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ანოტაცია 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ისევე, როგორც საქართველოში, ქალთა უფლებებზე 

მსჯელობა უხსოვარი დროიდან მიმდინარეობს. ქართული რეალობიდან გამომდინარე, 

ჩვენში განსაკუთრებით ხშირია ოჯახში ძალადობა. ამიტომ საინტერესოა როგორ და რა 

სახით აშუქებენ გაზეთები „საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და „კვირის 

პალიტრა“ ქალთა საკითხების ავ-კარგს. 

      ნაშრომში განხილულია 2018-2019 წ.წ.-ში ქალთა საკითხების ასახვა ამ სამ გაზეთში, 

დასკვნის სახით წარმოდგენილია, თუ როგორ და რა სიხშირით ხდებოდა ამ 

საკითხებზემსჯელობა. 

      ნაშრომის მიზანია, გაანალიზება რამდენად ხშირად და ობიექტურად აშუქებდნენ 

გაზეთები ქალთა უფლებებს, როგორ აისახებოდა გაზეთების მიერ ქალთა უფლებების 

ისტორია და  მათი დარღვევების სიხშირე  2018-2019 წ.წ.-ში. 

ნაშრომში შეჯამებულია ამ სამ გაზეთში გამჟღავნებული ფაქტების სავალალო ამბები და 

საზოგადოების გულგრილი დამოკიდებულება ამ ფაქტებისადმი. 
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Anotation 

      A discussion about women’s right has been going on since time immemorial in many other 

countries of the world, as well as in Georgia. Due to Georgian reality, domestic violence is very 

common in us. Therefore, it is interesting how and in what form is covered the problems of 

women by the newspapers “Sakhartvelos Respublica”, “Rezonansi”, and “Kviris Palitra”. 

      In this work, it is reviewed reflection of women’s issues in these three newspapers in 2018-

2019 years, the conclusion shows how and how frequently these issues are discussed. 

      The main goal of the work is to analyze how frequently and objectively are covering 

newspapers women’s right, how was reflected the history of women’s rights in the newspapers 

and the frecuency of their violations in 2018-2019 years. 

      In the end, it is summed up disclosure deplovable news in these three newspapers and the 

unsympathetic attitude of society to these facts. 
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შესავალი 

თემი საქტუალობა: საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში,  ქალთა 

უფლებებზე მსჯელობა ძალზედ აქტუალურია. ამასთან ქართულ რეალობას თუ 

გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ სერიოზული 

პრობლემებია, რასაცსაც გამოსწორება სჭირდება. რამაც განაპირობა  თემის 

აქტუალობაც. 

კვლევის მეცნიერული  სიახლე:მედიას შეუძლია შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი 

ქალთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებაში. სიახლე 

მდგომარეობს იმაში, რომ ამ სახით ჯერ არ ყოფილა შესწავლილი და გაანალიზებული 

ქალთა უფლებების ასახვა გაზეთებში: „საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და 

„კვირის პალიტრა“. 

კვლევის მიზანი:კვლევის (ქალთა უფლებების ასახვა თანამედროვე ბეჭდურ მედიაში: 

გაზეთებში „რეზონანსი“, „საქართველოს რესპუბლიკა“ და „კვირის პალიტრა“)მიზანია 

გარკვევა იმისა, რამდენად ხშირად და ობიექტურად ხდება  საკვლევად 

გამოყენებულსამგაზეთში „საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და „კვირის 

პალიტრა“  ქალთა უფლებებისა და მათი დარღვევების ასახვა. 

კვლევისამოცანები: კვლევის ძირითადი მიზნის მისაღწევადგამოიკვეთა ორი ძირითადი 

ამოცანა, კერძოდ:  

1. დავადგინოთ ქალთა უფლებებისა და მათი დარღვევების ასახვა ორგაზეთში 

„საქართველოს რესპუბლიკა“ და  „რეზონანსი“; 

2. როგორ და რა სახთ ხდება ქალთა უფლებების ასახვა გაზეთ „კვირის პალიტრაში“. 

კვლევის მეთოდოლოგია: ნაშრომზე მუშაობის პროცესში გამოვიყენეთ კვლევის 

სხვადასხვა მეთოდი, კერძოდ: 
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 ისტორიული ანალიზის მეთოდი - გამოვიყენეთ იმისთვის, თუ როგორ მსჯელობდნენ 

ქალთა უფლებებზე მე-19 საუკუნეში სერგეი მესხი და ილია ჭავჭავაძე; 

 მეორადი ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ, რადგან უკეთ აგვეხსნა ქალთა საკითხები 

გაზეთებში „საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და „კვირის პალიტრა“. 

ამისთვის გამოვიყენეთ 2012 წლის MDF-ის კვლევები (გენდერული სტერეოტიპები 

ქართულ მედიაში). 

 კრიტიკული დისკურსის ანალიზის მეთოდი  გამოვიყენე ქალთა საკითხებთან 

დაკავშირებული ტექსტების გასაანალიზებლად. 

 შედარებითი ანალიზის მეთოდი, იმისათვის, რომ შეგვესწავლა თუ, როგორია ქალთა 

უფლებების ასახვა მოცემულ სამ გაზეთში; 

 დოკუმენტური ანალიზის მეთოდი გამოვიყენე იმისათვის, რომ უფრო სწორად 

გამეანალიზებინა სამი გაზეთის ფუნქცია. ვეყრდნობით რეგულაციას საქართველოს 

კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“; 

 ანკეტირება: კვლევის ესმეთოდი მიზნად ისახავდა, საზოგადოების აზრის გაგებას იმის 

დასადგენად, თუ რამდენად ხშირად და ობიექტურად აშუქებენ  გაზეთები 

„საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და „კვირის პალიტრა“ ქალთა 

უფლებებს. გამოკითხვა ჩავატარეთ მცირერიცხოვან (50 კაციან) ჯგუფში. 

 კვლევის ობიექტს წარმოადგენს გაზეთები „საქართველოს რესპუბლიკა“, 

„რეზონანსი“ და „კვირის პალიტრა“ (2018-2019 წ. წ.), ხოლო კვლევის საგანი არის ამ 

გაზეთებში როგორი სიხშირით, რა სახით ხდებოდა ქალთა საკითხების ასახვა. 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა: ნაშრომი შედგება: 

1. 2 - ენოვანი ანოტაციისაგან; 

2. შესავლი; 

3. 2თავი; 

4. დასკვნა; 

5. ბიბლიოგრაფია. 

ნაშრომი შეადგენს 51 გვერდს. 
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I თავი.  ქალთა უფლებების ასახვა გაზეთებში „საქართველოს 

რესპუბლიკა“ და „რეზონანსი“ 

საზოგადოებაში ქალთა უფლებებზე მსჯელობა უხსოვარი დროიდან მიმდინარეობს, 

უკანასკნელ ათწლეულებში საზოგადოების მსჯელობა მათზე გაძლიერდა.  

ქართულ რეალობას თუ გადავავლებთ თვალს, ვნახავთ, რომ განსაკუთრებით ხშირია 

ოჯახში ძალადობა. მეტი შემთხვევებია ქალთა ჩაგვრისა, მათი უფლებები უგულვებელ-

ყოფილი და დარღვეულია. ქალთა მიმართ ძალადობას ადამიანთა უფლებების ყველაზე 

სერიოზულ დარღვევად განიხილავენ. იგი ფართოდაა გავრცელებული სხვადასხვა 

რელიგიის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობისა და განსხვავებული კულტურის მქონე 

საზოგადოებაში. 

ქალთა მიმართ ძალადობა ყველაზე ხშირად ვლინდება ოჯახში, ცოლსა და ქმარს შორის, 

როცა ქმარი ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად ან სექსუალურად ძალადობს ცოლზე. 

„საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი მეუღლის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლია. 

ქალთა 35%-ის ქცევა ძალადობის გამოყენებით კონტროლდება პარტნიორის მხრიდან. 

ქმრის მიერ ცოლის ცემა გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებად მიიჩნევს ქალთა 34%. 78% 

თვლის, რომ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების ერთი მესამედი დუმილს არჩევს. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლთა 95% ქალია. ძალადობის შედეგად უფრო მეტი ქალი კვდება, ვიდრე 

სიმსივნით, მალარიით, ავტო-საგზაო შემთხვევებში და ომის დროს ერთად. 

ყოველწლიურად, მსოფლიოში 5 ათას ქალს საკუთარი ოჯახის წევრი კლავს, ყოველ 

მესამეს კი სხვადასხვა სახის ძალადობა გამოუცდია. უმეტესწილად, მოძალადე მისივე 

პარტნიორი მამაკაცია.“ ( ძალადობა ქალებზე - http://dzaladoba111.blogspot.com/p/blog-

page_3623.html) 

http://dzaladoba111.blogspot.com/p/blog-page_3623.html
http://dzaladoba111.blogspot.com/p/blog-page_3623.html
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ამ რეალურ ფაქტებზე გაამახვილეს ყურადღება გაზეთებმა „საქართველოს რესპუბლიკა“ 

და  „რეზონანსი“,  რომლებმაც სხვადასხვა ინფორმაციების სახით მიაწოდეს საზოგადოებას 

ამ სავალალო შემთვევების შესახებ. 

ქვემოთ შევეხებით იმ მასალას, რაც ამ გაზეთებში გამოქვეყნდა 2018-2019 წ. წ. 

      გაზეთი „რეზონანსი“აღნიშნავს, რომ ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ბახუმეში 66 წლის 

მამაკაცმა საკუთარი შვილი ნაჯახით მოკლა, ხოლო ცოლი დაჭრა, დაზარალებულს 

ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში ოპერაცია ჩაუტარდა და რეანიმაციულ 

განყოფილებაში დატოვეს („რეზონანსი“, 2018 წ. 9 იანვარი), ხოლო რუსთავში 38 წლის 

მამაკაცმა არაფხიზელ მდგომარეობაში 4 არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით 

ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მეუღლეს და სიდედრს. 

      დაკავებულის დანაშაული 1-დან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას 

ითვალისწინებს („რეზონანსი“, 2018 წ. 23 იანვარი), ხოლო ცენტრალური კრიმინალური 

პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსის მამუკა ჭელიძის განცხადებით, შსს-მ 

დააკავა ოჯახში მოძალადე 14 პირი, რომელთა მიერ ჩადენილი დანაშაული 1-დან 3 

წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს(„რეზონანსი“, 2018 წ. 27 

იანვარი). 

„ოჯახშიმოძალადესერთწლამდეპატიმრობაემუქრება“ - 

შინაგანსაქმეთასამინისტროსკახეთისპოლიციისდეპარტამენტისყვარლისრაიონულისამარ

თველოსთანამშრომლებისმიერჩატარებულიოპერატიულ-

სამძებროდასაგამოძიებოღონისძიებისშედეგადდაპატიმრებულიქნა 1990 

წელსდაბადებულია ა.ფ., 

რომელიცსისტემატიურადაყენებდასიტყვიერდაფიზიკურშეურაცხყოფასთავისმეუღლეს 

(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 12 იანვარი). 

„ცოლადმოყვანისმიზნითგოგონამოიტაცეს“ – „ჯი-ეიჩ-ენს“ შინაგანსაქმეთასამინისტროში 

განუცხადეს, რომაღნიშნულთანდაკავშირებითსისხლისსამართლისკოდექსის 143-

ემუხლითაასაქმეაღძრული, რაცთავისუფლებისუკანონოაღკვეთასგულისხმობს. 
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ძალოვანიუწყებაკატეგორიულადუარყოფს  18 

წლისეთნიკურადაზერბაიჯანელიგოგონასდედისთანდასწრებით 5 

მამაკაცისმიერგაუპატიურებას. 

ინგოროყვასკლინიკისდირექტორი - კოტემუმლაძეაცხადებს, რომ 

„ინგოროყვასკლინიკაში“, საღამოსსაათებშიმარნეულიდანშემოიყვანესგოგონა, 

რომელსაცაღენიშნებოდარბილიქსოვილებისდაბეჟილობები. პაციენტიიმდღესვეგაწერეს, 

გაწერისასმისიმდგომარეობასტაბილურიიყოდადაენიშნაექსპერტიზა, 

რომელიცსამხარაულისექსპერტიზისბიუროშიჩაუტარდა („საქართველოსრესპუბლიკა“, 

2018 წ. 12 იანვარი). 

„ყოფილიმეუღლისმიმართძალადობაშიბრალდებულს 10 

თვითთავისუფლებისაღკვეთამიესაჯა“ - ამინფორმაციაშისაუბარიაბრალდებულჰ. მ.-ზე, 

სასამართლომყოფილიმეუღლისმიმართგანხორციელებულძალადობაშიდამნაშავედსცნო

და ათითვითთავისუფლებისაღკვეთამიუსაჯა(„საქართველოსრესპუბლიკა“,  2018 წ. 13 

იანვარი). 

გაზეთი აღნიშნავს, რომ„ოჯახში ძალადობა საქართველოში ქალებისთვის პრობლემას 

წარმოადგენს“ - ამ ინფორმაციაში საუბარია ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI)-

ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე, რომლის თანახმადაც გამოკითხულთა 

უმრავლესობა - 81% მიიჩნევს, რომ იჯახში ძალადობა დღეს საქართველოში ქალებისთვის 

პრობლემას წარმოადგენს, 16%-ისთვის  ეს პრობლემა არ არის, ხოლო 4% ამბობს, რომ 

არ იცის(„საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ. 19 იანვარი). 

„წერეთელზე ქალი მე-9 სართულიდან გადახტა“ - მასალა გვატყობინებს წერეთლის 

გამზირზე მომხდარ უბედურ შემთხვევას, რომლის თანახმადაც შუახნის ქალი 

საცხოვრებელი კორპუსის მე-9 სართულიდან გადახტა და ადგილზევე გარდაიცვალა 

(„საქართველოს რესპუბლიკა“ 2018 წ. 6 თებერვალი), ამ ინფორმაციის დაბეჭდვით, 

რედაქცია არავითარ მიზეზს არ აუწყებს მკითხველს, თუმცა, კითხვის ნიშნები უამრავი 

ჩნდება. გაზეთი ბეჭდავს მასალას, რომელშიც იუწყება, რომ თემქაზე, გამთენიისას ნაპოვნია 
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21 წლის გოგონას ცხედარი, რომელსაც სავარაუდოდ ცივი იარაღით აქვს ჭრილობები 

მიყენებული, ვინ მოკლა 21 წლის მოზარდი, უცნობია („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 

წ. 23 თებერვალი). 

გაზეთი „რეზონანსი“ 2018 წლის 31 იანვარს მძიმე  ინფორმაციას აწვდის მკითხველს, რომ 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფელ როხში 14 წლის გოგონა საკუთარ სახლში იპოვეს 

გარდაცვლილი. გარდაცვალების მიზეზი უცნობია („რეზონანსი“, 2018 წ. 31 იანვარი). 

„შვილის თვალწინ ცოლის ცემის ფაქტზე პატრულ-ინსპექტორი დააკავეს“ - საქართველოს 

პროკურატურამ ოჯახში ძალადობის ფაქტზე დააკავა პატრულ-ინსპექტორი, რომელმაც 

2018 წლის 4 იანვარს არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით მეუღლეს მიაყენა 

ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის შედეგადაც დაზარალებულმა მიიღო სხეულის დაზიანებები 

(„რეზონანსი“, 2018 წ. 15 თებერვალი). 

„რეზონანსი“ წერს ბათუმში მომხდარ საზარელ ფაქტზეც, სადაც 12 წლის გოგონა 

მეზობელმა გააუპატიურა („რეზონანსი“, 2018წ. 16 თებერვალი), ამასთან სენსაციური და 

გასაკვირი ფაქტი გამოაქვეყნა „რეზონანსმა“ 2018 წ. 16 თებერვალს, „კაცმა ცოლი მოკლა, 

შემდეგ კი თავი მოიკლა - რა მოხდა დუშეთში“ - ამ მასალაში საუბარია დუშეთის რაიონში 

მომხდარ მკვლელობაზე, რომლის მიზეზად ეჭვიანობა სახელდება („რეზონანსი“, 2018 წ. 

16 თებერვალი). 

      „საქართველოში შვიდიდან ერთი ქალი ძალადობის მსხვერპლია“, წერს 

„საქართველოს რესპუბლიკა“, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევასა 

და მის შედეგებზე დაყრდნობით, ამ კვლევაში ქვეყნის მაშტაბით სულ 15-64 წლის 6006 

ქალი და 15-64 წლის მამაკაცი იღებდა მონაწილეობას („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 

წ. 7 მარტი), თანაც იმ გამოკითხვაზეც მსჯელობს გაზეთი, რომელიც დემოგრაფ ანზორ 

თოთაძემ და საიას იურისტმა თამარ დეკანოსიძემ ჩაატარეს. დასკვნა შემდეგია „თუ კაცმა 

ქალს ვერაფერი უთხრა, მაშინ ცოლიც ვეღარ უთხოვია!..“ („საქართველოს რესპუბლიკა“, 

2018 წ. 16 მარტი). გაზეთი „რეზონანსი“ საზარელ ფაქტსაც აქვეყნებს, ქარელში 29 წლის 
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სკოლის ავტობუსის მძღოლმა ნაჯახით დაჭრა მეზობელი, სამი შვილის დედა და 

დანაშაული აღიარა („რეზონანსი“, 2018 წ. 5 მარტი). 

ამასთან გაზეთი წერს, რომ ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის რეგულაციები მკაცრდება 

და ყოფილ პრემიერ მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებასაც აცნობს მკითხველს 

(„რეზონანსი“, 2018 წ. 7 მარტი). 

„ქალების 22%-სა და მამაკაცების 31%-ს მიაჩნია, რომ ცოლის ცემა ზოგჯერ 

გამართლებულია“- გაზეთი „რეზონანსი“ გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და ევროკავშირის ერთობლივ კვლევასაც აცნობს 

მკითხველს, რომლის მიხედვით ქალების 22%-ი და მამაკაცების 31% თვლის, რომ ცოლის 

ცემა ზოგჯერ მართებულია („რეზონანსი“, 2018 წ. 7 მარტი). 

„რეზონანსი“  იმასაც აუწყებს მკითხველს, რომ „პირველი არხი“-ს მიერ გარცელებული 

ინფორმაციით, სადაც გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ 

საბელაშვილი აღნიშნავს, რომ 2017 წელს საქართველოში შვიდიდან ერთ ქალს 

ძალადობის რაღაც ფორმა განუცდია („რეზონანსი“, 2018 წ. 10 მარტი). 

„საქართველოში სექსუალური სკანდალების სერია იწყება“ - ამ ინფორმაციით საჯარო 

სექტორის ეროვნული სააგენტოს თავჯდომარის პაპუნა უგეხელიძის დადანაშაულებას 

სექსუალურ შევიწროებაზე წერს „რეზონანსი“ და ომბუცმენის დასკვნასაც აქვეყნებს. 

„ქალთა მოძრაობის“ წევრი იდა ბახტაძე საზოგადოებას ამცნობს, რომ უგრეხელიძის ამბის 

შემდეგ ქალებმა დაიწყეს სხვადასხვა სექსუალური შევიწროების კეისების შესახებ საუბარი, 

ხოლო მედია ექსპერტი ნინო დანელია „მთელ კვირა“-სთან აცხადებს, რომ საჯარო 

პირების მხრიდან თანმშრომლების სექსუალური შევიწროების კიდევ ბევრი შემთხვევაა 

მათთვის ცნობილი, თუმცა სანამ ამ კეისებს სახალხო დამცველი არ შეისწავლის, მანამდე 

დეტალებს ვერ გაასაჯაროებს („რეზონანსი“, 2018 წ. 26 მარტი), ამასთან გაზეთის რედაქცია 

მკითხველს აცნობს ფსიქოლოგების მიერ შესწავლილ ცნობას, რომ დღეში 9-10 ადამიანს 

აპატიმრებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ოჯახის წევრებზე ძალადობისთვის 

(„რეზონანსი“, 2018 წ.  30 მარტი). 
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      გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“  ბეჭდავს ინფორმაციას, რომელიც მკითხველს 

აუწყებს, რომ ადიგენის რაიონში 2017 წლის 13 დეკემბერს გ. ნ.-მ ყოფილ მეუღლეს თ. ა.-ს 

ეჭვიანობის ნიადაგზე, არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით მიაყენა სიტყვიერი და 

ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის გამოც ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ დამნაშავედ 

სცნო და სასჯელის ზომად 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა („საქართველოს 

რესპუბლიკა“, 2018 წ. 6 აპრილი). 

„ოჯახში მოძალადეს 2,6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა“ - ამ ინფორმაციაში 

საუბარია ქ. თბილისში განზრახ დანაშაულისათვის პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფ ჯ.ყ.-ს 

მიერ ურთიერთ შელაპარაკებისას, დედაზე  და ძმაზე განხორციელებულ ძალადობაზე, 

რის შედეგადაც მას ბრალდება სისხლის სამართლის 1261-ე მუხლის მეორე ნაწილის „გ“ 

ქვეპუნქტით (ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა, რამაც 

გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი, ჩადენილი ორი პირის მიმართ) წარედგინა და სასჯელის  

ზომად 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს მიერ(„საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ. 11 აპრილი). 

„“სექსუალური  შევიწროება“  ნამდვილად სჯობს... უტვინობას!“ - ამ მასალაში საუაბარია 

საქართველოს დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე, ჰოლივუდის „უწიგნური“ მსახიობების 

მიერ შემოღებულ ტერმინზე „სექსუალური შევიწროება“, რითაც ისინი თავს ირთობენ და 

15-25 წლის წინანდელი სქესობრივი შევიწროებისათვის ამჟამად ითხოვენ პასუხს. 

ზოგიერთი ქართველი ქალი კი ცდილობს ასეთი აბსურდი თავის სასარგებლოდ 

გამოიყენოს, რასაც ნიკა გვარამიას ტელევიზია „რუსთავი 2“ (sic) და “გარუსთავიორებული 

ტელევიზიები” (sic) დიდი აღტაცებით უჭერენ მხარს. ამასთანავე საუბარია მედია 

საშუალებებზე და ჟურნალისტებზე, რომლებმაც ჩაკლეს სიტყვის თავისუფლება და 

განსხვავებულ აზრს ვერ იტანენ („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ. 13 აპრილი). 

      გაზეთი „რეზონანსი“ ბეჭდავს ინფორმაციას - „ცოლის ჩაქუჩით ცემისთვის კაცს 

ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს“, რომელშიც 2017 წლის 2 ნოემბერს ბრალდებულის 

მიერ ეჭვიანობის ნიადაგზე მეუღლის მიმართ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაა 

განხილული. 
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      ბრალდებულს ერთწლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა („რეზონანსი“, 2018 წ. 13 

აპრილი).  

გაზეთი „რეზონანსი“ ფრიად სამწუხარო ამბავსაც აქვეყნებს, რომ „ახალგორში 22 წლის 

ბიჭმა 90 წლის ქალზე იძალადა, შემდეგ კი მოკლა“ („რეზონანსი“, 2018 წ. 3 მაისი). 

„მამაკაცს, რომელმაცცოლს (sic) ხალხმრავალადგილას სცემა, 6-

თვიანიპატიმრობამიესაჯა“ – ეს მოხდა 2018 წლის 23 იანვარსთბილისში,ი. ჩ-მმეულელ. ქ.-

სქუჩაში, ხალხმრავალადგილასმიაყენასიტყვიერიდაფიზიკურიშეურაცხყოფა, 

რისგამოცდაზარალებულმაგონებადაკარგა. 

სამართალდამცავებმაი. ჩ. იმავედღესვედააკავეს,თბილისისსაქალაქოსასამართლომ 

იგიდამნაშავედსცნოდასასჯელისზომად 6 თვითთავისუფლებისაღკვეთამიუსაჯა 

(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 11 მაისი). 

„ქალისმკვლელობისთვის 5-6 წლითუფრომეტსმიუსჯიან, 

ვიდრემამაკაცისმკვლელობისთვის“ - ამმასალაშისაუბარიაფემიციდისშესახებპეტიციაზე, 

რაცგულისხმობსსაქართველოსსისხლისსამართლისქოდექსშიახალიმუხლისშეტანას, 

კერძოდ, ქალისმკვლელობისგამოსასჯელისვადისგაზრდას 13-20 წლით („რეზონანსი“, 

2018 წ. 17 მაისი). 

„აქციისმონაწილეებიპარლამენტთანწითელთმიანქალებსგაეკიდნენ“ – „ნიუსპოსტის“ 

ჟურნალისტიიტყობინება, 

რომაქციისმონაწილეებიშემთხვევითგამვლელორწითელთმიანქალსგაეკიდნენ, 

რადგანისინილგბტთემისწარმომადგენლებიეგონათ („რეზონანსი“, 2018 წ. 18 მაისი). 

      ერთმანეთზე მძიმე ინფორმაციები ქვეყნდება შესასწავლ გაზეთებში. „საქართველოს 

რესპუბლიკა“ მკითხველს აუწყებს, რომ „ქუთაისში ქალმა და მოკლა“, რომელსაც 

საკუთარმა დამ სასიკვდილო ჭრილობები ყელის არეში მიაყენა. ქალი ადგილზევე 

გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება მიმდინარეობს 

ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მუხლით („საქართველოს 

რესპუბლიკა“, 2018 წ. 19 მაისი). 
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„ყოფილიცოლისგანზრახმკვლელობისმცდელობისთვისბრალდებულს 10 

წლითპატიმრობამიესაჯა“ - ამმასალაშისაუბარიაი. ც.-

სმიერყოფილიმეუღლისგანზრახმკვლელობისმცდელობაზე, 

რომლისთვისაცსასამართლომსასჯელისზომად 10 წლითთავისუფლებისაღკვეთამიუსაჯა 

(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 22 მაისი). 

      „ნათიაკობერიძესწამებითადაგაუპატიურებითემუქრებიან“ - ამინფორმაციისთანახმად, 

ლგბტთემისდაცვისგამო, 

ჟურნალისტნათიაკობერიძესწამებითადაგაუპატიურებითდაემუქრნენ. 

(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 23 მაისი) 

„ „საქართველოშიქალებსკლავენ!!!“  

    „საქართველოშიქალებზეძალადობენ!!!“ „ -  

სანდროალექსიძეამმასალაშიტელევიზიისერთ-

ერთიგადაცემისწამყვანინგაგრიგოლიასამუნათებს.  

ისხანტუჩსუწუნებსჟურნალისტს, ხანტონსდამისმიმართმუქარასდაშანტაჟს, 

ამბისსაკუთარითავისსარეკლამოდგამოყენებასუწოდებს, 

რითაცმკითხველსანტიპატიურადგანაწყობსინგაგრიგოლიასმიმართ 

(„საქართველოსრესპუბლიკა“, სანდროალექსიძე, 2018 წ.  24 მაისი). 

„სოლის (sic) ცემისთვის 1, 9 წლითპატიმრობა“ - ქალაქსაგარეჯოში, 2018 წლის 20 

თებერვალს, დაახლოებით 20:00 საათზე, ოჯახშიძალადობისთვისნასამართლევმალ. მ.-

მმეუღლის - თ. ტ.-სმიმართგანახორციელაფიზიკურიძალადობა, 

რისშედეგადაცდაზარალებულმაგანიცადაფიზიკურიტკივილი. 

სამართალდამცავებმაბრალდებულიიმავედღესდააკავეს.  

სიღნაღისრაიონულმასასამართლომლ. მ. დამნაშავედსცნოდააღკვეთისღონისძიებად 

პატიმრობაშეუფარდა („საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 24 მაისი). 
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      გაზეთი „რეზონანსი“ ეხმაურება ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას განაცხადს მუქარის 

შესახებ - „თუ სახელმწიფო არ დამიცავს, ამაზე თავად ვიზრუნებ“, რაც ეხება შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ მუქარის ფაქტზე გულგრილობის გამოვლენას („რეზონანსი“, 

2018 წ. 21 მაისი). 

      ინგა გრიგოლიას მიმართ ადევნებისა და მუქარის ფაქტზე სასამართლომ რ. ნ.-ს 

ბრალდება სსკ-ის 511-ე მუხლის 1 ნაწილით წარუდგინა, რაც 2 წლამდე თავისუფლების 

აღკვეთას ითვალისწინებს („რეზონანსი“, 2018 წ. 23 მაისი). 

      „ <<დღესამკაცმაღიანომრიდანისევდამირეკა, არცერთიწამითაღარმჯერა, 

რომშემთხვევითგადამეკიდა!>>“ - ჟურნალისტმაინგაგრიგოლიამ „ფეისბუქით“ 

გაავრცელაინფორმაცია, რომმამაკაცმა, რომელიცმასზეადევნებისბრალდებითდააკავეს, 

ფსიქიატრიულიდანღიანომრითდაურეკა. 

ხოლოროდესაცმისმაადვოკატმაპროკურატურაშიამბისგასაპროტესტებლადდარეკა, 

უთხრეს, 

რომამხნისგანმავლობაშიმოთხოვნაარჰქონდათგადაგზავნილიმოძალადისთვისზარებისუ

ფლებისშეზღუდვაზე. ამიტომიმმანიაკის „წყალობით“ (sic) თურამემოუვა, 

მთელსპასუხისმგებლობახელისუფლებასდაეკისრება („რეზონანსი“, 2018 წ. 28 ივნისი). 

„ვინხარ, მანიაკო? ინგას „მურატლოც“ ვერაშინებდა“ - ჟურნალისტმაინგაგრიგოლიამ 

„ფეისბუქით“ გაავრცელა, რომმამაკაცი, 

რომელიცმასზეფსიქოლოგიურზეწოლასახორციელებდა, დაკავებულიცარის, მაინც 

აგრძელებსმასთანტელეფონითკონტაქტს („საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 29 

ივნისი). 

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზვრიშვილი პარლამენტში მეორე 

მოსმენით განხილულ კანონპროექტზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ახალი კანონპროექტი 

ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის ჩამდენი პირებისათვის სასჯელის გამკაცრებას 2 

წლამდე თავისუფლების აღკვეთით („რეზონანსი“, 2018 წ. 28 მაისი). 
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„შსს-მბათუმში, ლიფტში, ქალისდაჭრაშიბრალდებულიდააკავა“ - 

ამმასალაშიშსსსაზოგადოებასამცნობს, 

რომაჭარისპოლიციისდეპარტამენტისთანამშრომლებმადააკავესგანზრახმკვლელობისმც

დელობისბრალდებით 1992 წელსდაბადებულიგ. ჩ., 

რომელმაცბათუმშიმდებარესაცხოვრებელიკორპუსისლიფტშიი. ა.-

სცივიიარაღითმრავლობითიჭრილობებიმიაყენადაშემთხვევისადგილიდანმიიმალა. 

სამართალდამცველებმაგ. ჩ. ბათუმში, ერთ-

ერთისასტუმროსმიმდებარეტერიტორიაზედააკავეს („რეზონანსი“, 2018 წ.  4 ივნისი). 

      „რესონანსი“ გასაოცარ ინფორმაციას აქვეყნებს, რომ ჩოხატაურში დედამ ორსული 

შვილი სასტიკად სცემა, ხოლო შემდეგ თავი მოიკლა, ეს ჩოხატაურის რაიონის სოფელ 

სურებში მოხდა, დედა არასრულწლოვან ორსულ შვილს ფიზიკურად გაუსწორდა, შემდეგ 

კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა („რეზონანსი“, 2018 წ. 7 ივნისი) 

      გაზეთი „რეზონანსი“ წერს 21 წლის ანა ნაცვლიშვილის სასტიკი მკვლელობის შესახებ, 

რომელსაც 33 ჭრილობა მიაყენა ვინმე ლადო გრიგალაშვილმა, მისმა ადვოკატმა ნაირა 

ნატროსვილმა „რეზონანსთან“  შემდეგი განაცხადა: „გოგონას თავში სკალპირებული 

ჭრილობა აქვს და ჯერჯერობით არ არის დადგენილი, ეს დაზიანება რით შეიძლება 

მიეყენებინათ. ხოლო სხეულზე ჭრილობები გარდაცვალების შემდეგ აქვს მიყენებული. 

ბრალდების მხარის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზით ნათლად ჩანს, რომ ეს ჭრილობები 

საქმეში არსებული დანით არ არის მიყენებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი ზალიან 

ბუნდოვანია და ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს“ („რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 12 

ივნისი). 

      „ანა ნაცვლიშვილის მკვლელობისას ბრალდებული აფექტის მდგომარეობაში არ 

იმყოფებოდა!“ - თემქაზე მოკლული ანა ნაცვლიშვილის საქმის პროკურორი გრიგოლ 

ბიბილაშვილი ჟურნალისტებთან დიალოგისას აუწყებს საზოგადოებას, რომ ექსპერტიზის 

დასკვნის თანახმად, დადგინდა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენისას 

ბრალდებული არ იმყოფებოდა აფექტის მდგომარეობაში, ხოლო სასამართლო-
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სამედიცინო კრიმინალისტური ექსპერტიზის დასკვნითა და ექსპერტების ჩვენებით ანა 

ნაცვლიშვილისთვის 14 სასიკვდილო ჭრილობა იმ დანით იქნა მიყენებული, რომელიც 

გამოძიებამ ბრალდებულის ავტომანქანის ჩხრეკისას აღმოაჩინა („საქართველოს 

რესპუბლიკა“, 2018 წ. 15 სექტემბერი). 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. 

      დაცვის მხარე გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს („საქართველოს რესპუბლიკა“, 

2018 წ. 16 ნოემბერი). 

„რასისტულიდისკრიმინაციისფაქტზერუსაამირეჯიბმა 130-

ესკოლასსააპელაციოსასამართლოშიპროცესიმოუგო“ - გაზეთიწერს „საფარის“ 

მიერგავრცელებულინფორმაციას, 

რომელშიცსაუბარიაჭაბუაამირეჯიბისშვილიშვილრუსაამირეჯიბისმიერ 130-

ესკოლისთვისსააპელაციოსასამართლოსმოგებაზე, 

რისიმიზეზიცგახდამისიშვილისმიმიჩინეკესმიმართთანაკლასელებისადასკოლისსხვამოსწა

ვლეებისმხრიდანრასობრივინიშნითშევიწროება.  

სააპელაციოსასამართლომმიმიჩინეკესთვისდისკრიმინაციისფაქტითმიღებულიმორალური

ზიანისანაზღაურება 1000 ლარისოდენობითსკოლასდააკისრა(„რეზონანსი“, 

ელზაპაპოშვილი, 2018 წ. 18 ივნისი). 

„მე-11 კლასელმაგოგონამგამოცდავერჩააბარადათავიმოიკლა“ -  

სოციალურქსელშიგავრცელებულიინფორმაციითმე-11  

კლასელმაგოგონამთავიჩამოიხრჩო, რადგანქიმიისგამოცდავერჩააბარა. 

ინფორმაციისგამავრცელებლისთქმით, შემთხვევაბათუმისერთ-ერთსკოლაშიმოხდა. 

გაზეთ „რეზონანსი“-სმიერინფორმაციისდაზუსტებავერმოხერხდა, 

ხოლოსოციალურიქსელისმომხმარებლებიკომენტარებშიეჭვსგამოთქვამენამფაქტისრეალ

ურობაზე („რეზონანსი“, 2018 წ. 18 ივნისი). 
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„ოჩამჩირეში ძმამ და, 4 შვილის დედა, მოკლა - აფხაზეთში <<ღირსების მკვლელობები>> 

გრძელდება“ - ამ მასალაში საუბარია აფხაზეთში მოკლულ სამ ქალზე, ასევე აფხაზ 

„ფეისბუქ“ მომხმარებლის გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ მკვლელობებს<<ღისრების 

მკვლელობებს>> უწოდებს („რეზონანსი“, 2018 წ. 20 ივნისი). ამასთან ზუგდიდში მომხდარი 

უმსგავსო ქმედება - ძმამ დაჭრა საკუთარი და მხრისა და გულმკერდის არეში, რატომ? 

მიზეზი გაურკვეველია („რეზონანსი“, 2018 წ. 20 ივნისი). 

      „საქართველოში გაუპატიურების რიცხვი გაორმაგდა“ - ეს ინფორმაცია გაუპატიურების 

ორ გახმაურებულ შემთხვევას ეხება, რომელშიც დაზარალებულები არიან კახეთის ერთ-

ერთი სოფლის მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალი და სოფელ 

ველის მკვიდრი, 57 წლის ჟუჟუნა ზარნაძე. ასევე გადმოცემულია შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა („რეზონანსი“, ელპა პაპოშვილი, 2018 წ. 

23 ივნისი). 

„25 წლისგოგონა, რომელზეცმეუღლედაძმასისტემატიურადძალადობდნენ, 

თავშესაფარშიგადაიყვანეს“ - ამმასალაშისაუბარიაქუთაისშიმცოვრებ 25 

წლისახალგაზრდა ქალზე, 

რომელიცსამიწლისშვილთანერთადთავშესაფარშიიქნაგადაყვანილიმისივემოთხოვნით. 

ახალგაზრდაქალბატონისთქმით, 

მეუღლედაძმახშირადაყენებდნენფიზიკურშეურაცხყოფას („რეზონანსი“, 2018 წ.  25 ივნისი). 

„პროკურატურამ,  მოძალადისნაცვლად, 

ბრალიოჯახშიძალადობისმსხვერპლქალსწაუყენა“ – „რეზონანსი“ აქვეყნებს, 

საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაცია  (საია)-მგაავრცელაინფორმაცია, 

რომთბილისისსაქალაქოდასააპელაციოსასამართლოსგადაწყვეტილებით, 

ოჯახშიძალადობისმსხვერპლადცნობილთამარბერიკაშვილსპროკურატურამბრალიწაუყენ

აყოფილქმარზეძალადობისდაცრუდასმენისფაქტისგამო.  
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საიამიიჩნევს, 

რომესფაქტიუარყოფითადაისახებაოჯახშიძალადობისწინააღმდეგბრძოლაზედამსხვერპლ

ქალებსგაუღრმავებსდაუცველობისგრძნობას. 

თამარბერიკაშვილისინტერესებსსისხლისსამართლისსაქმეზესაიაიცავს(„რეზონანსი“, 2018 

წ.  28 ივნისი). 

     თეონა დევიძის ინფორმაციით, გაზეთი „რეზონანსი“ მკითხველს აწვდის ინფორმაციას 

ოცდამეერთე საუკუნის ქალების განსხვავებულ მიდგომაზე საოჯახო საქმიანობისადმი, 

რასაც ქალები სირცხვილად მიიჩნევენო, ამას თან ფსიქოლოგებისა და  მოქალაქეების 

მსჯელობა ერთვის („რეზონანსი“, თეონა დევიძე, 2018 წ. 30 ივნისი). 

„<,ოჯახი უკძალავდა ურთიერთობას>> - 17 წლის გოგომ, შეყვარებულთან ურთიერთობის 

აკრძალვის გამო, თავი მოიკლა“ - ამ მასალაში საუბარია იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში 

მომხდარ ტრაგიკულ ფაქტზე, სადაც 17 წლის გოგონამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით 

დაასრულა. მან თავი საკუთარ სახლში ჩამოიხრჩო. თვითმკვლელობის მიზედად 

შეყვარებულის გამო ოჯახთან არსებული კონფლიქტი სახელდება („რეზონანსი“, 2018 წ. 4 

ივლისი). 

„პოლიციის 4 თანამშრომელსდისციპლინურისახდელი (sic) დაეკისრა“ - 

ამმასალაშიშინაგანსაქმეთამინისტრისმოადგილენათიამეზვრიშვილისაზოგადოებასამცნობ

ს, 

რომოჯახურდანაშაულზეარასათანადორეაგირებისგამოდისციპლინურისასჯელიდაეკისრა

პოლიციის 4, ხოლოოჯახშიძალადობისჩადენისგამო 6 თანამშრომელს. 3 

დათხოვნილიაშინაგანსაქმეთასამინისტროსრიგებიდან(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 

წ. 11 ივლისი). 

ოფიციალურ პირთა უმსგავსი საქციელის შესახებ გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“  

შემდეგ ინფორმაციას აქვეყნებს:  

„სექსუალურიშევიწროებისსკანდალიდაზვიადდევდარიანისწინააღმდეგდაწყებულიგამოძი

ება“ - არასამთავრობოორგანიზაცია „სიდა“-
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სყოფილიხელმძღვანელისზვიადდევდარიანისწინააღმდეგდაწყებულგამოძიებასთანდაკავ

შირებით, შინაგანსაქმეთამისისტრისმოადგილენათიამეზვრიშვილიაცხადებს, 

რომგამოძიებაადევნებისფაქტზე 2018 წლის 23 მარტსდაიწყო, დღეისთვისჩატარებულია 

40-ზემეტისაგამოძიებომოქმედებადაამდროისთვისდაკითხულია 21 პიროვნება. ასევე 10-

მდეპირმაგამოძიებასმიაწოდაინფორმაციამათმიმართგანხორციელებულშესაძლოადევნებ

ის, 

სექსუალურიშევიწროებისადასისხლისსამართლისკოდექსითგათვალისწინებულსხვადანაშ

აულისშესახებ. გამოძიებაგრძელდება,გამოსაკითხიარამდენიმეპირი, 

რომლებსაცზვიადდევდარიანითავადასახელებს(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 11 

ივლისი). 

ბევრ ინფორმაციას აქვეყნებს გაზეთი „რეზონანსი“ ხადას ხეობაში მოკლული სმიტების 

ოჯახის შესახებ. 

      „ <<შოკში ვართ, მაინც ბოლომდე  გვჯეროდა, რომ ლორა სმიტზე ძალადობის ეჭვი არ 

დადასტურდებოდა>>- ამ მასალაში საუბარია ლორა და ქალებ სმიტების ცხედრების 

ექსპერტიზის დასკვნის შედეგებზე, რომლის თანახმადაც მწყემსმა მალხაზ კობაურმა 

ლორა სმიტი გააუპატიურა, მისი 4 წლის შვილი კი თოფის მიბჯენით მოკლა („რეზონანსი“, 

ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 23 ივლისი). ამასთან სმიტების ოჯახის წევრების მკვლელობაში 

ბრალდებული მალხაზ კობაურის  ადვოკატი  ლექსო კობაიძე ჟურნალისტებთან 

დიალოგისას საზოგადოებას აუწყებს, რომ ექსპერტიზის დასკვნით ლორა სმიტზე 

სექსუალური ძალაობა არ დასტურდება, ხოლო კობაური ითხოვს , რომ სასწრაფოდ 

ჩაუტარონ ექსპერტიზა, რადგან მას სექსუალური აქტის დამყარება არ შეუძლია. 

კობაიძისთვის გაუგებარია, თუ არ არსებობს ძალადობის კვალი, როგორ შეიძლება 

ამოღებული ყოფილიყო ბრალდებულის ბიოლოგიური მასალა, ამიტომ დაცვის მხარე 

აქამდე ჩატარებულ დასკვნებს არ ენდობა („რეზონანსი“, 2018 წ. 30 აგვისტო). 

      გორის რაიონულმა სასამართლომ მალხაზ კობაური ყველა წარდგენილ ბრალდებაში 

დამნაშავედ სცნო და უვადო პატიმრობა მიუსაჯა („რეზონანსი“ 2019 წ. 28 მარტი). 
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„ <<მეუღლეს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა, საკუთარი ხელით დაიხია სამხრეები>> - 

შსს“ - ამ მასალაში შსს ეხმაურება განცხადებით დაცვის პოლიციის თანამშრომლის ივანე 

ჯავახიშვილის ბრალდებას, კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური 

ინსპექტორის წარმომადგენლების დადანაშაულებას ფიზიკურ ძალადობაში („რეზონანსი“, 

2018 წ.  28 ივლისი). 

ხულოში, სოფელ ვაშლოვანში 31 წლის ქალი დაჭრეს,  მიზეზი უცნობია. მომხდართან 

დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 50 - წლამდე მამაკაცი დააკავა. გამოძიება 

სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ 

დაზიანებას გულისხმობს, წერს გაზეთი „რეზონანსი“ („რეზონანსი“, 2018 წ. 13 აგვისტო). 

„8 შვილი სახლში ჰყავდა გამოკეტილი“ - ამ ინფორმაციაში საუბარია მამაზე, რომელსაც 

სვანეთში 8 შვილი სახლში ჰყავდა ჩაკეტილი ( 3 ბიჭი და 5 გოგონა), მიზეზი იყო შემდეგი, 

რომ ისინი საზოგადოებისგან მხოლოდ ცუდს ისწავლიდნენ და არაფერს კარგს, ასე სწამდა 

რვა შვილის მამას  („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წელი, 14 აგვისტო). 

ამასთან „რეზონანსის“ რედაქცია მკითხველს აუწყებს, რომ ამირან დევნოზაშვილის ოჯახი 

სოციალურმა სამსახურმა სვანეთიდან იძულებით გადაიყვანა ქაუთაისში, რადგან დედა 

ფსიქოლოგებს არ აძლევდა უფლებას შვილებთან ურთიერთობის და დიაბეტიანი 

შვილისთვის ინსულინის ნემსის გაკეთებას. მამის მსგავსად დედაც წინააღმდეგი იყო 

შვილების სკოლაში გაშვების(„რეზონანსი“, 2018 წ. 29 აგვისტო). 

      „რაზონანსი“ მძიმე ინფორმაციას აწვდის მკითხველს: გურიაში, სოფელ ნატანებში, 

საკუთარ სახლში 16 წლის გოგონა ჩამომხრჩვალი იპოვეს („რეზონანსი“, 2018 წ. 16 

აგვისტო).  

„16 წლის გოგონას თვითმკვლელობა შეიძლება <<ფეისბუკით>> შანტაჟს, ან ინტერნეტ 

თამაშს უკავშირდებოდეს“ - ამ მასალაში საუბარია გურიის სოფელ ნატანებში 16 წლის 

გოგონას თვითმკვლელობის შესაძლო მიზეზებზე. ასევე „იუნისეფ“-ისა და ფსიქოლოგების 

მიერ მშობლების გაფრთხილებაზე  „ლურჯი ვეშაპი“-ს მსგავს ახალი  ინტერნეტ თამაშის - 
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საშიში ქალის სახელად „მომო“-ს შესახებ(„რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 17 

აგვისტო). 

ტაქსის მძღოლის მიერ ყაზახი ტურისტის გაუპატიურების ამბავს ატყობინებს „რეზონანსი“ 

მკითხველს, ეს ტაქსისტი დაკავებულიაო („რეზონანსი“,2018 წ. 28 აგვისტო), მაგრამ 

ანაკლიაში კიდევ უფრო საზარელი ფაქტის შესახებ წერს მეორე დღეს, 2018 წლსი 29 

აგვისტოს, ახალგაზრდა გოგონა თავისივე სახლში ირანის მოქალაქემ გააუპატიურა და 

მიიმალა, სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ირანის 

მოქალაქე დააკავა, როდესაც ის  ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა („რეზონანსი“, 2018 წ. 29 

აგვისტო). ამავე ფაქტს ასაჯაროებს „საქართველოს რესპუბლიკა“, ინფორმაციის სათაურია 

„მოძალადეს აეროპორტში მიუსწრეს!“ („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ. 30 აგვისტო). 

„საქართველოს რესპუბლიკა“  მკითხველს აწვდის ინფორმაციას, რომ დოდო 

გუგეშაშვილზე თავდასხმასა და მისი შვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაში 

დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთვებიან. თადარიგის პოლკოვნიკის დოდო 

გუგეშაშვილის მიერ გამოძიებაში დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვით ამ მკვლელობის 

საქმის დამოუკიდებელი ექსპერტები - მაია ნიკოლეიშვილი და ზაზა ალთუნაშვილი 

გამოძიებას წინ წასწევენო („საქართველოს რესპუბლიკა“ 2018 წ. 30 აგვისტო). 

„დოდოგუგეშაშვილისადამისიშვილისსაქმისგამოძიებაშიდამოუკიდებელიექსპერტებიჩაერ

თვებიან“ - 

ამინფორმაციაშითადარიგისპოლკოვნიკიდოდოგუგეშაშვილიადვოკატგელანიკოლაიშვი

ლთანერთადჟურნალისტებთანდიალოგისასსაზოგადოებასაუწყებს, 

რომობიექტურიმიზეზებისგამოგამოძიებაადგილზეტრიალებს, 

აქედანგამომდინარეისსაქმეშირთავსდამოუკიდებელექსპერტებს - 

მაიანიკოლეიშვილსდაზაზაალთუნაშვილს, იმედით, 

რომსაქმესცოტათიმაინცწინწასწევენდაახალს გამოავლენენ. 

დ. გუგეშაშვილიარგამორიცხავს, რომპირი, რომელმაცისდაჭრა, ხოლომისიშვილიმოკლა 

„მკვლელობისდამკვეთებმასაქართველოდანგაიყვანეს“ („რეზონანსი“, 2018 წ. 30 აგვისტო). 
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„იტალიაშიქალსსასტიკადსცემდა“ - იტალიაში, 

ქალაქნეაპოლშიქალზეძალადობისბრალდებითდააკავესსაქართველოსმოქალაქე, 

როდესაცისნეაპოლისქუჩაშიქალსსასტიკადსცემდა.სასამართლომმასერთიწლითადა 8 

თვითპატიმრობამიუსაჯა („საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 1 სექტემბერი). 

„როგორ ებრძვიან ოჯახში ძალადობას“ - ამ ინფორმაციით ახსნილია შინაგან საქმეთა 

მინისტრის ბრძანება, რომელიც 2018 წლის 1 სექტემბერს ამოქმედდა და მოიცავს ქალთა 

მიმართდა ოჯახში ძლადობის რისკების შფასების ინსტრუმენტს და შემაკავებელი 

ორდერის მონიტორინგის მექანიზმს („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ.  4 სექტემბერი). 

გაზეთი „რეზონანსი“ ბეჭდავს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინფორმაციას, რომ 

ქალებს ავტობუსის მძღოლების მოსამზადებელ კურსებზე შეუძლიათ დარეგისტრირება. 

პროექტის მიზანია სატრანსპორტო სექტორში თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა და 

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა („რეზონანსი“, 2018 წ. 13 სექტემბერი). 

      „რეზონანსი“ სამწუხარო ფაქტსაც  აქვეყნებს, რომ გორში 14 წლის გოგონა საკუთარ 

საწოლ ოთახში გარდაცვლილი იპოვეს. გარდაცვალების მიზეზი უცნობია, რადგან არიციან 

სიკვდილი თასმით დახრჩობამ გამოიწვია თუ დანით მიყენებულმა ჭრილობებმა 

(„რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 14 სექტემბერი). 

„განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულს - 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა!“ - ამ 

ინფორმაციაში საუბარია 2017 წლის 30 დეკემბერს, გორის რაიონ სოფელ ატენში 

ჩადენილი დანაშულის შესახებ, სადაც რ. ა.-მ თ. კ.-სთან კომფლიქტის შედეგად 

განაწყენებულმა, შურისძიების მოტივით, განზრახ მკვლელობის მიზნით თ. კ.-ს დედას ე. კ.-

სთან სახლში მივიდა და მას ხის ნაჭერი რამდენჯერმე ჩაარტყა თავის არეში. მიღებული 

დაზიანებების შედეგად ე. კ. 2018 წლის 1 იანვარს საავადმყოფოში გარდაიცვალა, ხოლო 

გორის რაიონულმა სასამართლომ რ. ა. დამნაშავედ სცნო და 9 წლით თავისუფლების 

აღკვეთა განუსაზღვრა. („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ. 18 სექტემბერი) 
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„ახალგაზრდა ქალი ქმართან ჩხუბის შემდეგ სახლიდან წავიდა და 4 დღეა, ვერ 

პოულობენ“ - ამ მასალაში საუბარია 25 წლის ასიათა საიდოვას შესახებ, რომელიც 

სახლიდან საღამოს გავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით სამძებრო ოპერაციაში სამართალდამცავები 

არიან ჩართულნი  („რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 19 სექტემბერი). 

      „რეზონანსი“  წერს ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარ საზარელ მკვლელობაზე, სადაც 

მამინაცვალმა ვეფხვია ბაქრაძემ 25 წლის თამარ გამრეკელაშვილს ყელი გამოსჭრა. 

ბრალდებულის ადვოკატის განცხადებით: „მთავარი დამნაშავე არის დედა-შვილი, 

დანაშაული მოკლულისა და მისი დედის მიერაა პროვოცირებული“ („რეზონანსი“, 2018 წ. 

20 სექტემბერი). 

„შვილი დედას 80 ლარის გამო მოკვლით ემუქრებოდა - მოძალადეს 6-თვიანი პატიმრობა 

მიუსაჯეს“ - თბილისის საქალაქო სასამართლომ შვილი, რომელიც 2018 წლის 16 ივლისს 

დედას 80 ლარის გამო მოკვლით ემუქრებოდა, დამნაშავედ სცნო და 6 თვით 

თავისუფლების აღკვეთა და 500 - ლარიანი ჯარიმა დააკისრა („რეზონანსი“, 2018 წ. 25 

სექტემბერი). ამავე ფაქტს ასაჯაროებს „საქართველოს რესპუბლიკა“, ინფორმაციის 

სათაურია   „80 ლარის გამო მოხუცი დედა სცემა“(„საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ. 26 

სექტემბერი). 

ბოლნისის რაიონში ნ. ი. ერთი წლის მანძილზე არასრულწლოვანი შვილის 

თანდასწრებით სისტემატიურად შეურაცხყოფდა მეუღლეს. 

      ნ. ი.-მ 2018 წლის 18 ივლისს ეჭვიანობის ნიადაგზე შვილის თანდასწრებით თავისა და 

მკლავის არეში მუშტი ჩაარტყა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული 2018 წლის 20 

ივლისს დააკავეს, ხოლო ბოლნისის სასამართლომ დამნაშავედ სცნო ბრალდებული და 

სასჯელის ზომად 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა („საქართველოს 

რესპუბლიკა“, 2018 წ. 27 სექტემბერი). 

გაზეთი „რეზონანსი“ საზარელ ფაქტს ბეჭდავს, რომ სამტრედიაში 17 წლის ქეთი ცხვარაძემ 

სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. გარდაცვლილის ბიძის ინფორმაციით 
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გოგონამ გარდაცვალებამდე წერილი დაწერა, სადაც თვითმკვლელობის მიზეზად 

იმქვეყნად ცხოვრების ინტერესს ასახელებს („რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 2 

ოქტომბერი). 

„ <<მე ასეთი რძალი აღარ მინდა...>> - დედამთილს, რომელმაც რძალს სცემა, 600 ლარი 

დააკისრეს“ - ხელვაჩაურის სასამართლომ ქმარს 2 - წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ცოლის 

ცემისა და თავში მობილური ტელეფონის ჩარტყმისათვის, ხოლო დედამთილს რძლის 

ჯოხით ცემისათვის 600 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა („რეზონანსი“, 2018 წ. 10 ოქტომბერი). 

     „ <<ხელები დამტვრეული ჰქონდა, სხეულზე - სიგარეტის ნამწვავები>> - საბერძნეთში 

ქართველი გოგონას დაღუპვის დეტალები“ - ამ მასალაში საბერძნეთში გარდაცვლილად 

ნაპოვნი 23 წლის სოფო წიკლაურის მეგობარი - ქეთევან ძიგუა აცხადებს, რომ სოფო 

წამებით არის მოკლული. 

გოგონას ორი თვის შვილი დარჩა, რომელიც ათენის ერთ-ერთ ბავშვთა საავადმყოფოში 

გადაიყვანეს („რეზონანსი“, გვანცა წულაია,  2018 წ. 13 ოქტომბერი). 

„სულ მალე თბილისში რამდენიმე ათეული ტაქსისტი ქალი იმოძრავებს“ - ამ მასალაში 

თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა მუმლაძე 

საზოგადოებას ატყობინებს, რომ თბილისში ტაქსით მომსახურების 54 ნებართვა ქალებზეა 

გაცემული („რეზონანსი“, 2018 წ. 13 ოქტომბერი). 

ბევრ ინფორმაციას აქვეყნებს „რეზონანსი“ სოფელ ლამბალოდან მოტაცებული 17 წლის 

გოგონას შესახებ, რომელიც მისივე თანასოფლელმა ბიჭმა,  25 წლის ს. ი.-მ 12 წლის დის 

თანდასწრებით მოიტაცა („რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 15 ოქტომბერი). 

„პოლოციამ კახეთში დაკარგული 17 წლის გოგო იპოვა“ - ამ მასალაში საუბარია სოფელ 

ლამბალოს მკვიდრ 17 წლის ჰ. მ.-ზე, რომელიც 2018 წლის 12 ოქტომბერს საკუთარი 

სახლიდან მოიტაცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გოგონა მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯანდარაში იპოვეს („რეზონანსი“, 2018 წ. 19 ოქტომბერი), 

ამასთან 17 წლის ჰ. მ. პოლიციასთან აცხადებს, რომ იგი თავისი ნებით გაჰყვა თავის 

თანასოფლელ ბიჭს, ს. ი.-ს და არავითარ ძალადობას ან თავისუფლების უკანონო 
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აღკვეთას არ ჰქონია ადგილი. მისივე თქმით, ეს ნაბიჯი იმის გამო გადადგა, რომ თავიდან 

აეცილებინა ამ გადაწყვეტილების გამო მშობლების მხრიდან მოსალოდნელი 

ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა. 

ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკისა და ადვოკატის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის 

შემდეგ გოგონა გადაიყვანეს თავშესაფარში („რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 20 

ოქტომბერი). 

„რეზონანსი“ აქვეყნებს ცნობას, რომ სიღნაღის რაიონში ბებიის ცემისთვის შვილიშვილი 

წელიწადნახევრით ციხეში ჩასვეს („რეზონანსი“, 2018 წ. 20 ოქტომბერი). 

      კიდევ ერთი კურიოზული ინფორმაციით „გაანებივრა“ მკითხველი „რეზონანსის“ 

რედაქციამ, რომ გორში საჭმლის მოუმზადებლობის გამო 52 წლის კაცმა მეუღლე ხის 

ჯოხით სცემა, რომელსაც ტვინის შერყევა დაუდგინდა („რეზონანსი“, 2018 წ. 20 

ოქტომბერი), ხოლო რუსთავში 35 წლის მამაკაცი  ქალს სადარბაზოში დაეხა თავს და მისი 

გაუპატიურება სცადა. 

      მამაკაცმა მიმალვა მოასწრო, თუმცა პოლიციამ ის მეზობელ ეზოში დააკავა 

(„რეზონანსი“, 2018 წ. 22 ოქტომბერი). 

„ “საგნები შეეტენა და მშობლებს ვერ უთხრა“,, - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 

- „სეუს“ სტუდენტმა საგნების ჩაუბარებლობის გამო თავი მოიკლა, რადგან მშობლების 

ეშინოდა („რეზონანსი“, 2018 წ. 23 ოქტომბერი). 

„რეზონანსი“ საზარელი ფაქტის შესახებ აწვდის ინფორმაციას მკითხველს: გორში 9 წლის 

გოგონა, რომელსაც ოჯახი დილიდან ეძებდა, გორის რაიონული სასამართლოს ეზოში 

იპოვეს მკვდარი („რეზონანსი“, 2018 წ. 26 ოქტომბერი). 

      „იაგონებიერიძესბრალიდაუმძიმდა“ - 

ამმასალაშისაუბარიაშინაგანსაქმეთამინისტრისმოადგილის  - 

კახაბერსაბანაძისგანცხადებაზე, სადაცისამბობს, რომგორში 9 

წლისნანაბერიაშილისმკვლელობაშიბრალდებულპირსიაგონებიერიძესბრალიდაუმძიმდა
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გარყვნილიქმედებისმუხლით, ასევე 14  წლისწინმომხდარდანაშულზე, რომელიც 11 

წლისმოზარდისგატაცებასეხებადარომელშიცბრალდებულიფიგურირებდა(„საქართველო

სრესპუბლიკა“, 2018 წ.  31 ოქტომბერი). 

„ცოლისცემაშიბრალდებულს 6 თვითპატიმრობაშეეფარდა“ - გაზეთიწერსგ. კ-

სმიერმეუღლისმიმართგანხორციელებულფიზიკურდაფსიქოლოგიურძალადობაზე, 

რომელიცპროკურორისგანცხადებითსამართალდამცველებმა 2018 წლის 19  

აგვისტოსდააკავეს, 

ხოლობოლნისისრაიონულმასასამართლომდამნაშავედსცნოწარდგენილ 

ბრალდებაშიდასასჯელისზომად 6 თვითთავისუფლებისაღკვეთაგანუსაზღვრა 

(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 1 ნოემბერი). 

„გორში მამაკაცმა დედა დაჭრა, ცოლი სცემა და შვილი გაიტაცა“ - ამ ინფორმაციაში გორში 

ნარკოტიკული თრობის ქვეშ მყოფმა ახალგაზრდა მამაკაცმა დედა დაჭრა, ცოლი სცემა და 

საკუთარი მცირეწლოვანი შვილი გაიტაცა, რადგან მას ეჩვენებოდა, რომ ბავშვს 

ართმევდნენ, ხოლო დაპატიმრების შემდეგ, წინასწარი დაკავების იზოლატორში თითები 

მოიჭამა, რის გამოც ის გადაიყვანეს „გორმედის“ კლინიკურ საავადმყოფოში. მომხდარზე 

აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება წერს „საქართველოს 

რესპუბლიკა“ 2018 წლის 2 ნოემბერს. 

გაზეთი „რეზონანსი“ წერს პოლონეთში მომხდარი საზარელი მკვლელობის შესახებ, სადაც 

28 წლის ქალი სასტიკად იქნა მოკლული ქუთაისელი მამუკა ხეცურიანის მიერ. მან ქალი 

ჯერ სასტიკად სცემა, გააუპატიურა და შემდეგ დანით ყელი გამოჭრა. დამნაშავე 

დაკავებულია უკრაინაში („რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2018 წ. 2 ნოემბერი). 

„ 31 წლის ქალი გარდაცვლილი იპოვეს - <<ქმარს წერდა, მშვიდი და უკეთესი ცხოვრება 

მინდოდაო>>“ - ამ მასალაში საუბარია მედიასაშუალება „სამხრეთ კარიბჭე“-ს მიერ 

გავრცელებულ ინფორმაციაზე, სადაც აბასთუმანში 31 წლის ქალი გარდაიცვალა 

სანადირო თოფით მუცლის არეში მიყენებული ჭრილობით. 



28 
 

ქალმა გარდაცვალებამდე წერილი დატოვა, სადაც, ოჯახის ახლობლის თქმით,  ქმარს 

წერს: „მშვიდი და უკეთესი ცხოვრება მინდოდა, რომ მქონოდაო. მიყვარხარ, მაგრამ 

მივდივარ და გემშვიდობებიო“ („რეზონანსი“, 2018 წ. 5 ნოემბერი). 

„კიდევერთიპედოფილირუსთავში“ - „ინფორუსთავი“ საზოგადოებასამცნობდა, 

რომრუსთავში, ჭყონდიდელისდასახლებაში 50 წლამდემამაკაცი 15 

წლისგოგონასრამდენიმედღისგანმავლობაშიუთვალთვალებდა, 

ხოლოშემდეგსაღამოსსაათებშიაედევნადა და სექსუალურიურთიერთობაშესთავაზა 

(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 6 ნოემბერი). 

„პედოფილიისმცდელობათუგარყვნილება“ - აჭარისტელევიზიასაზოგადოებასამცნობდა, 

რომპოლიციამმოქალაქეებისშეტყობინებისსაფუძველზებათუმშიდააკავა 55 

წლისმამაკაციგარყვნილიქმედებისათვის(„საქართველოსრესპუბლიკა“, 2018 წ. 10 

ნოემბერი). 

გაზეთი „რესპუბლიკა“ კი ბეჭდავს ინფორმაციას, რომელიც მკითხველს აუწყებს, რომ 

ქვემო ქართლში 2018 წლის 25 ოქტომბერს პოლიციამ დააკავა 75 წლამდე მასწავლებელი, 

რომელსაც მე-11 კლასელი გოგონა სექსუალურ შევიწროებაში ადანაშაულებდა. 

განათლების სამინისტროში აღნიშნეს, რომ მასწავლებელი სკოლიდან გაანთავისუფლეს 

(„რეზონანსი“, 2018 წ. 9 ნოემბერი), ხოლო 2018 წლის 19 ნოემბერს გაზეთი ბეჭდავს 

არაადამიანური საქციელის შესახებ, ხონის რაიონში 2018 წლის 10 ივნისიდან 15 ივნისის 

ჩათვლით თ. ხ. სისტემატიურად სცემდა და ძალადობდა ექვსი თვის ორსულ მეუღლეზე. 

      ბრალდებულს მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა („რეზონანსი“, 2018 წ. 19 

ნოემბერი). 

      „რეზონანსი“ გასაოცარ ინფორმაციასაც აქვეყნებს, რომ ქუთაისში ახალგაზრდა ქალი 

მერვე სართულიდან გადახტა შვილების ჩხუბის გამო.  

      ქალი დაცემიდან რამდენიმე წუთში გარდაიცვალა („რეზონანსი“, 2018 წ. 26 ნოემბერი). 
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      გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ 2018 წ. 27 ნოემბერს  მკითხველს ატყობინებს, 

რომ ქ. თერჯოლაში ა. დ.  2018 წლის 2 აგვისტოს ოჯახის წევრს ემუქრებოდა ცეცხლის 

წაკიდებას. ა. დ. იმავე დღეს დააკავეს,ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ დამნაშავედ 

სცნო და სახჯელის ზომად 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა 

(„რეზონანსი“, 2018 წ. 27 ნოემბერი). 

      რუსთავში შვილმა მოხუც დედას გარკვეული ოდენობის თანხა სთხოვა, უარის მიღების 

შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდა („რეზონანსი“, 2018 წ. 3 დეკემბერი).   

      ამასთან „რეზონანსი“ მძიმე და უმსგავს ფაქტსაც აქვეყნებს, 2018 წლის 2 მარტს, 

საღამოს საათებში, სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი ქმედებისთვის პირობითი 

მსჯავრის ქვეშ მყოფმა ა. ე.-მ  9 წლის გოგონა ძალის გამოყენებით ქ. თბილისში, 

ვარკეთილის მე-3 მასივში განთავსებულ ავტოფარეხებთან მიიყვანა და გააუპატიურა. 

      სამართალდამცველებმა ა. ე. იმავე დღეს დააკავეს, ხოლო თბილისის საქალაქო 

სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და 16 წლითა და 9 თვით  თავისუფლების აღკვეთა 

განუსაზღვრა („რეზონანსი“, 2018 წ. 3 დეკემბერი). 

„ქალი, რომელსაც 5 დღე ეძებდნენ, სარდაფში დამარხული იპოვეს“ - ამ მასალაში 

საუბარია მარნეულში 60 წლის ქალის მკვლელობის შესახებ. ბასტი მამედოვას 5 დღის 

განმავლობაში ეძებდნენ, ბოლოს მეზობლებმა ქალი საკუთარი სახლის სარდაფში 

დამარხული იპოვეს. 

ქალს ოჯახი არ ჰყავდა და მასთან ერთად მხოლოდ მისი ძმიშვილი ცხოვრობდა, 

რომელიც ამ ამბის შემდეგ თავადაც დაიკარგა („რეზონანსი“, 2018 წ. 17 დეკემბერი). 

„ბევრი ქალი პოლიციელი მუშაობს კახეთში“ - ამ მასალაში შს-ს მინისტრის მოადგილე 

ნათია მეზვრიშვილი გურჯაანის სასამართლოსთან პოლიციელი ქალების კორდონის 

შესახებ საუბრისას აცხადებს, რომ ოპოზიციის წევრებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მხრიდან, პოლიციის სისტემაში ქალის როლის დაკნინებას აქვს ადგილი 

(„საქართველოს რესპუბლიკა“, 2018 წ.  21 დეკემბერი).  
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გაზეთი „რეზონანსი“ მკითხველს აცნობს, რომ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ 

გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად „ქალებს გენდერული თანასწორობის მისაღებად 

108 წელი დასჭირდებათ, ხოლო 200 წელი, რათა მათი ეკონომიკური შესაძლებლობები 

მამაკაცებისას გაუტოლდეს („რეზონანსი“, 2018 წ. 24 დეკემბერი). 

      „რეზონანსი“ გასაოცარ ინფორმაციასაც აქვეყნებს, რომ „მუხიანში მამაკაცმა 

ახალგაზრდა ქალი ელექტროშოკით გათიშა და მასზე იძალადა“. ბრალდებული მიიმალა, 

თუმცა პოლიციის მიერ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებით დანაშაულის 

ჩადენიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. 

      ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაული 6-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას 

ითვალისწინებს („რეზონანსი“, 2019 წ. 11 იანვარი). 

„იტალიის საავადმყოფოში უპატრონოდ მიტოვებული ქართველი ქალი წევს - <<მასზე 

ოჯახმა უარი თქვა>>“ - ამ მასალაში საუბარია სოციალური ქსელით გავრცელებულ 

ფოტოზე, რომელშიც იტალიის საავადმყოფოფი უპატრონოდ მიტოვებული ქართველი 

ქალია აღბეჭდილი („რეზონანსი“, 2019 წ. 14  იანვარი). 

     „მარნეულში დედის მიერ შვილის დაჭრის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი“ - გაზეთი 

„რეზონანსი“ წერს მარნეულში მომხდარი ძალადობის შესახებ, სადაც დედამ შვილს ცივი 

იარაღით ორი ჭრილობა მიაყენა ყელისა და გულ-მკერდის არეში. 

სოფელ ყიზილაჯლოში ვერ ასახელებენ მიზეზს, თუ რატომ ჩაიდინა დედამ ეს დანაშაული, 

თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ახალგაზრდა ქალს მამაკაცი ემუქრებოდა პირადი 

ცხოვრების დეტალების გასაჯაროებით, რაც გახდა დედასა და შვილს შორის 

დაპირისპირების მიზეზი („რეზონანსი“, 2019 წ. 14 იანვარი). 

      „რეზონანსი“ იმასაც აუწყებს მკითხველს, რომ ნეაპოლში 3-დღიანი ძებნის შემეგ 

ქართველ ქალს მეგობრის სახლში მოკლულს მიაკვლიეს. ქალის მკვლელობაში 

ბრალდებულია ასევე ქართველი ქალი, რომელიც მოკლულის მეგობარი იყო 

(„რეზონანსი“, 2019 წ. 24 იანვარი). ამავე ფაქტს ასაჯაროებს „საქართველოს რესპუბლიკა“, 
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ინფორმაციის სათაურია „ქართველი ქალი საქართველოს მოქალაქემ მოკლა?“ 

(„საქართველოს რესპუბლიკა“, 2019 წ. 24 იანვარი). 

„ბრიტანეთში მკვლელობისთვის ძებნილი თბილისში პოლიციას ჩაბარდა“ - ბრიტანეთში 

2018 წლის ივლისში 24 წლის შარლოტა ბრაუნის მკვლელობისთვის ძებნილი 31 წლის ჯეკ 

შეპარდი თბილისში პოლიციას ჩაბარდა. 

ჯეკ შეპარდს ბრიტანეში სასამართლომ დაუსწრებლად 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა 

შეუფარდა („რეზონანსი“, 2019 წ. 24 იანვარი). 

„კანადაში ქართველი ქალი თანამშრომელმა მოწამლა“ - გაზეთი „რეზონანსი“ წერს, რომ 

ტორონტოში ერთ-ერთი კომპანიის ქართველ თანამშრომელს მაცა ბელიშვილს თავისი 

თანამშრომელი რამდენიმე თვის განმავლობაში მიზანმიმართულად წამლავდა 

საყოფაცხოვრებო ქიმიის მეშვეობით. 

ბრალდებული დაკავებულია, ხოლო დანაშაულის ჩადენის მოტივი უცნობია („რეზონანსი“, 

2019 წ. 28 იანვარი). 

„მამაკაცი, ვინც საკუთარი მამიდაშვილი მოიტაცა, დაკავებულია“ - ამ მასალაში საუბარია 

მე-12 კლასის მოსწავლე ემილია განბაროვაზე, რომელიც მამიდაშვილმა საკუთარი 

სახლიდან მოიტაცა, ხოლო ოჯახს უმალავდა. პოლიციამ ბრალდებული დააკავა 

იორნმუღალოს მიმდებარე ერთ-ერთ სოფელში („რეზონანსი“, 2019 წ. 31 იანვარი). 

გაზეთი „რეზონანსი“ აუწყებს მკითხველს ახალი რეგულაციის შესახებ, რომლის 

თანახმადაც სექსუალური შევიწროებისთვის  - 300 ლარიანი ჯარიმა წესდება, ხოლო 

სექსუალური შევიწროება ჩადენილიწინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის, ორსულის, 

უმწეო მდგომარეობაში მყოფის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის მიმართ ან 

არასრულწლოვნის თანდასწრებით გამოიწვევს დაჯარიმებას 500-დან 800 ლარამდე 

(„რეზონანსი“, 2019 წ. 5 თებერვალი). 

      ამასთან გაზეთი საზარელ ფაქტსაც აქვეყნებს, გორში 14 წლის გოგონა საკუთარმა 39 

წლის მამამ გააუპატიურა („რეზონანსი“, 2019 წ. 6 თებერვალი). 
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      თბილისში, დიდუბის რაიონში, ხოშარაულის ქუჩაზე 43 წლის ქალს ყოფილმა მეუღლემ 

ცივი იარაღით ზურგის არეში მიაყენა ჭრილობა. 

      თვითმხილველთა ინფორმაციით, მათ უშუალოდ დაჭრის ფაქტი არ დაუნახავთ, თუმცა 

ქალის ხმა გაიგონეს, რომელიც ყვიროდა, რომ დაჭრილი იყო და დახმარება 

სჭირდებოდა. ქალი გადაყვანილ იქნა ღუდუშაურის კლინიკაში, სადაც ჩაუტარდა ოპერაცია 

(„რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი“, 2019 წ. 12 თებერვალი). 

      „რეზონანსი“ ბეჭდავს ინფორმაციას, რომელიც მკითხველს აუწყებს, რომ პარლამენტმა 

მიიღო კანონი, რომლის თანახმადაც სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციის ფორმად 

ჩაითვლება („რეზონანსი“, 2019 წ. 21 თებერვალი). 

      გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ იტალიურ მედიაზე დაყრდნობით მკითხველს 

აწვდის ინფორმაციას, რომ იტალიის ერთ-ერთ ქალაქში დააკავეს საქართველოს 

მოქალაქე, რომელსაც გაუპატიურებაში, ოჯახურ ძალადობასა და ძარცვაში ედება ბრალი 

(„საქართველოს რესპუბლიკა“, 2019 წ. 22 თებერვალი). ამავე ინფორმაციას ასაჯაროებს 

„რეზონანსი“, ინფორმაციის სათაურია „გაუპატიურება, ოჯახში ძალადობა და ძარცვა - 

იტალიაში საქართველოს მოქალაქე დააკავეს“ („რეზონანსი“, 2019 წ. 22 თებერვალი). 

„სარდაფში ჩაიყვანა, ხის ჯოხი თავისა და სახის არეში რამდენჯერმე ჩაარტყა - რატომ 

მოკლა ახალგაზრდამ მამიდა“ - ამ მასალაში  პროკურატურა ავრცელებს ინფომაციას, 

რომ ნ. მ.-მ ურთიერთშელაპარაკებისას ხელი ჰკრა მის მამიდას, რომელიც წაიქცა, თავი 

მიარტყა ტახტს და გონება დაკარგა. კვალის დაფარვის მიზნით ახალგაზრდამ მამიდა ბ. მ. 

სარდაფში ჩაიყვანა, რა დროსაც ქალი გონს მოვიდა, ნ. მ.-მ კი განზრახ მკვლელობის 

მიზნით ხის ჯოხი თავისა და სახის არეში ჩაარტყა, რის შედეგადაც ბ. მ. ადგილზე 

გარდაიცვალა („რეზონანსი“, 2019 წ. 26 თებერვალი). 

 რუსთავის საქალაქო სასამართლომ განზრახ მკვლელობაში ბრალდებული ნ. მ. 

დამნაშავედ სცნო და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა („საქართველოს 

რესპუბლიკა“, 2019 წ. 26 თებერვალი). 
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„15 წლის ობოლი გოგონა დეიდას უჩივის, საქმეში პოლიცია ჩაერთო“ -  ამ მასალაში 

საუბარია 15 წლის გოგონაზე, რომელიც დეიდას ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ 

ძალადობაში ადანაშაულებს. გოგონას მშობლები არ ჰყავს, ამიტომ მისი მეურვე მხოლოდ 

დეიდა იყო. 

შსს-ში ფაქტზე გამოძიება დაიწყო 126-ე პრიმა მუხლით, რაც ოჯახურ ზალადობას 

გულისხმობს („რეზონანსი“, ელზა პაპოშვილი, 2019 წ. 27 თებერვალი). 

     გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ ბეჭდავს ინფორმაციას, რომ  სრულყოფილ 

გენდერულ თანასწორობას მხოლოდ  მსოფლიოს ექვსმა ქვეყანამ მიაღწია. 

საქართველოს 100 ქულიდან 79,38 ქულა აქვს. იგივე ქულა აქვს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა 

ბელიზი, იაპონია, პანამა და თურქეთი („საქართველოს რესპუბლიკა“, 2019 წ. 2 მარტი). 

     „რეზონანსი“ წერს, რომ „გორელმა გოგომ მამას პოლიციაში ცემის გამო უჩივლა და 47 

წლის კაცი დაიჭირეს“ („რეზონანსი“, 2019 წ. 27 მარტი). ამასთან გაზეთიშემზარავ ფაქტსაც 

აქვეყნებს, ხაშურში ქმარმა ცოლს სილამაზის სალონში ცივი იარაღით გულ-მკერდის არეში 

შვიდჯერ მიაყენა ჭრილობა („რეზონანსი“, 2019 წ. 29 მარტი). 

      ქალთა მიმართ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა ძალზედ გახშირდა, 

როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიო მასშტაბით, რასაც ადასტურებს სხვადასხვა 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები. 

„უახლესიკვლევებიადასტურებს,რომმსოფლიომასშტაბით, 15 

წლისასაკისდაუფროსიქალების 30 %-

სსიცოცხლისმანძილზეპარტნიორის/მეუღლისმხრიდანფიზიკურიან/დასექსუალურიძალად

ობაგამოუცდია, ხოლო35% ასეთივეძალადობისმსხვერპლიგამხდარაარაპარტნიორისგან, 

შემთხვევითიურთიერთობისას.ქალთამიმართძალადობაქალთამკვლელობებისერთ-

ერთიყველაზეგავრცელებულიმიზეზიადაუმძიმესგავლენასქალთაჯანმრთელობისსხვამნიშ

ვნელოვანასპექტებზეცახდენს. 

ქალთამიმართოჯახშიძალადობაისევე, როგორცადრეულიდაიძულებითიქორწინება, 

ქალთამიმართძალადობისყველაზეგავრცელებულფორმადრჩებასაქართველოში. 
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გაეროსმოსახლეობისფონდისმხარდაჭერით, 2009 

წელსჩატარებულიქალთამიმართოჯახშიძალადობისეროვნულიკვლევისთანახმად, 

ქალების 6.9%-სპარტნიორის/მეუღლისმხრიდანგამოცდილიაქვსფიზიკურიძალადობა, 

ხოლო3.9% 

სექსუალურიძალადობისმსხვერპლიგამხდარა.ოჯახშიძალადობისადმიდამოკიდებულების

ადააღქმისშესახებგაეროსქალთაორგანიზაციის 2014წლისკვლევამგამოავლინა, 

რომგამოკითხულთა77.8%-ისაზრით, 

ოჯახშიძალადობაძალიანხშირადანსაკმაოდხშირადხდება. რესპონდენტთა 66.8%-

მააღიარა, რომიცნობსოჯახშიძალადობისმსხვერპლს/ძალადობაგადატანილს, ხოლო 

56.3% პირადადიცნობსმოძალადეებს.“ (ქალთამიმართ ძალადობისეროვნული 

კვლევასაქართველოში 2017, გამომცემლობა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული 

თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)2018 წ. გვ. 12-13) 

      ჩვენი მიზანი იყო, რომ გამოგვეკვლია ამ რეალურ ფაქტებზე რამდენად გაამახვილეს 

ყურადღება გაზეთებმა „საქართველოს რესპუბლიკა“ და „რეზონანსი“. დავადგინეთ, რომ 

ჩვენს მიერ შესწავლილ გაზეთებში ქვეყნდებოდა სხვადასხვა სახის ინფორმაციები ქალთა 

უფლებების დარღვევების შესახებ, როგორიცაა: ქალთა ჩაგვრა და დისკრიმინაცია, მუქარა, 

წამება, თვითმკვლელობამდე მიყვანა, დანით მოკვლა, სექსუალური შევიწროება და 

გაუპატიურება. 

გაზეთებში „საქართველოს რესპუბლიკა“ და „რეზონანსი“ უფრო მეტად ისეთი  ფაქტები 

შუქდებოდა ქალებზე, როგორიც არის ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობა და 

გაუპატიურება, სადაც ქალები მსხვერპლად გვევლინებოდნენ, რაც ამყარებდა სტერეოტიპს 

ქალების, როგორც უსუსური არსებების შესახებ. 

      „გაერთიანებულ სამეფოში Leveson Inquiry-ის ფარგლებში გამოცემულ ანგარიშში 

„მხოლოდ ქალები“ (ივსი და სხვ.(2012)) გაანალიზებულია ქალთა მიმართ ძალადობის 

დანაშაულების გაშუქება ბრიტანეთის 11 ეროვნულ გაზეთში 2012წელს ორი კვირის 

პერიოდის მანძილზე. ამ ანგარიშის მიხედვით, ქალთა მიმართ ძალადობის გაშუქების გზები 

იწვევს მითებისა და სტერეოტიპების გამყარებას. რეპორტაჟებიხშირად უზუსტოა და 
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დანაშაულის ჩამდენის ქმედებების სიმძიმე შერბილებულია, ხოლო ბრალი კი 

გადატანილია დაზარალებულსა და სხვა პირებზე“ (ქალთამიმართძალადობისადაოჯახში 

ძალადობისპრევენციისპროცესშიკერძო სექტორისადამედიისმონაწილეობის წახალისება: 

სტამბულისკონვენციისმე-17 მუხლი, ევროპისსაბჭო, 2016 

წლისიანვარი,დაბეჭდილიაევროპისსაბჭოში გვ. 45) 

ქართული მედია თითქმოს ქალებს ყურადღებას არ უთმობს, არ ამჟღავნებს მათ 

პირობნებას, თუ ეს ქალი ტიტულოვანი და ცნობილი პირი არაარის. ერთ-ერთმა კვლევამ 

დაადგინა, რომ „ქართული მედია არათუ ხელს უწყობს გენდერული სტერეოტიპების 

დანგრევას, არამედ, პირიქით, უფრო ამყარებს და ნერგავს ახალ-ახალ სტერეოტიპებს 

ქალთან მიმართებით“ (ი. ალიაშვილი, “ 

ქართულიმედიაახალიამბებისგაშუქებისასქალთაუფლებებსლახავს-

მონიტორინგისშედეგები’’). 

      სატელევიზიო მედიისაგან განსხვავებით, ბეჭდურ მედიაში არ არსებობს კანონი ან 

ეთიკის კოდექსი, რაც გააკონრტოლებს, თუ როგორ და რა სახით უნდა იბეჭდებოდეს 

ქალთა უფლებების შესახებ პრესაში. ამის კონტროლი დამოკიდებულია მხოლოდ 

რედაქციაზე. ამიტომაც ქალებთან დაკავშირებული თემების გაშუქების  მანერისას 

არასრული ინფორმაციაც მიეწოდება მკითხველს. 

თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ შესწავლილ გაზეთებში ამგვარი მძიმე და 

უპასუხისმგებლოინფორმაციები არ იბეჭდებოდა. 
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II თავი. ქალთა საკითხების ასახვა გაზეთ „კვირის პალიტრა“-ში 

       გენდერულ თანასწორობაზე დღეს აქტუალურად მსჯელობენ ქართულ სივრცეში, 

თუმცა ვაწყდებით უხეშ დარღვევებსაც, რადგან მოსახლეობას ჰგონია, რომგენდერული 

თანასწორობა მამაკაცს სახლის საქმეებს ავალებს, ხოლო ქალებს ათავისუფლებს მათგან. 

ამის გამო საზოგადოებაში ნეგატიური დამოკიდებულებაა ამ საკითხისადმი. 

      „ტერმინი „ქალთა უფლებები“ დაკავშირებულია ყველა ასაკის ქალთა და გოგონათა 

უფლებებთან და თავისუფლებებთან. ქალის უფლებების ცალკე გამოყოფა ნაკარნახევი 

იყო ქალისადმი ისტორიულად ჩამოყალიბებული სტერეოტიპული დამოკიდებულებით, 

გენდერული ასიმეტრიის, გენდერული უთანასწორობის დაძლევის სურვილით. ქალთა 

უფლებები ითვალისწინებს ქალის რეპროდუქციულ, პოლიტიკურ-ეკონიმიკუ-სოციალური 

გადაწყვეტილებების მიმღებ სტრუქტურებში მონაწილეობის, განათლების, დასაქმების, 

სუფთა გარემოს, სამშვიდობო პროცესში ჩართვის უფლებას“ 

(https://ka.wikipedia.org/wiki/ქალთა_უფლებები). 

      მსოფლიოში ქალთა უფლებების დაცვასა და მათ ემანსიპაციაზე ზრუნვა მრავალი 

ათწლეულების წინ დაიწყო,  თუმცა საქართველოში ამ თემაზე აქტუალური მსჯელობა XIX 

საუკუნეში, ჩვენი პროგრესულად მოაზროვნე წინაპრების მეშვეობით - სერგეი მესხის, ილია 

ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძის აქტიური ნააზრევით დაიწყო, რომ არაფერი 

ვთქვათ „ვეფხვისტყაოსანსა“ და თამარ მეფის ფაქტორზე, ვინც საქართველოს სათავეში 

იდგა, განაგებდა ქვეყანას და მეფე-ხელმწიფის მოვალეობით ემსახურებოდა ქართველ 

ხალხს. 

      მე-19 საუკუნეში ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ სერგეი მესხმა გაზეთ „დროებაში“ 

გამოაქვეყნა სტატია „რა დაუკარგავთ ქალებს და რას დაეძებენ ისინი“, რომელიც 

ქართველ ქალებს მიუძღვნა.  

      ამ სტატიაში წერდა, რომ ქართველი ქალების უმეტესობას ტრადიციული ცუდი ფიქრები 

აწუხებთ, ისინი მიჩვეულები არიან კეცებისადმი დამორჩილებას,  არ გააჩნიათ საკუთარი 

ინიციატივა, საზოგადოებრივ საქმეში მონაწილეობის სურვილი, განათლების მიღებით, 

ადვილი წარმოსადგენი იქნება, რომ ქალიც კაცია და კაცივით  აზროვნება შეუძლია და არა 
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მონობაში ჭაპანის წყვეტა და მხოლოდ შვილოსნობა, ან კაცის გვერდის დამშვენება-

გალამაზება. 

„ყველასათვის, ვისაც კი გონება მამა-პაპური აზრებითა და ცრუმორწმუნეობით არა აქვს 

დახშული, ცხადათ დამტკიცებულია, რომ ქალი კაცის თანასწორათ არის გაჩენილი, რომ 

იმის დამონავება, სხვა-და-სხვა უფლებების წართმევა, სიკეთის მაგივრად ვნებს 

კაცობრიობას და აფუჭებს იმის ბუნებას და ხასიათს......დამტკიცებულია, რომ ქალი მარტო 

შვილოსნობისათვის, ტკბილი გრძნობებისათვის და ქვეყნიერების დასამშვენებლათ არ 

არის გაჩენილი; დამტკიცებულია ათასი მაგალითებით, რომ ქალის ტვინსა და ხშირათ 

ხელსაც ისეთნაირათ შეუძლია კაცობრიობის სასიკეთო მოქმედება და მუშაობა, როგორც 

კაცებისას. ერთი სიტყვით, დამტკიცებულია, რომ ცხოვრებაში ქალს თითქმის ყველა იმ 

მოვალეობის და საქმის ასრულება შეუძლია, რასაც ამჟამათ მხოლოთ კაცები ასრულებენ.“ 

(ს. მესხი, „რა დაუკარგავთ ქალებს და რას დაეძებენ ისინი“, ქართული პუბლიცისტიკა-

ქრესტომათიაXIX საუკუნე, თსუ გამომცემლობა, 2007 წ. გვ.) 

      ამასთან ქალთა უფლებების დაცვას, მათ მოვალეობებს და განათლების საკითხებს 

ილია ჭავჭავაძე საგანდებოდ გამოეხმაურა 1888 წელს დაწერილ სტატიაში - „დედათა 

ემანსიპაციის შესახებ“. ამ სტატიაში ილია წერს, რომ „ბევრ კაცს, თუ ქალს ჰგონია დღესაც, 

რომ აქ მარტო იმაზეა ლაპარაკი, ვითომ ამ ემანსიპაციის საქმეში სხვა არა არის რა, გარდა 

იმისა, რომ ქალთა თუ დედათა მხოლოდ უფლება-მოვალეობა მიენიჭოთ და იმას კი 

აღარავინ ჰფიქრობს, რომ არ არის არც ერთი იმისთანა უფლება კაცთა ურთიერთობაში, 

რომელსაც არ მოსდევს მოვალეობაც“ (ჭავჭავაძე, 1988, გვ.58). ილია ჭავჭავაძე ეთანხმება 

იმ მოსაზრებას, რომ მე-19 საუკუნეში მხოლოდ კაცს ჰქონდა ისეთი უფლებები, რომელიც 

ქალსაც აუცილებლად უნდა ჰქონოდა, მაგრამ იმასაც ამბობდა, რომ მამაკაცს ისეთი მძიმე 

ტვირთის ზიდვა უწევდა, რომელსაც ქალი ვერ შეძლებდა. 

უპირველეს ყოვლისა, ილიას,საჭიროდ მიაჩნდა თვით ქალთა 

მასებიდაინტერესებულიყვნენ თავიანთივე გათავისუფლების საქმით.  ის „უკბილო 

საყვედურად“ და „უქმ ჩივილად“მიიჩნევდა ქალების მამაკაცებზე წუწუნს - „აი თქვე გულქვა 

კაცებო, რატომ თქვენს უფლებას ჩვენც არ გაგვინაწილებთ“ (ი. ჭავჭავაძე, 1928, გვ. 278) და 
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მთავარ პირობად ქალთა განთავისუფლებისთვის თვით ქალების ინიციატივა და 

აქტიურობა მიაჩნდა. ეს ინიციატივა და თვითმოქმედება ქალებს უნდა დაეწყოთ  სწავლა-

განათლებით, ვინაიდან ამის გარეშე, ილიას აზრით, სულ უქმია ლაპარაკი მათ  

მამაკაცებთანგათანასწორებაზე. ამ გზით მათ შეუძლიათ მოიპოვონ თავისუფლება, 

ადამიანური უფლება და ღირსება. ამიტომ იყო, ილია ჭავჭავაძე  „ქართველი ქალის 

წერილს“, რომელიც 1889 წლის 4 მარტის „ივერიაში“ დაიბეჭდა სათაურით: „საზოგადოების 

საყურადღებოდ“დიდი სიხარულით შეეგება, სადაც ,,ქართველი ქალი“ მოუწოდებდა 

ქალებს თვითონ თავიანთ თავზე აეღოთ  ქალთა სასწავლებლის გახსნა და ქალთა 

განათლების განსაზოგადოება, რადგან მხოლოდ ამ გზით შეეძლოთ  თავი 

დაეღწიათქართველ ქალებსიმ თითქოს „უწმინდესი და უსამღვთოესი დანიშნულებიდან“ 

როგორიცაა მხოლოდ  დედობა, ცოლობა, დობა. ყოველივე ამას ილია მიაჩნევდა ქალის 

საპატიო მოვალეობად, მაგრამ მისი დანიშნულების მხოლოდ ამით ამოწურვა - დიდ 

რეგრესულ, უსამართლო და რეაქციულ საქმედ ესახებოდა. სწავლა-განათლების გზით 

ქალს შეეძლო დაემტკიცებინა, რომ ისიც სრულუფლებიანი ადამიანია და შეუძლია 

მამაკაცის მსგავსად, შეასრულოს ყოველი საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი 

ფუნქცია.თან იყოს საუკეთესო დედა, ცოლი და და. ამის  დასამტკიცებლად ილია ქალთა 

ემანსიპაციის მოწინააღმდეგე გ. თუმანოვთან კამათის დროს მიმართავს კარლ მარქსს: 

„როგორიც დედაკაცია, ისეთი ოჯახიცაა, როგორიც ოჯახია, ისეთი სახელმწიფოცაა“ (ი. 

ჭავჭავაძე, 1928, გვ. 278) 

      სხვა არაფერი, რომ არ ვთქვათ, ჯერ კიდევ XII საუკუნის საქართველოში ქალისა და 

მამაკაცის თანასწორობაზე შოთა რუსთაველმა იმსჯელა თავის გენიალურ  

„ვეფხვისტყაოსანში“, სადაც ქალი გამოაცხადა მეფის მემკვიდრედ და აიყვანა ტახტზე. 

ამასთან XII საუკუნის ევროპაში, როცა სახელმწიფოები ჯერ კიდევ ჩამოყალიბებული არ 

იყო, საქართველოში ქალი-მეფე მართავდა ქვეყანას, რომელიც „ოქროს ხანად“ არის 

წოდებული. 

      საქართველოში დღეს  ქალთა ორგანიზაციები ცდილობენ, საზოგადოების ყურადღება 

მიიპყრონ ქალთა ძალადობის საკითხის შესახებ სხვადასხვა კვლევების გასაჯაროებით.  
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კვლევების თანახმად საქართველოში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ოჯახში 

ძალადობას.  

ჩვენი მიზანია, გამოვიკვლიოთ  ამ საკითხებზე რამდენად ამახვილებს ყურადღებას გაზეთი 

„კვირის პალიტრა“ და როგორი სახით ხდება მისი გამოქვეყნება. 

      ქვემოთ შევეხებით ამ გაზეთში გამოქვეყნებულიმასალების ანალიზს: 

„მისმა სიტყვებმა გონება დამიბნელა, ჯერ ქვა, მერე რამდენჯერმე და ჩავარტყი“ – ამ 

მასალაში საუბარია ლადო გრიგალაშვილის მიერ ანა ნაცვლიშვილის მოკვლის 

დეტალებზე, რომლის თანახმადაც გრიგალაშვილმა გოგონა ეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლა. 

ჯერ ქვა ჩაარტყა, ხოლო წაქცევის შემდეგ დანა რამდენჯერმე ჩაარტყა („კვირის პალიტრა“, 

თეა ხურცილავა, 2018 წ. 26 თებერვალი). 

      გაზეთი „კვირის პალიტრა“ მკითხველს აწვდის ინფორმაციას, რომ არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების სააგენტოს“ აღმასრულებები 

დირექტორი და ცნობილი სამოქალაქო აქტივისტი ზვიად დევდარიანი 

დადანაშაულებულია სექსუალურ შევიწროებაში („კვირის პალიტრა“, 2018 წ. 19-25 მარტი). 

     გაზეთი საზარელ ფაქტს აქვეყნებს, რომ 2018 წლის 13 აპრილს თბილისის ცენტრში 

შემზარავი მკვლელობა მოხდა, სადაც 25 წლის ქალს, ორი მცირეწლოვანი შვილის 

თანდასწრებით  მამინაცვალმა  ყელი გამოჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. 

      ბრალდებული სამართალდამცველებმა სოფელ თელეთში დააკავეს („კვირის 

პალიტრა“, თეა ხურცილავა, 2018 წ. 16-22 აპრილი). 

„დაუჯერებელია, ამდენი დაზიანებით ადამიანი გადარჩეს“ - ამ მასალაში საუბარია ბათუმში 

მომხდარი უმძიმესი ფაქტის შესახებ, სადაც ხოფას ბაზრობიდან დაბრუნებულ იზოლდა 

აბაშიძეს ლიფტში ახალგაზრდა მამაკაცმა დანით 62 ჭრილობა მიაყენა. 

გაზეთ „კვირის პალიტრა“-სთან საუბარში, ბათუმის კარდიოქირურგიის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი - მახირ ბალაქიშიევი ამბობს, რომ გასაკვირია ამდენი დაზიანებების 
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მიუხედავად ქალი რომ  გადარჩა („კვირის პალიტრა“, თეა ხურცილავა, 2018 წ. 18-24 

ინვისი). 

„ჩემი დანაშაული ის არის, რომ ცოცხალი ვარ“ - გაზეთი ბეჭდავს ახალგორში სამოქალაქო 

აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილთან ინტერვიუს, რომელიც თითქმის ერთი წელია 

ტყვეობაშია, მას ე. წ. სამხრეთ ოსეთიდან გასვლის უფლება ეკრძალება. 

თამარ მეარაყიშვილის თქმით, ის ისჯება იმის გამო, რომ მუდმივად წერს და საუბრობს 

რაიონში არსებული მძიმე ვითარების შესახებ. მის წინააღმდეგ საქმე სამი მუხლით არის 

„შეთითხნილი“ (ე. წ. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღება, საქართველოს 

მოქალაქეობის პარალელურად; ყალბი დოკუმენტების დამზადება და პარტია „ერთიანი 

ოსეთის“ მიმართ ცილიწამება). თუ ბრალი დაუმტკიცდა ცხინვალის ციხეში ერთწლიანი 

პატიმრობა ემუქრება („კვირის პალიტრა“, ლალი პაპასკირი, 2018 წ. 9-15 ივლისი). 

      გაზეთი „კვირის პალიტრა“ ფრიად სამწუხარო ამბავსაც აქვეყნებს, რომ გურიაში, 

სოფელ ნატანებში  17 წლის ნ. ბ.-მ შანტაჟის გამო თავი საკუთარი სახლის ეზოში 

ჩამოიხრჩო. 

      შსს-ს განცხადებით მომხდარ თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით დააკავეს 

1996 წელს დაბადებული მ. თ.. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომელმაც 

გარდაცვლილი ნ. ბ. სოციალური ქსელით - „ფეისბუქის“ მეშვეობით გაიცნო და მიმოწერა 

ჰქონდა დაემუქრა, თუ ინტიმური ხასიათის ფოტოსურათებს დავიდეოკადრებს არ 

გაუგზავნიდა, მათი მიმოწერა გოგონას მშობლების ხელში აღმოჩნდებოდა. გოგონა 

იზულებული გახდა დასთანხმებოდა, თუმცა მ. თ. ამის მიუხედავად, მაინც აგრძელებდა 

შანტაჟს, რაც გახდა მიზეზი გოგონას თვითმკვლელობის. 

      დაკავებულმა დანაშაული აღიარა („კვირის პალიტრა“, 2018 წ. 20-26 აგვისტო). 

      გაზეთი „კვირის პალიტრა“ წერს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რცხმელურაში 

მცხოვრები დევნოზაშვილების ოჯახის შესახებ, სადაც 8 შვილის მამის გადაწყვეტილებით 

ბავშვები სკოლაში არ დადიან. ამირან დევნოზაშვილის თქმით „არ მინდა გავიდნენ გარეთ, 
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რადგან დაბოღმილი და გაბოროტებული ხალხი ცხოვრობს, მათგან მხოლოდ ცუდს 

ისწავლიან. 

      ამირან დევნოზაშვილის დედა, ისევე როგორც მისი მეუღლე პედაგოგია, რომლებიც 

ბავშვებს სახლში ასწავლიდნენ წერა-კითხვას და სხვა საგნებშიც ამეცადინებდნენ. 8 წელი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რესურსცენტრი, სამართალდამცავები, 

სკოლის დირექტორი, სოფლის ექიმი და ცაგერ-ლენტეხის ეპარქიის ეპისკოპოსი ამ 

პრობლების მოგვარებაში იყვნენ ჩართულები და მათ მშობლებს სთხოვდნენ ბავშვები 

სკოლაში გაეშვათ, თუმცა მათი პოზიცია შეუცვლელი დარჩა. 

      დევნოზაშვილების ოჯახის 8 შვილი დაზარალებულად არის ცნობილი („კვირის 

პალიტრა, თეა ხურცია, 2018 წ. 20-26 აგვისტო) 

„სოფო გაყინული ეგდო იატაკზე, ჩვილს კი ისე ღრმად ეძინა, საღამომდე ვერ 

გამოვაფხიზლეთ“ - ამ მასალაში საუბარია საბერძნეთში მოკლული სოფო შანშიაშვილის 

შესახებ, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით გაგუდვის შედეგად გარდაიცვალა. 

სოფოს მეგობრის, ქეთი ძიგუას, თქმით, როდესაც სოფოს მეუღლის მეგობრებმა კარი 

შეამტვრიეს „სოფო გაყინული ეგდო იატაკზე, ბავშვს კი ისე ღრმად ეძინა, საღამომდე ვერ 

გამოვაფხიზლეთ“. ქეთის თქმით სოფოს ყელზე ტელეფონის კაბელი ჰქონდა შემოხვეული 

და წამების კვალი ეტყობოდა („კვირის პალიტრა“, თეა ხურცილავა, 218 წ. 15-21 

ოქტომბერი). 

      ამასთან გაზეთი „კვირის პალიტრა“  გორში მომხდარი შემზარავი ფაქტის შესახებაც 

წერს, სადაც 9 წლის ნინიკო ბერიაშვილი ოჯახის უშედეგო ძებნის შემდეგ 

სამართალდამცველებმა მოკლული იპოვეს. 

      პოლიციამ მკვლელობა ცხელ კვალზე გახსნა და იაგო ნებიერიძე დააკავა, რომელიც 

ციხეში უკვე გამოკეტს. 

      ამ მკვლელობით შეძრწუნებული გორის მოსახლეობა დამნაშავის ლინჩის წესით 

გასამართლებას ითხოვდა. 
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      გოგონას რამდენიმე დაზიანება ეტყობოდა ცხვირზე, თავსა და ყელზე, სხეულზე 

სისხლჩაქცევები ჰქონდა, ხოლო ფეხებსა და ხელებზე მავთულით შებოჭვის კვალი 

ეტყობოდა. გოგონას ბაბუის ძმის ხვიჩა ბერიაშვილის თქმით ბავშვი ნაცემიც იყო. 

      იაგო ნებიერიძე 14 წლის წინ გაუჩინარებული 11 წლის ბიჭის საქმეშიც ფიგურირებს 

(„კვირის პალიტრა“, თეა ხურცილავა, 2018 წ. 29 ოქტომბერი - 4 ნოემბერი). 

„მკვლელობა ბათუმში“ – 2018 წლის 24 ნოემბერს სამორინე „პრინცესაში“ 1961 წელს 

დაბადებულმა თურქეთის მოქალაქემ, სამართალდამცავების თქმით ეჭვიანობის ნიადაგზე 

მოკლა ახალგაზრდა ქალი, ერთი კი დაჭრა. გავრცელებული ინფორმაციით 

გარდაცვლილს ჭრილობები გულ-მკერდის არეში დანით ჰქონდა მიყენებული. 

თვითმხილველთა განცხადებით ქალები უზბეკეთის მოქალაქეები არიან, რომლებსაც 

მამაკაცი მოულოდნელად დაესხა თავს. 

      ბრალდებულ 7- დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება („კვირის 

პალიტრა“, 2018 წ. 26 ნოემბერი - 2 დეკემბერი). 

      გაზეთი გასაოცარ მასალასაც აქვეყნებს, სადაც 33 წლის მარინა საუბრობს იმის შესახებ, 

თუ რატომ გამოკეტა საკუტარმა დედამ ფსიქიატრიულში, ამის მიზეზად კი იოგაზე სიარულს 

ასახელებს. 

      მარინეს სამი წელია სარჩელი შეტანილი აქვს „ფსიქიკური დახმარების შესახებ“ კანონის 

მე-18 მუხლის წინააღმდეგ, რომელიც სახიფათოა ყველასთვის, რადგან იძლევა იმის 

საშუალებას, რომ სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი მოხვდეს ფსიქიატრიულში („კვირის 

პალიტრა“, ნანა ფიცხელაური, 2018 წ. 17-23 დეკემბერი). 

      2018 წლის ბოლო ნომერში გაზეთმა „კვირის პალიტრამ“ დაბეჭდა მასალა სათაურით 

„მკვლელობები, რომლებმაც ქვეყანა შეძრა“, რითას საზოგადოებას კიდევ ერთხელ 

შეახსენა საქართველოში, ადამიანის მიერ ჩადენილი ოთხი ყველაზე სასტიკი და შემზარავი 

მკვლელობების შესახებ, კერძოთ: 
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1. 2018 წლის 22 თებერვალს თემქაზე მოკლული ანა ნაცვლიშვილის შესახებ, რომელსაც 

ქვით ჰქონდა თავი გაჩეჩქვილი და ყელი გამოღადრული, ხოლო სხეულზე 33 

ჭრილობა დანით ჰქონდა მიყენებული. 

ანა ნაცვლისვილის მკვლელს ლადო გრიშაშვილს სასამართლომ უვადო პატიმრობა 

მიუსაჯა. 

2. 2018 წლის 13 აპრის ბარნოვის ქუჩაზე 25 წლის თამარ გამრეკელაშვილის 

მკვლელობის შესახებ, რომელსაც მამინაცვალმა ვეფხვია ბაქრაძემ, მცირეწლოვანი 

შვილების თანდასწრებით ყელი გამოღადრა. 

ბრალდებულ ვეფხვია ბაქრაძე სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და უვადო პატიმრობა 

მიუსაჯა. 

3. 2018 წლის ივლისში სმიტების ოჯახის ამოხოცვის შესახებ, სადაც მწყემსმა მალხაზ 

კობაურამ შელაპარაკების ნიადაგზე რაიან სმიტი მოკლა, 4 წლის ბავშვს მიბჯენით 

ესროლა, ხოლო ლორა სმიტი ჯერ გააუპატიურა, შემდეგ კი მდინარეში ჩააგდო. 

   მალხაზ კობაურს გორის სასამართლომ უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. 

4. გორში მოკლული 9 წლის ნინიკო ბერიაშვილის შესახებ. რომელიც იაგო ნებიერიძემ 

მოკლა („კვირის პალიტრა“, თეა ხურცილავა, 2018 წ. 24-30 დეკემბერი). 

 ამასთან გაზეთი აქვეყნებს სტატისტიკას, რომლითაც საზოგადოებას ატყობინებს, რომ 2017 

წელთან შედარებით 2018 წელს დანაშაულის რიცხვმა საქართველოში 60%-ით  იმატა, 

ხოლო დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი - 35%-ია („კვირია პალიტრა, 2018 წ. 24-30 

დეკემბერი). 

„თელეთში შვილმა დედა დაჭრა“ – 2019  წლის 8 იანვარს 1982 წელს დაბადებულმა 

მამაკაცმა საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, ურთიერთ შელაპარაკებისას დანით დაჭრა 

საკუთარი დედა. 

ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაული 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას 

ითვალისწინებს („კვირის პალიტრა“, 2019 წ. 14-20 იანვარი). 

„ბოლოდროსქალთატრადიციულიროლისმნიშვნელოვანიცვლილებისმიუხედავად, 

ქალებისადმისტერეოტიპულდამოკიდებულებასძალიანხშირადვაწყდებითდასაქართველო

მაინცპატრიარქალურსაზოგადოებადრჩება. 
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ესრეალობაქართულიმედიაშიცაისახება”.(გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში, 

2012 წ. გვ.1 http://mdfgeorgia.ge/uploads//Gender_report_II.pdf) 

ჩვენი მიზანიიყო გაგვეანალიზებინა როგორი სიხშირით და რა სახით ასახვდა გაზეთი 

„კვირის პალიტრა“ ქალთა საკითხებს. ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ სხვა საკვლევი 

გაზეთებისაგან („საქართველოს რესპუბლიკა“ და „რეზონანსი“) განსხვავებით „კვირის 

პალიტრა“ ძალზედ მცირე სიხშირით აქვეყნებდა ქალთა საკითხებს. 

      2011 წელს MDF-მა ჩაატარა კველევა „გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში“, 

სადაც ერთ-ერთი საკვლევი ობიექტი გაზეთი „კვირის პალიტრა“ იყო.  ის შენიშვნები,რაც ამ 

კვლევის დროს გამოიკვეთა, გაზეთის რედაქციას არ გამოუსწორებია და ისევ იმ სახით 

გრძელდება მუშაობა. 

„ „კვირის პალიტრის“ ამ მუდმივ რუბრიკას „თქვენთვის ქალბატონებო“ 

ჰქვია.„ქრონიკისგან“ განსხვავებით, აქ თემატიკა უფრო მრავალფეროვანია და 

მიტოვებულიქალის პრობლემის გარდა სხვა საკითხებსაც ეხება, მაგალითად, დედებსა და 

შვილებსშორის ურთიერთობებს. 

შეიძლება ითქვას, რომ რუბრიკას „თქვენთვის ქალბატონებო“ არანაირისაინფორმაციო ან 

საგანმანათლებლო ღირებულება არ გააჩნია. ის მხოლოდ დამხოლოდ სტერეოტიპების 

გაძლიერებას უწყობს ხელს. მაგალითად, გაზეთის 23აპრილის ნომერში გამოქვეყნებულია 

სტატია - „ბავშვობის საიდუმლო და„მოღალატე“ დედის წერილი“, სადაც მოთხრობილია 

დედასა და შვილს შორისდაძაბული ურთიერთობის ისტორია. ეს სტატია, სათაურიდან 

დაწყებული მასშიგადმოცემული ამბით დასრულებული, სტერეოტიპული აზროვნების 

ნიმუშია:ამყარებს სტერეოტიპს, რომ ბავშვის აღზრდა მხოლოდ დედის საქმეა 

დაშესაბამისად, ბავშვთან დაკავშირებულ ნებისმიერ პრობლემაში დედაა 

დამნაშავე,რადგან მამას უფრო დიდი მისია აკისრია - მან უნდა იმუშაოს.“(გენდერული 

სტერეოტიპები ქართულ მედიაში, 2012  წ. გვ. 1)  

http://mdfgeorgia.ge/uploads/Gender_report_II.pdf
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      გაზეთ  „კვირის პალიტრას“ 2019 წლამდე ჰქონდა ეს მუდმი რუბრიკა სახელწოდებით 

„თქვენთვის ქალბატონებო“, სადაც აგრძელებდა ბეჭდვას უსახური და არავითარი 

ღირებულების მქონე მასალებს. 

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრისა და UNDP, 2017 წელს ჩატარებული კვლევის 

„გენდერული თანასწორობა არჩევნების სატელევიზიო გაშუქებაში“-ს 

მიხედვით,„მედიაშისტერეოტიპებისადაგენდერულიდისკრიმინაციისშინაარსისშემცველიმო

საზრებებისგავრცელებისმთავარიწყაროთავადჟურნალისტები/მედიისწარმომადგენლები 

(35%) არიან, რომელსაცმოსდევსსაზოგადოებისწევრები, სასულიეროპირები, 

პოლიტიკოსებიდასხვა. ამასთან, იმავეკვლევისმიხედვით, 

სტერეოტიპებისადაგენდერულინიშნითდისკრიმინაციისტირაჟირებაბეჭდურმედიაშიუფრომ

ეტადხდება, ვიდრეტელევიზიაშიანონლაინმედიაში. 

(ფემინისტიაქტორებისგაშუქებაქართულმედიაშიდამათიმედიასთანურთიერთობისგამოცდი

ლება - თბილისი, 2018 წ. გვ. 8) 

ბეჭდურ მედიას სტერეოტიპული გაშუქების გარდა, ანალიტიკურად გაშუქების პრობლემაც 

უდგას. 2011 წელს გენდერული ძალადობის თემატიკაზე ჩატარებული მედიის 

მონიტორინგის მიხედვით, პრესაში არ გვხვდება ანალიტიკური მასალები ქალტა 

საკითხებზე. 

მინდა აღვნიშნო რომ, ჩავატარე მცირერიცხოვან (50 კაციან) ჯგუფში გამოკითხვა  

საზოგადოების აზრის დასადგენად, თუ „რამდენად ადეკვატურად აშუქებენ გაზეთები 

„საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და „კვირის პალიტრა“ ქალთა უფლებებს?“.  

გამოკითხვისას დადგინდა, რომ 86,4%-მა  არიცის ამ კითხვაზე პასუხი, 9,1%-ის აზრი 

დადებითია, ხოლო დანარჩენი უარყოფითად ფიქრობს.  
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დასკვნა 

       ქალთა მიმართ ძალადობა, გამოვლენილი ყველა ფორმით, ადამიანის უფლებებისა 

და თავისუფლებების დარღვევაა. ეს ეხება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მცხოვრებ 

ქალებს - ასაკის, სოციალური ფენის, რასისა და ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად. 

      ნაშრომში ანალიზის შედეგად შესწავლილია 2018-1019 წ.წ.-ში ქალთა უფლებებისა და 

მათი დარღვევების ასახვა გაზეთებში „საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და 

„კვირის პალიტრა“. 

მასალის შესწავლის შედეგად შესაძლებელია შემდეგი დასკვნის გამოტანა:  

      გაზეთები „საქართველოს რესპუბლიკა“ და „რეზონანსი“ ხშირად ბეჭდავდნენ ისეთ 

მასალებს, რომლებშიც ასახული იყო ქალთა უფლებების დარღვევების ფაქტები: ქალთა 

მიმართ ძალადობა, გაუპატიურება და სიცოცხლის ხელყოფაც კი, სადაც ქალები 
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მსხვერპლებად გვევლინებოდნენ, რაც ამყარებდა სტერეოტიპს ქალების, როგორც 

უსუსური არსებების შესახებ, ხოლო გაზეთი „კვირის პალიტრა“ არც ისე დიდ ყურადღებას 

უთმობდა ქალთა საკითხებისწარმოჩენას, რასაც მოწმობს მის მიერ 2018-2019 წ. წ.-ში 

დაბეჭდილი მასალების რაოდენობა, თუმცა გაზეთში ვრცელი სახით აისახა  ოთხი 

გახმაურებული მკვლელობა, რამაც შეძრა მთელი საქართველო (ანა ნაცვლიშვილის, 

თამარ გამრეკელაშვილის, სმიტების ოჯახისა და ნინიკო ბერიაშვილისმკვლელობები). 

      სამაუწყებლო მედიას გააჩნია „მაუწყებელთაქცევისკოდექსი“, რომლითაც 

განსაზღვრულია როგორ უნდა მოხდეს გენდერული საკითხების ასახვა მედიაში, თუმცა  

ბეჭდურ მედიას არ გააჩნია ეს ნორმები, რაც იწვევს ამ საკითხის სხვადასხვა დარღვევით 

გაშუქებას. მაგალითად,გაზეთები „საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და „კვირის 

პალიტრა“ საზოგადოებას აწოდებდა ისეთი მასალებს, რითაც ააშკარავებდა სტერეოტიპს, 

რომ ქალი დაუცველი და  სუსტი არსებაა, რომელსაც არავინ ესარჩლება. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ გაზეთებში მძიმე და უმსგავსო საქციელის 

წარმოჩენა,მომავალში მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრის მიზნით იყო გამოქვეყნებული. 

      შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზეთებში „საქართველოს რესპუბლიკა“, „რეზონანსი“ და 

„კვირის პალიტრა“ სხვადასხვაგვარად, მაგრამ მაინც ხდებოდა ქალთა უფლებებზე 

მსჯელობა, მათი დაუცველობის წარმოჩენა, საოჯახო კონფლიქტების დაუსრულებელი 

ისტორია. 
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