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შესავალი
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს ხელისუფლების
ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების
როლი, ვინაიდან, ხშირ შემთხვევაში, სწორედ საკონსულო თანამდებობის პირებს შეიძლება
ჰქონდეთ პირველი კონტაქტი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთან.
წინამდებარე სახელმძღვანელო მომზადდა საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის და მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას ადამიანით ვაჭრობაზე (ტრეფიკინგზე), კერძოდ, თუ რა როლი და პასუხისმგებლობები ეკისრებათ მათ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორ უნდა მოიქცნენ ტრეფიკინგის
პრევენციის, ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის შესაბამისი დახმარების აღმოჩენისა და მათი
დაცვის მიზნით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მადლობას უხდის მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაციას და ევროკავშირს, რომელთა მხარდაჭერითაც უკვე მეორედ მომზადდა ტრეფიკინგის სახელმძღვანელო საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის. აღსანიშნავია, რომ
პირველი ვერსია მომზადდა 2008 წელს, – „თანამშრომლობა ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ
ბრძოლაში“, – როგორც ტრენინგის დამხმარე მასალა.
სამინისტრო განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ასევე ექსპერტს, სახელმძღვანელოს ავტორს,
ქალბატონ რუსუდან ტუშურს.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება კომენტარებსა და შენიშვნებს საკონსულო თანამდებობის პირებისაგან, სახელმწიფო სტრუქტურებისაგან, საერთაშორისო თუ არასამთავრობო
ორგანიზაციებისაგან, რათა წინამდებარე სახელმძღვანელო იყოს ეფექტური და მარტივი
გამოსაყენებლად.

გიორგი ტაბატაძე
საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
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1.

ადამიანით ვაჭრობა
(ტრეფიკინგი)

1.1

რა არის ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)?

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) – ეს არის მძიმე დანაშაული და არღვევს მსხვერპლის
ძირითად უფლებებს. მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც მონობის თანამედროვე ფორმას,
რომელიც ახდენს გარკვეულ პირთა ექსპლოატაციას.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) განსხვავებული განმარტებაა მოცემული სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნულ დოკუმენტში. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM)
განმარტების შესაბამისად: „ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) – ადამიანთა გადაბირება,
ტრანსპორტირება, შეფარება ან მიღება მუქარის, ძალის გამოყენების ან იძულების სხვა საშუალებებით: მოტაცებით, თაღლითობით, მოტყუებით, ძალაუფლების ან პირის უმწეობის ბოროტად გამოყენებით, ან იმ პირის თანხმობის მისაღწევად თანხის ან სხვა სარგებლის მიღების
ან გაცემის გზით, ვისი დამოკიდებულების ქვეშაც იმყოფება მეორე პირი, ამ უკანასკნელის
ექსპლოატაციის მიზნით.“1
ვინაიდან ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) ხშირად ტრანსნაციონალურ ხასიათს ატარებს,
საერთაშორისო ორგანიზაციებმა შეიმუშავეს არაერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება,2 რომლებშიც მოცემულია ამ დანაშაულის განმარტებები, კერძოდ:
„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, „ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) – საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 1431, 1432 და 1433 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულებია.



1

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის თანხმობას მის
წინასწარგანზრახულ ექსპლოატაციაზე მნიშვნელობა არ ენიჭება!!!3

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი (ქართული ვერსია).

http://migration.commission.ge/files/glosaary.pdf, ნანახია: 23.04.2019 წ.
2

ხელშეკრულებების სია იხილეთ მე-3 თავში.

3

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1431 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფი-

კინგი) არის „ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე მუქარით,
ძალადობით ან იძულების სხვა ფორმით, მოტაცებით, შანტაჟით, თაღლითობით, მოტყუებით, უმწეო მდგომარეობის ან
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, საზღაურის ანდა სარგებლის მიცემის ან მიღების გზით იმ პირის თანხმობის მისაღ-

წევად, რომელსაც სხვა პირზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია, ადამიანის გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება,
ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლოატაციის მიზნით.“ იმავე კოდექსის 1432 მუხლი შეეხება
არასრულწლოვნით ვაჭრობას (ტრეფიკინგს), რომლის განმარტება შემდეგნაირადაა ჩამოყალიბებული: „არასრულწლოვნის

ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე მისი გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლოატაციის მიზნით.“ ბავშვების ტრეფიკინგის

შესახებ დამატებითი დეტალები იხ. 2.5 თავში. მნიშვნელოვანია ასევე 1433 მუხლი, რომელიც დასჯადად აცხადებს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის (დაზარალებულის მომსახურებით სარგებლობას: „წინასწარი შეცნობით ამ კოდექსის 1431 და 1432 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის მსხვერპლის ან დაზარალებულის ისეთი მომსახურებით
სარგებლობა, რომელიც, ამავე კოდექსის 1431 მუხლის თანახმად, არის ექსპლოატაცია.“
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ყველაზე ამომწურავი განმარტება მოცემულია ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან
ბრძოლის შესახებ გაეროს კონვენციის ადამიანების, განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების,
ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და სასჯელთა დადგენის შესახებ ოქმში (შემდგომში – პალერმოს ოქმი). მისი მე-3 მუხლის (a) პუნქტის თანახმად: „ტრეფიკინგი“ ნიშნავს
ადამიანთა გადაბირებას, ტრანსპორტირებას, გადაყვანას, შეფარებას ან მიღებას, მუქარის,
ძალის გამოყენების ან იძულების სხვა საშუალებებით, მოტაცებით, თაღლითობით, მოტყუებით,
ძალაუფლების ან პირის უმწეობის ბოროტად გამოყენებით ან იმ პირის თანხმობის მისაღწევად
თანხის ან სხვა სარგებლის მიცემით ან მიღებით, ვისი დამოკიდებულების ქვეშაც იმყოფება
მეორე პირი, ამ ადამიანთა ექსპლოატაციის მიზნით. ექსპლოატაცია, როგორც მინიმუმ, გულისხმობს სხვათა პროსტიტუციის ექსპლოატაციას ან სქესობრივი ექსპლოატაციის სხვა ფორმას,
იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონობას ან მონობის მსგავს მდგომარეობას, მონურ შრომას ან ორგანოთა გადანერგვას.“4
ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) შეიძლება განხორციელდეს როგორც მსხვერპლის საზღვარგარეთ გაყვანით (თუნდაც რამდენიმე სახელმწიფოს საზღვრის გადაკვეთით), ისე ერთი
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, საზღვრის კვეთის გარეშე.

მითები და რეალობა ადამიანით
ვაჭრობასთან დაკავშირებით

მითი

მსხვერპლს შეუძლია მიატოვოს მასზე დაკისრებული საქმიანობა ნებისმიერ დროს.

რეალობა

არსებობს არაერთი მიზეზი, თუ რის გამო არ შეუძლია მსხვერპლს გაიქცეს და მიატოვოს მასზე
დაკისრებული საქმიანობა: შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მუქარას ან ძალადობას მათზე ან მათ
ოჯახის წევრებზე, მუდმივი ზედამხედველობა და შეზღუდული გადაადგილება. შიში კანონის
წინაშე (დაპატიმრება ან დეპორტაცია), პირადობის/სამგზავრო დოკუმენტებს არ ქონა ან/და
შეგრძნება, რომ მათი იმჟამინდელი მდგომარეობა უკეთესია, ვიდრე მათ ქვეყანაში არსებული, რამაც გადააწყვეტინათ თავის დროზე დაეტოვებინათ სახლი. მათ აგრეთვე შეიძლება არ
შესწევდეთ ძალა, რომ გაექცნენ ექსპლოატაციას შიშის გამო.

4

საქართველომ ოქმის რატიფიცირება მოახდინა 2006 წლის 5 სექტემბერს და საქართველოსთვის ძალაში შევიდა 2006 წლის

6 ოქტომბერს. ოქმის ტექსტი ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1394035?publication=0,
ნანახია: 24.04.2019 წ.
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შემთხვევა ადამიანით ვაჭრობად (ტრეფიკინგად) დაკვალიფიცირდება, თუ არსებობს შემდეგი
სამი ელემენტი:



ქმედება:

ექსპლოატაციის მიზნით პირთა სამუშაოზე აყვანა, ტრანსპორ-

ტირება, გადაცემა, თავშესაფრის მიცემა ან მიღება;

საშუალება: მუქარის ან ძალის, ან იძულების სხვა ფორმების გამოყენებით,



მოტაცების, თაღლითობის, მოტყუების, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების
ან უმწეო მდგომარეობით სარგებლობის, ან საზღაურისა თუ სარგებლის მიცემისა თუ მიღების გზით, რომელთა მიზანია იმ პირის თანხმობის მიღება, რომელიც ახორციელებს კონტროლს სხვა პირზე;



მიზანი: ექსპლოატაცია. ექსპლოატაცია, ყველაზე შეზღუდული განმარტებით,

მოიცავს სხვა პირთა ექსპლოატაციას პროსტიტუციის მიზნით ან სექსუალური

ექსპლოატაციის სხვა ფორმებს, იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონურ
ან სხვა მსგავს მდგომარეობაში ჩაყენებას, ყმობას ან ორგანოების ამოცლას.

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) განსხვავდება სხვა დანაშაულებისაგან, როგორებიცაა: ადამიანის ყიდვა, გაყიდვა ან სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება სწორედ ექსპლოატაციის
მიზნის არსებობით. ამასთან, არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ქმედების ტრეფიკინგად დასაკვალიფიცირებლად საკმარისია მხოლოდ ქმედებისა და მიზნის არსებობა,
საშუალების გარეშე.5
ექსპლოატაცია, თავის მხრივ, ქმედებაა, რომელიც არის „დაკავშირებული ვინმეს ან რაიმეს
მიმართ უპირატესობის გამოყენებასთან, კერძოდ კი, პირის ბოროტად გამოყენება მეორე პირისგან სარგებლის მიღების მიზნით (მაგ.: სექსუალური ექსპლოატაცია, იძულებითი შრომა ან
მომსახურება, მონობა, მონობის მსგავს მდგომარეობაში ან მონობის თანამედროვე პირობებში
ჩაყენება, ორგანოების ამოკვეთა).“6

5

იხილეთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1432 მუხლი.

6

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი (ქართული ვერსია).

9

ექსპლოატაციის დასადგენად საკმარისია არსებობდეს შემდეგი გარემოებებიდან თუნდაც
ერთი:







შრომის ან მომსახურების იძულებით გაწევა;
დანაშაულებრივ საქმიანობაში, პროსტიტუციაში, პორნოგრაფიაში ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში ჩაბმა;
სექსუალური მომსახურების იძულებით გაწევა;
სხეულის ორგანოს, ორგანოს ნაწილის ან ქსოვილის იძულებით ანდა მოტყუებით ამოღება,
გადანერგვა ან სხვაგვარი გამოყენება;
მონობის მსგავს მდგომარეობაში ან მონობის თანამედროვე პირობებში ჩაყენება.7

ადამიანის მონობის თანამედროვე პირობებში ჩაყენება გულისხმობს ისეთ მდგომარეობას,
როდესაც პირი ანაზღაურებით ან არაადეკვატური ანაზღაურებით, ან მის გარეშე, სხვა პირის
სასარგებლოდ ასრულებს სამუშაოს, ან ეწევა სხვა სახის მომსახურებას და მას არ შეუძლია ამ
გარემოების შეცვლა ამ პირზე – ტრეფიკიორზე დამოკიდებულების გამო.

ტრეფიკიორზე დამოკიდებულება შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა
გარემოებით, მაგალითად: პიროვნების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ჩა-



მორთმევით, გაკონტროლებით, თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვით ან/და კონტროლით, ოჯახის წევრთან ან სხვა პირთან კომუნიკაციის,
მათ შორის, მიმოწერისა და სატელეფონო კონტაქტის შეზღუდვით ან/და კონტროლით, იძულებითი ან დამაშინებელი გარემოს შექმნით და სხვა გარემოებით.



ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულისთვის მსხვერპლის
თანხმობას არ აქვს მნიშვნელობა.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ
ჩანაწერი გაჩნდა 2003 წელს.8 მას შემდეგ კოდექსში რამდენიმე ცვლილება შევიდა კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.

7

მსხვერპლის ამოსაცნობი კრიტერიუმები ეფუძნება მესაზღვრეებისთვის შემუშავებულ სახელმძღვანელო პრინციპებს. ხელ-

მისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/2QAIlix, ნანახია: 25.04.2019 წ.
8

იხ. საქართველოს კანონი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის

შესახებ“, 2003 წლის 6 ივნისი, №2355–IIს, სსმ, 18, 24/06/2003, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12508?publication=0,
ნანახია: 24.04.2019 წ.
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1.2

რატომ არსებობს ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)?

არსებობენ ე.წ. ტრეფიკინგის მამოძრავებელი (push and pull – ზეწოლის და გადარჩენის)
ფაქტორები, რომლებიც სამყაროში თანამედროვე მონობის გამომწვევ მიზეზებად ითვლებიან.
ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) არის მომგებიანი, დაბალი რისკის მქონე ქმედება, რომელიც დაფუძნებულია მოთხოვნასა და მიწოდებაზე. კრიმინალური დაჯგუფებები ან პირები ზემოქმედებას ახდენენ მოწყვლად პირებზე, რომლებსაც სურთ უკეთესი საცხოვრებელი
პირობები საკუთარ ან უცხო ქვეყანაში. ყოველივე ზემოაღნიშნულს ემატება მოთხოვნა იაფ
მუშახელსა და სექსუალურ მომსახურებაზე, რაც, საბოლოოდ, აღვივებს ადამიანით ვაჭრობას
(ტრეფიკინგს).
ტრეფიკინგის მამოძრავებელი ფაქტორი ძალიან ბევრია. ქვემოთ ცხრილში მოყვანილია ყველაზე გავრცელებული:

ზეწოლის ფაქტორი9

გადარჩენის ფაქტორი

ÉÉ

ÉÉ

დასაქმებისა და მაღალი შემოსავლის მიღების

ÉÉ

გაუმჯობესებული სოციალური სტატუსი და

ÉÉ
ÉÉ

სიღარიბე;
ეკონომიკური სიდუხჭირე და ეკონომიკური
უთანასწორობა;

შესაძლებლობების ან ალტერნატივების
ნაკლებობა:

 სათანადო განათლების ან განათლების
უქონლობა,

 უმუშევრობა/დაბალი შემოსავლის მქონე
სამსახური,

 კვალიფიკაციის ნაკლებობა;

ÉÉ

გენდერული დისკრიმინაცია, ოჯახში

ÉÉ

დისკრიმინაციისა და მარგინალიზაციის ყველა

ÉÉ

ძალადობის ჩათვლით;

ÉÉ
ÉÉ

მოლოდინი;
მოპყრობა;

მატერიალურ შემოსავლებზე წვდომა,

რომელიც, ძირითადად, „დასავლეთთან“
ასოცირდება;
მოთხოვნა:

 იაფ მუშახელსა და მომსახურებაზე,
 სექსუალური მომსახურების
უზრუნველყოფაზე,

 ადამიანის ორგანოებზე.

სახეობა;

ცხოვრება პრობლემურ ოჯახში, სადაც,

როგორც წესი, ბავშვი უგულებელყოფილია

ან ძალადობის მსხვერპლია (დისფუნქციური

ÉÉ
ÉÉ
ÉÉ

ოჯახი);

სექსუალური/ფიზიკური/ემოციური ძალადობა
ოჯახში;

ეკონომიკური დისბალანსი მდიდარ და ღარიბ
ქვეყნებს/ტერიტორიებს შორის;

პოლიტიკური არასტაბილურობა და

კორუფცია, კონფლიქტი ან ქვეყანაში

არსებული გარდამავალი პერიოდი (ომი).

9

ცხრილი მომზადებულია შემდეგ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობთ: Handbook for diplomatic and consular personnel on how

to assist and protect victims of human trafficking, Council of the Baltic Sea States Secretariat, Stockholm, 2011.
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1.3

ადამიანით ვაჭრობასა და ადამიანის საზღვარზე
უკანონოდ გადაყვანას შორის განსხვავება
ადამიანიით
ვაჭრობა

ÉÉ

საზღვარზე უკანონოდ
გადაყვანა

კანონიერად ან
უკანონოდ საზღვრის
კვეთა, ან საზღვრის

ÉÉ
ÉÉ
ÉÉ
ÉÉ
ÉÉ

კვეთის არარსებობა;
კანონიერი ან უკა-

გამოყენებით სარგებლის

განმეორებადი

მიღება;

შეზღუდული მოძრაობა/კონტროლი;
პროდუქტი: ადამიანი;
დანაშაული ადამიანის
წინააღმდეგ.

არაკანონიერად

ÉÉ

არაკანონიერი

ადამიანური რესურსის

ნონო საბუთები;
ექსპლოატაცია;

ÉÉ

დანაშაულებრივი ჯგუფის

საზღვრის კვეთა;
(ფალსიფიცირებული
ან მოპარული)

ÉÉ
ÉÉ

მონაწილეობა.

ÉÉ

დოკუმენტები;
ნებაყოფლობითი;
პროდუქტი:
მომსახურება,
მოძრაობა;
დანაშაული
სახელმწიფოს
წინააღმდეგ.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) შეიძლება მოიცავდეს საზღვრის
კვეთას. აღსანიშნავია, რომ ამ დროს საზღვრის კვეთა შეიძლება იყოს როგორც კანონიერი,
ასევე უკანონო.
აუცილებელია, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაული განვასხვაოთ სახელმწიფო
საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანისგან.10 ორივე ქმედება არაკანონიერი საქმიანობაა
და ხშირად გამოიყენება დანაშაულებრივი ქსელის მიერ, რათა მიიღოს სარგებელი იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ეძებენ უკეთეს საცხოვრებელ პირობებს. ადამიანის უკანონოდ გადაყვანის დროს, როგორც წესი, როდესაც პირი მიაღწევს დანიშნულების ადგილამდე, მისი საქმიანი ურთიერთობა შუამავალთან სრულდება; ხოლო ტრეფიკინგის შემთხვევაში, როდესაც

10

ეს ქმედებაც დასჯადია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3441 მუხლით: „მუხლი 3441. საქართველოს

სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანა ან/და მისთვის საქართველოში უკანონოდ ყოფნისათვის

შესაბამისი პირობების შექმნა“: „საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანა ან/და მისთვის
საქართველოში ყოფნისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა (ხელის შეწყობა) კანონმდებლობის დადგენილი წესების
დარღვევით.“
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მსხვერპლი მიაღწევს საბოლოო დანიშნულების ადგილს, ის ხდება შემდგომი ექსპლოატაციის
ობიექტი. ამასთან, საზღვარზე უკანონოდ გადამყვანი ცდილობს, ხელი შეუწყოს სხვა პირს საზღვრის არალეგალურ გადაკვეთაში ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის მოპოვების
მიზნით. ადამიანით მოვაჭრე ცდილობს, გაუწიოს პიროვნებას ექსპლოატაცია და მიიღოს ფინანსური ან სხვა სახის სარგებელი ამ პიროვნების გამოყენებით.
ამ ორი დანაშაულის განსხვავება მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლს
და საზღვრის უკანონოდ გადამკვეთ პირს განსხვავებული დაცვისა და დახმარების მექანიზმები
სჭირდებათ. მაშინ, როდესაც საზღვრის უკანონო კვეთა შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში სისხლის
სამართლის დანაშაულიც კი იყოს, ტრეფიკინგის მსხვერპლი განსაკუთრებული მოწყვლადობის
გამო საჭიროებს სპეციალურ მხარდაჭერას.

1.4

ვინ არის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლი?
ტრეფიკინგის მხვერპლი

ÉÉ საჭიროებს დახმარებასა და მხარდაჭერას;

ÉÉ საჭიროებს დაუყოვნებლივ დახმარებას, ვინაიდან შესაძლოა, ჰქონდეს გა-



დაუდებელი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემები, რომლებიც, რო-

გორც წესი, ადამიანების უკანონოდ გადაყვანის შემთხვევაში არ ვლინდება;

ÉÉ შესაძლოა, იტანჯებოდეს მძიმე დანაშაულის შედეგით და იდგეს საფრთხის

წინაშე. გარკვეული პროცედურების ჩატარება და მომზადება საჭიროა როგორც მსხვერპლისათვის, ისე მასთან მომუშავე პერსონალისათვის.

ტრეფიკინგის მსხვერპლი შეიძლება იყოს
ქალიც და კაციც, ბიჭიც და გოგოც

წყარო: UNODC elaboration of national data.
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ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციის მიხედვით, „ტრეფიკინგის მსხვერპლად ითვლება ადამიანი, რომელიც დაიქირავეს, მოახდინეს მისი ტრანსპორტირება, გადაცემა, დამალვა ან მიღება ქვეყნის შიგნით ან ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, მუქარის, იძულების, მოტყუების, დაშინების ან სხვა უკანონო საშუალებებით მისი ექსპლოატაციის
მიზნით.“11
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ასაკისა და
სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანი – ქალი, მამაკაცი და ბავშვი. ის ადამიანები, რომლებიც
ტრეფიკინგის მსხვერპლნი ხდებიან, შეიძლება აიძულონ, გაწიონ სექსუალური მომსახურება,
ამუშაონ მცირე ანაზღაურების სანაცვლოდ ან ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, ამოიღონ
მათი ორგანოები. ძალიან ხშირად, ექსპლოატაციას თან ახლავს ფიზიკური და ემოციური ძალადობა ან მუქარა მსხვერპლისა თუ მისი ნათესავების მისამართით.
ბავშვი ითვლება ტრეფიკინგის მსხვერპლად, მიუხედავად იმისა, ტრეფიკინგში ჩაბმის თუ რა
მეთოდი გამოიყენეს მისი ტრანსპორტირების, გადაცემის, დამალვისა და ექსპლოატაციის
მიზნით.12
ის, რომ ადამიანმა შესაძლოა, „თანხმობა“ განაცხადა ექსპლოატაციაზე, არარელევანტური არგუმენტია მაშინ, როდესაც მის წინააღმდეგ იძულების რაიმე ფორმაა გამოყენებული (მუქარა,
მოტყუება, დაუცველი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და ა.შ.). უფრო მეტიც, ადამიანი
მსხვერპლად ჩაითვლება მაშინაც კი, თუ ექსპლოატაცია ჯერ არ განხორციელებულა, მაგრამ ეს
ადამიანი უკვე გახდა რომელიმე ზემოაღნიშნული მეთოდის გამოყენების ობიექტი.

2016 წლის UNODC-ის კვლევის თანახმად, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა 71%-ს ქალები და გოგონები
წარმოადგენენ და 1/3-ს – ბავშვები.
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აღსანიშნავია, რომ, „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3

მუხლის „კ“ პუნქტის შესაბამისად, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი არის „პირი, რომელსაც ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის შედეგად მიადგა მორალური, ფიზიკური ან ქონებრივი ზიანი და რომელიც
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული
ღონისძიებების განმახორციელებელ უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოსთან შექმნილი მუდმივმოქმედი ჯგუფის მიერ
მიჩნეულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად.“ წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის ტერმინი

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი“ გამოიყენება ზოგადი მნიშვნელობით და არა წინამდებარე განმარტების

შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პირდაპირაა მითითებული, რომ პირმა მიიღო მსხვერპლის სტატუსი,
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
12

14

ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია, მუხლი 4 (გ).

სექსუალური ექსპლოატაცია და იძულებითი შრომის მიზნით ექსპლოატაცია ტრეფიკინგის ყველაზე ხშირი შემთხვევაა, თუმცა მსხვერპლთა ტრეფიკინგი ასევე ხდება მათთვის
მათხოვრობის, იძულებითი ან ფიქტიური ქორწინების, ან პორნოგრაფიის გადაღების
მიზნით.

ؾؾ

ქალებისა და გოგონების ტრეფიკინგის ძირითადი მიზანია ქორწინება ან სექსუ-

͇͇

კაცებისა და ბიჭების ტრეფიკინგის ძირითადი მიზანი კი იძულებითი შრომაა,

ალური მონობა.
მაგალითად, სამთომომპოვებელ სექტორში, მტვირთავებად, ჯარისკაცებად და
მონებად მათი გამოყენება.

მსოფლიოს მასშტაბით, მსხვეპლთა 28% ბავშვია, თუმცა სუბსაჰარის რეგიონში ეს მაჩვენებელი 62%-ია, ხოლო ცენტრალურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის რეგიონში – 64%.

1.5

არასრულწლოვნით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)

არასრულწლოვნით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ერთერთი ფორმაა, რომელიც კონკრეტულ პირთა
ჯგუფის მიმართ გამოიყენება. ამ პირთა ჯგუფში მოიაზრებიან ბავშვები/არასრულწლოვნები,
ანუ ნებისმიერი ადამიანი 18 წლის ასაკამდე.13
ისინი განსაკუთრებით მოწყვლადნი არიან

განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს განეკუთვნებიან:





დაცული, არ დაექვემდებაროს დისკრიმინაციულ მოპყრობას, მიიღოს ინფორმაცია და დაცულ იქნეს მისი პერსონალური მონაცემები.14

13

ახალგაზრდა ქალები, რომლებიც ად-

ვილად ექცევიან შთაბეჭდილებების
ბენ და მზად არიან რისკზე წასასვლე-

ნადგომა სჭირდებათ. ასევე, მნიშვნელოვანია

ბავშვს/არასრულწლოვანს უფლება აქვს: იყოს

ბავშვები დისფუნქციური ოჯახებიდან;

ქვეშ, შესაძლებლობებსა და იმედს ეძე-

და, შესაბამისად, სპეციალური დაცვა და თაბავშვთა საქმის სპეციალური განხილვა.

ობოლი ბავშვები;

ლად, ამდენად, მათი დარწმუნება და



მოტყუებაც ადვილია;

ახალგაზრდა მამაკაცები, რომლებიც

თავგანწირვით იღწვიან ცხოვრების
გასაუმჯობესებლად და მზად არიან

რისკისთვის, შედეგებზე დაფიქრების
გარეშე.

ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ გაეროს კონვენციის ოქმი ადამიანების, განსაკუთ-

რებით ქალებისა და ბავშვების, ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და სასჯელთა დადგენის შესახებ, 3.d მუხლი.
14

IOM, თანამშრომლობა ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, სახელმძღვანელო საკონსულო სამსახურის თანამ-

შრომლებისათვის, 2008, გვ. 21.

15

ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციის შესაბამისად, ბავშვები სარგებლობენ შემდეგი განსაკუთრებული უფლებებით:

ÉÉ

უპატრონო ბავშვებს უნდა დაენიშნოთ მეურვე, რომელიც იქნება მათი წარმომადგენელი

ÉÉ

მიღებულ უნდა იქნეს ზომები ბავშვების ვინაობისა და მოქალაქეობის დადგენის მიზნით და

ÉÉ

და იმოქმედებს ბავშვთა საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე;
თუ ეს მათ საუკეთესო ინტერესს შეესაბმება, მოძიებულ იქნეს ამ ბავშვების ოჯახები;
როდესაც ბავშვის ასაკი გაურკვეველია, მაგრამ არსებობს გონივრული ეჭვი იმისა, რომ
მსხვერპლი 18 წლის ასაკამდეა, იგი უნდა ჩაითვალოს ბავშვად და მიეცეს ბავშვისათვის
გათვალისწინებული დაცვის ყველა საშუალება მანამდე, სანამ მისი ასაკი საბოლოოდ არ

ÉÉ
ÉÉ
ÉÉ

დადგინდება;
ბავშვებს უფლება აქვთ, ხელი მიუწვდებოდეთ განათლებასა და დახმარების ისეთ ღონისძიებებზე, რომლებიც მათ საჭიროებებს ითვალისწინებს;
წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნებამდე აუცილებელია ბავშვების რისკისა და უსაფრთხოების
შეფასება; დაბრუნება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს შეესაბამება;
ბავშვი უზრუნველყოფილ უნდა იყოს განსაკუთრებული დაცვით გამოძიებისა და სასამართლო პროცესის განმავლობაში.15

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ არასრულწლოვნით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) განმარტება
განსხვავდება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) განმარტებისგან.

ადამიანით ვაჭრობა
(ტრეფიკინგი)16

არასრულწლოვნით ვაჭრობა
(ტრეფიკინგი)

(a) „ტრეფიკინგი“ ნიშნავს ადამიანთა გადაბირე-

(c) ბავშვის სამუშაოზე აყვანა, ტრანსპორტირება,

ბას, ტრანსპორტირებას, გადაყვანას, შეფარებას ან

გადაყვანა, თავშესაფრის მიცემა ან მიღება ექსპ-

მიღებას, მუქარის, ძალის გამოყენების ან იძულე-

ლოატაციის მიზნით მიიჩნევა „ტრეფიკინგად“ მა-

ბის სხვა საშუალებით, მოტაცებით, თაღლითობით,

შინაც კი, როდესაც მის მიმართ გამოყენებული არ

მოტყუებით, ძალაუფლების ან პირის უმწეობის

ყოფილა ამ მუხლის (a) ქვეპუნქტით გათვალისწი-

ბოროტად გამოყენებით ან იმ პირის თანხმობის

ნებული რომელიმე საშუალება.

მისაღწევად თანხის ან სხვა სარგებლის მიცემით

შენიშვნა: ანუ არ არის საჭირო ზემოაღნიშნული

ან მიღებით, ვისი დამოკიდებულების ქვეშაც იმყოფება მეორე პირი, ამ ადამიანთა ექსპლოატაციის
მიზნით. ექსპლოატაცია, როგორც მინიმუმი, გულისხმობს სხვათა პროსტიტუციის ექსპლოატაციას ან
სქესობრივი ექსპლოატაციის სხვა ფორმას, იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონობას ან მონობის მსგავს მდგომარეობას, კატორღულ შრომას
ან ორგანოთა გადანერგვას;

ქმედება, განხორციელდეს „მუქარის, ძალის გამოყენების ან იძულების სხვა საშუალებით, მოტაცებით, თაღლითობით, მოტყუებით, ძალაუფლების
ან პირის უმწეობის ბოროტად გამოყენებით ან
იმ პირის თანხმობის მისაღწევად თანხის ან სხვა
სარგებლის მიცემით ან მიღებით, ვისი დამოკიდებულების ქვეშაც იმყოფება მეორე პირი.“

15

იქვე.

16

ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ გაეროს კონვენციის ოქმი ადამიანების, განსაკუთ-

რებით ქალებისა და ბავშვების, ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და სასჯელთა დადგენის შესახებ, 3.a და 3.c

16

მუხლები.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1432 მუხლის „არასრულწლოვნით ვაჭრობა
(ტრეფიკინგი)“ შესაბამისად: „არასრულწლოვნის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე მისი გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლოატაციის მიზნით“.



მსხვერპლი ბავშვის თანხმობა ექსპლოატაციაზე არარელევანტურია.

გაითვალისწინეთ, რომ მშობლები და ნათესავები შესაძლოა, ჩართულნი იყვ-



ნენ ბავშვის ტრეფიკინგისა და ექსპლოატაციის პროცესში. როგორც წესი, ბავშვი არის ერთგული საკუთარი ოჯახისა; შესაბამისად, ის თავისი ინიციატივით არ
მოითხოვს დახმარებას შესაბამისი ორგანიზაციებისგან.

მითი

პირი არ ითვლება ტრეფიკინგის მსხვერპლად,
თუ იგი უარს აცხადებს დახმარებაზე.

რეალობა

მსხვერპლთა შორის თვითიდენტიფიცირების
დაბალი დონის მაჩვენებელი განპირობებულია
მათი ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების უცოდნრობით, აგრეთვე დაპატიმრებისა
და სტიგმატიზაციის შიშით.
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2.

ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
მარეგულირებელი ეროვნული
და საერთაშორისო
სამართლებრივი
დოკუმენტები

ადამიანით ვაჭრობის მარეგულირებელი ძირითადი ეროვნული
დოკუმენტები:

1

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის“ შესახებ საქართველოს კანონი;

2

სისხლის სამართლის კოდექსი;

3

ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი სტანდარტები და
წესი;

4

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დებულება;

5

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის
დებულება;

6

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა მოპყრობის სახელმძღვანელო პრინციპები სამართალდამცავი
ორგანოებისთვის;

7

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს საინფორმაციო კამპანიის კონცეფცია;

8

მესაზღვრეებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო პრინციპები;

9

მუდმივმოქმედი ჯგუფის შემადგენლობა და საქმიანობის წესი;

10

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის სტრატეგია.

ადამიანით ვაჭრობის მარეგულირებელი ძირითადი საერთაშორისო
ხელშეკრულებები:

11

ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ;

12

გაეროს კონვენცია ტრანსნაციონალური ორგანიზაციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ;

13

ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ გაეროს კონვენციის ადამიანების, განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების, ტრეფიკინგის
თავიდან აცილების, აღკვეთისა და სასჯელთა დადგენის შესახებ ოქმი (პალერმოს
ოქმი).

19

3.

რა როლი აქვს საკონსულო და
დიპლომატიურ პერსონალს
ადამიანით ვაჭრობასთან
(ტრეფიკინგთან)
დაკავშირებულ
საქმეებში?

საკონსულო თანამდებობის პირებს აკისრიათ მნიშვნელოვანი როლი ტრეფიკინგის წინააღმდეგ
ბრძოლაში, განსაკუთრებით პრევენციული ღონისძიებების გატარებასა და მსხვერპლისათვის/
სავარაუდო მსხვერპლისათვის დახმარების აღმოჩენაში, ვინაიდან სწორედ მათ შეიძლება
ჰქონდეთ პირველი კონტაქტი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლთან.
საკონსულო თანამდებობის პირის ვალდებულებები ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლის დაცვის კუთხით გათვალისწინებულია როგორც 1963 წლის ვენის კონვენციით
„საკონსულო ურთიერთობების შესახებ“ (შემდგომში – ვენის კონვენცია), ასევე საქართველოს
მოქმედი კანონმდებლობით. კერძოდ, ვენის კონვენცია, რომელიც მრავალმხრივი ხელშეკრულებაა, ზოგადად განსაზღვრავს საკონსულო დაწესებულებისა და საკონსულო თანამდებობის
პირთა ფუნქციებს,17 რომელთაგან ბევრი დაკავშირებულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლის დახმარებასთან, მათ შორის, ვალდებულია:

ȖȖ

დაიცვას ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში წარმდგენი სახელმწიფოსა და მისი მოქალაქეების (ფიზიკური და იურიდიული პირების) ინტერესები იმ ფარგლებში, რომლებიც დაშვებულია საერთაშორისო სამართლით;18

ȖȖ

მისცეს პასპორტები და სამგზავრო დოკუმენტები წარმდგენი სახელმწიფოს მოქალაქეებს
და ვიზები თუ შესაბამისი დოკუმენტები პირებს, რომლებსაც სურთ, გაემგზავრონ წარმდგენ
სახელმწიფოში;19

ȖȖ

წარმდგენი სახელმწიფოს მოქალაქეებს (ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს) აღმოუჩინოს

ȖȖ

ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს კანონებისა და წესების ფარგლებში დაიცვას არასრულ-

სათანადო დახმარება და ხელშეწყობა;20
წლოვანი და სხვა პირების ინტერესები, რომლებიც არ არიან სრულად ქმედუნარიანი და
წარმდგენი სახელმწიფოს მოქალაქეობა აქვთ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საჭიროა
ასეთი პირებისათვის მეურვეობისა და მზრუნველობის დაწესება;21

ȖȖ

ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში დამკვიდრებული პრაქტიკისა და წესის შესაბამისად,
წარმომადგენლობა გაუწიოს ან სათანადო წარმომადგენლობით უზრუნველყოს წარმდგენი სახელმწიფოს მოქალაქენი ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს სასამართლო და
სხვა დაწესებულებებში, ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს კანონებისა და წესების, ამ
მოქალაქეთა უფლებებისა და ინტერესების დამცავ წინასწარ ღონისძიებათა თაობაზე
განკარგულებების მიხედვით, თუ ადგილზე არყოფნის ან სხვა მიზეზების გამო ასეთ მოქალაქეებს არ შეუძლიათ, დროულად დაიცვან თავიანთი უფლებები და ინტერესები.22

17

იხ. საკონსულო ურთიერთობის შესახებ ვენის კონვენციის მე-5 მუხლი. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/2Jezd1j,

ნანახია: 05.05.2019 წ.
18

იქვე, „a“ პუნქტი.

19

იქვე, „d“ პუნქტი.

20

იქვე, „e“ პუნქტი.

21

იქვე, „h“ პუნქტი.

22

იქვე, „i“ პუნქტი.

21

საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის
დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ვენის კონვენციის 36-ე მუხლი „წარმდგენი
სახელმწიფოს მოქალაქეებთან ურთიერთობა და კონტაქტები“, რომელიც ითვალისწინებს
საკონსულო თანამდებობის პირის უფლებას, თავისუფლად ჰქონდეს ურთიერთობა წარმდგენი
სახელმწიფოს მოქალაქეებთან და მოინახულოს ისინი თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში.
ამავე მუხლით გათვალისწინებულია ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს ვალდებულება,
„დაუყოვნებლივ აცნობონ წარმდგენი სახელმწიფოს საკონსულო დაწესებულებას, რომ
მისი საკონსულო ოლქის ფარგლებში დააპატიმრეს, სატუსაღოში მოათავსეს ან დააკავეს
სასამართლო გარჩევის მოლოდინში ამ ქვეყნის მოქალაქე, თუ იგი ამას თხოულობს.
ყველა შეტყობინება, რომელსაც ამ საკონსულო დაწესებულებას უთვლის დაპატიმრებული,
სატუსაღოში მოთავსებული ან დაკავებული პირი, ამ ორგანოებმა ასევე დაუყოვნებლივ უნდა
გადასცენ საკონსულო დაწესებულებას. აღნიშნულმა ორგანოებმა მაშინვე უნდა გააცნონ ამ
პირს უფლებები, რომლებიც მას აქვს ამ ქვეპუნქტის მიხედვით.“23
ვენის კონვენციით გათვალისწინებული ფუნქციები დაზუსტებულია და დაკონკრეტებულია
საქართველოს კანონში „საკონსულო საქმიანობის შესახებ“. თუმცა არც ეს უკანასკნელი
მიუთითებს პირდაპირ ადამიანით ვაჭრობაზე (ტრეფიკინგზე). მიუხედავად ამისა, კანონის მე-5,
მე-12-14, მე-17-18, მე-20, 22-ე და 23-ე მუხლებით გათვალისწინებული საკონსულო ფუნქციები
შეიძლება პირდაპირ იყოს დაკავშირებული ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის
უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვასთან.

23

22

იქვე, მუხლი 36.1.b.

კონსულს უნდა შეეძლოს: 24
პოტენციური მსხვერპლის დადგენა (სავიზო განაცხადის განხილვის დროს, დახმარების თხოვნის
მიღებისას და ა.შ.).



ტრეფიკინგის
პრევენცია

ინფორმაცია მიაწოდოს და კონსულტაცია გაუწიოს
მსხვერპლს, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, როგორც ადგილსამყოფელ,
ასევე წარმდგენ სახელმწიფოში.

დახმარება გაუწიოს ტრეფიკინგის მსხვერპლს



ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა
დაცვა

(თარგმნა, სამგზავრო დოკუმენტების გაცემა და
სხვა დახმარება).
მსხვერპლი გადაამისამართოს სპეციალიზებულ
მომსახურების მიმწოდებელთან (სოციალური, სამედიცინო, სამართლებრივი და სხვა სახის დახმარებისთვის).

მსხვერპლის თანხმობის შემთხვევაში, ინფორმაცია გაუზიაროს სამართალდამცავ ორგანოებს
და მსხვერპლს დახმარება გაუწიოს სამართალწარმოების დროს.



ტრეფიკიორების
წინააღმდეგ
გამოძიება

გამოძიების პროცესში როგორც ადგილსამყოფელი ქვეყნის, ასევე საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა პირადად ან პოლიციის ატაშეს დახმარებით

 გახსოვდეთ: მსხვერპლს უნდა აუხსნათ სამართალწარმოების სამართლებრივი შედეგები
მისთვის გასაგებ ენაზე.

24

ცხრილი მომზადებულია შემდეგი სახელმძღვანელოს საფუძველზე: Handbook for diplomatic and consular personnel on how

to assist and protect victims of human trafficking, Council of the Baltic Sea States Secretariat, Stockholm, 2011.

23

4.

რა უნდა გააკეთოს
საკონსულო თანამდებობის
პირმა, როდესაც არსებობს
ეჭვი ადამიანით ვაჭრობაზე
(ტრეფიკინგზე)

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევები განსხვავდება. შესაბამისად, საკონსულო
თანამდებობის პირის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები შეიძლება განსხვავდებოდეს.
მან მოქმედება უნდა დაიწყოს მას შემდეგ, რაც მიიღებს ინფორმაციას ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) შესაძლო შემთხვევის შესახებ. ინფორმაციის წყაროს გათვალისწინებით, საკონსულო თანამდებობის პირის ქმედებათა თანამიმდევრობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა. ქვემოთ,
ცხრილში მოცემულია რამდენიმე სცენარი და განსახორციელებელი ქმედებების ჩამონათვალი. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ღონისძიებები შეიძლება განხორციელდეს თანმიმდევრულად
ან პარალელურად, სიტუაციიდან გამომდინარე, ან რომელიმე ღონისძიების გამოტოვება თუ
დამატება გახდეს საჭირო:

პირმა მიმართა საკონსულო თანამდებობის პირს მსხვერპლად თავის
აღიარებაზე ან სხვა საქმეზე (საკონსულოში პირადად მივიდა)



სცენარი 1





სცენარი 2

პირმა მოახდინა თავის



მსხვერპლად ინდეტიფიცირება



კონსულტაციის გაწევა/გასაუბრება

პირმა არ მოახდინა თავის
მსხვერპლად იდენტიფიცირება

გასაუბრება/კონსულტაციის გაწევა

სცენარი 2.1



საგარეო საქმეთა
სამინისტროსთვის
შეტყობინება



სცენარი 2.2

გასაუბრების შემდეგ

გასაუბრების შემდეგ

თუ მიიჩნევთ, რომ

თუ მიიჩნევთ, რომ

პირი ნამდვილად არ
არის ტრეფიკინგის



მსხვერპლი





პროცესი წყდება

პირი ნამდვილად
არის ტრეფიკინგის
მსხვერპლი



საგარეო საქმეთა
სამინისტროსთვის
შეტყობინება

საკონსულო მომსახურების ან საკონსულო დახმარების გაწევა
(იხ. ქვემოთ გრაფა №4)

გრაფა №1
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ადგილსამყოფელმა სახელმწიფომ შეატყობინა საკონსულო




თანამდებობის პირს (ადგილსამყოფელი სახელმწიფო ასეთ დროს,
როგორც წესი, იძიებს ტრეფიკინგის შესაძლო დანაშაულს)
ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს თხოვნა, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს:
arrow-right

პირის იდენტიფიცირებას; arrow-right ახლობლების საკონტაქტო მონაცემებს.



პირის მონახულება, თუ პირი თანახმაა



საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის შეტყობინება



საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინსტრუქციის შესაბამისად მოქმედება

საკონსულო მომსახურების ან საკონსულო დახმარების გაწევა
(იხ. ქვემოთ გრაფა №4)


გრაფა №2

შეტყობინება სავარაუდო



მსხვერპლისგან ან
მესამე პირისგან

მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებით



ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს ორგანოებისთვის მიმართვა ინფორმაციის მოპოვების მიზნით



საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის შეტყობინება



პირის საკონტაქტო მონაცემების მოპოვება



პირთან დაკავშირება და შეხვედრის დანიშვნა ან ტელეფონით გასაუბრება



შეხვედრა, თუ პირი დათანხმდება


გრაფა №3
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ინფორმაცია გავრცელდა

საკონსულო მომსახურების ან საკონსულო დახმარების გაწევა
(იხ. ქვემოთ გრაფა №4)



საკონსულო მომსახურების ან საკონსულო დახმარების გაწევა











პირისგან

უსაფრთხო

სამგზავრო

დახმარება

ადგილსამყოფელ

თანხმობის

დაბრუნებაში

დოკუმენტების

ადგილსამ-

ან მოქალაქეობის

მიღება მისი

დახმარება

არსებობის

ყოფელი

სახელმწიფოში

დადგენა

სახელმწიფოს

რეფერალური

მონაცემების

ორგანოებთან

სამსახურების

ოჯახის

კონტაქტში/

შესახებ

წევრებისთვის

ურთიერთობის

ინფორმაციის

გაცემაზე

დამყარებაში

მიწოდება

პერსონალური

ოჯახის წევრებთან

თუ არ აქვს

დაკავშირება,

პირს სამგზავრო

პირის თანხმობის

დოკუმენტი, მისი

შემთხვევაში

გაცემა

ნებაყოფლობით
ბილეთის
ჯავშანი

დაბრუნების
პროგრამების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება

გრაფა №4
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საკონსულო თანამდებობის პირმა შეიძლება სხვადასხვა წყაროსგან მიიღოს ინფორმაცია
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო შემთხვევის შესახებ, სადაც მსხვერპლი
საქართველოს მოქალაქეა:

dd თავად ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლისგან საკონსულო

დაწესებულებაში ვიზიტისას. ამ შემთხვევაში შეიძლება პირმა განაცხადოს, რომ მსხვერპლია, ან არ მოახდინოს მსხვერპლად თვითიდენტიფიცირება, მაგრამ საკონსულო თანამდებობის პირს უჩნდება ეჭვი, რომ იგი შეიძლება იყოს ტრეფიკინგის მსხვერპლი;

dd ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოებისგან;
dd სავარაუდო

მსხვერპლისაგან ან მესამე პირისგან: შეტყობინება საკონსულო დაწე-

სებულებაში შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერი სახის კომუნიკაციით (სატელეფონო ზარით, ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით და სხვ.). ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლი შეიძლება დაუკავშირდეს საკონსულო დაწესებულებას პირადად ან მესამე პირის (მაგ.: ოჯახის წევრი, მეგობარი) მეშვეობით
და ითხოვოს დახმარება. მესამე პირი შეიძლება იყოს ასევე საერთაშორისო ან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც შეიძლება მიაწოდონ ინფორმაცია საკონსულო დაწესებულებას კონკრეტულ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საქმეზე დახმარებისა და ინფორმაციის მიღების კუთხით – ისინი შესაძლებელია, იმ მომენტში იკვლევდნენ
საქმეს, ან ეხმარებოდნენ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც სურს საკონსულო დაწესებულებასთან დაკავშირება;

dd მასობრივი

ინფორმაციის საშუალებებით: ინფორმაცია შესაძლო ტრეფიკინგის ფაქტ-

თან დაკავშირებით ცნობილი გახდა საკონსულოსთვის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

თუ პირი თავს მიიჩნევს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად, ან არსებობს
ეჭვი მისი ასეთად მიჩნევის თაობაზე, შეეცადეთ, გაერკვეთ მის მდგომარეობაში, მასთან
გასაუბრების მეშვეობით. თუ იგი საჭიროებს დახმარებას, უნდა დაეხმაროთ. მისი
თანხმობის არსებობისას უნდა შეატყობინოთ აღნიშნულის შესახებ შესაბამის ორგანოს/
ორგანიზაციას/დახმარებისაღმომჩენ უწყებას.



ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო შემთხვევის არსებობისას დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს:

 consulinfo@mfa.gov.ge

 (+995 32) 294 50 50

ინფორმაცია საქმის მიმდინარეობის შესახებ მუდმივად უნდა მიეწოდებოდეს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს.
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ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლს საკონსულო თანამდებობის
პირმა უნდა გაუწიოს საკონსულო მომსახურება ან საკონსულო დახმარება,25 რომელიც
შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ საქმიანობას:



პირის იდენტიფიცირებას;



თარჯიმნის მომსახურებას;



უსაფრთხო დაბრუნებაში დახმარებას;



სამგზავრო დოკუმენტის/პასპორტის გაცემას;



სხვა სახის ცნობებისა და დოკუმენტების გაცემას;



სამართლებრივ დაცვას;




ადგილსამყოფელი ქვეყნის ან საქართველოს რეფერალურ ორგანოებთან
დაკავშირებაში დახმარებას;
საჭიროების შემთხვევაში ადგილსამყოფელი ქვეყნის სამართალდამცავი
ორგანოებისათვის შეტყობინებას.

აღსანიშნავია, რომ ყველა ეს ქმედება უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივ.

25

„საკონსულო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

29

4.1

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის
იდენტიფიცირება

საკონსულო თანამდებობის პირმა შესაძლებელია, მთავარი როლი შეასრულოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლაში და ტრეფიკინგის მსხვერპლის დაცვის კუთხით.
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, საკონსულო თანამდებობის პირს ჰქონდეს ზოგადი ცოდნა და
იცნობდეს მსხვერპლის იდენტიფიცირებისა და დაცვის/დახმარების მეთოდებს.
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იმისათვის, რომ პირმა ისარგებლოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლისათვის მინიჭებული უფლებებით, მას უნდა მიენიჭოს
შესაბამისი სტატუსი. საქართველოს კანონმდებლობა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
დანაშაულთან დაკავშირებით იცნობს ორ სტატუსს: ტრეფიკინგის მსხვერპლს და დაზარალებულს. ორივე სარგებლობს ერთი და იმავე უფლებებით.
პირს ტრეფიკინგის დაზარალებულის სტატუსს ანიჭებს პროკურორი დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, ხოლო მსხვერპლის სტატუსს – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მოქმედი მუდმივმოქმედი ჯგუფი.26 პირს სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ მისი იდენტიფიცირების შემდეგ.
წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის ტერმინი „მსხვერპლი“ გამოიყენება ზოგადი მნიშვნელობით და არა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მნიშვნელობით, თუ სხვაგვარად არაა მითითებული.
ტრეფიკინგის მსხვერპლის იდენტიფიკაციისთვის გამოიყენება სხვადასხვა ინდიკატორი. ესაა
ცნობილი ან სავარაუდო იმ ფაქტების ერთობლიობა, რომელთა მიხედვითაც დგინდება, რომ
პირი არის, ან შესაძლოა იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლის ამოსაცნობი ინდიკატორები ჩამოთვლილია ქვემოთ. არ არის აუცილებელი ყველა მათგანის არსებობა, რათა მიიჩნიოთ პირი
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად.

26

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სტატუსის მინიჭების წესებისა და პროცედურის თაობაზე იხილეთ: „ადამიანით ვაჭ-

რობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი სტანდარტებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 78, 01.02.2007 წ.
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ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლის ამოსაცნობი ზოგადი
ინდიკატორები:27

ÉÉ აქვს ყალბი სამგზავრო ან/და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი;
ÉÉ აქვს დაზიანებული საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი;
ÉÉ ასახელებს მხოლოდ სახელს, და არა გვარს;
ÉÉ იმყოფება თანმხლებ პირთან ერთად, რომელიც მას აკონტროლებს;
ÉÉ იჩენს მორჩილებას თანმხლები პირის მიმართ;
ÉÉ თანმხლები პირი საუბრობს ან პასუხობს კითხვებს პირის ნაცვლად;
ÉÉ პირის/ჯგუფის სამგზავრო დოკუმენტი/დოკუმენტები თავმოყრილია თანმხლები პირის
ხელში;

ÉÉ ადამიანი არის შეშინებული, ან აქვს თანმხლები პირის შიში;
ÉÉ მისი უნარები არ შეესაბამება დასახელებულ სამუშაო აღწერილობას;
ÉÉ ვერ საუბრობს სამგზავრო დოკუმენტის გამცემი ქვეყნის სახელმწიფო ენაზე ან იმ ქვეყანაში გავრცელებულ რომელიმე ენაზე;

ÉÉ მიმართვის შემთხვევაში პირი თავს არიდებს კითხვაზე პასუხის გაცემას, ან იძლევა კითხვის
შეუსაბამო პასუხს;

ÉÉ სავარაუდო მსხვერპლი მოქმედებს სხვა პირის მითითებების შესაბამისად;
ÉÉ პირს ეტყობა, რომ ფლობს სრულ ინფორმაციას მის ხელთ არსებული დოკუმენტების შესახებ, მაგრამ არ/ვერ გადმოსცემს მათ შინაარსს;

ÉÉ არ გააჩნია ნაღდი ფული ან გადახდის რაიმე სხვა საშუალება (მაგ., საბანკო ბარათი);
ÉÉ გადაადგილდება ჯგუფთან ერთად, თუმცა ამბობს, რომ მგზავრობს მარტო.
სავარაუდო მსხვერპლისათვის დამახასიათებელი ფიზიკური ინდიკატორები:

ÉÉ აქვს ფიზიკური დაზიანება (მაგ.: ჭრილობა, დამწვრობა, ძვლოვანი მოტეხილობა);
ÉÉ აღენიშნება ძლიერი დაღლილობის ნიშნები (შავი რგოლები თვალების ქვეშ, სხეულის ნელი მოძრაობა);

ÉÉ აღენიშნება ფიზიკური ზეწოლის ნიშნები (მაგ., ჩალურჯებული ადგილები);
ÉÉ არის შემოსილი პროსტიტუციით დაკავებული პირისთვის დამახასიათებელი ტანსაცმლით
ან იქცევა გამომწვევად;

ÉÉ მისი ტანსაცმელი გაცვეთილია ან ჭუჭყიანი, გამოიყურება არაჰიგიენურად;
ÉÉ გადაადგილებისას აქვს ცოტა ნივთი, ან აქვს მგზავრობისთვის შეუსაბამო ნივთები;
ÉÉ არ არის სეზონის შესაბამისად ჩაცმული.

27

მსხვერპლის ამოსაცნობის კრიტერიუმები ეფუძნება მესაზღვრეებისთვის შემუშავებულ სახელმძღვანელო პრინციპებს.

ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/2QAIlix, ნანახია: 25.04.2019 წ.
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მსხვერპლისთვის დამახასიათებელი ფსიქოლოგიური ინდიკატორები:

ÉÉ სავარაუდო მსხვერპლი თავს გრძნობს მარტო, საზოგადოებისგან გარიყულად;
ÉÉ იკავებს ემოციებს და ცდილობს, არ გამოამჟღავნოს თავისი მდგომარეობა;
ÉÉ სავარაუდო მსხვერპლს სახეზე აღინიშნება შიში, მღელვარება ან დაძაბულობა;
ÉÉ სავარაუდო მსხვერპლს აქვს სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ შიში, ან თავს არიდებს თვალით კონტაქტს.

მსხვერპლისათვის დამახასიათებელი სოციალური ინდიკატორები:

ÉÉ საუბრისას ცვლის მონაყოლის შინაარსს, ორჭოფობს, ამცირებს პასუხების ხანგრძლივობას,
ან თავს იძვრენს სიტუაციიდან;

ÉÉ დაკითხვის დროს ახდენს წინასწარ მოფიქრებული ფაქტების კონსტატაციას;
ÉÉ არ ფლობს ენას, არ იცის, სად მიდის ან ვისთან (ტელეფონი/მისამართი);
ÉÉ არ გააჩნია სამუშაო კონტრაქტი ადგილისა და სამუშაოს ტიპის მითითებით, ან ვერ წარადგენს დასაქმების დამადასტურებელ რაიმე სხვა დოკუმენტს;

ÉÉ არ აქვს ინფორმაცია მგზავრობის საბოლოო დანიშნულების ადგილის შესახებ;
ÉÉ არ იცნობს იმ ადამიანს, ვისთან ერთადაც მგზავრობს, ან ვისთანაც მიდის.
არასრულწლოვან მსხვერპლთა გამოვლენის ინდიკატორები:
არასრულწლოვნების შემთხვევაში, დამატებით ყურადღება უნდა მიექცეს, ასევე, შემდეგ ინდიკატორებს:

ÉÉ გადაადგილდება მარტო ან უცხო პირ(ებ)თან ერთად, ნათესავის ან ახლობლის გარეშე;
ÉÉ ბავშვის თანმხლები სრულწლოვანი პირი ვერ წარადგენს მის საზღვარზე გადაყვანის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს/დოკუმენტებს;

ÉÉ ერთი და იმავე ეროვნების/მოქალაქეობის მქონე ბავშვების ჯგუფი გადაადგილდება
ზრდასრულ პირთან/პირებთან ერთად;

ÉÉ ბავშვის ტანსაცმელი გაცვეთილია ან არასათანადო ზომისაა;
ÉÉ ეშინია, რომ დაისჯება, თუ რაიმე ინფორმაციას გასაცემს;
ÉÉ აქვს თანმხლები პირის შიში;
ÉÉ არ გამოხატავს ნდობას იმ პირის/პირების მიმართ, ვინც თავს ასაღებს/ასაღებენ ბავშვის
მშობლად/მშობლებად ან კანონიერ წარმომადგენლ(ებ)ად;

ÉÉ ბავშვის ან მისი თანმხლები პირის ასაკი არ შეესაბამება საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებში მითითებულ ასაკს;

ÉÉ სავარაუდოდ, იმყოფება ნარკოტიკული ან სხვა გამაბრუებელი ნივთიერების/საშუალების
ზემოქმედების ქვეშ.
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შენიშვნა: ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის ნიშნების
ამოსაცნობად არ არის აუცილებელი ზემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატო-



რების ერთობლივად არსებობა. ერთ-ერთის არსებობა არის უკვე ეჭვის
საფუძველი, რომ პირი შესაძლოა, არის/იქნება ტრეფიკინგის მსხვერპლი.

ეს ინდიკატორები არ არის ამომწურავი და შესაძლოა, სხვა გარემოებები მიუთითებდეს პირის
მიმართ ტრეფიკინგის განხორციელების ფაქტზე.

4.2

რისკების განსაზღვრა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლის გამოვლენის შემთხვევაში,
მნიშვნელოვანია იმ რისკების გამოვლენა,
რომელთა წინაშეც სავარაუდო მსხვერპლი ან
მისი ოჯახი დგას.
მნიშვნელოვანია იცოდეთ იმ გარემოებების
შესახებ, რომელთა წინაშე ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლი შეიძლება, უცხო ქვეყანაში აღმოჩნდეს. მათ შორისაა:

ÉÉ ენობრივი ბარიერი;

მითი

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლს ცემენ, კეტავენ, პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე,

ÉÉ უნდობლობა და შიში სამართალდამცავი

და ეზღუდებათ თავისუფალი გადაად-

ÉÉ უცხო გარემო და დახმარების ზომების

რეალობა

სტრუქტურების მიმართ;

შესახებ ინფორმაციის არქონა;

ÉÉ ადამიანით მოვაჭრეებისა და/ან მათი
მოკავშირეების მხრიდან შურისძიების
შიში;

ÉÉ ტრეფიკინგის შედეგად მიღებულ ფსიქო-

გილება.

ძირითად შემთხვევაში ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) ქმედებების ხელყოფა არც ისე ნათელია, ვინაიდან ტრეფიკიორებმა შეცვალეს მიდგომა და
ცდილობენ, შექმნან მსხვერპლისთვის

ლოგიურ ტრავმასთან გამკლავების უნა-

კეთილდღეობისა და თავისუფალი გა-

რის არქონა;

დაადგილების არსებობის ილუზია.

ÉÉ სამგზავრო საბუთების არქონა;
ÉÉ დაპატიმრების ან შემდგომი დეპორტაციის შიში.28

28

IOM, თანამშრომლობა ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, სახელმძღვანელო საკონსულო სამსახურის თა-

ნამშრომლებისათვის, გვ. 35.
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ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლს შესაძლოა, გარკვეული პრობლემები გაუჩნდეს საქართველოში ჩამოსვლისა და სახლში დაბრუნების შემდგომ. ესენი შესაძლოა,
მოიცავდეს:

ÉÉ ხელმეორედ ტრეფიკინგის რისკს;
ÉÉ საქართველოში შემოსვლისას სასაზღვრო კონტროლის ან სხვა საჯარო უწყების მხრიდან

პასუხისმგებლობის დაკისრებას შესაძლო სისხლისსამართლებრივ ქმედებაზე, როგორიცაა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, განსაკუთრებით მაშინ,
როდესაც რთულია ტრეფიკინგის ნიშნების დამტკიცება და სავარაუდო მსხვერპლის იდენტიფიცირება ჯერ არ მომხდარა;

ÉÉ დამქირავებლის და/ან მისი მოკავშირეების მხრიდან შურისძიების შიშს სახლში დაბრუნების შემდგომ;

ÉÉ საზოგადოების მხრიდან სტიგმის შიშს, განსაკუთრებით სექსუალური ექსპლოატაციის შემთხვევაში.

ზემოაღნიშნული ფაქტორების გამო, ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლმა შესაძლოა, თავდაპირველად ან საერთოდ არ მოინდომოს საკონსულო თანამდებობის პირსა და სამართალდამცავ
ორგანოებთან თანამშრომლობა. საკონსულო თანამდებობის პირებს მნიშვნელოვანი როლი
აკისრიათ შესაძლო პრობლემის გამოვლენისა და დახმარების დაუყოვნებლივ შეთავაზების
მხრივ, რამაც შესაძლოა, ხელი შეუწყოს ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლის მიერ საკონსულოსა და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობისთვის მზაობას.



ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკები

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი, ისევე როგორ უკანონო მიგრანტები, დგანან
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების წინაშე, როგორებიცაა:

ÉÉ ინფექციური დაავადებები (ტუბერკულოზი, ჰეპატიტი);
ÉÉ სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები;
ÉÉ არაინფექციური დაავადებები (გულსისხლძარღვთა, კუჭნაწლავის, პირის ღრუს/კბილის);
ÉÉ არასასურველი ფეხმძიმობა;
ÉÉ გონებრივი ან ფსიქიკური აშლილობა;
ÉÉ ტრავმისშემდგომი სტრესული აშლილობა;
ÉÉ ძალადობის შედეგად მიღებული დაზიანებები;
ÉÉ ნარკოტიკების, ტოქსიკური ნივთიერებების მოხმარება;
ÉÉ პროფესიული დაავადებები.29

29

34

იქვე, გვ. 36.

აღსანიშნავია, რომ არალეგალური სტატუსის გამო საბუთების არმქონე მიგრანტებს, გარდა
იმისა, რომ არიან ტრეფიკინგის მსხვერპლნი, ხშირად არ მიუწვდებათ ხელი ჯანდაცვის სათანადო მომსახურებაზე დანიშნულების ქვეყანაში ჯანმრთელობის დაზღვევის უქონლობის ან
არასაკმარისი ფულადი სახსრების გამო.
დანიშნულების მრავალ ქვეყანაში ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლს შეუძლია, ისარგებლოს
სახელმწიფო ორგანოების ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული უფასო
ჯანდაცვის მომსახურებით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ფლობდეთ ინფორმაციას მასპინძელ ქვეყნებში არსებული ასეთი მომსახურების შესახებ; სასურველია პირდაპირი კონტაქტების დამყარება ამ მომსახურების მომწოდებლებთან, რათა, საჭიროების შემთხვევაში, ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლი ოპერატიულად დააკავშიროთ შესაბამის
ორგანიზაციასთან.

4.3

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო
მსხვერპლთან გასაუბრება

თუ საკონსულო დაწესებულებას დაუკავშირდა (პირადად მოვიდა ან ტელეფონით) პირი და
საკონსულო თანამდებობის პირს გაუჩნდა ეჭვი, რომ იგი შეიძლება იყოს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლი, აუცილებელია მასთან გასაუბრება იმის დასადგენად, ეჭვი
საფუძვლიანია თუ არა. გასაუბრების სწორად ჩატარება მნიშვნელოვანია, რათა მოახდინოთ
სავარაუდო მსხვერპლის იდენტიფიცირება და მისი დროული და ეფექტიანი დახმარება.
სანამ დაადგენთ საწინააღმდეგოს, პირს უნდა მოეპყროთ როგორც ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლს.
გაითვალისწინეთ, რომ, თუ პირი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლია, მას შეიძლება ჰქონდეს როგორც ფიზიკური, ძალადობის შედეგად მიყენებული, ასევე ფსიქოლოგიური
ტრავმა. შესაბამისად, მათთან გასაუბრებისას უნდა იყოთ მომთმენი და მგრძნობიარე, რათა
აიცილოთ უკურეაქცია, ემოციური სტრესი და გაღიზიანება. უნდა ეცადოთ, დაიმსახუროთ პირის ნდობა და აამაღლოთ მისი თვითდაჯერებულობა. ასე თქვენთვის უფრო მარტივი იქნება
გასაუბრების ჩატარება. ასევე შეძლებთ პირის დახმარებას და გრძელვადიან პერსპექტივაში
ხელს შეუწყობთ მის გამოჯანმრთელებას.

ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ პირი განსაკუთრებით მოწყვლადია! შეე-



ცადეთ, თავიდან აიცილოთ გარემოება, რომელიც პირს გაახსენებს თავის
უარყოფით გამოცდილებას, რათა თავიდან აიცილოთ მისი ხელახალი
ტრავმირება, შერცხვენა და უიმედობის გრძნობის გაჩენა.
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თუ ფიქრობთ, რომ მსხვერპლისთვის შეიძლება უსიამოვნო იყოს გასაუბრება, შეეცადეთ, გასაუბრების პროცესი გახადოთ ნაკლებად სტრესული.30



გახსოვდეთ, რომ მსხვერპლისათვის უმნიშვნელოვანესი გარემოებებია:

 უსაფრთხოება – საკუთარი და მათი ოჯახის ან ახლობლების პირადი უსაფრთხოება;
 სტატუსი – რომელიც ენიჭება მსხვერპლს იმ ქვეყანაში, სადაც მოხდა მისი იდენტიფიცირება
(კანონიერი, უკანონო მიგრანტი, მსხვერპლი ან სხვ.);

 კონფიდენციალურობა – შიში, რომ საზოგადოება ან მედია მას დაღს დაასვამს, ოჯახური

გარემოებების გათვალისწინებით. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სექსუალური ექსპლოატაციის მიზნით ტრეფიკინგის შემთხვევაში;

 შიში – ტრეფიკიორების მხრიდან ძალადობა და სასამართლო პროცესში მონაწილეობის
დროს ტრეფიკიორის წინაშე ჩვენების მიცემა;

 ხელახლა ტრავმირება – გადატანილი ძალადობის გახსენებისას.



გასაუბრების ჩატარების ადგილი

შეგიძლიათ გასაუბრების ჩატარება საკონსულო დაწესებულებაში, ან შესაძლოა, მოგიწიოთ
სხვა ადგილას მისვლა – პირის საცხოვრებელ ადგილას, მომსახურების გამწევ ოფისში ან თავშესაფარში, პოლიციის განყოფილებაში, მიგრაციის ოფისში ან დაკავების ცენტრში, საავადმყოფოში ან შესაბამისი უწყების ოფისში.




გასაუბრების დანიშვნისას უნდა გაითვალისწინოთ როგორც სავარაუდო
მსხვერპლის, ასევე თქვენი უსაფრთხოება!

გასაუბრების გარემო

ÉÉ დარწმუნდით, რომ გასაუბრება ჩატარდება დახურულ სივრცეში და ვერავინ შეძლებს საუბრის მოსმენას;

ÉÉ გასაუბრებას შესაძლებელია, დაესწროს მხოლოდ (სავარაუდო) მსხვერპლი, გამსაუბრებე-

ლი (გამსაუბრებლები), ოფიციალურად დანიშნული თარჯიმანი (საჭიროების შემთხვევაში)
და სპეციალური კვალიფიკაციის მქონე პირი (ადვოკატი, სოციალური მუშაკი ან ფსიქოლოგი);

ÉÉ თუ გასაუბრება ჩატარდება საკონსულო დაწესებულების გარეთ, უნდა შეძლოთ (სავარაუდო) მსხვერპლთან გასაუბრება შესაბამისი ორგანიზაციის/დაწესებულების თანამშრომლების გარეშე, თუ ამ უკანასკნელს არ მოითხოვს პირადად მსხვერპლი.

30

მსხვერპლთან გასაუბრებასთან დაკავშირებული თავი ეყრდნობა სახელმძღვანელოს: Handbook for diplomatic and consular

personnel on how to assist and protect victims of human trafficking, Council of the Baltic Sea States Secretariat, Stockholm, 2011,
გვ. 47-52.
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ვიდრე დაიწყებთ გასაუბრებას, ჰკითხეთ:

ÉÉ თანახმაა თუ არა გასაუბრებაზე;
ÉÉ იცის თუ არა, რომ შეუძლია განაცხადოს მის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ;
ÉÉ იცის თუ არა, რა სოციალური და კანონიერი ტიპის დახმარებების მოთხოვნის უფლება აქვს
– გადაამოწმეთ, რომ ფლობს სწორ და სრულ ინფორმაციას.



შესავალი

ÉÉ გაეცანით;
ÉÉ მიაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი თანამდებობისა და იმ საკონსულო დაწესებულების/საელჩოს შესახებ, რომელსაც წარმოადგენთ;

ÉÉ წარადგინეთ დამსწრე პირები, ან მიეცით საშუალება, თავი წარადგინონ;
ÉÉ ჰკითხეთ, პირს აქვს თუ არა რაიმე კითხვა დამსწრე პირების მიმართ;
ÉÉ ჰკითხეთ, რაიმე ხომ არ სტკივა და ხომ არ საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას.



ახსნა

ÉÉ მოკლედ გააცანით თქვენი როლი და
გასაუბრების მიზანი;

ÉÉ აუხსენით, რომ ზოგიერთი კითხვა და-

კავშირებული იქნება მის წარსულსა და
პროცესთან, რომელიც გამოიარა;

ÉÉ დაარწმუნეთ, რომ გაგებით მოეკიდებით
მის მდგომარეობას, თუმცა ზოგიერთი

საკითხი, რომელსაც შეეხებით, შესაძლოა, მისთვის უსიამოვნო და მტკივნეულად გასახსენებელი იყოს;

მითი

პირი არ შეიძლება, მიჩნეულ იქნეს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად, თუ იგი აცხადებს, რომ მისი ცხოვრება უფრო მარტივია და ეკონომიურად

ÉÉ აუხსენით, რომ გასაუბრებისას შეუძლია,

უკეთესია, ვიდრე ის, რომელიც მანამდე

ÉÉ აუხსენით, რომ შეუძლია, დასვას კითხვა/

რეალობა

შეისვენოს სურვილისამებრ;

კითხვები და მოითხოვოს ნებისმიერი
საკითხის განმარტება;

ÉÉ დაარწმუნეთ, რომ მისგან მიღებული

ყველა ინფორმაცია იქნება კონფიდენციალური.

ჰქონდა.

ტრეფიკიორები მსხვერპლს უზრუნველყოფენ საკვებით, ტანსაცმლით, მცირედი
თანხით, რათა დაარწმუნონ, რომ უკეთეს
პირობებს სთავაზობენ და სწორედ ასე
ახდენენ მათ ექსპლოატირებას.
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რა უნდა გააკეთოთ გასაუბრების დროს:

 მოუსმინეთ პირის ისტორიას გადატანილი გამოცდილების შესახებ და მზად იყავით, სხვადასხვა კითხვა დაუსვათ;

 დასვით კითხვები მარტივ და გასაგებ ენაზე;
 დასვით კითხვები, რომელზე პასუხი არის „დიახ“ ან „არა“, რათა თავიდან აიცილოთ
პირის მტკივნეული გამოცდილების გახსენება;

 შეეცადეთ, მოერგოთ სიტუაციას და იყოთ მგრძნობიარე იმ ინფორმაციის მიმართ, რო-

მელსაც მოგაწვდით მსხვერპლი. იყავით მგრძნობიარე იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებიც მან განიცადა (ექსპლოატაცია) და მზად იყავით დახმარებისთვის;

 მიაწოდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა დახმარების გაწევას შეძლებთ;
 გახსოვდეთ, რომ მას აქვს თვითგამორკვევის უფლება;
 იყავით მომთმენი – დაუთმეთ მას დრო და მოუსმინეთ.



სავარაუდო კითხვები, რომლებიც შესაძლოა, დაუსვათ გასაუბრების დაწყების
პროცესში:

ÉÉ გაქვთ უფლება, დატოვოთ ის ადგილი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ?
ÉÉ გაქვთ საკუთარი სივრცე?
ÉÉ გაქვთ საცხოვრებლის გასაღები, პირადად თქვენთვის გამოყოფილი?
ÉÉ შეგიძლიათ, ნებართვის გარეშე მოინახულოთ ექიმი, წახვიდეთ მაღაზიაში ან ნებისმიერ
სხვა ადგილას?

ÉÉ შეგიძლიათ, გააგზავნოთ ან მიიღოთ წერილი?
ÉÉ გაქვთ ინტერნეტთან წვდომა?
ÉÉ შეგიძლიათ პირადი ზარების განხორციელება?
ÉÉ გაქვთ პირადი მობილური ტელეფონი ან სიმბარათი?
ÉÉ პირადად იღებთ თანხას?
ÉÉ გაქვთ საბანკო ანგარიში?
ÉÉ გირიცხავთ დამსაქმებელი თანხას ბანკის პირად ანგარიშზე?
ÉÉ გაქვთ წვდომა საკუთარ პასპორტზე/სამგზავრო დოკუმენტზე/დასაქმების დოკუმენტებზე?
ÉÉ გაქვთ სიტყვიერი შეთანხმება?
ÉÉ ხელი მოაწერეთ კონტრაქტს დასაქმების შესახებ? თუ პასუხი დადებითია, გაქვთ ამ კონტრაქტის ასლი?

ÉÉ იგივეა თუ არა თქვენი სამსახური, რასაც ელოდით და/ან შეგპირდნენ?
ÉÉ დაარწმუნეთ, რომ მისგან მიღებული ყველა ინფორმაცია იქნება კონფიდენციალური.

38



რა არ უნდა გააკეთოთ გასაუბრების დროს:

 დასვათ ნებისმიერი სახის კითხვა, რომელიც გამოიწვევს სტრესს ან დაამძიმებს სიტუაციას, ან მოახდენს მსხვერპლის ხელახლა ტრავმირებას;

 დასვათ პირდაპირი სახის კითხვები, მაგალითად:
– გატყუებენ?

– მსხვერპლი ხარ?

 არ უნდა დასვათ ერთი და იგივე კითხვა განმეორებით, ვინაიდან ეს დაძაბავს პირს და
დააკარგვინებს თქვენ მიმართ ნდობას. სასურველი პასუხის მისაღებად არ დასვათ კითხვა სხვა ფორმით;

 არ შეჰპირდეთ, როდესაც იცით, რომ შეიძლება, ვერ განახორციელოთ დანაპირები.



გასაუბრების გამოწვევები

მნიშვნელოვანია პირველი გასაუბრების დროს მიღებული ინფორმაციის შეჯამება, რათა სწორად მოხდეს სავარაუდო მსხვერპლის იდენტიფიცირება და დახმარება. უნდა იყოთ მომთმენი
და დაიმსახუროთ პირის ნდობა, ყოველთვის გახსოვდეთ მისი ფიზიკური/ფსიქოლოგიური
მდგომარეობა.
დარწმუნდით, რომ პირმა იცის, შეუძლია მიიღოს დახმარება და გამოეყოს საცხოვრებელი სპეციალური მომსახურების გამწევი დაწესებულების მიერ. თუ მას სურს ამ მომსახურების მიღება, თქვენ უნდა:

ÉÉ მიაწოდოთ საკონტაქტო ინფორმაცია ასეთი დაწესებულებების შესახებ;
ÉÉ შესთავაზოთ დახმარება ამ მომსახურების მისაღებად აუცილებელი ფორმალობების
მოგვარებაში (განაცხადის შევსება და ა.შ.);

ÉÉ მიეცით თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია, რათა შეძლონ დაკავშირება, თუ დამატებითი
დახმარება დასჭირდებათ.



გასაუბრების დასრულება

გასაუბრების ბოლოს ტრეფიკინგის მსხვერპლს უნდა მიაწოდოთ ინფორმაცია:

ÉÉ რა არის მათი სტატუსი;
ÉÉ რა მოხდება შემდეგ;
ÉÉ როგორ დაეხმარებით მას მომავალში.
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პირს უნდა ჰქონდეს ადგილი, სადაც შეძლებს
გასაუბრების შემდეგ უსაფრთხოდ წასვლას
და ყოფნას; სასურველია, ეს იყოს სპეციალური თავშესაფარი, რომელსაც სთავაზობს
სპეციალიზებული ორგანიზაცია. თქვენ არ
უნდა დაზოგოთ ძალისხმევა, რათა უზრუნველყოთ მსხვერპლისთვის უსაფრთხო დასარჩენი ადგილი და მისი დანიშნულების ადგილამდე უსაფრთხოდ მიყვანა.

მითი

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) ხდება
მხოლოდ სექსუალური ექსპლოატაციის
მიზნით.

რეალობა

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი პირი ხდება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლი სექსუალური ექსპლოატაციის
მიზნით, აგრეთვე მაღალია მაჩვენებელი
ასეთი პირების იძულებით დასაქმებისა,
შიდა მომსახურებაში გამოყენებისა, სხეულის ორგანოების გადანერგვისა ან მოწყალების თხოვნის მიზნით გამოყენებისა.
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4.4

კონსულტაცია

პირის მიმართ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ყოფნის შესახებ ეჭვის წარმოშობის ან მსხვერპლის მიერ თვითიდენტიფიცირების შემთხვევაში, საკონსულო თანამდებობის
პირმა:

 უნდა აცნობოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობებისა და სამართლებრივი სტატუსის შესახებ და გადაეცეს უფლება-მოვალეობათა ჩამონათვალი;

 უნდა განუმარტოს, რომ არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებაში მონაწილეობისათვის, თუ იგი იძულებული იყო, ასე მოქცეულიყო ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლად ყოფნის გამო;

 მიაწოდოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი საკონსულო დაცვის და/ან მომსახურების შესახებ;
 მიაწოდოს ინფორმაცია ადგილობრივი და საქართველოს რეფერალური მექანიზმების31

თაობაზე და შესთავაზოს მათთან დაკავშირებაში დახმარება. სამომავლოდ სწორედ ისინი
იქნებიან პასუხისმგებელნი მსხვერპლის დაცვაზე, რეაბილიტაციასა და რეინტეგრაციაზე;

 აცნობოს, რომ უფლება აქვს, მიმართოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
მომსახურების დაწესებულებას როგორც ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში, ასევე საქართველოში (თავშესაფარს);32

 უნდა მოახდინოს მსხვერპლის სწორი ინფორმირება, თუ როგორ უნდა შეატყობინოს სა-

მართალდამცავ ორგანოებს დანაშაულის შესახებ და როგორ შეიძლება ეს გამოყენებულ
იქნეს როგორც მის, ისე ტრეფიკიორის წინააღმდეგ სასამართლო განხილვისას. ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლმა პირადად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, შეატყობინოს თუ არა სისხლის სამართლის დანაშაულის შესახებ.

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლს უფლება აქვს, ისარგებლოს მოსაფიქრებელი
ვადით – არანაკლებ 30 დღისა, რათა მიიღოს გადაწყვეტილება, სურს თუ არა, ითანამშრომლოს
სამართალდამცავ ორგანოებთან შესაბამის დანაშაულზე სისხლის სამართლის პროცესის განხორციელებაში. მოსაფიქრებელი ვადა აითვლება პირის მიერ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებისათვის (თავშესაფრისათვის), სამართალდამცავი ორგანოსათვის ან შესაბამისი დაწესებულებისათვის მიმართვის დღიდან.33 ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი მოსაფიქრებელი ვადის განმავლობაში თავისუფლდება
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

31

დეტალურად რეფერალური სერვისების შესახებ იხ. ქვემოთ, 4.5 ქვეთავში.

32

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი სტანდარტებისა და წესის დამტკიცების

შესახებ“, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 78, 01.02.2007 წ.
33

იქვე, მუხლი 12.
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4.5

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის
მხარდაჭერა და რეფერირება

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სირთულიდან გამომდინარე, მსხვერპლთა უფლებების
დაცვისა და დახმარებისათვის აუცილებელია სხვადასხვა უწყების, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის თანამშრომლობა. მსხვერპლი, როგორც წესი, საჭიროებს მომზადებული
და სპეციალიზებული პროფესიონალების დახმარებას; სპეციალური დახმარება შეიძლება გაწიოს სხვადასხვა ორგანიზაციამ, როგორებიცაა: სოციალური მომსახურების ორგანოები ან არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიცია, მიგრაციის ან საზღვრის დაცვის სამსახურების თანამშრომლები, ჯანდაცვის სფეროს აქტორები, აღმასრულებლები და/ან ადვოკატები.
დახმარების ჯაჭვი ქმნის ერთობლიობას, თუ
როგორ უნდა განხორციელდეს თანამშრომლობა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ადამიანით ვაჭრობასთან
(ტრეფიკინგთან) ბრძოლის დროს, მსხვერპლისათვის დახმარების სწორად აღმოჩენის
მიზნით. დახმარების ჯაჭვი ხშირად მოხსენიებულია როგორც ადგილობრივი რეფე-

მითი

რალური მექანიზმი.

შემთხვევა არ შეიძლება ჩაითვალოს ადა-

ჯაჭვური დახმარების აღმოჩენის მთავარი მი-

დესაც მსხვერპლი არის ორგანიზატორის

ზანია, რომ მოქმედების სხვადასხვა ეტაპზე,
იქნება ეს იდენტიფიცირების, დახმარების თუ
დაცვის ეტაპი, მოხდეს მსხვერპლის ისეთ ორგანიზაციასთან დაკავშირება, რომელიც სრულად იქნება ორიენტირებული მსხვერპლის
ინტერესებზე.34

მიანით ვაჭრობად (ტრეფიკინგად), რომეუღლე, ერთად ცხოვრობენ, ან მისი მეგობარია.

რეალობა

ძირითად შემთხვევაში სწორედ მეგობარი/ახლობელი ატყუებს პირს და არა
უცხო ადამიანი.

34

Handbook for diplomatic and consular personnel on how to assist and protect victims of human trafficking, Council of the Baltic

Sea States Secretariat, Stockholm, 2011, გვ.32.
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გახსოვდეთ, რომ ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში არსებული რეფერირების მექანიზმები თქვენ დაგეხმარებათ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა დაცვაში!
მუდმივად შეაგროვეთ და განაახლეთ ინფორმაცია შესაბამისი სამთავრობო,



საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში!
აუცილებლად გქონდეთ რეფერალური უწყებების სატელეფონო ნომრები!
ყოველთვის იცოდეთ, რომელ ორგანიზაციას რა სახის დახმარების გაწევა შეუძლია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის!



დახმარების ჯაჭვში თქვენი როლია:

ÉÉ მოახდინოთ ადამიანით ვაჭრობის სავარაუდო მსხვერპლის იდენტიფიცირება;
ÉÉ აცნობოთ პირს იმ ორგანიზაცი(ებ)ის შესახებ, რომელსაც შეუძლია დახმარების გაწევა და

დაუკავშირდეთ ამ ორგანიზაციას პირის სახელით, მისი თანხმობის შემთხვევაში. პირის
გადამისამართების შემთხვევაში ეს ორგანიზაციები იქნებიან პასუხისმგებელნი კრიზისულ
ინტერვენციაზე, რეაბილიტაცია-რეინტეგრაციაზე, წარმოშობის სახელმწიფოში შესაბამის
ორგანოებთან კავშირზე, დაეხმარებიან პირს საზოგადოებაში ინტეგრაციაში ან წარმოშობის სახელმწიფოში დაბრუნებაში.35




სასურველია, რომ რეფერირება მოახდინოთ მაშინვე, როგორც კი გაჩნდება ეჭვი, რომ იგი არის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი.

რას უნდა ელოდოს საკონსულო თანამდებობის პირი შესაბამისი მომსახურების გამწევი ორგანიზაციებისგან, ან პირიქით?

ÉÉ თანადგომასა და დახმარებას მათი როლის შესაბამისად;
ÉÉ კონსულტაციასა და ჩარევას გადაუდებელი სიტუაციის დროს;
ÉÉ ინფორმაციის მიწოდებას სამართლებრივ პროცედურებზე, სოციალურ დახმარებასა და
თავშესაფრის არსებობაზე;

ÉÉ საჭიროების შემთხვევაში, თარჯიმნით უზრუნველყოფას;
ÉÉ ინფორმაციის გავრცელებას იმისათვის, რომ მოხდეს მსხვერპლის უსაფრთხოების დაცვა
და მისი უსაფრთხო ინტეგრაცია ან დაბრუნება.36

35

იქვე.

36

იქვე.
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რეფერალური დახმარება შეიძლება განსხვავდებოდეს ადგილსამყოფელ სახელმწიფოსა და
მოქალაქეობის სახელმწიფოში.
რეფერალური

დახმარების ფორმა

ადგილსამყოფელ
სახელმწიფოში

მოქალაქეობის
სახელმწიფოში

რეაბილიტაცია

სამედიცინო, ფსიქოლოგიური,

სამედიცინო, ფსიქოლოგიური,

სოციალური, სამართლებრივი,
თავშესაფარი.

რეინტეგრაცია

დროებითი ან მუდმივი
ბინადრობის მოწმობა,
ბინადრობის მოწმობა,

სოციალური, სამართლებრივი.
წვრთნა, ოჯახის მხარდაჭერა,
მიკრობიზნესი.

სწავლება შვებულების
პერიოდში.

უსაფრთხო
დაბრუნება

დახმარების გაწევა

გამგზავრების კუთხით.

აეროპორტში მომსახურების
გაწევა, ტრანსპორტირება
საბოლოო დანიშნულების
ადგილამდე.

სხვა

ფული (უპირობო)

თავშესაფარი

თქვენ შეიძლება დაუკავშირდეთ შესაბამის ორგანოებს როგორც ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში, ასევე საქართველოში.37



რეფერალური პროცედურების დროს მნიშვნელოვანი პრინციპები, რომლებითაც უნდა იხელმძღვანელოთ:

 პატივი ეცით ადამიანის უფლებასა და თვითმყოფადობას. ტრეფიკინგის მსხვერპლს უფლება აქვს, ეძიოს სამართალი, თავი აარიდოს სასჯელს, მიიღოს დახმარება, თავისუფლება

და უსაფრთხოება, რომელიც გულისხმობს მის უფლებას, არ იქნეს დაკავებული, გაძევებული და არ დაუწესდეს შეზღუდვა შესვლაზე;

 მსხვერპლის თანხმობა სავალდებულოა მხარდაჭერის პროცესის ყველა ეტაპზე;
 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის დისკრიმინაცია არ უნდა მოხდეს მისი

ეთნიკური წარმომავლობის, კანის ფერის, სქესის, სამოქალაქო სტატუსის, შიდა პირობების,
შიდსის ვირუსის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის/გამოხატვის, რელიგიის, ენის, პოლიტიკური მრწამსის ან სხვა ნიადაგზე;

37
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სამაგალითო სია მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელოს დანართში, თუმცა ეს სია მუდმივად უნდა განაახლოთ.

 კონფიდენციალურობა უნდა იქნეს დაცული ნებისმიერ ეტაპზე. გამონაკლისი დაიშვება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საფრთხე ექმნება მსხვერპლის უსაფრთხოებას;

 თვითგამორკვევისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 ინდივიდუალური მოპყრობა და მზრუნველობა, მსხვერპლის მოთხოვნის შესაბამისად რესურსის თანაბარი გადანაწილება;

 თვალყურის მიდევნება იმ პირზე, რომელსაც უწევთ დახმარებას.

ეროვნული რეფერირების მექანიზმი არის ჩარჩო, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო
უწყებები უზრუნველყოფენ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვასა
და მათი უფლებების განხორციელებას, ასევე თანამშრომლობენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან.
ეროვნული რეფერირების მექანიზმის მიზანია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლის უფლებების დაცვა, ასევე მათი გადამისამართება სათანადო მომსახურების
მისაღებად. გარდა ამისა, რეფერირების ეროვნული მექანიზმის საშუალებით შეიძლება
განხორციელდეს მსხვერპლთა რეპატრიაცია, კომპენსაცია და მოწმეთა დაცვა.
წყარო: NATIONAL REFERRAL MECHANISMS, Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked
Persons, A Practical Handbook, OSCE, ODHIR, https://www.osce.org/odihr/13967?download=true

მზად უნდა იყოთ იმისათვის, რომ მსხვერპლმა შეიძლება არ მიიღოს თქვენი ზოგიერთი შეთავაზება. მიუხედავად ამისა, თქვენ მსხვერპლს უნდა შესთავაზოთ ყველა სახის დახმარება.
უარის თქმა არის პირის გადაწყვეტილება. იგი შეიძლება, ფსიქოლოგიურად არ იყოს მზად
ამ შეთავაზების მისაღებად. შეიძლება, რომ დახმარება თავიდანვე იყოს მიუღებელი მსხვერპლისთვის, ან მას არ ჰქონდეს საშუალება, მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება.
უნდა გახსოვდეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების უფლებამოსილი ორგანოები ახორციელებენ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რეაბილიტაციის ღონისძიებებს მხოლოდ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის/დაზარალებული პირის ინფორმირებული წერილობითი თანხმობის საფუძველზე!38
რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის სტრატეგია ვრცელდება ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლსა და დაზარალებულებზე, მიუხედავად იმისა, მოთავსებულია თუ არა იგი თავშესაფარში და თანამშრომლობს თუ არა გამოძიებასთან.39

38

საქართველოში ხელმისაწვდომი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმების შესახებ და-

მატებითი ინფორმაცია მოცემულია 4.8. ქვეთავში.
39

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგ-

რაციის სტრატეგია“, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი
საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო, 17.07.2017.
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4.6

მონაცემთა კონფიდენციალურობა

აკრძალულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა და დაზარალებულთა, ისევე
როგორც მოწმეთა პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება, გარდა კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. მსხვერპლის ინტერესების დაცვის მიზნით, შესაძლებელია,
ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს კანონმდებლობა ითვალისწინებდეს ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) დანაშაულზე დახურული სხდომის ჩატარების შესაძლებლობას.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლთა კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით, მიღებული ინფორმაცია საჭიროებისამებრ გაუზიარეთ, რაც შეიძლება, მცირე
რაოდენობის პირს.
თუ პირი თანახმაა, მის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს შესაბამის უწყებას მისთვის დახმარების
აღმოჩენის მიზნით, აღნიშნულის თაობაზე უნდა აცნობოთ შესაბამის უწყებას.



რა უნდა გააკეთოთ:

 სრულად მოახდინეთ პირის ინფორ-

მირება, რომ მის შესახებ შეგროვდა
ინფორმაცია და აქვს მასზე წვდომის
სრული უფლება;

 გამოიყენეთ ყველა საშუალება, რათა
მოხდეს აღნიშნული ინფორმაციის
სწორად შენახვა და გამოყენება;

 საიმედოდ შეინახეთ მსხვერპლის შესახებ მოპოვებული ნებისმიერი ინ-



რა არ უნდა გააკეთოთ:

 არ გასცეთ რაიმე ინფორმაცია, სანამ

არ გექნებათ მსხვერპლის წერილობითი თანხმობა მის გამოყენებაზე;

 არანაირი საბაბით არ გასცეთ ინფორ-

მაცია იმ პირებზე, რომელთა ვინაობა
თქვენთვის უცნობია;

 მსხვერპლის შესახებ მოპოვებული ინ-

ფორმაცია არ დატოვოთ სხვებისათვის
ხელმისაწვდომ ადგილზე.40

ფორმაცია;

 დარწმუნდით, რომ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება, თუნდაც მაშინ,

როდესაც ამაზე გაქვთ მსხვერპლის
თანხმობა, არ გამოიწვევს პირის ან
მისი ოჯახის წევრებისთვის ზიანის მიყენების რისკს.

40

Handbook for diplomatic and consular personnel on how to assist and protect victims of human trafficking, Council of the Baltic

Sea States Secretariat, Stockholm, 2011, გვ. 55.
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მედიასთან კომუნიკაცია:



ზოგადი წესი: არანაირი კომენტარი!!!

მედიასთან კომუნიკაცია შესაძლებელია მხოლოდ
საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტისაგან კონსულტაციის/ინსტრუქციის მიღების შემდეგ.
გახსოვდეთ, რომ არასდროს ახსენოთ (სავარაუდო)
მსხვერპლის სახელი მედიასთან ურთიერთობისას.

4.7

უსაფრთხო დაბრუნება

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონის 21-ე
მუხლის თანახმად: „1. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები
და საკონსულო დაწესებულებები თანამშრომლობენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა
და საქართველოს სხვა შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებთან, რათა ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლზე, დაზარალებულზე უმოკლეს ვადაში გასცენ პირადობის მოწმობა
ან/და საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობა და უზრუნველყონ საქართველოში მისი უსაფრთხო დაბრუნების ხელშეწყობა. 2. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა უსაფრთხო და ნებაყოფლობითი დაბრუნების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ორგანოები თანამშრომლობენ უცხო ქვეყნების შესაბამის ორგანოებთან, საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან და არასამეწარმეო იურიდიულ პირებთან.“
პალერმოს ოქმის მე-8 მუხლის, ასევე ევროპის საბჭოს ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენციის მე-16 მუხლის შესაბამისად, მსხვერპლის რეპატრიაცია უნდა განხორციელდეს
დაუსაბუთებელი და არაგონივრული დაყოვნების გარეშე, ნებაყოფლობით (სასურველია), პირის
პირადი უსაფრთხოების დაცვით და ნებისმიერი სამართალწარმოების გათვალისწინებით; თუმცა
ასეთ დროს არ აქვს მნიშვნელობა, პირი ჩართული იყო თუ არა დანაშაულებრივ ქმედებაში.



ტრეფიკინგის მსხვერპლის სამშობლოში დაბრუნება უნდა იყოს
უსაფრთხო და ამაში თქვენ მას უნდა დაეხმაროთ!!!
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საქართველო ვალდებულია, ხელი შეუწყოს უკან დაბრუნებაში და მიიღოს საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირი.41 შესაბამისად, საკონსულო თანამდებობის პირი ვალდებულია, უსაფრთხო დაბრუნებაში დახმარება გაუწიოს როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ასევე საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ პირს!!!
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) (სავარაუდო) მსხვერპლის რეპატრიაციისას კიდევ ერთხელ უნდა შეაფასოთ რისკები (იხ. დამატებითი ინფორმაცია 4.2. ქვეთავში).
უსაფრთხო დაბრუნებისას მთავარი საფრთხე არის ის, რომ უკან დაბრუნებული პირი შეიძლება ხელახლა გახდეს ტრეფიკინგის მსხვერპლი.
უსაფრთხო დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილებას არ იღებს საკონსულო თანამდებობის
პირი. ის ეხმარება პირს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაში. პირველ რიგში, პირს
დაეხმარეთ, დაუკავშირდეს ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია, უკან დაბრუნებისას ფინანსურად დაეხმაროს.
ყველა ქვეყანაში არსებობს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დახმარების
განსხვავებული საშუალებები. ბევრ ქვეყანაში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ითავსებს
ამ როლს;42 სხვა ქვეყნებში ესენი შესაძლოა იყვნენ ისეთი ეროვნული სამთავრობო აქტორები,
როგორებიცაა: პოლიცია, მიგრაციის სექტორში თანამდებობის პირები ან არასამთავრობო
ორგანიზაციები.





ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში ჩასვლისთანავე მოიძიეთ ინფორმაცია იმ
ორგანიზაციების შესახებ, რომელთაც შეუძლიათ დაეხმარონ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) სავარაუდო მსხვერპლს უსაფრთხო დაბრუნებაში.

თქვენ უნდა განიხილოთ დაბრუნების პროცესი როგორც მსხვერპლთან, ისე იმ ორგანიზაციასთან, რომელიც უზრუნველყოფს მის დაბრუნებას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

ÉÉ ჰკითხეთ მსხვერპლს, არის თუ არა ინფორმირებული დაბრუნების პროცესის თაობაზე; მიღებული აქვს თუ არა გადაწყვეტილება? მზად არის უკან დასაბრუნებლად?

ÉÉ თქვენ შეგიძლიათ, დაეხმაროთ საბუთების მომზადებაში (დასაბრუნებელი მოწმობის და/

ან სხვა საჭირო საბუთების მომზადება/მიღებაში დახმარება); ასევე შეიძლება, შესთავაზოთ
დაბრუნებისას თანხლება, თუ არის ამის საჭიროება;

41

პალერმოს ოქმის 8.1. მუხლი. ასევე ევროპის საბჭოს კონვენციის 16.1 მუხლი.

42

დამატებითი ინფორმაცია მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ იხილეთ მის ოფიციალურ ვებგვერდზე:

https://www.iom.int/about-iom, ნანახია: 05.05.2019.
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ÉÉ თქვენი როლია, აგრეთვე, კოორდინაცია გაუწიოთ საქართველოსა და ადგილსამყოფელი
ქვეყნის ორგანოებს შორის თანამშრომლობას, საჭიროების შემთხვევაში;

ÉÉ დაუკავშირდით ორგანიზაციას, რომელიც პირს მიიღებს საქართველოში, რათა უზრუნველყოთ მათთვის სათანადო დახვედრა;43

ÉÉ გახსოვდეთ, რომ ტრანსპორტირება მსხვერპლისთვის საკმაოდ რთული ფაზაა, შესაბამისად, დარწმუნდით, რომ მსხვერპლს სრული ინფორმაცია აქვს გასავლელი ნებისმიერი
ეტაპის შესახებ;

ÉÉ შესაძლოა, თანხლების აღმოჩენა ტრეფიკინგის მსხვერპლისთვის იყოს ნაკლებად სტრესული, ვინაიდან იგი იგრძნობს თანადგომასა და უსაფრთხოებას.44

ინფორმაცია IOM-ის ნებაყოფლობითი
დაბრუნების პროგრამის შესახებ
იმ შემთხვევაში, თუ საკონსულო თანამდებობის პირები შეხვდებიან საქართველოს
მოქალაქეს, რომელიც ტრეფიკინგის მსხვერპლია, ან სხვა მხრივ იმყოფება რთულ
მდგომარეობაში და სურს საქართველოში დაბრუნება, სასურველია, საკონსულო
თანამდებობის პირები დაუკავშირდნენ IOM-ის უახლოეს ოფისს და განიხილონ ამ
ადამიანისთვის საქართველოში დაბრუნების ხელშეწყობის შესაძლებლობები. თუმცა
IOM-ი ვერ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ყველა შემთხვევისთვის იქნება ხელმისაწვდომი
დაფინანსება. სასურველია, საკონსულო თანამდებობის პირებმა მოიძიონ საკონტაქტო
ინფორმაცია IOM-ის გლობალურ ვებგვერდზე: www.iom.int, ან დაუკავშირდნენ IOM-ის
ოფისს საქართველოში ელექტრონული ფოსტის − iomtbilisi@iom.int − საშუალებით,
ან ტელეფონის ნომერზე: (+995.32) 225 22 16.

43

დამატებით იხილეთ 4.8 თავი, ასევე დანართი.

44

Handbook for diplomatic and consular personnel on how to assist and protect victims of human trafficking, Council of the Baltic

Sea States Secretariat, Stockholm 2011, გვ. 55.
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4.8

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
ბრძოლისა და მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმები
საქართველოში

„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონი
განსაზღვრავს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმებს, რაც
ქმნის იმ ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომლებიც ხორციელდება ამ დანაშაულის გამოვლენისა და გახსნის, დამნაშავეთა დადგენისა და დაკავების, მათ მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებისა და მათთვის სასჯელის შეფარდების უზრუნველსაყოფად,
აგრეთვე, რომლებიც აუცილებელია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა სამართლებრივი დაცვისა და დახმარებისათვის.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვის მთავარი ორგანოა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი,45 რომელიც შეიქმნა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად 2006 წლის ივნისში. მისი მიზანია
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთათვის, დაზარალებულთათვის კომპენსაციის
გაცემა და მათი დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებების დაფინანსება.
ფონდის სტრუქტურული ერთეულებია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებები (თავშესაფრები), რომელთა მიზანია ტრეფიკინგის მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვა და დახმარება. საქართველოს მასშტაბით ორი თავშესაფარი ფუნქციონირებს თბილისსა და ბათუმში. თავშესაფრებში ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა ყოფნის ხანგრძლივობა არის 3 თვე, თუმცა ეს ვადა შეიძლება გაიზარდოს საჭიროების შემთხვევაში, მსხვერპლის/დაზარალებულის სურვილითა და ფონდის დირექტორის
ბრძანების საფუძველზე.

45
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დამატებითი ინფორმაცია ფონდის შესახებ იხილეთ მის ოფიციალურ ვებგვერდზე: http://atipfund.gov.ge

რას სთავაზობს სახელმწიფო ფონდი ტრეფიკინგის მსხვერპლს?



თავშესაფრის მომსახურებას (3 თვემდე ვადით);



ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას;



სამედიცინო მომსახურების გაწევას;



სამართლებრივ დახმარებას;



ერთჯერად კომპენსაციას;



საჭიროების შემთხვევაში, თარჯიმნის მომსახურებას.



ცხელი ხაზი:

116 006 (ზარი უფასო და ანონიმურია)

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვას საქართველოში ასევე ახორციელებს
სხვადასხვა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაცია.

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის
მთავარი ორგანოებია:
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულზე ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო საქმიანობის
განხორციელებას, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა და
მოწმეთა პირადი უსაფრთხოების დაცვას, ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნას, აგრეთვე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებათა შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით თანამშრომლობს შესაბამის სახელმწიფო
ორგანოებთან;
საქართველოს პროკურატურა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საქმეებზე ახორციელებს
სისხლისსამართლებრივ დევნას და სასამართლოში მხარს უჭერს სახელმწიფო ბრალდებას.
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ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანად განხორციელების
მიზნით, საქართველოს პროკურატურისა და სხვა შესაბამის სახელმწიფო ორგანოთა წარმომადგენლების მონაწილეობით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეიქმნა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც კოორდინაციას უწევს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ოპერატიულსამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის მუდმივმოქმედ ჯგუფს უფლება
აქვს, შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისაგან, მათ შორის საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებებისაგან, უშუალოდ მიიღოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საკითხებთან დაკავშირებული ნებისმიერი
ინფორმაცია.
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო.46

საკოორდინაციო საბჭოს ძირითადი ამოცანებია:
ა) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თავიდან აცილების, მის წინააღმდეგ ბრძოლისა
და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის სფეროში შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისათვის
განსაზღვრული ფუნქციების ეფექტიანად განხორციელებაში ხელის შეწყობა და მათი
საქმიანობის კოორდინაცია;
ბ) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისა და ამ დანაშაულის ხელშემწყობი მიზეზების აღმოფხვრის თაობაზე წინადადებების შემუშავება და
საქართველოს მთავრობისათვის განსახილველად წარდგენა;
გ) ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) დაკავშირებული საკითხების განხილვის პროცესში მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოს სახელმწიფო უწყებებთან, არასამთავრობო სექტორთან, ტრეფიკინგის პრობლემებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივ
ორგანიზაციებთან, აგრეთვე, ერთობლივი წინადადებების შემუშავება საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენად;
დ) ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული მდგომარეობის მონიტორინგი.
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საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 1 სექტემბრის №534 ბრძანებულებით შექმნილი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფი-

კინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო 2013
წელს დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის N281 დადგენილებით.
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