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აბსტრაქტი 

 

ნაშრომი მოიცავს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორეს მიმართ ჩადენილი დანაშაულის  

სრულფასოვან ანალიზს. 

            მისი მიზანია ზემოაღნიშნული დანაშაულის სასამართლოში განხილვის 

თავისებურების სრულყოფილი ანალიზის გაკეთება, იმასა თუ რა  წინააღმდეგობებს აწყდება 

სასამართლო ბრალდებულის პირველი წარდგენიდან საბოლოო განაჩენის გამოტანამდე.  

ნაშრომი განიხილავს ისეთ მთავარ საკითხებს როგორიცაა  თუ რა არის ოჯახში 

ძალადობა, როგორია ძალადობის განხორციელების ფორმები და რა თეორიები არსებობს მის 

მიმართ, როგორ ხდება ბრალდებული პირველი წარდგენისას მის მიმართ აღკვეთის 

ღონისძიების შეფარდება და რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული აღკვეთის ღონისძიების 

შეფარდება, წინასასამართლო სხდომაზე მოსამართლის მიერ ბრალდებულისათვის აღკვეთის 

ღონისძიების საკითხის განხილვის თავისებურებები, არსებითი განხილვის სხდომაზე რა 

ფაქტორების გათვალისწინებაა ბრალდებულის მსჯავრდებამდე საჭირო, რა ვითარებაა 

საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში ოჯახში ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებაში და რა 

სტატისტიკური მონაცემები არსებობს  საქართველოში ოჯახში ჩადენილი დანაშაულის 

რიცხვისა. ნაშრომის მიზანია წარმოადგინოს  ოჯახში ძალადობის საქმეების განხილვის 

თავისებურებები პირველი ინსტანციის სასამართლოში. 

ოჯახში ჩადენილი დანაშაულის თემაზე ანალიზი განხორციელდა  ელექტრონულ 

ბიბლიოთეკებში დაცული სამართლებრივი ლიტერატურის საფუძველზე. 

შეიძლება ვთქვათ, რომ საკვლევად წარმოდგენილმა მასალებმა მისის შინაარსობრივი 

და პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებამ თვალსაჩინო გახადა ზემოაღნიშნული 

დანაშაულის განხილვის თავისებურებების სირთულე. 

ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები: ოჯახში ძალადობა, აღკვეთის ღონისძიება, 

მსჯავრდების შეუძლებლობა 
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Abstract 

 
The thesis includes a comprehensive analysis of the crimes committed by one family member 

against another. 

The purpose of the thesis is to carry out a thorough analysis of the peculiarities of the above-

mentioned crime in the court, what contradictions the court faces from the first submission of the 

accused to the final judgment. 

The thesis discusses key issues such as what domestic violence is, what forms of violence are 

and what theories are there about it, how the accused is applied with the first measure of restraint, 

and what factors are based on the measure of restraint. Characteristics of the pre-trial detention of the 

accused at the pre-trial hearing, the factors to be taken into account before the conviction of the 

accused at the substantive hearing, the situation of the families committed in Georgia and other 

countries and the statistics available on the number of crimes committed in Georgia. The thesis aims 

to present domestic violence reviewing peculiarities to the court of the first instance. 

The analysis of the crime committed in the family was carried out based on the legal literature 

preserved in the electronic libraries of law. 

It can be said that the materials presented for the study, the use of its substantive and practical 

examples have highlighted the complexity of the peculiarities of the above-mentioned crime in court. 

 

Key thematic search terms: domestic violence, preventive measures, inability to convict 
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