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ДОСВІД ГРУЗІЇ У БОРОТЬБІ З ДОМАШНІМ НАСИЛЛЯМ 

Держава Грузія визначає домашнє насильство як акт сімейного 

насильства. Закон захищає від фізичного, сексуального та емоційного 

насильства серед членів сім'ї. Не потрібно бути одруженим з кимось, 

щоб стати жертвою домашнього насильства в Грузії. 

Закон про насильство в сім’ї в Грузії – це закон, призначений для 

захисту осіб, які зневажають нинішні чи попередні подружжя, одного з 

батьків дитини, прийомних батьків та прийомних дітей чи інших осіб, 

які живуть або раніше проживали разом. Він також може бути 

використаний для отримання тимчасової опіки, фінансової підтримки 

та іншої допомоги для людей, які зазнали насилля.  Крім того, жертви, 

які не підпадають під дію Грузинського закону про насильство в сім’ї, 

можуть звернутися за захистом відповідно до законів Грузії з 

переслідування особи. 

У Грузії дуже серйозно ставляться до звинувачення в домашньому 

насильстві. Суд може видати рішення про захист сімейних прав. Це 

рішення забороняє злочинцю контактувати з потерпілою протягом 

визначеного періоду часу. Якщо буде виявлено, що особа порушує це 

рішення суду, вона може бути посаджена у в'язницю та звинувачена в 

злочині, включаючи переслідування. 

Рішення про захист сімейних прав може: наказати кривдникові 

залишити жертву в спокої; віддати потерпілому у володіння будинок і 

змусити кривдника піти (ви можете попросити суд дозволити шерифу 

відправити когось додому до вас, щоб виконати цю частину наказу); 

замовити допомогу, щоб допомогти потерпілому отримати своє 

особисте майно; змусити кривдника надавати альтернативне житло для 

подружжя, колишнього подружжя або батька та дітей; надати 

потерпілому тимчасову опіку над спільними дітьми та встановити права 

на тимчасове відвідування; призначити тимчасові аліменти від насильника; 

доручити кривдникові звернутися до консультацій; призначити витрати та 

адвокатські збори будь-якій стороні; привести до арешту кривдника, 

якщо він порушує рішення. 

Рішення триває 12 місяців. Якщо подати клопотання до закінчення 

дії Рішення, суд після слухання може видати трирічне або постійне 

Рішення. 

Науковий керівник В. І. Филипська  


