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აბსტრაქტი 

ინტიმური ფემიციდი, ქალებისა და გოგონების სქესის გამო მკვლელობა, 

გლობალურად მზარდი საკითხია და მნიშვნელოვნად აისახება ქალებისა და 

გოგონების ცხოვრებაზე მთელ მსოფლიოში. მთავრობები და არასამთავრობო 

ორგანიზაციები აგრძელებენ უზარმაზარი რესურსების გამოყოფას სამართლებრივი 

რეაგირებისთვის, სერვისების მიწოდებისთვის, საზოგადოების ინფორმირებულობისა 

და პრევენციის ინიციატივებისთვის, რომლებიც მიზნად ისახავს ინტიმური 

პარტნიორის ძალადობის პრევენციას და მსხვერპლთა მხარდაჭერას, თუმცა ის რჩება 

მუდმივ პრობლემად (World Health Organization, 2013). ის წარმოდგენილია 

სოციალური კლასისა და განათლების დონის მიუხედავად. მსოფლიოში ყველა 

მკვლელობის 13.5% ჩადენილია ინტიმური პარტნიორების მიერ და რომ ეს 

მკვლელობები გენდერული ხასიათისაა: პარტნიორები პასუხისმგებელნი არიან 

მკვლელობების თითქმის 40%-ზე (World Health Organization, 2013). 

განხილულია ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებულ თეორიულ მიდგომებს 

პატრიარქალური სოციალური კულტურის ფონზე. ამავდროულად, ჩვენ ასევე 

განვიხილავთ იმ ინსტიტუტების გავლენას, რომლებსაც არ აქვთ თანასწორობის 

პუნქტი მათ კანონებსა და პოლიტიკაში. არსებობს სირთულე IPV ფემიციდის 

გამომწვევი მიზეზების, პრევენციისა და ჩარევის თვალსაზრისით. ამ კუთხით ჩვენი 

კვლევა იხელმძღვანელებს ფემინისტებისა და სტრუქტურალისტების თეორიული 

ლინზებით. სტრუქტურალისტური თეორიები წარმოადგენენ ჩარჩოს, სადაც ორი 

განსხვავებული მიდგომა თანაარსებობს, რათა ახსნას მამაკაცის ძალადობა ქალთა 

პარტნიორებსა და ყოფილ პარტნიორებზე. 

წარმოდგენილი ნაშრომი ასახავს ინტიმური ფემიციდის სტრუქტურულ ხასიათს, 

რომელიც არის „ერთ-ერთი გადამწყვეტი სოციალური მექანიზმი, რომლითაც ქალები 

იძულებულნი არიან დაიკავონ დაქვემდებარებული პოზიცია მამაკაცებთან 

შედარებით.’’ კვლევა ხელს უწყობს ამ დებატებს და ლიტერატურის მიმოხილვას. 

პირველ რიგში, გამოყოფილია წინა კვლევის შედეგები ინტიმური ფემიციდის შესახებ 

და ხაზია გასმული იმ გამოწვევებზე, რომლებიც თანამედროვე პერიოდში კვლავ 

მწვავე პრობლემად რჩება. კვლევის შედეგები ხაზს უსვამს კრიტიკული განწყობის 



 
 

აუცილებლობას რისკების შეფასებებისას, რომელიც ხელს უწყობს საფრთხის 

შემცირებასა და ძალადობის მსხვერპლ ქალთა უსაფრთხოებას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

A developing global problem that significantly affects the lives of women and girls 

everywhere is intimate femicide, which is the murdering of women and girls because of their 

gender. Even though intimate partner violence is still a problem, governments and NGOs 

continue to spend a lot of money on legal responses, service delivery, public awareness, and 

preventative activities meant to stop it and help victims (World Health Organization, 2013). 

It exists independent of social position or amount of education. Intimate partners are 

responsible for 13.5% of all homicides committed worldwide, and these homicides are 

gendered: partners are accountable for roughly 40% of homicides (World Health 

Organization, 2013). 

In light of the patriarchal social culture, theoretical perspectives on violence against women 

are examined. In addition, we take into account the effects of institutions whose laws and 

practices do not include an equality provision. The causes, prevention, and intervention of 

IPV femicide are complicated. The theoretical frameworks of feminists and structuralists will 

serve as the direction for our research in this area. The framework provided by structuralist 

theories allows for the coexistence of two alternative explanations for men's violence against 

women's relationships and ex-lovers. 

Intimate femicide is "one of the fundamental societal mechanisms by which women are 

driven into a subservient position relative to men," as this research explains, and it has a 

structural basis. This discussion and literature review are both influenced by the study. The 

issues that continue to be a serious issue in the present era are first discussed, together with 

the findings of earlier study on intimate femicide. The study's findings highlight the 

importance of approaching risk assessment with a critical mindset in order to lessen threats 

and ensure the safety of women who have been the victims of abuse. 

 

 

 

 


