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გაუპატიურება, როგორც გაუპატიურება, როგორც 

ძალადობით ჩადენილი ძალადობით ჩადენილი 

სქესობრივი დანაშაულისქესობრივი დანაშაული
საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის პროექტის მიხედვით

იოსებ გაბარაევი იოსებ გაბარაევი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმ�იფო 
უნივეჽსი�ე�ის დოქ�ოჽან�ი, გოჽის სახელმ�იფო 
სას�ავლო უნივეჽსი�ე�ის მო�ვეული სპე�იალის�ი,
ევჽოჽეგიონული სას�ავლო უნივეჽსი�ე�ის მო�ვეული 
სპე�იალის�ი, სსიპ იუჽიდიული დახმაჽების სამსახუჽის 
ადვოკა�ი

საკვანძო სიტყვები:საკვანძო სიტყვები: სექსუალური პენეტრაცია, დეფინიცია, 

კვალიფიკაცია

პაალამენტის მიერ საქართველოს კანონის პროექტის – 
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი“ ცვლილების 
შეტანის თაობაზე (შემდგომში – პროექტი) განხილვისა და 
მიღების შემთხვევაში, რომელიც 2014 წლის 30 ივნისს გამოქ-
ვეყნდა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ 
ვებგვერდზე,1 ძირეული ცვლილებები შეეხება რამდენიმე 
კანონს, მათ შორის, სისხლის სამართლის კოდექსის როგორც 
ზოგად ნაწილში მოცემულ დებულებებს, ისე კერძო ნაწილში 
ასახულ ცაკლეულ დანაშაულებრივ შემადგენლობებს. ძი-
რეული ცვლილება შეეხება საქართველოს სისხლის სა-
მართლის კოდექსის 137-ე მუხლის საკონონმდებლო დე-

1 საქართველოს კანონის პროექტი – „საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2383542 >  [09.04.2017].  
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ფინიციას, რის შემდგომაც დაიწყება 
ახალი ეტაპი ძალადობით ჩადენილი 
სქესობრივი დანაშაულების თეორიული და 
პრაქტიკული კვლევის სფეროში. 

როგორც პროექტის ახსნა-განმარ-
ტებითი ბარათის შინაარსიდან ირკვევა, 
განხორციელებული ცვლილებები შე-
ე  ხე ბა ს.ს. კოდექსის XXII თავს („სქე-
სობრივი თავისუფლებისა და 
ხე ლ   შეუ ხებლობის წინააღმდეგ“). კანონ-
პრო ექტით შემოთავაზებული ცვლი ლე-
ბე ბით, ერთი მხრივ, ხდება ამ თავში 
გათ ვა ლისწინებული დანაშაულების ჰარ-
მონიზება „ქალთა მიმართ ძალადობისა 
და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა 
და აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს 
კონვენციასთან (შემდგომში – კონვენცია), 
ხოლო „მეორე მხრივ, ცვლილებები ცდება 
კონვენციის ჰარმონიზების მიზანს და არ 
გამომდინარეობს პირდაპირ კონვენციით 
გათვალისწინებული ვალდებულებიდან, 
მაგრამ ხორციელდება სახელმწიფოთა 
საუკეთესო პრაქტიკასთან* მათი შესა-
ბამისობაში მოყვანა. აღნიშნული თავის 
ცვლილებების პროექტი შემუშავდა სის-
ხლის სამართლის სისტემის რეფორმის 
უწყებათაშორისი საბჭოს ფარგლებში 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის 
ლიბერალიზაციის, მოდერნიზაციისა და 
სა ერთაშორისო სტანდარტებთან მისი შე-
საბამისობაში მოყვანის მიზნით. 

მართალია აღნიშნული კონვენცია 
ხელ მოსაწერად გაიხსნა2 2011 წლის 11 

* იხ. გერმანის, საფრანგეთის, ისლანდიის, ესპანეთის, 
ესტონეთის, ლიტვის, ლატვიის, შვეიცარიის კანონ-
მდებლობა.

2 „ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის 
საბჭოს კონვენცია“ (ე.წ. სტამბოლის კონვენცია), 
რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხების 
გარდა, ლგბტ, შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე, ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობათა 
წარმომადგენელი ქალების უფლებების დაცვის 
საკითხებსაც არეგულირებს, მოიცავს ასევე ისეთ 
ნორმებს, რომლებიც არა მხოლოდ დეკლარირებას, 
არამედ რეალური შედეგების მიღებას უკავშირდება 
და ასახავს ძალადობის ყველა ფორმას, მათ შორის 
ფსიქოლოგიურ, სოციალურ და ფიზიკურ ძალადობას, 
რომელიც სქესობრივი ნიშნით არის მოტივირებული. 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/con-
ventions/treaty/210/signatures > [10.05.2017].    

 ** აღნიშნულ კონვენციაზე თანდართული საქართველოს 

მაისს თურქეთის ქალაქ სტამბოლში, 
თუმცა საქართველომ აღნიშნულ კონ-
ვენციას ხელი მოაწერა 2014 წლის 16 
ივნისს, საქართველოს პარლამენტმა 
კი მისი რატიფიცირება 2017 წლის 05 
აპრილს მოახდინა. სწორედ კონვენციის 
სარატიფიკაციო პროცედურების წარ-
მარ  თვის აუცილებლობით იქნა გან-
პირობებული ქვეყნის შიდა კანონ-
მდებლობის ჰარმონიზაცია და ეფექტიანი 
სამართლებრივი მექანიზმების ჩამოყა-
ლიბების აუცილებლობა ქვეყანაში 
ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვის კუთხით, რისი 
ვალდებულებაც გათვალისწინებულია კო-
ნვენციით.

საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-
ერთი მიზანი არის საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის (შემდგომში „კო-
დექსი“) XXII თავის შესაბამისობაში 
მოყვანა კონვენციის პრინციპებთან და 
ნორმებთან. კონვენციის რატიფიცირება და 
შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებათა 
პაკეტის პარლამენტში წარდგენა,** ქა-
ლთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობისაგან დაცვის მომწესრიგებელი 
კანონმდებლობის ევროპეიზაციის ნიმუშს 
წარმოადგენს. შემუშავებული ცვლი-
ლე ბებით განხორციელდა კონვენციით 
გათ ვალისწინებული დებულებებისა და 
კონვენციის მიზნების კოდექსში იმპლე-
მენტაცია. 

თუკი მოქმედი კანონმდებლობით, 
გაუპატიურება გულისხმობს მხოლოდ 
სქესობრივ კავშირს საპირისპირო სქესის 
ადამიანებს შორის და ერთი და იგვე სქესის 
ადამიანებს შორის არსებულ სექსუალურ 
ძალადობას განიხილავს სექსუალური 
ხასიათის ძალმომრეობით მოქმედებად და 
მოიხსენიებს დისკრიმინაციული შინაარსის 
მქონე ისეთი ტერმინებით, როგორიცაა 
მამათმავლობა, ლესბოსელობა ან სხვაგ-
ვარი გაუკუღმართებული სექსულური კონ-

კანონების პროექტები საქართველოს მთავრობის 
#191 განკარგულებით წარედგინა საქართველოს 
პარლამენტს 08.02.2017. დეტალური ინფორმაცია 
იხილე: <https://matsne.gov.ge> [09.04.2017].                    
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ტაქტი, აღნიშნული ცვლილებების მიღებისა 
და ამოქმედების შემდეგ, გაუპატიურებად 
ჩაითვლება ნებისმიერი სახის სექსუალური 
პენეტრაცია სხეულის ნაწილის ან საგნის 
გამოყენებით, ჩა დენილი ძალადობით, 
იმწუთიერი ძა ლადობის მუქარით ან 
დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით.

საქართველოს პარლამენტში წარდგე-
ნილი საქართველოს კანონის პროექტ 
„საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე, 
იმ საკანონმდებლო ცვლილებათა 
პაკეტის ნაწილია, რომელიც კონვენციის 
რატიფიცირებისთვის წარდგენის დროს 
შეიტანეს. სისხლის სამართლის კანონის 
პროექტით ახლებურად განისაზღვრა 
გაუპატიურების, როგორც დანაშაულის 
შემადგენლობა, თუმცა მცირეოდენი 
შეცვლილი ფორმით დარჩა მისი ჩადენის 
ხერხები. სისხლის სამართლის კოდექსის 
137-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
დისპოზიცია ახლებური ინტერპრეტაციით 
შემდეგნაირად განიმარტა: „გაუპატიურება, 
ესე იგი ნებისმიერი სახის სექსუალური 
პენეტრაცია, სხეულის ნაწილის ან საგნის 
გამოყენებით, ჩადენილი ძალადობით, 
იმწუთიერი ძალადობის მუქარით ან დაზა-
რალებულის უმწეობის გამოყენებით.“ 

ნათელია, რომ გაუპატიურების დეფინი-
ცია მისი შინაარსის პროგრესულობასთან 
ერთად უფრო ზოგადი სახით, რთული 
შემადგენლობის ფორმით წარმოგვიდგება. 
სექსუალური პენეტრაცია უფრო ფართო 
ცნებაა ვიდრე „სქესობრივი კავშირი“, 
როგორც სამედიცინო ტერმინი, რაც კი-
დევ უფრო ამძაფრებს მისი თეორიული 
შინაარსის გაგების აუცილებლობას შე-
მდგომ პრაქტიკულ საქმიანობაში ამ 
ტერმინის სწორად განმარტების კუთხით. ეს 
იმ ფონზე, როცა წარდგენილი ცვლილებათა 
პროექტის შესაბამისად, დანაშაულის 
სახეებიდან შესაძლოა ამოიღონ სისხლის 
სამართლის კოდესის 138-ე მუხლით 
გათვალისწინებული შემადგენლობა, რო-
მე ლიც სისხლის სამართლის კოდექსის 
დღეს მოქმედი რედაქციით ითვალისწინებს 
სისხლისამართლებრივ პასუხისგებლობას 

მამათმავლობისთვის, ლესბოსელობის ან 
სხვაგვარი სექსუალური კონტაქტისთვის 
გაუკუღმართებული ფორმით, რომლის 
ჩადენის ძალადობრივი ხერხებიც გად-
მოცემული იყო გაუპატიურების ჩადენის 
ხერხების იდენტურად; შეიმჩნევა მსგავსება 
ასევე მათი ჩადენის შემთხვევაში 
სანქციებთან მიმართებაშიც. 

პროექტის ტექსტიდან ს.ს. კოდესის 
138-ე მუხლით გათვალისწინებული 
შემადგენლობის ამოღება გაკვეულწილად 
ნაკარნახევია საქართველოს პარლამენ ტის 
მიერ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებ-
ლობის მიღების საჭიროებით, რომელი 
ვალდებულებაც საქართველოს დაეკსირა 
2013 წელს ევროკავშირსა და საქართველოს 
შორის ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებში. 

საქართველოს ხელისუფლებამ აიღო 
ვალდებულება მიეღო ისეთი კანონი, 
რო  მელიც მიმართული იქნებოდა დის-
კრიმინაციის სხვადასხვა ფორმების (მათ 
შორის „სექსუალური ორიენტაციისა“ და 
„გენდერული იდენტობის“ ნიშნით) აღ მო-
ფხვრისკენ. სწორედ ამ მიზნით, 2014 წლის 
02 მაისს საქართველოს პარლამენტ მა 
მიიღო კანონი „დისკირმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“,3 რი-
თაც კონკრეტულად განისაზღვა დის კრი-
მინაციის ცნება და სახეები.

ფაქტობრივად, გაუპატიურების ახა-
ლი საკანონმდებლო შემადგენლობა გა-
ნიხილება, როგორც ორი ქმედებსაგან 
შემდგარი: 

1. სექსუალური პენეტრაცია სხეულის 
ნაწილის ან საგნის გამოყენებით

2. ძალადობა, იმწუთიერი ძალადობის 
მუქარა ან დაზარალებულის უმწეო 
მდგომარეობის გამოყენება. 

ცალ-ცალკე, ამ ორი ქმედებიდან რო-
მელიმეს ჩადენა არ წარმოადგენს გაუ-
პატიურებას. მხოლოდ სექსუალური პენეტ-
რაცია ან ძალადობის გამოყენება არ 

3 დაწვრილებით იხ. საქართველოს კანონი დისკ-
რიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687> 
[11.04.2017].
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გვ ა ძლევს გაუპატიურების შემადგენლო-
ბას. გა  უპატიურების შემადგენლობა 
გვექ ნება მაშინ როცა სქესობრივი პე-
ნეტრაცია ხდება ძალადობით, იმწუთიერი 
ძალა დობის მუქარის ან დაზარალებულის 
უმწეო მდგომარეობის გამოყენებით. გა-
უპატიურების ობიექტი შესაძლოა იყოს 
როგორც ქალის, ისე მამაკაცის სქესობრივი 
თავისუფლება. 

კანონში გამოყენებული ტერმინი 
„სექსუალური პენეტრაცია“4 (sexual penetra-
tion – ქართულად – შეღწევა) ზოგიერთი 
ქვეყნის კანონმდებლობაში მოიხსენება 
როგორც სქესობრივი აქტი, რაც იგივეა 
გერმანულად – Geschlechtsverkehr 
(ɡəˈʃlɛçtsfɛɐ̯ˌkeːɐ̯), ესპანურად – relaciones 
sexu ales, ფრანგულად – rapports sexuels და 
ა.შ., რომლის დროსაც ადამიანის სხეულის 
ნაწილის ან სხვა რაიმე საგნის ჩასმა/
შესმა ხდება ადამანის ვაგინაში5, ანუსში ან 
პირში (ამ შემთხვევაში სასქესო ორგანოს) 
ორალური გზით. მართალია, „სექსუალური 
პენეტრაცია“ არის სამედიცინო ტერმინი, 
თუმცა მას უფრო ხშირად სამართლებრივი 
დანიშნულებით იყენებენ ძალადობრივი 
სექსუალური კონტაქტის აღნიშვნისას. 
სხვადასხვა ქვეყნის იურისპუდენციაში 
ის მოიხსენიება როგორც სქესორბივი 
კავშირი, გარყვნილი ქმდება და ასევე სხვა 
სამართლებრივად ევფემიზმური სიტყვე-
ბით (მაგ: სხეულის ცოდნა carnal knowledge.), 
თუმცა თანამედროვე დემოკრატიული 
სახელმწიფოების უმეტესობა,*** სისხლის 
სამართლის დებულებებში იყენებს ტერმინს 
„სექსუალური პენეტრაცია“, რომელშიც 
იგულისხმება უკანონო (ძალადობრივი), 
სქესობრივი აქტი; იმის გამო, რომ ეს ფართო 
ცნება (რომელიც შეიძლება მოიცავდეს და 
დაკვალიფიცირდეს სხვადსხვაგვარად) 

4 <h  p://www.collinsdic  onary.com/dic  onary/english/
sexual-intercourse >[21.06.2016].

5 გოგიჩაძე გ., 2009. სამედიცინო ტერმინოლოგიის 
ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური განმარ-
ტები თი ლექსიკონი. გამომცემლობა მერიდიანი, 
თბილისი გვ. 496. <h  p://www.nplg.gov.ge/gwdict/
index.php?a=term&d=13&t=4417 > [10.03.2017].

***  გერმანის, საფრანგეთის, ისლანდიის, ესპანეთის, 
ესტონეთის, ლიტვის, ლატვიის, შვეიცარიის კანონ-
მდებლობა.

მოიცავს სექსუალური შეღწევის ნებისმიერ 
ფორმას, მათ შორის ყველაზე მინიმალური 
ფორმით შეღწევასაც კი. 

 იმისდა მიხედვით, თუ რა ფრომით ხდება 
„სექსუალური პენეტრაცია“ ძირითადად 
შეიძლება განვასხვავოთ ერთმანეთისგან 
ვაგინალური, ანალური და ორალური 
პენეტრაცია:

ვაგინალური პენეტრაციის დროს, მამა-
კაცი თავის სასქესო ორგანოს ათავსებს 
ქალის საშოში, რაც იწოდება ვაგინალურ 
სქესობრივ კავშირად.

ანალური პენეტრაციის დროს, მამა-
კაცის სასქესო ორგანოს შეღწევა ხდება 
სხვა პიროვნების ანალურ ხვრელში, რაც 
იწოდეა ასევე, როგორც ანალური სექსი ან 
ანალური სქესობრივი აქტი.

ორალური პენეტრაცია გულისხმობს 
მამაკაცის სასქესო ორგანოს მოთავსებას 
სხვა მეორე ადამიანის პირში (fellatio) რაც 
გულისხმობს მამაკაცის პენისის ორალურ 
სტუმულაციას ან ადამიანის ენით შეღწევა 
ქალის საშოში (cunnilingus), რაც იწვევს 
ქალის გენიტალიების სტუმულაციას ენის 
ან ტუჩების გამოყენებით. 

სექსუალური პენეტრაცია შეიძლება 
მოხდეს ასევე ანილინგუსის დროს. 
სამედიცინო ლექსიკონის თანახმად, 
„Anilingus“6-ი – (anus (ანუსი) + Lingus 
(ლათინური Lingere: ლოკვა) ეწოდება 
ორალურ-ანალური სქესობრივი კონტაქტის 
ფორმას, რომლის დროსაც ერთი ადამიანის 
ენის, პირის ან ტუჩების გამოყენებით ხდება 
პარტნიორის უკანა ტანის ხვრელში (ანუსში) 
პენეტრაცია (შეღწევა) ანუსის სექსუალური 
სტიმულაციისთვის. ამ ტიპის სექსუალური 
პენეტრაცია შეიძლება განახორციელოს 
ყველა პირმა, განურჩევლად მათი 
სექსუალური ორიენტაციისა, მიუხედავად 
იმისა, მისი ჩადენა მიზნად ისახავდა 
პირადი სიამოვნების მინიჭებას თუ 
პარტნიორის დამცირებას. ეს ის შემ-
თხვევაა, როცა მოძალადის გავლენის ქვეშ 
მყოფმი პირი, საკუთარი ნება-სურვილის 
საწინააღმდეგოდ, მოძალადის ანუსში 

6 სამედიცინო ლექსიკონი, <h  p://medicine.academic.
ru/11359/anilingus >[21.08.2016]. 
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ახდენს პენეტრაციას ორალურ-ანალური 
სქესობრივი კონტაქტის გზით; რა დროსაც 
ძალადობის (ფიზიკური ან ფსიქიკური) 
ჩამდენი პირი პასუხს აგებს სექსუალური 
პენეტრაციის იძულებისთვის. 

ისტორიულად, ევროპაში XVII საუ-
კუნეში მიმდინარე 30 წლიანი ომის 
დროს, ანილინგუსი გამოიყენებოდა 
ძირითადად პატიმრებისთვის, როგორც 
სასჯელის სახე და საჯარო დამცირების 
საშუალება. მისი გამოყენების პრაქტიკა 
აღწერლია მხატვრული ნაწარმოებში, 
გერმანელი მწერლის ჰანს იაკობ 
კრისტოფ გრიმელსჰაუზენის (1621-
1676) სახელგანთქმული რომანში „სიმ-
პლიცისიმუსი“, რომელიც 1668 წელს 
გამოიცა7 და ინგლისურად თარგმნა ჯონ 
ოსბორნმა 2008 წელს. აქედან მოდის 
ზუსტად ხალხური გამონათქვამი „უკანა ლის 
ლოკვა“, რაც გულისხმობს ისეთ ქცევას, 
როცა ვინმე ავტორიტეტს ექცევიან ისე, 
რომ მას ასიამოვნონ და შემდგომ მიიღონ 
მისგან ის, რაც მათ სურთ. 

ამერიკის შეერთებული შტატების 
სასჯელაღსრულებით სისტემაში, ანილუ-
ნგუსი, ეს იყო პატიმრისთვის ერთ-
ერთი გზა, რაც შეიძლება მას ეზღო იმ 
დარღვევისათვის, რომელსაც ის ჩაიდენდა 
ციხეში. გარკვეულწილდ, ეს ქმედება 
მიჩნეული იყო ციხის დანაშაულების 
მძლავრ შემაკავებელ ფაქტორად, 
ვინაიდან, ბევრ პატიმარს ერჩივნა 
სიკვდილით დასჯილიყო, ვიდრე ამ სახის 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 
გამხდარიყო.8 ანულინგუსი ცნობილი იყო 
როგორც “tossing a salad“, რაც ქართულად 
ჟღერს როგორც „სალათის სროლა“. 

7 იხ. სრული ტექსტი: Grimmelshausen H. J. C. Von, 2008. 
Simplicissimus, The German Adventurer. translated by 
Osborne  John C., Newfound Press, The University of Ten-
nessee Libraries, Knoxville. <h  p://trace.tennessee.edu/
cgi/viewcontent.cgi?ar  cle=1006&context=utk – new-
found-ebooks>  [13.05.2017].

8 დეტალურად იხ: Byrne J., Hummer D., 2007.  “In search 
of the “Tossed Salad Man” (and others involved in prison 
violence): New strategies for predic  ng and control-
ling violence in prison”.Aggression and Violent Behav-
ior 12 (5): 531. doi:10.1016/j.avb.2007.02.001  ;  <h  p://
faculty.uml.edu/jbyrne/44.624/TossedSaladCorrected-
Proof40307[2].pdf >[01.06.2016]. 

ჟარგონი – “tossing a salad“9 წარმოიშვა 
აშშ ციხეებში 1970-იანი წლების ბოლოს 
და მას ჩადიოდნენ 1980-იან წლებამდე, 
რაც ნიშნავდა დაბალ საფეხურზე მდგომი 
დარღვევის ჩამდენი პატიმრის მიერ, 
მეორე დომინანტურ პოზიციაში მყოფი 
პატიმრის ანუსში შეღწევას ენის ან ტუჩების 
გამოყენებით; სწორედ დომინანტურ 
მდგომარეობაში მყოფი პატიმრების სექ-
სუალური სტიმულაციის მიზნებისთვის. 
ამ ქმედების არსებობის გამართლება 
ზემოაღნიშნული მიზნებისთვის, რა თქმა 
უნდა, იყო აბსურდი, ვინაიდან პატიმ-
რებისთვის ციხეში არსებულ სამკურნალო 
და სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა 
არის უფრო ეფექტური საშუალება ციხეში 
არსებული ძალადობის დაძლევისთვის. 

 ზოგადად ცნობილია, რომ საპირისპირო 
სქესის ადამიანებს სხვადასხვა ციხეებში 
ათავსებენ. შესაბამისად, პატიმრებს 
საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებთან 
ურთიერთობის საშუალებაც ნაკლებად 
აქვთ. ამიტომ ციხეში სექსუალური 
ქცევა ძირითადად შემოიფარგლება 
ჰომო სექსუალური კავშირებით. ხში-
რად ასეთი ტიპის ურთიერთობები 
წინააღდეგობაში მოდის პატიმრების 
რეალურ სექსუალურ ორიენტაციასთან 
და პატიმრის ჰომოსექსუალური ქცევა 
საერთოდ არ ნიშნავს მის ჰომოსექსუალურ 
ორიენტაციას. მაგ: კაცებში ბევრ 
შემთხვევაში „დომინანტი“ პარტნიორი, 
რომელიც სასქესო ორგანოს გამოყენებით 
ახდენს მეორე ადამიანში პენეტრაციას 
არ განიხილება ჰომოსექსუალად, 
თუმცა რეალურად ეს წარმოადგენს 
ჰომოსექსუალურ ქცევას, სექსუალური 
ორიენტაცია კი შეიძლება ორივესთვის 
განსხვავებული იყოს სექსუალური 
ქცევისგან. ციხეში სექსუალური ძალადობის 
პირველი შემთხვევა, ძირითადად, ხდება 
დომინირების დამტკიცების მიზნით და 
შემდგომ სექსუალური ლტოლვის გამო. 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 
ითვლება ციხეში სუსტ მამაკაცად და მასზე 

9 Urban Dic  onary,  < h  p://www.urbandic  onary.com/
defi ne.php?term=tossing+the+salad > [11.06.2016].
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სექსუალურ ძალადობას ახორციელებენ 
სხვა პატიმრებიც.

ანილინსგუსი შეიცავს ჯანმრთელობის 
დაზიანების პოტენციურ რისკს. პირით, ენით 
ან ტუჩებით ანალურ ხვრელთან შეხებისას 
პიროვნება შეიძლება დაინფიცირდეს 
სქესობრივი გზით გადამდები სხვადასხვა 
სახის ინფექციებით და ვირუსებით. ასეთი 
შემთხვევა, დადასტურებული შესაბამისი 
სასამართლო სამედიცინო ესქპერტიზის 
დასკვნით, ბუნებრივია გამოიწვევს 
დამატებითი (სისხლის სამართლის კო-
დექსის 132-ე მუხლი – განსაკუთრებით 
საშიში ინფექციური დაავადების შეყრა) 
მუხლით კვალიფიკაციას და პირის 
სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში 
მიცემას. 

 როგორც წარმოდგენილი პროექტის 
ტექსტის შინაარსიდან ირკვევა, გაუ-
პატიურების დროს, შესაძლებელია ადა-
მიანის ანუსში ან ვაგინაში შეღწევა მოხდეს 
სხეულის რომელიმე ნაწილის ან სხვა რაიმე 
საგნის გამოყენებით. მაგალითად, ანუსში 
შეღწევას შესაძლოა ადგილი ქონდეს 
ერთი ან რამდენიმე თითის გამოყნებით, 
რაც იწოდება როგორც „Fingering“, რომლის 
დროსაც ხდება ანუსის ხვრელის ან ვაგინის 
კლიტორის სტიმულაცია სექსუალური 
აღგზნებისთვის. ეს ქმედება შეიძლება 
წარმოადგენდეს ასევე ორმხრივი მას-
ტრუბაციის, შეღწევის ან სხვაგვარი 
სექსუალური საქმიანობის ნაწილს. 
სექსუალურ ხასიათის ასეთი ქმედება 
შეიძლება ჩაიდინონ შეღწევით (ვაგინაში, 
ანუსში) და შეღწევის გარეშე (ზედაპირული). 
„Fingering“-ი დანაშაულებრივ ქმედებად 
მიიჩნევა მაშინ, როცა ის ატარებს 
ძალადობრივ ხასიათს და არ შეესაბამება 
პარტნიორის თავისუფალ ნებას და მთავარი 
– ატარებს შეღწევად ხასიათს. მაშინ, როცა 
ეს ქმედება არაშეღწევადი ხასიათისაა, 
თუნდაც თავისი არსით იყოს ძალადობრივი 
ქმედება, არ განიხილება გაუპატიურებად. 
ასეთ შემთხვევაში მოძალადემ შეიძლება 
პასუხი აგოს მხოლოდ გამოვლენილი 
ძალადობისთვის. იმ შემთხვევაში კი, თუ 
მოძალადის განზრახვა მოიცავდა თითის 

ან თითების გამოყენებით სექსუალურ 
პენეტრაციას ვაგინაში ან ანუსში სექ-
სუალური მიზნებისთვის ან სექსუალური 
ლტოლვის გამო და ეს ქმედება შეწყდება 
ზედაპირული, არაშეღწევადი „Fingering“-
ის დროს, მაშინ პირი პასუხს აგებს 
გაუპატიურების მცდელობისათვის. შესაძ-
ლებელია, არაშეღწევადი, ზედაპირული 
„Fingering“-ი ემსახურებოდეს ანუსის, 
კუნთების მოდუნების მიზანს და წარმო-
ადგენდეს გაუპატიურების ჩადენის 
მოსამზადებელ სტადიას. აქვე უნდა 
აღინიშნოს ისიც, რომ თითის გამოყენებით 
ქალის ვაგინაში სექსუალური პენეტრაცია 
სამედიცინო მიზნებისთვის არ ქმნის 
გაუატიურების შემადგენლობას.

რაც შეეხება ანუსში სექსუალურ 
პენეტრაციას თითის/თითების გამოყენე-
ბით, პარტნიორის თანხმობის შემთხვევაში 
შესაძლოა იყოს სასიამოვნო, ვინაიდან 
ყველა ნერვიული დაბოლოებები თავს 
იყრის ანუსის მიდამოებში. რამდენადაც 
ეს შეიძლება იყოს სასიამოვნო, იმდენად 
შეიძება იყოს უსიამოვნო, თუ ამ ქმედებას 
ადგილი ექნება პარტნიორის ნების 
უგულებელყოფით, რაც აიძულებს მას, თავის 
თავზე განიცადოს მისი ნებასურვილის 
საწინააღდეგო ქმედება ძალადობის, 
იმწუთიერი ძალადობის მუქარის ან უმწეო 
მდგომარეობაში ყოფნისას, რაც მოგვცემს 
გაუპატიურების შემადგენლობას. 

გაუპატიურების დისპოზიციის შინაარ-
სიდან გამომდინარე, სექსუალური 
პენეტრაცია შეიძლება ჩადენილი იქნეს 
ასევე მუშტის გამოყენებით, რომელიც 
„Fisting”-ის სახელწოდებითაა ცნობილი. 
მუშტის გამოყენებით სექსუალური პენეტ-
რაცია გამოიგონეს მეოცე საუკუნეში 
ჰომოსექსუალმა მამაკაცებმა და იგი 
შემდგომ ფართოდ გავრცელდა და დაი-
ნერგა ქალების მიერ, როგორც სექსუალური 
სტიმულაციის საშუალება.10 ესაა იგივე 
სექსუალური ხასიათის მოქმედება, რომლის 

10 დაწვრილებით იხ.  Shockey L.R., 2009. ,,The Sacred Art 
of Fis  ng“, Prac  cal  ps & considera  ons for men who 
engage in anal fi s  ng. San Francisco. <h  p://handbal-
lacademy.org/wp-content/uploads/2013/08/SAOF – Fi-
nal – web.pdf >[11.09.2016].
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ჩადენის დროს ადამიანის ხელის მუშტის 
(მოკუმულ მდგომარეობაში) მოთავსება 
ხდება მეორე ადამიანის (სექსუალური 
პარტნიორის) ვაგინაში ან სწორნაწლავში; 
თუმცა მუშტით სექსუალური პენეტრაცია 
შეიძება ჩადენილ იქნეს პარტნიორის 
გარეშეც, მარტოდმარტო. „Fisting”-ს 
შეიძ ლება შედეგად მოყვეს ქალის 
ვაგინის, სწორნაწლავის ან მსხვილი 
ნაწლავის კედლების ნახევი ჭრილობები 
ან პერფორაცია, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს მძიმე შედეგები, მათ შორის 
სიკვდილი. 

მსგავსად ჩვენი ქვეყნის კანონმდებ-
ლობისა,11 დიდ ბრიტანეთში აკრძალეულია 
ფისტინგის გამოსახულებით ფოტო და 
ვიდეო მასალის გავრცელება, თავისი 
ექსტრემალური ხასიათის გამო. ამ მხრივ 
საყურადღებოა დიდ ბრიტანეთში, საიმონ 
ვოლშის12 წინააღდეგ წარმოებული სისხლის 
სამართლის საქმე, რომელსაც ბრალად 
ედებოდა ფისტინგის ამსახველი უხამსი 
ფოტოების გავრცელება/გამოქვეყნება, 
რაც წარმოადგენს დანაშაულს ინგლისური 
კანონმდებლობის თანახმად. თუმცა 
ნაფიცმა მსაჯულებმა სრულად გაამართლეს 
და სახელმწიფო პროკურატურის ასეთი 
ქმედებები მიიჩნიეს სახელმწიფოს უხეშ 
ჩარევად ადამიანის პირად უფლებებში; 
ქვეყნის პროკურატურა მიიჩნევდა, 
რომ ფისტინგის ამსახველი ფოტოების 
გამოქვეყნება ეწინააღდეგებოდა ე.წ. 
უხამსი გამოქვეყნებების შესახებ აქტს13 
და არ წარმოადგენდა ევროპის კონვენ-
ციით გარანტირებულ გამოხატვის 
თავისუფლების უფლების შეზღუდვას. 
ასეთი შინაარისის ფოტო/ვიდეო მასალა 

11 საქართველოს სისხლის სამართლის მოქმედი 
კოდექსის 255-ე მუხლი, წარმოადგენს საზო-
გადოებრივი ზნეობის წინააღდეგ მიმართულ დანა-
შაულს და ითვალისწინებს პასუხისგებლობას პორ-
ნოგრაფიული ნაწარმოების ან სხვა საგნის უკანონო 
დამზადება-გასაღებისთვის.

12  Jackman M., 2012. Extreme porn trial: consensual sex and 
the state. The Guardian, UK Edi  on, Retrieved 2013-01-
04, London. <h  ps://www.theguardian.com/law/2012/
aug/08/extreme-porn-trial-simon-walsh> [13.05.2017]. 

13 Obscene Publica  ons Acts (OPA) 1959. <h  p://www.
legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/7-8/66/contents> 
[10.08.2016].

იწოდება ექსტრემალურ პორნოგრაფიად. 
ექსტრემალური კი ნიშნავს მეტისმეტად 
შეურაცხმყოფელ, ამაზრზენ ან სხვა-
გვარად უხამსი ხასიათის შემცველ 
ფოტო ან ვიდეო მასალას, რომელზეც 
ასახულია სექსუალური ხასიათის აქტის 
ჩადენა ისეთი გზებით და საშუალებებით, 
რომელიც სავარაუდო საფრთხეს უქმნის 
პირის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას14 
და განკუთვნილია პორნოგრაფიული 
მიზნებისთვის. 

თანამედროვე ინგლისში სისხლის 
სამართლის ძირითად წყაროებად ით-
ვლება სტატუტები (საპარლამენტო კანონ-
მდებლობა) და სასამართლო პრე ცე დენ-
ტები. ინგლისის სისხლის სამართლის 
სპეციფიურ თავისებურებას წარმოადგნს 
კოდიფიცირებული აქტების – კოდექსების 
– არარსებობა. 

კოდიფიკაციის პირველი ცდა გან-
ხორციელდა 1833-49 წლებში. კოდი-
ფიკაციის სპეციალური მუშაობის შედეგი 
იყო რიგი სისხლის სამართლებრივი 
კანონების მიღება, მაგალითად: 1861 
წლის კანონი „პიროვნების წინააღმდეგ 
მიმართულ დანაშაულთა შესახებ”,1968 
წლის კანონი „ქურდობს შესახებ”, 1971 
წლის კანონი „საკუთრების წინააღმდეგ 
მიმართულ დანაშაულთა შესახებ”. 
და ა.შ. 1981 წლიდან იწყება აქტიური 
მუშაობა სისხლის სამართლის კოდექსის 
შექმნისათვის. 1984 წელს შედგა სპე-
ციალური კომისია და მიიღეს კანონი 
„დანაშაულთა შესახებ”. ინგლისის თანა-
მედროვე სისხლის სამართლის ძირითად 
წყაროებად რჩება 1967 წლის კანონი 
„სისხლის სამართლის შესახებ”15 და 1997 
წლის კანონი „დანაშაულთა შესახებ”. 
სქესობრივი დანაშაულების სფეროში კი 
მოქმედებს, ინგლისის პარლამენტის მიერ 
2008 წლის 09 ივლისს მიღებული #1769 
სტატუტი „სექსუალური დანაშაულების“ 

14 sec  on 63 of the Criminal Jus  ce and Immigra  on Act 
2008. <h  p://www.legisla  on.gov.uk/ukpga/2008/4/
sec  on/63 >[05.09.2016].

15  Criminal Law Act 1967. The Na  onal Archives of  UK Legis-
la  on.   <h  p://www.legisla  on.gov.uk/ukpga/1967/58/
pdfs/ukpga – 19670058 – en.pdf > [01.09.2016].
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შესახებ. ასევე არსებობს ე.წ. „გაიდლაინები“, 
რომელსაც ადგენს სპეციალური სას-
ჯელების დამდგენი საბჭო,16 რომლის 
ფუნქციონირების მთავარი მიზანი არის 
ქვეყნის მასშტაბით სასჯელების თან-
მიმდევრულობისთვის ხელშეწყობა და 
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის 
შენარჩუნება. „გაიდლაინები“ – ეს არის 
გადაწყვეტილების დადგენისათვის და 
სასჯელის განსაზღვრისთვის განკუთ-
ვნილი ძირითადი სახელმძღანელო 
პრინციპების კრებული, რომლითაც 
დგინდება სექსუალური და სხვადასხვა 
სახის დანაშაულების დამამძიმებელი 
და შემამსუბუქებელი გარემოებები და 
ეხმარება მოსამართლეებს განსაზღვრონ 
ჩადენილი დანაშაულის და გამოვლენილი 
ბრალის შესაბამისი სასჯელი.

საბჭომ საქმეზე „R v Millberry and oth-
ers [2003] 2 Cr.App.R.(S) 31“17 დაადგინა 
ის ძირითადი პრინციპები, რომლებიც 
მხედველობაში უნდა მიიღონ გაუპა-
ტიურების, როგორც ძალადობრვ ხასია -
თის სექსუალური დანაშაულის ჩამდენის 
მიმართ სასჯელზე მსჯელობისას. საბჭომ 
ასევე განმარტა, რომ სწორედ იმავე 
პრინციპებით უნდა იხელმძღვანელონ 
სასამართლოებმა სექსუალური ხასი-
თის ძალადობრივი დანაშაულების 
სხვა ფაქტებზე მართლმსაჯულების 
განხორციელებისას, რომელთა სახეების 
ძირითადი ჩამონათვალი მოცემეულია 
„სექსუალური დანაშაულების 2003 წლის 
აქტში“18, რომლის პირველი ნაწილი 
მოიცავს გაუპატიურების და სხვადასხვა 
ძალადობრივი სქესორბივი დანაშაულების 
ჩამონათვალს, რომელთა ჩანაცვლება 
და ახლებური ჩამოყალიბება მოხდა 
„სექსუალური დანაშუალების შესახებ 

16 Sentencing Council for England and Wales <h  p://www.
sentencingcouncil.org.uk >[12.05.2017].

17 დაწვრილებით იხ. Sentencing Guidelines Coun-
cil, Guideline Judgments Case Compendium, March 
2005.  გვ. 44. <h  p://webarchive.na  onalarchives.gov.
uk/20100519200657/www.sentencing-guidelines.gov.
uk/docs/complete – compendium.pdf >[05.09.2016]. 

18 Sexual Off ences Act 2003.<h  p://www.legisla  on.gov.
uk/ukpga/2003/42/pdfs/ukpga – 20030042 – en.pdf> 
[01.09.2016].

2008 წლის აქტით“19, რომელმაც გააუქმა 
გაუპატიურების დანაშაულის შესახებ 
არსებული საერთო სამართლებრივი 
ნორმები და იგი ჩაანაცვლა სხვადსხვა 
ახალი სექსუალური ხასიათის დანაშა-
ულებრივი შემადგენლობების ახალი 
ინტერპრეტაციებით.

„სექსუალური დანაშუალების შესა-
ხებ 2008 წლის აქტი“, განასხვავებს 
გაუპატიურებას სხვა სახის სექსუალურ 
პენეტრაციისაგან და მას მოიხსენიებს 
როგორც „თავდასხმა შეღწევით“ (Assault 
by penetration). გაუპატიურებად მიჩნეულია 
ისეთი სექსუალური დანაშაული, როცა 
მეორე პირის ვაგინაში, ანუში ან პირში 
შეღწევა ხდება ბრალდებულის პენისის 
გამოყენებით20.

სექსუალური პენეტრაცია ადამიანის 
სხეულის რომელიმე ნაწილის გამოყენების 
გარდა შეიძლება მოხდეს რაიმე სექ-
სუალური შინაარსის მატარებელი საგნის 
გამოყენებით. ასეთი საგანი შეიძლება 
იყოს პენისის ფორმის საგანი (მათ 
შორის ე.წ. „დუბინკა“) ან ელექტრონული 
მოწყობილება ე.წ. „dildo“, „Vibrator” ან სხვა 
სექს-სათამაშოები, რომელიც სხვადასხვა 
სქესისა და ორიენტაციის მქონე პირების 
მიერ, გამოიყენება როგორც ადამიანის 
საშოში ან ანუსში შეღწევის საშუალება 
მასტრუბაციისთვის ან სხვა სექსუაური 
აქტივობისთვის. 

პენეტრაციული სექსუალური დანაშა-
ული, ზოგადად, არაპენეტრაციული ში-
ნაარსისს სექსუალურ დანაშაულებთან 
შედარებით, უფრო მომეტებული საშიშ-
როების მატარებელია ადამიანის სი-
ცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის; 
ვინიდან, პენეტრაციული სქესობრივი 
დანაშაულის ობიექტი, გარდა დაზარა-
ლებულის სქესობრივი თავისუფლებისა, 
შეიძლება იყოს მისი ჯანმრთელობა, რიგ 
შემთხვევაში კი სიცოცხლეც. იმადგვარი 

19 The Sexual Off ences (Northern Ireland) Order 2008. 
Statutory Instruments, Northern Ireland, 2008. No. 1769 
(N.I. 2)  <  h  p://www.legisla  on.gov.uk/nisi/2008/1769/
pdfs/uksi – 20081769 – en.pdf  > [01.09.2016].

20 Part 2, Non-Consensual Sexual Off ences, Rape 5. , Sexual 
Off ences Act 2008. pg.6. 
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ხერხების გამოყენებით ჩადენილი სექ-
სუალური პენეტრაცია, რომელიც აკ-
რძალულია კანონით, წარმოადგენს და-
ნაშაულს, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად 
ღრმა იყო ან დასრულდა თუ არა პენეტრაცია 
კონკრეტულ შემთხვევაში ეაკულაციით. 
უკანონო პენეტრაცია წარმოადგენს 
პიროვნების წინააღდეგ მიმართულ 
პირველი ხარისხის A კლასის ფელონიას, 
მეტად საშიშ დანაშაულს აშშ-ი21, რაც 
(ცალკეული გამონაკლისების გარდა22), 
ნიშნავს პირის ქმედებას, როცა პირი 
აღწევს საშოში, ანუსში ან პირში პენისის ან 
სხვა საგნის გამოყენებით და მსხვერპლი 
ექვემდბარება ძალადობას, მსხვერპლი 
არის 12 წლამდე ასაკის ან ფიზიკური ან 
ფსიქიკური ნაკლის გამო იმყოფება ისეთ 
ქმედუუნარო მდგომარეობაში, რომ არ 
შესწევს უნარი განაცხადოს თანხმობა.

„სექსუალური პენეტრაცია“ მიუხედავად 
იმისა, რომ არის ადამიანის ჩვეულებრივი, 
ბუნებრივი და ნებაყოფლობითი სექ-
სუალური ქცევა, რომელიც არ ეწინა-
აღდეგება სამართლის ნორმებს, 
ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს 
დანაშაულებრივი, როცა მისი ჩადენა 
ხდება პარტნიორის თავისუფალი ნების 
იგნორირებით და სისხლის სამართლის 
კოდექსის 137-ე მუხლში ჩამოთვლილი 
მისი ჩადენის რომელიმე ხერხის 
გამოყენებით. სხვაგავრად რომ ვთქვათ, 
სისხლის სამართლის კოდექსის 137-
ე მუხლით ქმედების დანაშაულად კვა-
ლიფიკაციისათვის გადამწყვეტი 
მნიშ ვნე ლობა ენიჭება პარტნიორის თა-
ვისუ ფალი ნების არსებობას, რომლის არ-
სებობაც გამორიცხვას გაუპატიურების 
შემადგენლობას, თუნდაც პენეტრაცია 
ხორციელდებოდეს ძალადობის გამოყე-
ნებით. ასეთ დროს შესაძლოა საქმე 
გვქონდეს მაზოხისტური23 მოთხოვ-
21 ორეგონის შტატის სტატუტი,  § 163.411, 2013. აშშ.  

<www.oregonlaws.org/ors/163.411> [01.07.2016]. 
22 იქვე, § 163.412, <www.oregonlaws.org/

ors/163.412>[06.08.2016].
23 მაზოხიზმი (masochism) – ერთგვარი სქესობრივი 

უკუღმართობა, რომლის დროსაც სექსუალური 
დაკმაყოფილების მისაღწევად აუცილებელია 
ტკივილის განცდა, (ავსტრიელი მწერლის ზახერ-

ნილებების დაკმაყოფილებასთან, რაც 
გულისხმობს ადამიანის სპეციფიკურ 
მიდრეკილებას, რომლის დროსაც 
სექსუალური დაკმაყოფილების მისაღ-
წევად აუცილებელია ტკივილის განცდა.

ყოველგვარი პენეტრაცია არ ჩაით-
ვლება გაუპატიურებად, არამედ მხო-
ლოდ იმგავრი ქმედება იძლევა 
გაუპატიურების შემადგენლობას, როცა 
დისპოზიციაში აღწერილი ხერხებით 
პენეტრაცია ხორციელდება სექსუალური 
მიზნებისთვის ან სექსუალური ლტოლ-
ვის გამო. შესაბამისად, ასეთი მიზ-
ნით დეტერმინებული ქმედება უნდა 
განვასხვავოთ იმდაგვარი პენეტრა-
ციისაგან, როცა პენეტრაცია ხორციელდება 
არა სექსუალური მიზნებისთვის, არამედ 
დასჯისთვის ან სასურველი ჩვენების 
მიღებისთვის, როცა პენეტრაცია არის 
ადამიანის მიერ რაიმე ქმედების ჩადენის 
ან არ ჩადენის იძულების საშუალება, 
რა დროსაც მიუხედავად შეღწევადი 
ხასიათისა, ქმედება ჩადენის გარეგნული 
ნიშნების და ფორმებით რომც გავდეს 
გაუპატიურებას, თუ არ იქნა სპეციალური 
მიზანი (სუბიექტური ნიშანი), მოძალადე 
არ აგებს პასუხს გაუპატიურებისათვს. 
მან შეიძლება პასუხი აგოს წამებისთვის 
ან სხვა ძალადობრივი დანაშაულის 
ჩადენისათვის.

ახალი ცვლილებებით დაზუსტდა 
გაუპატიურების ჩადენის ხერხებიც. მუხლის 
შინარსით დაზუსტდა და ცვლილება 
განიცადა ძალადობის მუქარის შინაარსმა 
და ჩადენის ხერხად განისაზღვრა არა 
ზოგადად „ძალადობის მუქარა“ არამედ, 
„იმწუთიერი ძალადობის მუქარა“. 

ძალადობის მუქარა (ფსიქიკური 
ძალადობა) იმწუთიერად უნდა ჩაით-
ვალოს იმ შემთხვევაში, როცა პირი 
დაზარალებულისათვის სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი ქონების დაუყონებლივი 

მაზოხის (L. Sacher-Masoch, 1836-1895წწ.) გვარის 
მიხედვით, რომელმაც აღწერა მაზოხიზმი), 
სამო ქალაქო განათლების ლექსიკონი, სა ქარ-
თველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლი-
ოთეკა, <h  p://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.
php?a=term&d=6&t=19582  > [01.05.2016].
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განადგურებით ან ისეთი ცნობების 
დაუყონებლივი გახმაურებით იმუქრება, 
რომელმაც შესაძლოა არსებითად 
დააზიანოს ამ პირის ან სხვა ისეთი 
პირის ინტერესები, რომლის ბედითაც 
დაინტერესებულია დაზარალებული. მუქა-
რა შეიძლება მიმართული იყოს ასევე 
იმ პირისაკენ ვინც ცდილობდა დანა-
შაულისათვის ხელის შეშლას.

 კვალიფიკაციისთვის მნიშვნელოვანია 
გამოვლენილი მუქარა იყოს იმგვარად 
რეალური, რომ მოახდინოს დაზარა-
ლებულის ნების პარალიზება. დაზარ-
ლებულს შეგნებული უნდა ჰქონდეს, რომ 
მუქარა, თუ ის მოძალადეს უარს ეტყვის, 
მაშინვე აღსრულდება. ძალადობის სამო-
მავლო მუქარა (თუნდც მუქარა რეალური 
და საფუძვლიანი იყოს) არ მოგვცემს 
გაუპატიურების შემადგენლობას და 
ქმედება შეიძლება დაკვალიფიცირდეს 
სექსუალური პენეტრაციის ან სექსუალური 
ხასიათის სხვაგვარი მოქმედების იძულე-
ბად (მიღებული ცვლილებები შეეხება და 
აისახება აგრეთვე სისხლის სამართლის 
კოდექსის 139-ე მუხლის შინაარსზე).

 რაც შეეხება ძალადობას, ამ კონკრეტულ 
შემთხვევაში ძალადობა გულისხმობს 
ფიზიკურ ძალადობას, როგორც დაზა-
რალებულის წინააღმდეგობის დათ-
რგუნვის საშუალებას. ფიზიკური ძა-
ლადობა შესაძლოა მიმართული იყოს 
სხვა ისეთი პირისკენ, ვინც ცდილობდა 
ხელის შეშლას ან ვისი ბედითაც 
დაინტერესებულია დაზარალებული, რათა 
ამგვარად გამოვლენილი ძალადობით 
დაითანხმოს დაზარალებული დაყვეს 
მოძალადის ნებას რომელიმე კონკრეტული 
ფორმით სექსუალური პენეტრაციის 
განხორციელებაზე.

 დაზარალებულის უმწეობის გამოყენება 
კვლავ რჩება გაუპატიურების ჩადენის 
ხერხად და მოიაზრებს ფიზიკურ და 
ფსიქიკურ უმწეობას. ქმედების სწორად 
კვალიფიკაციისათვის მნიშვნელოვანია 
ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ „უმწეობის 
გამოყენება“ „უმწეო მდგომარეობაში 
ჩაყენებისაგან“. სისხლის სამართლის დოგ-

მატიკაში არსებობს არაერთი მოსაზრება, 
თუ რა ჩაითვლება უმწეობის გამოყენებად 
და რა – უმწეო მდგომარეობაში ჩაყე-
ნებად, რაც წარმოდგენილი სტატიის 
შინაარსობრივი მხარის ფორმატიდან 
გამომდინარე კვლევის დამოუკიდებელ 
საკითხს წარმოადგენს.

ამდენად, საქართველოს კანონის 
პრო ექტის – „საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსი“ ცვლილების 
შეტა ნის თაობაზე, პარლამენტის მიერ 
მიღების შემთხვევაში, ერთი მხრივ, 
გაჩ ნდება მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისობაში მოყვანის შესაძლებლობა 
როგორც შიდასახელმწიფოებრივ, ისე 
საერთაშორისო სამართლებრივ ნორ-
მებთან, მეორე მხრივ კი წარდგენილი 
ფორმით მისმა მიღებამ, შესაძლოა 
პრაქ ტიკაში წარმოშვას გარკვეული 
პრობლემები კვალიფიკაციის კუთხით 
გაუპატიურების ჩადენის ფორმის – პენეტ-
რაციის კანონისმიერი განმარტების 
ზოგადი ხასიათის და ჩადენის სახეების 
არაამომწურავი ჩამონათვალის გამო. 

პროექტით შემოთავაზებული ცვლი-
ლე ბების შედარებითმა ანალიზ მა 
საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონ-
მდებლობასთან (აშშ, დიდი ბრიტანეთი) 
ნათელი გახადა, პროექტის მიღებამდე (და 
მისი მიღების შემდეგ) საკითხის დამატები-
თი მეცნიერული კვლევის საჭიროება, 
პენეტრაციის სავარაუდო სახეების და მათი 
განმასხვავებელი ნიშნების განსაზღვრის 
კუთხით, რაც პროექტის მიღების და მისი 
კანონად ქცევის შემთხვევაში თავიდან 
აგვაცილებს კვალიფიკაციასთან დაკავ-
შირებულ, მოსალოდნელ ექსცესებს და 
გაუმარტივებს პროცესის მწარმოებელს 
ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
საკითხების განხილვა-გადაწყვეტას. 
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RESUME

The issue discussed in the paper is interesting as it is related to the 
new content of rape, as the sexual offence committed using violence, 
offered by the draft amendment to the Criminal Code of Georgia sub-
mitted to the Parliament of Georgia.

 Whilst under applicable legislation the rape means sexual contact 
with people of opposite sex and sexual violence between the people 
of the same sex is considered as a violent act of sexual nature and is 
mentioned by such discriminative terms, as homosexuality, lesbianism 
or other sexual intercourse in perverted form, after adoption and entry 
into force of these amendments, the rape shall be considered as any 
type of sexual penetration using a part of the body or an item, commit-
ted using violence, under the threat of the immediate use of violence 
or abusing the victim’s helpless condition. 

 This amendment will actually be the basis for new level in the fi eld 
of scientifi c research of sexual offences committed using violence, 
which, at certain extent, is a type of comment to new progressive con-
tent of rape provided in the draft amendments, which enable this sec-
tion of the law to be improved prior to its adoption taking into account 
the best practice of European countries, and signs of rape to be distin-
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guished from other types of sexual penetration, 
which may become valuable material for prac-

ticing lawyers and students of law schools inter-
ested in this topic. 
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