კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავლენა ოჯახში ძალადობაზე

ნინო კოკოლაშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლაში სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების
მოთხოვნების შესაბამისად

სისხლის სამართალი

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მარინა მესხი, სამართლის დოქტორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2021

განაცხადი

როგორც წარდგენილი ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს
ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ,
გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში
არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.

ნინო კოკოლაშვილი

21.04.2021

i

აბსტრაქტი

მოცემული

სამაგისტრო

ნაშრომი

ეძღვნება

ოჯახში

ძალადობასა

და

მასზე

კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავლენის შეფასებას, სადაც განხილული იქნება
ოჯახში ძალადობის ძირითადი მახასიათებლები.
ნაშრომის მიზანია წარმოაჩინოს თუ რა გავლენა იქონია კორონავირუსის პანდემიამ
კონკრეტულად

ოჯახში

ძალადობის

კუთხით.

მიზნის

მისაღწევად

და

მეტი

ეფექტურობისთვის, რათა მკითხველისთვის უფრო მარტივად აღსაქმელი გახდეს
საკვლევი საკითხი, ნაშრომში დეტალურად არის ასახული, თუ რა ნორმატიული ბაზა
არსებობს ოჯახში ძალადობის კუთხით, როგორ ფორმირდებოდა იგი დროთა
განმავლობაში.

ამასთანავე,

დისერტაციაში

განხილულია

ის

სამართლებრივი

მექანიზმები, რომელსაც გვთავაზობს ქართული კანონმდებლობა ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ

საბრძოლველად,

მსხვერპლთა

დახმარებისა

და

მოძალადისათვის

გარკვეული ქმედებების შეზღუდვის თვალსაზრისით.
ნაშრომში ცალკე თავი აქვს დათმობილი ოჯახში ძალადობის ფორმებს, ვინაიდან
თითოეული მათგანის მიღმა ვრცელი და კომპლექსური საკითხებია თავმოყრილი.
დისერტაციის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილი არის სტატისტუკურ მონაცემთა და
სხვადასხვა საერთაშორისო თუ შიდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ანგარიშის
ანალიზი, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად საუბრობს კორონავირუსის პანდემიისას
დაწესებული შეზღუდვების გავლენაზე ოჯახში ძალადობის კუთხით.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ოჯახში ძალადობა წარმოადგენს არაერთგვაროვან,
სპეციფიკურ და კომპლექსურ დანაშაულს, რომლის გამომწვევი მიზეზების წრეც მეტად
ფართოა. ხშირად ძალიან მიზერული საფუძველიც კი შეიძლება გახდეს ოჯახის წევრებს
შორის ძალადობას და კონფლიქტის გამომწვევი. აღნიშნულიდან გამომდინარე,
კორონავირუსის პანდემიამ და მისმა თანმდევმა პროცესებმა გარკვეული გავლენები

ii

იქონია ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროზე და მათ შორის დანაშაულების, კერძოდ კი
ოჯახში ძალადობის კუთხითაც.
საძიებო სიტყვები: ოჯახში ძალადობა, კორონავირუსის პანდემია, შეზღუდვები,
კონფლიქტი, დანაშაული.

iii

Abstract

This dissertation is dedicated to the assessment of domestic violence and the impact of the
Coronavirus (COVID-19) pandemic on it, which will discuss the main features of domestic
violence.
The aim of the paper is to illustrate the impact of the Coronavirus pandemic specifically on
domestic violence. In order to achieve the goal and be more effective, in order to make research
issue easier for the reader to understand, the paper details what the normative bases is in terms of
domestic violence, how it was formed over time. In addition, the dissertation discusses the legal
mechanisms offered by Georgian legislation to combat domestic violence in terms of assisting
victims and restricting certain actions for the abuser.
The paper has a separate chapter on forms of domestic violence, as each of them contains extensive
and complex issues.
One of the main parts of the dissertation is the analysis of statistical date and reports of various
international or domestic non-governmental organizations, which speaks unequivocally about the
impact of restrictions imposed during the coronavirus pandemic on domestic violence.
It’s important to note that domestic violence is a heterogeneous, specific and complex crime, the
range of causes of which is very wide. Often even a very miserable basis can become violence and
conflict between family members. As a result, the coronavirus pandemic and its aftermath have
had some impact on almost every area of life, including crime, particularly, domestic violence.
Key words: domestic violence, coronavirus pandemic, limitations, conflict, crime.

iv

მადლობა

მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ჩემი სამაგისტრო ნაშრომის სამეცნიერო
ხელმძღვანელს, სამართლის დოქტორს, ქალბატონ მარინა მესხს, ასევე ჩემს მეგობრებს
ლევან ჯანაშვილს, ლაშა კაპანაძესა და სხვა პირებს, რომლებიც გვერდში მიდგნენ და
მამხნევებდნენ ნაშრომზე მუშაობის პერიოდში, მაძლევდნენ რჩევებს, რეკომენდაციებს
და შენიშვნებს, რითაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჩემი ნაშრომის შექმნაში.
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