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აბსტრაქტი

ნაშრომის საკვლევ საკითხს წარმოადგენს ნების დამთრგუნველი გარემოებების
მნიშვნელობის განსაზღვრა სქესობრივი დანაშაულების დროს, რაც განსაკუთრებულად
პრობლემატურს ხდის

დანაშაულის

სწორ კვალიფიკაციას და ცხადყოფს,

შიდა

კანონმდებლობის ხარვეზებს და შეუსაბამობებს საერთაშორისო სტანდართებთან
მიმართებით.
კვლევის ფარგლებში აქცენტი გაკეთდა შიდა ეროვნული
საერთაშორისო

სტანდარტებით

განსაზღვრული

კანონმდებლობისა და
მოცემულობების
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კვალიფიკაციისას, ხოლო შედეგობრივი თვალსაზრისით, განისაზღვრა გამოვლენილი
პრობლემის გადაწყვეტის შესაბამისი მექანიზმები. საკვლევი საკითხის

ძირეული

მიზნებიდან გამომდინარე, პირის სექსუალური ავტომონიის დაცვის მნიშვნელობის
გათვალისწინებით, გამოიკვეთა მსხვერპლის ნების დამთრგუნველი გარემოებების , მათ
შორის, ამავე გარემოებების კონტექსტში ,თანხმობის, როგორც სქესობრივი დანაშაულის
გადამწყვეტი მაკვალიფიცირებელი ელემენტის, მნიშვნელობითი წილი, რაც ხარვეზული
კანონმდებლობის ფარგლებში შეფასების მიღმა რჩება.
ძირითადი საძიებო სიტყვები: სქესობრივი დანაშაული, სასამართლო პრაქტიკა,
კვალიფიკაცია,

საერთაშორისო

სტანდარტი,

თანხმობის

ელემენტი,

ნების

დამრთგუნველი გარემოებები.
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Abstract

The main question of this research paper is to determine the importance of will-suppressing
circumstances in sexual crimes, which makes it especially problematic to correctly qualify the
crime and reveal gaps in domestic law and inconsistencies with international standards.
The study focused on the interdependence of national legislation and data set by international
standards, which revealed the contradictory nature of national legislation. In addition, the
functional load of the legislative definition of a sexual offense, in particular rape, in the
qualification of the act was assessed, and in terms of results, the appropriate mechanisms for
solving the identified problem were identified.
Given the root causes of the research issue, given the importance of protecting a person's sexual
vehicle, a significant share of consent as a crucial qualifying element of sexual offenses, including
in the context of the same circumstances, remains beyond the scope of defective legislation.
Keywords: sexual offense, case law, qualification, international standard, element of consent,
circumstantial circumstances.
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