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სექსუალური თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის დაცვა ერთ-ერთი უპირველესი 

მიზანი უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის, მითუმეტეს, როდესაც საქმე ეხება 

არასრულწლოვნებს, რადგან ისინი განეკუთვნებიან ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს.  

მოცემული ნაშრომის საშუალებით მკითხველს ექნება შესაძლებლობა გაიაზროს 

სექსუალური დანაშაულისა და ექსპლუატაციის ცნება საერთაშორისო და ადგილობრივი 

კანონმდებლობის ჭრილში, გაიგოს თუ რას ნიშნავს თანხმობის არსებობა და რამდენად 

მნიშვნელოვანია ეს კრიტერიუმი დანაშაულის კვალიფიკაციის დროს. გარდა ამისა, 

მკითხველს მიეწოდება ინფორმაცია სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებული 

ცვლილებებისა და არსებული ხარვეზების შესახებ, ასევე გაეცნობა სასამართლოს 

პრაქტიკას. 

კვლევისას დადგინდა, რომ ქართული კანონმდებლობა, მიუხედავად 

განხორციელებული ცვლილებებისა, არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს 

სექსუალურ ძალადობასთან და ექსპლუატაციასთან მიმართებით, რის შედეგადაც 

კანონმდებლობაში ხდება გაუპატიურებისა თუ სხვა სქესობრივი დანაშაულების ვიწრო 

და არასწორი ინტერპრეტაცია,  რაც თავის მხრივ იწვევს სექსუალური ძალადობის ჩამდენ 

პირთა დაუსჯელობას.   

საკვანძო სიტყვები: საერთაშორისო კანონმდებლობა, ადგილობრივი კანონმდებლობა, 

სექსუალური ძალადობა და სექსუალური ექსპლუატაცი, თანხმობის არარსებობა, 

განხორციელებული ცვლილებები, სასამართლო პრაქტიკა,  სტერეოტიპული 

დამოკიდებულება, არასრულწლოვნები, მოწყვლადი პირები. 
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This dissertation is about the indicators of consent absence in the criminal cases of children sexual 

violence. The defence of sexual freedom and inviolability must be one of the first aims of the state, 

especially when it comes about the children, since they belong to the most vulnerable group. 

With the help of this dissertation readers will have the opportunity to realise the concept of sexual 

violence and sexual exploatation according to international and local legislation, to understeand 

the meaning of existance of consent and how considerable is this criterion when it comes about 

the qualification of the criminal case. Moreover, the readers will be given the information about 

the changes made in Criminal Code of Georgia and what are the gaps in the legislations. They will 

introduce the court practice.  

During the research, it was determined that, despite of plenty of changes in the Criminal Code, 

Georgian legislation does not fully respond international standarts about the sexual violence and 

sexual exploatation. In result, happens narrow and wrong definition of rape and other sexual 

offenses, which cause the impunity of perpetrators. 

Key words: international legislation; local legislation; sexual violence and sexual exploatation; 

absence of consent; changes made in the Criminal Code; court practice; stereotypical attitude, 

minors, vulnerable persons. 
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