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ფემიციდის, როგორც ფემიციდის, როგორც 

გენდერული დისკრიმინაციით გენდერული დისკრიმინაციით 

მოტივირებული დანაშაულის, მოტივირებული დანაშაულის, 

კვალიფიკაციის პრობლემებიკვალიფიკაციის პრობლემები
(კანონმდებლობისა და სასამართლო (კანონმდებლობისა და სასამართლო 

პრაქტიკის ანალიზი)პრაქტიკის ანალიზი)

თამარ ავალიანი

სამაჽთლის დოქ�ოჽი,
კავკასიის საეჽთაშოჽისო უნივეჽსი�ე�ის
ასო�იჽებული პჽოფესოჽი

საკვანძო სიტყვები: ქალი, ოჯახი, ძალადობა

შესავალი

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრე-
ვენციის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად, 
საქართველოში კვლავ პრობლემად რჩება გენდერული ნიშ-
ნით ჩადენილი ქალთა მკვლელობების სათანადო საკანო-
ნმდებლო რეგლამენტაცია, ფემიციდის იდენტიფიცირების, 
სათანადო კვალიფიკაციისა და სასჯელის შეფარდების საკი-
თხები. სტატიაში გაანალიზებულია ფემიციდის იდენტიფიცი-
რებისა და კვალიფიკაციის კუთხით არსებული პრობლემები 
და სასამართლო ეტაპზე ქალთა მკვლელობების საქმეების გა-
ნხილვის ხარვეზები.
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1. ფემიციდი და ფემინიციდი

ტერმინი „ფემიციდი“ (femi – ქალი, cide 
– კვლა) ქალის მკვლელობა გენდერული 
ნიშნით 1970 წელს დაამკვიდრა ფემინის-
ტმა სოციოლოგმა დიანა რასელმა და გუ-
ლისხმობს ქალის განზრახ მკვლელობას 
იმიტომ, რომ იგი ქალია. რასელის განმა-
რტებით „ფემიციდი არის ქალის სექსისტუ-
რი მკვლელობის ყველა ფორმა, რომლე-
ბიც მოტივირებულია ქალზე უფლებების 
ქონის სურვილით ან მასთან შედარებით 
უპირატესი მდგომარეობით სიამოვნების 
მიღების ან სადისტური სურვილებით, ანდა 
ქალის მიმართ მესაკუთრული დამოკიდე-
ბულებით.1“ ტერმინი „ფემიციდი“ ხშირად 
გამოიყენება სოციოლოგებისა და კრიმი-
ნოლოგების მიერ, თვითმკვლელობების 
გენდერული კუთხით შესწავლისთვის2. 
ფემიციდი მოიცავს სახელმწიფოს ტო-
ლერანტულ დამოკიდებულებას ყველა იმ 
განგრძობადი ძალადობრივი აქტის მიმა-
რთ, რომლებიც ქალის სიკვდილს იწვევს 
– ფსიქოლოგიური ძალადობა, ფიზიკური 
და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, წამება, გა-
უპატიურება და სექსუალური ძალადობა, 
პროსტიტუცია, ბავშვზე ძალადობა, ჩვილ 
გოგონათა მკვლელობა, გენიტალიების 
დასახიჩრება, ოჯახში ძალადობა3.

„ფემიციდის’’, როგორც ცალკე მდგომი 
ტერმინის პოლიტიკური მიზანია, აღიაროს 
და გამოააშკარაოს ქალთა დისკრიმინა-
ცია, ჩაგვრა, უთანასწორობა და სისტემუ-
რი ძალადობა, რომლის კულმინაცია არის 
ძალადობის ყველაზე უკიდურესი ფორმა – 
ქალის სიცოცხლის მოსპობა.4

1 Russel D.E., 2006. P. 77-78. quoted in Latin American 
Model Protocol, p.13. Russel D.E., Roberta Harmes 
A., 2001. „Femicide in Global Perspective“, New York: 
Teachers College, 2001. P. 77-78

2 Spinelli B., 2011. „Femicide and Feminicide in Europe, 
Gender motivated killings of women as a result of inti-
mate Partner of intimate partner violence”, Expert Pa-
per, p. 7.

3 Monarrez Fragoso J., Feminicidio sexual serial en Ci-
udad Juarez. 1993-2001. Debate Fem., v. 13, n.25, 
p.279-308, 2002.

4 Russel D.E., Roberta Harmes A., 2001. „Femicide 
in Global Perspective“, New York: Teachers College, 
2001. P. 77-78. 

ფემიციდის მსხვერპლი ქალების 70% 
სიკვდილამდე იყვნენ მკვლელი პარტნიო-
რების მიერ ფიზიკური ძალადობის მსხვე-
რპლნი, რაც მიუთითებს, რომ მსხვერპლის 
მიმართ ძალადობა ფემიციდის უპირველეს 
რისკფაქტორს წარმოადგენს5. 

გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ქა-
ლთა მიმართ ძალადობის საკითხზე განას-
ხვავებს ფემიციდის 2 კატეგორიას:6 აქტიურ 
(პირდაპირ) და პასიურ (არაპირდაპირ) 
ფემიციდს. 

ლათინო-ამერიკული სახელმძღვანე-
ლო ოქმი განმარტავს ფემიციდის შემდეგ 
ტიპებს7:

 ● ინტიმური ფემიციდიინტიმური ფემიციდი არის ქალის 
მკვლელობა მამაკაცის მიერ, რო-
მელთანაც ქალს ჰქონდა ინტიმუ-
რი (ემოციური ან/და სექსუალური) 
ურთიერთობა. დანაშაულის ჩამდე-
ნია მეუღლე, ყოფილი მეუღლე, სექ-
სუალური პარტნიორი, ყოფილი სექ-
სუალური პარტნიორი, შეყვარებული, 
ყოფილი შეყვარებული, ან მამაკაცი, 
რომელთანაც ქალს ჰყავს შვილი. 

5 Campbell J. C., 2003. „Risk Factors for Femicide in 
Abusive Relationships: Results From a Multisite Case 
Control Study, American Journal of Public Health“. 
p.93.

6 გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში. A/
HRC/20/16, 2012 წლის 23 მაისი, პარა. N16, ხელმი-
საწვდომია ბმულზე: http://www.ohchr.org/Documents/
Issues/Women/A.HRC.20.16_En.pdf 

  ქალის მკვლელობა ოჯახში ძალადობის შედეგად; 
ინტიმური პარტნიორის მიერ ქალის მკვლელობა; 
ქალის მკვლელობა მიზოგინიური მოტივით; 
ქალის მკვლელობა „ღირსების’’ სახელით; 
შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ჩადენილ 
ქალთა მკვლელობა, როგორც ომის სტრატეგია; 
მზითევთან დაკავშირებული ქალის მკვლელობა; 
ქალის სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ 
იდენტობასთან დაკავშირებული მკვლელობა 
(ლესბოფობიური და ტრანსფობიური ფემიციდი); 
ჩვილ გოგონათა მკვლელობა და სქესის სელექცია 
(ფეტიციდი) 

  ქალის გარდაცვალება უსაფრთხოების ნორმების 
დაუცველად ჩატარებული აბორტის გამო; დედათა 
სიკვდილიანობა; მავნე ტრადიციული პრაქტიკით 
(მაგ. გოგონათა სასქესო ორგანოს დასახიჩრებით) 
გამოწვეული გარდაცვალება; ტრეფიკინგთან დაკა-
ვშირებული ქალთა გარდაცვალება; ქალთა გარდა-
ცვალება მათი უგულებელყოფის, შიმშილის ან არა-
სათანადო მოპყრობის გამო; ქალის გარდაცვალებას 
სახელმწიფო მოხელეთა მოქმედებების/უმოქმედო-
ბის შედეგად და სხვ.

7 Latin American Model Protocol, p. 15-16.
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დანაშაული შესაძლოა ასევე ჩაი-
დინოს მამაკაცმა, რომელიც კლავს 
ქალს იმის გამო, რომ ქალი უარს ამ-
ბობს მასთან ინტიმურ (ემოციურ თუ 
სექსუალურ) ურთიერთობაზე.

 ● ოჯახური ფემიციდიოჯახური ფემიციდი წარმოადგე-
ნს ოჯახის წევრის ან ნათესავი ქა-
ლის მკვლელობას (რაც შეიძლება 
ამასთანავე იყოს ან არ იყოს ინტიმუ-
რი ფემიციდი). 

ტერმინი „ფემინიციდი“ მექსიკელმა 
მკვლევარმა მარსელა ლეგარდმა დაა-
მკვიდრა. იგი აღნიშნავს სახელმწიფოს 
უმოქმედობას ქალთა მკვლელობებთან 
მიმართებით – როდესაც სახელმწიფოს არ 
აქვს პოლიტიკური ნება, მოახდინოს ამგვა-
რი დანაშაულების გამოძიება და დამნაშა-
ვეთა დასჯა.8 ფემინიციდის დროს დგება 
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ქალთა 
მკვლელობების დაუსჯელობის გამო.

3. ფემიციდი ლათინურ-
ამერიკული სისხლის 
სამართლის კანონმდებლობის 
მიხედვით

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სამართალში არ არსებობს ფემიციდის უნი-
ფიცირებული დეფინიცია. ტერმინს „ფემი-
ციდი“ არ იხსენიებს ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო ხელშეკრულებები, მათ 
შორის, გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია 
და ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მი-
მართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ (სტა-
მბოლის კონვენცია). ტერმინი არასდროს 
გამოუყენებია ადამიანის უფლებათა ევრო-
პულ სასამართლოს, თუმცა იგი გვხვდება 
ინტერ-ამერიკული სასამართლოს პრაქტი-
კაში და ქალთა მიმართ ძალადობის საკი-
თხზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლე-
ბის დოკუმენტებში.

8 Rosa-Linda Fregoso, and Cynthia Bejarano., 2010. 
„Terrorizing Women: Feminicide in the Americas“. 
Duke UP, შესავალი.

ლათინურამერიკული მოდელური ოქ-
მის მიხედვით „ფემიციდი არის ქალის 
მკვლელობა იმ მიზეზით, რომ იგი ქალია, 
ჩადენილი ოჯახში, ოჯახური ან სხვა პირა-
დი ურთიერთობის კონტექსტში, საზოგადო-
ების ნებისმიერი წევრის მიერ ან როდესაც 
იგი ჩადენილია სახელმწიფოს ან მისი აგე-
ნტების მოქმედების ან უმოქმედობის შედე-
გად“.9

ლათინურამერიკულ ქვეყნებში განა-
რჩევენ სამი ტიპის სისხლის სამართლის 
საკანონმდებლო რეგულაციას ფემიციდ-
თან დაკავშირებით:

3.1 ფემიციდი – ცალკე მდგომი 

სისხლის სამართლის დანაშაული

ჩილეს, კოსტა-რიკას, გვატემალას, 
ნიკარაგუასა და პანამას სისხლის სამა-
რთლის კანონმდებლობაში ფემიციდი 
ცალკე არსებულ დანაშაულს წარმოადგე-
ნს. მექსიკის, პერუსა და ბოლივიის კანონ-
მდებლობა ფემიციდის ნაცვლად იხსენიე-
ბს ტერმინს „ფემინიციდი“. ნიკარაგუასა და 
სალვადორის სისხლის სამართლის კანო-
ნმდებლობით, განყენებულ დანაშაულს წა-
რმოადგენს დამამძიმებელ გარემოებებში 
ჩადენილი ფემინიციდი10.

ბოლივიის სისხლის სამართლის კანო-
ნმდებლობა დასჯადად აცხადებს ქალის 
მკვლელობას ჩადენილს მსხვერპლის ამ-
ჟამინდელი ან ყოფილი მეუღლის მიერ; 
მსხვერპლის მიერ დამნაშავესთან პარტნი-
ორული, სასიყვარულო, ინტიმური ურთიე-
რთობის დამყარებაზე უარის თქმის გამო; 
როცა მსხვერპლი უმწეო მდგომარეობაშია; 
მსხვერპლის ორსულობის გამო; როდესაც 
მსხვერპლი დამნაშავესთან დაქვემდება-
რებულ მდგომარეობაში იმყოფება ან რა-
იმე სახით დამოკიდებულია დამნაშავეზე; 
მსხვერპლი დამნაშავისგან მკვლელობა-
მდე განიცდიდა ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, 

9 Latin American Model Protocol, p.14.
10 El Salvador – Special Comprehensive Law for a Life 

Free from Violence for Women. Law No. 779. 2012. 
Nicaragua: Comprehensive Law against Violence 
toward Women and Reforms to Law No.641, „Crim-
inal Code” 
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სექსუალურ ან ეკონომიკურ ძალადობას; 
მკვლელობა უკავშირდება ტრეფიკინგს; 
მკვლელობა ხორციელდება რიტუალური, 
ტრადიციული და კულტურული პრაქტიკის 
მიხედვით და სხვა.

3.2. ფემიციდი – ოჯახური დანაშაული

 
ფემიციდი ოჯახურ დანაშაულს წარმო-

ადგენს ჩილესა და პერუს სისხლის სა-
მართლის კანონმდებლობით. ფემიციდს 
განეკუთვნება დანაშაული, თუ იგი ქალის 
მიმართ ჩადენილია მეუღლის ან პარტნი-
ორის მიერ ან მას სხვაგვარად უკავშირდე-
ბა.11“

„ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობა 
დანაშაულის დეფინიციაში მოიცავს ელე-
მენტებს, რომლებიც დანაშაულს აკვალი-
ფიცირებს ფემიციდად: მკვლელობა ხდება 
ქალთა და მამაკაცთა შორის არათანაბა-
რი ძალაუფლებრივი ურთიერთობების ფა-
რგლებში (გვატემალა და ნიკარაგუა); 
მკვლელობა ხდება იმის გამო, რომ მსხვე-
რპლი ქალია (კოლუმბია და გვატემალა); 
მკვლელობა ხდება მსხვერპლის, როგორც 
ქალის სიძულვილის ან უპატივცემულო-
ბის მოტივით (ჰონდურასი); სიძულვილის 
მოტივი ეფუძნება გენდერს ან სექსუალურ 
ორიენტაციას, გენდერულ იდენტობას ან 
თვითგამოხატვას და სასჯელის ნაწილში 
მკვლელობის დამამძიმებელ გარემოებას 
წარმოადგენს (არგენტინა)“12.

ფემიციდი ყოველთვის წარმოადგენს 
განზრახ დანაშაულს, რადგან დამნაშავემ 
კარგად იცოდა, რომ დანაშაულს ჩადიოდა 
და ქალის მკვლელობა სურდა. მკვლელო-
ბის ჩადენის განზრახვითი ხასიათი ფემი-
ციდს განარჩევს ქალის წინააღმდეგ ჩადე-
ნილი სხვა დანაშაულებისგან. 

11 Chile-Law 20480. 2010. Modifying the Criminal Code 
and Law No.20.066 on Interfamilial Violence, estab-
lishing „femicide”, increasing the sentences applicable 
to this crime and reforming the norms on parricide.

12 აბაშიძე ა., არგანაშვილი ა., გოჩიაშვილი ნ., ნაც-
ვლიშვილი ა., დეკანოსიძე თ., 2016. „გენდერი და 
სამართალი. საქართველოს კანონმდებლობის ფემი-
ნისტური ანალიზი“, თბილისი, გვ. 74-75.

3.3. ფემიციდი – განზრახი 

მკვლელობის დამამძიმებელი 

გარემოება

ვენესუელაში, კოლუმბიასა და არგე-
ნტინაში ფემიციდი არ არის განყენებული 
დანაშაული. იგი განზრახ მკვლელობის 
დამამძიმებელ გარემოებას წარმოადგენს, 
რომელიც ჩადენილია დამნაშავის მიერ, 
რომელსაც მსხვერპლთან ჰქონდა ემოცი-
ური ურთიერთობა, იმყოფებოდა ქორწი-
ნებაში, მკვლელობა უკავშირდებოდა გე-
ნდერულ ძალადობას ან მოხდა იმის გამო, 
რომ მსხვერპლი ქალი იყო13.

4. ფემიციდი საქართველოს 
კანონმდებლობაში და 
მისი იდენტიფიცირების 
სირთულეები

საქართველოში არსებული ფემიცი-
დის სპეციფიკიდან გამომდინარე და 
ლათინო-ამერიკულ სამოდელო ოქმზე 
დაყრდნობით, საქართველოს სისხლის სა-
მართლის კანონმდებლობისთვის რელევა-
ნტურია ფემიციდის შემდეგი დეფინიციის 
გამოყენება:

ფემიციდი არის გენდერის ნიშნით ჩა-
დენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის 
მკვლელობა, რომლის ჩადენის მოტივი ან 
კონტექსტი კავშირშია ქალის მიმართ გე-
ნდერულ ძალადობასთან, დისკრმინაცია-
სთან, ან ქალის დაქვემდებარებულ როლ-
თან, რაც გამოიხატება ქალზე უფლებების 
ქონის სურვილით, ქალთან შედარებით 
უპირატესი მდგომარეობით, ქალის მიმართ 
მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი 
ქცევის კონტროლით, ან მის გენდერთან 
დაკავშირებული სხვა მიზეზით. ასევე, ქა-
ლის თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემო-
აღნიშნული მიზეზებით. 

საქართველოს კანონმდებლობა „ფე-
მიციდს“, როგორც დანაშაულს არ იცნობს. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კო-
დექსში არ არის ცალკე მუხლი, რომელიც 

13 იქვე, 74.
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ფემიციდს ანუ გენდერის ნიშნით ჩადენილ 
მკვლელობას დასჯადად გამოაცხადებ-
და.  თუმცა საქართველოს სისხლის სამა-
რთლის კოდექსით გენდერის ნიშნით ჩა-
დენილი დანაშაული პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელი გარემოებაა მთელ რიგ 
დანაშაულებთან მიმართებით.

ფემიციდი, როგორც დანაშაული შე-
საძლებელია გამოიკვეთოს სისხლის სა-
მართლის კოდექსით გათვალისწინებული 
შემდეგ დანაშაულებში:

 ● განზრახ მკვლელობა (სსკ-ის 108-ე 
მუხლი);

 ● განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ 
გარემოებაში (სსკ-ის 109-ე მუხლი);

 ●  განზრახ მკვლელობა უეცარი, ძლიე-
რი სულიერი აღელვების მდგომარე-
ობაში (სსკ-ის 111-ე მუხლი);

 ● ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზი-
ანება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის 
მოსპობა (სსკ-ის 117-ე მუხლის მე-2 
ნაწილი);

 ● თვითმკვლელობამდე მიყვანა (სს-
კ-ის 115-ე მუხლი);

 ● ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად 
მძიმე დაზიანება, რამაც გამოიწვია 
სიცოცხლის მოსპობა (სსკ-ის 118-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილი);

 ● გაუპატიურება, რამაც გამოიწვია და-
ზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა 
(სსკ-ის 137-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 
„ბ“ ქვეპუნქტი);

 ●  სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი 
ქმედება, რამაც გამოიწვია დაზარა-
ლებულის სიცოცხლის მოსპობა (სს-
კ-ის 138-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ 
ქვეპუნქტი);

 ● უკანონო აბორტი, რამაც გამოიწვია 
დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპო-
ბა (სსკ-ის 133-ე მუხლის მე-3 ნაწილი);

 ● სტერილიზაცია თანხმობის გარეშე, 
რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოს-
პობა (სსკ-ის 1331-ე მუხლის მე-3 ნა-
წილი);

 ● ქალის სასქესო ორგანოების და-
სახიჩრება, რამაც გამოიწვია სიცო-
ცხლის მოსპობა (სსკ-ის 1332-ე მუ-
ხლის მე-3 ნაწილი);

 ● ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), 
რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოს-
პობა (სსკ-ის 1431-ე მუხლის მე-4 ნა-
წილის „ბ“ ქვეპუნქტი);

 ● წამება, რამაც გამოიწვია სიცო-
ცხლის მოსპობა (სსკ-ის 1441-ე მუ-
ხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი);

მითითებული მუხლებით შესაძლებელია 
დაკვალიფიცირდეს როგორც ფემიციდი, 
ისე სხვა სახის დანაშაულები, რომელთაც 
არანაირი კავშირი არ აქვთ გენდერულ მო-
ტივთან. ამიტომ, იმისათვის, რათა დადგი-
ნდეს იყო თუ არა ჩადენილი ფემიციდი, 
უნდა შეფასდეს სასამართლოს თითოეული 
განაჩენი, სადაც მსხვერპლი ქალია და საქ-
მის გარემოებების მიხედვით უნდა განისა-
ზღვროს, თუ რომელ შემთხვევაში გვაქვს 
საქმე ფემიციდთან.

ჩადენილ დანაშაულებში ოჯახური ფემი-
ციდის იდენტიფიცირებას ამარტივებს სის-
ხლის სამართლის კოდექსის მე-111 მუხლი, 
რომელიც განსაზღვრავს, თუ კოდექსის 
რომელი მუხლებით გათვალისწინებული 
ქმედების ჩადენა წარმოადგენს ოჯახურ 
დანაშაულს. აქედან გამომდინარე, ოჯახუ-
რი ფემიციდის (მეუღლის/ცოლის ან ყოფი-
ლი მეუღლის მკვლელობა გენდერის ნიშ-

  მკვლელობა (მუხლი 109), თვითმკვლელობამდე 
მიყვანა (მუხლი 115), ჯანმრთელობის განზრახ მძი-
მე დაზიანება (მუხლი 117), ჯანმრთელობის განზრახ 
ნაკლებად მძიმე დაზიანება (მუხლი 118).  ამასთა-
ნავე, სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე მუხლს 
დამამძიმებელ გარემოებად ემატება მკვლელობა, 
ჩადენილი ოჯახის წევრის მიმართ, ხოლო სსკ-ის 117-
ე მუხლს დამამძიმებელ გარემოებად ასევე ემატება 
ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ჩადენილი არას-
რულწლოვნის თანდასწრებით მისივე ოჯახის წევრის 
მიმართ, რაც ასევე დამამძიმებელი გარემოება იქნება 
118-ე მუხლისთვისაც.

  ამ მუხლის მიზნებისთვის ოჯახის წევრად ითვლება: 
დედა, მამა, პაპა, ბებია, მეუღლე, შვილი (გერი), 
ნაშვილები, მინდობით აღსაზრდელი, მშვილებელი, 
მშვილებლის მეუღლე, მინდობით აღმზრდელი 
(დედობილი, მამობილი), შვილიშვილი, და, 
ძმა, მეუღლის მშობელი, სიძე, რძალი, ყოფილი 
მეუღლე, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი 
პირი და მისი ოჯახის წევრი, მეურვე, მზრუნველი, 
მზარდამჭერი, აგრეთვე, ნებისმიერი სხვა პირები, 
რომლებიც მუდმივად ეწევიან ან ეწეოდნენ ერთიან 
საოჯახო მეურნეობას.
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ნით) იდენტიფიცირება შესაძლებელია, თუ 
ზემოხსენებული მუხლები სისხლის სამა-
რთალის კოდექსის მე-111 მუხლთან ერთად 
არის დაკვალიფიცირებული. 

ფემიციდად არ შეიძლება ავტომატუ-
რად დაკვალიფიცირდეს ოჯახში ჩადენი-
ლი ქალის ყველა მკვლელობა – მეუღლის 
ან ყოფილი მეუღლის მკვლელობა. ფემი-
ციდი არის ქალის ყველა მკვლელობა ოჯა-
ხში თუ მის ფარგლებს გარეთ, რომელიც 
მოტივირებულია გენდერული დისკრიმინა-
ციით, ქალის ქცევის კონტროლით, მის მი-
მართ მესაკუთრული დამოკიდებულებით. 
ფემიციდი ასევე გულისხმობს გენდერულ 
ძალადობას ან/და სუბორდინაციას, ასე-
ვე, ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანას 
ოჯახში თუ ოჯახის გარეთ, ზემოაღნიშნული 
მიზეზებიდან გამომდინარე. ყველაზე ხშირ 
შემთხვევებში, როდესაც ხდება ქმრის/ყო-
ფილი ქმრის მიერ ცოლის/ყოფილი ცო-
ლის მკვლელობა და დანაშაულის კვალი-
ფიკაცია ხორციელდება სსკ-ის 111 მუხლით, 
დანაშულის გარემოებები მიუთითებს, რომ 
საქმე გვაქვს ფემიციდთან. დანაშაულის 
ფემიციდად კვალიფიკაციისთვის მნიშვნე-
ლოვანია, დანაშაული ჩადენილი იყოს გე-
ნდერული ნიშნით ქალის მკვლელობა იმი-
ტომ, რომ ის ქალია.

სსკ-ის 531-ე მუხლის პირველი ნაწილი 
სასჯელის დამამძიმებელ გარემოებად მი-
იჩნევს დანაშაულის ჩადენას გენდერული 
დისკრიმინაციის მოტივით. იგი ამძიმებს 
ჩადენილი ქმედების ხარისხს და მხედვე-
ლობაში მიიღება/უნდა მიიღებოდეს სასა-
მართლოს მიერ სასჯელის შეფარდებისას. 

სსკ-ის 531-ე მუხლის მეორე ნაწილის 
მიხედვით, სასჯელის დამამძიმებელ გარე-
მოებას წარმოადგენს დანაშაულის ჩადენა 

ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წე-
ვრის მიმართ.

ფემიციდის კვალიფიკაციისთვის მნიშ-
ვნელოვანია გაანალიზდეს სსკ-ის 531-ე, 
მე-111 მუხლები და გენდერის ნიშნით ჩა-
დენილი დანაშაულის პასუხისმგებლობის 
დამამძიმებელი გარემოებები მთელ რიგ 
დანაშაულებთან მიმართებაში.

დანაშაულის ფემიციდად კვალიფიკა-
ციისთვის მნიშვნელოვანია მოტივის გა-
მოკვეთა. მამაკაცის მიერ ქალის მკვლე-
ლობა შესაძლოა დაკვალიფიცირდეს 
ფემიციდად, თუ დანაშაულის ჩადენის 
მოტივი დაკავშირებულია ქალის მიმართ 
დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებასთან 
ან გენდერული ძალადობის ზოგად კო-
ნტექსტთან. ფემიციდის ჩადენის მოტი-
ვი ასევე უკავშირდება დამნაშავის მიერ 
მსხვერპლის დაქვემდებარებულ ობიექტად 
აღქმას, რომელიც უნდა ემორჩილებოდეს 
მამაკაცს, როგორც დომინანტ და უპირა-
ტესობის მქონე სუბიექტს.14 ფემიციდის მო-
ტივის ნიშნებს წარმოადგენს: მსხვერპლის 
მიმართ დისკრიმინაციული ან სექსისტური 
დამოკიდებულება; მესაკუთრული დამოკი-
დებულება; ქცევის კონტროლი; გენდერუ-
ლი როლების მორჩილების მოთხოვნა.

5. სასამართლო ეტაპზე 
არსებული პრობლემები 
ფემიციდის კვალიფიკაციისა 
და სასჯელის შეფარდების 
კუთხით

საქართველოს სახალხო დამცველის 
მიერ გაანალიზებულ 2017 წელს ჩადენილი 
ფემიციდის საქმეებზე პირველი ინსტანცი-
  დანაშაულის ჩადენა ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯა-

ხის სხვა წევრის მიმართ, უმწეო მდგომარეობაში 
მყოფის მიმართ, არასრულწლოვნის მიმართ ან მისი 
თანდასწრებით, განსაკუთრებული სისასტიკით, იარა-
ღის გამოყენებით ან იარაღის გამოყენების მუქარით, 
სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, არის 
პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება ამ კო-
დექსით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი დანა-
შაულისათვის.

14 ინტერ-ამერიკული სახელმძღვანელო ოქმი, გვ. 35.
  სულ საერთო სასამართლოებიდან სახალხო დამცვე-

ლის აპარატმა მიიღო 37 განაჩენი. მათი გაცნობის შე-

  დანაშაულის ჩადენა რასის, კანის ფერის, ენის, სქე-
სის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერის, გენდერუ-
ლი იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური ან 
სხვა შეხედულების, შეზღუდული შესაძლებლობის, 
მოქალაქეობის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალუ-
რი კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებ-
რივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან 
დისკრიმინაციის შემცველი სხვა ნიშნით შეუწყნარებ-
ლობის მოტივით არის პასუხისმგებლობის დამამძიმე-
ბელი გარემოება ამ კოდექსით გათვალისწინებული 
ყველა შესაბამისი დანაშაულისათვის.
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ის სასამართლოების მიერ მიღებულ გადა-
წყვეტილებებში იკვეთება პრობლემები ფე-
მიციდის კვალიფიკაციისა და ფემიციდის 
დანაშაულისადმი გენდერ-სენსიტიური მი-
დგომის ნაკლებობის კუთხით. 

მაგალითად, სახალხო დამცველის 
მიერ გამოკვლეულ ორ საქმეზე, პირველი 
ინსტანციის სასამართლომ დანაშაული 
არასწორად დააკვალიფიცირა და უგულე-
ბელყო რიგი ფაქტობრივი გარემოებები, 
რომელიც ბრალდებულის მიერ გენდერუ-
ლი დისკრიმინაციით მოტივირებული ქა-
ლის მკვლელობის განსაკუთრებულ სისა-
სტიკით ჩადენაზე მიანიშნებდა15. 

სასამართლოების მიერ, ძირითადად, 
არ ხდება ქალთა მიმართ ჩადენილი 
მკვლელობების გენდერული დისკრიმინა-
ციის მოტივის გამოკვლევა. როგორც წესი, 
სასამართლოები განაჩენებში არ მსჯელო-
ბენ გენდერულ დისკრიმინაციის მოტივზე, 
როგორც სასჯელის დამამძიმებელ გარე-
მოებაზე. რიგ საქმეებში დანაშაულის ჩადე-
ნის მოტივი დასახელებული არ არის, რიგ 
საქმეებში კი დანაშაულის ჩადენის მიზე-
ზად მითითებულია ურთიერთშელაპარაკე-
ბა, შურისძიება, განაწყენება, ეჭვიანობა და 
შურისძიება ეჭვიანობის ნიადაგზე.

განხილული საქმეებიდან მხოლოდ ერთ 
საქმეში იმსჯელა სასამართლომ სსკ ის 531 
-ე მუხლის პირველ ნაწილზე, რა დროსაც 
დაადგინა, რომ საქმეში სასჯელის დამა-
მძიმებელ გარემოებას წარმოადგენდა 
დანაშაულის ჩადენა გენდერული დისკრი-
მინაციის მოტივით. საქმეზე მსჯელობისას 
სასამართლომ ძირითად მოტივად მიუთი-
თა ეჭვიანობა, თუმცა, ასევე, დაადგინა, 
 მდგომ საქმის მასალების გამოთხოვა გადაწყდა მხო-

ლოდ 18 საქმეზე, რადგან 13 განაჩენის შემთხვევაში 
დანაშაული არ იყო მომხდარი 2017 წელს, 3 შემთხვე-
ვაში არ იკვეთებოდა დანაშაულის ჩადენის გენდერუ-
ლი მოტივი, 1 საქმე კი ეხებოდა ოჯახში ძალადობას 
და არ წარმოადგენდა ფემიციდის შემთხვევას. საქმის 
მასალების გაცნობის შემდეგ, კვლევისთვის მხოლოდ 
17 შეირჩა.კერძოდ, ქალის მკვლელობის 9 და ქალის 
მკვლელობის მცდელობის 8 შემთხვევა.

15 საქართველოს სახალხო დამცველის ფემიციდის 
მონიტორინგის ანგარიში: 2017 წლის სისხლის სამა-
რთლის საქმეთა ანალიზი, 19, http://ombudsman.ge/
geo/190306081201spetsialuri-angarishebi/femitsidis-
monitoringis-angarishi-kalta-genderuli-mkvlelobebi-
2017-tslis-siskhlis-samartlis-sakmeta-analizi

რომ დანაშაული ჩადენილი იყო გენდერუ-
ლი დისკრიმინაციის მოტივით. შესაძლებე-
ლია ითქვას, რომ სახელდების პრობლემა 
არ წყდება მაშინაც კი, თუ მოსამართლე 
უთითებს მოტივის შესახებ შესაბამის მუ-
ხლს, რადგან „ფემიციდად“ და „გენდერუ-
ლი ნიშნით ჩადენილ მკვლელობად“ საქ-
მის იდენტიფიცირება როგორც წესი, არ 
ხდება16.

სახალხო დამცველის ანგარიშის თა-
ნახმად, სასამართლომ 14 საქმეში გამო-
იყენა სისხლის სამართლის კოდექსის 531 
მუხლის მეორე ნაწილი, რაც ოჯახურ და-
ნაშაულებთან მიმართებით სასამართლოს 
სენსიტიურ მიდგომაზე მიუთითებს. თუმცა, 
სასამართლო და პროკურატურა განაჩენის 
გამოტანისას ფორმალურად ეყრდნობა 
მითითებულ მუხლს და თითქმის არ მსჯე-
ლობს მუხლის სპეციფიკაზე კონკრეტულ 
ფაქტობრივ გარემოებებთან მიმართებით. 

პირველი ინსტანციის სასამართლოე-
ბი ფემიციდის საქმეებზე სასჯელის გან-
საზღვრის დროს არაადეკვატურ ლიბერა-
ლურ მიდგომას იჩენდნენ.

მაგალითად, მცხეთის რაიონული სა-
სამართლოს მიერ განხილულ ერთ ერთ 
საქმეში ბრალდებულმა აფექტის მდგომა-
რეობაში განზრახ უმძიმესი, სიცოცხლი-
სათვის სახიფათო დაზიანებები მიაყენა 
მეუღლეს. მცხეთის რაიონულმა სასამა-
რთლომ ბრალდებულს სასჯელის სახით შე-
უფარდა მხოლოდ 1 წლით თავისუფლების 
აღკვეთა. სასამართლომ სასჯელის შეფა-
რდებისას უგულებელყო ის ფაქტი, რომ 
დანაშაული ჩადენილ იქნა ოჯახის წევრის 
მიმართ, რაც სასჯელის დამამძიმებელ გა-
რემოებას წარმოადგენს. სსკ ის 111 ე მუხლი 
ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 
1 წლიდან 3 წლამდე, თუმცა სასამართლომ 
დაუსაბუთებლად, მითითებული მუხლის 
თავისუფლების აღკვეთის სახის მინიმუმი 
1 წლით თავისუფლების აღკვეთა გამოიყე-
ნა.17

16 იქვე, 22.
17 საქართველოს სახალხო დამცველის ფემიციდის 

მონიტორინგის ანგარიში: 2017 წლის სისხლის სამა-
რთლის საქმეთა ანალიზი, 20, http://ombudsman.ge/
geo/190306081201spetsialuri-angarishebi/femitsidis-
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სასამართლოს განაჩენებში მსხვერ-
პლის მიმართ განხორციელებული ოჯახში 
ძალადობა/გენდერული ძალადობა მკვლე-
ლობის ჩადენის მომენტამდე მიჩნეული 
არ არის დამამძიმებელ გარემოებად. აღ-
ნიშნულთან დაკავშირებით განაჩენებში 
ინფორმაცია არ არის. გაანალიზებული 
განაჩენებიდან არცერთ შემთხვევაში ოჯა-
ხში ძალადობის წინა ისტორია სასჯელის 
დანიშვნისას გათვალისწინებული არ ყო-
ფილა.

6. რეკომენდაციები

 ● საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსში შევიდეს ცვლილება და 
ცალკე დანაშაულად განისაზღვროს 
ფემიციდი, როგორც ქალის მკვლე-
ლობა გენდერული დისკრიმინაციის 
მოტივით, ჩადენილი მისი ქცევის კო-
ნტროლის, ქალის მიმართ მესაკუთ-
რული დამოკიდებულების, ქალის 
დაქვემდებარებული როლის ან მას-
ზე უფლებების მოპოვების მიზნით, 
ასევე, გენდერთან დაკავშირებული 
სხვა საფუძვლებით;

 ● ქალთა მკვლელობების საქმეების 
განხილვისას და გადაწყვეტილების 
მიღებისას, სასამართლოები უნდა 
მოქმედებდნენ დაშვებით, რომ ჩა-

monitoringis-angarishi-kalta-genderuli-mkvlelobebi-
2017-tslis-siskhlis-samartlis-sakmeta-analizi

დენილია ფემიციდი. ქალთა მკვლე-
ლობების დანაშაულის განხილვისას, 
სასამართლოებმა მხედველობაში 
უნდა მიიღონ ძალადობისა და დის-
კრიმინაციის ზოგადი კონტექსტი, 
გადატანილი ძალადობის შემთხვე-
ვები და მსხვერპლის ვიქტიმიზაციის 
ისტორ ია.

დასკვნა 

საქართველოს სისხლის სამართლის 
კანონმდებლობა არ ახდენს ფემიციდის, 
როგორც გენდერული დისკრიმინაციით 
მოტივირებული ცალკე დანაშაულის რეგ-
ლამენტაციას, რაც ართულებს და ზოგჯერ 
შეუძლებელსაც კი ხდის ქმედების სათანა-
დო კვალიფიკაციას და დანაშაულის გე-
ნდერული მოტივის გამოკვეთას. აღნიშნუ-
ლიდან გამომდინარე, არაადეკვატურად 
ლმობიერია ფემიციდისთვის შეფარდე-
ბული სასჯელები. საქმის განხილვისას, 
სასამართლოები არ მოქმედებენ იმ შე-
ხედულებით, რომ ჩადენილია ფემიციდი. 
სასამართლოები საქმის განხილვისას და 
გადაწყვეტილების გამოტანისას მხედვე-
ლობაში არ იღებენ ქალთა მიმართ ძალა-
დობის ზოგად კონტექსტს და ძალადობის 
წინარე ისტორიას, რაც გენდერ-სენსიტიუ-
რი მიდგომის ნაკლებობაზე მიუთითებს.
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2. აბაშიძე ა., არგანაშვილი ა., გოჩიაშვილი ნ., ნაცვლიშვილი ა., 
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3. საქართველოს სახალხო დამცველის ფემიციდის მო-
ნიტორინგის ანგარიში: 2017 წლის სისხლის სამა-
რთლის საქმეთა ანალიზი, გვ. 19, http://ombudsman.ge/
geo/190306081201spetsialuri-angarishebi/femitsidis-monitoringis-
angarishi-kalta-genderuli-mkvlelobebi-2017-tslis-siskhlis-samartlis-
sakmeta-analizi
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RESUME

The present article – “Problems of Qualifi cation of Femicide as a 
Crime Motivated by Gender Discrimination (Analysis of Law and Court 
Practice)” – discusses characteristics of femicide and the problems of 
its identifi cation as a crime motivated by gender discrimination. The 
paper raises problems such as the lack of establishment of femicide as 
a crime in Georgian legislation as well as the challenges of its qualifi -
cation and an adequate sentencing by the court. The author explores 
problematic aspects of the court practice regarding femicide committed 
in Georgia and the lack of gender-sensitive approaches by the judges. 

The article analyzes various international legal standards identify-
ing femicide as a criminal offence and the best practices of Latin-Amer-
ican countries. 
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