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აბსტრაქტი 

 

      მოცემული ნაშრომი მოიცავს ოჯახში ძალადობის პრობლემის აქტუალობას 

და მის აღქმას საზოგადოების მხრიდან გენდერული ნიშნით, კერძოდ რა 

სირთულეები ხვდებათ ქალებს საზოგადოებაში, განსაკუთრებით სოფლებში და 

ცენტრს მოშორებულ დასახლებებში, სადაც ნაკლებია წვდომა ინფორმაციაზე., 

ნაშრომი გაყოფილია ოთხ ნაწილად: პირველ ნაწილში მოთხრობილია ოჯახში 

ძალადობის პრობლემის სიმწვავე, როგორც მსოფლიოში და საქართველოში, ასევე 

ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის და ქალთა უფლებების ისტორიული წარსულის 

და მისი აქტუალობის შესახებ,  განხილულია ძალადობის უარყოფითი 

ზეგავლენა საზოგადოებაზე. შემდეგ ნაწილში საუბარია ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა არსებულ სერვისებსა და კანონმდებლობაზე, დაწვრილებით არის 

მოთხრობილი ყველა ის პროცესი რასაც გადის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი 

რეაბილიტაციის დროს, მესამე ნაწილში განხილულია თეორიები, რომლებსაც  

ღრმა კავშირი აქვთ ძალადობის მიზეზებსა და შედეგებზე.  დასკვნითი ნაწილი 

შეეხება კვლევის მიზანს, აქტუალობას, მეთოდოლოგიას და შედეგებს ტექსტი 

შეჯამებულია და ერთვის შესაბამისი რეკომენდაციები.  

   ნაშრომში გამოყენებულია ინფორმაცია, სხვადასხვა ლიტერატურიდან, 

სტატიებიდან და კვლევებიდან, საიდანაც ნათლად ჩანს, რომ საქართველოში 

ოჯახში ძალადობის პრობლემა ჯერ კიდევ აქტუალურია და მოითხოვს 

სიღრმისეულ მუშაობას მის აღმოსაფხვრელად.  

 

  

საკვანძო სიტყვები: ოჯახში ძალადობა, მსხვერპლი, მოძალადე, სამართლებრივი 

მექანიზმები, ფემინიზმი, ქალთა უფლებები. 



4 
 

 

 

Abstract 

 

This thesis describes actuality of domestic violence problem and persebtion of society 

with gender grounds. In particular what difficulties women have in society, especially in 

rural area and places awey from the centre. 

 

The thesis is divided in to four parts. In the first part there is deep information on the 

intensification of domestic violence issues as in the world ans in Georgia, also there is 

information about the history of women’s right and the actuality of it. The forms and the 

phase of violence, statistical data the negative influence of violence on the society.  

In the next section there is discuss about the services and legislation, which are for the 

victims of violence and legislation, in this part there is detailed information on the 

programs during the rehabilitation. In the three part there is discussed theories which 

has deep relation to the domestic violence.  

The final part concerns research, methodology, goals, actuality and results, the text is 

summarized and the recommendations are attached.  

 

In this thesis the information is used from different literature, article and research and it 

clearly shows that domestic violence is still actualy and the depth of work is very 

important to eliminate it.  

 

 

      Key words: domestic violence, abusive, legal mechanism, feinism, womens’ right.  
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მადლობა 

       მადლობას ვუხდი აკადემიურ ხელმძღვანელს შორენა საძაგლიშვილს, რომელმაც 

დახმარება გამიწია ნაშრომის მომზადების პროცესში, საჭირო კონსულტაციებით და 

რჩევებით. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო ნიქოზის ქალთა სათემო 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, ქალბატონ, ლია შატაკიშვილს, საჭირო და 

ფასდაუდებელი ინფორმაციის მოწოდებისთვის და კვლევის პროცესის 

ხელშეწყობისთვის, გორის გენდერული რესურს-ცენტრის, ქალთა საკონსულტაციო 

ცენტრი-„სახლის“ და სახელმწიფო თავშესაფრის ხელმძღვანელებს  მოწოდებული 

ინფორმაციის და სტატისტიკური მონაცემებისათვის. 

       განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი  მოხალისე ინტერვიუერებს: მარიამ 

ბასილიძეს, ვანო კერესელიძეს და თამარ ბითაძეს, ასევე კვლევაში მონაწილე 

რესპონდენტებს, გულწრფელი პასუხებისთვის.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


