
საქართველო: მეორე კალათა  

საქართველო წარმოადგენს ქალებისა და გოგონების სექსუალური ტრეფიკინგის 
(ადამიანით ვაჭრობის) და კაცების, ქალების და არასრულწლოვნების შრომითი 
ტრეფიკინგის (ადამიანით ვაჭრობის) წარმოშობის, ტრანზიტისა და დანიშნულების 
ქვეყანას. ქალები და გოგონები საქართველოდან   ხდებიან სექს-ტრეფიკინგის 
მსხვერპლები ქვეყნის შიგნით, ასევე თურქეთში, და შედარებით ნაკლებად ჩინეთში, 
ეგვიპტეში, საბერძნეთში, არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებსა და რუსეთში. ქალები 
აზერბაიჯანიდან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან იძულებით პროსტიტუციას 
ეწევიან საქართველოს კომერციული სექსის სფეროში აჭარის ტერიტორიაზე - 
ბათუმისა და გონიოს ტურისტულ ადგილებში. ექსპერტების ანგარიშების მიხედვით, 
სექს-ტრეფიკინგის მსხვერპლ ქალებს ამუშავებენ საუნებში, სტრიპტიზ-კლუბებში, 
კაზინოებსა და სასტუმროებში. ტრეფიკინგის იდენტიფიცირებული მსხვერპლთა 
უმრავლესობა არის ახალგაზრდა, უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალი, რომელიც ეძებს 
სამუშაოს. ქართველი კაცები და ქალები იძულებით შრომას ექვემდებარებიან როგორც 
საქართველოს ტერიტორიაზე ასევე თურქეთში, ერაყში, რუსეთში, აზერბაიჯანსა და 
სხვა ქვეყნებში. ქართველი მიგრანტები, რომლებიც სამუშაოს ეძებენ სოფლის 
მეურნეობის სფეროში და სხვა დაბალი უნარ-ჩვევების მოთხოვნების მქონე დარგებში, 
დამქირავებლებს ან მათ აგენტებს უშუალოდ უკავშირდებიან; მსხვერპლნი კი ისინი 
მხოლოდ მოგვიანებით, დანიშნულების ქვეყანაში ხდებიან. ბოლო წლების მანძილზე, 
საქართველოს ფარგლებს შიგნით აღინიშნება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების 
ექსპლოატაცია სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და შინამოსამსახურეობის 
სფეროებში. ქართველ, ბოშა და ქურთ ბავშვებს აიძულებენ იმათხოვრონ ქუჩაში, ანდა 
დანაშაულებრივ საქმიანობაში მიიღონ მონაწილეობა. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის 
სეპარატისტულ ზონებში ადამიანების ტრეფიკინგის თაობაზე ინფორმაცია არ იყო 
ხელმისაწვდომი; თუმცა, როგორც მთავრობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები 
თვლიან, რომ ამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადასახლებული 
პირები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან ტერფიკინგის დანაშაულისგან.  

საქართველოს მთავრობა ზედმიწევნით არ აკმაყოფილებს ტრეფიკინგის 
აღმოფხვრისკენ მიმართული ღონისძიებების მინიმალურ სტანდარტების მოთხოვნებს; 
თუმცა ის მნიშვნელოვან ძალისხმევას ახორციელებს ამის მისაღწევად. საანგარიშო 
პერიოდის განმავლობაში გაიზარდა გამოძიების, სისხლის სამართლებრივი დევნისა 
და განაჩენების გამოტანის შემთხვევების რაოდენობა. პრემიერ მინისტრმა ხელი 
მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის შესაბამისადაც დაარსდა შრომის ინსპექცია, 
რომელსაც აქვს უფლებამოსილება განახორციელოს პრევენციული ზომები 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ. მთავრობამ ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 
მობილური ჯგუფების რიცხვი სამიდან ოთხამდე გაზარდა, რითიც უზრუნველყო 
სამართალდამცავი ორგანოები უფრო მეტი რესურსებითა და პერსონალით 
ტრეფიკინგის დანაშაულის გამოძიებების განსახორციელებლად. მიუხედავად ამისა, 
სამართალდამცავი ორგანოების არასაკმარისმა საგამოძიებო შესაძლებლობებმა 



შეაფერხა ტრეფიკინგის შემთხვევების გამოძიების პროცესი. ექსპერტების ანგარიშების 
მიხედვით, გამომძიებლები ფოკუსირებას აკეთებდნენ მსხვერპლის დაკითხვაზე 
მათგან მტკიცებულების მოსაძიებლად, ვიდრე იმის დადგენაზე, წარმოადგენდა თუ 
არა ეს პირი პოტენციურ მსხვერპლს. მთავრობას ქუჩის მათხოვრობის წინააღმდეგ 
სისტემატიური ბრძოლის სტრატეგია არ განუსაზღვრავს; ექსპერტების ანგარიშის 
მიხედვით, პოლიციამ უარი განაცხადა იძულებითი მათხოვრობის რამდენიმე საქმის 
გამოძიებაზე, იმ მიზეზით, რომ არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად ქუჩაში 
მათხოვრობა არ წარმოადგენს ბავშვთა უფლებების დარღვევას. 

რეკომენდაციები საქართველოსთვის:  

გაძლიერდეს სამართალდამცავი ოფიცრების საგამოძიებო შესაძლებლობები 
სპეციალურ სატრეინინგო პროგრამებში მონაწილეობის გზით, და დაევლოს იმ 
პოლიციელებს, რომლებმაც გაირეს სპეციალური ტრეინინგის კურსები ტრეფიკინგის 
საკითხებზე მიიღონ მონაწილეობა ტრეფიკინგის საქმეების გამოძიებაში; გაგრძელდეს 
საგამოძიებო ფაზაში მსხვერპლის-მოწმის ადვოკატების ჩართვა; გაძლიერდეს 
ღონისძიებები რათა ხდებოდეს ტრეფიკინგის დანაშაულში ეჭმიტანილი პირების მიერ 
ჩადენილი დანშაულის გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა და მოხდეს 
შრომითი და სექსუალური ადამიანით მოვაჭრეების გასამართლება; შრომის 
ინსპექციის თანამშრომლებმა გაირონ ტრეინინგები და საშუალება მიეცეთ  გამოიძიონ 
პოტენციური შრომითი ტრეფიკინგის საქმეები; გამოყენებული იქნას უფრო 
ეფექტიანი, პროაქტიური მეთოდები დაუცველი მოსახლეობის ჯგუფებიდან 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა გამოსავლენად და საიდენტიფიკაციოდ;  გაგრძელდეს 
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღალების კამპანიები ადამიანით ვაჭრობის 
დანაშაულის არსებობის თაობაზე, სამართლებრივ რესურსებზე, არსებულ დაცვის 
მომსახურებაზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია მოსახლეობის დაუცველი 
ჯგუფებისთვის. 

 

სისხლის სამართლებრივი დევნა  

მთავრობამ გაზარდა სამართალდამცავი ორგანოების ძალისხმევა წინა საანგარიშო 
პერიოდთან შედარებით, მაგრამ სამართალდამცავი საშუალებების უკმარისობამ 
გამოიწვია გამოუძიებელი საქმეების არსებობა. საქართველოში იკრძალება 
ტრეფიკინგის ყველა ფორმა ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონისა 
და სისხლის სამართლის კოდექსის 1431-ე მუხლის შესაბამისად, რომელიც 
ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთის 7-დან 20 წლამდე. სასჯელის ეს ტიპები  
საკმაოდ მკაცრია და შეესაბამება სხვა სერიოზულ დანაშაულებებსაც, როგორიცაა, 
მაგალითად, გაუპატიურება. მთავრობამ გამოიძია 16 ახალი საქმე - 12 
სექსუალური ტრეფიკინგის საქმე და 4 შრომითი ტრეფიკინგის საქმე, - 
შედარებისთვის, გასული საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 11 საქმე იყო 
გამოძიებული. 12 საქმე გამოძიების პროცესში იყო. სექსუალური 
ტრეფიკინგისთვის განხორცილედა ხუთი ადამიანით მოვაჭრის სისხლის 



სამართლებრივი დევნა, შედარებისთვის, 2013 წელს 3 პირის მიმართ 
განხორციელდა სამართლებრივი დევნა. ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულში 
დამნაშავე 5 პირს მიესაჯა სასჯელი, შედარებისთვის, გასული საანგარიშო 
პერიოდის განმავლობაში 3 პირს მიესაჯა სასჯელი. ექვსი ადამიანით ვოვაჭრესაგან 
სამ პირს მიესაჯა 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა, და დანარჩენ სამს 7-, 13- და 
14-წლიანი პატიმრობა.  

სამართალდამცავი ორგანოების შეზღუდული საგამოძიებო შესაძლებლობები 
აგრძელებდა ტრეფიკინგში ეჭვმიტანილთა სათანადო გამოძიების შეფერხებას. 
ტრეფიკინგთან ბრძოლის თბილისის და ბათუმის ჯგუფების ზოგიერთ წევრს ჯერ 
კიდევ აკლდა ძირითადი საგამოძიებო უნარ-ჩვევები. ექსპერტების ანგარიშების 
მიხედვით, გამომძიებლები დაკითხვაზე მსხვერპლისგან მტკიცებულების 
მოპოვებაზე ამახვილებდნენ უფრო მეტად ყურადღებას, ვიდრე იმის დადგენაზე, 
წარმოადგენდა თუ არა პირი პოტენციურ მსხვერპლს. მთავრობას აკლდა 
შესაბამისი წვრთნის მქონე ქალი-გამომძიებლები, სექსუალური ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთან გასაუბრებისთვის, რომელთა ძირითადი ნაწილი ქალები არიან. 
მეტი ინფორმაციის მოძიების მიზნით, სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაკითხეს 
სექსუალურ ტრეფიკინგთან დაკავშირებული ბორდელებისა და საცეკვაო 
კლუბების მფლობელები, ტაქსის მძღოლები. ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ 
პოლიციამ ვერ უზრუნველყო აუცილებელი რესურსებით მსხვერპლი-მოწმეები, 
რომლებიც ემოციური ტრამვის გავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ გამოძიების 
პროცესში. პოლიციამ დააჯარიმა პროსტიტუციით დაკავებული ბევრი ქალი, ბევრი 
მათგანი არ იყო შემოწმებული, იყო თუ არა სექსუალური ტრეფიკინგს 
პოტენციური მსხვერპლი, პოტენციურ მსხვერპლს შესაძლოა გასჩენოდა ჩვენების 
მიცემის სურვილი ბორდელების  მფლობელების და სუტენიორების წინააღმდეგ. 
მთავრობას ქუჩის მათხოვრობასთან სისტემატიური ბრძოლის სტრატეგია არ 
განუსაზღვრავს. ექსპერტების ანგარიშების მიხედვით, პოლიციამ უარი განაცხადა 
იძულებითი მათხოვრობის რამდენიმე საქმის გამოძიებაზე იმის მიზეზით, რომ 
არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად ქუჩაში მათხოვრობა არ წარმოადგენს 
ბავშვთა უფლებების დარღვევას. მთავრობას არ აღუნიშნავს ანგარიშებში 
მთავრობის წარმომადგენელი პირების მიმართ გამოძიების, დევნის ან 
პასუხისგებაში მიცემის შესახებ ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულში 
თანამონაწილეობისთვის.  

 

დაცვა 

მთავრობამ გაზარდა ძალისხმევა მსხვერპლის იდენტიფიცირების კუთხით და 
გააგრძელა მცდელობები ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის კუთხით. მთავრობის 
მიერ მოხდა 17 ტრეფიკინგის მსხვერპლის იდენტიფიცირება. მათგან 10 ქალი, ერთი 
არასრულწლოვანის ჩათვლით, იყვნენ სექსუალური ტრეფიკინგის მსხვერპლებიი, 7 
კაცი იყო შრომითი ტრეფიკინგის მსხვერპლი. ქუჩაში ბავშვების ექსპლოატაციის 



სიტუაციებსა და მოწყვლად შრომის სექტორებში დასაქმებული ქართველი და 
უცხოელი მშრომლების მსხვერპლის იდენტიფიკაცია დაბალ დონეზე იყო. 2015 წლის 
თებერვალში პრემიერ მინისტრმა ხელი მოაწერა დადგენილებას შრომის ინსპექციის 
დაარსების თაობაზე, რომლის მიზანს წარმოადგენდა მთავრობის შესაძლებლობების 
გაზრდა იძულებითი შრომის მსხვერპლთა ამოცნობაში. მსხვერპლთა დახმარების 
უზრუნველმყოფი სამსახურების მონაწილეობის გარეშე, ბორდელებში ზოგიერთი 
რეიდის დროს არ განხორციელდა პოტენციური მსხვერპლის სათანადო სკრინინგი. 

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მთავრობამ აფინანსებდა და ამუშავებდა ორ 
თავშესაფარს, რომელიც უზრუნველყოფდა ტრეფიკინგის 16 მსხვერპლის სამედიცინო, 
ფსიქოლოგიურ და სამართლებრივ დახმარებას; ყველა მათგანმა მთავრობისგან ასევე 
მიიღო ფინანსური დახმარება. მთავრობის ანგარიშის შესაბამისად ტრეფიკინგის 
მსხვერპლ უცხოელ პირებს შეეძლოთ ქვეყანაში დროებითი ბინდარობის ნებართვა 
აეღოთ, მაგრამ საანგარიშო პერიოდში არც ერთ უცხოელ მსხვერპლს არ მოუთხოვია ეს 
ნებართვა. მთავრობის ინფორმაციის შესაბამისად ხდებოდა ყველა მსხვერპლის 
წახალისება რათა ეთანამშრომლათ სამართალდამცავ ორგანოებთან გამოძიების და 
სისხლის სამართლებრივი დევნის პროცესში, თუმცა მსხვერპლები არ იყვნენ 
ვალდებული გაეწიათ ასეთი დახმარება მთავრობისგან დაცვის ან თავშესაფარში 
მომსახურების მიღების სანაცვლოდ; 17-დან 10-მა მსხვერპლმა დახმარება გაუწია 
სამართალდამცავ ორგანოებს. ერთ შემთხვევაში ერთ-ერთი მსხვერპლისაგან 
მიღებული ინფორმაცია დაეხმარა სამართალდამცავ ორგანოებს გამოევლინათ და 
დახმარებოდნენ სხვა მსხვერპლს, რომელიც აღმოაჩინეს ეჭვმიტანილი ადამიანებით 
მოვაჭრე პირის სახლის ჩხრეკისას. ყველა ასაკის, სქესის და ეროვნების მსხვერპლს 
თანაბრად მიუწვდებოდა ხელი არსებულ მომსახურებაზე. ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 
დეპორტაცია არ იყო კანონით ნებადართული. მთავრობამ ყველა გამოვლენილი 
მსხვერპლი გადაამისამართა სხვადასხვა მომსახურების მისაღებად; თუმცა დახმარება 
ყოველთვის არ იყო შეთავაზებული გამოძიების ეტაპზე. გამომძიებლები დაკითხვაზე 
მსხვერპლისგან მტკიცებულების მოძიებაზე ამახვილებდნენ უფრო მეტად 
ყურადღებას, ვიდრე იმის დადგენაზე, წარმოადგენდა თუ არა პირი პოტენციურ 
ტრეფიკინგის მსხვერპლს.  

 

პრევენცია  

საქართველოს მთავრობა აგრძელებდა ტრეფიკინგის პრევენციის საქმიანობას. 
მთავრობის ოფიციალურმა პირები მონაწილეობდნენ სატელევიზიო და რადიო 
გადაცემებში და ბეჭდური მედიის პროგრამებში, რათა გაეზარდათ 
საზოგადოებრივი ცნობიერება. 2014 წლის აგვისტოში მთავრობამ დააფინანსა 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია აჭარის სასაზღვრო ქალქაში 
თურქეთში შრომითი ტრეფიკინგის რისკის შესახებ დისკუსიის ჩასატარებლად. 
მთავრობის წარმომადგენლებმა მხარი დაუჭირეს მთავრობის მიერ 
დაფინანსებული სისტემის ჩამოყალიბების ინიციატივას ქუჩაში მომუშავე და 



მცხოვრები ბავშვების რეაბილიტაციისთვის, რომელიც მოწყვლადი ჯგუფია 
ტრეფიკინგის საფრთხის მიმართ. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მთავრობამ 
სამი მობილური ჯგუფის, სამი მომსახურების ცენტრისა და ორი თავშესაფარის 
მეშვეობით 535 დაუცველ ბავშვის მომსახურება განახორციელა. მთავრობამ, 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, შექმნა ვიდეო-კლიპები, 
რომლებიც შეიცავდა ინფორმაციას ტრეფიკინგის შესახებ, ტრეფიკინგის 
მსხვერპლისთვის ხელმისაწვდომ დახმარებასა და სამართალდამცავი ორგანოების 
საკონტაქტო  ინფორმაციაზე; კლიპები ტრანსლირებული იყო საზოგადოებრივი 
სამაუწყებლო სისტემით. მთავრობამ, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობით, შექმნა და გაავრცელა 40,000 ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო 
ბუკლეტი ხუთ ენაზე საქართველოს ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებში, 
რომლებიც განლაგებულია დიდ საქალაქო ცენტრებში და ასევე თბილისის, 
ქუთაისისა და ბათუმის აეროპორტებში. მთავრობა აგრძელებდა ტრეფიკინგის 
წინააღმდეგ ბრძოლის ცხელი ხაზის დაფინანსებას, რომელსაც ემსახურება 
პოლიცია მთავრობის ანტი-ტრეფიკინგული განყოფილების ფარგლებში; აგრეთვე 
მეორე ცხელი ხაზი, რომელსაც ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო 
ფონდი ემსახურება და სადაც ტრეფიკინგის მსხვერპლები რეკავენ. წლის 
განმავლობაში ანტი-ტრეფიკინგულ ცხელი ხაზზე 100 ზარი შემოვიდა, 
სახელმწიფო ფონდის ცხელ ხაზზე კი 171 პიროვნებამ დარეკა. მთავრობამ აჩვენა 
სექსუალური ტრეფიკინგის და იძულებითი შრომის მოთხოვნის შემცირებისკენ 
მიმართული ძალისხმევა ხუთ ენაზე გამოცემული 40,000 ბუკლეტის გავრცელებით, 
რომელიც აფრთხილებდა მოსახლეობას ტრეფიკინგის საფრთხის შესახებ, და 
რომელშიც მოუწოდებდა ხალხს არ გამოეყენებინათ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 
მომსახურება, სისხლის სამართლის კოდექსის 1433-ე მუხლზე რეფერირებით. 
მთავრობამ განახორციელა ანტი-ტრეფიკინგული სატრეინინგო პროგრამები და 
ინსტრუქციები დიპლომატიური პერსონალისთვის.  

 

 

 


