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                                                      აბსტრაქტი 

 

თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, წინამდებარე კვლევა 

კონცენტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობით სექსუალური შევიწროების 

რეგულირების ხარვეზებსა და გამოწვევებზე, კვლევის მიზანი იყო შეესწავლა  

სექსუალურ შევიწროებასთან ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტები სამუშაო 

ადგილზე და საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროებისას, გარდა ამისა ამ კვლევამ 

შეისწავლა საქართველოს კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა კერძოდ 

სექსუალური შევიწროების კუთხით , გააკეთა შედარება საერთაშორისო 

სტანდარტებთან და აღნიშნა რომ სექსუალური შევიწროება საჭიროებს განმარტებას 

სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში, ამასთანავე აღნიშნა რომ საქართველოს 

კანონმდებლობით სექსუალური შევიწროება უნდა დაკვალიფიცირდეს როგორც 

დასჯადი ქმედება. 

საბოლოო ჯამში, კვლევამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სექსუალური შევიწროების 

კანონმდებლობის დახვეწის: მტკიცების ტვირთის, ზიანისა ანაზღაურების და 

სამართლებრივი პასუხილმგებლობის  გარდა, საჭიროებს ზედამხედველი ორგანოს 

შექმნას, ამასთანავე ზღვარის განსაზღვრას ფუნდამენტური უფლებებისა და 

სექსუალური შევიწროების დაპირისპირებისას.  

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: სექსუალური შევიწროება, სამუშაო ადგილი, საჯარო 

სივრცე. 
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                                               Abstract 

This research is focused on the shortcomings and challenges of regulating sexual 

harassment by the Georgian legislation. The goal of the following study was to research the 

international standards of regulating sexual harassment at workplace and sexual harassment in 

public spaces, besides this paper studied the Georgian legislation and court practice in particular 

to sexual harassment, the study made comparisons with international standards and noted that 

sexual harassment requires a definition in various normative acts, and also indicated that sexual 

harassment should be criminalized by the Georgian legislation.  

Finally, the research emphasizes, that for developing legislation of sexual harassment, 

besides the burden of damages and legal response, creating supervisory body, as well as, defining 

the margin of fundamental rights and sexual harassment confrontation are also necessary. 
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