის მცდელობის 15 ფაქტზე, მათ შორის, 

ოჯახში დანაშაულის ნიშნით 12 ფაქტზე; 

გამოძიება დაიწყო ქალთა თვითმკვლელობამდე და თვითმკვლელობის 

მცდელობამდე მიყვანის 5 შემთხვევაზე.  
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10 UNWOMEN Georgia. 2017.  NATIONAL STUDY ON VIOLENCE AGAINST WOMEN. 
11 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 2015-2018. სტატისტიკური მონაცემები ოჯახში მომხდარი 

დანაშაულებებისათვის.  

 

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა       
 

„ქალთა მიმართ ძალადობის 2017 წლის ეროვნული კვლევის“10 თანახმად, 

საქართველოში: 

 4-დან 1 ქალს (ქალების 27%-ს) ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური ან/და 

სექსუალური ძალადობა, მათ შორის, სექსუალური შევიწროება; 

7-დან 1 ქალი ერთხელ მაინც ყოფილა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი; 

15 000-მდე ქალი მეუღლის მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი 

ორსულობის პერიოდში გამხდარა.  

ამავე კვლევით, 

ქალების 13% ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლია; 

ქალების 9.6%-ს გამოუცდია ეკონომიკური ძალადობა;  

ქალების 5.6% ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია; 

ქალების  2.3% სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია.  

 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გაიზარდა იმ ქალების რიცხვი, რომლებმაც ძალადობის 

ფაქტი პოლიციას შეატყობინეს. 2009 წელს პოლიციას ქალების 2%-მა, 2017 წელს კი 

18%-მა მიმართა. ამასთან, იმ ქალების რაოდენობა, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ 

მეუღლის მხრიდან ძალადობა პირადი საკითხია და მასში სხვა არ უნდა ჩაერიოს,   78%-

დან 33%-მდე შემცირდა. ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა მზარდია, თუმცა შეიძლება  ეს 

 

ზრდას მიმართვიანობის ზრდაც განაპირობებს.11

 

 პირდაპირ ძალადობის შემთხვევების რაოდენობის ზრდას არ ნიშნავდეს.   სტატისტიკის  
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  ოჯახში ძალადობა ისჯება კანონით !   
 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, 

ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური და სამართლებრივი დაცვა სახელმწიფოსთვის 

პრიორიტეტული საკითხია. ამ მიზნით, 2006 წელს საქართველოს პარლამენტმა  „ოჯახში 

ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ 

კანონი მიიღო. 2012 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შესული 

ცვლილებებით კი ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია მოხდა.   

სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება მაშინ, როდესაც დანაშაული 

შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. საქართველოს სისხლის  

სამართლის კოდექსის მთელ რიგ შემთხვევებში (განზრახ მკვლელობა; 

თვითმკვლელობამდე მიყვანა; ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე, ნაკლებად მძიმე ან 

მსუბუქი დაზიანება; ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა; გაუპატიურება; გარყვნილი ქმედება; 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთა; მძევლად აყვანა; წამება; დამამცირებელი და 

არაადამიანური მოპყრობა და  სისხლის სამართლის სხვა დანაშაულები), ოჯახის ერთი 

წევრის მიერ მეორის მიმართ დანაშაულის ჩადენა, დანაშაულის დამამძიმებელ 

გარემოებად არის მიჩნეული.  
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სისხლის სამართლის კოდექსში ცალკე მუხლად არის გამოყოფილი ოჯახში ძალადობა 

(1261-ე მუხლი), რომლის თანახმადაც, ისჯება ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ 

ძალადობა, სისტემატური შეურაცხყოფა, შანტაჟი ან დამცირება, რამაც  

დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა გამოიწვია, მაგრამ არ მოჰყოლია 

ჯანმრთელობის რაიმე ხარისხით დაზიანება. აღნიშნული დანაშაულისათვის სასჯელის 

სახედ განსაზღვრულია საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ვადით 80-დან 150 

საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთა, ვადით ორ წლამდე, ასევე მოძალადეს 

შესაძლოა შეეზღუდოს იარაღით სარგებლობასთან დაკავშირებული უფლებები. ხოლო 

იგივე ქმედება (ოჯახში ძალადობა), რომელიც ჩადენილია არასრულწლოვნის, უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფი პირის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის ან 

ორსული ქალის მიმართ ან არასრულწლოვნის თანდასწრებით, ორი ან მეტი პირის 

მიმართ, ჯგუფურად ან არაერთგზის - ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო 

შრომით, ვადით 200-დან 400 საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით, ვადით, ერთიდან 

სამ წლამდე, ასევე მოძალადეს შეიძლება შეეზღუდოს იარაღით სარგებლობასთან 

დაკავშირებული უფლებები. 

ამასთან, 2017 წელს სისხლის სამართლის კოდექსს დანაშაულის  ახალი 

შემადგენლობები დაემატა 12: სტერილიზაცია თანხმობის გარეშე; ქალის სასქესო 

ორგანოების დასახიჩრება; ადევნება. 

 

 

ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი მექანიზმები - დამცავი და შემაკავებელი 

ორდერები 

 

ძალადობის შემთხვევის ფაქტზე რეაგირების მიზნით, ნებისმიერ პირს შეუძლია 

მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს. ძალადობაზე რეაგირების მიზნით  შესაბამისი 

ორგანოებისადმი მიმართვის ვალდებულება აკისრია სამედიცინო დაწესებულებებს, 

არასრულწლოვნის შემთხვევაში - საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 

დაწესებულებებს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოს  უფლებამოსილ თანამშრომლებს.  

13 
 

12 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. სისხლის სამართლის კოდექსის 1331, 1332, 1511 მუხლები. 



ძალადობის ფაქტზე ოპერატიული რეაგირებისთვის, მსხვერპლთა დაცვისა და 

მოძალადისათვის გარკვეული ქმედებების შეზღუდვისთვის, დროებითი ღონისძიების 

სახით, გამოიყენება დამცავი და შემაკავებელი ორდერები. 

შემაკავებელ ორდერს, რომლითაც, ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, განისაზღვრება 

ძალადობის მსხვერპლის დაცვის დროებითი ღონისძიებები, გამოსცემს პოლიციის 

თანამშრომელი, ძალადობის ფაქტზე რეაგირების დროს. იგი შეიძლება 

ითვალისწინებდეს: 

მსხვერპლის საცხოვრებელი სახლიდან მოძალადის გარიდების საკითხს, 

მიუხედავად იმისა, იგი ამ სახლის მესაკუთრეა, თუ - არა; 

მსხვერპლის, მასზე დამოკიდებული პირის მოძალადისაგან გარიდებას და 

მათი თავშესაფარში მოთავსების საკითხებს; 

მოძალადისათვის თანასაკუთრებით ერთპიროვნულად სარგებლობის 

უფლების აკრძალვას; 

მოძალადის არასრულწლოვნისაგან განცალკევების საკითხებს; 

მოძალადის მსხვერპლთან, მის სამსახურთან და სხვა იმ ადგილებთან, სადაც 

მსხვერპლი იმყოფება, მიახლოების საკითხებს; 

 იარაღით სარგებლობის უფლების შეზღუდვას ან აკრძალვას;  

და სხვა საკითხებს, რომლებიც აუცილებელია მსხვერპლის 

უსაფრთხოებისთვის. 

შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა 1 თვემდე ვადით და ძალაში შედის გამოცემისთანავე. 

მსხვერპლმა ან მოძალადემ შემაკავებელი ორდერი შეიძლება გაასაჩივროს მისთვის ამ 

ორდერის გადაცემიდან/ჩაბარებიდან 3 დღის ვადაში.  

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, 2018 წლის 1-ლი სექტემბრიდან 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკების შეფასებისა  და შემაკავებელი 

ორდერის მონიტორინგის მექანიზმები დაინერგა13. კერძოდ, ძალადობის შემთხვევის 

ადგილზე მისულ პოლიციელს თან ექნება სპეციალური კითხვარი, რომელიც 

შემთხვევის ადგილზე აუცილებლად უნდა შეავსოს. ეს პროცედურა მას არსებული 

საფრთხეების სწორად განსაზღვრასა  და განმეორებითი ძალადობის პრევენციაში 

დაეხმარება. მანამდე, პოლიციელი თავად განსაზღვრავდა კითხვებს, რომლებიც 

მსხვერპლისთვის უნდა დაესვა, რაც რისკების შეფასებისთვის, რიგ შემთხვევებში, 

14  

13 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 2018. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის რისკების 

შეფასების ინსტრუმენტი და შემაკავებელი ორდერის მონიტორინგის მექანიზმი. 
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არაეფექტიანი იყო.  მონიტორინგის მექანიზმი გულისხმობს, რისკის დონის 

გათვალისწინებით, რა ინტენსივობით უნდა გააკონტროლოს პოლიციამ მსხვერპლი და 

მოძალადე შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადის განმავლობაში.  

დამცავი ორდერიც, ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის 

დროებით ღონისძიებებს განსაზღვრავს. თუმცა, შემაკავებელი ორდერისგან 

განსხვავებით, დამცავი ორდერი  გამოიცემა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, 

6 თვემდე ვადით. დამცავი ორდერის მოქმედების კონკრეტულ ვადას სასამართლო 

განსაზღვრავს. თუკი, ვადის გასვლის მიუხედავად, მსხვერპლის ან ოჯახის სხვა წევრის 

მიმართ საფრთხე მაინც არსებობს, სასამართლოს შეუძლია აღნიშნული ვადა 

დამატებით, არა უმეტეს 3 თვით, გააგრძელოს.   

შემაკავებელი და დამცავი ორდერის გამოცემის მოთხოვნის უფლება აქვს მსხვერპლს, 

აგრეთვე - მისი ოჯახის წევრს, მსხვერპლის თანხმობით პირს, რომელიც მსხვერპლს 

უწევს სამედიცინო, იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ხოლო 

არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში - მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოს. 

საყურადღებოა, რომ თუ ჯერ კიდევ არსებობს მსხვერპლის ან მისი ოჯახის წევრების 

მიმართ ძალადობის ჩადენის საფრთხე, ან ქალის მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 

ძალადობის ფაქტი ეწინააღმდეგება მსხვერპლის ოჯახის სხვა წევრთა ინტერესებს, 

სულაც რომ შერიგდნენ მსხვერპლი და მოძალადე, ეს გარემოება ვერ შეაფერხებს 

დამცავი და შემაკავებელი ორდერების გამოცემას და ვერ გახდება დამცავი ან 

შემაკავებელი ორდერების მოქმედების გაუქმების საფუძველი.  

 

 

 

 

გახსოვდეთ, რომ დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებული 

მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობის პირველივე შემთხვევაში, 

შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დადგეს.  



 

თუ პირი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, უსაფრთხოებისა და სახელმწიფო

სერვისებით სარგებლობისთვის მას შესაბამისი სტატუსი (მსხვერპლის სტატუსი

სჭირდება. მსხვერპლის სტატუსს ანიჭებს: 

 პოლიცია - შემაკავებელი ორდერით;  

შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა დაუყოვნებლივ  და მსხვერპლის სტატუსი აქტიურია

შემაკავებელი ორდერის მოქმედების განმავლობაში, ერთ თვემდე ვადით. 

 სასამართლო - დამცავი ორდერით;  

დამცავი ორდერი გამოიცემა სასამართლოში განცხადების რეგისტრაციიდან 10 დღის

ვადაში. მსხვერპლის სტატუსი აქტიურია დამცავი ორდერის მოქმედების განმავლობაში

- მაქსიმუმ 6 თვემდე ვადით. 

 ქალთა მიმართ ძალადობის  ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის

განმსაზღვრელი ჯგუფი.  

საიდენტიფიკაციო კითხვარი იხილეთ შემდეგ  მისამართზე:  atipfund.gov.ge; დამატებითი

კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით საკონსულტაციო  ცხელ  ხაზს  -  (032 2) 116 006.  
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14 საქართველოს საკანონმდებლო  მაცნე. 2017. საქართველოს  მთავრობის  დადგენილება: ოჯახში

ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა  განმახორციელებელ  საუწყებათაშორისო  საბჭოსთან  არსებული

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის  სტატუსის  განმსაზღვრელი  ჯგუფის  (მსხვერპლის  იდენტიფიცირების

ჯგუფის) მიერ მსხვერპლის  იდენტიფიცირებისა  და  სტატუსის  განსაზღვრის  წესის  დამტკიცების  შესახებ

საქართველოს მთავრობის  2014 წლის  18 დეკემბრის  №684 დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის

თაობაზე. 

 

მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება   

(



სახელმწიფო სერვისები ძალადობის მსხვერპლთათვის    

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლსა და მასზე დამოკიდებულ პირს სახელმწიფო 

უზრუნველყოფს: 

 სადღეღამისო საცხოვრისით (თავშესაფრით); 

კვებითა და უსაფრთხო გარემოთი; 

ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციით; 

სამედიცინო მომსახურებით; 

იურიდიული მომსახურებით; 

საჭიროების შემთხვევაში, თარჯიმნის მომსახურებით. 

აღნიშნული სერვისების მიღება შესაძლებელია ძალადობის მსხვერპლთა 

თავშესაფრებსა და კრიზისულ ცენტრებში. 

თავშესაფარი ემსახურება ძალადობის მსხვერპლებს და მათზე დამოკიდებულ პირებს. 

თავშესაფარში ცხოვრების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 თვემდე ვადით. საჭიროების 

შემთხვევაში, შესაძლებელია ვადის გაგრძელება. 

კრიზისულ ცენტრში, როგორც თავშესაფარში, ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია 

მიიღოს ფსიქოლოგიური, სამედიცინო ან/და იურიდიული დახმარება (მათ შორის, 

თარჯიმნის მომსახურება). თუმცა, კრიზისული ცენტრი, თავშესაფრისგან განსხვავებით, 

ძალადობის მსხვერპლებს საცხოვრისით არ უზრუნველყოფს. 

ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლს, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის 

ოფიციალურად მინიჭებამდე, შეუძლია ისარგებლოს კრიზისული ცენტრის 

მომსახურებით, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, სადღეღამისო მომსახურებით.15 

 

თუ თქვენ გახდით ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ან 

ფლობთ ინფორმაციას ძალადობის თაობაზე, დაუკავშირდით საგანგებო მართვის 

სამსახურს - 112 ან ოჯახში ძალადობის შესახებ მოქალაქეების საკონსულტაციო 

ცხელ ხაზს - (032 2) 116 006.
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15  ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 

სახელმწიფო ფონდი. ხშირად დასმული კითხვები. 
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ქალთა უფლებები საოჯახო სამართალში    

 

ალბათობა იმისა, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლად იქცეს ადამიანი, რომელიც არ 

ფლობს საკმარის ინფორმაციას საკუთარი უფლებების შესახებ, საკმაოდ მაღალია. 

შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ოჯახური ძალადობის შემცირებისაკენ გადადგმული ერთ-

ერთი ყველაზე ეფექტური ნაბიჯი სწორედ თითოეული ინდივიდის მიერ კანონით 

დადგენილი  უფლება-მოვალეობების სათანადოდ ცოდნა და გააზრებაა. 

წინამდებარე თავში განხილულია საოჯახო ურთიერთობების საკანონმდებლო 

რეგულირების მნიშვნელოვანი ასპექტები.  განსაკუთრებული ყურადღება კი ქალთა 

როლსა და უფლებებზეა გამახვილებული.  

 

ქორწინება 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქორწინება არის ოჯახის შექმნის 

მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც რეგისტრირებულია 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის - სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ 

სამსახურში. 

შეგვიძლია გამოვყოთ ის 4 ძირითადი მოთხოვნა, რომელთა თანაარსებობაც 

აუცილებელია იმისათვის, რომ ქალსა და მამაკაცს  შორის არსებული კავშირი 

ქორწინებად მივიჩნიოთ:  

1. პირები მიღწეულნი უნდა იყვნენ საქორწინო  ასაკს (18 წელი); 

2. უნდა არსებობდეს ორმხრივი თანხმობა (ნებაყოფლობითობა); 

3. ქორწინების მიზანს უნდა წარმოადგენდეს ოჯახის შექმნა; 

4. ქორწინება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურის მიერ 

უნდა დარეგისტრირდეს.  
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საქორწინო ასაკი 
 

საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსის“ მიხედვით, საქორწინო ასაკად, ყოველგვარი 

გამონაკლისების გარეშე, დადგენილია 18 წელი. კერძოდ, თუკი აქამდე სასამართლოს 

ნებართვის არსებობის შემთხვევაში, საგამონაკლისო წესით,  17-დან 18 წლამდე  

პირების ქორწინება შესაძლებელი იყო, 2017 წლის 1-ლი იანვრიდან 18 წელს 

მიუღწეველი პირების ქორწინება სრულიად აიკრძალა. შესაბამისად, ისინი ვეღარც 

სასამართლოს ნებართვით დაქორწინდებიან.  

 

ორმხრივი თანხმობა/ნებაყოფლობითობა  

 

აუცილებელია, ქორწინება უშუალოდ დასაქორწინებელ პირთა თანხმობას 

ემყარებოდეს. აღსანიშნავია, რომ ქორწინების ნამდვილობისთვის მშობელთა თუ სხვა 

გარეშე პირთა ნებართვა საჭირო არ არის. კანონი მზრუნველის წინასწარ თანხმობას 

მხოლოდ შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე სრულწლოვანი პირის ქორწინების 

შემთხვევაში ითხოვს.  

მნიშვნელოვანია დასაქორწინებელ პირთა ნების თავისუფლება. დაუშვებელია რაიმე 

სახის იძულება მათ გადაწყვეტილებაზე. იძულების შემთხვევაში, მეუღლეს (მეუღლეებს) 

ქორწინების ბათილად ცნობის შესახებ  სარჩელის აღძვრა შეუძლია. ამ მხრივ სიახლეა 

საქართველოს „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 1501-ე  მუხლი, რომლის მიხედვითაც, 

ქორწინების იძულება (მათ შორის, არარეგისტრირებულისაც), ისჯება 

საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, ვადით 200-დან 400 საათამდე  ან 

თავისუფლების აღკვეთით, 2 წლამდე ვადით, ხოლო იგივე ქმედება, ჩადენილი 

წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ - თავისუფლების აღკვეთით 2-დან - 

4 წლამდე ვადით. 

საყურადღებოა, რომ დასაქორწინებელ პირთა წინასწარი თანხმობა (ნიშნობა) არ 

წარმოშობს შემდგომი დაქორწინების ვალდებულებას. დანიშვნის შემდეგაც, ორივე 

მხარეს სრული უფლება აქვს, უარი განაცხადოს ქორწინებაზე. ნიშნობასთან 

დაკავშირებული საჩუქრები კი, დაუქორწინებლობის შემთხვევაში, მხარეებს უკან 

უბრუნდებათ.  
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აღსანიშნავია, რომ ნიშნობის საჩუქრის უკან გამოთხოვის უფლებამოსილების მქონე 

პირები არიან თავად ნიშნობის მხარეები (კონკრეტულად ის მხარე, რომლის მიმართაც 

პატივისცემის ნიშნად შედგა ჩუქება) და არა მჩუქებელი, რომელმაც ნაჩუქარი ნივთი 

ნებაყოფლობით საკუთრებაში გადასცა ნიშნობის მხარეებს.16 

ოჯახის შექმნის მიზანი   

ხდება ხოლმე, რომ პირებს ქორწინების რეგისტრაციისას  ოჯახის შექმნის განზრახვა 

რეალურად არ გააჩნიათ და ქორწინება მხოლოდ რაღაც სხვა მიზნის მიღწევის 

საშუალებად გამოიყენება. ასეთ ქორწინებას „ფიქციური ქორწინება“ ეწოდება და 

შესაძლოა სასამართლომ ბათილად ცნოს. კერძოდ, მისი ბათილობის მოთხოვნის 

უფლება აქვს სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს, ხოლო თუ ერთ-ერთი მეუღლე 

დაქორწინდა ისე, რომ მიზნად არ ისახავდა ოჯახის შექმნას, ასეთი სარჩელის აღძვრა 

მეორე მეუღლესაც შეუძლია.  

თუმცა, თუ აღმოჩნდება, რომ სასამართლოს მიერ საქმის განხილვამდე 

რეგისტრირებულ პირებს ფაქტობრივად უკვე შექმნილი აქვთ ოჯახი, ამ შემთხვევაში,  არ 

შეიძლება ქორწინების ფიქციურად ცნობა. 

16 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 14 ივნისის განჩინება   №ას-297-280-2010. 
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17 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 14 იანვარის განჩინება №ას - 1155-1084-2012.  

რეგისტრაცია

მეუღლეთა შორის სამართლებრივ უფლება-მოვალეობებს წარმოშობს მხოლოდ 

კანონის წესით რეგისტრირებული ქორწინება.  

,,ქორწინების რეგისტრაცია დაწესებულია როგორც სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 

ინტერესების უზრუნველსაყოფად, ისე თვით მეუღლეთა და მათი შვილების პირადი და 

ქონებრივი უფლებების დაცვის მიზნით. რეგისტრირებული ქორწინება მეუღლეებს 

ანიჭებს საბინაო, მატერიალური, სამემკვიდრო და სხვა უფლებათა განხორციელების 

გარანტირებულ შესაძლებლობას“.17    

ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებები   

კანონით განსაზღვრულია ის დამაბრკოლებელი გარემოებები, რომელთა არსებობის 

შემთხვევაშიც ქორწინება არ დაიშვება. კერძოდ, ქორწინება დაუშვებელია:  

გახსოვდეთ, რომ არარეგისტრირებული კავშირი ქალსა და მამაკაცს შორის,  

თუნდაც იგი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გრძელდებოდეს, მეუღლეთა 

შორის ქორწინებისთვის დამახასიათებელ სამართლებრივ უფლება -

მოვალეობებს არ წარმოშობს. ანალოგიურად, რელიგიური წესით ქალისა და 

მამაკაცის კავშირი არ წარმოშობს სამართლებრივ უფლება - მოვალეობებს.  

 ისეთ პირებს შორის, რომლებიც სხვა პირებთან იმყოფებიან რეგისტრირებულ 

ქორწინებაში (მხოლოდ განქორწინების შემთხვევაში შეუძლიათ სხვა პირზე 

დაქორწინება).  
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პირდაპირ აღმავალ/დაღმავალ ნათესავებს შორის (მაგ: პირდაპირი აღმავალი 

ნათესავები: მამა-ბაბუა-ბაბუის მამა და ა.შ; პირდაპირი დაღმავალი ნათესავები: 

შვილი-შვილიშვილი-შვილთაშვილი). შენიშვნა: აკრძალვა ძალაშია იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ გაშვილების შედეგად მოიშლება ნათესაური ურთიერთობა. 

ბიოლოგიურ და-ძმასა და არაბიოლოგიურ და-ძმას შორის. შენიშვნა: აკრძალვა 

ძალაშია იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გაშვილების შედეგად მოიშლება ნათესაური 

ურთიერთობა. 

მშვილებელსა და ნაშვილებს შორის. შენიშვნა: აკრძალვა ძალაშია იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ გაშვილების შედეგად მოიშლება ნათესაური ურთიერთობა.  

იმ პირთა შორის, რომელთაგან თუნდაც ერთი მხარდაჭერის მიმღებია და 

რომლებსაც არ დაუდიათ  სამოქალაქო   კოდექსით გათვალისწინებული
 

საქორწინო ხელშეკრულება.  

განქორწინება 

სამოქალაქო კოდექსი ქორწინების შეწყვეტის ორ საფუძველს იცნობს:  

 მეუღლის გარდაცვალება (ასევე, გარდაცვლილად გამოცხადება); 

განქორწინება.  

როგორც ქორწინება, მისი შეწყვეტაც მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით ხდება. თუმცა, 

მეუღლეთა შორის შეთანხმების მიუღწევლობა განქორწინების შეუძლებლობას არ 

ნიშნავს. არავის არ აქვს უფლება, იძულებით გამყოფოთ ქორწინებაში. განქორწინების 

მსურველ მეუღლეს შეუძლია, მიმართოს სასამართლოს.  

აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო კოდექსი მხოლოდ ორ შემთხვევაში ზღუდავს ქმრის 

უფლებას,  აღძრას საქმე განქორწინებაზე: 

ცოლის ორსულობის დროს  ;  

ბავშვის დაბადებიდან ერთი წლის განმავლობაში.  
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18 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 26 ნოემბრის განჩინება, №ას-889-839-2015. 

განქორწინების საქმის განხილვისას, სასამართლო მაქსიმალურად ცდილობს 

მეუღლეთა შერიგებას, რისთვისაც მათ მოსაფიქრებლად  გარკვეულ დროს აძლევს, 

რომელიც 6 თვეს არ აღემატება.  

განქორწინება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო დაადგენს, რომ მიუხედავად 

შესარიგებლად მიღებული ზომებისა, მეუღლეთა შემდგომი ერთად ცხოვრება და 

ოჯახის შენარჩუნება შეუძლებელია.  

მეუღლეთა უფლება-მოვალეობები  

ქორწინებას მნიშვნელოვანი იურიდიული შედეგი მოაქვს. კერძოდ, იგი მეუღლეთა 

შორის მთელ რიგ ქონებრივ და პირადი სახის უფლება-მოვალეობებს წარმოშობს, 

როგორიცაა, მაგალითად, მეუღლეთა ურთიერთრჩენის მოვალეობა, მეუღლეების 

მემკვიდრეობის უფლება და ა.შ.  

მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება   

ქორწინების რეგისტრაციის შემდეგ, მეუღლეები ვალდებულები არიან, იზრუნონ 

ერთმანეთზე და მატერიალურად დაეხმარონ ერთმანეთს. ეს არა მარტო ზნეობრივი 

მოვალეობაა, არამედ - იურიდიული ვალდებულებაც.18  

სარჩოს მიღების შესახებ მოთხოვნით სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება აქვს 

მეუღლეს, რომელიც:  

1. შრომისუუნაროა და მატერიალურ დახმარებას საჭიროებს;  

2. ცოლს ორსულობის დროსა და ბავშვის დაბადებიდან 3 წლის განმავლობაში. 

გახსოვდეთ, საოჯახო ურთიერთობებში მეუღლეები თანაბარი პირადი და 

ქონებრივი უფლებებით სარგებლობენ და თანაბარი მოვალეობები ეკისრებათ.  

რომ
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მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება შესაძლოა განქორწინების შემდეგაც 

არსებობდეს, თუკი ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც დახმარება სჭირდება, 

შრომისუუნარო გახდა განქორწინებამდე, ან ერთი წლის განმავლობაში განქორწინების 

დღიდან.  

სასამართლოს შეუძლია, გაათავისუფლოს მეუღლე რჩენის მოვალეობისგან, ან 

განსაზღვრული ვადით შეცვალოს ეს მოვალეობა, თუ:  

 მეუღლეები ქორწინებაში იმყოფებოდნენ ხანმოკლე დროით;  

მატერიალური დახმარების მომთხოვნმა მეუღლემ უღირსი საქციელი ჩაიდინა 

სარჩოს გადამხდელის მიმართ;  

თუ მატერიალური დახმარების მომთხოვნი მეუღლის შრომისუუნარობა 

გამოწვეულია ალკოჰოლური სასმელების ან ნარკოტიკული ნივთიერებების 

გამოყენებით ან მის მიერ განზრახი დანაშაულის ჩადენით.  

რა ჩაითვლება მეუღლეთა უღირს საქციელად, ან რა შემთხვევაში მიიჩნევა ქორწინება 

ხანმოკლედ, კანონით პირდაპირ განსაზღვრული არ არის. ზემოთჩამოთვლილი 

ფაქტების არსებობას სასამართლო ინდივიდუალურად, ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში გარემოებათა სრულყოფილი შესწავლის შედეგად ადგენს.  

მშობელთა უფლება-მოვალეობები შვილების მიმართ      

ბავშვს უფლება აქვს ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში. ყველა მშობლის 

ვალდებულებაა, შექმნას ბავშვისთვის უსაფრთხო, მშვიდი და მზრუნველი ოჯახური 

გარემო.   

ორივე მშობელს, გარდა თანაბარი ვალდებულებებისა, თანაბარი უფლება აქვს, 

მონაწილეობა მიიღოს შვილის აღზრდაში, მიუხედავად იმისა, მშობლები ქორწინებაში 

იმყოფებიან, ან ერთად ცხოვრობენ, თუ - არა.  

შესაბამისად, იმისათვის, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მშობლებსა 

და შვილებს შორის სამართლებრივი უფლება-მოვალეობები წარმოიშვას, 

აუცილებელია არა რეგისტრირებული ქორწინების არსებობა, არამედ მშობლებისგან 

შვილის წარმოშობის დადასტურება. 
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1. შვილის წარმოშობის დადგენა დაქორწინებული მშობლებისგან; 

2. შვილის წარმოშობის დადგენა დაუქორწინებელი მშობლებისგან.  
 

თუ მშობლები დაქორწინებული არიან: 

შვილის წარმოშობა დასტურდება მეუღლეთა ერთობლივი ან ერთ-ერთი მათგანის 

განცხადებით, რისთვისაც საჭიროა ბავშვის დაბადების მოწმობა და მშობლების 

ქორწინების მოწმობის წარდგენა. 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბავშვი ქორწინებაში მყოფი მამის გარდაცვალების შემდეგ 

დაიბადა, მის მამად გარდაცვლილი პირი იქნება აღიარებული - თუკი ბავშვი დაიბადა 

მამის გარდაცვალებიდან არა უგვიანეს 10 თვისა. 

რა ხდება, თუ მშობლების ქორწინება რეგისტრირებული არ არის? 

ამ შემთხვევაში ბავშვის მშობლები სამოქალაქო რეესტრში წარადგენენ ერთობლივ 

განცხადებას (თანხმობას) და ბავშვის დაბადების მოწმობას. 

ხოლო, თუ ერთობლივი განცხადება არ არსებობს, ან შეუძლებელია მისი წარდგენა, 

მაშინ სასამართლომ უნდა დაადგინოს ბავშვის მამობის ფაქტი. აღნიშნული მოთხოვნით 

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება აქვს: 

 ერთ-ერთ მშობელს; 

ბავშვის მზრუნველს; 

იმ პირს, რომლის კმაყოფაზეც იმყოფება ბავშვი; 

თავად ბავშვს, სრულწლოვნების მიღწევის შემდეგ. 

 
როგორ ადგენს სასამართლო მამობის ფაქტს? 

ბავშვის მამობის დადგენის საკითხს სასამართლო წყვეტს ბიოლოგიური (გენეტიკური) ან 

ანთროპოლოგიური გამოკვლევის შედეგების შესაბამისად. 

თუ აღნიშნული მტკიცებულებების მოპოვება შეუძლებელია (მაგალითად: მამა ცოცხალი 

არ არის და მისი ცხედარიც არ არსებობს,  არ არიან პირდაპირი ნათესავები), ასეთ 

დროს, კანონით, სასამართლო მხედველობაში იღებს ბავშვის დედისა და მოპასუხის 

ერთად

 

ცხოვრებასა

 

და

 

საერთო

 

მეურნეობის

 

წარმოებას

 

ბავშვის

 

დაბადებამდე, ან

კანონი შვილის  წარმოშობის დადგენის ორ შემთხვევას განასხვავებს:  
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ბავშვის ერთად აღზრდას ან რჩენას, ან/და დამამტკიცებელ საბუთს, რომელიც სავსებით 

ადასტურებს მოპასუხის მიერ მამობის აღიარებას. 

რა ხდება, თუ გამოჩნდება პირი, რომელსაც აქვს ეჭვი, რომ თავად არის ბავშვის მამა?  

თუკი პირს აქვს ამის დასაბუთებული ვარაუდი, შეუძლია, სამოქალაქო აქტების 

რეგისტრაციის ორგანოში ბავშვის მამის შესახებ შესრულებული ჩანაწერი სადავო 

გახადოს ერთი წლის განმავლობაში იმ დროიდან, როდესაც გაიგო, ან უნდა გაეგო 

აღნიშნული ჩანაწერის შესახებ.  

მშობლების
 

საალიმენტო
 

მოვალეობები
 

მშობლებს ეკისრებათ საკუთარი შვილების რჩენის მოვალეობა. ისინი ვალდებულები 

არიან, არჩინონ არასრულწლოვანი შვილები (სანამ შვილები მიაღწევენ 18 წელს), 

აგრეთვე, სრულწლოვანი შრომისუუნარო შვილები, რომლებიც საჭიროებენ 

დახმარებას. ეს ვალდებულება ეკისრება როგორც დედას, ასევე მამას, მიუხედავად 

იმისა, არიან, თუ - არა დაქორწინებული. 

თუ ბავშვის დაბადების მოწმობაში მითითებულია მხოლოდ დედის ვინაობა, დედამ, 

პირველ რიგში, უნდა  მიმართოს სასამართლოს მამობის დადგენის მოთხოვნით, 

ვინაიდან ალიმენტის გადახდა მხოლოდ აღიარებულ მამას შეიძლება დაეკისროს.  

იმ შემთხვევაში, თუ მშობლები ვერ შეთანხმდებიან შვილებისათვის ალიმენტის 

გადახდის წესსა და სარჩოს ოდენობაზე, დავას სასამართლო გადაწყვეტს. აღსანიშნავია, 

რომ ამ სახის დავებზე სასამართლო ბაჟის გადახდისგან მოსარჩელე 

გათავისუფლებულია.  

ალიმენტის ოდენობას სასამართლო განსაზღვრავს გონივრული, სამართლიანი 

შეფასების საფუძველზე, რჩენა-აღზრდისთვის აუცილებელ მოთხოვნათა ფარგლებში. 

ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრისას სასამართლო მხედველობაში იღებს როგორც 

მშობლების, ისე შვილების რეალურ მატერიალურ მდგომარეობასა და საჭიროებებს.  

აღსანიშნავია, რომ სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ალიმენტის ოდენობა არ არის 

მუდმივი ხასიათის. კანონმდებელი ალიმენტის გადახდაზე ვალდებული პირის 

მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის ცვლილების გათვალისწინებით, 

დასაშვებად მიიჩნევს სასამართლო გადაწყვეტილებით ალიმენტის ოდენობის 
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შემცირებას ან - პირიქით. მაგალითად, თუკი ალიმენტის გადამხდელს შეუმცირდა 

შემოსავლები და ამავე დროს გაიზარდა იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც მის 

კმაყოფაზე არიან, შესაძლოა ადრე განსაზღვრული ალიმენტის ოდენობა 

სასამართლოს წესით შემცირდეს, ხოლო კმაყოფაზე მყოფი პირების რაოდენობის 

შემცირების შემთხვევაში, შესაძლებელია, ალიმენტი გაიზარდოს.19 

სამწუხაროდ, გავრცელებული პრობლემაა ალიმენტის დაკისრების შესახებ 

სასამართლოს გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა, რასაც შეიძლება იწვევდეს 

როგორც ობიექტური, ასევე სუბიექტური გარემოებები. მაგალითად, მშობელს  

ალიმენტის გადასახდელად სახსრები ფიზიკურად არ გააჩნდეს, ან, უბრალოდ, თავს 

არიდებდეს მის გადახდას.  

 

რა ხდება, თუ მშობელი არ იხდის ალიმენტს? 

ამ შემთხვევაში, მეორე მშობელს შეუძლია, მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს 

ალიმენტის გადახდა. თუ პირს ფიზიკურად არ აქვს ალიმენტის გადასახდელი თანხა და 

                                                             
19 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 31 მარტის განჩინება №ას -1194-1154-2016).  

მისი ამოღება ვერსაიდან ვერ ხერხდება, აღმასრულებელი პირს მოვალეთა რეესტრში 

არეგისტრირებს.  

გახსოვდეთ, რომ ალიმენტის დაკისრების შესახებ სასამართლოს 

გადაწყვეტილებისთვის ჯიუტად თავის არიდება და შეუსრულებლობა სისხლის 

სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს (სსკ-ის 176 მუხლი), რისთვისაც სასჯელი 

ითვალისწინებს ჯარიმას ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას.  

საყურადღებოა! ვინაიდან სასამართლოში საქმის განხილვა გარკვეულ დროს 

მოითხოვს, გამონაკლისის სახით, სასამართლოს შეუძლია, დავის საბოლოო 

გადაწყვეტამდე მიიღოს დროებითი განკარგულება მშობლისთვის ალიმენტის 

გადახდის დაკისრების შესახებ.  
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ვისთან რჩება ბავშვი (ბავშვები) ცოლ-ქმრის განქორწინების შემდეგ      

თუ განქორწინების შემდეგ მშობლები თავად ვერ თანხმდებიან შვილების საცხოვრებელ 

ადგილზე, დავას სასამართლო გადაწყვეტს. სასამართლოს მიერ ბავშვის 

საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა კომპლექსური პროცესია, რომელშიც 

საჭიროებისამებრ ჩართული უნდა იყოს როგორც მზრუნველობისა და მეურვეობის 

ორგანო, ისე - ფსიქოლოგი, ექსპერტები.   

სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტისას სასამართლო 

ძირითადად სამი კრიტერიუმით ხელმძღვანელობს:20  

1. მატერიალური პირობები;  

2. მორალური გარემო;  

3. მშობელთან ბავშვის მიჯაჭვულობის ხარისხი.  

მატერიალური პირობების განსაზღვრისას, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს იმ 

მშობლის შემოსავალზე, საცხოვრებელ პირობებზე, რომელთანაც უნდა იცხოვროს 

ბავშვმა, თუმცა ეს  შეიძლება არ წარმოადგენდეს გადამწყვეტ ფაქტორს.  

მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ მატერიალურ პირობებს შედარებით ნაკლები ყურადღება 

ექცევა. ბავშვის მიკუთვნებულობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, 

სასამართლოსთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, თუ რომელ მშობელთან აქვს 

ბავშვს განსაკუთრებული მიჯაჭვულობა. ამასთან, მნიშვნელოვანია, თუ როგორი 

მორალური გარემოს შექმნას შეძლებენ მშობლები ბავშვებისთვის, მათი მატერიალური 

მდგომარეობის, ასაკის, ინტელექტუალური დონისა და ბავშვის აღზრდაში 

მონაწილეობის ხარისხის გათვალისწინებით.21 

 

20 პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - გენდერი და სამართალი (საქართველოს 

კანონმდებლობის გენდერული ანალიზი), 2016.
21 

   

  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2011 წლის 13 დეკემბრის განჩინება №2ბ/3720-10. 
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საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ქალისა და მამაკაცის 

თანასწორუფლებიანობა  ყველა სფეროზე ვრცელდება, მათ შორის, საკუთრებაზეც. 

საკუთრების თანაბარი უფლება დაცულია   და აღიარებულია კანონით. საკუთრების 

ჭრილში მიმოხილული იქნება ქალი, როგორც მემკვიდრე (იხ. მემკვიდრეობითი 

სამართლის თავი) და ქალი, როგორც თანამესაკუთრე (იგულისხმება ქორწინების 

დროს შეძენილი ქონება).  

 

მეუღლეთა თანასაკუთრება  

საოჯახო კანონმდებლობით, მეუღლეთა საკუთრება იყოფა ორ ნაწილად: 

ინდივიდუალურ და საერთო საკუთრებად.  

ინდივიდუალურია თითოეული მეუღლის ის საკუთრება, რომელიც მას დაქორწინებამდე 

ჰქონდა, ასევე, ის, რომელიც ქორწინების განმავლობაში მიღებულია მემკვიდრეობით 

ან ჩუქებით.  

საერთო საკუთრებაა ყოველგვარი ქონება, რომელიც, მეუღლეთა მიერ ერთად 

ცხოვრების პერიოდში,  შეძენილია (ან შექმნილია) ორივე მეუღლის ერთობლივი 

შრომითა და სახსრებით.  

საყურადღებოა, რომ ხშირად ერთ-ერთი მეუღლე მუშაობს და არჩენს ოჯახს, 

მეორე კი საოჯახო საქმიანობას ეწევა, უვლის შვილებს, ან სხვა საპატიო მიზეზის 

გამო, არ აქვს დამოუკიდებელი შემოსავალი. ასეთ შემთხვევაში, თუნდაც 

მხოლოდ ერთი მეუღლის შემოსავლით შეძენილი ქონება, საერთო საკუთრებად 

ითვლება. საპატიო მიზეზი შეიძლება უკავშირდებოდეს მხოლოდ პირის სურვილის 

საწინააღმდეგოდ, მისი ჯანმრთელობის ან სხვა მიზეზის გამო, დამოუკიდებელი 

შემოსავლის მიუღებლობას ( საქართველოს  უზენაესი  სასამართლოს  2016 წლის  

 განჩინება , საქმე  N ას  7-7-2016.)   

საკუთრების    უფლება

16 მარტის  
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ამასთან, შესაძლებელია თითოეული მეუღლის ქონება (იგულისხმება ინდივიდუალური 

საკუთრება) მეუღლეთა თანასაკუთრებად გადაიქცეს, თუ დადგინდება, რომ ქორწინების 

განმავლობაში გაწეული ხარჯების შედეგად, ამ ქონების ღირებულება მნიშვნელოვნად 

გადიდდა (გადაგეგმარება, მშენებლობის დასრულება, გადაკეთება და სხვა). 

საყურადღებოა, რომ თავისთავად სამუშაოთა წარმოება კი არ არის მთავარი და 

საკმარისი გარემოება, არამედ ქონების ღირებულების მნიშვნელოვანი გაზრდა.22 

ხოლო, ის ფაქტი, გაიზარდა, თუ - არა ქონების ღირებულება მნიშვნელოვნად, ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში, გარემოებათა სრულყოფილი შესწავლის შედეგად უნდა 

დადგინდეს.  

აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ზემოთქმულისა, მეუღლეებს შეუძლიათ, საქორწინო 

ხელშეკრულებით შეცვალონ თავიანთი საკუთრების ტიპი. მაგალითად: დაადგინონ, 

რომ საკუთრებაში არსებული მთლიანი ქონება არის თანაზიარი, ან მთელი ეს ქონება 

ეკუთვნის მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს. ამ სახის შეთანხმებას,  კანონით დადგენილ 

დანაწესთან შედარებით, უპირატესი ძალა ენიჭება.  

უძრავი ქონების თანასაკუთრებად მიჩნევის თავისებურებები     

 

22 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 4 მარტის განჩინება, № ას840-791-2015. 

უძრავ ქონებასთნ მიმართებით, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ,  საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები. კერძოდ, უძრავ ქონებაზე საკუთრება  

მხოლოდ და მხოლოდ საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან წარმოიშობა. 

შესაბამისად, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ უძრავი ქონება ქორწინების პერიოდში არის 

შეძენილი (თუნდაც სრულად თქვენი სახსრებით შეიძინოთ), არ არის საკმარისი მისი  

საერთო საკუთრებად მიჩნევისათვის. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც უძრავი 

ქონება მხოლოდ ქმრის სახელზე რეგისტრირდება, რამაც შესაძლოა მრავალი 

პრობლემა წარმოშვას არა მხოლოდ განქორწინების ეტაპზე, არამედ ქორწინების 

პერიოდშიც.  

 გახსოვდეთ,  თუკი უძრავი ქონების თანამესაკუთრედ სათანადო წესით არ 

დარეგისტრირდებით, მეუღლეს აღნიშნული ქონების გასხვისება ან სხვაგვარად 

განკარგვა (მაგ. გაქირავება, იპოთეკით დატვირთვა) თქვენი თანხმობის გარეშეც 

შეეძლება.  
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თუ ერთ-ერთი მეუღლე მეორის უკითხავად ან მისი ნების საწინააღმდეგოდ განკარგავს 

ქონებას, დაზარალებულ მეუღლეს ორი გზა რჩება:23  

1. მოითხოვოს დადებული გარიგების ბათილობა. ამ შემთხვევაში, უნდა ამტკიცოს, 

რომ შემძენი არაკეთილსინდისიერი იყო, ანუ ამტკიცოს, რომ  მყიდველმა იცოდა, 

ან გარემოებათა  გონიერი აღქმის შედეგად, შეეძლო იმის განსაზღვრა, რომ 

გამსხვისებელი არ იყო ერთადერთი მესაკუთრე24 (სხვა შემთხვევაში,  ბათილობის 

მოთხოვნა გამორიცხულია); 

2. მეუღლეს მოსთხოვოს ქონების განკარგვით მიღებული სარგებელი. 

მაგალითად, თუკი უძრავი ქონება 70 ათას  ლარად  გასხვისდა, დაზარალებულ 

მეუღლეს შეუძლია მოითხოვოს კუთვნილი 35 ათასი  ლარის  გადახდა.  

23 ქალთა ქონებრივი უფლებები საქორწინო-საოჯახო ურთიერთობებში - საფარი, 2017 
24 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2012 წლის 29 მარტის განჩინება, №2ბ/211-12. 

მეუღლეთა საერთო საკუთრების გაყოფა    

მეუღლეთა საერთო ქონება შეიძლება რომელიმე მეუღლის მოთხოვნით გაიყოს 

როგორც ქორწინების განმავლობაში, ისე მისი შეწყვეტის შემდეგ. თანასაკუთრების 

გაყოფა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხდება, ხოლო თუ მეუღლეები ვერ 

შეთანხმდებიან, დავას სასამართლო გადაწყვეტს.  

თუ საერთო ქონება გაიყოფა ქორწინების განმავლობაში, მაშინ ქონების ის ნაწილი, 

რომელიც არ გაყოფილა და აგრეთვე ქონება, რომელსაც ისინი შეიძენენ მომავალში, 

ჩაითვლება მეუღლეთა თანასაკუთრებად.  

მეუღლეთა ქონების სასამართლო წესით გაყოფის შემთხვევაში, სასამართლო 

განსაზღვრავს, თუ რომელი ნივთი რომელ მეუღლეს უნდა მიეკუთვნოს. აღსანიშნავია, 

რომ პროფესიული საქმიანობისათვის საჭირო ნივთები (მუსიკალური ინსტრუმენტები, 

საექიმო მოწყობილობა, ბიბლიოთეკა და ა.შ.), თუნდაც ქორწინების პერიოდში 

მეუღლეთა საერთო სახსრებით იყოს შეძენილი, გადაეცემა იმ მეუღლეს, რომელსაც ეს 

ნივთი თავისი საქმიანობისთვის სჭირდება.  

გახსოვდეთ, იმისთვის, რომ მეუღლეებმა იდავონ სასამართლოში, 

აუცილებელია არსებობდეს რეგისტრირებული ქორწინება.  
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როგორც წესი, მეუღლეთა წილი საერთო საკუთრებაში თანაბარია. თუ საერთო ქონების 

გაყოფისას ერთ-ერთ მეუღლეს გადაეცემა ისეთი ნივთები, რომელთა ღირებულებაც მის 

გახსოვდეთ,  რომ განქორწინების შემდეგ, მეუღლეებს საერთო ქონების 

გაყოფის მოთხოვნა განქორწინებიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში შეუძლიათ. 

აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ, წარდგენილი პრეტენზიები 

შეიძლება დაგვიანებულად ჩაითვალოს. 

 

კუთვნილ წილს აღემატება, მაშინ მეორე მეუღლეს მიეცემა შესაბამისი ფულადი ან 

სხვაგვარი კომპენსაცია. 

თანაბრობის პრინციპიდან გადახვევა დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. 

კერძოდ, სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ერთ-ერთი მეუღლის წილი შეიძლება 

გადიდდეს იმის გათვალისწინებით, რომ:  

 მასთან ცხოვრობენ არასრულწლოვანი შვილები;  

ის შრომისუუნაროა;  

თუ მეორე მეუღლე ქონებას ოჯახის ინტერესების საზიანოდ ხარჯავდა.  

თუკი ერთ-ერთ მეუღლეს აქვს ვალი, მის დასაფარად გადახდევინება შეიძლება 

მხოლოდ ამ მეუღლის ქონებიდან ან/და თანასაკუთრებაში მისი წილიდან, რომელსაც 

იგი მიიღებდა ქონების გაყოფის შემთხვევაში. აღნიშნული ვალების გამო, მეუღლეთა 

საერთო ქონებიდან გადახდევინება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ სასამართლო 

დაადგენს, რომ მეუღლის მიერ აღებული ვალი, ოჯახის საერთო ინტერესებს მოხმარდა. 

ამასთან, ერთ-ერთი მეუღლის დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისას, 

მეუღლეთა თანასაკუთრებიდან გადახდევინება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუკი 

განაჩენით დადგინდება, რომ ეს ქონება შეძენილია დანაშაულის ჩადენის შედეგად 

მიღებული სახსრებით.  

 

 
გაითვალისწინეთ, რომ მეუღლეთა საერთო ვალები იყოფა საერთო ქონებაში 

თითოეულის კუთვნილი წილის თანაზომიერად.  
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საქართველოს კანონმდებლობა არ განარჩევს ქალისა და მამაკაცის მემკვიდრეობის 

უფლებას და მათ თანაბარი უფლება-მოვალეობებით აღჭურვავს. თუმცა, პრაქტიკაში 

აღნიშნული თანასწორობა ხშირად მიღწეული არ არის, რასაც, მეტწილად,  

საზოგადოებაში გაბატონებული ტრადიციები და ადათ-წესები განაპირობებს, რომელთა 

მიხედვითაც,  მშობლების ქონების მემკვიდრედ, ძირითადად, ვაჟიშვილი განიხილება.  

ქალებს ისეთივე უფლება აქვთ, მიიღონ მშობლების, მეუღლეების, შვილების, 

დედმამიშვილებისა და სხვა ნათესავების მიერ დატოვებული ქონება, როგორც - 

კაცებს.25 

გარდაცვლილი პირის ქონება სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) კანონით ან ანდერძით 

გადადის, ან - ორივეთი ერთად (როცა ანდერძი სამკვიდროს მხოლოდ ნაწილის ეხება). 

შესაბამისად, კანონი იცნობს მემკვიდრეთა ორ კატეგორიას: კანონისმიერ და 

ანდერძისმიერ მემკვიდრეებს.  

25 სამართლებრივი გზამკვლევი ქალებისათვის - „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“, 2010, გვ: 59. 

გახსოვდეთ ,  მცდარია მოსაზრებები, თითქოს ქალს (ქალებს), რომელიც 

ოჯახის შექმნის შემდეგ ტოვებს საცხოვრებელს, მშობლების ქონებიდან წილი 

აღარ ეკუთვნის, ან თითქოს, მშობლების მემკვიდრეები მხოლოდ ვაჟიშვილები 

არიან.   

 
ქალი და მემკვიდრეობა
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კანონით, მემკვიდრეები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ის პირები (ფიზიკური პირები), 

რომლებიც ცოცხლები არიან მამკვიდრებლის გარდაცვალების მომენტში. ასევე, 

გარდაცვლილის შვილები, რომლებიც ჩაისახნენ მამკვიდრებლის სიცოცხლეში და მისი 

გარდაცვალების შემდეგ ცოცხლები დაიბადნენ.  

კანონის თანახმად, მემკვიდრეები ხუთ რიგად იყოფიან. თითოეულ რიგში მყოფი პირები 

თანასწორ მემკვიდრეებად ითვლებიან და შესაბამისად, მათი წილიც თანაბარია.26  

საყურადღებოა, რომ წინა რიგის თუნდაც ერთ-ერთი მემკვიდრის არსებობა, 

გამორიცხავს შემდგომი რიგის მემკვიდრეობას. მაგალითად, თუ მამკვიდრებელს 

პირველი რიგის მემკვიდრეთაგან მხოლოდ ერთი ქალიშვილი ჰყავს, ქონება 

მთლიანად მას დარჩება. მეორე რიგის მემკვიდრეებს შორის ქონების განაწილების 

საკითხი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება აქტუალური, თუ მამკვიდრებელს პირველი 

რიგის არც ერთი მემკვიდრე არ ჰყავს, ან ისინი უარს ამბობენ მემკვიდრეობის მიღებაზე, 

ან ყველა მათგანს ჩამორთმეული აქვს მემკვიდრეობის უფლება. იმ შემთხვევაში, თუ არც 

ერთი რიგის მემკვიდრე არ არსებობს, სამკვიდრო ქონება გადადის სახელმწიფო 

საკუთრებაში. ხოლო თუ მამკვიდრებელი მოხუცთა, შეზღუდული შესაძლებლობების 

26 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 13 ნოემბრის გადაწყვეტილება №ას-827-791-2014.  

 

 

1-ლი რიგი 

მე-2 რიგი

მე-3 რიგი

მე-4 რიგი

მე-5 რიგი

მეუღლე, შვილები, მშობლები

და, ძმა

ბებიები, ბაბუები

ბიძები, დეიდიები, მამიდები

ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, მამიდები

 

კანონით მემკვიდრეობა  

ნაწილობრივ ბათილად არის ცნობილი. ასეთ შემთხვევაში, ქონება  კანონით 

დადგენილი წესის შესაბამისად ნაწილდება.  

კანონით მემკვიდრეობა  ისეთ შემთხვევას გულისხმობს, როდესაც მამკვიდრებელს არ 

დაუტოვებია ანდერძი, ანდერძი მხოლოდ ქონების ნაწილს ეხება, ან მთლიანად ან 
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მქონე პირთა, სამკურნალო, აღმზრდელობით და სოციალური დაცვის სხვა 

დაწესებულებათა რჩენაზე იმყოფებოდა, მაშინ 

ცოცხლად დარჩენილი მეუღლის მემკვიდრეობის უფლებასთან დაკავშირებით, 

მნიშვნელოვანია რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინება:  

 განქორწინებული მეუღლეები არ შეიძლება მემკვიდრეები იყვნენ;  

 სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მეუღლეს შეიძლება ჩამოერთვას კანონით 

მემკვიდრეობის უფლება, თუ დადასტურდება, რომ ქორწინება 

მამკვიდრებელთან შეწყვეტილი იყო და მეუღლეები ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ 

სამკვიდროს გახსნამდე არანაკლებ სამი წლისა; 

 ასევე, ცოცხლად დარჩენილი მეუღლე დაკარგავს მემკვიდრეობის უფლებას, თუ 

არსებობდა ქორწინების ბათილად ცნობის საფუძველი და მამკვიდრებლის მიერ 

სარჩელი წარდგენილი იყო. 

გახსოვდეთ, რომ ქალი, როგორც მეუღლე, შვილი, მშობელი - პირველი რიგის 

მემკვიდრედ ითვლება.

ქონება ამ სახის დაწესებულებების 

საკუთრებაში გადადის.

საყურადღებოა, რომ მეუღლის მემკვიდრეობის უფლება არ ეხება ქონების იმ

ნაწილს, რომელიც მას მეუღლეთა თანასაკუთრებიდან ეკუთვნის. კერძოდ,

თუკი გარდაიცვალა მეუღლე, რომელსაც პირველი რიგის სამი მემკვიდრე

დარჩა (ცოლი და ორი შვილი), პირველ რიგში ქონებიდან გამოიყოფა მისი

ცოლის თანასაკუთრება და შემდეგ მხოლოდ გარდაცვლილის წილი ქონება

გაიყოფა ცოლზე და ორ შვილზე, სამ ტოლ ნაწილად.



სრულწლოვან, ქმედუნარიან ფიზიკურ პირს შეუძლია

განმავლობაში შეადგინოს ანდერძი და სურვილისამებრ განსაზღვროს

მისი კუთვნილი ქონება.  

ანდერძის შემთხვევაში, მემკვიდრე შეიძლება იყოს არა მხოლოდ

ნათესავი, არამედ ნებისმიერი გარეშე პირი, რომელიც ცოცხალი

გარდაცვალების პერიოდში, ასევე ის პირები, რომლებიც ჩაისახნენ

სიცოცხლეში და ცოცხლები დაიბადნენ მისი გარდაცვალების

რომ კანონით, მემკვიდრეობისგან განსხვავებით, ანდერძის

შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირიც

მოანდერძეს შეუძლია ანდერძით განსაზღვროს სამკვიდროდან

მემკვიდრეთა წილი, ან კონკრეტულად მიუთითოს, თუ რომელ

უტოვებს. თუკი მსგავსი მითითება არ იქნება, მაშინ სამკვიდრო

თანაბრად განაწილდება.  

იმ შემთხვევაში, თუ ანდერძით რამდენიმე მემკვიდრეა დანიშნული

მხოლოდ ერთი მათგანის წილია განსაზღვრული, სხვების

უკანასკნელები თანაბრად მიიღებენ დანარჩენ ქონებას. ხოლო

ანდერძის თანახმად, განსაზღვრულია ქონების მხოლოდ ნაწილის

დარჩენილ ქონებაზე ჩვეულებრივად განხორციელდება კანონით

ანდერძით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული).  

შესაბამისად,  შესაძლოა, ანდერძით ქონების ნაწილი კანონით

თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ აღნიშნულ კანონით მემკვიდრეს

წილი აღარ ეკუთვნის. მაგალითად, შესაძლოა მამამ ანდერძით

დაუტოვოს ქონების დარჩენილ ნაწილზე (მაგ.: სახლზე წილებზე

ანდერძით მემკვიდრეობა  

 თავისი სიცოცხლის 

, თუ ვის დარჩება 

 გარდაცვლილი პირის 

 იყო მამკვიდრებლის 

 მამკვიდრებლის 

 შემდეგ. აღსანიშნავია, 

 შემთხვევაში მემკვიდრე 

.  

 ანდერძით დანიშნულ 

 მემკვიდრეს რა ქონებას 

 მემკვიდრეებს შორის 

, მაგრამ მასში 

 კი - არა, მაშინ ეს 

  იმ შემთხვევაში, თუ 

 გადაცემის წესი, მაშინ 

 მემკვიდრეობა (თუ 

 მემკვიდრეს გადაეცეს, 

 დარჩენილი ნაწილიდან 

 მანქანა  ქალიშვილს 

,    , , მიწაზე) კი ანდერძში 

არაფერი იყოს ნათქვამი. ასეთ შემთხვევაში, ქალიშვილს ისევე შეუძლია მოითხოვოს 

წილი დარჩენილი ქონებიდან, როგორც პირველი რიგის სხვა მემკვიდრეებს.  
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ანდერძით მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა    

მოანდერძეს შეუძლია, ანდერძით მემკვიდრეობა ჩამოართვას ერთ, რამდენიმე ან 

ყველა კანონით მემკვიდრეს და იგი არ არის ვალდებული, მიუთითოს ამის მოტივზე. 

ამასთან, პირი, რომელსაც ანდერძის პირდაპირი მითითებით ჩამოერთმევა 

მემკვიდრეობა, ვერც კანონით მემკვიდრე ვერ იქნება ქონების იმ ნაწილზე, რომელიც 

ანდერძში არ შესულა, მაშინაც კი, როდესაც ანდერძით მემკვიდრეებმა უარი თქვეს 

სამკვიდროს მიღებაზე.  

უღირსი მემკვიდრე  

არც კანონით და არც ანდერძით მემკვიდრე არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც:  

 განზრახ ხელს უშლიდა მემკვიდრეებს მოანდერძის უკანასკნელი ნების 

განხორციელებაში და ამით ხელს უწყობდა თავისი ან მისი ახლობელი პირების 

მოწვევას მემკვიდრეებად ან სამკვიდროში მათი წილის გაზრდას; 

 ასევე, პირი რომელმაც ჩაიდინა განზრახი დანაშაული ან სხვა ამორალური 

საქციელი მოანდერძის მიერ ანდერძში გამოთქმული უკანასკნელი ნება-

სურვილის საწინააღმდეგოდ.  

პირის უღირს მემკვიდრედ ცნობის უფლება აქვს მხოლოდ სასამართლოს. აღნიშნული 

მოთხოვნით სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირს, 

რომლისთვისაც უღირსი მემკვიდრისთვის მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა 

განსაზღვრულ ქონებრივ შედეგებს იწვევს.  

შესაძლოა, აღნიშნული გარემოებების მიუხედავად, მამკვიდრებელმა აპატიოს 

მემკვიდრეს, რაც აშკარა ფორმით უნდა იქნეს გამოხატული ანდერძში. პატიების უკან 

წაღება არ დაიშვება.  
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სავალდებულო წილი  

ანდერძის შემთხვევაში, ქონებას იღებენ უშუალოდ ანდერძში მოხსენიებული პირები. ამ 

სიტუაციაში მემკვიდრეთა კანონით დადგენილი რიგითობა მხედველობაში არ მიიღება. 

თუმცა სამოქალაქო კოდექსი, იცავს რა პირველი რიგის მემკვიდრეების ინტერესებს, 

გამონაკლისის სახით, მამკვიდრებლის ნებიდან (ანდერძში გამოხატული ნება)  

გადახვევის შესაძლებლობას უშვებს.  

კერძოდ, მამკვიდრებლის შვილებს, მშობლებსა და მეუღლეს, ანდერძის შინაარსის 

მიუხედავად, ამ ქონებიდან  სავალდებულო წილი ეკუთვნით. თავის მხრივ, 

სავალდებულო წილი არის იმ წილის ნახევარი, რომელსაც თითოეული მათგანი 

ანდერძის არარსებობის შემთხვევაში მიიღებდა. მაგალითად, გარდაიცვალა პირი და 

მას დარჩა ორი პირველი რიგის მემკვიდრე (ცოლი და ერთი შვილი), თუმცა მან 

ანდერძით მთელი ქონება (სამკვიდროს მოცულობა 60 000 ლარს  შეადგენდა) მის 

მეგობარს დაუტოვა. ვინაიდან, ანდერძის არარსებობის შემთხვევაში, ცოლსა და შვილს 

სამკვიდროდან 30-30 ათასი ლარი  შეხვდებოდათ, ამიტომ მათი სავალდებულო 

წილი, შესაბამისად, 15-15 ათასი იქნება. აქედან გამომდინარე, მართალია, ანდერძის 

თანახმად მთელი ქონება მამკვიდრებლის მეგობარს უნდა მიეღო, თუმცა მას მხოლოდ 

ქონების ნახევარი, 30 ათასი ლარი შეხვდება.  

ამასთან, თუკი სავალდებულო წილის მიღების უფლების მქონე პირს მამკვიდრებელმა 

სიცოცხლის განმავლობაში საჩუქარი გადასცა, იმის მითითებით, რომ ეს მის 

სავალდებულო წილში ჩათვლილიყო, ამ შემთხვევაში, მისი სავალდებულო წილი ამ 

ქონების ღირებულების შესაბამისად შემცირდება. თუ წინა მაგალითს დავუმატებთ 

პირობას, რომ  შვილს მამისგან 10 ათასის ღირებულების მანქანა გადაეცა და მამამ 

დაუბარა, რომ მას ეს მანქანა გადაეცა, როგორც მემკვიდრეს, ასეთ შემთხვევაში, ცოლი 

მიიღებს 15 ათას ლარს, ხოლო შვილი  -  მხოლოდ  5 ათასს  (10 ათასი  ლარით  ნაკლებს). 

სავალდებულო წილის მიღების უფლება პირველი რიგის მემკვიდრეებს ჩამოერთმევათ 

მხოლოდ სასამართლოს მიერ მათი უღირს მემკვიდრედ გამოცხადების შემთხვევაში. 

აღსანიშნავია, რომ მოანდერძესაც კი არ შეუძლია სავალდებულო წილის ჩამორთმევა 

ანდერძის მეშვეობით. იმ მემკვიდრის წილი, რომელსაც სავალდებულო წილის მიღების 

უფლება ჩამოერთმევა, ანდერძით მემკვიდრეზე გადადის და არა სხვა კანონით 

მემკვიდრეზე. ასევე, თუკი ერთ-ერთი მემკვიდრე უარს იტყვის სავალდებულო წილზე, 

აღნიშნული წილი არა სხვა რომელიმე სავალდებულო წილის მიმღებ  მემკვიდრეს, 

არამედ ანდერძით მემკვიდრეს გადაეცემა.   
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უპირატესი მემკვიდრეობის უფლება
   

 

მამკვიდრებლის ქონებაზე უპირატეს მემკვიდრედ მიიჩნევა ისეთი მემკვიდრე, რომელიც 

მამკვიდრებელთან ერთად ამ ქონების თანამესაკუთრე იყო. მაგალითად, თუკი მამასთან 

ერთად საწარმოს წილებს ერთ-ერთი შვილი ფლობდა, მაშინ მამის საკუთრებაში 

არსებული წილების მიღების უპირატესი უფლება ენიჭება.  

ასევე, საცხოვრებელი სახლის, ბინის ან სხვა საცხოვრებელი სადგომის, ასევე საოჯახო 

მოხმარების საგნების მიღების უპირატესი უფლება გააჩნია იმ მემკვიდრეს, რომელიც 

სამკვიდროს გახსნამდე ერთი წლის განმავლობაში მამკვიდრებელთან ერთად 

ცხოვრობდა.   

უპირატესი უფლების განხორციელებისას გასათვალისწინებელია იმ მემკვიდრეთა 

ქონებრივი ინტერესები, რომლებიც სამკვიდროს გაყოფაში მონაწილეობენ. თუ ქონება 

საკმარისი არ იქნება მათი კუთვნილი წილის მისაღებად, მაშინ მემკვიდრეებმა, 

რომელთა მიმართაც უპირატესი უფლება ხორციელდება, უნდა მისცენ მათ შესაბამისი 

ფულადი ან ქონებრივი კომპენსაცია. 
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სამკვიდროს მიღება  
 

იმისთვის, რომ მემკვიდრე სამკვიდრო ქონების მესაკუთრე გახდეს, აუცილებელია, მან 

სამკვიდრო მიიღოს, ამისთვის კი მამკვიდრებლის გარდაცვალებიდან ექვსი თვის 

ვადაში ნოტარიუსს განცხადებით უნდა მიმართოს.  

გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული ვადის დაუცველობა შეიძლება სამკვიდრო ქონების 

დაკარგვის საფუძველი გახდეს.  

სამკვიდროს მისაღებად დადგენილი ვადის დარღვევა სასამართლომ შეიძლება 

საპატიოდ მიიჩნიოს და  ვადა  გააგრძელოს. ასევე, ვადის გასვლის შემდეგ სამკვიდროს 

მიღება შესაძლებელია სასამართლოსთვის მიმართვის გარეშეც, თუ აღნიშნულზე 

თანხმობას ყველა მემკვიდრე გამოთქვამს.  

თუ ექვსი თვის განმავლობაში მემკვიდრე ნოტარიუსს ვერ მიმართავს, მაშინ უნდა 

დაადასტუროს ქონების ფაქტობრივი ფლობა (ფაქტობრივი დაუფლება ნიშნავს ისეთ 

შემთხვევებს, როდესაც მემკვიდრე ცხოვრობს/აგრძელებს ცხოვრებას სამემკვიდრეო 

სახლში, ინახავს, უვლის, იყენებს სამემკვიდრო ქონებას).27 
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