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აბსტრაქტი

საქართველოს კანონმდებლობა ძალადობის წინააღმდეგ ბოლო წლების განმავლობაში
მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის, რაშიც უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქალთა
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის
კონვენციის რატიფიცირებას. გარკვეული ცვლილებები სქესობრივ დანაშაულებსაც
შეეხო,

თუმცა

ეროვნული

კნონმდებლობა

საერთაშორისო

სტანდარტებთან

შესაბამისობაში ჯერ კიდევ არ არის და დახვეწას საჭიროებს. მათ შორის არის
გაუპატიურების მუხლი, რომელიც დანაშაულის ცენტრალურ ელემენტად ძალადობას
მოიაზრებს მაშინ, როდესაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების
თანახმად, გაუპატიურების ცენტრალური საკითხი თანხმობის არარსებობაა. სამაგისტრო
ნაშრომის ფარგლებში გამოკვეულ იქნა ძირითადად იურიდიულ წყაროები, მათ შორის
სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომელთა საფუძველზე უნდა დადგინდეს რამდენად
შეესაბამება ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში მოქმედი გაუპატიურების დეფინიცია
საერთაშორისო სტანდარტებს და ხომ არ არის მოქმედ კანონმდებლობაში არსებული
მუხლი დიკრიმინაციული.
საძიებო სიტყვები: გაუპატიურება ; თანხმობის არარსებობა; ძალადობა გაუპატიურების
ძირითადი ელემენტები;
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Abstract
Abstract
Georgian Laws against violence has changed significantly in recent years. Ratification of The
council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and
Domestic violence (Istanbul Convention) has greatest contribution in it. Some changes also
affected on sex crimes, but national law is not yet in line with international human rights
standards. They still need perfection. There is the article about rape among them, which considers
violence as a central element of crime. According to international human rights standards, the
central issue of rape is the lack of consent. Legal sources were mainly researched for the master's
thesis, including court decisions. The purpose of the study is to determine, how well does the
definition of rape in the Georgian legislature meet international standards? Is the article in the
current legislation discriminative?!
Keywords: Rape; Lack of consent; Violence; The basic elements of rape

iii

