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The present study is designed to examine one of the aspects of policy implementation in
combating domestic violence. In particular, we examined different actors involved in
combating this problem in Georgia. The collected data was interpreted within the
framework of the social capital theory.
The authors of social capital theory underline that it promotes connections between
individuals, groups of individuals and institutions, and, in some cases, even the consolidation
of individuals and/or groups, to achieve a certain goal. They differentiate two types of social
capital: bonding and bridging ones. The bonding social capital refers to in-group connections,
while the bridging social capital refers to connections between socially heterogeneous
groups. For the productive co-existence of these two forms of social capital, their relatively
equal development is needed. Strong in-group ties weaken connections outside the group as
well as between groups, which, according to the theory, adversely affects country's social
capital development.
Effective opposition to domestic violence calls for the bridging social capital. International
experience shows that because of its complex nature, the united inter-agency efforts of
different actors – organizations, church, mass media, and local community – are required to
effectively combat domestic violence. All these actors form social capital. Several studies
were conducted in Georgia concerning the role of governmental and non-governmental
organizations in the process of anti-domestic violence policy implementation, while the
other actors have not been in the focus of the research. Therefore, the present study aims to
explore the role of social capital, in particular, the church, media, and the local community
in combating domestic violence in Georgia.
The information on the above mentioned actors was collected through media publications,
organizations’ websites and semi-structured interviews with the representatives of the
organizations. According to the results, Georgian church, mass media, and local community
are minimally, if at all, involved in combating domestic violence. Their activities contribute
to further strengthening of established stereotypes about family and gender roles in Georgian
society, thus posing certain obstacles on the way of combating domestic violence in the
country. These actors do not perceive domestic violence as the social problem and
consequently, do not attempt to respond to it. In addition, Georgian church, mass media, and
local community do not cooperate with each other regarding this issue that indicates to the
weak bridging social capital. Other researchers have revealed that the bonding social capital
is strongly developed in Georgia creating the obstacle for the development of the bridging
social capital in the country. This has an important unfavorable influence on the processes of
combating domestic violence.
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სოციალური კაპიტალი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ: ეკლესია, მასმედია,
საზოგადოება

შესავალი
ოჯახში ძალადობა საკმაოდ გავრცელებული ფენომენია საქართველოში, ისევე
როგორც მთელ მსოფლიოში (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010, ჯავახიშვილი და სხვ., 2011,
ჯავახიშვილი, წულაძე, 2011,

Thomas, et. al., 2006, Kaze, Pettai, 2008a, 2008b).

ძალადობის შემთხვევების სიხშირის პროცენტული მაჩვენებლები საქართველოს
მოსახლეობაში

5%-დან

31%-მდე

მერყეობს.

მიუხედავად

ამისა,

ქართული

საზოგადოება ოჯახში ძალადობას პირად საკითხად მიიჩნევს და მასზე რაიმე
ფორმით რეაგირებას თავს არიდებს (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010, ალადაშვილი, ჩხეიძე,
2008).
საერთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ოჯახში ძალადობის პრობლემის
კომპლექსური

ხასიათის

გამო,

მის

წინააღმდეგ

ეფექტური

ბრძოლისათვის

სხვადასხვა აქტორების – ორგანიზაციები, ეკლესია, მასმედია და ადგილობრივი
საზოგადოება/თემი – გაერთიანებული ძალისხმევაა საჭირო (Dobash & Dobash, 1992;
Roggeband, 2004; Johnson, Brunnel, 2006; Johnson, 2009; Weldon, 2004). ყველა ეს აქტორი
ქმნის სოციალურ კაპიტალს.
სოციალური კაპიტალი გულისხმობს სოციალურ კავშირებსა და ნდობას, რომლებიც
ერთმანეთთან აკავშირებენ ინდივიდებს ან ინდივიდთა ჯგუფებს და, ამგვარად,
შესაძლებელს ხდიან მათ შორის თანამშრომლობას საერთო მიზნის მისაღწევად
(Putnam, 1995). ჯეიმს ქოულმენი სოციალურ კაპიტალს განიხილავს როგორც
ურთიერთობების სიტემას, რომელიც ხელს უწყობს სანდო გარემოს შექმნასა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას (Coleman, 1988). სოციალური კაპიტალის მრავალი
დეფინიციის არსებობის მიუხედავად, სოციალური კაპიტალის თეორიის ავტორები
ხაზს უსვამენ მის დამაკავშირებელ როლს იმ თვალსაზრისით, რომ ის ხელს უწყობს
ინდივიდების, ინდივიდთა ჯგუფებისა და ინსტიტუციების დაკავშირებას და,
ზოგიერთ შემთხვევაში, გაერთიანებასაც კი, გარკვეული მიზნის მისაღწევად.
სოციალური კაპიტალის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს ნდობა
წარმოადგენს (Coleman, 1988, Putnam,1993). ნდობასა და სოციალურ კაპიტალს შორის
კავშირის

შესახებ

განსხვავებული

მოსაზრებები

არსებობს

ამ

სფეროს

წარმომადგენლებში. კერძოდ, მკვლევართა ნაწილი თვლის, რომ ნდობა სოციალური
კაპიტალის წინაპირობაა, მაშინ როდესაც მეორე ნაწილი მას, როგორც სოციალური

კაპიტალის

შედეგს

ისე

განიხილავს.

მიუხედავად

ურთიერთგანსხვავებული

არგუმენტებისა, ყველა მკვლევარი თანხმდება იმაზე, რომ აქტორებს შორის
სოციალური კავშირებისა და თანამშრომლობის არსებობა შეუძლებელია ნდობის
გარეშე (Coleman, 1988, Putnam,1993).
პატნემი დამაკავშირებელი სოციალური კაპიტალის ორ დონეს გამოჰყოფს: მიკრო და
მაკროს. მიკრო დონე, რომელიც შიდაჯგუფურ კავშირებს (ოჯახი, სამეგობრო წრე)
აღწერს, ჯგუფის შიგნით თანამშრომლობასა და ერთსულოვნებას ავითარებს. ამავე
დროს, ძლიერი შიდაჯგუფური კავშირები ასუსტებს ჯგუფის გარეთ და ჯგუფებს
შორის კავშირებს (Håkansson, 2009). მაკრო დონე სოციალურად ჰეტეროგენულ
ჯგუფებს აკავშირებს ერთმანეთთან და ამგვარად, კომუნიკაციისა და ინფორმაციის
გაცვლის მეტ სივრცეს ქმნის. სოციალური კაპიტალის სწორედ ამ ფორმას მიიჩნევს
პატნემი საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვან წყაროდ (Baker, 2009). იგი
აღნიშნავს, რომ რაც უფრო მასშტაბურია პრობლემა საზოგადოებაში, მით უფრო
ძლიერი მაკრო დონის სოციალური კაპიტალია საჭირო (Håkansson, 2009).
საქართველოში მაკრო დონის სოციალური კაპიტალის მაჩვენებელი დაბალია, რასაც
ვერ ვიტყვით მიკრო დონის სოციალურ კაპიტალზე, რომლის მაღალი მაჩვენებელი
ძლიერი შიდაჯგუფური კავშირების არსებობით არის განპირობებული. ქართველები
დახმარებისა და თანადგომისათვის ძირითადად თავიანთი ოჯახის წევრებს,
მეგობრებსა და სამეზობლოს მიმართავენ, ხოლო საზოგადოების გარეშე წევრებთან
თანამშრომლობისაგან თავს იკავებენ. პოსტკომუნისტური საზოგადოებების ერთერთი მკვლევარი მარკ ჰოვარდი საქართველოში დაბალი მაკრო დონის სოციალური
კაპიტალის

არსებობას

ქვეყნის

კომუნისტურ

წარსულს

უკავშირებს

და

სამ

კონკრეტულ მიზეზზე საუბრობს: 1. უნდობლობა სხვადასხვა ორგანიზაციებისადმი;
2. კომუნისტურ ეპოქაში არსებული უნდობლობის გარემოში მეგობრული/კლანური
კავშირების გაძლიერება; 3. „პოსტკომუნისტური იმედგაცრუება“ - კომუნიზმის
შემდეგ შექმნილმა ახალმა პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა სისტემამ მოსახლების
იმედები ვერ გაამრთლა, რამაც შედეგად მოქალაქეთა დემობილიზაციას შეუწყო
ხელი. ამგვარად, კომუნისტურმა წარსულმა თავის დროზე ინტერ-პერსონალური
ნდობის შემცირება, შეიძლება ითქვას, გაქრობა გამოიწვია და ამის სანაცვლოდ,
გააძლიერა შიდაჯგუფური კავშირები (ოჯახი, სამეგობრო წრე). მარკ ჰოვარდის
არგუმენტებს იზიარებენ ამ სფეროს სხვა წარმომადგენლებიც (CRRC, 2011).
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში უწყებათშორისი თანამშრომლობის და
შესაბამისად, ძლიერი მაკრო დონის სოციალური კაპიტალის არსებობის საჭიროების
შესახებ ჯერ კიდევ მე–20 საუკუნის 80–იან წლებში აღნიშნავდნენ. ამ მხრივ,
აღსანიშნავია მინესოტას შტატში შემუშავებული ოჯახში ძალადობის დაძლევის ე.წ.
„დულუსის მოდელი“, რომლის მიხედვითაც, პრობლემის პრევენციის ეფექტურ
სტრატეგიას

ინსტიტუციებს

შორის

თანამშრომლობა

წარმოადგენს

(Paymar,

Martinson, 2009, pp.2). ბევრი ქვეყანა ცდილობს დანერგოს აღნიშნული მოდელი,
თუმცა ეს გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იქიდან გამომდინარე,
რომ

მისი

ეფექტურად

გამოყენება

ადგილობრივი

თავისებურებების

გათვალისწინებას მოითხოვს.
ამგვარად, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში სხვადასხვა ინსტიტუციის
გაერთიანებული თანამშრომლობის საკითხი აქტუალურია ბევრ ქვეყანაში, მათ
შორის

საქართველოშიც.

ამ

პროცესში

სამთავრობო

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციების როლის შესწავლის მიზნით, საქართველოში ჩატარდა რამდენიმე
კვლევა. 35 არასამთავრობო და 5 სამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ოჯახში
ძალადობის

პრევენციის

მიმართულებით.

მათ

საქმიანობას

ძირითადად

მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრისა
და პრევენციის მიზნით შემუშავებული კანონის იმპლემენტაციის ეფექტურობის
ამაღლება წარმოადგენს. ეს უკანასკნელი სხვადასხვა სააგენტოების, მეტწილად
პოლიციის

მომზადებისა

უზრუნველყოფის

გზით

და

ძალადობის

ხორციელდება.

მსხვერპლთა

არასამთავრობო

თავშესაფრით
ორგანიზაციების

უმრავლესობა საკმაოდ სუსტია, მათი ტექნიკური და ადამიანური რესურსები
შეზღუდულია, ხოლო განხორციელებული პროექტების რიცხვი მცირე, მაშინ,
როდესაც, რამდენიმე ორგანიზაცია საკმაოდ წარმატებულად ფუნქციონირებს.
თანამშრომლობის კუთხით აღსანიშნავია, რომ სამთავრობო ორგანიზაციები უფრო
მეტად თანამშრომლობენ შედარებით ძლიერ ადგილობრივ და საერთაშორისო
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ამასთანავე, თითოეული მხარე მიიჩნევს, რომ
მისი
ვიდრე

როლი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში უფრო მნიშვნელოვანია
მეორე

მხარის,

რაც

მათ

მიერ

აქტორებს

შორის

თანამშრომლობის

მნიშვნელობის არაადექვატური შეფასებით აიხსნება. მიუხედავად იმისა, რომ
სამთავრობო

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციები

გარკვეული

სირთულეების

არსებობის პირობებში მეტნაკლებად ჩართულები არიან აღნიშნული პრობლემის
პრევენციის პროცესებში, მათ შორის არსებული თანამშრომლობა დადებითად ვერ
ფასდება (Javakhishvili, et al., 2011).
მსგავსი კვლევები არ ჩატარებულა დანარჩენი აქტორებთან მიმართებაში. სწორედ
ამიტომ, წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის
სოციალური კაპიტალის, კერძოდ, ეკლესიის, მასმედიისა

და ადგილობრივი

საზოგადოების/თემის როლის შესწავლას.
ზემოთ აღნიშნული აქტორების შესახებ ინფორმაცია მოძიებულ იქნა მედია
პუბლიკაციების,
წარმომადგენლებთან

სამთავრობო
ნახევრად

და

არასამთავრობო

სტრუქტურირებული

ორგანიზაციების
ინტერვიუების,

ამ

ორგანიზაციების ვებგვერდების შესწავლის საფუძველზე. ოჯახში ძალადობის
კუთხით ქართული მედიის კვლევა განხორციელდა 2006 წლიდან, როდესაც

საქართველოში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი მიიღეს, 2010 წლამდე, ამ
პერიოდში გავრცელებული სხვადასხვა ბეჭდვითი და სატელევიზიო მასალის
ანალიზის შედეგად.
მასმედია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ამერიკასა

და

ინგლისში

ჩატარებული

კვლევები

აჩვენებს,

რომ

მასმედია

წარმოადგენს მნიშვნელოვან ბერკეტს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში,
განსაკუთრებით მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების კუთხით
(Berns, 2009).

მასმედიას შეუძლია შეცვალოს საზოგადოებაში დამკვიდრებული

დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ, ისევე როგორც, ხელი
შეუწყოს მსხვერპლთა თვითცნობიერების შეცვლას (Stanko, 2001). 2010 წლის კვლევამ
”ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის მედია რეპრეზენტაცია საქართველოში” აჩვენა,
რომ სამწუხაროდ, 2006-2010 წლებში ოჯახში ძალადობის თემას ძალიან მცირე
რაოდენობით სტატია და ტელეგადაცემა მიეძღვნა.
პრესაში (3 გაზეთი: ახალი თაობა, თბილისელები, 24 საათი და 4 ჟურნალი: ცხელი
შოკოლადი, პრაიმ თაიმი, ლიბერალი, კარიბჭე) მხოლოდ 11 სტატიაშია საუბარი
ოჯახში ძალადობის საკითხზე. სტატიები ძირითადად პრობლემის აღწერას და
მასთან ბრძოლის აუცილებლობას ეხება. მათში ნაკლებად ჩანს მიღწევები, ან
კონკრეტული ქმედებები. რაც შეეხება ტელევიზიას, ძალადობის თემას სულ 4
გადაცემა მიეძღვნა, სადაც მოწვეულნი იყვნენ სამთავრობო და არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებმაც თავიანთ საქმიანობაზე ისაუბრეს.
მათგან ორ გადაცემაში ყავდათ სტუმრად ძალადობის მსხვერპლნი.
მასმედია მხოლოდ ერთი სამთავრობო და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის
შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც, მათი სამუშაო გამოცდილება
არც ისე ნაყოფიერია. არსად ჩანს მიღწევები, საუბარია მხოლოდ პრობლემებზე,
დასმულია საკითხი, თუმცა არაფერია ნათქვამი მისი გადაჭრის შესაძლო გზებზე.
სამთავრობო ორგანიზაციებთან შედარებით, რომლის საქმიანობის შესახებ არსად
არაფერია ნახსენები, არასამთავრობო ორგანიზაციები შედარებით დადებითადაა
წარმოჩენილი პრესასა და ტელევიზიაში, ჩანს მათი კონკრეტული ნაბიჯები
პრობლემასთან ბრძოლის კუთხით. სამთავრობო სექტორიდან მხოლოდ სახალხო
დამცველის სამსახურის აქტიურობა ჩანს. აღსანიშნავია ასევე, რომ არც სტატიებში და
არც

გადაცემებში

არ

არის

საუბარი

ორგანიზაციების

ერთმანეთთან

თანამშრომლობაზე.
ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს ის ფაქტი, რომ მედიაში არ მოიძებნება ოჯახში
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეკლესიის ჩართულობის ამსახველი რაიმე
მასალა, თუ არ ჩავთვლით ჟურნალ კარიბჭეში გამოქვეყნებულ ერთ სტატიას,

რომელიც გენდერულ თანასწორობას ეხება და პირდაპირ კავშირში არ არის
ძალადობის თემასთან. ასევე არ ჩანს პრესასა და ტელევიზიაში საზოგადოების
ჩართულობა ძალადობის პრობლემის მოგვარების კუთხით (ჯავახიშვილი, 2010).
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ერთ–ერთ სტრატეგიას,
როგორც ზოგადად პრობლემის, ასევე მათი საქმიანობის შესახებ საზოგადოების
ინფორმირება

წარმოადგენს.

ამ

მხრივ,

ისინი

მნიშვნელოვნად

არიან

დამოკიდებულნი მედია საშუალებებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი
ორგანიზაცია ბოლო ხანებში მედიის გააქტიურების შესახებ აღნიშნავს, საერთო
ჯამში მისი

მუშაობა ძალადობის პრობლემასთან

მიმართებაში არ ფასდება

დადებითად. უკმაყოფილება ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ მედია არ იცავს
ეთიკის

ნორმებს,

ჟურნალისტები

ეძებენ

სკანდალებს

და

არღვევენ

კონფიდენციალობას (ჯავახიშვილი და სხვ., 2011).
„მედია არ აშუქებს ამას [ოჯახში ძალადობას] ასე ვთქვათ გეგმიურად. უფრო
კონკრეტულ ფაქტზე დაყრდნობით იწყებს ამაზე ტრიალს... ხო, აი ეხლა როდესაც
მივიღეთ ახალი სამოქმედო გეგმა, იქ ჩაიდო ერთ-ერთი ასეთი კომპონენტი, რომ
მედიას ევალება, რომ რაღაცა პერიოდულობით გააკეთოს გადაცემები, რომლებიც
იქნება მიმართული არა სკანდალზე და ასე ვთქვათ, რაღაცა ფაქტის გარშემო
ინფორმაციის განხილვაზე, არამედ ზოგადად პრობლემატიკაზე, სასაუბრო
თემაზე... ანუ არ ვიცი რა ფორმატით იქნება ეს, თვითონ ტელევიზიის
გადასაწყვეტია, არხის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თემა იქნება ოჯახში ძალადობა, და
მიზანიც ის, რომ ცნობიერების ამაღლება კვლავ და კვლავ...“ (სამთავრობო
ორგანიზაცია)
„ბეჭდურ მედიას უფრო უჭირს, იცით, პროფესიონალური თვალსაზრისით.
შეიძლება კარგი, გვარი და სახელი არ დაწეროს, მაგრამ სკოლას თუ დაწერს,
სოფელს თუ დაწერს, ყველა გარემოებას აღწერს, რითიც მისი იდენტიფიცირება
იქნება შესაძლებელი, ახლა გვარი და სახელი არ აქვს მნიშვნელობა დაიწერება თუ
არა... პროფესიონალური თვალსაზრისით რომ უჭირთ ზოგადად ახლა, მაგას რად
უნდა ლაპარაკი.“ (სამთავრობო ორგანიზაცია)
მსგავსი

მოსაზრებებია

წარმოდგენილი

სახალხო

დამცველის

ოფისის

მიერ

გამოცემულ ჟურნალში „სოლიდარობა“, ოჯახში ძალადობის თემის მედიაში
გაშუქების

შესახებ.

ჟურნალისტების

არაეთიკური

მიდგომა

ძალადობის

საკითხისადმი და საზოგადოებისათვის ხშირად გაუგებარი სოციალური რეკლამები,
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში მედიის მინიმალურ, არაეფექტურ
ჩართულობაზე მიუთითებს.

მედიის განვითარების ფონდის მიერ ქართულ მედიაში გენდერული სტერეოტიპების
შესწავლის მიზნით ჩატარდა სხვადასხვა მედია საშუალების მონიტორინგი (2011).
ავტორმა რამდენიმე ასპექტზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის ოჯახში
ძალადობის გაშუქების სიხშირესა და ეთიკური პრინციპების დაცვის ხარისხზე.
შედეგებმა აჩვენა, რომ მედია საშუალებები მხოლოდ კონკრეტული შემთხვევების
ზედაპირული აღწერით შემოიფარგლებიან. პრობლემის დაყენება, მისი განზოგადება
და

ანალიზი,

ძალადობის

აღმოფხვრის

მექანიზმების

შესახებ

შესაბამისი

ექსპერტების მოსაზრებების გაშუქება თითქმის არ ხდება. ამასთანავე, ძალადობის
შემთხვევების გაშუქების დროს არ ხდება კონფიდენციალობის დაცვა და მასალის
გამოქვეყნების შესაძლო შედეგის გათვალისწინება. მონიტორინგი ორჯერ, 2011 და
2012 წლებში ჩატარდა. 2012 წლის განმეორებითმა კვლევამ აჩვენა, რომ ოჯახში
ძალადობის საკითხისადმი მასმედიის მიდგომა თვისობრივად არ გაუმჯობესებულა
(მსხილაძე, 2011, 2012).
მართლაც, მასმედია საკმაოდ მწირ ინფორმაციას გვაწვდის როგორც ზოგადად
ძალადობის საკითხის, ასევე მის წინააღმდეგ ბრძოლაში სხვადასხვა ინსტიტუტის
ჩართულობის შესახებ. ჩვენს მიერ შესწავლილი სხვადასხვა წყაროის შედარების
საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მასმედია არ განიხილავს ოჯახში
ძალადობას

სოციალურ

პრობლემად

და

შესაბამისად,

ნაკლებად

არის

დაინტერესებული მისი გაშუქებით.
ეკლესია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ეკლესიის ჩართულობა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში პრობლემის
პრევენციისა და აღმოფხვრის შესახებ გლობალური სამოქმედო გეგმის მნიშვნელოვან
ნაწილს

წარმოადგენს.

მისი

პრაქტიკული

განხორციელება

მოითხოვს

სამღვდელოების ინფორმირებულობას, დაინტერესებასა და აქტიურ მონაწილეობას
პრობლემის გადაჭრისაკენ მიმართულ პროცესებში. ამერიკასა და ევროპაში ეკლესიის
მსახურები

სხვადასხვა

საშუალებით

ცდილობენ

აიმაღლონ

ცოდნა

ოჯახში

ძალადობის ფსიქოლოგიური ასპექტებისა და პრობლემის აღმოფხვრის შესაძლო
მექანიზმების შესახებ (Franklin, Fong 2011). თუმცა, რიგ შემთხვევებში, ეკლესია,
როგორც სოციალური კაპიტალი შესაძლოა უარყოფითი შედეგის მომტანი იყოს
ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის. ტრადიციულ საზოგადოებებში, სადაც
ეკლესიის წარმომადგენლებს პატრიარქალური დამოკიდებულება აქვთ ოჯახისადმი
და განქორწინებას ეწინააღმდეგებიან, ძალადობის მსხერპლი ქალების არჩევანი
იზღუდება, რაც, თავის მხრივ, მსხვერპლის მიერ ძალადობრივი ურთიერთობებიდან
თავის დაღწევას ართულებს (Basu, 2008).
საქართველოს პრესისა და ტელევიზიის კვლევამ (2010) აჩვენა, რომ 2006 წლიდან
2010 წლამდე პერიოდში სტატიებისა და ტელე–გადაცემების ანალიზის შედეგებით

არ მოიპოვება რაიმე რეპორტაჟი ან სტატია იმის შესახებ, თუ რა გააკეთა ეკლესიამ
ოჯახში ძალადობის შემცირება/აღმოფხვრის მიზნით. ერთადერთი სტატია, სადაც
შეგვიძლია დავინახოთ ეკლესიის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია იმის თაობაზე, თუ
როგორ ვებრძოლოთ ოჯახში ძალადობას,

ჟურნალ კარიბჭეში იქნა მოძიებული

სათაურით „გენდერული თანასწორობა პირველ ქრისტიანულ საზოგადოებაში“
(მღვდელი

ლევან

მათეშვილი,

2007).

სტატიაში

საუბარია

იმაზე,

რომ

მართმადიდებლურ რელიგიაში ქალი და მამაკაცი თანასწორია, ხოლო მათი
ქორწინება აღიქმება, როგორც ორი პირის მთლიანი შინაგანი ერთობა. აქედან
გამომდინარე, თუ მეუღლეები იცხოვრებენ რელიგიურად, მათ ოჯახში ვერ იქნება
ბოროტება და, შესაბამისად, ვერც ძალადობა (ჯავახიშვილი, 2010).
”არ არის მათ შორის არავითარი გაყოფა და განხეთქილება, არც სულში და არც
სხეულში. ისინი ერთად ლოცულობენ, ერთად იყრიან მუხლს, ერთად
მარხულობენ, ერთმანეთს ამხნევებენ და ხელმძღვანელობენ... იესო ქრისტე
ხარობს ასეთი ოჯახობისთვის, უგზავნის მათ თავის მშვიდობას და სუფევს
მათთან ერთად, ხოლო იქ სადაც უფალია, იქ ბოროტი სული ვერ შევა.”
(ჟურნალი „კარიბჭე“, 2007)
სტატიაში არ ჩანს ეკლესიის რაიმე სახის ჩართულობა ძალადობის პრობლემის
მოგვარებაში, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან ის გენდერულ თანასწორობას ეხება და
არა უშუალოდ ოჯახში ძალადობის პრობლემას.
მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში ძალადობის მიმართ ეკლესიის პოზიციის ამსახველი
სპეციალური რეპორტაჟი ან სტატია ქართულ მედიაში არ მოიძებნება, მისი
დამოკიდებულების
შესაძლებელი.

დანახვა

პირველი

სხვა

საკითხი

საკითხებისადმი
განქორწინებას

მიძღვნილ

ეხება.

ეკლესია

სტატიებშია
ზოგადად

ეწინააღმდეგება ქორწინების გაუქმებას, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში, პირიქით,
მხარს უჭერს მეუღლეების დაშორებას. სწორედ ასეთი შემთხვევაა ოჯახში ძალადობა.
ჭეშმარიტად მორწმუნე ადამიანმა არ უნდა მისცეს თავს უფლება იძალადოს
მეუღლეზე, რადგან მართლმადიდებლობა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას
ქადაგებს. მამაკაცის ძალა უნდა გამოვლინდეს მეუღლესა და შვილებზე ზრუნვაში და
არა სისასტიკეში. როდესაც ეს ასე არ ხდება, ეკლესია აძლევს ქალს უფლებას,
დაშორდეს ასეთ ქმარს.
„თუკი გამოუვალი მდგომარეობაა და ვინმეს რაიმე საფრთხე ემუქრება, მაშინ
მოძღვარი აძლევს კურთხევას, რომ გასცილდეს ასეთ ქმარს. არსებობს
სხვადასხვა მიზეზები, როდესაც ეპისკოპოსი ჯვარს აყრის ხოლმე. ეს
უკიდურესი მდგომარეობაა და ეს ამტკიცებს, რომ ეკლესია ზრუნავს
პიროვნებაზე“ (ჟურნალი „კარიბჭე“, 2010).

მეორე საკითხი, მართმადიდებლურ რელიგიაში გავრცელებული მოძღვრებაა იმის
შესახებ, რომ ქალი უნდა ემორჩილებოდეს ქმარს. ამ კუთხით ეკლესიისთვის
გარკვეული იერარქია არსებობს: „პავლე მოციქული წერს, რომ ცოლი უნდა
დაემორჩილოს ქმარს, ქმარი კი ღმერთს“ (ჟურნალი „კარიბჭე“, 2010). კაცი, რომელიც
ღმერთის მორჩილია, არ იკადრებს ცოლზე ძალადობას, რადგან ღმერთი ყოველგვარი
ძალადობის წინააღმდეგია და „თუ ქმარი ხმარობს რაიმე ძალადობას ამას ეკლესიას
ნუ დააბრალებს. პირიქით, ეს ეკლესიის უფლის და ღვთის კანონის საწინააღმდეგოა.“
(ჟურნალი „კარიბჭე“, 2010) (ქობალია, 2011).
მართალია, ამ და სხვა სტატიების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ეკლესიის პოზიცია
ოჯახში ძალადობის საკითხის მიმართ ცალსახად ნეგატიურია, მაგრამ ის პირდაპირ
არსად საუბრობს ძალადობის პრობლემაზე და მისი აღმოფხვრის გზებზე, რომ
აღარაფერი ვთქვათ მის წინააღმდეგ განხორციელებულ კონკრეტულ ქმედებებზე.
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები
არაერთგვაროვნად აფასებენ ეკლესიის როლს ძალადობის პრობლემის წინააღმდეგ
ბრძოლაში. მათი დიდი ნაწილი თვლის, რომ ეკლესია წამახალისებლად მოქმედებს
ოჯახში ძალადობაზე, რადგან ის ქალის ქმრისადმი მორჩილებას ქადაგებს. როდესაც
ეკლესია ამბობს, რომ „ოჯახის თავი კაცია“ და „ცოლი უნდა იყოს ქმრის მონა“, ამით
საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპს განამტკიცებს, რაც, შემდგომ ოჯახში
ძალადობის მიზეზი ხდება.
„ეკლესია კონსერვატორია თავის აზროვნებაში, დოგმების მატარებელი და მე
ვთვლი, რომ დიდი როლი აქვს ხოლმე ეკლესიას... როგორც წესი ქადაგებენ,
რომ მამაკაცი არის ოჯახის თავი, რაც ყველა ძალადობის შედეგია შემდგომ... მე
ვთვლი, რომ ეკლესიას ძალიან დიდი როლი აქვს ოჯახში... სტერეოტიპების
ჩამოყალიბებაში დიდი როლი მიუძღვის.“ (რეგიონალური არასამთავრობო
ორგანიზაციის წარმომადგენელი)
სხვა რესპონდენტების აზრით, ეკლესიის დამოკიდებულება ზემოთ აღნიშნული
საკითხისადმი არასწორადაა გაგებული საზოგადოების მიერ. ეკლესია, პირველ
რიგში, ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგია (ჯავახიშვილი და სხვ., 2011).
“ზოგადად მამაკაცის პრიორიტეტი იგივე ქრისტიანულ რელიგიაში არის.
მაგრამ

ეს

არავითარ

გადმოსახედით,

ჩემი

შემთხვევაში,
თვალთახედვით,

თუნდაც
არ

იგივე

რელიგიური

გულისხმობს

ძალადობას.”

(სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი)
ქართულ

საზოგადოებაში

ავტორიტეტით

საპატრიარქო

სარგებლობს.

ნდობის

და

ეკლესია

პროცენტული

მაღალი

ნდობითა

მაჩვენებლის

და

მიხედვით,

რელიგიური ინსტიტუციები პირველ ადგილზეა (83,1%). მათ მოსდევს ჯარი (70,9%),
საბანკო სექტორი (50,2%), მასმედია (48,4%) და ა.შ. (Charles, 2007). ამ მონაცემების
მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ეკლესია შეიძლება წარმოადგენდეს ძლიერ სოციალურ
კაპიტალს საქართველოში და ასეც არის, მაგრამ არა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლის კუთხით. ოჯახში ძალადობის იმ მსხვერპლ ქალთა მაჩვენებელი,
რომლებიც

დახმარებისათვის

ან

პრობლემის

გაზიარების

მიზნით

ეკლესიას

მიმართავენ, ძალიან მცირეა (3,2%), რაც, კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ მისი
ჩართულობა ძალადობის პრობლემის მოგვარებაში მინიმალურია. (ჩიტაშვილი და
სხვ., 2010) ამას ადასტურებს ისიც, რომ ქართულ რეალობაში არ მოიპოვება
არავითარი ინფორმაცია საპატრიარქოს მიერ ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის
მიზნით განხორციელებული პროექტების შესახებ.
ამგვარად,

ქართული

მართმადიდებლური

ეკლესია

არ

გამოხატავს

ოჯახში

ძალადობის საკითხით დაინტერესებას და შესაბამისად, არ ფლობს პრობლემის
მოგვარების მიმდინარე პროცესებში თანამონაწილეობისათვის საჭირო რესურსებს.
ამავე დროს, სხვა ქვეყნებში, კერძოდ, ამერიკაში, ეკლესია და სამღვდელოება
მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
კუთხით (Franklin, Fong, 2011). აშკარაა, რომ ეკლესიის ამგვარ მზაობას განაპირობებს
ადგილობრივი

საზოგადოებისა

და

სამართლებრივი

სისტემის

რეალისტური

დამოკიდებულება ოჯახში ძალადობის საკითხისადმი (Weathehrholt, 2008).
საზოგადოება ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ
საზოგადოების, ისევე როგორც ეკლესიის, მონაწილეობა ოჯახში ძალადობის
აღმოფხვრისა და პრევენციის პროცესებში ყოველთვის დადებითი შედეგის მომტანი
არ

არის

ძალადობის

მსხვერპლი

ქალებისათვის.

ზოგიერთ

პატრიარქალურ

საზოგადოებაში ოჯახში ძალადობა არათუ აღიარებულია სოციალურ პრობლემად,
არამედ მისაღებიც კი არის. ამ ტიპის საზოგადოებებში ოჯახის/ჯგუფის რეპუტაციის
შელახვა წარმოადგენს პრობლემას, და არა ქალის მოძალადე ქმრის გვერდით
თანაცხოვრება (Basu, 2008).
2010 წლის კვლევამ”ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის მედია რეპრეზენტაცია
საქართველოში” აჩვენა, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობის საკითხი საჯაროდ
არ განიხილება, რაც ამ საკითხისადმი საზოგადოების დამოკიდებულებით შეიძლება
აიხსნას (ჯავახიშვილი, 2010).
ოჯახში ძალადობა ოჯახურ, პირად საკითხად აღიქმება და მასში რაიმე სახის ჩარევა,
თუნდაც კანონის ძალით, დაუშვებელია. (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010) ამით შეიძლება
აიხსნას

ის

ფაქტიც,

რომ

ძალადობის

პრობლემზე

მუშაობის

პროცესში

ორგანიზაციები გარკვეულ წინააღმდეგობას აწყდებიან საზოგადოების მხრიდან.

მსხევრპლისადმი გაწეული დახმარება საზოგადოებაში ნეგატიურ და ზოჯერ
აგრესიულ დამოკიდებულებასაც კი იწვევს, იმდენად, რომ რიგ შემთხვევებში
პოლიციის ჩარევა ხდება საჭირო (ჯავახიშვილი და სხვ., 2011).
ქართული საზოგადოებისთვის ოჯახში ძალადობა ტაბუირებული თემაა და

მის

ოჯახს გარეთ გატანას ძალადობის მსხვერპლნი ერიდებიან, რაც, საზოგადოების
მხრიდან გაკიცხვის შიშითაა გამოწვეული. ძალადობის ფაქტის გამჟღავნება არ
მოდის შესაბამისობაში ქართულ მენტალიტეტთან, არ ჯდება სოციალურ ნორმებში.
აქედან გამომდინარე, ამ პრობლემის გამჟღავნების სურვილი ძალადობის მსხვერპლ
ქალთა უმრავლესობას არ აქვს. ისინი ოჯახში ძალადობის შესახებ პრობლემებს
ძირითადად უზიარებენ უახლოეს სოციალურ ქსელს - საკუთარ მშობლებს (47.5%),
დას ან ძმას (22.4%), მეგობრებს (31.2%) და თითქმის არ მიმართავენ დახმარებისთვის
ოფიციალურ ორგანიზაციებს (პოლიცია (2%), ექიმი (1.9%), ქალთა არასამთავრობო
ორგანიზაცია (1%). ტრადიციული საზოგადოების ტიპი განაპირობებს იმას, რომ
ძალადობის ფაქტები საიდუმლოდ რჩება ოჯახის შიგნით და ქალები დაუცველი
არიან მეუღლის ოჯახში (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010).
საზოგადოება ოჯახში ძალადობას არ აღიარებს სოციალურ პრობლემად, ამიტომ, ამ
საკითხზე

საუბარს

წარმომადგენლები

ხშირად
არ

ერიდებიან.

აღრიცხავენ

მაგალითად,

ძალადობის

ფაქტებს

ჯანდაცვის
და

ამის

სფეროს
მიზეზად

პაციენტებისათვის დისკომფორტის შექმნის, ან შეურცხყოფის მიყენების საფრთხეს
ასახელებენ (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010).
ქართული საზოგადოების მაღალი ტოლერანტობა ოჯახში ძალადობისადმი აიხსნება
იმით, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ გავრცელებულია აზრი იმის შესახებ, რომ
ოჯახის უფროსი არის მამაკაცი და ქალი მას უნდა დაემორჩილოს, წინააღმდეგ
შემთხვევაში ქმარს უფლება აქვს იძალადოს ცოლზე და ამგვარად დაანახოს მას, თუ
ვინ არის ოჯახის უფროსი. მორჩილი ცოლი ქართულ საზოგადოებაში აღიქმება,
როგორც „კარგი“ ცოლი, რომლის მოვალეობაა დაუჯეროს ქმარს, იმ შემთხვევაშიც კი,
თუ არ სურს, ჰქონდეს ქმართან სქესობრივი კავშირი (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010).
კიდევ ერთი სირთულე, რის გამოც მსხვერპლ ქალებს უჭირთ თავი დააღწიონ
ოჯახში ძალადობას, არის საზოგადოების დამოკიდებულება განქორწინების მიმართ.
ქართველი ქალები განქორწინებას აღიქვამენ, როგორც „კატასტროფას” და „ქვეყნის
დასასრულს“ (ფოკუსური ჯგუფი, ქალები, 35-59 ასაკობრივი ჯგუფი) საზოგადოების
დამოკიდებულება ე.წ. „დაბრუნებული ქალების“ მიმართ ნეგატიურია და მიზეზი
ძალიან ხშირად არის ის, თუ „რას იტყვის ხალხი“. ამგვარი დამოკიდებულების
შედეგია ის, რომ ძალადობის ფაქტების არსებობის მიუხედავად, მშობელი ხშირად არ
არის მომხრე, რომ შვილი მშობლიურ ოჯახში დაბრუნდეს და ამგვარად რეპუტაცია
შეულახოს მას საზოგადოების თვალში (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010).

ამ მხრივ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ორგანიზაციების წარმომადგენელთა
შეხედულებები, რომლებიც ოჯახში ძალადობას ებრძვიან. მათთვის ძალადობის
შემთხვევაში

განქორწინება

დასაშვებია,

თუმცა

უკიდურესი

ზომაა.

მას

იმ

შემთხვევაში უნდა მიმართოს მსხვერპლმა, თუ სხვა გამოსავალი აღარ რჩება
(ჯავახიშვილი და სხვ., 2011).
“როცა

სხვა

გამოსავალი

არ

არის

ეს

[განქორწინება]

მისაღებია.“

(არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი)
„ოჯახში ძალადობა არ არის ის მოვლენა, რომელსაც უნდა სასწრაფოდ
განქორწინებით უშველო. უნდა იცადოს ძალიან ბევრი გზა, ისევე არ შეიძლება,
რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში უტაცო კაცს ხელი თუ მოძალადეს,
როგორც წესი კაცია ხოლმე და ამიტომ ვამბობ ასე, უტაცო ხელი და ციხეში
ჩასვა, ეს არ არის, გამართლებული, თუკი არ მოწესრიგდება, თუკი მანამდე
ნაბიჯები არ გადაიდგა, არ უშველა მანამდელმა ნაბიჯებმა, მაშინ ალბათ
ერთადერთი გამოსავალი ეს დარჩება.“ (არასამთავრობო ორგანიზაციის
წარმომადგენელი).
იმ ქალებისათვის, რომელთაც ძალადობისაგან სურთ დაცვა და შესაბამის დახმარებას
ეძებენ, ერთ–ერთ ბარიერს უწყებებისადმი უნდობლობა წარმოადგენს. „კავკასიის
ქალთა

კვლევისა

და

კონსულტირების

ქსელის“

მონაცემებით,

გამოკითხულ

მსხვერპლ ქალთა მხოლოდ 1,8%–მა მიმართა პოლიციას დასახმარებლად. მათთვის
ძალოვანი უწყებებისადმი

მიმართვა არ ნიშნავს პრობლემის გადაჭრას და მათ

ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრას (ჩიტაშვილი და სხვ., 2010).
ამგვარად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული საზოგადოება არათუ ხელს უწყობს,
არამედ

გარკვეულწილად

ეწინააღმდეგება

ოჯახში

ძალადობის

წინააღმდეგ

ბრძოლას. ძალადობისადმი მაღალი ტოლერანტობის საზოგადოებებში დიდია
ალბათობა იმისა, რომ ძალადობის მსხვერპლს განუვითარდეს ე.წ. “შეძენილი
უსუსურობის” სინდრომი (Walker, 1984), რაც ვლინდება იმაში, რომ მსხვერპლი არ
ეძებს დახმარებას და არ ცდილობს თავი დააღწიოს ძალადობის “მანკიერ წრეს”.
დასკვნა
შედეგებმა აჩვენა, რომ საქართველოში ეკლესია, მასმედია და ადგილობრივი
საზოგადოება/თემი

პრაქტიკულად

არაფერს

აკეთებს

ოჯახში

ძალადობის

პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნით. პირიქით, მათი საქმიანობა ამყარებს ქართულ
საზოგადოებაში გავრცელებულ სტერეოტიპებს ოჯახსა და გენდერულ როლებზე,
შესაბამისად, გარკვეულ დაბრკოლებებს ქმნის პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლის

გზაზე. ეს აქტორები ვერ აღიქვამენ ოჯახში ძალადობას სოციალურ პრობლემად და
არ ცდილობენ მასზე რეაგირებას.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

სოციალური

კაპიტალის

სხვადასხვა

კონტექსტში

განხილვისას მეცნიერები ძირითადად მის დადებით მხარეს უსვამენ ხაზს, საჭიროა
მისი უარყოფითი შედეგების გათვალისწინებაც. მაგალითად, ოჯახში ძალადობის
შემთხვევაში,
ზოგიერთ

სოციალურ

კაპიტალს

ტრადიციულ

შესაძლოა

საზოგადოებაში,

ნეგატიური

სადაც

მხარეც

ჰქონდეს.

და

ეკლესიის

თემსა

წარმომადგენლებს ქორწინებისადმი პატრიარქალური დამოკიდებულება აქვთ,
ოჯახში ძალადობა არ აღიქმება სოციალურ პრობლემად. შესაბამისად, ასეთი
საზოგადოების წარმომადგენლები ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ
ძალისხმევას

ეწინააღმდეგებიან და ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ოჯახის

შენარჩუნებისაკენ

მოუწოდებენ,

რათა

თავიდან

აიცილონ

თემის/ჯგუფის

რეპუტაციის შელახვა. ზემოთ მოცემული შედეგების მიხედვით, შეიძლება ითქვას,
რომ საქართველოში ჩვენს მიერ შესწავლილი აქტორები ნეგატიური სოციალური
კაპიტალის ფუნქციას ასრულებენ.
ჩვენს

მიერ

შესწავლილი

წყაროები

არ

გვაწვდის

არავითარ

ინფორმაციას

საქართველოში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით აქტორებს შორის
- ეკლესია, მედია, საზოგადოება - არსებული თანამშრომლობის შესახებ. აქტორების მასმედია, ეკლესია და საზოგადოება - ერთობლივი ძალისხმევის არარსებობა თუ
არაეფექტურობა, მიკრო და მაკრო დონის დამაკავშირებელი სოციალური კაპიტალის
არათანაბარი განვითარებით შეიძლება აიხსნას. ძლიერი შიდაჯგუფური კავშირების
არსებობა განაპირობებს იმას, რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალების უმრავლესობა
დახმარებისა თუ პრობლემის გაზიარების მიზნით უახლოეს სოციალურ ქსელს,
ოჯახის

წევრებსა

საზოგადოებაში
დახმარებას

და

ახლო

გავრცელებული

შესაბამისი

განსაკუთრებით
რელიგიური

ინსტიტუციები
რომ

მიმართავენ.

სტერეოტიპების

ორგანიზაციებისა

საყურადღებოა

გათვალისწინებით,

მეგობრებს

ნდობა

გამო

და

ეკლესია,

ნდობით

სოციალური

ისინი

არ

უწყებებისაგან.

რადგან

მაღალი

უნდობლობისა

ქართულ

ამ

ითხოვენ
მხრივ,

საზოგადოებაში

სარგებლობენ.

კაპიტალის

და

თანმხლები

იმის
და

აუცილებელი პირობაა, ეკლესიას შეუძლია იყოს ძლიერი სოციალური კაპიტალი,
მაგრამ, როგორც ვნახეთ, ძალადობის იმ მსხვერპლ ქალთა რიცხვი, რომლებმაც
ეკლესიას მიმართეს დახმარებისთვის ან გამოთქვეს მოძღვართან პრობლემის
გაზიარების სურვილი, ძალიან მცირეა.
ამგვარად,

საქართველოში

განვითარებული

მიკრო

დონის

დამაკავშირებელი

სოციალური კაპიტალი, ხელს უშლის მაკრო დონის დამაკავშირებელი სოციალური
კაპიტალის განვითარებას. სოციალური კაპიტალის თეორიების მიხედვით კი
სწორედ

ეს

უკანასკნელი

განაპირობებს

გაერთიანებული

ძალისხმევისა

და

თანამშრომლობისათვის

ხელსაყრელ

გარემოს

შექმნას

ისეთი

მასშტაბური

პრობლემების დასაძლევად, როგორიცაა ოჯახში ძალადობა.
სოციალური კაპიტალის დაბალი მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, არ არის ოჯახში
ძალადობის დაძლევასთან დაკავშირებული სირთულეების გამომწვევი ერთადერთი
მიზეზი, მაგრამ მოცემული კვლევა ამ ეტაპზე არ შეეხო სხვა მიზეზებს და საკითხი
სოციალური კაპიტალის თეორიის ფარგლებში განიხილა.
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