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აბსტრაქტი 

  

წინამდებარე ნაშრომის კვლევის საგანს წარმოადგენს ოჯახში ძალადობა, მისი 

გამომწვევი მიზეზები, ოჯახში ძალადობის ძირითადი მახასიათებლები და ფორმები,  

ასევე ეროვნული თუ საერთაშორისო ასპექტები. 

კვლევა ეფუძნება ნორმატიულ ბაზას, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და 

ავტორიტეტულ მეცნიერთა განმარტებებს. ნორმატიული თვალსაზრისით, განხილული 

იქნება საქართველოში მოქმედი კანონები, რომელთა უმთავრეს მიზანს ოჯახში 

ძალადობის პრევენცია წარმოადგეს. სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზისა და 

საუკეთესო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისათვის, ნაშრომში გამოყენებული იქნება 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის კომიტეტის გადაწყვეტილებები, ხოლო ფსიქოლოგიური კუთხით, რაც 

ძალადობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს, მსჯელობას წავმართავ 

პრაქტიკოს მეცნიერთა შეხედულებების ირგვლივ. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ოჯახში ძალადობა არის გენდერული 

დისკრიმინაციის ფორმა, რომლის საწინდარიც  ოჯახსა და საზოგადოებაში 

ძალაუფლების არათანაბარი გადანაწილებაა. ოჯახში და განსაკუთრებით ქალთა 

მიმართ ძალადობა მნიშვნელოვნად აფერხებს არა მხოლოდ ოჯახურ, არამედ 

საყოველთაო კეთილდღეობას.  

კვლევა ღირებულია იმ კუთხით, რომ მასში ნაჩვენებია საკანონმდებლო და  

პრაქტიკული ხასიათის ხარვეზები, რაც ძალადობასთან ბრძოლაში ხელშემშლელ 

ფაქტორს წარმოადგენს. აგრეთვე ამ ხარვეზების აღმოფხვრის გზები. 

ძირითადი საკვანძო სიტყვებია: ოჯახში ძალადობა, მსხვერპლი, მოძალადე, პრევენცია.    

 

 



iii 
 

Abstract 

 

The subject of the study is the domestic violence, its causes, the main characteristics and forms 

of domestic violence, as well as national or international aspects. 

The research is based on a normative base, court decisions and explanations of authoritative 

scientists. From the normative point of view, the laws in Georgia will be implemented, the main 

purpose of which is to prevent domestic violence.  

In the work of the perfect legislative base and best practices, the paper will be used to abolish 

the Committee on the European Court of Human Rights and the Committee on the Elimination 

of Discrimination against Women, and in psychological terms, which is one of the most 

important aspects of violence, I will discuss the views of practicing scientists. 

As a result of research, domestic violence is a form of gender discrimination, the prevalence of 

which is the unequal distribution of power in the family and society. Violence against women 

and particularly women is a major obstacle to not only family but also universal well-being. 

The research is valuable in the sense that it shows the legislative and practical gaps that are a 

contributing factor in the fight against violence. Also ways to eradicate these gaps. 

 

Key words are: domestic violence, victims, abusers, prevention. 

 

 

 

 

 

 

 


