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სექსუალური ძალადობის პრობლემის გადაჭრასთან ეფექტიანი მიდგომა სექსუალური ძალადობის ყველა ფორმის გააზრებით იწყება. 2019 წლის განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოების 60-ზე მეტი ორგანიზაცია შეკავშირდა
საერთო მიზნით – დაზარალებულ
პირთა ხმების წინა პლანზე წამოსაწევად სექსუალური ძალადოსექსუალური ძალადობის
ბისთვის პასუხისმგებლობის დაპრობლემის გადაჭრასთან
კისრების თაობაზე გამართულ
ეფექტიანი მიდგომა
დისკუსიებში. 500-ზე მეტ დაზარალებულს დაესვა კითხვა, თუ რას
სექსუალური ძალადობის
ფიქრობენ, რა ანიჭებს ძალადობას
ყველა ფორმის გააზრებით
„სექსუალურ“ ხასიათს. სექსუალუიწყება.
რი ძალადობის შესახებ ჰააგის
პრინციპების შესაქმნელად, დაზარალებულთა კონსულტაციებიდან
მიღებული ინფორმაცია შეივსო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა, პრაქტიკოსი სამართალმცოდნეების, აკადემიური მკვლევარებისა და
პოლიტიკის შემქმნელ პირთაგან მოწოდებული მონაცემებით.
ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:
სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ, რომელიც წარმოადგენს ძირითად გზამკვლევს, თუ რა ანიჭებს ძალადობას
„სექსუალურ“ ხასიათს, განსაკუთრებით, დაზარალებულთა აზრით.
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები –
ინსტრუმენტი საერთაშორისო სისხლის სამართლის სპეციალისტებისთვის,
რომელიც განმარტავს, როდის იძლევა სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციით გათვალისწინებული აქტი საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაულის შემადგენლობას და წარმოგვიდგენს ამგვარი აქტების საერთაშორისო სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის საჭირო პრაქტიკულ ელემენტებს.
პოლიტიკის შემქმნელთა ძირითადი პრინციპები სექსუალური ძალადობის
შესახებ – სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციიდან გამომდინარე 10 ძირითადი პრინციპი, რომელთა ინტეგრირება უნდა მოხდეს პოლიტიკის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში, საკანონმდებლო სტრატეგიებსა და
იურიდიულ და სასამართლო პროცედურებში.
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გამოყენება

107 AD HOC ტრიბუნალები
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შემუშავებისთვის

სამოქალაქო
საზოგადოების
დეკლარაცია
სექსუალური ძალადობის
შესახებ

8

ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

შესავალი
2019 წელს სამოქალაქო საზოგადოების 60-ზე მეტი ორგანიზაცია შეთანხმდა
საერთო მიზნით – სექსუალური ძალადობისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე დისკუსიებში დაზარალებულ პირთა ხმების წინა პლანზე წამოსაწევად. სექსუალური ძალადობის საკითხებში გზის გაკვლევა მარტივი არ
არის და არასწორი განმარტებებიც ხშირია. სექსუალური ძალადობის აღსაკვეთად მოქმედი კანონმდებლობა და მიდგომები ხშირად არ შეეფერება იმ რეალობას, რაც დაზარალებულებმა გადაიტანეს, რის გამოც პასუხისმგებლობის
დაკისრების მცდელობები თავის მიზანს ვერ აღწევს. სექსუალური ძალადობის
შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის მიზანია, განავითაროს
მიდგომა, რომლის მიხედვითაც სექსუალური ძალადობის აქტი მსხვერპლის
პერსპექტივიდან იქნება გააზრებული.
მსხვერპლთა
სუბიექტური
გამოცდილების
უკეთესად
გააზრება
სასიცოცხლოდ
მსხვერპლთა სუბიექტური
მნიშვნელოვანია სექსუალუგამოცდილების უკეთესად გააზრება
რი ძალადობის წინააღმდეგ
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია
მებრძოლი პროფესიონალებისთვის. ეს მიდგომა უზრუნსექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ
ველყოფს, რომ სექსუალურ
მებრძოლი პროფესიონალებისთვის.
ძალადობას
შესაფერისი
ყურადღება დაეთმოს და არ
მოხდეს მისი გაუბრალოვება
პრაქტიკოსი მუშაკების მიერ, რომლებიც ხანდახან ამ აქტებს ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებენ. იგი აღიარებს და იურიდიულ ძალას ანიჭებს დანაშაულის
შედეგად დაზარალებულის მიერ გადატანილ გამოცდილებას. გარდა ამისა,
სექსუალური ძალადობის სწორად გააზრების შემდეგ შესაძლებელი ხდება
მასთან ბრძოლის მიზნით უფრო ეფექტური კანონების, მიდგომებისა და პრაქტიკის ჩამოყალიბება.
ამ თვალსაზრისით, სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია წარმოდგვიდგენს სექსუალური ძალადობის კონცეფციის ფართო ინტერპრეტაციის მიდგომას, რომელიც ძირითადად ეფუძნება
თვითიდენტიფიცირებულ სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალებულ
სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ
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პირებთან კონსულტაციებს. კონსულტაციებიდან მიღებული ინფორმაცია
შევსებულია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა, პრაქტიკოსი
სამართალმცოდნეების, აკადემიური მკვლევარებისა და პოლიტიკის შემმუშავებელ პირთა მიერ მოწოდებული მონაცემებით. აღნიშნული პროცესი უნიკალური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ დაზარალებულები აყვანილი იყვნენ ამ
საკითხების ექსპერტთა რანგში, ასევე, შედგა დოკუმენტი, რომელიც ემყარება
რეალურ გამოცდილებას და სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
სფეროში უშუალოდ მოღვაწე მხარეების ფართო სპექტრის ჩართულობით მიღებულ ინფორმაციას.
დეკლარაციამ მრავალმხრივი გამოცდილება შეაჯერა იმის განსასაზღვრად,
თუ რა ანიჭებს აქტს „სექსუალურ“ ხასიათს და როგორ დავადგინოთ, როდის
გადაიზრდება სექსუალური ხასიათის მოქმედება
„სექსუალური ძალადობის აქტში“. დეკლარაცია დაზარალებულზე ორიენტირებული, ინკლუზიური,
თანამედროვე, განვითარებაზე მორგებული და კონტექსტუალურად შესაფერისი კრიტიკული მნიშვნელობის სახელმძღვანელოა სექსუალური ძალადობის შესახებ. იგი მოიცავს დაზარალებულთა გამოცდილებაზე დაფუძნებულ
ნამდვილ მაგალითებს და იმ პროფესიონალთა პრაქტიკას, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ სექსუალური ძალადობის აქტების სისხლისსამართლებრივი
დევნისა და დოკუმენტირების პროცესში.
სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის
კომენტარი მოცემულია დანართი 1-ში. დანართი 1 არის მთავარი დოკუმენტი,
რომელიც გამოიყენება დეკლარაციის სხვადასხვა პრინციპის, საფუძვლებისა
და მაგალითების განმარტებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ კომენტარი ასაბუთებს სექსუალური ძალადობის ცნებაში დაზარალებულთა მიერ გადმოცემულ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემუშავებული ელემენტების გამოყენების მნიშვნელობას და ასახავს დაზარალებულთა უკუკავშირს მათ მიერ მოწოდებული
მაგალითების მეშვეობით.
როგორც აღინიშნა, სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია მნიშვნელოვანწილად ეფუძნება სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალებულ პირთა შეხედულებებს. იმის ასახსნელად,
თუ დაზარალებულთაგან და სხვა აქტორებისგან როგორ იქნა მოძიებული და
გამოყენებული ინფორმაცია, ასევე სხვა მონაწილეთა მიერ შეტანილი წვლილის აღსაწერად, დანართი 2-ში წარმოდგენილია დეკლარაციის შემუშავების
მეთოდოლოგია.
სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია
და მისი დანართები არის სექსუალური ძალადობის შესახებ ჰააგის პრინციპების ნაწილი. დეკლარაციასთან ერთად ჰააგის პრინციპები მოიცავს საერთაშორისო სისხლის სამართლის (ICL) სახელმძღვანელო მითითებებს, რომელიც
არის სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის პრაქტიკაში გამოყენების
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მექანიზმი საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრაქტიკოსი მუშაკებისთვის.
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები განსაზღვრავს შემთხვევებს, როდესაც სექსუალური ძალადობის აქტი საერთაშორისო სისხლის სამართლის დანაშაულის შემადგენლობას იძლევა, რათა მოხდეს
საერთაშორისო სისხლის სამართლის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ორგანოების ინფორმირება ამგვარი დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ.
სექსუალური ძალადობის შესახებ ჰააგის პრინციპები ასევე მოიცავს პოლიტიკის შემქმნელთა ძირითად პრინციპებს სექსუალური ძალადობის შესახებ,
რომელიც წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის იმპლემენტაციისთვის, გადაწყვეტილების მიმღები იმ
პირებისთვის, რომლებიც კანონმდებლობისა და პოლიტიკის დოკუმენტების
მეშვეობით შეიმუშავებენ სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
მიდგომებს.
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პრეამბულა

დიდი ხანია, რაც სექსუალური ხასიათის კანონდარღვევები თან სდევს როგორც ომიანობას, ასევე მშვიდობიან პერიოდებს. ამ დარღვევებს ღრმად აქვს
გადგმული ფესვები ყველა საზოგადოებაში და პატრიარქალური დომინაციის,
ხანგრძლივი დისკრიმინაციისა და კონფლიქტებისა და მწვავე სისტემური
არასტაბილურობის შედეგს წარმოადგენს.
ფართო გაგებით „სექსუალური ძალადობის“ კონცეფცია მოიცავს სექსუალური ავტონომიისა და ხელშეუხებლობის ყველანაირ დარღვევას. იგი ხშრად
ხასიათდება დამამცირებელი მოპყრობით, დომინაციითა და დამაზიანებელი
ეფექტით.
მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ გარემოებებში ჩადენილი სექსუალური
ძალადობა აღმაშფოთებელია და იმ
ფართო გაგებით
პირობებში, როდესაც იურიდიულად
„სექსუალური ძალადობის“
არის აღიარებული, რომ სექსუალური
ძალადობა, როგორც ომის წარმოების
კონცეფცია მოიცავს
ტაქტიკა, მშვიდობასა და უსაფრთხოსექსუალური ავტონომიისა და
ებას უქმნის საფრთხეს,1 არ არსებობს
ხელშეუხებლობის ყველანაირ
უნივერსალური შეხედულება, თუ რა
შემთხვევაში დაკვალიფიცირდება დადარღვევას.
ზარალებულის მიერ განცდილი ზიანი
და ძალადობრივი გამოცდილება, როგორც „სექსუალური ხასიათის“. ეს კი
სხვადასხვა ერში, რეგიონში, კულტურაში, საზოგადოებასა და ინდივიდებს შორის გავრცელებული სექსუალური გამოხატვის, იდენტობების, ნორმებისა და
აღქმების განსხვავებული მოდელებიდან გამომდინარეობს.
სექსუალური ძალადობის შემადგენლობის შესახებ არსებული შეხედულებების ფართო სპექტრის გააზრება უმნიშვნელოვანესია სექსუალური ძალადო-

1. იხილეთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1820 (2008), UN Doc. S/RES/1820 (2008),
19 ივნისი, 2008, პარაგრაფი 1.
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ბის დანაშაულების გამოძიებაში, პრევენციაში, დოკუმენტირებაში, სისხლისსამართლებრივ დევნასა და ნებისმიერი სხვა ტიპის რეაგირების ღონისძიებაში
ჩართული პირებისთვის. ესაა იმპერატიული მოთხოვნა იმისთვის, რომ არ
მოხდეს ძალადობის ფაქტების ყურადღების მიღმა დატოვება, მათი მნიშვნელობის გაუბრალოვება. იგი არსებითად მნიშვნელოვანია დაზარალებულთა
მიერ გადატანილი გამოცდილებისთვის იურიდიული ძალის მინიჭების თვალსაზრისით.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია წარმოგვიდგენს მრავალფეროვან შეხედულებებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს სექსუალური ძალადობის კონცეფციის ინტერპრეტაცია სექსუალური ძალადობის
თვითიდენტიფიცირებული დაზარალებულების და მათთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოების პრაქტიკოსების, აკადემიურ წრეებში მოღვაწე და პოლიტიკის შემმუშავებელი პირების მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით.
სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის მიზანია ამ მრავალფეროვანი შეხედულებებისა და გამოცდილების თავმოყრით სექსუალური ძალადობის არსისა და შედეგების შესახებ ცნობიერებისა და ინფორმირებულობის დონის
ამაღლება.
სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია აღიარებს, რომ სექსუალური ძალადობის გავლენას განიცდიან უშუალოდ დაზარალებული ინდივიდები, თუმცა
ზეგავლენა ასვეე გადაეცემა ოჯახის წევრებს, გარშემომყოფებს, საზოგადოებას და შესაძლოა, თაობების მანძილზე შენარჩუნდეს.
სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია მიიჩნევს, რომ სექსუალური ძალადობა შესაძლებელია, ჩადენილი იყოს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სივრცეში, ნებისმიერი ადამიანის მიერ, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ, როგორც
ზრდასრულის, ასევე ბავშვის, ქალისა და მამაკაცის, და სხვა. დეკლარაცია ასევე აღიარებს, რომ სექსუალური ძალადობა შესაძლებელია, ჩადენილი იყოს
სხვადასხვაგვარი ხერხებით, პიროვნების სექსუალური და რეპროდუქციული
უნარისა და შესაძლებლობების კონტროლით, ადამიანების იძულებით, რომ
ჩაიდინონ სექსუალური ძალადობა ერთმანეთის წინააღმდეგ; პიროვნების ფიზიკურ, გონებრივ და ემოციურ სივრცეში შეჭრით.
დეკლარაცია იძლევა კანონმდებლობის დახვეწისა და ჩამოყალიბების პროცესში გააზრებულად ჩართვისა და რეალური გამოცდილების გამოყენების ნიმუშს. დეკლარაციაში ასახული შემთხვევები მოყვანილია როგორც მაგალითები და ისინი არაა ამომწურავი.
დეკლარაცია ღია იქნება შემდგომი გადასინჯვებისთვის, როგორც ცოცხალი
დოკუმენტი.
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ნაწილი 1.
ზოგადი პრინციპები
1. სექსუალური ძალადობა მოიცავს ერთჯერად, მრავალჯერად, განგრძობად

ან შემთხვევით აქტებს,2 რომლებიც კონკრეტულ კონტექსტში აღიქმებიან,
როგორც სექსუალური ხასიათის ქმედებები მსხვერპლის, მოძალადის, და/
ან იმ საზოგადოებების მიერ, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. ასეთი ქმედებები უნდა მიეკუთვნოს სექსუალური ძალადობის კატეგორიას, თუ ისინი
არღვევს ადამიანის სექსუალურ ავტონომიას ან ლახავს მის სექსუალურ
ხელშეუხებლობას.
2. აღნიშნული მოიცავს აქტებს, რომლებიც არის:
a. ჩადენილი „ძალდატანებით“,3 რაც გულისხმობს ფიზიკური ძალის გა-

მოყენებას, ძალის გამოყენების მუქარას ან ისეთ იძულებას, რომელიც
გამოწვეულია ძალადობის შიშით, თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვით, ფსიქოლოგიური ზეწოლით, ერთი პირის მიერ სხვა პირის ან
პირების მიმართ არსებული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, ან
მაიძულებელი გარემო პირობებით ბოროტად სარგებლობით; ან
b. ჩადენილი ისეთი ადამიანის მიმართ, რომელსაც არ აქვს უნარი ან სურ-

ვილი, განაცხადოს ნამდვილი ნების გამომხატველი, ნებაყოფლობითი,
სპეციალური და მიმდინარე თანხმობა.4 პირს შესაძლებელია, შეზღუდული ჰქონდეს უნარი, გაცეს გაცნობიერებული თანხმობა ბუნებრივი,
გამოწვეული (ნივთიერების ზემოქმედებით) ან ასაკით განპირობებული
უუნარობის გამო. სხვა ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა, გავლენა
მოახდინოს ადამიანის უნარიანობაზე, გაცეს ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა, არის წიგნიერება, ინფორმაციაზე წვდომა, და ენობრივი, განათლებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის ფაქტორები.

2. ამ დეკლარაციის მიზნებისთვის, ტერმინი აქტი შეეხება აქტიურ ან პასიურ ქმედებას, ასევე განზრახ უმოქმედობას.
3. „ძალდატანების“ განმარტება შეესაბამება საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს
(ICC) დანაშაულის ელემენტებს (EoC, სქოლიო 5, საერთაშორისო სისხლის სასამართლო, დანაშაულის ელემენტები, 2011).
4. იხილეთ დანაშაულის ელემენტები (CeO) სქოლიო 16. თანხმობა შესაბამის სექსუალურ
აქტზე უნდა იყოს სპეციალური და მიმდინარე. ამრიგად, თანხმობა ვერ იქნება ძალის მქონე,
თუ პირი დათანხმდა სხვა ანალოგიურ ქმედებას; თუ თანხმობა გაიცა შესაბამის მოქმედებებზე წინა შემთხვევაში [და არა ახლა]; თუ იგი თავდაპირველად დათანხმდა, მაგრამ შემდეგ
თანხმობა გაიხმო უკან; ან თუ შეიცვალა სექსუალური აქტივობის ხასიათი პირის თანხმობის
გარეშე. მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი პირის მიერ გაცემული თანხმობა არ უნდა ჩაითვალოს თავისუფალი ნების გამოვლენად. იხილეთ ნაწილი 5-ში ის ფაქტორები, რომლებიც
გავლენას ახდენს, არის თუ არა ჩადენილი სექსუალური ხასიათის აქტი ნამდვილი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური და მიმდინარე თანხმობით.
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ფიზიოლოგიური რეაქციები არ უნდა იყოს მიჩნეული თანხმობის ჟესტად ანდა მოცემულობად, რომ გარემოებები არ იყო მაიძულებელი.
3. სექსუალური ძალადობის აქტები შესაძლებელია, ჩადენილი იყოს ნების-

მიერი ადამიანის მიერ, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ მიუხედავად ასაკის,
სქესის და გენდერისა;
4. სექსუალური ძალადობის აქტები შეიძლება ჩადენილი იყოს ნებისმიერ დროს,

ნებისმიერ გარემოში, მათ შორის ქორწინებაში, ოჯახურ და ინტიმურ გარემოში;
5. აქტი შესაძლებელია, იყოს სექსუალური ხასიათის, ფიზიკური კონტაქტის

არარსებობის შემთხვევაშიც კი;
6. აქტი შესაძლებელია, იყოს სექსუალური ხასიათის იმ შემთხვევაშიც კი, რო-

დესაც ის არ ისახავდა სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების
მიზანს და არც გამოუწვევია ასეთი შედეგი;
7. აქტის სექსუალური ხასიათი და სიმძიმე გარკვეულწილად განისაზღვრება

იდენტობით, შესაძლებლობებით, ასაკით, რასით, კულტურით, რელიგიით,
ისტორიული პრეცედენტებით, ძირძველი წესებით და მათზე გადაჯაჭვული
სხვა ფაქტორებით. შესაბამისად, თუკი გადაწყვეტილების მიმღები პირები
გადადგავენ ნაბიჯებს და გაერკვევიან, თუ რა კონტექსტში იყო აქტი
ჩადენილი, ისინი უკეთ იქნებიან აღჭურვილი, რათა განსაზღვრონ, იყო თუ
არა აქტი სექსუალური და შეაფასონ ასეთი აქტების სიმძიმე.

ნაწილი 2.
INDICIA – ინდიკატორები, რომ აქტი არის სექსუალური ხასიათის
ჩამოთვლილთაგან თითოეული ინდიკატორი განსაზღვრავს, რომ აქტი არის
სექსუალური ხასიათის, მაგრამ კონკრეტული ინდიკატორების არსებობა არაა
აუცილებელი, რომ აქტი შეფასდეს სექსუალურად. ამასთან, ჩამონათვალი არ
არის ამომწურავი:
1. აქტი, რომელიც შეიცავს „სხეულის სექსუალური ნაწილის“5 გამოჩენას ან

ასეთ ნაწილთან ფიზიკურ კონტაქტს, მათ შორის ტანსაცმლის ზემოდან.
2. აქტი, რომელსაც თავდამსხმელი პირი მოიაზრებდა სექსუალურად, ან ასე-

თად იყო აღქმული იმ პირის მიერ, რომელზეც გავლენა იქონია ამ აქტმა, ან
იმ საზოგადოების მიერ, რომელსაც ეს პირები ეკუთვნიან;
5.

იხილეთ ნაწილი 3.

სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ
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3. აქტმა სექსუალური კმაყოფილება გამოიწვია თავდამსხმელში ან მესამე

მხარეში6 ან აქტი მიზნად ისახავდა ამგვარი კმაყოფილების გამოწვევას;
4. აქტი, რომელიც თავად მაინცდამაინც სექსუალური არაა, მაგრამ მოიაზრე-

ბოდა, რომ გავლენას მოახდენდა:
a. იმ პირის სექსუალურ ავტონომიასა ან სექსუალურ ხელშეუხებლობაზე,

რომელზეც აქტმა იქონია გალენა, მათ შორის მის უნარზე, რომ ჩაერთოს სექსუალურ აქტივობაში, იგრძნოს სექსუალური სურვილი, ან ქონდეს ინტიმური ურთიერთობები;
b. იმ პირის სექსუალურ ორიენტაციაზე ან გენდერულ იდენტობაზე, რო-

მელზეც აქტმა იქონია გავლენა; ან
c. იმ პირის რეპროდუქციულ უნარზე ან რეპროდუქციულ ავტონომიაზე,

რომელზეც აქტმა იქონია გავლენა;
5. აქტი, რომელიც მოიცავდა სექსუალურ ინსინუაციას, აშკარა ან შეფარული

სექსუალური მინიშნების ენას თავდამსხმელის, საზოგადოების, ან იმ პირის
აღქმით, რომელზეც აქტმა იქონია გავლენა;
6. აქტი, რომელიც მოიცავდა იმ სითხეების ან ქსოვილების გამოყენებას, მათ-

ში ჩარევას, კონტროლს ან შებღალვას, რომლებიც დაკავშირებულია სექსუალურ ან რეპროდუქციულ უნართან, სპერმის, ვაგინალური სითხეების,
მენსტრუალური სისხლის, ძუძუს რძის ან პლაცენტის ჩათვლით.
ეს ინდიკატორები წარმოდგენილია მაგალითის სახით და ჩამონათვალი არაა
ამომწურავი.

ნაწილი 3.
სხეულის სექსუალური ნაწილების მაგალითები
ყველა კულტურაში თუ არა, კულტურათა უმრავლესობაში სხეულის სექსუალურ ნაწილებად მიიჩნევა ანუსი, მკერდი, პენისი, სათესლე ჯირკვლები, ვაგინა, და ვულვა, კლიტორის ჩათვლით.
განსაზღვრულ კულტურებში სექსუალურად ითვლება სხეულის სხვა ნაწილებიც, განსაკუთრებით, ზურგის ქვედა მხარე, დუნდულები, ყურები, თმა, თეძოები, ტუჩები, პირი, კისერი, მენჯები, წელი და მაჯები.

6. ამ დეკლარაციის მიზნებისთვის „მესამე მხარე“ შეიძლება, გულისხმობდეს ადამიანს ან
ცხოველს როგორც ცოცხალს, ასევე გარდაცვლილს.
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სხეულის სექსუალური ნაწილები წარმოდგენილია მაგალითის სახით და ჩამონათვალი არაა ამომწურავი.

ნაწილი 4.
სექსუალური ძალადობის აქტების მაგალითები
1. სექსუალური ძალადობის აქტებში შეიძლება ჩაითვალოს:
a. ერთი ადამიანის მიერ მეორის მიმართ ჩადენილი აქტი;
b. აქტები, რომლითაც ერთმა ადამიანმა გამოიწვია, რომ სხვა ადამიანს

ჩაედინა [ქმედება] საკუთარი თავის, მესამე მხარის (სხვა ადამიანის ან
ცხოველის ჩათვლით), ან გარდაცვლილის ცხედრის მიმართ; ან
c. აქტები, რომლებიც კოორდინირებულია ან წარმართულია ჯგუფის, პო-

ლიტიკური ან სახელმწიფო ორგანოს ან სხვა ორგანიზაციის მიერ.
2. სექსუალური ძალადობის აქტები შეიძლება, ორ კატეგორიად გაერთიანდეს:
a. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც მოიაზრება, რომ თავიანთი

არსით ძალადობრივია; და
b. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც შესაძლოა, იძლეოდნენ ძა-

ლადობრივი აქტის შემადგენლობას, თუკი ხდება ძალდატანებით7 ან
ისეთი პირის მიმართ, რომელსაც არ აქვს სურვილი ან უნარი, განაცხადოს ნამდვილი ნების შესაბამისი, ნებაყოფლობითი და სპეციალური
თანხმობა.8
3. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც შეიძლება, მიჩნეულნი იყვნენ

თავიანთი არსით ძალადობრივად, მოიცავს:
a. აქტს, რომელიც იწვევს სექსუალური ძალადობის საფუძვლიან შიშს ან

საფრთხის შეგრძნებას.9
b. მენსტრუაციასთან, ორსულობასთან, მშობიარობასთან, ფისტულით

მოვლასთან, სწორი ნაწლავის ჰემატომასთან, აივ ინფექციასთან ან
სქესობრივი გზით გადამდებ სხვა ინფექციასთან, სექსუალურ დასახიჩრებასთან, დამახინჯებასთან, გინეკოლოგიურ, უროლოგიურ, საშარდე
სისტემის მკურნალობასთან ან სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმ7.

იხილეთ ნაწილი 1.2.a.

8.

იხილეთ ნაწილი 1.2.b.

9.

როგორც ჩამოთვლილია ამ დეკლარაციის ნაწილი 4-ში.

სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ
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რთელობის რაიმე სხვა ასპექტთან დაკავშირებული, ჰიგიენის, მოვლის,
მკურნალობისა და სამედიცინო საშუალებებზე წვდომის მოსპობას;
c. რეპროდუქციული ავტონომიის მოსპობას, მათ შორის, იძულე-

ბით ორსულობას,10 იძულებით სტერილიზაციას,11 რეპროდუქციულ
საბოტაჟს,12 იძულებით მშობლობას; ან პირისთვის კონტრაცეპციის გამოყენების, სტერილიზაციის ჩატარების, სხვა პირის დაორსულების ან
მშობიარობის ბოლომდე მიყვანის შესახებ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობის მოსპობას;
d. სექსუალურ აქტივობაში ჩაბმისთვის მომზადებას (დაყოლიების პროცესს),

მათ შორის ონლაინ კომუნიკაციისა და სოციალური მედიის მეშვეობით;
e. პირის დამცირებას და დაცინვას მის შესახებ აღქმული სექსუალური

ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, სექსუალური რეპუტაციის, სექსუალური არჩევანის, სექსუალური აქტივობის (მოიაზრება აქტივობის
არქონაც), ან სხეულის სექსუალური ნაწილის გამო;13
f.

პირისთვის ნებაყოფლობით სექსუალურ აქტივობაში ჩაბმის აკრძალვას, მათ შორის, ადამიანის სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ან რომელიმე სხვა
ისეთი დისკრიმინაციული საფუძვლით, რომელიც აკრძალულია საერთაშორისო სამართლით;

g. დასჯას ან დამცირებას იმ საფუძვლით, რომ პირი აღიქმება გენდერული

ნორმების მიმართ შეუსაბამოდ; აღიქმება, რომ პირი არ მიეკუთვნება
არც მდედრობით და არც მამრობით სტატუსს; ასევე პირის შესახებ აღქმული სექსუალური ქცევის, სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული
იდენტობის გამო;

10. რომის სტატუტის 7.2.f მუხლის თანახმად „იძულებითი ორსულობა“ ნიშნავს „[ი]ძულებით დაორსულებული ქალის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთას, მოსახლეობის ეთნიკური
შემადგენლობის შეცვლის ან საერთაშორისო სამართლის სხვა მძიმე დარღვევათა ჩადენის
მიზნით. ეს განსაზღვრება არავითარ შემთხვევაში არ იქნება განმარტებული, როგორც ორსულობასთან დაკავშირებული ეროვნული კანონმდებლობის შემლახავი.“
11. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები აკონკრეტებს, რომ
იძულებით სტერილიზაციას აქვს ადგილი, როდესაც „თავდამსხმელმა ბიოლოგიური რეპროდუქციული უნარი მოუსპო ერთ ან ერთზე მეტ პირს“ და „აღნიშნული ქმედება არც ამ პირის
ან პირების სამედიცინო ან ჰოსპიტალური მკურნალობით იყო განპირობებული და არც ნამდვილი ნების შესაბამისი თანხმობით ყოფილა ჩატარებული“. გარდა ამისა,
„რეპროდუქციული უნარის მოსპობა არ მოიაზრებს თავის თავში [შობადობის კონტროლის] ისეთი ზომებს,
რომლებსაც არ აქვთ სამუდამო ეფექტი.“ და „მოიაზრება, რომ
„ნამდვილი ნების შესაბამისი თანხმობა“ არ მოიცავს მოტყუებით მიღებულ თანხმობას.“ საერთაშორისო სისხლის
სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 7.1.g-5, 8.2.b.xxii-5 და 8.2.e.vi-5.
12. აღნიშნული მოიცავს კონდომებისა და სხვა კონტრაცეპტივების გამოყენებაში ხელის
შეშლას და დაზიანებას.
13. იხილეთ ნაწილი 3.
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ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

h. პირის დასჯას სექსუალურ აქტივობაში ჩართვაზე უარის თქმის გამო;
i.

პირის სექსუალურ შევიწროვებას მისთვის მიუღებელ სექსუალურ მოქმედებაში ჩაბმით, რომელიც მოცემულ გარემოებებში შესაძლებელია,
განიმარტოს, როგორც შეურაცხმყოფელი, ღირსების შემლახველი, დამამცირებელი. მიუღებელი სექსუალური მოქმედება შეიძლება მოიცავდეს:
i.

სექსუალური ტონალობის ხმების გამოცემას, კომენტარის წარმოთქმას ან ჟესტის შესრულებას;

ii. სექსუალური შინაარსის შეტყობინებების გაგზავნას;
iii. ტელეფონებისა და სხვა მოწყობილობების გამოყენებას პირადი

სივრცის დასარღვევად; ან
iv. იმგვარად მიშტერებას, რაც გონივრულად განიმარტება, როგორც

სექსუალური მოთხოვნილება ან სექსუალური ობიექტივიზაცია
(სექსუალური სურვილის მიმართვა ობიექტის მიმართ).
j.

პირის დაქვემდებარებას ბავშვთა ქორწინების ან სექსუალური ექსპლუატაციის მიმართ; და

k. პიროვნების სექსუალური ავტონომიის ან სექსუალური ხელშეუხებლო-

ბის დარღვევის მუქარას ნებისმიერი საშუალების გამოყენებით.
4. აქტები, რომლებიც გამოდგება სექსუალური ძალადობის მაგალითებად, იმ

შემთხვევაში, როდესაც ისინი ხდება ძალდატანებით,14 იმ პირის წინააღმდეგ, ვისაც არ აქვს უნარი ან სურვილი, მიცეს ნამდვილი, ნებაყოფლობითი
და სპეციალური თანხმობა,15 მოიცავს:
a. ცემას, კბენას, დაწვას, შებოჭვას, წინადაცვეთას, დასახიჩრებას, ან სხე-

ულის სექსუალური ნაწილის16 სხვაგვარ დაზიანებას, ან სხეულის რომელიმე სხვა ნაწილის დაზიანებას სექსუალური მიზნით, მათ შორის,
ადამიანის გარდაცვალების დადგომის შემდეგაც;
b. სხვა პირთან ერთად გამოკეტვას;
c. ისეთი ფოტოების, ვიდეო ან აუდიოჩანაწერების გავრცელებას ან წარ-

მოებას, სადაც პირი არის შიშველ, ნახევრად შიშველ მდგომარეობაში,
ან ჩართულია სექსუალური ხასიათის აქტებში, მათ შორის, ონლაინ კომუნიკაციისა და სოციალური მედიის მეშვეობით;

14. იხილეთ ნაწილი 1.2.a.
15. იხილეთ ნაწილი 1.2.b.
16. იხილეთ ნაწილი 3.
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d. ადამიანის წინაშე სიშიშვლის გამოჩენას, განსაკუთრებით, სხეულის შიშვე-

ლი სექსუალური ნაწილების17 ჩვენებით, ან მისთვის სექსუალური ხასიათის18
აქტების ჩვენებას, მათ შორის, სურათების, აღწერების, ვიდეოჩანაწერების,
ხელოვნების ნაწარმოების, ან აუდიოჩანაწერების მეშვეობით;
e. უზრუნველყოფას, რომ პირი შევიდეს ან დარჩეს ქორწინებაში ან სხვა

ტიპის ინტიმურ პარტნიორობაში, გარიგებით ქორწინების, დროებითი
ქორწინების, ფიქტიური ქორწინებისა და მეუღლის/ პარტნიორის გადაცემის ჩათვლით;
f.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა სექსუალური მოთხოვნილებისა და სიამოვნების იმიტაცია მოახდინოს;

g. უზრუნველყოფას, რომ პირმა შეასრულოს სექსუალური ასოციაციის

გამომწვევი მოძრაობები, მათ შორის, საცეკვაო მოძრაობები;
h. უზრუნველყოფას, რომ პირმა სხვების დასანახად შეასრულოს ორგა-

ნიზმის ისეთი ფუნქციები, რომლებიც ჩვეულებრივ სრულდება პრივატულ სივრცეში, მენსტრუალური ჰიგიენის დაცვის ნორმების ჩათვლით;
i.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა სამოსი გაიხადოს სრულად ან ნაწილობრივ, იმ კულტურებში კი, სადაც ამას სექსუალური დატვირთვა აქვს,
თავსაბურავის მოხსნის ჩათვლით; ან პირისთვის მოთხოვნას, რომ მან
ჩაიცვას სამოსი, რომელიც იწვევს სექსუალურ ასოციაციას;

j.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა გაიაროს პროცედურები და რიტუალები მისი
სექსუალური ან გენდერული ორიენტაციის განსაზღვრის ან შეცვლისთვის;

k. პირის დაორსულებას ნებისმიერი საშუალებით;
l.

პირის გენიტალიების, ანუსის, მკერდის, საქალწულე აპკის შემოწმებას
სამედიცინო საჭიროების გარეშე;

m. პირის კოცნას ან ლოკვას, განსაკუთრებით, სხეულის სექსუალურ

ნაწილზე;19
n. პირთან ფიზიკური კონტაქტის დამყარებას, მათ შორის, ამ პირის სხეულის

ნებისმიერ სექსუალურ ნაწილზე20 შეხებით, ან პირთან სხეულის სექსუალური ნაწილით21 შეხების; ან ადამიანზე დაჯდომით ან დაწოლით;

17. იხილეთ ნაწილი 3.
18. როგორც ამ დეკლარაციის ნაწილი 4-ში არის ჩამოთვლილი
19. იხილეთ ნაწილი 3.
20. იხილეთ ნაწილი 3.
21. იხილეთ ნაწილი 3.
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o. პირისთვის, როგორც სექსუალური გადახრის მქონესთვის, სექსუალურად

უწმინდურისთვის ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლისთვის, ამოსაცნობი იერსახის მინიჭებას, კულტურული დატვირთვის მქონე მეთოდების
გამოყენებით, როგორიცაა თმის მოცილება, სექსუალურად გამომწვევი
სიმბოლოების ტარების მოთხოვნა ან მათი სხეულის დადაღვა;
p. თუნდაც ოდნავ, პირის სხეულში ადამიანის ან ცხოველის სასქესო

ორგანოთი22 შეღწევას;
q. თუნდაც ოდნავ, პირის ანალურ ან გენიტალიურ შესასვლელში ნივთით

ან სხეულის ნაწილით23 შეღწევას;
r.

ადამიანის მომზადებას მესამე პირთან სქესობრივ აქტივობაში ჩასაბმელად;

s. პირისთვის აივ ინფექციის ან სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ინფექ-

ციის გადადებას;
t.

შიშველ მდგომარეობაში მყოფი პირის ან სექსუალური ხასიათის24 აქტებში მონაწილე პირის ცქერას; მათ შორის, სურათების, აღწერილობების, ვიდეო ჩანაწერების, ხელოვნების ნიმუშის ან აუდიოჩანაწერების
მეშვეობით ნახვისა და მოსმენის ჩათვლით.

4. აქტები, რომლებიც ჩადენილია, როგორც სტრუქტურული ან ინსტიტუციური

ძალადობის შემადგენელი ნაწილი, სახელმწიფოებისა და სხვა ორგანოების ქმედებებისა და უმოქმედობების ჩათვლით, შესაძლებელია, ასევე
აღქმული იყოს, როგორც სექსუალური ძალადობა, როგორც ამას დაზარალებულთა, პრაქტიკოსთა, და მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოების მიერ
მოწოდებული მონაცემები აჩვენებს. აღნიშნული მოიცავს:
a. სექსუალური ძალადობის აქტების (რომლებიც ზემოთ იყო ჩამოთვლი-

ლი) ჩადენას სახელმწიფოს წარმომადგენლების ან აგენტების მიერ;
b. ეროვნული ხელისუფლების მარცხს, რომ:
i.

დაიცვან ხალხი სექსუალური ძალადობისგან;

ii. დააყენონ სექსუალური ძალადობის ჩამდენი პირების მიმართ პა-

სუხისმგებლობა ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, ან
საქმე გადასცენ უფლებამოსილ სასამართლოს; და/ან
iii. უზრუნველყონ დაზარალებულთათვის კომპენსაცია და დახმარება.

22. ბევრ სისტემაში, საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს ჩათვლით ეს აქტი ითვლება
გაუპატიურებად, თუკი ჩადენილია ძალდატანებით, ან ნამდვილი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური და მიმდინარე თანხმობის გარეშე.
23. იქვე.
24. როგორც ამ დეკლარაციის მე-4 ნაწილშია ჩამოთვლილი.
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c. დისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებას, რომელიც წაახალისებს

ან შესაძლებელს ხდის სექსუალური ძალადობის ჩამდენი პირის დაუსჯელად დატოვებას, მათ შორის, დაბალი სასჯელების მეშვეობით, ან დანაშაულის ჩამდენი პირისთვის მსხვერპლზე ქორწინების გზით მართლმსაჯულებისგან თავის დაღწევის შესაძლებლობის მიცემით.
ეს მაგალითები წარმოდგენილია საილუსტრაციოდ და ჩამონათვალი არაა
ამომწურავი. [ინგლისურენოვან ვერსიაში] აქტები ორგანიზებულია ანბანური
წყობით, მათ შორის იერარქიულობის აღქმის თავიდან აცილების მიზნით. კერძოდ, აღნიშნული მიზნად ისახავს ისეთი ხედვის თავიდან აცილებას, თითქოს
სხეულში შეღწევით (პენეტრაციით) ჩადენილი აქტები უფრო მნიშვნელოვანია,
ვიდრე სხვა აქტები.25

ნაწილი 5.
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს სექსუალური
ხასიათის აქტების ნამდვილი, ნებაყოფლობითი,
სპეციალური და მიმდინარე თანხმობის გარეშე
ჩადენილად შეფასებაზე26
როგორც ნაწილი 2-ში აღინიშნა, სექსუალური ხასიათის აქტები შესაძლოა,
არღვევდეს სექსუალურ ავტონომიასა და ხელშეუხებლობას, თუ ისინი
ჩადენილია ძალდატანებით,27 ან ისეთი ადამიანის წინააღმდეგ, რომელსაც არ
აქვს სურვილი ან უნარი, მიცეს ნამდვილი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური და
მიმდინარე თანხმობა.28 ფაქტორები, რომლებიც შესაძლოა, იყოს რელევანტური
ამგვარი თანხმობის არარსებობის განსაზღვრისთვის, მოიცავს შემდეგს:
1. თავდამსხმელსა და იმ პირს შორის, ვიზეც გავლენა მოახდინა აქტმა,

არსებული უთანასწორო ურთიერთმიმართება, რომელიც განპირობებულია
სხვადასხვა ფაქტორით, მათ შორის:
a. იმ პირის მოწყვლადობით, რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა, ისეთი

ფაქტორების გამო, რომლებიც თავდამსხმელმა მიიჩნია სტრატეგიულ
უპირატესობად, როგორიცაა პირის სქესი, სექსუალური ორიენტაცია,
25. გააზრებულია, რომ ანბანური წყობა არ იქნება თვალსაჩინო დეკლარაციის თარგმნილ
ვერსიებში.
26. იხილეთ ნაწილი 1.2.b.
27. იხილეთ ნაწილი 1.2.a.
28. იხილეთ ნაწილი 1.2.b.
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გენდერული იდენტობა, ასაკი, შეზღუდული შესაძლებლობა, სიღარიბე, კლასობრივი კუთვნილება, სოციალური სტატუსი, კასტა, ეთნიკური
წარმომავლობა, მკვიდრი მოსახლეობისგან წარმომავლობა, რასა, რელიგია, წიგნიერების დონე ან სხვა საფუძველი;
b. დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა და ინსტიტუციონალიზაციის

კონტექსტი;
c. მიგრაციისა და იძულებით გადაადგილების კონტექსტი;
d. გენოციდის, ფართოდ გავრცელებული ან სისტემატური თავდასხმების,

შეიარაღებული კონფლიქტის, ან ეროვნული არეულობების კონტექსტი;
e. როდესაც თავდამსხმელი იარაღს ფლობს და ხოლო პირი, რომელზედ

დანაშაულმა გავლენა მოახდინა, შეუიარაღებელია;
f.

როდესაც თავდამსხმელი ძალაუფლების მქონე პირია;

g. როდესაც პირი, რომელზეც დანაშაულმა გავლენა მოახდინა, რაიმე

სახით დამოკიდებულია თავდამსხმელზე (ფინანსური, კანონისმიერი,29
პროფესიონალური, ოჯახური, და/ან პირადი დამოკიდებულების ჩათვლით), ან რაიმე სხვა ტიპის კონტექსტუალური დამოკიდებულება არსებობს, რომელიც წარმოშობს ექსპლუატაციის რისკს;
h. როდესაც ასაკის, ფსიქიკური დაავადების ან დროებითი ინტოსიკაცი-

ური ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის გამო პირი, რომელზეც გავლენა მოახდინა დანაშაულმა, იყო უუნარო ან უფლებაუუნარო, რომ განაცხადებინა თანხმობა ან გაკონტროლებინა თავისი ქცევა;
i.

ცოდნა იმისა, რომ თავდამსხმელმა წარსულში გამოიყენა ძალადობა
იმ პირის მიმართ, რომელზეც დანაშაულმა გავლენა მოახდინა, ან მესამე პირის მიმართ, როგორც სასჯელი თავდამსხმელის მოთხოვნებისადმი დაუმორჩლებლობის გამო; ან

j.

სიტუაცია, როდესაც არსებობს სექსუალური ძალადობის საფუძვლიანი
შიში, რომელიც ეფუძნება გარემო კონტექსტს ან ტერორს, რომელიც
თავდამსხმელის(ების) მიერ არის შექმნილი.

ეს მაგალითები წარმოდგენილია საილუსტრაციოდ და ჩამონათვალი არაა
ამომწურავი.

29. აღნიშნული მოიცავს, როდესაც პირი არის მზრუნველი ან მასწავლებელი/ტუტორი.
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დანართი 1.
კომენტარი
ნაწილი 1.
ძირითადი პრინციპები
სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის პირველი ნაწილი ჩამოთვლის ძირითად პოსტულატებს, რომლებიც მიიჩნევა სექსუალურ
ძალადობასთან დაკავშირებულ ძირითად
პრინციპებად. ისინი ეფუძნება 25 სხვადასხვა
ქვეყნის სექსუალური ძალადობის შედეგად
დაზარალებულ პირთა გამოცდილებას და
არასამთავრობო ორგანიზაციების, პრაქტიკოსთა, აკადემიკოსთა და სხვა ექსპერტების
მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. აღნიშნული
კონსულტაციებისას გაზიარებული მონაცემები დეკლარაციას მნიშვნელოვად ამდიდრებს
ინფორმაციით და ამ კომენტარში1 მაგალითების სახითაა გამოყენებული. დეკლარაციის შექმნის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი 2: მეთოდოლოგია.
1.

სექსუალური ძალადობა მოიცავს ერთჯერად, მრავალჯერად, განგრძობად ან შემთხვევით აქტებს,2 რომლებიც კონკრეტულ
1. კონსულტაციების კონფიდენციალური ბუნებიდან გამომდინარე ანგარიშები, რომლებიც მოიცავს
კონსულტაციების მიგნებებს, არ იქნება საჯაროდ
ხელმისაწვდომი, თუმცაღა ისინი ციტირებული იქნება
დეკლარაციაში.
2. ამ დეკლარაციის მიზნებისთვის ტერმინი
„აქტი“ მიემართება როგორც აქტიურ, ასევე პასიურ
ქმედებას და განზრახ უმოქმედობას.
24

ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

კონტექსტში აღიქმებიან, როგორც სექსუალური ხასიათის ქმედებები მსხვერპლის,
მოძალადის, და/ან იმ საზოგადოებების
მიერ, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. ასეთი ქმედებები უნდა მიეკუთვნოს სექსუალური ძალადობის კატეგორიას, თუ ისინი არღვევს ადამიანის სექსუალურ ავტონომიას ან
ლახავს მის სექსუალურ ხელშეუხებლობას.
2.

აღნიშნული მოიცავს აქტებს, რომლებიც არის:
a. ჩადენილი „ძალდატანებით“,3 რაც გუ-

ლისხმობს ფიზიკური ძალის გამოყენებას, ძალის გამოყენების მუქარას ან
ისეთ იძულებას, რომელიც გამოწვეულია ძალადობის შიშით, თავისუფალი
ნების უკანონოდ შეზღუდვით, ფსიქოლოგიური ზეწოლით, ერთი პირის მიერ
სხვა პირის ან პირების მიმართ არსებული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, ან მაიძულებელი გარემო პირობებით ბოროტად სარგებლობით; ან
b. ჩადენილი ისეთი ადამიანის მიმართ,

რომელსაც არ აქვს უნარი ან სურვილი,
განაცხადოს ნამდვილი ნების გამომხატველი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური

3. „ძალდატანებით“ ჩადენილი აქტის განმარტება
შეესაბამება საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს (ICC) დანაშაულის ელემენტებს (EoC, სქოლიო 5,
საერთაშორისო სისხლის სასამართლო (ICC), დანაშაულის ელემენტები, 2011).

და მიმდინარე თანხმობა.4 პირს შესაძლებელია, შეზღუდული ჰქონდეს უნარი, გაცეს გაცნობიერებული თანხმობა
ბუნებრივი, გამოწვეული (ნივთიერების
ზემოქმედებით) ან ასაკით განპირობებული უუნარობის გამო. სხვა ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა, გავლენა
მოახდინოს ადამიანის უნარიანობაზე,
გაცეს ნამდვილი ნების გამომხატველი
თანხმობა, არის წიგნიერება, ინფორმაციაზე წვდომა, და ენობრივი, განათლებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის
ფაქტორები.
ფიზიოლოგიური რეაქციები არ უნდა
მიჩნეული თანხმობის ჟესტად ანდა მოცემულობად, რომ გარემოებები არ იყო
მაიძულებელი.
თავისუფლად მიცემული თანხმობა გამორიცხავს მაიძულებელ ან ნებისმიერ ისეთ
სიტუაციაში მიცემულ თანხმობას, როდესაც
მსხვერპლი მოწყვლად (არახელსაყრელ)
პოზიციაში იმყოფებოდა და არ სურდა ან
არ შეეძლო, მიეცა თანხმობა სექსუალურ
აქტზე. მოწყვლადი მდგომარეობა, რომელიც თანხმობის გაბათილებას დაედებოდა
საფუძვლად, შეიძლება, გამოწვეული იყოს,

4. იხილეთ დანაშაულის ელემენტები (CeO) სქოლიო 16. თანხმობა შესაბამის სექსუალურ აქტზე უნდა
იყოს სპეციალური და მიმდინარე. ამრიგად, თანხმობა
ვერ იქნება ძალის მქონე, თუ პირი დათანხმდა სხვა
ანალოგიურ ქმედებას; თუ თანხმობა გაიცა შესაბამის
მოქმედებაზე(ებზე) წინა შემთხვევაში [და არა ახლა];
თუ იგი თავდაპირველად დათანხმდა, მაგრამ შემდეგ
თანხმობა გაიხმო უკან; ან თუ შეიცვალა სექსუალური
აქტივობის ხასიათი პირის თანხმობის გარეშე. მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი პირის მიერ გაცემული
თანხმობა არ უნდა ჩაითვალოს თავისუფალი ნების
გამოვლენად. იხილეთ ნაწილი 5-ში ის ფაქტორები,
რომლებიც გავლენას ახდენს, არის თუ არა ჩადენილი
სექსუალური ხასიათის აქტი ნამდვილი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური და მიმდინარე თანხმობით.

მაგალითად, ტყვეობით,5 დაკავებით,6 ან რაიმე მჩაგვრელი გარემოებებით, მათ შორის,
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით ან
კონფლიქტით.7 დეკლარაციის ნაწილი 5 აყა-

5. Anto Furundžij-ს საქმეში ყოფილი იუგოსლავიის
საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის
სასამართლო
პალატამ
(ICTY)
დაადგინა,
რომ „ტყვეობის ნებისმიერი ფორმა ძალას უკარგავს
თანხმობას“. ICTY, Prosecutor v. Anto Furundzija, სასამართლო გადაწყვეტილება, IT-95-17/1-T, 10 დეკემბერი
1998, პარაგრაფი 271.
6. ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი (ICTY), Prosecutor v.
Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic,
სააპელაციო გადაწყვეტილება, IT-96-23&IT-96-23/1-A,
12 ივნისი, 2002, პარაგრაფი 132: „უმეტესად, აპელანტები ამ საქმეში დამნაშავედ იქნენ ცნობილნი ქალთა
გაუპატიურებებისთვის დე ფაქტო სამხედრო შტაბებში, დაკავების ცენტრებში, სამხედროთათვის განკუთვნილ საცხოვრებლებში. გარემოებების ყველაზე
მწვავე ასპექტია, რომ მსხვერპლები მიიჩნეოდნენ
თავდამსხმელთა ნადავლად. ჩვეულებრივ, ქალებს
აუპატიურებდა ერთზე მეტი თავდამსხმელი, თითქმის
დაუჯერებელი სიხშირით. (მათ კი, ვინც თავდაპირველად შველა ითხოვეს ან წინააღმდეგობა გაწიეს,
დამატებითი ინტენსივობის სისასტიკით უსწორდებოდნენ). ასეთი დაკავებები უტოლდება ისეთ გარემოებებს, რომელიც იმდენად მაიძულებელია, რომ გამორიცხავს რაიმე ტიპის შესაძლო თანხმობას.“; იხილეთ
ასევე ICTY, Prosecutor v. Kvočka et al, სააპელაციო
გადაწყვეტილება, IT-98-30/1-A, 28 თებერვალი 2005,
პარაგრაფი 396; ICTY, Prosecutor v. Milan Milutinović
et al, სასამართლო გადაწყვეტილება, IT-05-87-T, 26
თებერვალი 2009, პარაგრაფი 200; ICTY, Prosecutor v.
Mićo Stanišić & Stojan Župljanin, სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 1 (3-დან), IT-08-91-T, 27 მარტი
2013, პარაგრაფები 430, 432, 489, 587, 603, 629-30; ICTY,
Prosecutor v. Momčilo Krajišnik, სასამართლო გადაწყვეტილება, IT-00-39-T, 27 სექტემბერი 2006, პარაგრაფი 333.
7. პრიია გოპალანი, დანიელა კრავეცი და ადიტია მენონი, „სექსუალური ძალადობის დანაშაულთა
დამტკიცება“ (Priya Gopalan, Daniela Kravetz and Aditya Menon, “Proving Crimes of Sexual Violence“) სერჯ
ბრამერცისა და მიშელ ჯარვისის რედაქტორობით,
„(ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესა, 2016), გვ. 135.
ასევე იხილეთ ICTY, Prosecutor v. Vlastimir Đorđević,
სააპელაციო გადაწყვეტილება, IT-05-87/1-A, 27
იანვარი 2014, პარაგრაფი 852 ციტირება საქმეზე Milutinović et al, იქვე, პარაგრაფი 200.
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ლიბებს იმ ფაქტორთა ჩამონათვალს, რომელიც გავლენას ახდენს შეფასებაზე, იყო თუ
არა სექსუალური ხასიათის აქტი ჩადენილი
ძალდატანებით ან ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობის გარეშე. მაშინ როდესაც აღიარებულია, რომ თანხმობა არ უნდა
ჩაითვალოს ელემენტად საერთაშორისო
სისხლის სამართლის დანაშაულების შემთხვევაში (მათ შორისაა გენოციდი, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები,
და ომის დანაშაულები) ან ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევების შემთხვევაში,
ამ კონტექსტების გარეთ იგი [თანხმობა] არის
რელევანტური, უმთავრესად შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე და ეგრეთ წოდებული
„მშვიდობიანობის დროს“.
3.

სექსუალური ძალადობის აქტები შესაძლებელია, ჩადენილი იყოს ნებისმიერი ადამიანის მიერ, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ
მიუხედავად ასაკის, სქესის და გენდერისა;
როგორც ეს კარგადაა დოკუმენტირებული
და დემონსტრირებული მთელი რიგი საერთაშორისო ტრიბუნალების საქმეებიდან,
სექსუალური ძალადობა შეიძლება ჩადენილი იყოს ნებისმიერი გენდერისა და სქესის8
მქონე პირის მიერ, ნებისმიერი გენდერისა
და სქესის მქონე პირის მიმართ.

8. იხილეთ მაგალითად, კრის დოლანი, „მსხვერპლნი, რომლებიც მამაკაცები არიან“ ფ. ნი აოლაინის
და სხვების რედაქტორობით (Chris Dolan, “Victims
Who Are Men“ in F. Ní Aoláin et al (eds)), (ოქსფორდის
უნივერსიტეტის პრესა, 2008) გვ. 86. იხილეთ ასევე
ICTY, Prosecutor v. Radoslav Brđanin, სასამართლო
გადაწყვეტილება, IT-99-36-T, 1 სექტემბერი 2004,
პარაგრაფი 824: “ორი (...) დაკავებული მამაკაცი,
რომელთაგან მინიმუმ ერთ იყო ბოსნიელი მუსლიმი,
აიძულეს, შეესრულებინათ (მინეტი) (…) რა დროსაც
ექვემდებარებოდნენ ეთნიკური ნიშნით ლანძღვას“;
ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, სასამართლო გადაწყვეტილება, IT-94-1-T, 7 მაისი 1997, პარაგრაფები 206,
237,670, 692, 726, 730.
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პრინციპი 3-ის შესაფერისად, დეკლარაციაში
გამოყენებულია გენდერულად ნეიტრალური
ენა. იმისთვის, რომ მოცული იყოს ყველა ადამიანი, მათ შორის, ინტერსექსი, დეკლარაცია
იყენებს ნეიტრალურ ტერმინებს (მაგალითად,
„themselves“-ს – „ისინი“, „მათ“ სქესის დაკონკრეტების გარეშე; და არა „himself“-ს –
„ის“, „მას“ მამრობითი სქესის მქონე პირზე და
„herself“-ს – „ის“, „მას“ მდედრობითი სქესის
მქონე პირზე). რეკომენდებულია, რომ თარგმნისას ასევე გამოყენებული იყოს გენდერულად
ნეიტრალური ენა. თუ ეს ლინგვისტურად არ
არის შესაძლებელი, მაშინ მიზანშეწონილია,
რომ თარგმანი მოიცავდეს სქოლიოს, რომელიც აკონკრეტებს, რომ დეკლარაცია მიემართება ყველა ადამიანს, განურჩევლად მათი
გენდერისა და სქესისა.
4.

სექსუალური ძალადობის აქტები შეიძლება, ჩადენილი იყოს ნებისმიერ დროს,
ნებისმიერ გარემოში, მათ შორის ქორწინებაში, ოჯახურ და ინტიმურ გარემოში;
ბოლო წლებში არნახული ყურადღება მიეპყრო კონფლიქტის პირობებში სექსუალურ
ძალადობას, როგორც ეს, სხვა ღონისძიებებთან ერთად, აჩვენა ამ საკითხზე გაეროს
უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუციების სერიამ და კონფლიქტის დროს
სექსუალური ძალადობის დასრულებისთვის
მიძღვნილმა 2014 წლის ლონდონის გლობალურმა სამიტმა. აღნიშნული დეკლარაცია
დაიწერა, რათა მოიცვას ყველა სახის სექსუალური ძალადობა, მათ შორის ისინი, რომლებიც ჩადენილია ეგრეთ წოდებულ
„მშვიდობიან დროს.“ პრინციპი 4 იმგვარადაა
დაწერილი, რომ გამოირიცხოს შეზღუდვები
დეკლარაციაში მოხსენიებული აქტების ჩადენის კონტექსტზე.
ეს პრინციპი ასახავს დაზარალებულთა კონსულტაციების შედეგად მიღწეულ მიგნებებს,

რა დროსაც, კონფლიქტთან დაკავშირებული
სექსუალური ძალადობის განხილვის გარდა,
მონაწილეები აღწერდნენ სექსუალური ძალადობის გამოცდილებას ოჯახურ გარემოში,
ყველაზე ხშირად კი ქმრისა და ინტიმური პარტნიორის მხრიდან. ეს პასუხები შეესაბამება
ფემინისტურ სწავლებას, რომელიც აქცენტს
სვავს, რომ ხალხი – განსაკუთრებით ქალები
და ბავშვები – არიან ძალადობის რისკის ქვეშ,
მათ შორის, სექსუალური ძალადობის რისკის
ქვეშ, სახლისა და ოჯახის ინტიმურ სფეროში.
იმის აღიარების მნიშვნელობა, რომ სექსუალური ძალადობა შესაძლებელია, ჩადენილი იყოს ინტიმურ სფეროში, უკვე იქნა
განმარტებული, კერძოდ, 1999-2000 წლებიდან წარმოებული საერთაშორისო სისხლის
სასამართლოს დანაშაულის ელემენტების
მოლაპარაკებების დროს. კონკრეტული სახელმწიფოები ითხოვდნენ ეგრეთ წოდებულ
„პირად სფეროში“9 სექსუალური
ძალადობის გამორიცხვას, განსაკუთრებით,
როდესაც აღნიშნული გამართლებული იყო
რელიგიური ან კულტურული რწმენებით. მაგალითად, დავა მიმდინარეობდა იმაზე, რომ
დანაშაულის ელემენტებს უნდა დაეკონკრეტებინა, რომ გაუპატიურების დანაშაული არ
ახდენს გავლენას „ბუნებრივ და იურიდიულ
საქორწინო სექსუალურ ურთიერთობებზე
სხვადასხვა ეროვნულ კანონმდებლობაში
არსებული რელიგიური პრინციპებისა და
კულტურული ნორმების შესაბამისად“; რომ
„ქალსა და მამაკაცს შორის ქორწინების
შედეგად წარმოშობილ უფლებებში, მოვა-

9. „პირადი“ და „საჯარო“ სფეროების დაპირისპირება იყო მეოცე საუკუნის ბოლო დეკადების ცენტრალური საკითხი. ამ ეტაპზე ფართოდაა აღიარებული,
რომ განსხვავება აღარ არის რელევანტური. ნებისმიერ სივრცეში ჩადენილი ნებისმიერი დანაშაული,
სექსუალური ძალადობის ჩათვლით, უნდა დაისაჯოს
სისხლისსამართლებრივად.

ლეობებსა და ვალდებულებებში“ არ შედის
სექსუალური მონობის დანაშაული; და რომ
იძულებითი ორსულობის დანაშაული გამორიცხავს „აქტებს, რომლებიც დაკავშირებულია ბუნებრივ საქორწინო სექსუალურ
ურთიერთობებთან ან შვილების ყოლასთან
სხვადასხვა ეროვნული კანონმდებლობაში
რელიგიური პრინციპებისა და კულტურული
ნორმების შესაბამისად“.10 ეს წინადადებები
უარყოფილი იქნა, მაგრამ სასამართლოებისა
და ფართო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მკაფიო დირექტივების გაკეთების მნიშვნელობა არ შეფასდა სათანადოდ, რამაც
ცხადი გახადა, რომ სექსუალური ძალადობა
საქორწინო, საოჯახო ან ინტიმურ კონტექსტში სერიოზულ პრობლემებს წამოჭრიდა.
5.

აქტი შესაძლებელია, იყოს სექსუალური
ხასიათის, ფიზიკური კონტაქტის არარსებობის შემთხვევაშიც კი;
პრინციპი 5 ადასტურებს, რომ სექსუალური ხასიათის აქტები და, რომ განვავრცოთ,
სექსუალური ხასიათის ძალადობის აქტები
არ საჭიროებენ ფიზიკურ კონტაქტს, და არც
ისაა აუცილებელია, რომ ისინი ფიზიკური დაზიანებისკენ იყვნენ მიმართულნი. ეს
პრინციპი დაზარალებულთა და ფართო საზოგადოების მხარდაჭერით სარგებლობს.
პრინციპი 5 ასევე შეესაბამება საერთაშორისო სასამართლოებისა და ტრიბუნალების
სამართლის სისტემას. ტერმინი სექსუალური
ძალადობა გამოიყენება იმ აქტების აღსა-

10. წინადადება წარმოდგენილი იყო ბაჰრეინის,
ერაყის, ქუვეითის, ლიბანის, ლიბიის არაბული ჯამაჰირიის, ომანის, ყატარის, საუდის არაბეთის, სუდანის, სირიის არაბული რესპუბლიკის, გაერთიანებული არაბული საემიროების მიერ: კაცობრიობის
წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ელემენტების
თაობაზე PCNICC/1999/WGEC/ DP.39’, 3 დეკემბერი
1999, განხილულია როსმარი გრეის (კემბრიჯის
უნივერსიტეტის პრესა), გვ. 120-121.
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წერადაც, რომლებიც არ შეიცავენ ფიზიკურ
კონტაქტს და არც ფიზიკური დაზიანებისკენ
არიან მიმართულნი, როგორიცაა, მაგალითად, იძულებითი სიშიშვლე.11
6.

აქტი შესაძლებელია, იყოს სექსუალური
ხასიათის იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის
არ ისახავდა სექსუალური მოთხოვნილების
დაკმაყოფილების მიზანს და არც გამოუწვევია ასეთი შედეგი;
პრინციპი 6 ადასტურებს, რომ სექსუალური
ხასიათის აქტები (და რომ განვავრცოთ,
„სექსუალური ძალადობის“ აქტები), არაა
აუცილებელი, მიმართულნი იყვნენ სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისკენ, და არც ამ შედეგის მიღებაა
საჭირო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
ზოგიერთი სექსუალური ხასიათის აქტი
უკავშირდება სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, მაგრამ სხვები
– არა. ალტერნატიული მიზნები შეიძლება, იყოს დომინაცია, დასჯა, დამცირება ან
ტანჯვა და სხვ.
პრინციპი 6 დაზარალებულების,
„ქალთა ინიციატივები გენდერული სამართლიანობისთვის“ (WIGJ) მიერ გავრცელებული

11. იხილეთ მაგალითად, რუანდის საერთაშორისო
სისხლის სამართლის ტრიბუნალის (ICTR) საქმე, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, სასამართლო გადაწყვეტილება, ICTR-96-4-T, 2 სექტემბერი 2008, პარაგრაფი
10A. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს მიერ
საქმის განხილვამდე მოსამართლეებმა Bemba-ს
საქმეში არ გახადეს სადავოდ, რომ იძულებითი სიშიშვლე შეადგენდა სექსუალურ ძალადობას. არამედ, გადაწყვეტილება აღნიშნავს, რომ იძულებითი
სიშიშვლის სავარაუდო აქტები არ იყო სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის საკმარისი სიმძიმის.
იხილეთ ICC, წინასასამართლო პალატა III, The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, გადაწყვეტილება
პროკურორის მიმართვაზე დაპატიმრების ორდერის
გასაცემად ჯან პიერ ბემბა გომბოს წინააღმდეგ, ICC01/05-01/08, 10 ივნისი 2008, პარაგრაფები 39, 40.
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გამოკითხვის12 მონაწილეებისა და მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოების ფართო
მხარდაჭერას იმსახურებს. იგი ასევე შეესაბამება საერთაშორისო სასამართლოებისა
და ტრიბუნალების13 სამართლის სისტემას,
რომელთაგან არც ერთი მოითხოვს სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების
ელემენტს გაუპატიურების ან რომელიმე სხვა
დანაშაულის შემადგენლობისთვის.
7.

აქტის სექსუალური ხასიათი და სიმძიმე, გარკვეულწილად, განისაზღვრება
იდენტობით, შესაძლებლობებით, ასაკით,
კულტურით, რელიგიით, ისტორიული პრეცედენტებით, ძირძველი წესებით და მათზე
გადაჯაჭვული სხვა ფაქტორებით. შესაბამისად, თუკი გადაწყვეტილების მიმღები პირები გადადგავენ ნაბიჯებს და გაერკვევიან, თუ
რა კონტექსტში იყო აქტი ჩადენილი, ისინი

12. დაინტერესებული მხარეების ფართო სპექტრისგან
მონაცემების მოსაპოვებლად, მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პრაქტიკოსების, ექსპერტების,
საზოგადოების წარმომადგენლებისგან, ისევე, როგორც
სხვადასხვა კულტურული გარემოდან სექსუალური
ძალადობის კონკრეტული აქტების მაგალითების შესაგროვებლად ორგანიზაციამ „ქალთა ინიციატივები
გენდერული სამართლიანობისთვის“ მაქსიმალურად
ფართოდ გაავრცელა ონლაინ გამოკითხვა. გამოკითხვა ხელმისაწვდომი იყო 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019
წლის აგვისტომდე და იგი შეავსო 84 ქვეყნის 525-მა მონაწილემ (იხილეთ დანართი 2: მეთოდოლოგია).
13. მაგალითად, ყოფილი იუგოსლავიის სისხლის
სამართლის ტრიბუნალის (ICTY) საქმეში The Prosecutor v. Ranko Češić, თავმჯდომარემ მოსამართლემ
ალფონს ორიემ ცალსახად უარყო დაცვის მხარის
არგუმენტი, რომ თავდამსხმელის განზრახვა,
„დაიკმაყოფილოს რაიმე სახის სექსუალური
გრძნობები“ არის გაუპატიურების დანაშაულის
ელემენტი. არ არსებობს მიზეზი, თუ რატომ არ უნდა
იყოს გამოყენებული მისი პოზიცია ნებისმიერი
სექსუალური ძალადობის დანაშაულის მიმართ
(თავისებურებების გათვალისწინებით). ICTY, The
Prosecutor v. Ranko Češić, ზეპირი გადაწყვეტილება,
IT-95-10/1, 8 ოქტომბერი 2003, გვ. 83 (ხაზი 18), გვ. 84
(ხაზი 19), ნამსჯელია გრეის მიერ, 2019, ციტირებულია
ნამუშევარში, გვ. 119.

უკეთ იქნებიან აღჭურვილი, რათა განსაზღვრონ, იყო თუ არა აქტი სექსუალური და
შეაფასონ ასეთი აქტების სიმძიმე.
პრინციპი 7 აძლიერებს რა დეკლარაციის
პრეამბულის სულისკვეთებას, ხაზს გაუსვამს,
რომ სექსუალობის გამოცდილება, მათ შორის, სექსუალური აქტისა და სექსუალური
ძალადობის გამოცდილება კულტურების მიხედვით სხვადასხვაგვარია.
ეს პრინციპი ამყარებს იდეას, რომ პრაქტიკოსებმა უნდა გადადგან პოზიტიური, პროაქტიული ნაბიჯები, რათა სარგებელი მიიღონ
შესაბამისი აქტების კულტურული მნიშვნელობის გაცნობიერებით. მაგალითად, მოსამართლეებმა შესაძლებელია, ადვოკატისგან,
ექსპერტებისგან და/ან სხვა amici curiae-სგან
(სასამართლოს მეგობარი) დამატებითი მასალები მოითხოვონ ამ საკითხზე.

ნაწილი 2.
INDICIA – ინდიკატორები, რომ
აქტი არის სექსუალური ხასიათის
ჩამოთვლილთაგან თითოეული ინდიკატორი განსაზღვრავს, რომ აქტი არის სექსუალური ხასიათის, მაგრამ კონკრეტული ინდიკატორების არსებობა არაა აუცილებელი,
რომ აქტი შეფასდეს სექსუალურად. ამასთან, ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი:
1.

აქტი, რომელიც შეიცავს „სხეულის სექსუალური ნაწილის“14 გამოჩენას ან ასეთ
ნაწილთან ფიზიკურ კონტაქტს, მათ შორის
ტანსაცმლის ზემოდან.

14. იხილეთ ნაწილი 3.

დაზარალებულებთან კონსულტაციებით ირკვევა, რომ ფართო მხარდაჭერით სარგებლობს იდეა, რომლის თანახმადაც სხეულის
კონკრეტული ნაწილების (იხილეთ დეკლარაციის ნაწილი 3) გამოჩენა ან ფიზიკური
კონტაქტი შეადგენს სექსუალურ აქტებს. ამ
იდეის მხარდაჭერა ხაზგასმულია ონლაინ
გამოკითხვის პასუხებით.
ზოგიერთ კონსულტაციაში მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ სხეულის შესაბამისი ორგანოების გამოჩენა ან შეხება არ იყო აუცილებლად სექსუალური აქტი; ამის ნაცვლად ისინი
(გამოჩენა, შეხება) შეიძლებოდა, დაკვალიფიცირებულიყვნენ, მაგალითად, როგორც ლეგიტიმური სამედიცინო პროცედურის ნაწილი.
ამ მონაწილეებისთვის, აქტის კლასიფიკაცია
დამოკიდებული იყო თავდამსხმელის მიზანზე.
ეს ინდიკატორები იმგვარადაა ჩამოყალიბებული, რომ მოიცვას შემთხვევები, როდესაც
ავტორი ეხება ან აჩვენებს თავისი სხეულის
ნაწილს იმ პირს, ვიზეც გავლენა მოახდინა
დანაშაულმა და ასევე ის შემთხვევები, როდესაც ავტორმა გამოიწვია იმ პირის მიერ,
რომელზეც დანაშაულმა გავლენა მოახდინა,
საკუთარ სხეულზე, ავტორის სხეულზე ან მესამე პირის სხეულზე შეხება ან სხვა პირისთვის სხეულის ნაწილის ჩვენება.
2.

აქტი, რომელსაც თავდამსხმელი პირი
მოიაზრებდა სექსუალურად, ან ასეთად იყო
აღქმული იმ პირის მიერ, რომელზეც გავლენა იქონია ამ აქტმა ან იმ საზოგადოების
მიერ, რომელსაც ეს პირები ეკუთვნიან;
მონაწილეებმა რამდენიმე კონსულტაციაში
აღნიშნეს, რომ აქტის მიჩნევა სექსუალურად
დამოკიდებულია თავდამსხმელის მიზანზე.
ამგვარ პასუხებში ფიგურირებდა სექსუალური
მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზანი,
და, ასევე, ნებისმიერი სხვა მიზანი, რომელიც
აქტს დააკავშირებდა სექსუალობასთან, მათ
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შორის, პირისთვის, როგორც სექსუალური
გადახრის მქონესთვის ამოსაცნობი იერსახის
მინიჭების მიზანი, ან მისი სექსუალური მიმზიდველობის დაკნინება სხვების თვალში. ეს
შესაძლებელია, მოიცავდეს, მაგალითად, მჟავით თავდასხმებს, რომელთა მიზანია პირის
მიმზიდველობის შელახვა სხვების თვალში.
იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც აქტის ავტორის მიზანი არ იყო სექსუალური, აქტი შესაძლოა, მაინც იყოს აღქმული სექსუალურად იმ
პირის მიერ, ვიზეც აქტმა მოახდინა გავლენა,
ან მისი გარემომცველი საზოგადოების მიერ.
ეს საკითხი არაერთხელ იყო მოხმობილი
კონსულტაციებში, მაგალითად, ეკვადორში,
სადაც წამოიჭრა საკითხი, რომ
„თუ რა
არის სექსუალური, დამოკიდებულია იმაზე,
თუ რის დაცვას ვცდილობ მე; თუკი ის, რისი
დაცვაც მსურს, ჩემთვის სექსუალურია, მაშინ
აქტი, რომელიც ჩემს ნებას არღვევს, ასევე
იქნება სექსუალური ხასიათის.“
ვინაიდან დაზარალებულები ყველაზე მეტად
ზიანდებიან ძალადობის აქტით და ვინაიდან
ისინი არიან ნებისმიერი სამართლიანობის
ძიების პროცესის, პასუხისმგებლობისა და/
ან დარღვევათა რეპარაციის მთავარი ბენეფიციარები, აქტი უნდა ითვლებოდეს სექსუალურად ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც
ისინი აიდენტიფიცირებენ აქტს ასეთად. ეს
ინტერპრეტაცია შესაძლოა, ასევე მოიცავდეს
იმ პირის ოჯახისა და საზოგადოების აღქმას,
რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა.
3.

აქტმა
სექსუალური
კმაყოფილება გამოიწვია თავდამსხმელში ან მესამე
მხარეში15 ან აქტი მიზნად ისახავდა ამგვარი
კმაყოფილების გამოწვევას;

15. დეკლარაციის მიზნებისთვის „მესამე მხარე“
შეიძლება გულისხმობდეს ადამიანს ან ცხოველს როგორც ცოცხალს, ასევე გარდაცვლილს.
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აქტი შესაძლოა, მიჩნეული იყოს სექსუალურად მაშინაც კი, როდესაც იგი არ ისახავდა
მიზნად სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, და არც ასეთი შედეგი გამოუწვევია (იხილეთ პრინციპი 6). თუმცაღა,
კონსულტაციებმა გამოავლინა, რომ როდესაც აქტი იწვევს ავტორის ან მესამე მხარის
სექსუალურ კმაყოფილებას, ან როდესაც
მიზნად ისახავს ასეთი შედეგის მიღებას, ეს
არის საფუძველი, რომ მოხდეს აქტის კლასიფიკაცია სექსუალური ხასიათის აქტად.
4.

აქტი, რომელიც თავად მაინცდამაინც
სექსუალური არაა, მაგრამ მოიაზრებოდა,
რომ გავლენას მოახდენდა:
ზოგიერთ კონსულტაციაში მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ სექსუალურ ძალადობას
შეეძლო, გავლენა მოეხდინა სექსუალურ შესაძლებლობებზე, მოთხოვნილებაზე, ან ურთიერთობებზე; გენდერულ იდენტობაზე; სექსუალურ ორიენტაციაზე; ან რეპროდუქციულ
უნარსა და ავტონომიაზე. თუმცაღა, მათ არ
წარმოუდგენიათ შეხედულება იმის თაობაზე,
გახდება თუ არა აქტი სექსუალური ასეთი შედეგების გამოწვევის გამო, თუკი მათი გამოწვევა წინასწარ იყო განზრახული.
სხვა კონსულტაციებში მონაწილეები მიიჩნევდნენ, რომ ასეთი შედეგის დადგომა უნდა
ანიჭებდეს აქტს სექსუალური ძალადობის
კვალიფიკაციას.
ამ მიგნებებზე დაყრდნობით რეკომენდაცია
აღიარებს, რომ აქტი არის სექსუალური მაშინ, როდესაც პირი მიზნად ისახავს, გავლენა მოახდინოს პირის [სექსუალურ] უნარზე,
მოთხოვნილებაზე, ურთიერთობებზე, გენდერულ იდენტობაზე, სექსუალურ ორიენტაციაზე, ან რეპროდუქციულ უნარსა და ავტონომიაზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ პირი
ჩაიდენს ფიზიკური ძალადობის აქტს (მაგ.
ცემა), რომელიც შემთხვევით გამოიწვევს

რეპროდუქციული უნარის დაკარგვას, ასეთი
ძალადობა ყველა შემთხვევაში ვერ მოგვცემს სექსუალური ძალადობის შემადგენლობას. თუმცაღა, იგი გარდაიქმნება სექსუალურ
ძალადობად, თუ თავდამსხმელი მიზნად ისახავს პირის რეპროდუქციულ უნარზე გავლენის მოხდენას ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით.
a. იმ პირის სექსუალურ ავტონომიასა ან

სექსუალურ ხელშეუხებლობაზე, რომელზეც აქტმა იქონია გალენა, მათ
შორის მის უნარზე, რომ ჩაერთოს სექსუალურ აქტივობაში, იგრძნოს სექსუალური სურვილი, ან ქონდეს ინტიმური
ურთიერთობები;
კონსულტაციების მანძილზე არსებობდა
ფართოდ გავრცელებული შეხედულება,
რომ აქტები შეიძლება იყოს სექსუალური,
თუ ისინი ადამიანში, რომელზეც აქტმა
მოახდინა გავლენა, იწვევენ ინტერესის
დაკარგვას სექსუალური აქტივობის მიმართ ან ხდიან ძნელს, რომ პირმა შეინარჩუნოს ინტიმური ურთიერთობები.
მაგალითად, მრავალი ქალი, რომელმაც
სექსუალური ძალადობა გადაიტანა, აცხადებს, რომ ეშინიათ მამაკაცების, არ
შეუძლიათ, რომ ენდონ (კერძოდ, მათ
პარტნიორს, მაგრამ ასევე აქვთ უნდობლობის ზოგადი შეგრძნება), და/ან არ
აინტერესებთ სექსი, რასაც გადატანილი
ძალადობით ხსნიან. სხვა მონაწილეები
აღწერენ, რომ სექსუალური ძალადობის
შედეგად არ შეუძლიათ საძინებლის გაზიარება ან ფიზიკურად არ აქვთ სექსის
უნარი.
შეხედულება, რომ აქტები სექსუალურია, თუ ისინი გავლენას ახდენენ პირის
სექსუალურ უნარზე, მოთხოვნილებაზე, ან ურთიერთობებზე, მხარდაჭერას

პოულობს მსხვერპლთა იურიდიული
წარმომადგენლის (LRV) არგუმენტებში
სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სასამართლოს საქმეში The Prosecutor
v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai
Kenyatta, Mohammed Hussein Ali, რომელიც შეეხება კენიაში 2007-2008 წლების არჩევნების შემდგომ ძალადობას. ამ
შემთხვევაში მსხვერპლები დავობდნენ
(იურისტის მეშვეობით), რომ მამაკაცთა
იძულებითი წინადაცვეთის აქტები უნდა
მიიჩნეოდეს სექსუალურ ძალადობად,
რადგან ამან „ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად დამაზიანებელი ეფექტი იქონია
მათზე, მათ შორის მათ უნარზე, შეასრულონ სქესობრივი აქტი“. მაგალითად,
ერთ-ერთ მსხვერპლს არ შეუძლია, „შეინარჩუნოს ერექცია და იტანჯება ნაადრევი ეაკულაციით,“ ხოლო მეორეს ქონდა სირთულეები სექსთან დაკავშირებით,
ვინაიდან მას (მამაკაცს) „შარდსადენში
აქვს ჩაყენებული მილი, რათა შეძლოს
მოშარდვა“.16
b. იმ პირის სექსუალურ ორიენტაციაზე ან

გენდერულ იდენტობაზე, რომელზეც აქტმა იქონია გავლენა; ან
ზოგიერთ კონსულტაციაში აღნიშნულია, რომ აქტი შესაძლებელია, ჩაითვალოს სექსუალურად, თუ მისი მიზანი
იყო პირის სექსუალურ ორიენტაციასა
და გენდერულ იდენტობაზე გავლენის
მოხდენა. მაგალითად, მექსიკაში ჩა-

16. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო (ICC), სასამართლო პალატა V, The Prosecutor
v. Muthaura & Kenyatta, მსხვერპლთა დაკვირვების
მონაცემები “ბრალმდებლის განცხადებისთვის, რეგულაცია 55(2)-ის შესაბამისად ცნობის მიცემის თაობაზე, ბრალად შერაცხულ კონკრეტულ დანაშაულებთან
დაკავშრებით“, ICC-01/09-02/11-458, 24 ივლისი 2012,
პარაგრაფი 14.
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ტარებულ დისკუსიებში მონაწილეები
მოიხმობდნენ „ლესბოსელ მსხვერპლთა „კონვერტაციის“ (გამოსასწორებელი
აქტები) განზრახვას“ როგორც ფაქტორს,
რომელსაც შეუძლია, აქტი გახადოს სექსუალური ხასიათის. მონაწილეები ასევე წამოჭრიდნენ ამ საკითხს ონლაინ
გამოკითხვაში,17 უჩვენებდნენ რა, რომ
აქტი შესაძლებელია, იყოს სექსუალური,
როდესაც იწვევს „დაზარალებულში მის
გენდერულ პიროვნებასთან კავშირის
გაწყვეტის შეგრძნებას.“ სირიელი მონაწილეები ასევე მოიხსენიებდნენ ამგვარი
გავლენას, როგორც განსაკუთრებული
ზემოქმედების მქონეს იმ მამაკაცებზე,
რომელთაც დაკავების პირობებში მრავალჯერადად აუპატიურებენ.
ასეთ შემთხვევებში, როგორც თავდაპირველი აქტი, ასევე მის მიერ გამოწვეული შედეგები უნდა ჩაითვალოს
სექსუალურად. ამის მაგალითია ქალების ეგრეთ წოდებული
„გამოსასწორებელი გაუპატიურება“, როგორც
საშუალება, მათ შესახებ აღქმული სექსუალური ორიენტაციის შესაცვლელად.
აქტები არის თავისთავად სექსუალური – ცალკე აღებული გაუპატიურების
ძალდატანებითი სექსუალური აქტი
– და ასევე სექსუალური ხასიათისაა
იმის გამო, რომ მათ მიზანს აქვს სექსუალური ინსინუაციები (როდესაც მიზანია
ადამიანის სექსუალურ ორიენტაციაზე
გავლენის მოხდენა). მიზანი ამ შემთხვევაში მნიშნელოვან როლს თამაშობს.
ეს კი თავის თავში გულისხმობს, რომ
არაა აუცილებელი, თავდაპირველი

17. რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის
ტრიბუნალი (ICTR), Jean Paul Akayesu, 2 სექტემბერი
2008, პარაგრაფი 10A.
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აქტი იყოს სექსუალური ხასიათის, თუკი
იგი ჩადენილია ადამიანის სექსუალურ
ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობაზე გავლენის მოხდენის მიზნით, აქტი
შეფასდება სექსუალურად.
შეხედულება, რომ აქტები სექსუალურია, თუკი მათი მიზანი ან ეფექტი არის
პიროვნების სექსუალურ ორიენტაციასა
და გენდერულ იდენტობაზე გავლენის
მოხდენა, მხარდაჭერას პოვებს მსხვერპლთა იურიდიული წარმომადგენლის
(LRV) ზემოთ ხსენებულ არგუმენტებში,
საქმეში Muthaura & Kenyatta. ამ საქმეში მსხვერპლები დავობდნენ, რომ
იძულებითი წინადაცვეთის აქტები უნდა
დაკვალიფიცირებულიყო, სექსუალურ
ძალადობად, რადგან ისინი გავლენას
ახდენდნენ მათი გენდერული იდენტობის განცდაზე. როგორც მსხვერპლთა ადვოკატი ხსნიდა, „თავდასხმებმა
მსხვერპლთა მასკულინურობასა და
მამაკაცურობის განცდაზე მწვავე ეფექტი იქონიეს.“18 მამაკაცურობის განცდა
ასევე მოხმობილი იყო კენიის კონსულტაციების ანგარიშში, სადაც დაზარალებული ხსნიდა, რომ მამაკაცთან ისეთი დამოკიდებულება, რომ „იგი არის
უფრო ქალი, ვიდრე მამაკაცი“ ან „ნაკლებად მამაკაცი“, შესაძლოა, იწვევდეს
პირის სექსუალური და გენდერული
იდენტობის ეჭვქვეშ დაყენებას.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, დეკლარაცია არ გულისხმობს, რომ სექსუალური
ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა
არის ისეთი ელემენტები, რომლთა შეცვლაც შესაძლებელია. დეკლარაცია მხო18. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო (ICC), Muthaura & Kenyatta, 24 ივლისი 2012,
ნაშრომში ციტირებულია, პარაგრაფი 14.

ლოდ იმ აზრს იზიარებს, რომ როდესაც
ამას მოიცავს თავდამსხმელის განზრახვა
და მიზანი, რომელის მიღწევასაც იგი ესწრაფვის რაიმე სხვა აქტით, ქმედება დაკვალიფიცირდება, როგორც სექსუალური
ძალადობა.

ცეპტივების გამოყენებაში ხელის შეშლას და დაზიანებას.19
მეორე, ასეთი აქტების სექსუალურად
კლასიფიცირება გზას უკვალავს საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს
მიერ და სხვა სასამართლოების მიერ
ამ ქმედებების სისხლისსამართლებრივ
დევნას. ამგვარად, ეს არის შესაძლებლობა მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, რათა მხარი დაუჭიროს იმ
დარღვევებისთვის პასუხისმგებლობის
დაყენების საკითხს, რომელთა ცალსახა კრიმინალიზაციის საკითხში სახელმწიფოები ყოვნდებიან და ხანდახან
ყოყმანობენ.20

c. იმ პირის რეპროდუქციულ უნარზე ან

რეპროდუქციულ ავტონომიაზე,
მელზეც აქტმა იქონია გავლენა;

რო-

როგორც კონსულტაციებშია აღნიშნული,
ფართო მხარდაჭერა არ ქონია იმ დათქმას, რომ აქტი შესაძლებელია, ჩაითვალოს სექსუალურად, თუკი მან გავლენა
მოახდინა პირის რეპროდუქციულ უნარსა და რეპროდუქციულ ავტონომიაზე, ან
თუკი იგი მიზნად ისახავდა ამგვარი შედეგის მიღებას. თუმცაღა ეს დათქმა დარჩა
დეკლარაციაში ორი მიზეზით.
პირველი, მონაწილეებმა ზოგადად კი
არ უარყვეს ეს დათქმა, არამედ, როდესაც მათ ჰკითხეს აზრი ამ წინადადებაზე, მონაწილეები ცდილობდნენ,
აეხსნათ, თუ როგორ მოახდინა გავლენა სექსუალური ძალადობის აქტებმა (უმთავრესად, გაუპატიურებამ) მათ
უნარზე, ჩაესახათ და გაეჩინათ ბავშვი.
ამ პასუხებმა აჩვენა, რომ დებულება
არ იყო სწორად გადაცემული ან გაგებული და არა ის, რომ იგი იყო უარყოფილი. მონაწილეებმა წამოაყენეს რეპროდუქციული ავტონომიის დარღვევის
საკითხი, როგორც ადამიანისთვის მისი
რეპროდუქციული უნარის განკარგვის
შესაძლებლობის მოსპობა, როგორც
სექსუალური ძალადობის ფორმა, ძირითადად კონტრაცეფციის მეთოდების
გამოყენებასთან ან არარსებობასთან
დაკავშირებით. ეს უკავშირდება მაგალითად, კონდომების და სხვა კონტრა-

5.

აქტი, რომელიც მოიცავდა სექსუალურ
ინსინუაციას, აშკარა ან შეფარული სექსუალური მინიშნების ენას თავდამსხმელის, საზოგადოების, ან იმ პირის აღქმით, რომელზეც აქტმა იქონია გავლენა.

მრავალ კონსულტაციაში მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ ნაგულისხმევი ან აშკარა
სექსუალური კონოტაციის (მინიშნების) შემცველი ფრაზის გამოყენება სექსუალური ძალადობის აქტია. სექსუალური კონოტაციის
საკითხზე პალესტინის კონსულტაციები მოიცავდა მაგალითს, როდესაც ადამიანს ეკით-

19. მეტი დეტალებისთვის იხილეთ კომენტარი ნაწილი 4.3.c.-ზე „[რ]ეპროდუქციული ავტონომიის მოსპობა, მათ შორის, იძულებითი ორსულობა, იძულებითი
სტერილიზაცია, რეპროდუქციული საბოტაჟი, იძულებითი მშობლობა; ან პირისთვის კონტრაცეპტივის
გამოყენების, სტერილიზაციის ჩატარების, სხვა პირის
დაორსულების ან მშობიარობის ბოლომდე მიყვანის
შესახებ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობის მოსპობა.“
20. იხილეთ როსმარი გრეი, „საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პირველი „იძულებითი ორსულობის“ საქმე ისტორიულ პერსპექტივაში“ (2017), საერთაშორისო სისხლის მართლმსაჯულების ჟურნალი,
ტომი 15(5), გვერდები 905-930.
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ხებიან მის საქორწინო სტატუსს, როგორც
მისი სექსუალური ხელმისაწვდომობის გარკვევის საშუალებას და/ან მიანიშნებდნენ, რა
„იღბლიანი“ არის ცოლი/ქმარი. ნაგულისხმევ
გზავნილებს ხშირად თან ახლავს სექსუალური ტონის შემცველი სხვა ფიზიკური გამოხატულებები, მაგრამ მათი არსებობა არაა
აუცილებელი.
მონაწილეები ძირითადად ეხებოდნენ წარმოთქმულ სიტყვებს, მაგრამ არ არსებობს
საფუძველი, არ განვიხილოთ კომუნიკაციის
სხვა აქტები, როგორიცაა ელექტრონული
ფოსტის გაგზავნა, ტექსტური შეტყობინებები,
და სურათები, ან სოციალურ მედიაში დაპოსტილი გზავნილები.
როგორც მიმანიშნებელი, ასევე აშკარად
გამოხატული სექსუალური ენის გამოყენება
შესაძლოა, გაუტოლდეს სექსუალურ შევიწროვებას, რომელიც შეიძლება, დაკვალიფიცირდეს სექსუალურ ძალადობად.
6.

აქტი, რომელიც მოიცავდა იმ სითხეების
ან ქსოვილების გამოყენებას, მათში ჩარევას, კონტროლს ან შებღალვას, რომლებიც დაკავშირებულია სექსუალურ
ან რეპროდუქციულ უნართან, სპერმის,
ვაგინალური სითხეების, მენსტრუალური სისხლის, ძუძუს რძის ან პლაცენტის
ჩათვლით.

სექსუალურ ან რეპროდუქციულ უნართან
დაკავშირებული სითხისა და ქსოვილის გამოყენება სექსუალური სახიათის მქონე აქტად არის აღიარებული. ეს შესაძლებელია,
მოიცავდეს მრავალი სახის აქტს, რომელიც
მიზანმიმართულია ადამიანის პირადი სითხეების დაზიანებისკენ ან იწვევს ასეთ შედეგს. იგი შესაძლებელია, ასევე მოიცავდეს
ამ სითხეებისა და ქსოვილის გამოყენებას მეორე ადამიანისთვის ფიზიკური ან ემოციური
ტკივილის მიყენების, დამცირების, ან დასჯის
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მიზნით, ან ნებისმიერი ისეთი მიზეზით, რაც
ადამიანის პიროვნულ ხელშეუხებლობას არღვევს.
ავსტრალიაში ძუძუს რძის გაზიარებაზე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ძუძუთი
კვება „მჭიდროდაა დაკავშირებული ქალის,
როგორც დედის იდენტობაზე.“ ამის მხედველობაში მიღებით, მკერდის რძის „[სექსუალიზაცია] არის არასასურველი სექსუალური
ყურადღება [ქალისთვის], მისი სხეულისთვის,
მისი შვილებისთვის, [და] ან მისი, როგორც
დედის როლისთვის“.21 სწორედ ამიტომ, ადამიანის მიერ მისი ძუძუს რძეზე კონტროლის
შენარჩუნება, არის ხელშეუხებლობისა და
იდენტობის საკითხი. გამოკითხული ქალების
თანახმად ამ კონტროლის დარღვევა შეიძლება ჩაითვალოს სექსუალური ძალადობის
ფორმად.
აღნიშნული ინდიკატორები წარმოდგენილია საილუსტრაციოდ და არაა ამომწურავი.

ნაწილი 3.
სხეულის სექსუალური ნაწილები: საილუსტრაციო მაგალითები
ყველა კულტურაში თუ არა, კულტურათა
უმრავლესობაში სხეულის სექსუალურ ნაწილებად მიიჩნევა ანუსი, მკერდი, პენისი,
სათესლე ჯირკვლები, ვაგინა, და ვულვა,
კლიტორის ჩათვლით.

21. ლიბბი სალმონის (Libby Salmon) მიერ ავსტრალიის ეროვნულ უნივერსიტეტში (Australian National
University) მისი დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებული კვლევა ავსტრალიაში მკერდის რძის გაზიარების
სოციალური და იურიდიული რეგულაციის შესახებ.

განსაზღვრულ კულტურებში სექსუალურად
ითვლება სხეულის სხვა ნაწილებიც, განსაკუთრებით ზურგის ქვედა მხარე, დუნდულები, ყურები, თმა, თეძოები, ტუჩები, პირი,
კისერი, მენჯები, წელი, და მაჯები.
სხეულის სექსუალური ნაწილები წარმოდგენილია მაგალითის სახით და ჩამონათვალი არაა ამომწურავი.
სხეულის სექსუალური ნაწილები განსხვავდება კულტურების, რელიგიების და სხვა
ფაქტორების მიხედვით. სწორედ ამიტომ
ჩამონათვალი არ უნდა იყოს გაგებული, როგორც უნივერსალური, არამედ როგორც პირადი კონსულტაციების, ონლაინ გამოკითხვის შედეგებისა, და მსოფლიო სამოქალაქო
საზოგადოებისა და ექსპერტების მიერ მოწოდებული მონაცემების ილუსტრაცია.

ნაწილი 4.
სექსუალური ძალადობის აქტების მაგალითები
ეს სექცია წარმოადგენს იმ სექსუალური ხასიათის აქტების არასრულ ჩამონათვალს,
რომლებიც სექსუალური ძალადობის შემადგენლობას იძლევა.
ზოგიერთ კონსულტაციაში მონაწილეები არ
ავლებდნენ ზღვარს სექსუალურ აქტსა და
სექსუალურ ძალადობას შორის. მაგალითად,
როდესაც შეეკითხნენ სექსუალური აქტების
მაგალითებს, ზოგიერთმა მონაწილემ ჩამოთვალა ისეთი აქტები, რომლებიც თავისი
არსით ძალადობრივია (როგორიცაა გაუპატიურება). და პირიქით, როდესაც მათ ჰკითხეს სექსუალური ძალადობის მაგალითები,
ზოგიერთმა მონაწილემ ჩამოთვალა აქტები,
რომლებიც მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ძალა-

დობრივი, თუკი მიღწეულია ძალდატანებით
ან ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობის გარეშე (როგორიცაა სხეულის სექსუალური ნაწილის შეხება). დეკლარაცია არ
იზიარებს „სექსუალური აქტებისა“ და „სექსუალური ძალადობის“ ურთიერთმონაცვლე
კონცეფციებად შეფასების მიდგომას.
იმისათვის, რომ ასახული იყოს ამ ორ კონცეფციას შორის განსხვავებები, დეკლარაციაში ჩამოთვლილი აქტები ორ კატეგორიად
არის დაყოფილი: სექსუალური ხასიათის
აქტები, რომლებიც თავისი არსით ძალადობრივია და ამიტომაც დამოუკიდებლად იძლევა სექსუალური ძალადობის შემადგენლობას
და სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც
შესაძლოა, იძლეოდნენ ძალადობრივი აქტის
შემადგენლობას, თუკი ჩადენილია ძალდატანებით ან ისეთი პირის მიმართ, რომელსაც
არ აქვს სურვილი ან უნარი, განაცხადოს ნამდვილი ნების შესაბამისი, ნებაყოფლობითი
და სპეციალური თანხმობა.
1.

სექსუალური ძალადობის აქტებში შეიძლება ჩაითვალოს:

a. ერთი ადამიანის მიერ მეორის მიმართ

ჩადენილი აქტები;
b. აქტები, რომლითაც ერთმა ადამიანმა

გამოიწვია, რომ სხვა ადამიანს ჩაედინა [ქმედება] საკუთარი თავის, მესამე
მხარის (სხვა ადამიანის ან ცხოველის
ჩათვლით) მიმართ ან გარდაცვლილის
ცხედრის მიმართ; ან
c. აქტები, რომლებიც კოორდინირებულია

ან წარმართულია ჯგუფის, პოლიტიკური
ან სახელმწიფო ორგანოს ან სხვა ორგანიზაციის მიერ.
ეს ინტერპრეტაცია ესწრაფვის სექსუალური
ძალადობის საერთაშორისო კონცეფციის
გაფართოვებას, მკითხველებისთვის პირდა-
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პირი მოწოდებით, რომ განიხილონ ყველა
სახის აქტი და არ ფოკუსირდნენ მხოლოდ
თავდამსხმელის აქტებზე.
2.

სექსუალური ძალადობის აქტები შეიძლება, ორ კატეგორიად გაერთიანდეს:

a.

სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც მოიაზრება, რომ თავიანთი არსით
ძალადობრივია;

b. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც შესაძლოა, იძლეოდნენ ძალადობრივი აქტის შემადგენლობას, თუკი
ჩადენილია „ძალდატანებით“22 ან ისეთი
პირის მიმართ, რომელსაც არ აქვს სურვილი ან უნარი, განაცხადოს ნამდვილი
ნების შესაბამისი, ნებაყოფლობითი და
სპეციალური თანხმობა.23
3. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლე-

ბიც შეიძლება, მიჩნეულნი იყვნენ თავიანთი არსით ძალადობრივად, მოიცავს:
a. აქტს, რომელიც იწვევს სექსუალური ძა-

ლადობის საფუძვლიან შიშს ან საფრთხის შეგრძნებას.24
რამდენიმე კონსულტაციაში რესპოდენტები აღწერდნენ ატმოსფეროს, რომელშიც იძულებითი სექსუალური აქტები
გავდა აუცილებდა წარმოადგენდა სექსუალური ძალადობის ფორმას. ეს მოიცავს
მუდმივ შიშის განცდას, რომელიც შექმნილის სექსუალური ძალადობის ფართოდ
გავრცელებული კამპანიით.
მაგალითი შეიძლება, ვნახოთ უკრაინულ კონსულტაციაში, რომელშიც ქალი,

22. იხილეთ ნაწილი 1.2.a.
23. იხილეთ ნაწილი 1.2.b.
24. როგორც ჩამოთვლილია ამ დეკლარაციის ნაწილი 4-ში.
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ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

რომელმაც გამოცადა სექსუალური ძალადობა დაკავების მდგომარეობაში,
ამტკიცებდა, რომ „თავისუფლების შეზღუდვის ადგილას ყოფნისასაც კი მისთვის შექმნილი იყო საფრთხის შეგრძნება
და გაურკვევლობა. დახურულ სივრცეში
იძულებითი ყოფნა მამაკაცებთან ერთად
მასში იწვევდა შიშს და მეომრების მხრიდან სექსუალური შევიწროვების მოლოდინს.“ როგორც ერთი მონაწილე ხსნიდა,
დაკავების ზოგიერთ ადგილას, „ადამიანი ჰაერშივე იგრძნობს სექსუალურ ძალადობას“.
ასეთი წინათგრძნობის შესაფერისი მაგალითი ჩამოაყალიბეს ერაყელმა იეზიდმა
დაზარალებულებმა. დაზარალებულებმა
ახსნეს, რომ იეზიდები განსაკუთრებულად არიან მიზანში ამოღებული მებრძოლთა მიერ ქალების მოტაცებით, არასასურველი ქორწინებების იძულებით,
ან თუ ისინი წინააღმდეგობას გაუწევენ,
არასათანადოდ მოპყრობით, ნერგავენ
რა ფართოდ გავრცელებულ შიშსა და წინათგრძნობას, რომ ეს ნებისმიერ დროს
შეემთხვევა იეზიდ ქალებს.
ეს საკითხი ასევე განხილული იყო საქმეში Ladner v. United States, სადაც გადაწყდა, რომ „ცალკე აღებული სხვა პირის
ჩაყენება ზიანის მიყენების შიშში, მიუხედავად იმისა, აქტორს განზრახული აქვს
თუ არა, ან შეუძლია თუ არა ასეთი ზიანის
მიყენება“, თავდასხმის შემადგენლობას
იძლევა.
დეკლარაციაში გამოყენებული ამ ფორმულირების მიზანია დაზარალებულთა
გამოცდილებების მისადაგება შესაბამისი აქტებისთვის. ტერმინი „საფუძვლიანი
შიში“ გამოიყენება იმგვარი შიშის გამოსარიცხად, რომელიც ობიექტურად ვერ

იქნებოდა განჭვრეტადი თავდამსხმელისათვის. მოსამართლისა და გადაწყვეტილების მიმღების სხვა პირებისთვის იმპერატიული მოთხოვნაა, „საფუძვლიანი
შიშის“ სტანდარტის გამოყენებისას დაფიქრდნენ იმაზე, თუ სხვა პირები როგორ
აღიქვამენ სამყაროს. აქ ამ შემთხვევაში
სტანდარტი „საფუძვლიანი“ ზოგადად საფუძვლიანი ადამიანის სტანდარტი კი არ
არის, არამედ მსხვერპლის თვისებების
(როგორიცაა მაგ. ასაკი, გენდერი, მოწყვლადობა) მქონე, საფუძვლიანი პირის
სტანდარტია.
Akayesu-ს გადაწყვეტილებაში რუანდის საერთაშორისო ტრიბუნალმა (ICTR)
დაადგინა, რომ „მდედრობითი სქესის
იძულებით გადაადგილებული სამოქალაქო პირები ცხოვრობდნენ მუდმივ
შიშში და მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა ნადგურდებოდა
სექსუალური ძალადობის, ცემის აქტებისა
და მკვლელობების შედეგად.“25 ეს დეკლარაცია იზიარებს მიდგომას, რომ მუდმივი შიში, როდესაც იგი შეგნებულადაა
გამოწვეული თავდამსხმელების მიერ,
შესაძლებელია, დამოუკიდებლად იძლეოდეს სექსუალური ძალადობის შემადგენლობას, ისეთი ატმოსფეროს შექმნით,
რომელიც იწვევს სექსუალური ძალადობის საფუძვლიან შიშს.

ბასთან, გინეკოლოგიურ, უროლოგიურ,
საშარდე სისტემის მკურნალობასთან
ან სექსუალური და რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის რაიმე სხვა ასპექტთან
დაკავშირებული, ჰიგიენის, მოვლის,
მკურნალობისა და სამედიცინო საშუალებებზე წვდომის მოსპობას.
კონსულტაციების მანძილზე განცხადებული იყო, რომ მენსტრუაციასთან, რეპროდუქციასთან, ან სექსუალურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პროცედურებზე,
ზომებსა და პროდუქტზე წვდომის მოსპობა შეადგენს სექსუალურ ძალადობას. ეს
მოიცავს, მაგალითად, როგორც სანიტარული დაცვისა და მოვლის დაყოვნებას,
ასევე ქალებისა და გოგონების გაძევებას
მენსტრუაციის პერიოდში.
ეკვადორის კონსულტაციებში განცხადებული იყო, რომ ადამიანისთვის სექსუალური და რეპროდუქციული განათლების მიუცემლობა, მათ შორის ოჯახის
ფარგლებში, კონტრაცეფციისა და მენსტრუაციის თემების ჩათვლით, შესაძლებელია, ასევე მიჩნეული იყოს სექსუალურ
ძალადობად გარკვეულ სიტუაციებში.
სირიის მაგალითის თანახმად ადამიანებს
აიძულებდნენ, წარედგინათ მათ მიერ
გამოყენებული მენსტრუალური ჰიგიენის
პროდუქტები შესამოწმებლად.

b. მენსტრუაციასთან,

ორსულობასთან,
მშობიარობასთან, ფისტულით მოვლასთან, სწორი ნაწლავის ჰემატომასთან,
აივ ინფექციასთან ან სქესობრივი გზით
გადამდებ სხვა ინფექციასთან, სექსუალურ დასახიჩრებასთან, დამახინჯე-

სხვა მაგალითი ნეპალის ანგარიშიდან
აღნიშნავდა „ჩჰაუპადის“ ტრადიციულ
სისტემას, რომელიც დასავლეთ ნეპალშია
დამკვიდრებული, სადაც ქალებს ეკრძალებათ მათ სახლებში შესვლა და ხდება მათი
იძულება, იცხოვრონ სადმე სხვაგან, ვიდრე
მენსტრუაციის პერიოდი აქვთ.

25. რუანდის საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს ტრიბუნალი, (ICTR), Jean Paul Akayesu, 2 სექტემბერი, 1998, ციტირებულია ნაშრომში, პარაგრაფი 12A.

უგანდელი, სამხრეთ სუდანელი, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის და

სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ

37

ბურუნდის მამაკაცი დაზარალებულების
კონსულტაციებისას გაზიარებული იყო
მაგალითი, რომ „მათ აიძულებდნენ, არ
ებანავათ, ვიდრე მეუღლე არ დაბრუნდებოდა“.

ვან მიზანს ემსახურება: იგი აჩვენებს,
რომ ზიანი მდგომარეობს ადამიანისთვის საკუთარი რეპროდუქციული უნარის
განკარგვის შესაძლებლობის წართმევაში. ამ პერსპექტივიდან არც აბორტის
ჩატარებაა აუცილებლად მავნებელი,
არც კონტრაცეფციის გამოყენება ან
ადამიანის დაორსულება. არამედ, ზიანი
მდგომარეობს ადამიანისთვის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობის წართმევაში.

c. რეპროდუქციული ავტონომიის მოსპობას,

მათ შორის, იძულებით ორსულობას,26
იძულებით სტერილიზაციას,27 რეპროდუქციულ საბოტაჟს,28 იძულებით მშობლობას;
ან პირისთვის კონტრაცეპციის გამოყენების, სტერილიზაციის ჩატარების, სხვა
პირის დაორსულების ან მშობიარობის
ბოლომდე მიყვანის შესახებ არჩევანის
გაკეთების შესაძლებლობის მოსპობას.

ადამიანისთვის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობის მოსპობა კონტრაცეფციის
გამოყენების, სტერილიზაციის პროცედურის გავლის, სხვა ადამიანის დაორსულების ან საკუთარ სხეულში ორსულობის
ბოლომდე მიყვანის შესახებ მრავალი
ფორმით არის შესაძლებელი. ეს ფრაზა
შეგნებულად არის ფართო. იგი მოიცავს:

ამ ცალკეული აქტების შესაძლებლობის
მოსპობად კლასიფიკაცია, მნიშვნელო-

26. რომის სტატუტის 7.2.f მუხლის თანახმად „იძულებითი ორსულობა“ ნიშნავს იძულებით დაორსულებული ქალის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთას, მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის
შეცვლის ან საერთაშორისო სამართლის სხვა მძიმე
დარღვევათა ჩადენის მიზნით. ეს განსაზღვრება არავითარ შემთხვევაში არ იქნება განმარტებული, როგორც ორსულობასთან დაკავშირებული ეროვნული
კანონმდებლობის შემლახავი.“
27. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები (ICC EoC) აკონკრეტებს, რომ
იძულებით სტერილიზაციას აქვს ადგილი, როდესაც
„თავდამსხმელმა ბიოლოგიური რეპროდუქციული
უნარი მოუსპო ერთ ან ერთზე მეტ პირს“ და
„აღნიშნული ქმედება არც ამ პირის ან პირების სამედიცინო ან ჰოსპიტალური მკურნალობით იყო განპირობებული და არც ნამდვილი ნების შესაბამისი თანხმობით ყოფილა ჩატარებული“. გარდა ამისა,
„რეპროდუქციული უნარის მოსპობა არ მოიაზრებს
თავის თავში [შობადობის კონტროლის] ისეთ ზომებს, რომელსაც არ აქვთ სამუდამო ეფექტი.“ და
„მოიაზრება, რომ
„ნამდვილი ნების შესაბამისი
თანხმობა“ არ მოიცავს მოტყუებით მიღებულ თანხმობას.“ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 7.1.g-5,
8.2.b.xxii-5 და 8.2.e.vi-5.
28. აღნიშნული მოიცავს კონდომებისა და სხვა კონტრაცეპტივების გამოყენებაში ხელის შეშლას და დაზიანებას.
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•

კონტრაცეფციის შესახებ არჩევანის შეზღუდვას (რომელიც მოიცავს ორივეს, ვინმეს იძულებას, გამოიყენოს კონტრაცეპტივი ან კონტრაცეპტივზე წვდომის მოსპობას).

პირებისთვის კონტრაცეპტივის მოხმარების მოთხოვნა რამდენიმე აქტორის
მიერ იყო გამოყენებული შეიარაღებული კონფლიქტების დროს, როგორიცაა
ერაყისა და ირანის ისლამური სახელმწიფო (ISIS)29 და კოლუმბიის რევოლუციური შეიარაღებული ძალები (FARC).
კოლუმბიაში იძულებითი კონტრაცეფციის პოლიტიკა ხშირად იძულებითი
აბორტის პოლიტიკასთან ერთად გა-

29. იხილეთ დინეკე დე ვოსი (Dieneke De
Vos),
„შეუძლია, საერთაშორისო სისხლის
სასამართლოს,
იძულებითი
კონტრაცეფციის
სისხლისსამართლებრივი
დევნა?“, ევროპული
უნივერსიტეტის ინსტიტუტი, 14 მარტი 2016.

მოიყენებოდა, თუკი კონტრაცეფცია არ
გაამართლებდა30.
•

სტერილიზაციის არჩევანის შეზღუდვას
(რომელიც მოიცავს ორივეს, იძულებით
სტერილიზაციასა და სტერილიზაციაზე
წვდომის მოსპობას);

•

სხვა პირის დაორსულების არჩევანის
შეზღუდვას (მაგალითად, მამაკაცის
იძულებას, დააორსულოს სხვა პირი).
დაორსულება მოიცავს ბუნებრივ და ხელოვნურ განაყოფიერებას;

•

ორსულობის შენარჩუნების შესახებ არჩევანის გაკეთების შეზღუდვას. ეს მოიცავს:
•

პირისთვის აბორტის სერვისზე
ხელმისაწვდომობის
მიუცემლობას, როგორც ეს მოხდა ნაცისტურ
გერმანიაში, სადაც ქალებს, რომლებიც არიული რასის ბავშვებს
ელოდებოდნენ, აბორტზე წვდომა
არ ქონდათ.31 იძულებითი ორსულობისგან განსხვავებით აბორტზე
წვდომის მოსპობა არ მოითხოვს
იმის დამტკიცებას, რომ დაორსულება მოხდა ძალდატანებით;

•

ადამიანისთვის აბორტის გაკეთების
მოთხოვნას; და

•

ადამიანისთვის ორსულობის მოშ-

30. ასევე იხილეთ ABColombia, „კოლუმბია: ქალები,
კონფლიქტთან
დაკავშირებული
სექსუალური
ძალადობა და მშვიდობის პროცესი“, ნოემბერი
2013; ასევე იხილეთ ფრანცისკო გუტიერეს სანინი
და ფრანცი კარრანზა ფრანკო (Francisco Gutiérrez
Sanín, Francy Carranza Franco), „ქალთა ორგანიზება
ბრძოლისთვის: FARC-ის გამოცდილება კოლუმბიის
ომში“ (2017) აგრარული ცვლილების ჟურნალი, ტომი
17(4), გვ. 733-738.
31. იხილეთ გრეი, 2017, ციტირებულია ნაშრომში,
გვ.912.

ლის გამოწვევა. ამის მაგალითი
მოცემულია მექსიკის კონსულტაციებში, რომელშიც მონაწილეები
შეეხნენ სექსუალური ძალადობის
ისეთ ფორმას, როგორიცაა იძულებითი აბორტი, რომელიც გამოწვეული იყო ცემითა და წამებით. ფიზიკური და ფსიქიკური ძალადობის
შედეგად ორსულობის იძულებითი
მოშლის სხვა მაგალითები მოიპოვება ნიურბერგის ტრიბუნალის,
რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის, და
იაპონიის სამხედრო სექსუალური
ტყვეობის შესახებ ქალთა საერთაშორისო ომის დანაშაულების ტრიბუნალის საქმეებში.32
იძულებით ორსულობასთან დაკავშირებით დომინიკ ონგუენის წინააღმდეგ
ბრალდების დადასტურების გადაწყვეტილებაში სასამართლო პალატამ აღნიშნა,
რომ „დანაშაულის არსი (...) არის მსხვერპლის უკანონოდ ჩაყენება ისეთ პოზიციაში, რომელშიც მას (ქალს) არ შეუძლია,
აირჩიოს ორსულობის გაგრძელება.“33
აღნიშნული შეესაბამება დეკლარაციით
გაზიარებულ შეხედულებას, რომ ადამიანისთვის რეპროდუქციული ავტონომიის
წართმევა წარმოადგენს სექსუალური ძალადობის ფორმას.
რეპროდუქციული იძულების ფენომენი
ასევე მოიცავს პირის დაგეგმილ კონტრა-

32. იქვე, გვ. 911, 914 და 917.
33. საერთაშორისო სისხლის სასამართლო (ICC),
წინასასამართლო პალატა II, The Prosecutor v.
Dominic Ongwen, გადაწყვეტილების დადასტურება
დომინიკ ონგუენის წინააღმდეგ წარდგენილი
ბრალდებების თაობაზე, ICC-02/04-01/15, 23 მარტი
2016, პარაგრაფები 99-100.
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ცეფციულ საშუალებებში ჩარევას, ეგრეთ
წოდებულ „შობადობის კონტროლის საბოტაჟს“, და/ან პირის რეპროდუქციულ
გეგმაში ჩარევას, ცნობილს, როგორც
„ორსულობის იძულება“.34
სამხრეთ სუდანელ, ბურუნდიელ, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკელ და
უგანდელ მამაკაც დაზარალებულებთან
კონსულტაციებმა გამოავლინა იძულების
პრაქტიკა, „მიეღოთ გაუპატიურებასთან
დაკავშირებული ორსულობა, რომელზეც
თავად არ იყვნენ პასუხისმგებელნი“, ასევე ცნობილი, როგორც იძულებითი მშობლობა.
d. სექსუალურ

აქტივობაში ჩაბმისთვის
მომზადებას (დაყოლიების პროცესს),
მათ შორის, ონლაინ კომუნიკაციისა და
სოციალური მედიის მეშვეობით;
ჩაბმის მომზადების აქტი თავის თავში
მოიაზრებს, რომ პირი აგებს პირად ურთიერთობას არასრულწლოვან პირთან
ან სექსუალური ინტერესის წარმოშობისა და განხორციელებისთვის მოწყვლად
პოზიციაში მყოფ პირთან. აღნიშნულის
მიღწევა შესაძლებელია სხვადასხვა საშუალებით, ონლაინ კომუნიკაციისა და
სოციალური მედიის მეშვეობით.
ჩაბმისთვის მომზადების ერთი-ერთი მაგალითია პროცესი, რომლის მეშვეობითაც ზრდასრული არწმუნებს თინეიჯერს,
რომ ისინი არიან ნებაყოფლობით რომანტიულ ურთიერთობაში, იმ მიზნით,

34. ელიზაბეტ მილერი, ბეტ ჯორდანი, რებეკა
ლევენსონი და ჯეი სილვერმენი (Elizabeth Miller, Beth Jordan, Rebecca Levenson, Jay G. Silverman), „რეპროდუქციული იძულება: პარტნიორის
ძალადობისა და არასასურველი ორსულობის
დამაკავშირებელი წერტილები“ (2010), კონტრაცეფცია,
ტომი 81 (6), გვ. 457–459.
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რომ ჩაერთოს ბავშვთან სქესობრივ აქტივობაში, რომელიც ბავშვს შესაძლოა,
ეგონოს ნებაყოფლობითი, მიუხედავად
არასრულწლოვნის უუნარობისა, მიცეს
თანხმობა ან გააცნობიეროს მისი პოზიციის მოწყვლადობა.
e. პირის დამცირებას და დაცინვას მის

შესახებ აღქმული სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, სექსუალური რეპუტაციის, სექსუალური
არჩევანის, სექსუალური აქტივობის
(მოიაზრება აქტივობის არქონაც), ან
სხეულის სექსუალური ნაწილის გამო;35
ეს ელემენტი ხშირად აღინიშნებოდა
კონსულტაციების დროს დაზარალებულთა მიერ. მაგალითად, ლიბანის კონსულტაციებში მონაწილეები იხსენიებდნენ
„[ქალის] შეურაცხყოფას იმ საფუძვლით,
რომ იგი არ არის კარგი მის ქმართან
[ციტირებულია] სქესობრივი აქტების განხორციელებაში“, როგორც სექსუალური
ძალადობის ფორმას. მექსიკის კონსულტაციებში მონაწილეები აღნიშნავდნენ,
რომ „უხამსი და დამამცირებელი სიტყვები [და/ან] ენა, რომელიც ეხება მსხვერპლის სხეულს, სექსუალურ ორიენტაციას
ასევე ითვლება სექსუალურ აქტად.“ ჩილეს კონსულტაციებში დაზარალებულები
აღნიშნავდნენ ფიზიკური გარეგნობისა
და ეთნიკურობის საფუძვლით არაერთჯერად შეურაცხყოფებს დაკავების პირობებში. დაკონკრეტდა, რომ შეურაცხყოფათა უმრავლესობა მიემართებოდა
ქალებს, რათა წარმოჩენილიყვნენ
„ქალობისთვის შეუფერებლად.“
სირიაში გამოძიების დამოუკიდებელმა საერთაშორისო კომისიამ აღმოაჩინა
35. იხილეთ ნაწილი 3.

იდენტური აქტები. ერთ ქალს მამაკაცმა
ოფიცერმა უწოდა „ბინძური სუნი ქალი“,
როდესაც გენიტალიების ჩხრეკის შემდეგ
მიდიოდა ხელის დასაბანად.36
უკრაინელ დაზარალებულთა კონსულტაციებში გამოიკვეთა მაგალითები თავისუფლების შეზღუდვის პირობებიდან
„იყო დაზარალებულის ფიზიკური თვისებების გამო განზრახ დამცირებისა და
ქალის გენდერული იდენტობის დარღვევის სხვა ქმედების მაგალითები, როდესაც პატიმრები იყვნენ გახდილები, მათ
დასცინოდნენ სხეულის ფორმებისა და
აგებულების გამო (ფიგურის „არასრულყოფილება“), დაზარალებულებს ეუბნებოდნენ, რომ ისინი არ იყვნენ ქალურები
[და] რომ დამნაშავეებს არ ექნებოდათ
მათთან სექსუალური კონტაქტი, რადგან
მათ შეზიზღდებოდათ დაზარალებულები
მათი ასაკის გამო.“ ერთ-ერთი ქალი აღწერდა დამამცირებელი მდგომარეობის
შემთხვევას, რომლითაც იგი იტანჯებოდა
თავისუფლების შეზღუდვის განმავლობაში: „ჰორმონების მიღების შედეგად ჩემი
ზურგის ქვედა ნაწილზე თმა მეზრდებოდა
. . . და როდესაც მათ გამხადეს და დაინახეს ჩემი თმა, ყველამ დაიწყო ფოტოების
გადაღება და ყურება.“ ეს მაგალითი ასევე
აჩვენებს იძულებითი სიშიშვლის პრაქტიკას (იხილეთ ნაწილი 4.3.p.).
კამბოჯის კონსულტაციების ანგარიში აღნიშნავს, თუ როგორ ეძახიან დაცინვით
ქარხნის მდედრობითი სქესის მუშებს

36. ადამიანის უფლებათა საბჭო, „მე დავკარგე
საკუთარი ღირსება“: , საკონფერენციო დარბაზის
დოკუმენტი,
სირიის
არაბულ
რესპუბლიკაში
გამოძიების
დამოუკიდებელი
საერთაშორისო
კომისია, UN Doc. A/HRC/37/CRP.3, 8 მარტი 2018,
პარაგრაფი 32.

„ქარხნის გოგოებს“, ტერმინს, რომელიც
გულისხმობს, რომ ისინი არიან მსუბუქი
ყოფაქცევის, არ არიან ქალწულები, წარსულში ყოლიათ რამდენიმე სექსუალური
პარტნიორი და ა.შ.
ასევე კარგადაა ცნობილი რუანდის გენოციდში მიღებული ტუტსი ქალების,
როგორც მაცდურებისა და ჰუტუ ქალებზე მეტად სასურველების სტანდარტიზაციის პრაქტიკა, რომელმაც შედეგად გამოიღო ტუტსი ქალებისკენ სექსუალური
ძალადობის აქტების მიმართვა.37 მაგალითად, მოწმეები ჩვენებებში ყვებოდნენ ინტერაჰამვეის ჯარისკაცების მიერ
ტუტსი ქალების სექსუალური ორგანოებისა და სხეულის ნაწილების ობიექტივიზაციის შესახებ. ბანაკში აიძულებდნენ ქალთა ჯგუფს, რომ გაეხადათ და
შეესრულებინათ ფიზიკური ვარჯიშები,
რათა „ეჩვენებინათ ტუტსი ქალის თეძოები“, რის შემდეგაც ინტერაჰამვეის
ჯარისკაცმა თქვა: „ახლა ვიგრძნოთ,
როგორია ტუტსი ქალის ვაგინა“38 და ქალები გააუპატიურეს.

37. რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის
ტრიბუნალი (ICTR), The Prosecutor v. Pauline Nyuramasuhuko et al, სააპელაციო გადაწყვეტილება, ICTR,
IT-98-42, 14 დეკემბერი 2015, პარაგრაფი 540: „სასამართლო პალატამ დაადგინა, რომ 1994 წლის ივნისის
დასაწყისში ნიირამასუჰუკო მოვიდა კიარვა-სუმოს
სექტორში, ნგომის კომუნაში და მოიტანა კონდომები
ინტერაჰამვეისთვის, რათა გამოყენებული ყოფილიყო ამ სექტორში ტუტსი ქალების გასაუპატიურებლად
და მოსაკლავად. სასამართლო პალატამ ასევე დაადგინა, რომ ნიირამასუჰუკომ ქალებს, რომლებსაც გადასცა კონდომები, მიცა შემდეგი ბრძანება: „წადით
და მიუტანეთ ეს კონდომები თქვენს ახალგაზრდა
მამაკაცებს, რათა მათ ისინი გამოიყენონ ტუტსი ქალების გასაუპატიურებლად და თავი დაიცვან აივ ინფექციისგან, და გაუპატიურების შემდეგ მათ უნდა დახოცონ ყველა მათგანი. დაე არც ერთი ტუტსი ქალი არ
გადარჩეს, ვინაიდან ისინი ითვისებენ ჩვენს ქმრებს.“
38. იქვე, პარაგრაფი 437
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f. დასჯას ან დამცირებას იმ საფუძვლით,

რომ პირი აღიქმება გენდერული ნორმების მიმართ შეუსაბამოდ; აღიქმება,
რომ პირი არ მიეკუთვნება არც მდედრობით და არც მამრობით სტატუსს; ასევე პირის შესახებ აღქმული სექსუალური
ქცევის, სექსუალური ორიენტაციის ან
გენდერული იდენტობის გამო;
მრავალ ქვეყანაში ეს ძალადობა იღებს
გამოსასწორებელი გაუპატიურების ფორმას, მაგრამ იგი ასევე შეიძლება ჩადენილი
იყოს ფიზიკური ან ემოციური ძალადობის
მეშვეობით. ამიტომაც ამ ტიპის ძალადობის სექსუალური კომპონენტი უფრო მეტად
დამოკიდებულია ძალადობის უკან მდგომ
მიზეზზე, ვიდრე თავად ძალადობის აქტზე.
მექსიკის კონსულტაციებში მონაწილეებმა მოიყვანეს მაგალითი, როდესაც
თავდამსხმელი იყენებდა [დაუზუსტებელ] ძალადობას ლესბოსელი ქალების
მიმართ, რათა „შური ეძიებინათ მათი
ქალების „წართმევის“ გამო“. მათ ასევე
მოიხსენიეს „[დ]ისკრიმინაციული ენა,
სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით და
[მ]უქარის ენა მსხვერპლის სექსუალური
ორიენტაციის გამო“.
g. პირისთვის ნებაყოფლობით სექსუალურ

აქტივობაში ჩაბმის აკრძალვას, მათ შორის, ასამიანის სქესის, სექსუალური
ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის,
შეზღუდული შესაძლებლობის, ან რომელიმე სხვა ისეთი დისკრიმინაციული
საფუძვლით, რომელიც აკრძალულია
საერთაშორისო სამართლით.
ეკვადორის ანგარიშში მონაწილეებმა
ყურადღება გაამახვილეს შეხედულებაზე, რომ სექსუალური ძალადობა არ შემოიფარგლება ადამიანის სექსუალური
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ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედებებით; იგი ასევე შეიძლება,
მოიცავდეს ნებაყოფლობით სექსუალურ
აქტივობაზე წვდომის აკრძალვას და
ადამიანის სექსუალური მოთხოვნილების შეზღუდვას. ეს ეხება „სექსუალური
ნორმალობის“ („სექსუალური გადახრის“
საწინააღმდეგოდ) ცნებას, რომელიც
მიიჩნევა ძირითადად, თუმცა არამხოლოდ, ლგბტქ თემისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წინააღმდეგ
მიმართულად.
სექსუალობის გამოვლინების ეს პირადი,
ოჯახური, და/ან სოციალური აკრძალვა შეიძლება, დანახული იყოს როგორც
სტრუქტურული სექსუალური ძალადობა
და შესაძლოა, გადაიზარდოს „სექსუალური გადახრის მქონე“ პირების განადგურებასა და სოციალურ წმენდაში, როგორც ეს მოხდა კოლუმბიის კონფლიქტის
შემთხვევაში.39
h. პირის დასჯას სექსუალურ აქტივობაში

ჩართვაზე უარის თქმის გამო;
უკრაინის კონსულტაციების მონაწილეებმა გაამჟღავნეს, რომ როდესაც მდედრობითი სქესის ჯარისკაცები უარს აცხადებდნენ სექსუალურ აქტივობაში ჩართვაზე,
მათ მამრობითი სქესის ზედამხედველები
ავიწროვებდნენ და ემუქრებოდნენ და
რომ სექსუალური შევიწროვება არ ისჯებოდა უკრაინის სამხედრო სამსახურის
რიგებში.
იეზიდი დაზარალებულების კონსულტაციებმა გამოავლინა, რომ ISIS სახისა
და სხეულის დაწვით სჯიდა ქალებს სექ-

39. ამნესტი
ინთერნეშენალი,
სექსუალური
ძალადობა ქალების წინააღმდეგ შეიარაღებულ
კონფლიქტში, AMR 23/040/2004, 12 ოქტომბერი 2004.

სუალურ ურთიერთობაზე უარის თქმის
გამო.
i.

პირის სექსუალურ შევიწროვებას მისთვის მიუღებელ სექსუალურ მოქმედებაში ჩაბმით, რომელიც მოცემულ გარემოებებში შესაძლებელია, განიმარტოს,
როგორც შეურაცხმყოფელი, ღირსების
შემლახველი, დამამცირებელი. მიუღებელი სექსუალური მოქმედება შეიძლება, მოიცავდეს:
i.

სექსუალური ტონალობის ხმების გამოცემას, კომენტარის წარმოთქმას
ან ჟესტის შესრულებას;

ii. სექსუალური შინაარსის შეტყობინე-

ბების გაგზავნას;
iii. ტელეფონებისა და სხვა მოწყობი-

ლობების გამოყენებას პირადი სივრცის დასარღვევად; ან
iv. იმგვარად

მიშტერებას, რაც გონივრულად განიმარტება, როგორც
სექსუალური მოთხოვნილება ან
სექსუალური ობიექტივიზაცია (სექსუალური სურვილის მიმართვა
ობიექტის მიმართ).

კონსულტაციების მანძილზე გამოირჩეოდა სექსუალური შევიწროვების მაგალითები. ისინი სხვადასხვა ფორმით
ყველა შემთხვევაში იყო წამოჭრილი.
სექსუალური შევიწროვების შემთხვევები ხშირად აღიარებული იყო სექსუალური ძალადობის ფორმად, რომელიც არ
მოითხოვს ფიზიკურ კონტაქტს.
უგანდის კონსულტაციებში ერთ-ერთმა
მონაწილემ მოიყვანა სპეციფიკური მაგალითი, ქალის ქვედა თეთრეულის აღება,
როდესაც ისინი გარეცხვის შემდეგ გასაშრობადაა გაფენილი გარეთ, როგორც

სექსუალური ძალადობა, რომელიც არ
შეიცავს ფიზიკურ კონტაქტს. რესპოდენტები ასევე ამტკიცებდნენ, რომ ისეთი
მანერით მზერა, რომელიც სექსუალურ
მოთხოვნილებას გამოხატავს, ფიზიკური
კონტაქტის გარეშე სექსუალური აგრესიის ფორმაა.
მექსიკაში შევიწროვების რამდენიმე
ფორმა იყო მოხსენიებული, ძირითადად:
„შეურაცხყოფები, დამცირება და უხამსი ენა (მაგალითად, როდესაც მცველები
სვამდნენ რძეს, მსხვერპლებს ეკითხებოდნენ, „ხომ არ ისურვებდით ლეჩიტას?“
(რძის შემცვლელს)“. რძე აქ მიანიშნებდა
მამაკაცის სპერმაზე.
პალესტინის ანგარიშში მნიშვნელობანი
სექცია მიეძღვნა სექსუალური შევიწროვების ყველა ფორმას. დაზარალებულები
ადასტურებდნენ, რომ აქტი არის სექსუალური ძალადობის ფორმა მაშინ, როდესაც ქცევა თავის თავში გულისხმობს
ვერბალურ, ფიზიკურ, ანდა სექსუალურ
შეთავაზებას ძალადობის დაზარალებულთათვის შეურაცხმყოფელი ფორმით.
დაზარალებულები აცხადებდნენ, რომ ეს
პალესტინაში მიღებული პრაქტიკაა და
მათი უმრავლესობა, ყველა თუ არა, „სიტყვიერად ყოფილა შევიწროვებული ერთი
ადგილიდან მეორეზე გადაადგილებისას,
ბაზრებში, ქუჩებში, საჯარო სკვერებში,
განსაკუთრებით დღესასწაულების, და
ეროვნული და კულტურული ღონისძიებების დროს.“ ეს მოიცავს სექსუალურ
აქტებს, რომელიც მიმართულია შევიწროვების, დამცირების, ქალებსა და გოგონებზე უპირატესობით სარგებლობის
ფორმით. სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოიცავს ქალის სხეულის შესახებ ისეთი კომენტარის გაკეთებას, რომელიც დაუფარავად აღწერს ქალის სხეულს, სხეულის
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ინტიმურ ნაწილებს, მკერდს, გენიტალიის
ორგანოებს (მაგალითად, ასეთი კომენტარების გაკეთება, „მშვენიერი ხარ“,
„დიდი მკერდი გაქვს“, კომენტარები გოგონას ან ქალის სიმაღლეზე ან საჯდომზე,
ან ასეთი კომენტარი „ვინც ცოლად შეგირთავს, იღბლიანი მამაკაცი იქნება“).
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის
კონსულტაციების მონაწილენი ახსენებდნენ, რომ სასიყვარულო წერილების
განმეორებით გაგზავნა იმ ადამიანებთან,
ვინც არ პასუხობენ, შესაძლებელია, სექსუალურ შევიწროვებას წარმოადგენდეს.
ბოსნიელმა დაზარალებულებმა მაგალითად მოიყვანეს მეორე ადამიანის მიმართულებით ენის მოძრაობა, რომელიც
სექსუალურ მინიშნებას შეიცავს.
სექსუალური შევიწროვება დამოკიდებულია იმ ადამიანის გრძნობებსა და აღქმაზე, რომელზეც მან გავლენა მოახდინა,
მიუხედავად იმისა, ქცევა ისახავდა თუ არა
მიზნად ამგვარი შეგრძნებებისა და აღქმის წარმოშობას. იგი შესაძლებელია, იყოს
სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა აქტორის, სხვადასხვაგვარი მოქმედების შედეგი.
აღნიშნული შეესაბამება გაეროს მიდგომასა და ინტერპრეტაციას სექსუალური შევიწროვების შესახებ, რომლის თანახმადაც,
„სექსუალურ შევიწროვებას ბევრი აქვს
საერთო სექსუალურ დანაშაულთან, მიუხედავად იმისა, იგი კონფლიქტის დროსაა
ჩადენილი, სახლში, ქუჩაში[,] თუ სხვაგან“.40
j.

პირის დაქვემდებარებას ბავშვთა ქორწინების ან სექსუალური ექსპლუატაციის
მიმართ;

40. UN Women, სექსუალური შევიწროვების დასასრულისკენ: #METOO-ს ერაში ცვლილების გადაუდებლობა და ხასიათი, 2018 გვ.3.
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კონსულტაციების პერიოდში ბავშვთა ქორწინება ხშირად იყო წამოჭრილი მონაწილეთა მიერ, როგორც სექსუალური ძალადობის აქტი. მონაწილეები თანხმდებოდნენ,
რომ ბავშვის ქორწინების ნებისმიერი სახე
უნდა იყოს აკრძალული და იგი შეიძლება
მიჩნეული იყოს სექსუალური ძალადობის
ფაქტად, რადგან შეიცავს ბავშვისთვის შეუფერებელ სექსუალურ აქტივობას.
სექსუალური ექსპლუატაციის ურთიერთობები შეიძლება, მოიცავდეს სხვადასხვა ტიპის სიტუაციებს. ისინი შესაძლოა,
მაგალითად, მოიცავდეს პირის იძულებას, შესთავაზოს სექსუალური სერვისი,
როგორიცაა იძულებითი პროსტიტუცია
(კომპენსაციის მიღებას არ აქვს მნიშვნელობა) და სექსუალური მონობა. ისინი
შესაძლოა, ასევე მოიცავდეს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს.
იეზიდ დაზარალებულებთან კონსულტაციებმა აჩვენა, რომ ხანდახან სხვა ოჯახებს, როგორც შერიგების რიტუალის ნაწილს, შესთავაზებენ გოგონებს.
k. პიროვნების სექსუალური ავტონომიის

ან სექსუალური ხელშეუხებლობის დარღვევის მუქარას ნებისმიერი საშუალების გამოყენებით.
კონსულტაციებისას
დაზარალებულთა
მიერ ჩამოთვლილი იყო მუქარები, როგორც სექსუალური ძალადობის ერთ-ერთი
ძირითადი ფორმა, რომელიც არ მოიცავს
ფიზიკურ კონტაქტს. მუქარები მიმართული
იყო როგორც იმ პირის წინააღმდეგ, რომელზეც მათ მოახდინეს გავლენა, ასევე
მესამე მხარის მიმართ (განსაკუთრებით
დაზარალებულის ნაცნობები).
ეს აქტი ასევე მოიცავს მეორე პირის მიმართ სექსუალური ძალადობის პირდა-

პირ მუქარას. მუქარები მიმართული იყო
როგორც იმ პირის წინააღმდეგ, რომელზეც მათ მოახდინეს გავლენა, ასევე მესამე მხარის მიმართ (განსაკუთრებით დაზარალებულის ნაცნობები).
ეს აქტი ასევე მოიცავს სექსუალური ძალადობის პირობადადებულ მუქარებს,
როგორიცაა, მაგალითად, სექსუალური
ძალადობის განხორციელების მუქარა იმ
შემთხვევაში, თუკი პირი ვერ დააკმაყოფილებს კონკრეტულ მოთხოვნებს. მაგალითად, ლიბანის კონსულტაციებში მონაწილემ მოიყვანა მაგალითი, როდესაც
პიროვნება A აკეთებდა პიროვნება B-სთან
სექსუალური აქტის ჩანაწერს და შემდეგ
აშინებდა, რომ ატვირთავდა YouTube-ზე,
თუკი B უარს ეტყოდა შემდგომში სექსუალურ აქტში ჩართვაზე. მაშინ, როდესაც
ცალკე აღებული სექსუალური გამოსახულების გავრცელება სექსუალური ძალადობის აქტია, ეს მუქარა თავისთავად ასევე
შეადგენს სექსუალურ ძალადობას.
უკრაინის კონსულტაციებში მსხვერპლები საუბრობდნენ ინციდენტებზე, თუ როგორ ემუქრებოდნენ სპეციალური ტიპის
სასჯელით: „ერთ-ერთი მდედრობითი
სქესის მსხვერპლი აღწერდა, როგორ
რეაგირებდა მისი სხეული სტრესულად
ძალადობის სცენებზე, რომლებიც მის გონებაში აღიძვრებოდა მუქარის შედეგად.
ხანდახან მუქარა არ შეეხებოდა სექსუალურ ძალადობას, მაგრამ მსხვერპლებს
ემუქრებოდნენ ისეთი ფორმით, რომ
ისინი წარმოიდგენდნენ ყველა შესაძლო
სცენარს. ამგვარად, მებრძოლის ფრაზა
„ჩვენ შეგვიძლია რაც გვინდა, ის გიყოთ“
ინტერპრეტირებული იყო მდედრობითი
სქესის დაზარალებულის მიერ როგორც
მუქარა, მათ შორის, სექსუალური ძალადობისა. მსხვერპლები საუბრობდნენ ინ-

ციდენტების შესახებ, როდესაც მათ ემუქრებოდნენ სპეციალური ტიპის სასჯელით
– დაკავების ისეთ ადგილას გადაყვანით,
რომელიც ცნობილია სექსუალური ძალადობის მაღალი რისკით.“
4.

აქტები, რომლებიც გამოდგება სექსუალური
ძალადობის
მაგალითებად,
იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ხდება
ძალდატანებით41 ან იმ პირის წინააღმდეგ,
ვისაც არ აქვს უნარი ან სურვილი, მიცეს
ნამდვილი, ნებაყოფლობითი და სპეციალური თანხმობა,42 მოიცავს:
a. ცემას, კბენას, დაწვას, შებოჭვას, წინა-

დაცვეთას, დასახიჩრებას, ან სხეულის
სექსუალური ნაწილის43 სხვაგვარ დაზიანებას, ან სხეულის რომელიმე სხვა ნაწილის დაზიანებას სექსუალური მიზნით,
მათ შორის, ადამიანის გარდაცვალების
დადგომის შემდეგაც;
კონსულტაციებში და ონლაინ გამოკითხვაზე გაცემულ პასუხებში კბენა წამოჭრილი
იყო სხვა პირის კოცნასთან და ლოკვასთან
ერთად. განსხვავებული აქტები ცალ-ცალკე
გამოიყო, რადგან ნებისმიერ ვითარებაში
კბენა, კოცნისა და ლოკვისგან განსხვავებით, ერთხმად არ ყოფილა მიჩნეული როგორც სექსუალური ძალადობა. აქტი სექსუალურად ჩათვალოს, პირმა სხვა პირს უნდა
უკბინოს სხეულის სექსუალურ ნაწილზე ან
სხეულის სხვა ნაწილზე სექსუალური კონოტაციით (იხილეთ ნაწილი 2).
კოლუმბიელი მონაწილეები კონსულტაციებში ახსენებდნენ, რომ კბენის აქტი,
განსაკუთრებით მკერდის თავებზე, შესაძ-

41. იხილეთ ნაწილი 1.2.a.
42. იხილეთ ნაწილი 1.2.b.
43. იხილეთ ნაწილი 3.
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ლებელია, მიჩნეული იყოს სექსუალური ძალადობის უფრო გავრცელებულ ფორმად:
„სხეულის ნაწილების დაზიანებად“.
ამის მაგალითი ასევე მოიპოვება ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო ტრიბუნალის საქმეში The Prosecutor v. Duško
Tadic, რომელშიც სასამართლო პალატამ
აღნიშნა, რომ ის ფატი, რომ პატიმარი
„აიძულეს რომ სექსუალურად დაესახიჩრებინა [მეორე პატიმარი] მის ერთ-ერთი
სათესლე ჯირკვალზე კბენით“,44 იყო სექსუალური დანაშაული.
კბენა ასევე შესაძლებელია, გამოყენებული იყოს სექსუალური ძალადობის
მსხვერპლი პირისთვის ამოსაცნობი იერსახის მისანიჭებლად. იხილეთ ნაწილი
4.3.o. მეტი ინფორმაციისთვის.
კონსულტაციების დროს მოყვანილი იყო
განსხვავებული მაგალითები, მათ შორის
„ელექტროშოკის გამოყენება ქალის ინტიმურ ადგილებში“ მექსიკის მაგალითზე,
ან ასევე ელექტროშოკის გამოყენება გენიტალიებზე, დაკავებული პოლიტიკური
დისიდენტების წინააღმდეგ კადაფის ძალების მიერ ლიბიაში.45 კენიის კონსულტაციების ანგარიშში მონაწილეებმა ასევე წამოწიეს სექსუალური ორგანოების
დასახიჩრების მაგალითები, მათ შორის,
სასქესო ორგანოების განცალკევება (ვა-

44. ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი (ICTY), Duško Tadić,
სასამართლო გადაწყვეტილება, ციტირებულია ნაშრომში, პარაგრაფი 198.
45. საერთაშორისო
სისხლის
სასამართლო,
წინასასამართლო პალატა I, The Prosecutor v. Gaddafi
et al პროკურორის მიმართვა მუხლი 58-ის შესაბამისად, მუამარ მოჰამედ აბუ მინიარ კადაფის, საიფ ალისლამ კადაფისა და აბდულლა ალ სენუსსის შესახებ,
ICC-01/11-4-Red, 16 მაისი 2011, პარაგრაფი 27; (2 მარტი
2012) UN Doc. A/HRC/19/68, გვ. 45.
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ზექტომია), ისევე როგორც ქალის სასქესო ორგანოს დასახიჩრება.
ეს აქტები წამოჭრილი იყო რამდენიმე
შემთხვევაში სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლოს წინაშეც. გაერთიანებული რევოლუციური ფრონტის (RUF) საქმის The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay
et al განხილვისას ქალისა და მამაკაცის
სასქესო ორგანოების დასერვის რამდენიმე მაგალითი იყო მოხსენიებული.46
The Prosecutor v. Moinina Fofana საქმის
(ასევე ცნობილი სამოქალაქო დაცვის
ძალების საქმის სახელით) განხილვისას
ბრალდების მხარემ აღნიშნა მამაკაცის
გენიტალიის გარშემო წიწაკის მოთავსების პრაქტიკა მათზე დამწვრობის
განვითარების მიზნით.47 ანალოგიური
მაგალითი იყო მოყვანილი მამაკაცი დაზარალებულების მიერ კონსულტაციებისას „პირის მიბმა მიწის ზედაპირზე და
ცხელი სანთლის ნაღვენთის დაღვრა მის
სათესლე ჯირკვლებსა და პენისზე.“
სასქესო ორგანოს დასახიჩრება სექსუალური წამების ფართოდ გავრცელებული
პრაქტიკაა ყველა გენდერის ადამიანების
წინააღმდეგ. მამაკაცთა წინააღმდეგ ჩადენილი ამგვარი აქტის ბევრი მაგალითი,
როგორიცაა პენისის ან სათესლე ჯირკვლების გასრესა (მაგალითად, ხელით ან
კარადის კარში მოყოლებით) არის მოხსენიებული ჰელინ ტუკის (Heleen Touquet)
2018 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში მა-

46. სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლო
(SCSL), Issa Hassan Sesay et al, სასამართლო გადაწყვეტილება, ციტირებულია ნაშრომში. პარაგრაფები
1307 და1208.
47. სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლო
(SCSL), The Prosecutor v. Moinina Fofana & Allieu Kondewa, სასამართლო გადაწყვეტილება, SCSL-04-14-T,
2 აგვისტო 2007, პარაგრაფები 496 და 520.

მაკაცთა მიმართ სექსუალური ძალადობის შესახებ.48 ქალის სასქესო ორგანოს
დამახინჯება (FGM) კი ქალთა და გოგონების წინააღმდეგ ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა როგორც კონფლიქტის,
ასევე მშვიდობიანობის პერიოდში. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ აღნიშნა,
რომ 2018 წლისთვის „[დ]ღეს მცხოვრებ
200 მილიონზე მეტ გოგონას და ქალს,
რომელიც დღეს ცოცხალია, მოკვეთა
ჩაუტარდათ აფრიკის 30 ქვეყანაში, შუა
აღმოსავლეთში[,] და აზიაში, სადაც FGM
(ქალის სასქესო ორგანოს დასახიჩრება)
არის კონცენტრირებული.“49
ზოგიერთ შემთხვევაში გენიტალიის დასახიჩრებას სხვა აქტები მოყვება. მამაკაცი დაზარალებულები უგანდიდან,
სამხრეთ სუდანიდან, ბურუნდიდან და
კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან აზიარებდნენ მაგალითს „იძულებითი წინადაცვეთის, რომელსაც მოყვება
წინადაცვეთილი ადამიანის მიერ საკუთარი მოკვეთილი კანის შეჭმა ან მისი
გადაცემა სხვა პირისთვის (ხშირად ახლო
ნათესავი), რომელიც იძულებულია, რომ
შეჭამოს იგი.“
b. სხვა პირთან ერთად გამოკეტვას;

მამაკაც დაზარალებულებთან კონსულტაციებისას, მონაწილეებმა მოიხმეს სა-

48. ჰელინ ტუკის (Heleen Touquet) ანგარიშში
„დაუხშობელი საერთაშორისო სიმართლისა და
სამართლიანობის პროექტი“, 2018. დასახიჩრების,
ელექტროტრამვების, დაწვის, კბენისა და პენისის
მიბმის სხვა მაგალითები მოიპოვება LDHR-ის
(იურისტები და ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის)
ანგარიშში, 2019, ციტირებულია ნაშრომში, გვერდები
24-32.
49. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია (WHO), ქალის სასქესო ორგანოს დასახიჩრება, მთავარი ფაქტები, 2018

პირისპირო სქესის ადამიანთან ერთად
ერთ სივრცეში გამოკეტვის მაგალითი,
განსაკუთრებით დაკავების პირობებში.
ეს დეკლარაცია იზიარებს შეხედულებას,
რომ ასეთი აქტი შესაძლებელია, განზოგადდეს და მოიცვას ყველა სექსუალური
ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა
კონტექსტის გათვალისწინებით. ამგვარად, ერთი და იმავე სქესის, მაგრამ სხვა
სექსუალური ორიენტაციის ადამიანთან
ერთად გამოკეტილად ყოფნას შიშველ
მდგომარეობაში ან რაიმე სხვა სპეციფიკურ კონტექსტში შესაძლებელია, იგივე
ეფექტი ქონდეს, როგორიც საწინააღმდეგო სექსუალური იდენტობის ადამიანთან
ერთად გამოკეტვას ექნებოდა. გამოკეტილად შიშველ მდგომარეობაში ყოფნის
იძულების ფაქტი ასევე იყო მოყვანილი
მონაწილეების მიერ სირიაში. მართალია,
სიშიშვლის ფაქტი ამძაფრებს სექსუალურ
დაძაბულობას, მაგრამ დაზარალებულთა
შეხედულებით ახლო დისტანციაც შესაძლოა, საკმარისი იყოს, რომ აქტი ჩაითვალოს სექსუალურ ძალადობად ან შექმნას
სექსუალური ძალადობის შიში.
c. ისეთი ფოტოების, ვიდეო ან აუდიოჩა-

ნაწერების გავრცელებას ან წარმოებას,
სადაც პირი არის შიშველ, ნახევრად
შიშველ მდგომარეობაში ან ჩართულია
სექსუალური ხასიათის აქტებში, მათ
შორის, ონლაინ კომუნიკაციისა და სოციალური მედიის მეშვეობით;
სექსუალური ხასიათის ეს აქტი განსაკუთრებით რელევანტურია იმ საზოგადოებებში, სადაც ონლაინ კომუნიკაცია და სოციალური მედია არის განვითარებული და
გამოიყენება ხალხის ფართო სპექტრის
მიერ, თინეიჯერების და ზრდასრულთა
ჩათვლით. იგი ხშირად იყო მოხსენიებული კონსულტაციების მიმდინარეობისას.
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ამჟამად ასეთი აქტების მაგალითების
ფართო სპექტრი არსებობს, გარყვნილი
ან არასასურველი შიშველი სურათების ან ეგრეთ წოდებული „შურისძიების
პორნოს“ ჩათვლით (მაგ. ადამიანის სექსუალური აქტივობის ვიდეოჩანაწერის ან
გამოსახულების ინტერნეტში განთავსება,
როგორც შურისძიების ფორმა).
პალესტინის კონსულტაციებში სოციალური მედიის საშუალებით სექსუალური ძალადობა სპეციალურად იყო მოყვანილი,
როგორც შევიწროვების ახალი ფორმა
და გამოძალვის ძირითადი საშუალება.
ასეთ ქვეყნებში, სადაც „ღირსება“ წმინდად ითვლება, ამგვარმა აქტებმა შეიძლება, დაზარალებული პირების, როგორც
წესი, ქალების მოკვლაც გამოიწვიოს.
d. ადამიანის წინაშე სიშიშვლის გამოჩენას,

განსაკუთრებით, სხეულის შიშველი სექსუალური ნაწილების50 ჩვენებით, ან მისთვის
სექსუალური ხასიათის51 აქტების ჩვენებას,
მათ შორის, სურათების, აღწერების, ვიდეოჩანაწერების, ხელოვნების ნაწარმოების,
ან აუდიოჩანაწერების მეშვეობით;
ეს აქტი მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც თავდამსხმელი აჩენს თავის საკუთარ სხეულს, აჩენს იმ პირის სხეულის
გარკვეულ ორგანოებს, რომლზეც აქტმა
იქონია გავლენა, ან იწვევს დაზარალებული პირის მიერ თავისი სხეულის, თავდამსხმელის სხეულის ან მესამე მხარის
სხეულის გამოჩენას. იგი ასევე მოიცავს
პირისთვის სექსუალური აქტების იძულებით ჩვენებას, მიუხედავად იმისა, ეს აქტები ნებაყოფლობითია თუ იძულებითი.

50. იხილეთ ნაწილი 3.
51. როგორც ამ დეკლარაციის ნაწილი 4-ში არის ჩამოთვლილი.
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ამ აქტის გავრცელებული მაგალითი კონფლიქტის სიტუაციებში ხდება, როგორც
ეს მოხდა მიანმარში,52 სადაც ხალხს აიძულეს, ეყურებინათ ოჯახის წევრების გაუპატიურებისთვის. იმ ადამიანის მიმართ
სექსუალური ძალადობის გარდა, ვინც
გააუპატიურეს, სხვა პირთა იძულება, რომ
უყურონ გაუპატიურების აქტს, მოწმეების
მიმართ ჩადენილ სექსუალურ ძალადობას წამოადგენს. აღნიშნული პრაქტიკა
აღიარებული იქნა სიერა-ლეონეს სპეციალურ სასამართლოში (SCSL)53 და ყოფილი იუგოსლავიის ტრიბუნალის (ICTY)
მიერ,54 ასევე მაგალითად იყო მოყვანი-

52. საერთაშორისო სისხლის სამართლის გამოძიების ინსტიტუტი & REDRESS, კონფლიქტში სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირებისა და გამოძიების
საერთაშორისო ოქმის დანართი: მიანმარი, მარტი
2018, გვ. 6-7.
53. სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლო
(SCSL), The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay et al, სასამართლო გადაწყვეტილება, SCSL-04-15-T, 2 მარტი
2009, პარაგრაფი 1194 (მამაკაცთა იძულება, უყურონ,
თუ როგორ აუპატიურებენ მის (მამაკაცის) ცოლს) და
1347 (მამაკაცის იძულება, ენახა მისი ცოლის მრავლობით გაუპატიურება და შემდეგ მკვლელობა, მამაკაცის
იძულება, რომ დაეთვალა, თუ რამდენჯერ აუპატიურებდნენ მის ცოლს). იხილეთ ასევე კრის კოლტერი,
(Chris Coulter, Bush wives and girl soldiers: Women’s
Lives through War and Peace in Sierra Leone (იტაკა;
ლონდონი: კორნელის უნივერსიტეტის პრესა, 2009).
54. ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი (ICTY), The Prosecutor v.
Miroslav Kvocka et al, სასამართლო გადაწყვეტილება,
IT-98-30/1-T, 2 ნოემბერი 2001, პარაგრაფი 98. ასევე იხილეთ ICTY, Radoslav Brđanin, სასამართლო გადაწყვეტილება, ციტირებულია ნაშრომში, პარაგრაფები 517 და
1013. ზოგიერთი აქტი სექსუალური ძალადობისა ჩადენილი იყო სხვა პატიმრების წინაშე ომარსკაში. ერთ შემთხვევაში „შეიარაღებული მამაკაცი შევიდა ომარსკას
ბანაკის სასადილო სივრცეში, სადაც პატიმრები ჭამდნენ.
მან (მამაკაცმა) მკერდი მოუშიშვლა მდედრობითი სქესის დაკავებულს, ამოიღო დანა და უსმევდა მას მკერდზე
რამდენიმე წუთის მანძილზე. დანარჩენ დაკავებულებს
სუნთქვა ქონდათ შეკრული და ფიქრობდნენ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა, მკერდი მოეკვეთა“ (პარაგრაფი 517).

ლი სამხრეთ სუდანის დაზარალებულთა
კონსულტაციებში.
გარდა ამისა, კონსულტაციებიდან ამოკრებილი ინფორმაციით ირკვევა, რომ
ადამიანისთვის სექსუალური გამოსახულებების ჩვენება ზოგჯერ შესაძლებელია,
იყოს მისთვის რეალურ ცხოვრებაში სექსუალური აქტების იძულების მიმანიშნებელი. მაგალითად, ლიბანის კონსულტაციებში, მონაწილეები იხსენიებდნენ
„ცოლის/ქალის დავალდებულებას, ეყურებინათ პორნოგრაფიული ფილმებისთვის, და შემდეგ გაემეორებინათ, რასაც
მან (ქალმა) უყურა“, როგორც სექსუალური ძალადობის მაგალითს.
პორნოგრაფიის ყურების იძულება კონსულტაციებში წამოჭრილი იყო ყველა
ქვეყნის მონაწილეთა უმრავლესობის
მიერ, როგორც სექსუალური ძალადობის
აქტი.
ეკვადორის კონსულტაციებში დადგინდა, რომ მაშინაც კი, როდესაც განზრახვა არ იყო მაინცდამაინც სექსუალური,
სიშიშვლის გამოჩენა (ან სექსუალურად
დაუდევარი ქმედება) შესაძლებელია,
ჩაითვალოს სექსუალურ აქტად, თუკი იგი
გავლენას ახდენს პირის სექსუალობის
აღქმაზე.
იძულება, რომ პირი შეესწროს სიშიშვლეს ან სექსუალურ აქტებს, საერთო
ჯამში შეფასდა პირის სექსუალური თავისუფლებისა და პერსონალური ხელშეუხებლობის დარღვევად.55
55. იხილეთ იურისტები და ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის (LDHR), „სული მოკვდა“: მამაკაცთა
და ბიჭების მიმართ სექსუალური ძალადობის ტიპოლოგია, პატერნები, სიჭარბე და გამანადგურებელი
შედეგები სირიაში დაკავების პირობებში, მარტი
2019, გვ. 35-37.

e. უზრუნველყოფას, რომ პირი შევიდეს

ან დარჩეს ქორწინებაში, ან სხვა ტიპის
ინტიმურ პარტნიორობაში, გარიგებით
ქორწინების, დროებითი ქორწინების,
ფიქტიური ქორწინებისა და მეუღლის/
პარტნიორის გადაცემის ჩათვლით;
მრავალ კონსულტაციაში მონაწილეები
აღნიშნავდნენ იძულებით ქორწინებასა
და მის სხვადასხვაგვარ ვარიანტებს (მაგ.
ნაადრევი ქორწინება, ცოლის გადაცემა
მემკვიდრეობით) როგორც სექსუალური
ძალადობის მაგალითებს. ამ პერსპექტივების ფონზე, დეკლარაცია იზიარებს,
რომ ქორწინებაში შესვლა ან დარჩენა
შესაძლებელია, იყოს სექსუალური ხასიათის აქტი. კერძოდ, იგი სექსუალური
ძალადობის სახეს იღებს როდესაც იძულებითია ან არანებაყოფლობითი. მართალია, გარიგებით ქორწინება (პროცესი,
როდესაც მეუღლეებს ერთმანეთს აცნობს
მესამე მხარე) არ უნდა იყოს აუცილებლად დანახული, როგორც სექსუალური
ძალადობა, მაგრამ იგი შესაძლოა, გადავიდეს სექსუალურ ძალადობაში, თუკი
მიღწეულია ძალდატანებით, თაღლითობით ან შეცდომაში შეყვანით.
ონგუენის საქმეში,56 დადასტურდა იძულებითი ქორწინების ბრალდება, რო-

56. საერთაშორისო სისხლის სასამართლო (ICC),
Dominic Ongwen, ბრალად შერაცხული ქმედებების
დადასტურება, ციტირებულია ნაშრომში, პარაგრაფები 87, 89, 90, 91. “პალატა ეთანხმება, რომ მეორე
ადამიანის იძულება, რომ ცოლ-ქმრული პარტნიორის
როლი შეასრულოს, თავისთავად შეადგენს წესდების
მუხლი 7(1)-ში პირდაპირ ჩამოთვლილი ქმედებების
ანალოგიური ხასიათის აქტს და შესაძლოა, განზრახ
გამოიწვიოს მძიმე ტანჯვა, და რომ იძულებითი ქორწინება შესაძლოა, ჩვეულებრივ დაკვალიფიცირდეს,
როგორც „სხვა არაადამიანური აქტები“ რომის წესდების მუხლი 7-ის შესაბამისად, ვიდრე მოხდეს მისი
სუბსუმფცია სექსუალური მონობის დანაშაულთან.“
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გორც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად მიჩნეული „სხვა
არაადამიანური აქტი“, სიერა-ლეონეს
სპეციალური სასამართლოსა (SCSL)57 და
კამბოჯის სასამართლოს საგანგებო პალატის სამართლის სისტემაზე დაყრდნობით, სადაც ნათქვამი იყო, რომ მსხვერპლებს „აიძულებენ, შევიდნენ ცოლქმრულ
ურთიერთობაში ზეწოლის ვითარებაში“
და აიტანონ „სერიოზული ფიზიკური და
ფსიქიკური ტანჯვა ან ჯანმრთელობის დაზიანება ან მძიმე დარტყმები ადამიანის
ღირსებაზე, რომლებიც ხარისხითა და
სიმძიმით კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სხვა დანაშაულებს უტოლდება.“ 58
უფრო მეტიც, გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა დაადგინა, შეიარაღებული
კონფლიქტის დროს სისტემური გაუპატიურების, სექსუალური მონობის, და მონობის მსგავსი პრაქტიკების თაობაზე, რომ
„სექსუალური მონობა ასევე მოიცავს
ყველა იმ სიტუაციას, როდესაც ქალებსა

57. სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლო
(SCSL), The Prosecutor v. Issa Hassan Sesay et al,
სააპელაციო გადაწყვეტილება, SCSL-04-15-A, 26
ოქტომბერი 2009, პარაგრაფი 736: „ბრალდებული
ძალის გამოყენებით, ძალის გამოყენების მუქარითა
და მაიძულებელი გარემოებებით ბოროტად სარგებლობით აიძულებს ერთ ან მეტ პირს, რომ შეასრულოს
ცოლ-ქმრული პარტნიორის როლი, და დამნაშავის
აქტები ცნობილია, რომ არის ფართოდ გავრცელებული და სისტემატური თავდასხმების ნაწილი სამოქალაქო საზოგადოებაზე და უტოლდება დიდი ტანჯვის
გამოწვევას, სხეულის დაზიანებას, ან ფიზიკური ან
ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაზიანებას, რასაც ანალოგიურად საკმარისი სიმძიმე აქვს, რომ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულთა რიცხვში
ჩაითვალოს. SCSL, Prosecutor v. Alex Tamba Brima et
al, სააპელაციო გადაწყვეტილება, SCSL-2004-16-A, 22
თებერვალი 2008, პარაგრაფი 196.
58. კამბოჯის სასამართლოთა საგანგებო პალატები (ECCC), საქმე 002 Chea Nuon et al, დახურვის
ბრძანება, 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ, 15 სექტემბერი
2010, პარაგრაფი 1443.
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და გოგონებს აიძულებენ, „იქორწინონ“.
მაგალითად, რუანდასა და ყოფილ იუგოსლავიაში დაფიქსირებული შემთხვევების გარდა, მიანმარში არის ქალებისა და
გოგონების შეტყობინებები, რომლებიც
იძულებითი „ქორწინების“ შემდეგ გააუპატიურეს ან სხვაგვარად შეავიწროვეს
სექსუალურად, ან აიძულებდნენ, ემუშავათ სამხედროებისთვის მტვირთავებად
ან დანაღმული ველების გამწმენდებად.“59
დეკლარაცია აღნიშნავს „ქორწინება ან
სხვა ინტიმურ პარტნიორობა“-ს (აქცენტია დამატებული). ეს ტერმინები ფარავს
იძულებით სამოქალაქო კავშირებს, ისევე, როგორც იძულებით საოჯახო და სექსუალურ პარტნიორობებს, რომელთაგან
არც ერთი არ ითვლება ამ სახელმწიფოებში იურიდიული ძალის მქონე ქორწინებად.
კონსულტაციის მონაწილეების მიერ
ასევე გადმოცემული იყო დროებითი
ქორწინების მაგალითი, როდესაც შედგა
ქორწინება, მაგრამ დასრულდა მალევე
სექსუალური ურთიერთობის დამყარების შემდეგ. ასეთი ქორწინებები აშკარად
თაღლითურია და იმგვარადაა შემდგარი,
რომ თავდამსხმელს არ ქონდეს ჩადენილი გაუპატიურება როგორც საკუთარი,
ასევე მისი საზოგადოებისა და კულტურის
შეხედულებით.
ინტიმური პარტნიორობის სხვა მაგალითი, რომელიც შესაძლებელია სექსუალური ძალადობის შემადგენლობას
იძლეოდეს, მოყვანილი იყო მალიელი
დაზარალებულების კონსულტაციებისას.

59. გაეროს ადამიანის უფლებების მხარდაჭერისა
და დაცვის ქვეკომისია, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/13,
1998, პარაგრაფი 30.

მონაწილეები აღნიშნავდნენ „ლევირატის“ ჩვეულებას, რომლის თანახმადაც მამაკაცები არიან ვალდებულნი,
შეირთონ მათი ძმების დაქვრივებული
მეუღლეები. ეს შეადგენს ძალადობის
აქტს როგორც ქვრივის, ასევე მამაკაცის მიმართ, რომლებიც იძულებულია,
შევიდეს ურთიერთობაში, რომელიც მას
არ აურჩევია. შემდეგ ორივე მხარე ვალდებულია, რომ შევიდეს ცოლქმრულ
ურთიერთობაში, რაც მოიცავს იძულებით ან არანებაყოფლობით სექსუალურ
კავშირს.
f. უზრუნველყოფას, რომ პირმა სექსუ-

ალური მოთხოვნილებისა და სიამოვნების იმიტაცია მოახდინოს;
რამდენიმე ადგილას ჩატარებული კონსულტაციებისას მონაწილეებმა წამოაყენეს სექსუალური მოთხოვნილებისა
და სიამოვნების იმიტაციის და მისი თანმდევი შედეგების საკითხი. მაგალითად,
ლიბანის კონსულტაციებში ერთი მონაწილე ამტკიცებდა, რომ „მას უწევს, თავი
მოაჩვენოს, რომ იგი ბედნიერია სექსუალური აქტის დროს, რადგან თუ ასე არ
იქნება, მას ცემენ და მისი პარტნიორი
გამოიყენებს ძალადობის სხვა ფორმებს.“ სხვა დაზარალებული ზიმბაბვედან განიცდიდა ანალოგიურ სიტუაციას
და აღნიშნავდა გაუპატიურებისას გაღიმებისა და თავდამსხმელისთვის სახელის დაძახების იძულებით გამოწვეულ
ტანჯვას.
პალესტინის კონსულტაციებმა გამოავლინეს, რომ მამაკაცები მოითხოვდნენ
მეუღლეებისგან სექსუალური სურვილის
იმიტაციას და ასაბუთებდნენ, რომ „ყველაზე მნიშვნელოვანია მამაკაცის სიამოვნება“. არსებობს სოციალური ნორ-

მა, რომ მამაკაცს შეუძლია, „ისიამოვნოს
თავისი ცოლის სხეულით ნებისმიერ
დროს და ნებისმიერ ვითარებაში, მისი
(ქალის) თანხმობით ან თანხმობის გარეშე“, ამრიგად, „ცოლის იძულება, რომ
ქონდეს სექსი მენსტრუაციის პერიოდში
ან ორსულობისას“ მიღებული მოვლენაა.
მამაკაც დაზარალებულებთან კონსულტაციით გამოვლინდა მაგალითი: „მხიარულების იძულება, როდესაც სექსუალური ძალადობის აქტი ჩადენილია
მათ მიმართ ან სხვა ადამიანის მიმართ.“
g. უზრუნველყოფას, რომ პირმა შეასრუ-

ლოს სექსუალური ასოციაციის გამომწვევი მოძრაობები, მათ შორის, საცეკვაო მოძრაობები;
კონსულტაციის რამდენიმე ანგარიშში
ნახსენებია ნებისმიერი სახის მოძრაობის, განსაკუთრებით – მაგრამ არა
ყველა შემთხვევაში – შიშველ მდგომარეობაში ყოფნისას, სხვა პირის წინაშე
ან სხვა პირისთვის შესრულება. ამან
შესაძლოა, მიიღოს სხვადასხვა ფორმა,
მათ შორის ცეკვის, ტანვარჯიშის, ან სხვა
სახის ფიზიკური ვარჯიშის (მაგალითად
ჩაცუცქვა და სხვა მსგავსი მოძრაობები).
ბურუნდელ დაზარალებულებს სექსუალური ძალადობის მაგალითად მოყავდათ სექსუალური ცეკვის შესრულება
სხვა პირის კმაყოფილებისთვის.
სხვა მაგალითი დადგენილია გაეროს
კომისიის ადამიანის უფლებათა საგამოძიებო კომისიის მიერ კორეის სახალხო
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (DPRK),
ანგარიშის თანახმად, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ციხის მცველები პატიმრებს აიძულებდნენ
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შიშველ მდგომარეობაში ჩაცუცქვების
შესრულებას.60
გამოკითხვასა და საერთაშორისო სამართლის სისტემაში ადამიანის იძულება, რომ შიშველი წარსდგეს, აღიარებულია სექსუალური ძალადობის ფორმად.
მსხვერპლთა შიშვლად წარდგომის იძულება რუანდის საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ დაკვალიფიცირდა, როგორც
სექსუალური ძალადობა საქმეში The
Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu.61
h. უზრუნველყოფას, რომ პირმა სხვების

დასანახად შეასრულოს ორგანიზმის
ისეთი ფუნქციები, რომლებიც ჩვეულებრივ სრულდება პრივატულ სივრცეში,
მენსტრუალური ჰიგიენის დაცვის ნორმების ჩათვლით;
ამ აქტმა შეიძლება, მოიცვას ადამიანისთვის მოშარდვის, კუჭში გასვლის, ან
მენსტრუალური პროდუქტის გამოყენების მოთხოვნა, როდესაც მათ უყურებენ.
მაგალითად, მექსიკის კონსულტაციებში
მონაწილეები აღნიშნავდნენ როგორც
სექსუალურ ძალადობას, თუ როგორ
აიძულებდნენ ყოველივე ზემოაღნიშნულის გაკეთებას მცველების წინაშე.
ანალოგიურად, პალესტინელი დაზარალებულები აღწერდნენ, თუ როგორ არის
ტუალეტები „არაბული სტილის, რაც
ნიშნავს, რომ პატიმარს უწევს, ჩაიცუცქოს

60. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი (OHCHR), . (Report of the Detailed Findings of the
Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea), UN Doc. A/HRC/25/
CRP.1’, 7 თებერვალი 2014, გვ. 416-422.
61. რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის
ტრიბუნალი (ICTR), Jean-Paul Akayesu, სასამართლო
გადაწყვეტილება, ციტირებულია ნაშრომში, პარაგრაფები 429 და 437.
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მის გამოსაყენებლად და მისი (ქალის)
სხეული გამოაჩინოს ჯარისკაცების წინაშე, რომლებიც სხედან გამჭვირვალე კედლის მიღმა ტუალეტების მოპირდაპირე
მხარეს“.
i.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა სამოსი
გაიხადოს სრულად ან ნაწილობრივ,
იმ კულტურებში კი, სადაც ამას სექსუალური დატვირთვა აქვს, თავსაბურავის
მოხსნის ჩათვლით; ან პირისთვის მოთხოვნას, რომ მან ჩაიცვას სამოსი, რომელიც იწვევს სექსუალურ ასოციაციას;
ეს აქტი მოიცავს ორგვარ მოქმედებას,
პირველია მოთხოვნა, რომ პირმა გაიხადოს სრულად ან ნაწილობრივ და
მეორეა, მოთხოვნა, რომ პირმა ატაროს
სექსუალური ასოციაციის გამომწვევი სამოსი. ორივე მათგანი ყველა კონსულტაციის მონაწილეთა უმრავლესობის მიერ
იყო წამოჭრილი.
პირველი აქტის მხარდამჭერი პოზიცია
მოიპოვება რუანდის საერთაშორისო
ტრიბუნალის Akayesu-ს საქმეში, რომელშიც სასამართლოს პალატამ იმსჯელა,
რომ „სექსუალური ძალადობის აქტები
მოიცავს [...] სექსუალურ დანაშაულს, როგორიცაა იძულებითი სიშიშვლე.“62 კენიის
კონსულტაციებში მონაწილეები ეხებოდნენ „ქალების, ბავშვების[,] ან მამაკაცების გაშიშვლებას საჯაროდ ან მათი ოჯახის წევრების თანდასწრებით.“
მითითება თავსაბურავის მოცილების შესახებ ითვალისწინებს კონსულტაციებისას გამოთქმულ მოსაზრებებს. კოსოვოში, მონაწილეები მოიხსენიებდნენ
„[ძალდატანებით] თავსაბურავის მოხს-

62. პარაგრაფი 10A.

ნას ან სხვა სამოსის გახდას და ამგვარად
სხეულის ნაწილების გამოჩენას“, როგორც სექსუალურ ძალადობას.
რამდენიმე მაგალითი იყო მოყვანილი
უკრაინის კონსულტაციებში, რომელიც
ეხებოდა „მამაკაცი ომის პატიმრების
იძულებას, ჩაეცვათ ქალის სამოსი“, როგორც სექსუალური ძალადობის აქტს.
მასთან დაკავშირებული მაგალითები მოიცავდა სექსუალურ დამცირებას,
„შემთხვევა შეპყრობილი სამოქალაქო პირი მამაკაცისა, რომელსაც პრორუსულმა შეიარაღებულმა ძალებმა
ლუჰანსკში ჩააცვეს ტყავის სამოსი და
ატარებდნენ ძაღლის დასაბმელით. ლუჰანსკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები იწერდნენ დამცირების ამ
აქტს და ვიდეო საჯაროდ გამოაქვეყნეს
ინტერნეტის მეშვეობით.“
კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
დაზარალებულები აჩვენებდნენ, რომ
„იძულება, ეტარებინათ მიმზიდველი ან
სექსუალური სამოსი“ ჩაითვლებოდა სექსუალური ძალადობის აქტად.
j.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა გაიაროს
პროცედურები და რიტუალები მისი სექსუალური ან გენდერული ორიენტაციის
განსაზღვრის ან შეცვლისთვის;
ეს აქტი რამდენიმე კონსულტაციაში იყო
მოხმობილი. მაგალითად, ლიბანის კონსულტაციებში მონაწილეები ეხებოდნენ
ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, და ინტერსექსი (ლგბტქი) ადამიანების „არაადამიანურ შემოწმებას
[ციტირებულია]“ სირიაში. ასეთი ქცევა
ასევე დოკუმენტირებულია სხვაგანაც.
არსებობს მტკიცებულება, რომ ნაცისტურ
გერმანიაში ჰომოსექსუალ ადამიანებს
აიძულებდნენ, მონაწილეობა მიეღოთ

ბიოლოგიურ ექსპერიმენტებში, რომლებიც მიზნად ისახავდა მათი სექსუალური ორიენტაციის შეცვლას.63 უფრო
ახალი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ,
ლევანტისა და ერაყის ისლამური სახელმწიფო სავარაუდოდ ჩხრეკდა და
ამოიღებდა ხალხის ტელეფონებს, რათა
აღმოეჩინათ ჰომოსექსუალური აქტივობის მტკიცებულებები.64
k. პირის დაორსულებას ნებისმიერი საშუ-

ალებით;
ამ შემთხვევებში დაორსულება შეიძლება
გულისხმობდეს ორივეს, როგორც ბუნებრივ, ასევე ხელოვნურ განაყოფიერებას.
ეს აქტი მიემართება ქმედებას, რომლითაც „[პირს] ესპობა უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილება, დააორსულოს თუ არა (...)
სხვა ადამიანი“. ეს აქტები უნდა გაიმიჯნოს
ორად, ორი სხვადასხვა მიზეზის გამო.
პირველ რიგში, ამ ორ აქტში განსხვავებულია პირი, ვისზეც აქტმა მოახდინა
გავლენა; იმ შემთხვევაში, როდესაც პირს
შეეზღუდა არჩევანი, რომ გადაწყვიტოს,
დააორსულოს თუ არა სხვა ვინმე, დაზარალებულია ადამიანი, რომელიც აორსულებს. ხოლო დაორსულების აქტის კი
აქტი აზარალებს იმ პირს, ვისი დაორსულებაც ხდება.

63. გრეი, 2019, ციტირებულია ნაშრომში, გვ 96.
64. ნიუ ორკის საქალაქო უნივერსიტეტი (CUNY)
სამართლის სკოლა, MADRE და OWFI (ორგანიზაცია
ქალთა თავისუფლებისთვის ერაყში), კომუნიკაცია
საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პროკურორთან რომის სტატუტის მე-15 მუხლის შესაბამისად წინასაგამოძიებო მოკვლევის მოთხოვნის შესახებ ერაყის ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩადენილ
გენდერული ნიშნით დევნისა და წამების სიტუაციაზე, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულსა და ომის დანაშაულებზე, 8 ნოემბერი
2017, პარაგრაფი 63.
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მეორე, მაშინ, როდესაც ადამიანისთვის მის რეპროდუქციულ უფლებებზე
არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობის მოსპობა თავისთავად სექსუალური
ძალადობაა, ადამიანის დაორსულება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაკვალიფიცირდება ასეთად, თუკი იგი ჩადენილია
ძალდატანებით, ან მისი ნამდვილი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური და მიმდინარე თანხმობის გარეშე.
l.

პირის გენიტალიების, ანუსის, მკერდის,
საქალწულე აპკის შემოწმებას სამედიცინო საჭიროების გარეშე;
ეს მაგალითი მოიცავს ეგრეთ წოდებულ
„ქალწულობის შემოწმებას“. ეს პრაქტიკა ჯერ კიდევ მიღებული პრაქტიკაა
20-ზე მეტ ქვეყანაში და გავლენას ახდენს გაუპატიურების ბევრ დაზარალებულზე, რომლებიც მართლმსაჯულების
განხორციელების ძიებაში არიან, ისევე
როგორც დაქორწინების მოლოდინში მყოფ პირებზე. ორივე შემთხვევაში
ქალები გადიან შემოწმების ინვაზიურ
პროცედურას, რომელიც შესაძლებელია, სხვადასხვა მეთოდით ტარდებოდეს (უმეტესად აპკის მდგომარეობის
დასადასტურებლად), რათა შეფასდეს,
ისინი ისევ ქალწულები არიან თუ არა.
კიდევ ერთი მიღებული პრაქტიკაა
„ორი თითის ტესტი,“ რომელიც ტარდება გამოსაკვლევი პირის ვაგინაში ორი
თითის შეყვანით, რათა შეფასდეს მისი
ზომა და ელასტიურობა.65 ეს შესაძლე-

65. დორინ ლანტა (Dorine Llanta), „შეუძლია ორ
თითს სიმართლის თქმა?“, International Law Girls, 18
თებერვალი 2019; WHO, OHCHR, UN Women, ქალწულობის შემოწმების აღმოფხვრა, უწყებათაშორისი
განცხადება ქალწულობის შემოწმების პრაქტიკის
აღმოფხვრა: უწყებათაშორისი განცხადება, 2018.
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ბელია, ჩაითვალოს იძულებით და თანხმობის გარეშე პენეტრაციად.
კიდევ ერთი ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა ღრუების ჩხრეკა, მათ
შორის, ვაგინის შემოწმება, ვითომდა
ძვირფასეულობის ან დოკუმენტების
პოვნის მიზნით. 2017 წლის კოქსის ბაზარის ვიზიტისას, მიანმარიდან ლტოლვილ როჰინგიელ ხალხთან შესახვედრად ჩასულმა გაეროს გენერალური
მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კონფლიქტის დროს სექსუალური ძალადობის საკითხებში, მრავალი
ასეთი შემოწმების შესახებ მოისმინა
პირველწყაროებისგან.66
ეს აქტი ასევე მოიცავს გინეკოლოგიურ
შემოწმებებს. მაგალითად, მექსიკის კონსულტაციებში მონაწილეები აღნიშნავდნენ „შეუფერებელ შეხებას [გინეკოლოგის] მხრიდან“, როგორც სექსუალური
ძალადობის მაგალითს. ისინი ასევე
აღნიშნავდნენ „ჩხრეკებს, რომლის ჩატარების საჭიროებაც არ არსებობდა (მაგალითად, ერთ სივრცეში ერთი არედან
მეორეში გადაადგილებისას, [სადაც] არ
არსებობდა რაიმეს დამალვის შესაძლებლობა) რომელიც მოიცავდა შეხებას და
გაშიშვლებას“ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ჩხრეკის კონტექსტში.
საერთო ჯამში ეს აქტი მოიცავს დაუსაბუთებელ და შეუფერებელ, გაშიშვლების
შემცველ ჩხრეკას და სხეულის ჩხრეკას,
რომელიც არღვევს საერთაშორისოდ
აღიარებულ ადამიანის უფლებებს.

66. გაეროს უშიშროების საბჭო (UNSC), გენერალური მდივნის ანგარიში კონფლიქტთან დაკავშირებულ სექსუალურ ძალადობაზე, UN Doc. S/2018/250,
16 აპრილი 2018, გვ. 55.

m. პირის კოცნას ან ლოკვას, განსაკუთრე-

ბით, სხეულის სექსუალურ ნაწილზე;67
საქართველოს კონსულტაციის ერთი დაზარალებულის მაგალითის თანახმად,
„იფიქრეთ იძულებით კოცნაზე. იგი შესაძლებელია, არ დასრულდეს [სექსუალური]
დაკმაყოფილებით, მაგრამ სექსუალური
ხასიათის არის, რადგან მას შეუძლია,
პირს თავი აგრძნობინოს შერცხვენილად,
შეშინებულად, და იყოს დამამცირებელი
და უსიამოვნო, როდესაც ადამიანის ნების საწინააღმდეგოდაა ჩადენილი.“
ეს აქტი, ისევე, როგორც სხვები, შესაძლებელია, მოიცავდეს მესამე მხარეს.
აღნიშნული გადმოცემულია ყოფილი
იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის
სამართლის ტრიბუნალის Tadič-ის საქმეში, რომელიც მოიცავდა ინციდენტს, როდესაც პატიმარს აიძულებდნენ, ელოკა
სხვა პატიმრის დუნდულები.68 იგი ასევე
მოცემულია ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის საქმეში Prosecutor v. Miroslav
Bralo, სადაც თავდამსხმელი აიძულებდა
პატიმარს, ელოკა მისი (მამაკაცის) პენისი, მას შემდეგ, რაც მან (მამაკაცმა) ანალურად გააუპატიურა იგი (ქალი).69
n. პირთან ფიზიკური კონტაქტის დამყარე-

ბას, ამ პირის სხეულის ნებისმიერ სექ-

67. იხილეთ ნაწილი 3.

სუალურ ნაწილზე70 შეხებით, ან პირთან
სხეულის სექსუალური ნაწილით71 შეხებით; ან ადამიანზე დაჯდომით ან დაწოლით;
დეკლარაციის კონტექსტში ეს მოიცავს
ერთი პირის მეორე პირზე ან მისი სხეულის ნაწილზე ჯდომას, ორივე პირის
შიშველ ან ჩაცმულ მდგომარეობაში
ყოფნისას, რამდენადაც ეს აქტი აღქმულია სექსუალურად იმ პირის მიერ, ვიზეც
აქტმა მოახდინა გავლენა ან თავდამსხმელს ქონდა განზრახვა, რომ ყოფილიყო
სექსუალური. ასეთი სცენარი მოყვანილი
იყო მექსიკის კონსულტაციაში.
ეს აქტი ასევე შეესაბამება საერთაშორისო პრეცენდენტულ სამართალს. რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის საქმეში The Prosecutor
v. Emmanuel Rukundo, სასამართლომ
აღნიშნა, რომ „[მსხვერპლთან] სექსუალური კონტაქტი მისი (მამაკაცის) შარვლის ელსაკრავის გახსნით, მისი (ქალის)
ქვედაბოლოს გახდის მცდელობით, ძალით მასზე (ქალზე) დაწოლით და მოფერებით, და მისი (მამაკაცის) მიერ სასქესო
ორგანოს ხახუნით მასზე (ქალზე), ვიდრე
იგი განიცდიდა ეაკულაციას და დაკარგავდა მის (მამაკაცის) ერექციას“72 იყო
„აშკარად სექსუალური ხასიათის.“ მოსამართლეები იმავე დასკვნამდე მივიდნენ
რუკუნდოსთან მიმართებაში: „რუკუნდოს ქმედებებში და სიტყვებში, როგორიც
იყო მისთვის (ქალისთვის) თქმა, რომ თუ

68. ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი (ICTY), Duško Tadić,
სასამართლო გადაწყვეტილება, ციტირებულია ნაშრომში, პარაგრაფი 206.
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69. ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი (ICTY), Prosecutor v.
Miroslav Bralo, თავდაპირველი ბრალდება, IT-95-17,
2 ნოემბერი 1995, პარაგრაფი 25.

72. რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი (ICTR), The Prosecutor v. Emmanuel
Rukundo, სასამართლო გადაწყვეტილება, ICTR-200170-T, 1 დეკემბერი 2010, პარაგრაფი 381.

71. იხილეთ ნაწილი 3.
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იგი (ქალი) მასთან (მამაკაცთან) სიყვარულით დაკავდებოდა, იგი (მამაკაცი) მას
(ქალს) არასდროს დაივიწყებდა, [რაც]
ამყარებს პალატის პოზიციას, რომ მისი
(მამაკაცის) ქმედებები იყო სექსუალური
ხასიათის“.73
უგანდელ, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკელ, ბურუნდელ და სამხრეთ სუდანელ მამაკაც დაზარალებულებთან
კონსულტაციებმა გამოავლინა მაგალითი
[ადამიანის] „მატრასად გამოყენების,
რომელზეც სხვა ადამიანის გაუპატიურება
ხდებოდა.“
კენიელ დაზარალებულთან კონსულტაციებში „ერთხმად იყო აღიარებული,
რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც
შესაძლებელია, მოხდეს სხეულის სექსუალური ორგანოების შეხება და აქტი მაინცდამაინც სექსუალურ აქტად არ ჩაითვალის“. ამის მაგალითებად გამოდგება
შემთხვევითი კონტაქტი საზოგადოებრივ
ტრანსპორტში, სუპერმარკეტებში რიგში დგომისას, და გადატვირთულ საჯარო
ადგილებში სეირნობისას. საერთო კონსესუსი იყო მიღწეული, რომ „მონაწილე
მხარეთა მიზანი განსაზღვრავს, არის თუ
არა ასეთი კონტაქტები სექსუალური ხასიათის“.
აქტების მიზანი ასევე აღნიშნული იყო
საქართველოს კონსულტაციებში:
„[დ]აზარალებულის თანახმად, მკერდი,
ქალის გენიტალიები[,] და თეძოები არის
სხეულის მთავარი სექსუალური ნაწილები, თუმცაღა, სხეულის ნებისმიერი
ნაწილი შეიძლება, ჩაითვალოს სექსუალურად, თუკი მას შეეხნენ ინტიმური,
სექსუალური მიზნით“ დაზარალებულის73. იქვე.
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თვის აქტი არის სექსუალური ხასიათის,
თუ კონტაქტი სხეულის სექსუალურ ნაწილთან ან სხეულის სხვა ნაწილთან ატარებს სექსუალობის შეფარულ მნიშვნელობას და თუ აქტორს აქვს სექსუალური
სურვილი და განზრახვა, როდესაც კონტაქტს ახორციელებს. დაზარალებულთა
თანახმად, განმსაზღვრელი ფაქტორი არ
არის მხოლოდ სხეულის ნაწილები, რომელსაც ეხებიან ან აჩენენ, არამედ ასევე
აქტორის მიზანი, რომელიც აქტს სექსუალურ ხასიათს ანიჭებს.
ეს აქტი მიემართება დეკლარაციის ნაწილი 2-ის პირველ ინდიკატორს, იმ თვალსაზრისით, თუ რა ხდის აქტს სექსუალური
ხასიათისას.
o. პირისთვის, როგორც სექსუალური გა-

დახრის მქონესთვის, სექსუალურად უწმინდურისთვის ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლისთვის ამოსაცნობი
იერსახის მინიჭებას, კულტურული დატვირთვის მქონე მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა თმის მოცილება, სექსუალურად გამომწვევი სიმბოლოების
ტარების მოთხოვნა ან მათი სხეულის
დადაღვა.
მართალია, ეს აქტი არ იყო ხსენებული
კონსულტაციების დროს და არც ონლაინ
კვლევაში წამოჭრილა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ მას მოიცავდეს ეს დეკლარაცია.
ამ აქტის ისტორიული მაგალითები მოიცავს ჰომოსექსუალი მამაკაცების იძულებას ნაცისტურ საკონცენტრაციო ბანაკებში, რომ ეტარებინათ ვარდისფერი
სამკუთხედი ფორმის ქსოვილის ნაჭერი,74

74. ჰეინც ჰეგერი, მამაკაცები ვარდისფერი სამკუთ-

და თმის გადაპარსვა ქალებისთვის, რომლებსაც ადანაშაულებდნენ
„მტერთან“ სქესობრივ კავშირში, როგორც ეს
მოხდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
საფრანგეთში.75
ბოლოდროინდელი მაგალითი ამ აქტისა
არის სექსუალური ძალადობა, ჩადენილი
როჰინჯა ხალხის წინააღმდეგ, რომელზეც ყურადღება გამახვილდა მიანმარში
სექსუალური ძალადობისა და გენდერული ნიშნით ძალადობისა და ეთნიკური
კონფლიქტის გენდერული ზემოქმედების
შესახებ ანგარიშში. ამ ანგარიშის თანახმად, „თავდამსხმელები როგორც წესი,
აშინებდნენ [სექსუალური ძალადობის]
დაზარალებულებს კბენით მათ ლოყებზე,
თეძოებზე[,] და სხეულის სხვა ნაწილებზე,
რაც როგორც გაირკვა, იყო „მარკირების“
მცდელობები.“76
ამოსაცნობი იერსახის მინიჭების სხვა
მაგალითები მოიცავს სვირინგებს, განსაკუთრებით, ექსპლუატაციურ და ძალადობრივ საოჯახო ურთიერთობებში.77

ხედით, 1972; (The Men with the Pink Triangle (Merlin-Verlag, 1972)).
75. ანტონი ბივორი, „უშნო კარნავალი“( Antony
Beevor, “An ugly carnival“), გარდიანი, 5 ივნისი 2009.
76. ადამიანის უფლებათა საბჭო, სექსუალური და
გენდერული ნიშნით ძალადობა მიანმარში და გენდერული ზეგავლენა მის ეთნიკურ კონფლიქტებზე,
UN Doc. A/HRC/42/CRP.4, 22 აგვისტო 2019, პარაგრაფები 75, 96. სექსუალური ძალადობის დაზარალებულის
კბენა მისი მარკირების მიზნით ასევე წამოჭრილი
იყო Manisha Nandan, Mahipal Singh Sankhla, Mayuri
Kumari, Kirti Sharma, and Rajeev Kumar-ის „ ს ე ქ ს უ ალური დანაშაულის საქმეთა გამოძიება – კბენის საიდენტიფიკაციო ნიშნით – კვლევა“ (“Investigation of
Sexual Assault Cases through Bite Marks Identification
– A Review Study“) 2016, International Journal of Social
Relevance & Concern, ტომი 4(9).
77. იხ. მაგ. ენი კელი , „მე მის სახელს ჩემს სხეულზე ვატარებდი ცხრა წლის მანძილზე“ – ტატუირებუ-

p. თუნდაც ოდნავ, პირის სხეულში ადამი-

ანის ან ცხოველის სასქესო ორგანოთი
შეღწევას;78
ეს აქტი ერთხმად წამოიჭრა კონსულტაციების მონაწილეთა შორის. იგი ფარავს სექსუალური ორგანოთი პენეტრაციის ნებისმიერ
აქტს, მათ შორის, ორალურ სექსს. როგორც
სქოლიოში იქნა აღნიშნული, ტერმინოლოგია მომდინარეობს საერთაშორისო
სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტების გაუპატიურების დეფინიციიდან,
რომელიც ფარავს შემთხვევებს, როდესაც:
„თავდამსხმელმა დაარღვია ადამიანის
სხეულის ხელშეუხებლობა ქმედებით,
რომელსაც შედეგად მოჰყვა თუნდაც ოდნავი პენეტრაცია მსხვერპლის სხეულის
რომელიმე ნაწილში ან თავდამსხმელის
სხეულის რომელიმე ნაწილში, სექსუალური ორგანოთი ან მსხვერპლის ანალურ ან გენიტალიურ შესასვლელში რაიმე საგნით ან სხეულის სხვა ნაწილით.“
(დასმულია დამატებითი აქცენტი).
გაუპატიურების ამ განმარტების დაუხრელი ფონტით დაბეჭდილი ნაწილები
მოცემულია დეკლარაციის ნაწილი 3-ის
გარკვეულ მონაკვეთში. ეს მითითება სექსუალურ ორგანოზე ინტერპრეტირებულია იმგვარად, რომ მოიცვას პენეტრაცია
როგორც ბიოლოგიური, ასევე სინთეტიკური გენიტალიური ორგანოთი.

ლი ტრეფიკინგის დაზარალებული იხსენებს თავის
წარსულს“, გარდიანი, 16 ნოემბერი 2014. იხილეთ ასევე ბმულზე არსებული ნამუშევარი, დაზარალებულები
ფარავენ ტატუებს, შრამებს და სექსუალური ძალადობის სხვა ნიშნებს.
78. ბევრ სისტემაში, საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს ჩათვლით ეს აქტი ითვლება გაუპატიურებად, თუკი ჩადენილია ძალდატანებით, ან ნამდვილი,
ნებაყოფლობითი, სპეციალური და მიმდინარე თანხმობის გარეშე.
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კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
კონსულტაციების დროს მოყვანილი იყო
ყურში პენეტრაციის მაგალითი. ანალოგიური მაგალითები ცხვირში პენეტრაციისა მოყვანილი იყო ანნა-მარია დე
ბრაუერის მიერ გაკეთებულ რუანდის გენოციდის დროს ჩადენილი სექსუალური
ძალადობის ანალიზში.79

დოქტორი ჰელინ ტუკი ანგარიშში „დაუხშობელი საერთაშორისო სიმართლისა
და სამართლიანობის პროექტი“, ეხება
შესაბამის საქმეებს და მოწმეთა რეალურ
განმარტებებს: „ოთხ შემთხვევაში თავდამსხმელებმა მოათავსეს ბასრი ობიექტი
საშარდე ტრაქტში. ნივთები იყო განსხვავებული, როგორიცაა მავთულის ნაწილები, კალმის ნაწილი, მეტალის წვრილი
ჩხირი, ქოქოსის ფოთლის ღერო. იმისთვის, რომ თავდამსხმელს შეძლებოდა
ნივთების შეწყობა, მსხვერპლი იყო მიბმული მაგიდაზე. ამ ტიპის წამება იწვევს
ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებებს.“81

ცხოველების ჩართულობა ასევე წამოიჭრა რამდენიმე შემთხვევაში. კენიის კონსულტაციებში, მაგალითად, ცხოველთმავლობა, რომლის დროსაც ადამიანს
აიძულებენ, რომ ქონდეს სექსუალური
კავშირი ცხოველთან, მოიხსენიეს, როგორც სექსუალური ძალადობის აქტის
მაგალითი.

„ნივთი“ აქ შეიძლება გავიგოთ, როგორც
უსულო ელემენტები ან ზედაპირები,
რომლებიც გამოიყენება საგნად. ამასთან,
მამაკაცმა დაზარალებულებმა უგანდიდან, ბურუნდიდან, სამხრეთ სუდანიდან
და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან წარმოადგინეს მაგალითი, თუ როგორ აიძულებდნენ, „დაკავებულიყვნენ
სექსით მიწაში გაკეთებულ ხვრელთან“.

q. თუნდაც ოდნავ, პირის ანალურ ან გენი-

ტალიურ შესასვლელში ნივთით ან სხეულის ნაწილით შეღწევას;80
წინა მაგალითისგან განსხვავებით, ეს მაგალითი ეხება კონკრეტულად ანალურ ან
გენიტალიურ (ვაგინალურ) პენეტრაციას.
პენეტრაცია არაა აუცილებელი, მოხდეს
სექსუალური ორგანოთი; იგი შესაძლებელია, განხორციელდეს რაიმე საგნით ან
სხეულის ნაწილით. კიდევ ერთხელ ავღნიშნავთ, რომ ეს ტერმინოლოგია მომდინარეობს საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტებიდან.
მრავალ კონსულტაციაში, როდესაც კითხვა იყო დასმული სექსუალური ძალადობის რაიმე სხვა აქტზე, რომლის შესახებაც
მათთვის იყო ცნობილი, მონაწილეებს
მოყავდათ სექსუალურ ორგანოებში საგნების შეყოფის მაგალითები.
79. ანა-მარია დე ბრაუერი (Anne-Marie de Brouwer)
და სხვები, „ (Wolf Legal Publishers, 2019).
80. იქვე.
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r.

ადამიანის მომზადებას მესამე პირთან
სქესობრივ აქტივობაში ჩასაბმელად;
მამაკაც დაზარალებულებთან კონსულტაციების პერიოდში, მონაწილეები აღწერდნენ შემთხვევებს, როდესაც ხალხს
აიძულებდნენ, პირი სხვა პირთან (ძირითადად მეთაურთან) სექსისთვის მოემზადებინათ, მათ შორის, პირის სექსუალური სტიმულაციით. აღნიშნული მოიცავს
ფიზიკურ კონტაქტსაც, მაგრამ „პირის
მომზადების“ აქტი თავისთავად შეიძლება იყოს სექსუალური ხასიათის, ასეთი
ფიზიკური კონტაქტის გარეშეც კი. ამ აქ-

81. იხილეთ ტუკი (Touquet), 2018, ციტირებულია
ნაშრომში, გვ. 20.

ტის სხვა მაგალითი მოიპოვება ყოფილი
იუგოსლავიის სისხლის სამართლის ტრიბუნალის Dragoljub-ის საქმეში,82 სადაც
მოწმე დ.ბ.-ს აიძულებდნენ, მიეღო შხაპი და აყენებდნენ ისეთ მდგომარეობაში
(მუქარის გამოყენებით), რომ „დაეკმაყოფილებინა მეთაურის მოთხოვნილება“.
შემდეგ იგი (ქალი) საპასუხო მოქმედების
შიშით გამოხატავდა სექსუალური აქტივობის ინიციატივას.83 ამ დეკლარაციის
შესაბამისად და დაზარალებულების შეხედულებებზე დაყრდნობით, ადამიანის
მომზადება სექსუალურ აქტივობაში ჩასართავად შეიძლება, მიჩნეული იყოს
სექსუალური ძალადობის აქტად, თუკი
იგი ჩადენილია ძალდატანებით და თანხმობის გარეშე.
s. პირისთვის აივ ინფექციის ან სქესობრი-

ვი გზით გადამდები სხვა ინფექციის გადადებას;
თავდაპირველად ეს ელემენტი იმ მონაწილეთა მიერ იყო იდენტიფიცირებული
რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ აივ ინფექცია და სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ინფექციები იყო გაუპატიურების
ჩვეული თანმდევი გართულება. უგანდის
კონსულტაციებში, ქალი იძლევა მაგალითს აივის/შიდსის და სხვა სქესობრივი
გზით გადამდები ინფექციების გადაცემის,
როგორც გაუპატიურების შედეგის შესახებ, რაც აძნელებდა შვილების ყოლას.
როდესაც დაისვა კითხვა, ცალკე აღებული გადადება იყო თუ არა სექსუალური

82. ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი ICTY, Prosecutor vs.
Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic,
სასამართლოს გადაწყვეტილება, IT-96-23-T&IT-9623/1-T, 22 თებერვალი 2001.
83. პარაგრაფი 219.

ძალადობის აქტი, პასუხები თითქმის ერთხმად პოზიტიური იყო იმ შემთხვევაში,
თუ ინფექციის შეყრას მოიცავდა თავდამსხმელის განზრახვა. ეს მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც პირი, რომელზეც
გავლენა იქონია ქმედებამ, თანახმა იყო
სექსუალურ კავშირზე, თუმცა მისთვის
უცნობი იყო თავდამსხმელის განზრახვა
(მაგალითად, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციის შესახებ ინფორმაციას
მალავდა პირისგან, ვიზეც ქმედებამ იქონია გავლენა ან თავდამსხმელმა მოიტყუა
მისი მდგომარეობის შესახებ).
t. შიშველ მდგომარეობაში მყოფი პირის

ან სექსუალური ხასიათის84 აქტებში
მონაწილე პირის ცქერას; მათ შორის,
სურათების, აღწერილობების, ვიდეო
ჩანაწერების, ხელოვნების ნიმუშის ან
აუდიოჩანაწერების მეშვეობით ნახვისა
და მოსმენის ჩათვლით.
აღნიშნული მოიცავს შემთხვევებს მიუხედავად იმისა, იცოდა თუ არა პირმა, რომ
მას უყურებდნენ.
ზიმბაბვეელმა დაზარალებულებმა გაამჟღავნეს, თუ როგორ აიძულებდნენ ქალებს, „მდგარიყვნენ შიშვლები, როდესაც მამაკაცები უყურებდნენ მათ და
აკეთებდნენ კომენტარებს“.
ეს მოიცავს ადამიანის ყურებას სათვალთვალო კამერების მეშვეობით. მექსიკის
კონსულტაციებში მონაწილეები სექსუალური ძალადობის მაგალითად მოიხსენიებდნენ, რომ მცველები „თავს იყრიდნენ ოფისში, რათა ეყურებინათ ქალი
პატიმრებისთვის უსაფრთხოების კამე-

84. როგორც ამ დეკლარაციის მე-4 ნაწილშია ჩამოთვლილი.
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რების მეშვეობით“ და მასტურბირებდნენ
ასეთ კადრებზე.
ანალოგიურად, პალესტინელ დაზარალებულთა კონსულტაციებში, მონაწილეები
აღნიშნავდნენ, რომ მათ ტუალეტით სარგებლობისას უყურებდნენ ჯარისკაცები
და მცველები, ისინი ამბობდნენ, რომ „[კ]
ამერები არის ყველგან და ყოველთვის
ჩართულია. პატიმრები ამბობდნენ, რომ
მათ აქვთ კამერები სასამართლო დარბაზში გასასვლელთან არსებულ ტუალეტებში“.
5.

აქტები, რომლებიც ჩადენილია, როგორც სტრუქტურული ან ინსტიტუციური
ძალადობის შემადგენელი ნაწილი, სახელმწიფოებისა და სხვა ორგანოების ქმედებებისა და უმოქმედობების ჩათვლით, შესაძლებელია, ასევე აღქმული იყოს, როგორც
სექსუალური ძალადობა, როგორც ამას
დაზარალებულთა, პრაქტიკოსთა, და მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოების მიერ მოწოდებული მონაცემები აჩვენებს. აღნიშნული მოიცავს:
a. სექსუალური ძალადობის აქტების (რო-

გორც ზემოთ იყო ჩამოთვლილი) ჩადენას სახელმწიფოს წარმომადგენლების
ან აგენტების მიერ;
b. ეროვნული

ხელისუფლების

მარცხს,

რომ:
i.

დაიცვან ხალხი სექსუალური ძალადობისგან;

ii. დააყენონ სექსუალური ძალადობის

ჩამდენი პირების მიმართ პასუხისმგებლობა ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, ან საქმე გადასცენ უფლებამოსილ სასამართლოს;
და/ან
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iii. უზრუნველყონ დაზარალებულთათ-

ვის კომპენსაცია და დახმარება.
c. დისკრიმინაციული

კანონმდებლობის
მიღებას, რომელიც წაახალისებს ან
შესაძლებელს ხდის სექსუალური ძალადობის ჩამდენი პირის დაუსჯელად
დატოვებას, მათ შორის, დაბალი სასჯელების მეშვეობით, ან დანაშაულის ჩამდენი პირისთვის მსხვერპლზე ქორწინების გზით მართლმსაჯულებისგან თავის
დაღწევის შესაძლებლობის მიცემით.

დაზარალებულთაგან და მსოფლიო სამოქალაქო საზოგადოებისგან მიღებული მონაცემები აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს მიერ
ჩადენილი უმოქმედობები შესაძლოა, ასევე
იყოს აღქმული სექსუალურ ძალადობად.
ამასთან დაკავშირებული მაგალითები მოიცავს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული
დაცვის ნაკლებობას, ან ოჯახში ძალადობის სახელმწიფოს მიერ გამართლების ზოგად კონტექსტს. კიდევ ერთი მაგალითია,
როდესაც სახელმწიფო სისტემა იცავს, ან
აღიქმება, რომ იცავს თავდამსხმელს და არა
მსხვერპლს, რაც თავისთავად ითვლება სექსუალური ძალადობის აქტად.
ეს მაგალითები წარმოდგენილია საილუსტრაციოდ და ჩამონათვალი არაა ამომწურავი. [ინგლისურენოვან ვერსიაში] აქტები
ორგანიზებულია ანბანური წყობით, მათ
შორის იერარქიულობის აღქმის თავიდან
აცილების მიზნით. კერძოდ, აღნიშნული
მიზნად ისახავს ისეთი ხედვის თავიდან აცილებას, თითქოს სხეულში შეღწევით (პენეტრაციით) ჩადენილი აქტები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სხვა აქტები.85

85. გააზრებულია, რომ ანბანური წყობა არ იქნება
თვალსაჩინო დეკლარაციის თარგმნილ ვერსიებში.

ნაწილი 5.
ფაქტორები, რომლებიც
გავლენას ახდენს სექსუალური
ხასიათის აქტების ნამდვილი,
ნებაყოფლობითი, სპეციალური
და მიმდინარე თანხმობის
გარეშე ჩადენილად
შეფასებაზე86
როგორც
ნაწილი
2-ში
აღინიშნა,
სექსუალური ხასიათის აქტები შესაძლოა,
არღვევდეს სექსუალურ ავტონომიასა და
ხელშეუხებლობას, თუ ისინი ჩადენილია
ძალდატანებით,87 ან ისეთი ადამიანის
წინააღმდეგ, რომელსაც არ აქვს სურვილი ან
უნარი, მიცეს ნამდვილი, ნებაყოფლობითი,
სპეციალური და მიმდინარე თანხმობა.88
ფაქტორები,
რომლებიც
შესაძლოა,
იყოს რელევანტური ამგვარი თანხმობის
არარსებობის განსაზღვრისთვის, მოიცავს
შემდეგს:
1.

თავდამსხმელსა და იმ პირს შორის,
ვიზეც გავლენა მოახდინა აქტმა, არსებული
უთანასწორო ურთიერთმიმართება, რომელიც განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორით, მათ შორის:
a. იმ პირის მოწყვლადობით, რომელზეც

აქტმა მოახდინა გავლენა, ისეთი ფაქტორების გამო, რომლებიც თავდამსხმელმა მიიჩნია სრატეგიულ უპირატესობად,
როგორიცაა პირის სქესი, სექსუალური

86. იხილეთ ნაწილი 1.2.b.
87. იხილეთ ნაწილი 1.2.a.
88. იხილეთ ნაწილი 1.2.b.

ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა,
ასაკი, შეზღუდული შესაძლებლობა,
სიღარიბე, კლასობრივი კუთვნილება,
სოციალური სტატუსი, კასტა, ეთნიკური
წარმომავლობა, მკვიდრი მოსახლეობისგან წარმომავლობა, რასა, რელიგია, წიგნიერების დონე ან სხვა საფუძველი;
b. დაკავების, თავისუფლების აღკვეთისა

და ინსტიტუციონალიზაციის კონტექსტი;
c. მიგრაციისა და იძულებით გადაადგი-

ლების კონტექსტი;
d. გენოციდის, ფართოდ გავრცელებული

ან სისტემატური თავდასხმების, შეიარაღებული კონფლიქტის, ან ეროვნული
არეულობების კონტექსტი;
e. როდესაც

თავდამსხმელი
იარაღს
ფლობს, ხოლო პირი, რომელზეც დანაშაულმა გავლენა მოახდინა, შეუიარაღებელია;

f. როდესაც თავდამსხმელი ძალაუფლე-

ბის მქონე პირია;
g. პირი, რომელზეც დანაშაულმა გავლენა

მოახდინა, რაიმე სახით დამოკიდებულია
თავდასხმელზე (ფინანსური, კანონისმიერი, პროფესიონალური, ოჯახური, და/ან
პირადი დამოკიდებულების ჩათვლით),
ან რაიმე სხვა ტიპის კონტექსტუალური
დამოკიდებულება არსებობს, რომელიც
წარმოშობს, ექსპლუატაციის რისკს;
h. ასაკის, ფსიქიკური დაავადების ან დრო-

ებითი ინტოსიკაციური ზემოქმედების
ქვეშ ყოფნის გამო პირი, რომელზეც
გავლენა მოახდინა დანაშაულმა, იყო
უუნარო ან უფლებაუუნარო, რომ განაცხადებინა თანხმობა ან გაკონტროლებინა თავისი ქცევა.
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i.

ცოდნა იმისა, რომ თავდამსხმელმა
წარსულში გამოიყენა ძალადობა იმ
პირის მიმართ, რომელზეც დანაშაულმა გავლენა მოახდინა, ან მესამე პირის
მიმართ, როგორც სასჯელი თავდამსხმელის მოთხოვნებისადმი დაუმორჩლებლობის გამო; ან

j.

სიტუაცია, როდესაც არსებობს სექსუალური
ძალადობის
საფუძვლიანი შიში, რომელიც ეფუძნება გარემო კონტექტს ან ტერორს, რომელიც
თავდამსხმელის(ების) მიერ არის შექმნილი.

ეს მაგალითები წარმოდგენილია საილუსტრაციოდ და ჩამონათვალი არაა ამომწურავი.
როგორც ნაწილი 1.2.-ში იყო განხილული,
სექსუალური ძალადობის აქტი შესაძლებელია, ჩადენილი იყოს:
a. „ძალდატანებით“, რაც გულისხმობს ფი-

ზიკური ძალის გამოყენებას, ძალის გამოყენების მუქარას ან ისეთ იძულებას, რომელიც გამოწვეულია ძალადობის შიშით,
თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვით, ფსიქოლოგიური ზეწოლით, ერთი
პირის მიერ მეორის მიმართ არსებული
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით
ანდა მაიძულებელი გარემო პირობებით
ბოროტად სარგებლობით; ან
b. ჩადენილი ისეთი ადამიანის მიმართ,

რომელსაც არ აქვს უნარი ან სურვილი,
განაცხადოს ნამდვილი ნების გამომხატველი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური
ანდა მიმდინარე თანხმობა. ადამიანს შესაძლებელია, შეზღუდული ჰქონდეს უნარი, გაცეს გაცნობიერებული თანხმობა
ბუნებრივი შეზღუდვის, ასაკის ან ინტოქსიკაციური ზემოქმედებით გამოწვეული
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მდგომარეობის გამო. სხვა ფაქტორები,
რომლებმაც შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს ადამიანის უნარიანობაზე, გაცეს
ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა, არის წიგნიერება, ინფორმაციაზე
წვდომა, და ენობრივი, განათლებისა და
ეკონომიკური მდგომარეობის ფაქტორები.
ნაწილი 5 ემსახურება ძირითადი პრინციპის შევსებას იმ ფაქტორების არასრული
ჩამონათვალის წარმოდგენით, რომლებიც
გავლენას ახდენს, სექსუალური ხასიათის
აქტების ნამდვილი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური და მიმდინარე თანხმობის გარეშე
ჩადენილად შეფასებაზე და ეყრდნობა სექსუალური ძალადობის დაზარალებულთა,
სამოქალაქო საზოგადოების, აკადემიკოსების და იურიდიული პრაქტიკოსების მიერ
მოწოდებულ მონაცემებს. მრავალი მაგალითი მოყვანილი იყო კონსულტაციების დროს,
ზოგიერთი მათგანი იყო ზოგადი, რომლებიც
ეხებოდა კონტექსტს (მაგალითად, გამოკეტვა, მიგრაცია, დაკავება), და სხვები იყო უფრო
კონკრეტული, როგორიცაა მაგალითად, გვინეის მონაწილე, რომელმაც მოიყვანა
„ლურჯი მუზარადებისა და წითელი ბერეტების“ მიერ ჩადენილი სექსუალური ძალადობის მაგალითი, რომელიც ეხებოდა გაეროს
მშვიდობისმყოფელებსა და სამხედრო ძალების წევრებს. ჩამონათვალში მოყვანილი
ზოგიერთი ფაქტორი შეიძლება, მოიპოვებოდეს ეროვნულ კანონმდებლობებში და/ან
საერთაშორისო ინსტრუმენტებში, რომლებიც უკვე ფართოდაა აღიარებული.

დანართი 2.
მეთოდოლოგია
სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის
(„დეკლარაცია“) ეს დანართი გადმოსცემს დეკლარაციის შემუშავების პროცესს.

1. უწოდე მას ის, რაც არის კამპანიის ფონი
„ქალთა ინიციატივები გენდერული სამართლიანობისთვის“ (WIGJ) არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ადვოკატირებას
უწევს გენდერულ სამართლიანობას სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სასამართლოსა (ICC) და ეროვნულ მექანიზმებში. WIGJ-მა 2018 წლის დეკემბერში დაიწყო კამპანია უწოდე მას ის, რას არის, იმ მიზნით, რომ გაუმჯობესებულიყო გაგება, თუ რა შეიძლება შეადგენდეს სექსუალურ ძალადობას და
შესაბამისად, აწეულიყო კონფლიქტთან დაკავშირებული სექსუალური ძალადობისთვის (CRSV) პასუხისმგებლობის მაჩვენებელი.
სექსუალური ძალადობის საკითხებში გზის გაკვლევა მარტივი არ არის და
ხშირად ფართოდ არ არის გაგებული. არსებობს მრავალი მცდელობა, რომ
სექსუალურ ძალადობას მიუდგნენ მაქსიმალურად ფართო გაგებით, მათ შორის, ისინი, ვინც მუშაობენ ძირითადი მიზეზების გადაჭრის მიზნით პოლიტიკის
შემუშავებაზე; სექსუალური ძალადობის შესახებ საერთაშორისო და ეროვნული სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გაძლიერებაზე; სექსუალური
ძალადობის ფაქტების სათანადო გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გასამართლების პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით პროტოკოლების კოდიფიკაციაზე; სტიგმის პრობლემის გადაჭრაზე; ჯეროვანი რეპარაციის
მექანიზმების უზრუნველყოფაზე; და მრავალი სხვა. თუმცაღა, არ არსებობს
უნივერსალური შეხედულება იმის შესახებ, თუ რა ხდის აქტს სექსუალურს, და
არც იმაზე, თუ რა გარდაქმნის ძალადობის აქტს სექსუალური ძალადობის აქტად. არც ერთი ეროვნული კანონმდებლობა ან საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმა, პროტოკოლი, ან პოლიტიკა სექსუალური ძალადობის შესახებ არ
ხსნის ან იძლევა მითითებას, თუ რა შეიძლება დაზარალებულებმა მიიჩნიონ
სექსუალურ აქტად ან სექსუალური ძალადობის აქტად.
არსებული სიცარიელის შესავსებად და უნივერსალური გაგების გასაუმჯობესებლად, იმის შესახებ, თუ რა შეადგენს სექსუალურ აქტს, ასევე, თუ როდის
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შეიძლება, გაუტოლდეს სექსუალური ხასიათის აქტი სექსუალურ ძალადობას,
უწოდე მას ის, რაც არის კამპანიამ შეკრიბა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ექსპერტი პრაქტიკოსები, და აკადემიური მკვლევარები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, რათა დაზარალებულთა შეხედულებები და გამოცდილება გადაეტანათ პრაქტიკული სახელმძღვანელოში და პრაქტიკოსთა
უმნიშვნელოვანეს საცნობარო დოკუმენტში თემაზე, თუ რა ხდის ძალადობას
სექსუალურს: სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციაში სექსუალური ძალადობის შესახებ.
დეკლარაციასთან ერთად კამპანიამ შედეგად მოგვცა კიდევ ორი დამატებითი
დოკუმენტი. პირველი, შეიქმნა საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები, როგორც საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრაქტიკოსების მიერ დეკლარაციის იმპლემენტაციის ინსტრუმენტი. სახელმძღვანელო მითითებები გარკვევით გადმოსცემს, თუ როდის შეადგენს სექსუალური
ძალადობა, როგორც ეს დეკლარაციაშია წარმოდგენილი, საერთაშორისო დანაშაულს. აღნიშნული ინფორმაციით ამდიდრებს ამ აქტებზე საერთაშორისო
სისხლისსამართლებრივი დევნის პრაქტიკას. მეორე, პოლიტიკის შემქმნელთა
ძირითადი პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ შემუშავდა, როგორც
ინსტრუმენტი კონფლიქტში სექსუალური ძალადობის საკითხებზე მომუშავე
პოლიტიკის შემქმნელთა მიერ დეკლარაციის იმპლემენტაციისთვის. ეს სამი
დოკუმენტი ერთობლიობაში ქმნის სექსუალური ძალადობის ჰააგის პრინციპებს.

2. სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის და მისი დანართების
შემუშავება
სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია და მისი დანართები შემუშავდა ქვემოთ აღწერილ ინკლუზიურ პროცესში.
2.1 არსებულ მონაცემთა კვლევა
კამპანიის პირველი ნაბიჯი იყო არსებულ მონაცემთა ფართომასშტაბიანი
კვლევა ტერმინი „სექსუალურის“ გამოყენების თაობაზე სხვადასხვა კოდიფიკაციაში, სექსუალური ძალადობის შესახებ ეროვნულ და საერთაშორისო
სისხლის სამართლის კანონებში. ამ კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ არც
ერთი ეროვნული კანონმდებლობა ან საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმა, პროტოკოლი, ან პოლიტიკა სექსუალური ძალადობის შესახებ არ ხსნის ან
იძლევა მკაფიო მითითებას, თუ რა შეიძლება, დაზარალებულებმა მიიჩნიონ
„სექსუალურ აქტად“ ან „სექსუალური ძალადობის აქტად“. აღნიშნული ასევე
სიმართლეა საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს იურისდიქციის დამფუძნებელი იურიდიული დოკუმენტებისთვისაც.
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2.2 ონლაინ გამოკითხვა
დაინტერესებული მხარეების ფართო სპექტრისგან მონაცემების მოსაპოვებლად, მათ შორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პრაქტიკოსების, ექსპერტების, საზოგადოების წარმომადგენლებისგან, ისევე, როგორც სხვადასხვა კულტურული გარემოდან სექსუალური ძალადობის კონკრეტული აქტების
მაგალითების შესაგროვებლად WIGJ-მა მაქსიმალურად ფართოდ გაავრცელა
ონლაინ გამოკითხვა. გამოკითხვა ხელმისაწვდომი იყო 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის აგვისტომდე და იგი შეასრულა 841 ქვეყნის 525-მა მონაწილემ.
გამოკითხვა ხელმისაწვდომი იყო 14 ენაზე.2
რესპოდენტებს წარედგინათ რვა შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რა ხდის ძალადობას „სექსუალური“ ხასიათისას. ორი კითხვა იყო ღია ტიპის, რომელიც
რესპოდენტებს აძლევდა საშუალებას, მეტი ინფორმაცია მოეცვათ და გაეზიარებინათ პირადი შეხედულებები კითხვებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ
თემებზე. რესპოდენტებს სთავაზობდნენ მათი სახელის, წარმოშობის ქვეყნისა
და საკონტაქტო ინფორმაციის წარმოდგენას, თუმცა ანონიმური პასუხები ასევე იყო მიღებული.
2.3 კონსულტაციები სექსუალური ძალადობის დაზარალებულებთან
2019 წლის მარტის თვიდან სექტემბრამდე WIGJ-მა სხვადასხვა ეროვნული
დონის და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით ჩაატარა კონსულტაციები თვითიდენტიფიცირებულ სექსუალური ძალადობის დაზარალებულებთან 25 ქვეყნიდან.3
კონსულტაციების ჩასატარებლად ქვეყნები არჩეული იყო რამოდენიმე კრიტერიუმზე დაყრდნობით. პირველი, WIGJ-ა დააიდენტიფიცირა ქვეყნები, რომ-

1. ავღანეთი, არგენტინა, სომხეთი, ავსტრალია, ავსტრია, ბანგლადეში, ბელარუსი, ბელგია,
ბოსნია და ჰერცოგოვინა, ბრაზილია, ბულგარეთი, ბირმა, კამბოჯა, კანადა, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩილე, ჩინეთი, კოლუმბია, კოტ დ ‹ივუარი, ხორვატია, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, დომინიკის რესპუბლიკა, ეკვადორი, სალვადორი, საფრანგეთი, საქართველო, გერმანია, გვატემალა, გვინეა-ბისაუ, გაიანა, უნგრეთი, ინდოეთი, ინდონეზია, ირანი,
ერაყი, ირლანდია, იტალია, იაპონია, კენია, კოსოვო , ლიბანი, ლიბია, ლიეტუვა, მალაიზია,
მალი, მალტა, მექსიკა, მიკრონეზია, მოლდოვა, მოზამბიკი, ნეპალი, ნიდერლანდები, ახალი
ზელანდია, ნიგერი, ნიგერია, ნორვეგია, პაკისტანი, პალესტინის ტერიტორიები, პარაგვაი,
პერუ, ფილიპინები, პოლონეთი, სენტ-ლუჩია, სერბეთი, სლოვენია, სამხრეთ აფრიკა, სამხრეთ კორეა, სამხრეთ სუდანი, ესპანეთი, შრი-ლანკა, სუდანი, შვედეთი, შვეიცარია, სირია,
ტანზანია, ტუნისი, თურქეთი, უგანდა, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო, შეერთებული შტატები, ვენესუელა, ზამბია და ზიმბაბვე.
2. არაბული, ბენგალური, ჩინური, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, ინდონეზიური, ჰაუსების ენა, კორეული, სპარსული, პორტუგალიური, რუსული, რუმინული და ესპანური.
3. ბოსნია, ბურუნდი, კამბოჯა, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, კოლუმბია, კონგოს
დემოკრატიული რესპუბლიკა, ეკვადორი, საქართველო, გვინეა, ერაყი, კენია, კოსოვო, ლიბანი, მალი, მექსიკა, ნეპალი, ნიგერია, პალესტინის ტერიტორიები, სამხრეთ სუდანი, სუდანი,
სირია, ტუნისი, უგანდა, უკრაინა, და ზიმბაბვე.
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ლებიც ცნობილია ბოლოდროინდელ ან მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებული სექსუალური ძალადობის (CRSV დანაშაულების) ისტორიით. მეორე
კრიტერიუმი იყო ასეთი კონსულტაციების ორგანიზების განხორციელებადობის
შეფასება, დაზარალებულთა უსაფრთხოებისა და კონსულტაციების ჩატარების
რესურსის მქონე ადგილობრივი არასამთავრობო პარტნიორი ორგანიზაციების ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების ჩათვლით. საერთო მიზანი იყო
გეოგრაფიული და კულტურული მრავალფეროვნების ზომების უზრუნველყოფა. მაშინ, როდესაც კონსულტირებული დაზარალებულები გვთავაზობენ შეხედულებების მნიშვნელოვნად მრავალფეროვან ნიმუშებს, გაცნობიერებულია,
რომ ყველა რეგიონი და კულტურა არ არის თანაბრად წარმოდგენილი.
კონსულტაციებში მონაწილეობა დაახლოებით 500-მა სექსუალური ძალადობის დაზარალებულმა მიიღო. მათი დიდი უმრავლესობა იყო ქალი. კონსულტაციების პირველი რაუნდის შემდეგ შეინიშნა ქალი დაზარალებულების სიჭარბე, როგორც არასასურველი შედეგი. იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყო
მამაკაცი დაზარალებულების მოსმენა, WIGJ-მა იმუშავა ადგილობრივ არასამთავრობო პარტნიორ ორგანიზაციებთან, რათა ჩაეტარებინათ კონსულტაციები სპეციალურად, მამაკაცი დაზარალებულების შეხედულებების შეკრების
მიზნით.
პასუხების ფართო და მრავალფეროვანი ნაკრების მისაღებად, ღია კითხვების შედეგად განვითარებულ დიალოგში მონაწილეებს მიმართეს თხოვნით,
საილუსტრაციოდ მოეყვანათ „ნებისმიერი ტიპის სექსუალური ძალადობის“
მაგალითები. ამან შესაძლებლობა მიცა მონაწილეებს, რომ ჩართულიყვნენ
დისკუსიაში შეუზღუდავად, წინასწარ განსაზღვრული დეფინიციების გარეშე.
მონაწილეებს შეუნარჩუნდათ ანონიმურობა WIGJ-ს წინაშე. სწორედ ანონიმურობამ ღია ტიპის დიალოგთან ერთად, წაახალისა ღია და გულწრფელი
დისკუსია. ზოგიერთ ქვეყანაში ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც
ჩართული იყვნენ კონსულტაციებში, განაცხადეს, რომ დისკუსიების შედეგად
დაიდენტიფიცირდა სექსუალური ძალადობის ისეთი პრაქტიკები, რომლებიც
მათთვის მანამდე უცნობი იყო წლების მანძილზე სექსუალური ძალადობის გადაჭრის სფეროში მუშაობის შემდეგაც კი. მათ კონსულტაციების თავისუფალი
თხრობის სტილი და ანონიმურობა მიიჩნიეს კრიტიკულ დადებით ფაქტორად,
რაც დაზარალებულებს საშუალებას აძლევდა, გაემხილათ მრავალი ფორმის
სექსუალური ძალადობის ფაქტები, რომლებიც მათ გადახდათ, შეესწრნენ ან
გაგონილი ჰქონდათ.
დაზარალებულებისთვის არ მიუმართავთ პირდაპირი თხოვნით, რომ გაეზიარებინათ პირადი ისტორიები და გამოცდილება, ამის ნაცვლად მათ შესთავაზეს, რომ მოეყოლათ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რისი სურვილიც ექნებოდათ, იქნებოდა ეს პირადი თუ საზოგადო. რამდენიმე კონსულტაციაში
მონაწილეებმა გადაწყვიტეს, გაეზიარებინათ მათი საკუთარი გამოცდილება,
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ან მათთვის ნაცნობი სხვა ადამიანების გამოცდილება, ხოლო სხვა შემთხვევებში საუბრები უფრო საზოგადო ხასიათს ინარჩუნებდა.
კონსულტაციებსა და დისკუსიებში დაზარალებულები უზრუნველყოფილნი იყვნენ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერით.
კონსულტაციების შემდეგ მონაწილეებს უცხადებდნენ დაფასებისა და მადლიერების სიტყვებს მათი დროისა და გაზიარებული შეხედულებებისთვის. ისინი
იყვნენ ინფორმირებულნი, თუ რა ბედი ეწეოდა მათ მიერ მოწოდებულ მონაცემებს და რაში მდგომარეობდა დეკლარაციის შემუშავების პროცესი. ყოველთვიური განვითარება კამპანიის უწოდე მას ის, რაც არის შესახებ ეგზავნებათ
არასამათავრობო პარტნიორ ორგანიზაციებს, რომლებიც ატარებდნენ დაზარალებულებთან კონსულტაციებს, რათა შესაძლებელი იყოს დაზარალებულთათვის მათი გაზიარება. დეკლარაციის საბოლოო ვერსია გაეგზავნება ყველა
არასამთავრობო პარტნიორ ორგანიზაციას თხოვნით, რომ მიაწოდონ განახლებული ინფორმაცია დაზარალებულებს.
2.4 შედგენის პროცესი და ექსპერტთა მიმოხილვა
2019 წლის აპრილიდან მაისის ჩათვლით, დაზარალებულთა მიმდინარე მონაცემებზე დაყრდნობით, დოქტორ როსმარი გრეის (Dr Rosemary Grey; სიდნეის
უნივერსიტეტი) და WIGJ-ს გუნდის მიერ მომზადდა დეკლარაციის პირველი
სამუშაო პროექტი.
ასევე მომზადდა ორი დანართი:
•

კომენტარი, რომელიც დეტალურად ხსნის დეკლარაციის თითოეულ დებულებას; და

•

მეთოდოლოგია, რომელიც ხსნის დეკლარაციისა და მისი დანართების შემუშავების პროცესს.

2019 წლის მაისში, დეკლარაციის სამუშაო პროექტი და კომენტარების პროექტი განიხილა ექსპერტთა პანელმა, კერძოდ:
•

პროფესორი ქრისტინ ჩინკინი (Prof Christine Chinkin), საერთაშორისო სამართლის ემერიტუს პროფესორი, საპროფესორო კვლევის წევრი/მონაწილე, და ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა სკოლის
(LSE) ქალთა, მშვიდობისა და უსაფრთხოების ცენტრის დამფუძნებელი დირექტორი, ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო;

•

პროფესორი ვალერიე ოოსტერველდი (Prof Valerie Oosterveld), ვესტერნ
უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი და
ასოცირებული დეკანი, ონტარიო, კანადა;
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•

მის პატრიცია ვ. სელერსი (Ms Patricia V. Sellers), საერთაშორისო სისხლის
სასამართლოს ოფისის სპეციალური მრჩეველი გენდერის საკითხებში, ჰააგა, ნიდერლანდების სამეფო;

•

მის პრიია გოპალანი (Ms Priya Gopalan), ადამიანის უფლებების, საერთაშორისო სისხლის სამართლისა და გენდერის პრაქტიკოსი სექსუალურ და
გენდერული ნიშნით ძალადობის საკითხებზე მუშაობის მდიდარი გამოცდილებით, შვეიცარია.

იმ ფასეულ კომენტარებზე დაყრდნობით, რომლებიც მიღებული იქნა ამ ექსპერტებისგან საკონფერენციო ზარებით, ელ. ფოსტის მიმოწერით, და წერილობითი უკუკავშირით, WIGJ-მა შეიმუშავა დეკლარაციისა და მისი დანართების კონსოლიდირებული ვერსია.
ამის შემდეგ დეკლარაციის პროექტი განსახილველად და დამატებებისთვის
გაეგზავნა 50-ზე მეტ არასამთავრობო პარტნიორ ორგანიზაციას და 30 ექსპერტს, მათ შორის აკადემიკოსებს, საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის ექსპერტებს, სახელმწიფო დელეგაციების იურიდიულ მრჩევლებს,
და დაზარალებულთა ქსელებს.
2.5 ფინალიზაცია
პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების კომენტარები
და უკუკავშირი დეკლარაციის საბოლოო პროექტში შეჯერდა. 2019 წლის სექტემბერში უწოდე მას ის, რაც არის კამპანიამ მიიღო დეკლარაციისა და მისი
დანართების ფინალური ვერსია.

3. ანალიზი და მონაცემთა გამოყენება
დეკლარაცია შემუშავდა სექსუალური ძალადობის დაზარალებულთა და სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების, ექსპერტებისა და პრაქტიკოსების ფართო
სპექტრის მიერ მოწოდებული მონაცემებით. აღნიშნული მოიცავდა მონაცემთა
ანალიზსა და მათ ჩამოყალიბებას დეკლარაციაში ჩამოთვლილი პრინციპების,
ინდიკატორებისა და მაგალითების სახით. კონკრეტულად, პროცესი მოიცავდა:
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•

ფრაზების დამუშავებას, რათა სრულად ასახულიყო მონაწილეთა მიერ აღწერილი მრავალმხრივი გამოცდილებები;

•

პასუხებისთვის სტანდარტული ფორმის მიცემას, როგორიცაა ცალკეულ აქტებზე საპასუხოდ საილუსტრაციო მაგალითების ჩამოყალიბება;

•

სამართლებრივ ნორმებზე, თეორიასა და აკადემიურ კვლევებზე მითითებების დამატებას, რათა დაზუსტებულიყო კონკრეტული საკითხები;
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•

უზრუნველყოფას, რომ დეკლარაცია ყოფილიყო მაქსიმალურად ინკლუზიური და ყოვლისმომცველი; და

•

უზრუნველყოფას, რომ სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობდა, ყველა
აქტი აღწერილიყო გენდერულად ნეიტრალური ტერმინების გამოყენებით
და ლესბოსელი, გეი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსი და ქვეარ (ლგბტიქ) თემის წევრთა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებით.

4. მომავალი გადასინჯვა
სექსუალური ძალადობის შესახებ ჰააგის პრინციპები მოაზრებულია, რომ
იქნება დოკუმენტების ცოცხალი ნაკრები. არსებობს მოლოდინი, რომ ეს დოკუმენტები პერიოდულად გადაისინჯება და განახლდება, და პარალელურად
იქნება მოთხოვნილი უკუკავშირი.

სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ
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საერთაშორისო
სისხლის სამართლის
სახელმძღვანელო
მითითებები
სექსუალური ძალადობის
შესახებ
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შესავალი

საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები სექსუალური ძალადობის შესახებ (საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო
მითითებები) არის ერთი კომპონენტი სექსუალური ძალადობის შესახებ სამნაწილიანი ჰააგის პრინციპებისა, რომელიც ასევე შედგება სექსუალური ძალადობის
შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციის (სამოქალაქო საზოგადოების
დეკლარაცია) და სექსუალური ძალადობის შესახებ ძირითადი პრინციპებისგან

კონტექსტი
მნიშვნელოვანი პროგრესი განხორსაერთო ჯამში სახელმძღვანელო
ციელდა ადრეული 1990-იან წლების
შემდეგ კონფლიქტსა და სისასტიკესმითითებები მიზნად ისახავს
თან დაკავშირებული სექსუალური ძაყველა ფორმის CARSV-ის
ლადობის (conflict and atrocity-related
დანაშაულების მსხვერპლთათვის
sexual violence, შემდგომში – CARSV)
ეფექტური სამართლიანობის
დანაშაულების დაუსჯელობის აღმოფხვრისა და დაზარალებულთა მართგანხორციელების ხელშეწყობას.
ლმსაჯულებაზე
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის საკითხში, CARSV-ის კონკრეტული დანაშაულების ცალსახა ნორმატიული კრიმინალიზაციით და ad hoc საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალების (ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი და რუანდის საერთაშორისო სისხლის
სამართლის ტრიბუნალი, შემდგომში მოხსენიებული, როგორც ICTY და ICTR ან
ad hoc ტრიბუნალები) მიერ იურისპრუდენციის რევოლუციური განვითარებით. ამ
წარმატებებზე დაყრდნობით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს
(ICC) რომის წესდებამ გააფართოვა სექსუალური ძალადობის დანაშაულების საერთაშორისო კოდიფიცირებული სამართლის ჩამონათვალი, რათა მოეცვა გაუპატიურება, სექსუალური მონობა, იძულებითი პროსტიტუცია, იძულებითი ორსულობა,
იძულებითი სტერილიზაცია და „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმა“
როგორც ომის დანაშაულები და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები. CARSV-ის დანაშაულები, „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“

საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები სექსუალური ძალადობის შესახებ
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ჩათვლით, ასევე კოდიფიცირებული იყო ჰიბრიდული სისხლის სამართლის
ტრიბუნალების მიერ (სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლო (SCSL) და
კამბოჯის სასამართლოების საგანგებო პალატების მიერ (ECCC), შემდგომში
მოხსენიებული როგორც SCSL და ECCC ან ჰიბრიდული ტრიბუნალები). თითოეულმა ამ სასამართლომ კიდევ უფრო მეტად განავითარა სამართლის სისტემა.
დანაშაული „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმა“ თვალნათვლივ ყველა კატეგორიის მომცველია, ფარავს რა სექსუალური ძალადობის იმ
აქტებს, რომლებიც შესაძლოა, პირდაპირ არ ჩაჯდეს CARSV-ის დანაშაულების
ჩამოთვლილ დასახელებებში. ამგვარად, ამ დანაშაულის აღიარებამ და კოდიფიკაციამ აამაღლა CARSV-ის დანაშაულების ჩამდენთა პასუხისმგებლობის
დაყენებისა და მსხვერპლთათვის ინკლუზიური მართლმსაჯულების აღსრულების პოტენციალი.
თუმცაღა, იმ ქმედებათა ფარგლები, რომლებიც შესაძლოა, მოხვდეს კატეგორიაში „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმა“, ფართოდ არ
განიმარტება. მაშინ, როდესაც საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები (ICC Elements of Crimes) აკონკრეტებს, რომ
„სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“ შემადგენლობის არსებობის დასამტკიცებლად, სხვა ყველაფერთან ერთად (inter alia), უნდა იყოს
ნაჩვენები, რომ დანაშაულის ჩამდენმა თავად ჩაიდინა ან გამოიწვია სხვა
პირის ჩაბმა „სექსუალური ხასიათის ქმედების“ განხორციელებაში, არ არის
წარმოდგენილი მითითებები იმ პარამეტრების თაობაზე, თუ რა წარმოადგენს სექსუალური ხასიათის აქტს. მეტიც, დირექტივები, რომლებიც შესაძლოა,
ამოიკრიბოს ICC-ის და ასევე ad hoc და ჰიბრიდული ტრიბუნალების სამართლის სისტემიდან, ლიმიტირებულია.
ინტერპრეტაციისა და ავტორიტეტული მითითებების ნაკლებობა ქმნის მასობრივ საერთაშორისო დანაშაულთა სექსუალური კომპონენტების სრულყოფილად გამკლავებაში ძალისხმევის შესუსტების საფრთხეს, რასაც შედეგად მოყვება:
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•

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების პრაქტიკოსთა მიერ CARSV-ის
დანაშაულებთან გამკლავების პრაქტიკის შეუსაბამობა მსხვერპლთა მიერ
აღქმულ და გამოცდილ ძალადობასთან;

•

CARSV-ის დანაშაულებში სექსუალური ხასიათის აქტების, მსხვერპლთა,
მოწმეთა და დანაშაულის ჩამდენთა ამოცნობისა ან იდენტიფიცირების და
ჩადენილი დანაშაულის მასშტაბის სწორად შეფასების მარცხი;

•

დამაჯერებელი მტკიცებულებების არსებობის მიუხედავად, CARSV-ის დანაშაულებზე წარდგენილი ბრალდებების ნაკლებობა;

•

წარუმატებლობა ყველა ფორმის CARSV-ის დანაშაულისთვის სისხლისსა-

ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

მართლებრივ დევნაში და იმის უზრუნველყოფაში, რომ CARSV-ის დანაშაულებისთვის წარდგენილი ბრალდებები იყოს ამომწურავი;
•

CARSV-ის დანაშაულებისთვის წარდგენილ ბრალდებებზე გამამართლებელი ვერდიქტები/განაჩენები; და

•

CARSV-ის დანაშაულთა იმგვარად გადაკვალიფიცირება, რომ იგი მსხვერპლთა პერსპექტივიდან აღარ ასახავს ზიანს, რომელიც მათ განიცადეს, რაც
თავის მხრივ იწვევს სამართლებრივი დაცვის საშუალებების შეუსაბამობას
და ნაკლოვანებას.

აქ იდენტიფიცირებული გამოწვევები ანალოგიურად შეეხება CARSV-ის ისეთ
დანაშაულებს, როგორიცაა სექსუალური მონობა და იძულებითი პროსტიტუცია, რომლებიც ასევე შეიცავს „სექსუალური სახიათის აქტს“, როგორც ქმედების შემადგენლობის მატერიალურ ელემენტს.1
ამასთანავე, იმის გააზრება თუ რა ტიპის ქცევამ შეიძლება, შეადგინოს „სექსუალური ხასიათის აქტი“ და ასეთმა ქცევამ როდის შეიძლება, აიწიოს სექსუალური ძალადობის საფეხურზე, მხოლოდ სექსუალური ძალადობის აქტების
შემცველი ომის დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულების საკითხთა გადასაჭრელად არაა მნიშვნელოვანი. სექსუალური ძალადობის ჩადენამ შესაძლოა, ასევე დააკმაყოფილოს ომისა და კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული სხვა დანაშაულების მატერიალური ელემენტების შემადგენლობა, როგორიცაა აპარტეიდი, დეპორტაცია ან მოსახლეობის იძულებითი გადაყვანა, მონობა, განადგურება, გენოციდი, ადამიანის პირადი ღირსების უხეში დარღვევები, დევნა, წამება, და გაზრახ მძიმე ტანჯვის ან სხეულისა
და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების გამოწვევა.2 სექსუალურმა ძალადობამ
შესაძლოა, ასევე მოგვცეს გენოციდის აქტის შემადგენლობა. ამგვარად, სიცხადე ქცევის მასშტაბისა, რომელიც შესაძლებელია, დაკლასიფიცირდეს სექსუალურ ძალადობად, ამ დანაშაულებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების
მაჩვენებლის ამაღლებას გაუწევს სამსახურს.

1.
იხილეთ, შესაბამისად, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები მუხლები 7(1)(g)-2 (სექსუალური მონობის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული), 8(2)(b)(xxii)-2 (სექსუალური მონობის ომის დანაშაული) და 8(2)(e)(vi)-2
(სექსუალური მონობის ომის დანაშაული), ელემენტი ორი: დანაშაულის ჩამდენმა გამოიწვია,
რომ ასეთი პირი ან პირები ჩართულიყვნენ ერთ ან მრავალ სექსუალური ხასიათის აქტში,“ და
მუხლები 7(1)(g)-3 (იძულებითი პროსტიტუციის კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული), 8(2)(b)(xxii)-3 (იძულებითი პროსტიტუციის ომის დანაშაული) და 8(2)(e)(vi)-3 (იძულებითი პროსტიტუციის ომის დანაშაული) ელემენტი ერთი: „დანაშაულის ჩამდენმა გამოიწვია,
რომ ერთი ან მრავალი პირი ჩართულიყო ერთ ან მრავალ სექსუალური ხასიათის აქტში [...]“.
2.
როგორც ამ სახელმძღვანელო მითითებებში არის ახსნილი, ad hoc და ჰიბრიდულმა
ტრიბუნალებმა უკვე დაამკვიდრეს, რომ ამ დანაშაულებიდან ბევრის შემადგენლობა შესაძლოა, სახეზე იყოს, სექსუალური ხასიათის ძალადობის აქტის ჩადენის დადგენის შემთხვევაში.
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მიზანი
ამ ნაკლის აღმოსაფხვრელად, ქალთა ინიციატივებმა გენდერული სამართლიანობისთვის, სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების
დეკლარაციის გამოყენებით შექმნეს საერთაშორისო სისხლის სამართლის
სახელმძღვანელო მითითებები. სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია უზრუნველყოფს „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“ ინტერპრეტაციის გააზრებას იმის ახსნით, თუ რა ხდის აქტს სექსუალურს და როდის
შეადგენს სექსუალური ხასიათის აქტი სექსუალურ ძალადობას დაზარალებულის პერსპექტივიდან, რომელიც გამდიდრებულია სამოქალაქო საზოგადოების, პრაქტიკოსების, აკადემიკოსი მკვლევარებისა და პოლიტიკის შემქმნელთა მიერ მოწოდებული მონაცემებით.
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციას გარდაქმნის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოდ სისხლის სამართლის პრაქტიკოსებისთვის, რომლებიც მუშაობენ CARSV-ის
დანაშაულებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხებზე, ხსნის რა გარემოებებს, რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც, სექსუალური ძალადობის აქტმა,
მათ შორის, დაზარალებულთა მიერ იდენტიფიცირებულმა, შეიძლება, მიაღწიოს
საერთაშორისო დანაშაულის ხარისხს, რაც, თავის მხრივ, იწვევს ინდივიდუალურ
სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მაშინ, როდესაც საერთაშორისო
სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები ეფუძნება საერთაშორისო
სისხლის სასამართლოს, ad hoc და ჰიბრიდული ტრიბუნალების იურისპრუდენციასა და ნორმატიულ აქტებს, ისინი შექმნილია პრაქტიკოსთა მიერ როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდასახელმწიფოებრივ იურისდიქციებში გამოყენებისთვის.
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები შექმნილია CARSV-ის დანაშაულების საკითხების გადაწყვეტისას სისხლის სამართლის პრაქტიკოსთა დასახმარებლად, შემდეგი საშუალებებით:
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•

კრეატიული, დახვეწილი და პროგრესული სტრატეგიების შთაგონება და
წახალისება CARSV-ის დანაშაულებისთვის პასუხისმგებლობის გასაუმჯობესებლად;

•

პრაქტიკოსთა მეგზურობა CARSV-ის დანაშაულთა ელემენტების ინტერპრეტირებისას, „სექსუალური ხასიათის აქტის“ ჩათვლით, პროგრესული,
კულტურულად სენსიტიური, ინკლუზიური და კონტექსტუალურად შესაფერისი მეთოდით;

•

პრაქტიკოსთა დახმარება ამომწურავი და საკმარისი მტკიცებულებების
მოპოვებაში CARSV-ის დანაშაულებზე, მათ შორის, იდენტიფიცირებაში,
თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ჩადენილი CARSV-ის დანაშაული და
რა ზოგად კონტექსტში მოხდა იგი;

ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

•

პრაქტიკოსთა ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა მოკვლევებისა და
მათ მიერ დაზარალებულთა, მოწმეთა და დანაშაულის ჩამდენთა იდენტიფიცირების პროცესში;

•

პრაქტიკოსთა დახმარება CARSV-ის დანაშაულებისთვის ბრალდებებზე
დამაჯერებელი არგუმენტების ჩამოყალიბებაში იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სექსუალური ძალადობის ყველა განზომილების დაფარვა; და

•

პრაქტიკოსთა შორის CARSV-ის დანაშაულების ყველა ფორმის ცნობადობისა და აღიარების გაზრდა.

გათვალისწინებულია, რომ სახელმძღვანელო მითითებები ასევე გამოყენებული იქნება, როგორც ღირებული ინსტრუმენტი, სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, ვინც ასევე აწყდებიან გამოწვევებს CARSV-ის დანაშაულთა საკითხების გადაწყვეტის პროცესში.
საერთო ჯამში სახელმძღვანელო მითითებები მიზნად ისახავს ყველა ფორმის
CARSV-ის დანაშაულების მსხვერპლთათვის ეფექტური სამართლიანობის განხორციელების ხელშეწყობას.
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სექსუალური ძალადობის, როგორც კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისა და ომის
დანაშაულის ელემენტები
1. იმის დასადგენად, რომ სექსუალური ხასიათის აქტი შეადგენს კაცობრი-

ობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს ან ომის დანაშაულს, რაც იწვევს
ინდივიდუალურ სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რამდენიმე
ელემენტი უნდა დადგინდეს, რომლებიც შემდეგნაირად შეიძლება ჩამოყალიბდეს:
a. ობიექტური ელემენტები (actus reus), რაც აჩვენებს აკრძალული ქმედების

ჩადენას;
b. სუბიექტური ელემენტები (mens rea), რაც აჩვენებს, რომ აკრძალული

ქმედება ჩადენილი იყო ბრალეული ფსიქიკური მდგომარეობით; და
c. კონტექსტუალური ელემენტები, რომლებიც ადგენს, რომ ქმედებას აქვს

ნექსუსი (კავშირი) კონკრეტულ გარემოებათა კრებულთან.
ასევე აუცილებელია, დადგინდეს პასუხისმგებლობის რეჟიმი, რომლითაც სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა შეერაცხება ბრალდებულს.3
2. მართალია, დანაშაული – „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორ-

მა“ არ არის გათვალისწინებული ad hoc ტრიბუნალთა მარეგულირებელ
წესდებებში, სექსუალური ძალადობა სისხლისსამართლებრივად მაინც
იდევნებოდა ომის სხვა დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული სხვა დანაშაულების ცნებების ქვეშ.4 ამ შემთხვევებში ტრიბუნა-

3. დეტალებისთვის, თუ პასუხისმგებლობის რომელი რეჟიმები გამოიყენება სექსუალური ძალადობის დანაშაულებზე ad hoc ტრიბუნალებისა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისპრუდენციაში, იხილეთ „საერთაშორისო პროტოკოლი კონფლიქტის დროს
მომხდარი სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირებისა და გამოძიების შესახებ, საუკეთესო
პრაქტიკა სექსუალური ძალადობის, როგორც დანაშაულის ან საერთაშორისო სამართლის დარღვევის დოკუმენტირების შესახებ“, მეორე გამოცემა, უცხოური & ერთა მეგობრობის ოფისი, დიდი
ბრიტანეთი, მარტი 2017; „კონფლიქტთან დაკავშირებული სექსუალური ძალადობის სისხლისსამართლებრივი დევნა ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის
მიერ“, რედაქტირებული სერჯ ბრამეთსისა და მიშელ ჯარვისის მიერ (Serge Brammertz, Michelle
Jarvis), ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესა, 2016; „საერთაშორისო პროტოკოლი კონფლიქტის
დროს მომხდარი სექსუალური ძალადობის დოკუმენტირებისა და გამოძიების შესახებ, საუკეთესო პრაქტიკა სექსუალური ძალადობის, როგორც დანაშაულის ან საერთაშორისო სამართლის დარღვევის დოკუმენტირების შესახებ“, პირველი გამოცემა, უცხოური & ერთა მეგობრობის
ოფისი, დიდი ბრიტანეთი, ივნისი 2014; „პასუხისმგებლობის რეჟიმები, საერთაშორისო სისხლის
სასამართლოს მიმდინარე იურისპრუდენციისა და პრაქტიკის მიმოხილვა“, საექსპერტო ნაშრომი,
ქალთა ინიციატივები გენდერული სამართლიანობისთვის, ნოემბერი 2013.
4.
სექცია სახელწოდებით „Ad hoc და ჰიბრიდული ტრიბუნალების მიერ დაფუძნებული
სექსუალური სახიათის აქტები“.
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ლები სექსუალური ძალადობის ელემენტების განსაზღვრისას მსჯელობაში
ეყრდნობოდნენ საერთაშორისო ჩვეულებით სამართალს.5 საერთაშორი-

5. გაეროს გენერალური ასამბლეა, „გენერალური მდივნის ანგარიში უშიშროების საბჭოს
808 რეზოლუციის (1993) მეორე პარაგრაფის შესაბამისად“, 3 მაისი 1993 UN Doc S/25704, პარაგრაფი 34 (რომ „nullum crimen sine lege პრინციპის გამოყენება მოითხოვს, რომ საერთაშორისო ტრიბუნალი იყენებდეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის წესებს,
რომლებიც ყოველგვარი ეჭვის გარეშე არის ჩვეულებითი სამართლის ნაწილი, ამგვარად,
სპეციალურ კონვენციებთან ზოგიერთი სახელმწიფოს შეერთებისა და სხვათა მიერ თავის
შეკავების პრობლემა აღარ წარმოიშვება“); Prosecutor v. Barayagwiza, ICTR-97-19-AR72,
გადაწყვეტილება პროკურორის მიმართვაზე გადასინჯვის ან თავიდან განხილვის შესახებ,
31 მარტი 2020, პარაგრაფი 69 (რომ „[ს]აერთაშორისო ტრიბუნალი არის უნიკალური ინსტიტუცია, რომელიც რეგულირდება თავისი საკუთარი წესდებით და საერთაშორისო ჩვეულებითი
სამართლის ნორმებით, როდესაც ამის განჭვრეტა შესაძლებელია“); Prosecutor v. Brima et
al, SCSL-04-16-T, სასამართლოს გადაწყვეტილება, 20 ივნისი 2007 („Brima et al-ის პირველი
ინსტანციის გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 638-639 („[ი]მ [დანაშაულებთან მიმართებაში,
რომლებზეც სპეციალურ სასამართლოს აქვს იურისდიქცია], გაეროს გენერალური მდივანი
[...] თავის „ანგარიშში სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლოს დაფუძნების შესახებ
აღნიშნავს, რომ [კ]ანონიერების პრინციპის აღიარებით, უფრო ზუსტად კი nullum crimen sine lege Prosecutor v. Kajelijeli, ICTR-98-44A-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 23
მაისი 2005 („Kajelijeli-ს სააპელაციო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფი 209 („[ს]ასამართლო
პალატის მსჯელობის წინამდებარე გადასინჯვაში სააპელაციო პალატა დაეყრდნობა ამ
ტრიბუნალის სამართლის წყაროებს, მაგალითად, მის წესდებას, მის წესებს და ჩვეულებით
საერთაშორისო სამართალს“); Prosecutor v. Furundžija, IT-95-17/1-T, სასამართლო
გადაწყვეტილება, 10 დეკემბერი 1988 („Furundžija-ს სასამართლო გადაწყვეტილება“),
პარაგრაფი 168 (ასაბუთებს „[გ]აუპატიურებისა და სხვა სერიოზული სექსუალური დანაშაულის
აკრძალვა შეიარაღებულ კონფლიქტში ასევე განვითარებულია ჩვეულებით საერთაშორისო
სამართალში [...] ეს ნორმები გამოყენებადია ნებისმიერ შეიარაღებულ კონფლიქტში“);
Prosecutor v. Tadič, IT-94-1-T, სასამართლოს მოსაზრება და გადაწყვეტილება, 7 მაისი
1997 („Tadič-ის სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 622-623 (საერთაშორისო
ჩვეულებითი სამართლით კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის აკრძალვის
სტატუსს, რომ ეს დასკვნა გამომდინარეობს ამ საქმეში იურისდიქციის შესახებ სააპელაციო
პალატის გადაწყვეტილებიდან); Prosecutor v. Sesay et al, SCSL-04-15-T, სასამართლო
გადაწყვეტილება, 2 მარტი 2009 (Sesay et al სასამართლო გადაწყვეტილება), პარაგრაფი 58
(ICTY-ს სასამართლო პალატის გადაწყვეტილების მსჯელობას Tadič-ის საქმის სასამართლო
გადაწყვეტილებიდან, რომ კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის აკრძალვა
არის საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ნაწილი); Prosecutor v Milutinović et al, IT-0587-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 26 თებერვალი 2009 („Milutinović et al სასამართლო
გადაწყვეტილება“), ტომი 2 (4-დან), პარაგრაფი 196 (რომ „არც ერთი საერთაშორისო
ხელშეკრულება არ წარმოადგენს სექსუალური დანაშაულის, როგორც საერთაშორისო
სამართლით აღიარებული დანაშაულის ელემენტებს“ და რომ [ა]ნალოგიურად, სექსუალური
დანაშაულის ელემენტები საერთაშორისო ჩვეულებით სამართალში არასდროს ყოფილა
განვრცობილი“); Prosecutor v. Stakič, IT-97-24-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 31 ივლისი
2003 („Stakič-ის სასამართლო გადაწყვეტილება“), (ყურადღებას ამახვილებს, inter alia,
გამოიყენა შემდეგი პრინციპები, როგორც დასაბუთების საფუძველი: [...] ნორმები, რომლებიც
[ICTY-ს] წესდების 2-დან 5-მდე მუხლებშია გადმოცემული [რომლებიც არეგულირებს ომის
დანაშაულს, გენოციდის დანაშაულს და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს]
ასახავს საერთაშორისო ჩვეულებით სამართალს“); Prosecutor v. Galič, IT-98-29-A,
სასამართლო გადაწყვეტილება, 30 ნოემბერი 2006, პარაგრაფი 83 (, რომ „მოსამართლეები
გამუდმებით ცდილობდნენ, დაკმაყოფილებულიყვნენ იმით, რომ დანაშაულები, რომლებიც
საბრალდებო დასკვნებში იყო წარდგენილი ბრალად, დანაშაულად ითვლებოდა ჩვეულებითი
საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად, მათი ჩადენის მომენტისთვის და საკმარისად
იყო განმარტებული სამართლის ამ დარგით [...] იმიტომ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში [...]
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სო და შიდასახელმწიფოებრივ პრაქტიკოსებს, რომლებიც იყენებენ საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ნორმებს, შეუძლიათ იხელმძღვანელონ ამ იურისპრუდენციით, როგორც ავტორიტეტული მითითებებით.6
3. რომის წესდება იყო პირველი „სექსუალური ძალადობის რაიმე სხვა ფორ-

მის“ ომის დანაშაულად და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად კოდიფიკაციაში. მართალია, სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სასამართლოს წინაშე ამ დანაშაულის წარმატებული სისხლისსამართლებრივი დევნა ჯერ არ განხორციელებულა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები ხსნის, თუ როგორ
განიმარტება დანაშაულის ელემენტები რომის წესდების მიხედვით, რაც
ასევე შესაძლოა, გამოყენებული იყოს გზამკვლევად სხვა იურისდიქციებში,
სადაც რომის წესდება მოქმედებს.
4. მეთოდი, რომლითაც თითოეული კატეგორიის ელემენტს უდგებოდნენ ad

hoc ტრიბუნალები, საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის გათვალისწინებითა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელემენტების განმარტების შესაბამისად, უფრო დეტალურად აღწერილია ქვემოთ.

საერთაშორისო ხელშეკრულების ნორმა თავისთავად შესაფერისად ვერ განმარტავს
მის მიერ კრიმინალიზებული დანაშაულის ელემენტებს და სართაშორისო ჩვეულებითი
სამართალი უნდა შევიდეს ამ ელემენტების განსაზღვრებაში“); Prosecutor v. Blaškič, IT-9514-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 29 ივლისი 2004, პარაგრაფი 141 (აღნიშნავს რა, რომ
„[ტ]რიბუნალმა შესაძლოა, მიიღოს გამამტყუნებელი განაჩენი, მხოლოდ მაშინ, როდესაც
დანაშაული აკრძალულია ჩვეულებითი საერთაშორისო სისხლის სამართლით დანაშაულის
ჩადენის მომენტისთვის“); Prosecutor v. Hadžihasanovič et al, IT-01-47-AR72, გადაწყვეტილება
შუალედურ სააპელაციო საჩივარზე ბრძანების გამცემის პასუხისმგებლობასთან
მიმართებაში იურისდიქციის საკითხზე შედავების შესახებ, 16 ივლისი 2003, პარაგრაფი
35 (რომ „[ვ]ალდებულება ტრიბუნალისა, რომ დაეყრდნოს საერთაშორისო ჩვეულებით
სამართალს, გამორიცხავს რაიმე საჭიროებას კონვენციური სამართლის ციტირებისა,
როდესაც გამოყენებულია ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართალი“).
6. „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმა“, როგორც ომის დანაშაული და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, ასევე კოდიფიცირებული იყო ჰიბრიდული
ტრიბუნალების წესდებებით. მართალია, ამ დრომდე წარმატებული სისხლისსამართლებრივი დევნა მათზე ამ ტრიბუნალების წინაშე არ განხორციელებულა, მათი იურისპრუდენცია
ასევე დამკვიდრებულია საერთაშორისო ჩვეულებით სამართალში და ამგვარად მასზე, როგორც ავტორიტეტულ გზამკვლევზე დაყრდნობა შეიძლება როგორც საერთაშორისო, ასევე
შიდასახელმწიფოებრივი პრაქტიკოსების მიერ, როდესაც ისინი იყენებენ საერთაშორისო
ჩვეულებითი სამართლის ნორმებს.
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ნაწილი A.
მატერიალური ელემენტები (ACTUS REUS)
Ad hoc ტრიბუნალები
5. ICTR (რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი) იყო

პირველი, რომელმაც დახვეწა სექსუალური ძალადობის მატერიალური
ელემენტები, დაკვალიფიცირებული, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ
ჩადენილი დანაშაულის სხვა არაადამიანური აქტები, Akayesu-ს საქმეში
როგორც (a) „სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი აქტი“, რომელიც არის
(b) „ჩადენილი მაიძულებელ გარემოებებში მყოფი პირის მიმართ“.7 ამის
შემდეგ ICTY-ს (ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალი) სხვადასხვა სასამართლო პალატა შეეხო ამ დანაშაულის
მატერიალურ ელემენტებს, იყენებდა რა განსხვავებულ, მაგრამ შეიძლება
ითქვას, რომ თანმიმდევრულ მიდგომებს, კონკრეტულად კი იმის თაობაზე,
თანხმობის არარსებობის ელემენტი საჭიროებდა თუ არა დამტკიცებას.
6. მაგალითად, Furundžija-ს საქმეში სასამართლო პალატამ დადგინა, რომ:

საერთაშორისო სისხლის სამართლის წესები სჯის არამხოლოდ გაუპატიურებას, არამედ, ნებისმიერ სერიოზულ სექსუალურ დანაშაულს, რომელიც არ შეიცავს კონკრეტულად პენეტრაციას [...] აკრძალვა ფარავს სექსუალური ხასიათის ყველა სერიოზულ დანაშაულს, რომელიც აზიანებს ადამიანის ფიზიკურ
და მორალურ ხელშეუხებლობას [...] იძულების, მუქარისა და დაშინების ისეთი ხერხების გამოყენებით, რომლებიც შეურაცხყოფს და ამცირებს მსხვერპლის ღირსებას.“8 ამის საპირისპიროდ, Milutinovič-ის საქმეში სასამართლო
პალატამ „სექსუალური დანაშაულის“ მატერიალური ელემენტები აღწერა,
როგორც: (a) ჩადენა „სექსუალური ხასიათის აქტისა, მათ შორის, პირისთვის
ასეთი აქტის შესრულების მოთხოვნა“. (b) აქტი ლახავს მსხვერპლის ფიზიკურ
ხელშეუხებლობას ან უტოლდება მსხვერპლის პირადი ღირსების უხეშ დარღვევას. (c) მსხვერპლი არ აცხადებს თანხმობას აქტზე“.9
7. The Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 2 სექტემბერი
1998 (“Akayesu-ს სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 598, 688 (დაადგინა რა,
რომ: „[ს]ექსუალური ძალადობა, რომელიც მოიცავს გაუპატიურებას, ითვლება სექსუალური
ხასიათის ნებისმიერ აქტად, რომელიც ჩადენილია პირის მიმართ მაიძულებელ გარემოებებში“). ეს განმარტება არ ყოფილა გამხდარი სადავოდ სააპელაციო ინსტანციაში.
8. Furundžija-ს სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 186. Stakič-ის, პარაგრაფი 757
და Prosecutor v Brđanin, IT-99-36-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 1 სექტემბერი 2004 (Brđanin-ის სასამართლო გადაწყვეტილება), პარაგრაფი 1012 (იმავე განსაზღვრებას). ამ საქმეებში სექსუალური დანაშაულის განმარტება სააპელაციო ინსტანციაში არ გამხდარა სადავო.
9. Milutinovič et al სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 1 (4-დან), პარაგრაფი 201.
ასევე იხილეთ Prosecutor v. Đorđevič, IT-05-87/1-T, საჯარო სასამართლო გადაწყვეტილება
კონფიდენციალური დანართით, 23 თებერვალი 2011 („Đorđevič-ის პარაგრაფი 1768 (იზიარებს რა, Milutinovič et al-ის
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები სექსუალური ძალადობის შესახებ
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7. სასამართლო პალატამ Kvočka et al-ის საქმეში გამოიყენა სექსუალური

ძალადობის დეფინიცია, რომელიც Akayesu-ს საქმის სასამართლო პალატის გადაწყვეტილებაში იყო წარმოდგენილი.10 სასამართლო პალატამ
ასევე განმარტა, რომ „სექსუალური ძალადობა უფრო ფართო ცნებაა,
ვიდრე გაუპატიურება და იგი მოიცავს ისეთი დანაშაულებს, როგორიცაა
სექსუალური მონობა და მცირეწლოვანთა გახრწნა“, ასევე, მოიცავს „სექსუალურ დასახიჩრებას, იძულებით ქორწინებას და იძულებით აბორტს,
ისევე, როგორც გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, რომლებიც
პირდაპირაა ჩამოთვლილი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებით ომის დანაშაულებსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ
ჩადენილ დანაშაულებში“.11
8. Đorđevič-ის საქმეში, სააპელაციო პალატამ დაადასტურა სექსუალური ძა-

ლადობის დეფინიცია, რომელიც სასამართლო პალატის მიერ იყო გაზიარებული, ხოლო თავდაპირველად დააფუძნა Milutinovič-ის საქმეზე მიღებულმა გადაწყვეტილებამ.12
9. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ როდესაც სექსუალური ძალადობის

აქტი კვალიფიცირდება, როგორც ომის დანაშაულისა და კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის საბაზისო აქტი, აუცილებელია, რომ
დადასტურდეს ამ დანაშაულთა სპეციალური მატერიალური ელემენტებიც.13

რომის წესდება
10. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელე-

მენტები აკონკრეტებს „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“, როგორც ომის დანაშაულისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების შემადგენლობის შემდეგ მატერიალურ ელემენტებს:
a. „დანაშაულის ჩამდენმა განახორციელა სექსუალური ხასიათის აქტი

სხვა პირის ან პირების წინააღმდეგ ან გამოიწვია ასეთი პირის ან პი-

10. Prosecutor v. Kvočka et al, IT-98-30/1-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 2 ნოემბერი
2001 („Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფი 180. ეს განმარტება სადავოდ
არ გამხდარა სააპელაციო ინსტანციაში.
11. Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 180 და სქოლიო 343.
12. იხილეთ Prosecutor v. Đorđevič, IT-05-87/1-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 27
იანვარი 2014 („Đorđevič-ის სააპელაციო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფი 851.
13. იხილეთ, მაგალითად, Milutinovič et al სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 1 (4-დან),
პარაგრაფი 201 (რომ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი იმ დანაშაულის დევნისას, რომელსაც საფუძვლად სექსუალური დანაშაული უდევს, დანაშაულის შემადგენლობის დასაფუძნებლად
აუცილებელია, პროკურორმა სექსუალური დანაშაულის ელემენტებთან ერთად დაამტკიცოს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის სავალდებულო ელემენტები).
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რების ჩაბმა სექსუალური ხასიათის აქტში ძალადობით, ძალადობის
გამოყენების მუქარით ან იძულებით, რომელიც გამოწვეულია ძალადობის შიშით, თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვით, დაკავებით,
ფსიქოლოგიური ზეწოლით, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით,
ამ პირის ან პირების ან სხვა პირის მიმართ ან მაიძულებელი გარემო
პირობებით ბოროტად სარგებლობით ან ასეთი პირის ან პირების უუნარობით, მიცენ ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა.“14
b. ასეთი ქმედების სიმძიმე უტოლდება:
i.

სექსუალური ძალადობით კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის შემთხვევაში (მუხლი 7(1)(g)-6) – კაცობრიობის
წინააღმდეგ ჩადენილ სხვა დანაშაულების სიმძიმეს, წესდების
მუხლი 7(1)(g)-ის მიხედვით, კერძოდ, გაუპატიურებას, სექსუალურ
მონობას, იძულებით პროსტიტუციას, იძულებით ორსულობას და
იძულებით სტერილიზაციას;15

ii. სექსუალური ძალადობის ომის დანაშაულის შემთხვევაში (მუხლი

8(2)(b)(xxii)-6), რომელიც დაკავშირებულია საერთაშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტთან – ჟენევის კონვენციების მძიმე დარღვევის სიმძიმეს;16
iii. სექსუალური ძალადობის ომის დანაშაულის შემთხვევაში (მუხლი

8(2)(e)(vi)–6), რომელიც დაკავშირებულია არასაერთაშორისო ხასიათის შეიარაღებულ კონფლიქტთან – ჟენევის ოთხი კონვენციისთვის საერთო მუხლი 3-ის სერიოზული დარღვევის სიმძიმეს.17

სექსუალური ხასიათის აქტი
Ad hoc და ჰიბრიდული ტრიბუნალების მიერ დაფუძნებული სექსუალური
სახიათის აქტები
11. Ad hoc და ჰიბრიდული ტრიბუნალების მიერ დაფუძნებული „სექსუალუ-

რი“ ხასიათის აქტების წარმომადგენლობითი ჩამონათვალი, რომელებ-

14. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლები 7(1)(g)-6,
8(2)(b)(xxii)-6, და 8(2)(e)(vi)-6, ელემენტი ერთი.
15. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 7(1)(g)-6,
ელემენტი ორი.
16. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 8(2)(b)
(xxii)-6, ელემენტი ორი.
17. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 8(2)(e)(vi)6, ელემენტი ორი.
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ზეც ასევე წარმატებით განხორციელდა სისხლისსამართლებრივი დევნა,
მდგომარეობს შემდეგში:18
a. ცემა, კბენა, დასახიჩრება ან სხეულის სექსუალური ნაწილის სხვაგვა-

რად დაზიანება;19

18. ეს წარმომადგენლობითი ჩამონათვალი მოიცავს მაგალითებს, იმ შემთხვევებისა, როდესაც ბრალდებული მაშინვე არ იქნა ცნობილი დამნაშავედ სექსუალური ხასიათის იმ აქტების ჩადენისთვის, რომლებიც პირველ ინსტანციას ჰქონდა დადგენილი. იგი ასევე მოიცავს
არასავალდებულო ძალის გზამკვლევს, ქმედების სექსუალური ხასიათის აქტად დაკვალიფიცირებისთვის, რომელიც ეფუძნება გაეროს ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს ანგარიშებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებს.
19. Prosecutor v. Todorović, IT-95-9/1-S, სასჯელის გადაწყვეტილება, 31 ივლისი 2001
(„Todorović-ის სასჯელის გადაწყვეტილება) პარაგრაფები 38, 34, 37 (Stevan Todorović
ცნობილი იქნა დამნაშავედ სექსუალურ დანაშაულში, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულის საბაზისო დანაშაულში, რომლითაც იდევნებოდა შემდეგი აქტები: „[მსხვერპლის] ცემა და დარტყმის მიყენება გენიტალიების არეში“ და მსხვერპლისთვის
ბრძანების მიცემა, რომ სხვა მამაკაცის პენისისთვის ეკბინა); Prosecutor v Simić, IT-95-9/2-S,
სასჯელის გადაწყვეტილება, 17 ოქტომბერი 2002 („Simić-ის სასჯელის გადაწყვეტილება“), პარაგრაფი 63 (Milan Simić დამნაშავედ იქნა ცნობილი წამებისთვის, როგორც კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის, აქტებისთვის, რომლებიც Tadić-ის სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 206, 194-198, 720, 722-730 და გვ. 285 (Dusko Tadić-ს მსჯავრი
დაედო ომის დანაშაულისთვის სასტიკი მოპყრობით და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის არაადამიანური აქტების გამო, მათ შორის ისეთი აქტებისთვის,
როგორიცაა: Prosecutor v Tadić, IT-94-1-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 15 ივლისი 1999
(„Tadić-ის სააპელაციო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 68, 170-171 და გვ. 144 (Tadić-ის
განთავისუფლების გადაწყვეტილება და მიიღო გამამტყუნებელი გადაწყვეტილებები
წამებითა და მძიმე ტანჯვისა და სხეულისა და ჯანმრთელობის განზრახ სერიოზული
დაზიანებით ჩადენილი ომის დანაშაულებისთვის, რომელიც, inter alia, ეფუძნებოდა
ამ აქტებს); Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 180, სქოლიო 343
(„სექსუალური ძალადობა ასევე მოიცავს ისეთ დანაშაულებს, როგორიცაა სექსუალური
დასახიჩრება“); Sesay et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1208, 13071309, 1347, 1352, 2063 და გვერდები 677-678, 680-682, 684-685 (თითოეული ბრალდებული
დამნაშავედ იქნა ცნობილი ტერორიზმითა და პირადი ღირსების უხეში დარღვევით
ჩადენილი ომის დანაშაულებისთვის, მათ შორის, აქტებით, როგორიცაა: „რამდენიმე
მამრობითი სქესისა და მდედრობითი სქესის სამოქალაქო პირის გენიტალიების დასერვა
დანით“); Prosecutor v Sesay et al, SCSL-04-15-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 26
ოქტომბერი 2009 (“Sesay et al სააპელაციო სასამართლო“), გვერდები 477-479 (ძალაში
დატოვა მსჯავრდებები). იხილეთ ასევე, გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო,
ადამიანის უფლებათა კომისია, დისკრიმინაციის პრევენციისა და უმცირესობათა დაცვის
ქვეკომისია, მონობის თანამედროვე ფორმები: სისტემატური გაუპატიურება, სექსუალური
მონობა და მონობის მსგავსი პრაქტიკები შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, საბოლოო
ანგარიში, წარმოდგენილი სპეციალური მომხსენებლის, Ms. Gay J. McDougall-ის მიერ,
22 ივნისი 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13 („გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო, მონობის თანამედროვე ფორმები: სისტემატური გაუპატიურება, სექსუალური მონობა და მონობის
მსგავსი პრაქტიკები შეიარაღებული კონფლიქტის დროს: საბოლოო ანგარიში“), პარაგრაფი
21 (ამტკიცებს, რომ „სექსუალური ძალადობა მოიცავს ორივეს, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ
თავდასხმებს, მიმართულს პირის სექსუალური მახასიათებლების წინააღმდეგ, როგორიცაა
[...] პირის გენიტალიების დასახიჩრება, ქალის მკერდის მოკვეთა“). Brđanin-ის სასამართლო
გადაწყვეტილება პარაგრაფები 498, 524, 538, 998, 1050, 1061, 1088 (Radoslav Brđanin
დამნაშავედ იქნა ცნობილი კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის,
რომელიც მოიცავდა წამებას და წამებით ჩადენილი ომის დანაშაულისთვის, მათ შორის:
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b. ვინმეში სექსუალური ძალადობის აქტის გონივრული შიშის ან საფ-

რთხის აღქმის გამოწვევა, მათ შორის, სექსუალური მუქარების
საშუალებით;20

„[მსხვერპლისთვის] [მის (მამაკაცის)] გენიტალიებში ჩარტყმისთვის“); Prosecutor v Brđanin, IT99-36-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 3 აპრილი 2007 („Brđanin-Brđanin-ის მსჯავრდებები
ამ დანაშაულებისთვის, იმსჯელა და რომ სასამართლო პალატა შეცდა, როდესაც
დაადგინა, რომ Brđanin იყო დამნაშავე ბანაკებსა და დაკავების დაწესებულებებში წამების
წაქეზებისა და დახმარებისთვის); Prosecutor v Kajelijeli, ICTR-98-44A-T, სასამართლო
გადაწყვეტილება და სასჯელი, 1 დეკემბერი 2003, პარაგრაფები 936, 678, 683, 934-40, 942
(დაადგინა, რომ ინტერაჰამვემ ჩაიდინა გაუპატიურებები და სექსუალური დანაშაულები,
რომლებიც შეადგენდა არაადამიანურ აქტებს, მათ შორის, „[მ]ოკვეთა ქალის მკერდის
და მისი ლოკვა, ქალის სასქესო ორგანოების გახვრეტა შუბით“, მაგრამ ათავისუფლებს
Juvénal Kajelijeli-ს სხვა არაადამიანური აქტებით ჩადენილი კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულისთვის, რამდენადაც პროკურორმა არ დაამტკიცა, რომ იგი იმ
დროს ფიზიკურად ესწრებოდა, ან იძლეოდა ბრძანებას, ან იცოდა ან ქონდა მიზეზი, რომ
სცოდნოდა მათი ჩადენის შესახებ); Kajelijeli სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები
4, 325 (დადასტურება Kajelijeli-ს განთავისუფლების შესახებ); Prosecutor v. Krajišnik, IT-0039-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 27 სექტემბერი 2006, პარაგრაფები 372, 800, 803-806,
1126 (Momcilo Krajišnik დამნაშავედ იქნა ცნობილი კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაულისთვის, შემდეგი აქტების ჩადენისთვის: „[მამაკაცი დაკავებულების] სექსუალური
დასახიჩრება“) Prosecutor v. Krajišnik, IT-00-39-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 17 მარტი
2009, პარაგრაფები, 283-4, 820 ( Krajišnik-ის მსჯავრდებისა კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულებისთვის, ჩადენილი ყველა საბაზისო აქტით, გარდა იძულებითი
ტრანსფერისა და დეპორტაციისა); The Prosecutor v. Kenyatta et al, ICC-01/09-02/11,
გადაწყვეტილება მსჯავრდებათა დადასტურების შესახებ, რომის წესდების მუხლი 61(7)
(a)-ს და (b)-ს შესაბამისად, 23 იანვარი 2012, პარაგრაფები 265-266, 264 („ყველა ძალადობის
აქტი, რომელიც მიმართულია საზოგადოდ სექსუალობასთან ასოცირებულ სხეულის ნაწილზე,
[არ] უნდა ჩაითვალოს სექსუალური ძალადობის აქტად“, რომ ასეთი განსაზღვრებები არის
„ცალსახად ფაქტების შესაბამისად გადასაწყვეტი“, რომ „წარმოდგენილმა მტკიცებულებებმა
ვერ დაადგინა იძულებითი წინადაცვეთისა და პენისთან დაკავშირებული ამპუტაციის
სექსუალური ხასიათი’, და ამიტომაც „განსახილველი აქტები არ კვალიფიცირდება
სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმებად“ რომის წესდების შესაბამისად. მიუხედავად ამისა,
ამ განმარტების თანახმად საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პროკურორის ოფისმა
ითავა: „გენიტალიების დასახიჩრების და გენიტალიების წინასწარ განზრახული დაზიანების
აქტების წარმოდგენა სექსუალური ხასიათის დანაშაულებას“. იხილეთ საერთაშორისო
სისხლის სასამართლოს პროკურორის ოფისი, პოლიტიკის დოკუმენტი სექსუალურ და
გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებზე, ივნისი 2014, სქოლიო 14. იხილეთ ასევე
საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პროკურორის ოფისი, ანგარიში წინასაგამოძიებო
შემოწმების აქტივობებზე 2016 (14 ნოემბერი 2016), პარაგრაფი 94 (ერაყში/გაერთიანებულ სამეფოში არსებული სიტუაციის წინასაგამოძიებო შემოწმებებთან მიმართებაში, „სექსუალური
ძალადობის სხვა ფორმების“ შესახებ საჯარო ინტერესის იურისტების (Public Interest Lawyers)
მუხლი 15-ით განსაზღვრული კომუნიკაციით წარდგენილ ბრალდებებზე“, მათ შორის, „დაკავებულთა გენიტალიებზე ფიზიკური დაზიანებების მიყენების ჩათვლით“).
20. Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 98, 108, 229, 234, 319-321,
408, 415, 419-420, 470, 504, 578-579, 691, 752-753 (თითოეულ ბრალდებულს მსჯავრი დაედო
წამებით ომის დანაშაულში და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულში შემდეგი
აქტებით: „[ქალის] დაქვემდებარება სექსუალური დაშინების, ან ძალადობისადმი ომარსკას“
ბანაკში, როგორიცაა, „მიახლოვება მდედრობითი სქესის დაკავებულთან საკვებ სივრცეში,
მისი პერანგის ღილის გახსნა, დანის [გატარება] მის ერთ-ერთ ძუძუზე და დაშინება, რომ
მოკვეთდა მას“); Prosecutor v Kvočka et al, IT-98-30/1-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 28
თებერვალი 2005 ( „Kvočka et al სააპელაციო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 329-34,
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c. გამოწვევა, რომ პირმა ჩაატაროს მასტურბაცია საკუთარ თავთან (ქალ-

მა ან მამაკაცმა) ან სხვა პირისთვის მიმართ;21
d. გამოწვევა, რომ პირი დაესწროს სექსუალური ხასიათის აქტს;22

339, 594-599 და გვერდები 242-243 (საპირისპიროდ შეცვალა რა Miroslav Kvocka-ს მსჯავრდება დევნის აქტებისთვის „გაუპატიურებისა და სექსუალური დანაშაულისთვის“, დაადგინა რა, რომ სასამართლო პალატა შეცდა, როდესაც განსაზღვრა, რომ ეს აქტები მომხდარი იყო ომარსკაში, როდესაც იგი იქ იყო დასაქმებული, და საპირისპიროდ შეაბრუნა
Zoran Zigic-ის მსჯავრდება ამ აქტებისთვის დაადგინა რა, რომ ვერც ერთი საფუძვლიანი
მტკიცებულებათა გამოკვლევა ვერ მივიდოდა დასკვნამდე, რომ იგი მნიშვნელოვანწილად
მონაწილეობდა ომარსკას ბანაკის ფუნქციონირებაში და ამგვარად შეიძლებოდა, დაკისრებოდა პასუხისმგებლობა როგორც გაერთიანებული კრიმინალური დაჯგუფების მონაწილეს); Simić-ის სასჯელის გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 63 (Milan Simić მონაწილეობას
მსხვერპლის ცემაში, როდესაც „[მსხვერპლს] აიძულებდნენ, ჩაეწია შარვალი და ერთი სხვა
სერბი კაცი, რომელიც თან ახლდა [ბრალდებულს], აშინებდა მას, რომ მოაჭრიდა პენისს და
თან დანით ემუქრებოდა“); Brđanin-ის სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 516517, 524, 538, 998, 1013, 1050, 1061, 1088 (Radoslav Brđanin-ს მსჯავრი დაედო კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულში, დევნისთვის, რომელსაც თან ახლდა წამება და ომის
დანაშაულისთვის, წამებით, სექსუალური დანაშაულებით, მათ შორის: „გაუპატიურების
მუქარა“ და „ქალი დაკავებულის მკერდის გაშიშვლება, დანის აღება და მისი [წასმა] მკერდის
ირგვლივ რამდენიმე წუთის მანძილზე“). đanin-ის , პარაგრაფები 276, 288-289, და გვ. 162
(შეაბრუნა Brđanin-ის მსჯავრდებები ამ დანაშაულებისთვის იმსჯელა რა, რომ სასამართლო
პალატა შეცდა, როდესაც დაადგინა, რომ Brđanin იყო პასუხისმგებელი ამ ბანაკებსა და
დაკავების დაწესებულებებში წამების წაქეზებისა და დახმარებისთვის).
21. Prosecutor v Martić, IT-95-11-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 12 ივნისი 2007
(„Martić-ის სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 288, სქოლიო 899, 454-455,
477, 480, 518 (Milan Martić-ს მსჯავრი დაედო კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაულების ჩადენაში, დევნისა და წამებისთვის, მათ შორის: „სექსუალური
შევიწროვება [დაკავებულების], ერთობლივი ორალური სექსით ან ორალური სექსით ციხის
მცველებთან, და ერთობლივი მასტურბაციით“); Prosecutor v Martić, IT-95-11-A, სასამართლო
გადაწყვეტილება, 8 ოქტომბერი 2008 („Martić-ის, პარაგრაფები 185-190, 355 (დადასტურება
Martić-ის . ასევე იხილეთ, ანგარიში წინასაგამოძიებო შემოწმების აქტივობებზე 2016,
პარაგრაფი 94 (ერაყში/გაერთიანებულ სამეფოში არსებული სიტუაციის წინასაგამოძიებო
შემოწმებებთან მიმართებაში, „სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმების“ შესახებ საჯარო
ინტერესის იურისტების (Public Interest Lawyers) მუხლი 15-ით განსაზღვრული კომუნიკაციით
წარდგენილ ბრალდებებზე“, მათ შორის, „იძულებით მასტურბაციაზე“).
22. Furundžija-ს სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 267, 87, 127, 268 და გვ.112
(Anto Furundzija-ს მსჯავრი დაედო, ომის დანაშაულში წამებით, შემდეგი აქტების ჩათვლით:
„[მსხვერპლის] იძულება, უყუროს [სხვა ჯარისკაცის] სექსუალურ თავდასხმებს [სხვა
მსხვერპლის მიმართ]“); Prosecutor v. Furundžija, IT-95-17/1-A, , 21 ივლისი 2001 („Furundžija-ს სააპელაციო გადაწყვეტილება“), გვ. 79 (Furundžija-ს მსჯავრდების დადასტურება);
Brđanin-ის სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1018, 524, 538, 998, 1013, 1050, 1061,
1088 (Radoslav Brđanin დამნაშავედ იქნა ცნობილი კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ
დევნის დანაშაულში, რომელიც მოიცავდა ასევე წამებას და ომის დანაშაულში წამებით,
ისეთი აქტების ჩათვლით, როგორებიცაა: მაგრამ ნახეთ Brđanin , პარაგრაფები 276, 288-289,
გვ. 162 (Brđanin-ის მსჯავრდებებისა ამ დანაშაულებისთვის, დაადგინა რა, რომ სასამართლო
პალატა შეცდა, როდესაც Brđanin-ს პასუხისმგებლობა დააკისრა ბანაკებსა და დაკავების
დაწესებულებებში წამების წაქეზებისა და დახმარებისთვის); Sesay et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1194, 1299, 1347, 1352 და გვერდები 677-678, 680-682, 684-685
(ბრალდებულთაგან თითოეულს დაედო მსჯავრი ომის დანაშაულებში ტერორიზმით და
პირადი ღირსების უხეში დარღვევით, მათ შორის: „ბრძანების მიცემა [მსხვერპლისთვის],
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e. იძულებითი აბორტი;23
f.

იძულებითი ქორწინება;24

g. პირისთვის სამოსის სრულად ან ნაწილობრივ გახდევინება, საჯა-

როდ, ფიზიკური აქტივობების შესრულებისას, როგორიცაა ცეკვა,
ვარჯიში ან მარშირება შიშველ მდგომარეობაში ყოფნისას;25

რომ ეყურებინა და დაეთვალა მამაკაცები, ვინც გააუპატიურებდნენ მის მეუღლეს, [ვიდრე]
მისი შვილები [...] ასევე უყურებდნენ“); Sesay et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, გვერდები
477-479 (მსჯავრდებათა დადასტურება).
23. Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 180, სქოლიო 343 (დაადგინა,
რომ „სექსუალური ძალადობა ასევე მოიცავს ისეთ დანაშაულებს, როგორიცაა [...] იძულებითი აბორტი“).
24. Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 180, სქოლიო 343 (დაადგინა,
რომ „სექსუალური ძალადობა ასევე მოიცავს ისეთ დანაშაულებს, როგორიცაა [...]
იძულებითი ქორწინება“); Sesay et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები
1295-1297, 1301, 1406-1413, 1460-1475, 1562-1565, 1579-1583 და გვერდები 677-678, 680-682,
684-685 (თითოეულ ბრალდებულს მსჯავრი დაედო ტერორიზმის ომის დანაშაულსა და
პირადი ღირსების უხეშ დარღვევაში, ისევე, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ
დანაშაულსა და არაადამიანურ აქტებში, მათ შორის, „იძულებით ქორწინებაში“); Sesay et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, გვერდები 477-479 (მსჯავრდებათა დადასტურება);
საქმე 002/02, 002/19-09-2007/ECCC/TC, გადაწყვეტილება, 16 ნოემბერი 2018, ტომი IV,
პარაგრაფები 3686-3694, 4326, და გვ. 2230 (მსჯავრი დაედო კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართულ დანაშაულში სხვა არაადამიანური აქტებით, იძულებითი ქორწინებით). იხილეთ
002/19-09-2007-ECCC/SC, თანაპროკურორის აპელაცია საქმე 002/02-ის სასამართლო
გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, 20 აგვისტო 2019. მაგრამ, იხილეთ The Prosecutor v. Katanga,
ICC-01/04-01/07, გადაწყვეტილება წესდების 74-ე მუხლის შესაბამისად, 7 მარტი 2014 (“Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 1000, 1001-1023 (დაადგინა რა, რომ
თავდასხმის შემდგომი შედეგების კონტექსტში, „მტკიცება, რომ ვინმე „ცოლად შეირთო“
მებრძოლმა, რათა „გამხდარიყო მისი ცოლი“, არის აშკარა მიმართება მაიძულებელ გარემო
პირობებთან, რომელიც იწვევს ეჭვს გარეშე უკავშირდება სექსუალური ხასიათის აქტებს“ );
Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1620-1621, 1663-1664 (ბრალდებულთა
გათავისუფლება ამ დანაშაულებისთვის იმ საფუძვლით, რომ ისინი არ ხვდებიან საერთო
სისხლისსამართლებრივ მიზანში, რომელიც აუცილებელია პასუხისმგებლობის დასადგენად
წესდების მუხლი 25(3)(d)(ii)-ის შესაბამისად). .
25. Akayesu სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 688, 685, 692-695, 697, 731-732,
734 და სექცია 8. ვერდიქტი, გვ. 293 (Jean Paul Akayesu-ს მსჯავრი დაედო კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის სხვა არაადამიანური აქტებით და გენოციდში
აქტებით, როგორიცაა: „ბრძანების მიცემა ინტერაჰამვესთვის, რომ გაეხადა სტუდენტისთვის
სამოსი და ეიძულებინა იგი, შეესრულებინა ფიზიკური ვარჯიშები შიშველს კომუნალის
ბიუროს საჯარო ეზოში, ხალხის წინაშე, შეადგენს სექსუალურ ძალადობას“); The Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-A , , 1 ივნისი 2001 („Akayesu-ს სააპელაციო გადაწყვეტილება“),
გვ. 143 (Akayesu-ს სააპელაციო საჩივრისა, სრულად); Prosecutor v Kunarac et al, IT-9623-T & IT-96-23/1-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 22 თებერვალი 2001 („Kunarac et al
სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 772, 766-771, 773, 782, 886 (Radomir Kovač-ს
მსჯავრი დაედო ომის დანაშაულში პირადი ღირსების უხეში დარღვევით, აქტებისთვის,
რომლებიც მოიცავდა: „[მსხვერპლთა] იძულებას, გაეხადათ და ეცეკვათ შიშვლებს
მაგიდაზე, როდესაც [ბრალდებული] უყურებდა მათ დივნიდან და იარაღს უმიზნებდა მათ“.
Prosecutor v Kunarac et al, IT-96-23 & IT-96-23/1-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 12 ივნისი
2002 („Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 283-285 და გვერდები
125-126 (დადასტურება Kovač-ის მსჯავრდებისა). Brđanin სასამართლო გადაწყვეტილება,
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h. ვინმეს სხეულის სექსუალური ნაწილების26 ან მენსტრუაციის მიმდინა-

რეობის შემოწმება;27
i.

ვინმეს სხეულის კოცნა ან ლოკვა, განსაკუთრებით, სხეულის სექსუალურ ნაწილზე;28

პარაგრაფები 1013, 524, 538, 998, 1050, 1061 (Radoslav Brđanin-ს მსჯავრი დაედო კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენაში დევნების განხორციელებით, წამებასთან
ერთად და ომის დანაშაულში წამებით, სექსუალური დანაშაულებისთვის, მათ შორის:
„[მსხვერპლის] იძულებით, რომ გაეხადა სამოსი [ქალს] ბოსნიელი სერბი პოლიციელებისა
და ჯარისკაცების წინაშე, [რომლებიც მას] შეძახილებით ამკობდნენ“). Brđanin , პარაგრაფები
276, 288-289, გვ. 162 (Brđanin-ის მსჯავრდებებისა ამ დანაშაულებისთვის, დაადგინა რა, რომ
სასამართლო პალატა შეცდა Brđanin-ისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებაში ბანაკებსა და
დაკავების დაწესებულებებში წამების წაქეზებასა და დახმარებაში); The Prosecutor v Bemba, ICC-01/05-01/08, გადაწყვეტილება პროკურორის მიმართვაზე ჟან-პიერ ბემბა გომბოს
დაკავების ორდერის გაცემაზე, 10 ივნისი 2008 („Bemba-ს დაკავების ორდერის გაცემის
გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 39-40 („ხალხისთვის ბრძანების მიცემა, რომ გაიხადონ
საჯაროდ, მათი დამცირების მიზნით“ არ შეადგენს „სექსუალური ძალადობის სხვა
ფორმას“ რომის წესდების მუხლი 7(1)(g)-ს თანახმად, რამდენადაც იგი „არ შეადგენდა
სექსუალური ძალადობის ისეთ ფორმას, რომელიც სიმძიმით უტოლდება რომის წესდების
მუხლი 7(1)(g)-ით გათვალისწინებულ სხვა დანაშაულებს“).
26. Milutinović et al სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 2 (4-დან), პარაგრაფები 631-632,
558, 622, 689-690 და ტომი 3 (4-დან), პარაგრაფები 472, 476, 629, 631, 633, 785, 788, 928, 931, 1135,
1139, 1206-1212 (Nebojša Pavkovič-ს მსჯავრი დაედო კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულში, სექსუალური დანაშაულით, დევნით, მათ შორის: „[ჯარის[მსხვერპლს], რომ
გაეხადა მისი (ქალის) სამოსი, [...] ჩხრეკდნენ [მას (ქალს) და] ზევით უწევდნენ მის ბლუზასა
და ბიუსტჰალტერს [...]“; და „[გაყავდათ] ქალები ოთახიდან გარეთ და ჩხრეკდნენ მათ
ერთმანეთის მიყოლებით [და] აიძულებდნენ, რომ გაეხადათ სამოსი“); Prosecutor v Šainović
et al, IT-05-87-A, , 23 იანვარი 2014 („Šainović et al 1550, 1582, 1592. 1604 და გვერდები 739-740,
742 (, რომ სასამართლო პალატა შეცდა, როდესაც უარი თქვა Nikola Šainović-ს და Sreten
Lukič-ის მსჯავრდებაზე ამ აქტებისთვის, და ამგვარად მათ დააკისრა პასუხისმგებლობა
სექსუალური დანაშაულების მეშვეობით დევნისთვის, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულისთვის და განაცხადა უარი ახალ მსჯავრის დადებაზე).
27. Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 105, 415, 419-420, 470,
504, 578-579, 691, 752-753 („[მსხვერპლის] იძულებით, დაემტკიცებინა [მცველისთვის], რომ
[მას (ქალს) ქონდა მენსტრუაციის პერიოდი]“). მაგრამ იხილეთ Kvočka et al სააპელაციო
სასამართლო, პარაგრაფები 329-334, 339, 594-599, გვერდები 242-243 (საპირისპიროდ
შეცვალა რა Miroslav Kvočka-ს მსჯავრდება დევნის აქტებისთვის „გაუპატიურებისა და
სექსუალური დანაშაულისთვის“, დაადგინა რა, რომ სასამართლო პალატა შეცდა, როდესაც
განსაზღვრა, რომ ეს აქტები მომხდარი იყო ომარსკაში, როდესაც იგი იქ იყო დასაქმებული,
და საპირისპიროდ შეაბრუნა Zoran Žigič-ის მსჯავრდება ამ აქტებისთვის დაადგინა რა,
რომ ვერც ერთი საფუძვლიანი მტკიცებულებათა გამოკვლევა ვერ მივიდოდა დასკვნამდე,
რომ იგი მნიშვნელოვანწილად მონაწილეობდა ომარსკას ბანაკის ფუნქციონირებაში
და ამგვარად შეიძლებოდა, დაკისრებოდა პასუხისმგებლობა როგორც გაერთიანებული
კრიმინალური დაჯგუფების მონაწილეს).
28. Tadić-ი სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 206, 194, 198, 722-726, 730 და გვ.
285 (Dusko Tadić-ს მსჯავრი დაედო ომის დანაშაულისთვის სასტიკი მოპყრობით და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის არაადამიანური აქტების გამო, მათ შორის
ისეთი აქტებისთვის, როგორიცაა: Tadić-ის სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 68,
170-171 და გვ. 144 (Tadić-ის განთავისუფლების გადაწყვეტილება და მიიღო გამამტყუნებელი
გადაწყვეტილებები წამებითა და მძიმე ტანჯვისა და სხეულისა და ჯანმრთელობის განზრახ
სერიოზული დაზიანებით ჩადენილი ომის დანაშაულებისთვის).
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j.

ვინმესთან სექსუალური შეხება, როგორიცაა სხეულის სექსუალურ ნაწილზე შეხება, მათ შორის, სხეულის სექსუალური ნაწილით, იარაღით
ან სხვა საგნით შეხება.29

29. Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 180 (დაადგინა, რომ “სექსუალური ძალადობა [...] მოიცავს ისეთ დანაშაულს, როგორიცაა სექსუალური [...] გახრწნა“);
Milutinović et al სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი. 2 (4-დან), პარაგრაფები 631-632, 689,
558, 622, 690 და ტომი 3 (4-დან), პარაგრაფები 472, 476, 629, 631, 633, 785, 788, 928, 931, 1135, 1139,
1206-1212 (Nebojša Pavkovič-ს მსჯავრი დაედო კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის სექსუალური დანაშაულით, მათ შორის: „ჯარისკაც[ები] ჩხრეკდნენ [მსხვერპლს],
ეხებოდნენ მის (ქალის) მკერდს და მასხრად იგდებდნენ სექსუალური კომენტარებით“,
„ეხებოდნენ [მსხვერპლებს] სექსუალური და შემაშინებელი ფორმით“ და „უბრძანებდნენ
მსხვერპლს, რომ გაეხადა სამოსი და [...] შეხებოდა მის მკერდს და ვაგინას, რა დროსაც მან
გონება დაკარგა“). Šainović et al , პარაგრაფები 1550, 1582, 1592. 1604 and გვერდები 739-740, 742
(გადაწყვიტა, რომ სასამართლო პალატა შეცდა Nikola Šainovič-ის და Sreten Lukič-ის ამ აქტების ჩადენისთვის მსჯავრდებაზე უარის თქმისას და ამიტომაც პასუხისმგებლობა დააკისრა მათ
დევნისთვის, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის, სექსუალური
დანაშაულების მეშვეობით, და უარი განაცხადა ახალი მსჯავრდების დადებაზე); Furundžija-ს
სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 264, 40, 267 და გვ. 112 (Anto Furundžija-ს მსჯავრი დაედო ომის დანაშაულისთვის ჩადენილი წამებით, მათ შორის აქტებით, როგორიცაა:
მსხვერპლის დაკითხვა, როდესაც „[მეორე ჯარისკაცი] უსმევდა დანას თეძოების შიდა მხარეს
[მსხვერპლს] და აშინებდა, რომ მოაჭრიდა მას (ქალს) მის ინტიმურ ნაწილებს, თუ იგი (ქალი)
არ მოუყვებოდა სიმართლეს დაკითხვის პასუხად“); Furundžija-ს , გვ. 79 (Furundžija-ს მსჯავრდება). იხილეთ ასევე ანგარიში წინასაგამოძიებო შემოწმების აქტივობებზე 2016 (14 ნოემბერი
2016), პარაგრაფი 94 (ერაყში/გაერთიანებულ სამეფოში არსებული სიტუაციის წინასაგამოძიებო შემოწმებებთან მიმართებაში, „სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმების“ შესახებ საჯარო
ინტერესის იურისტების (Public Interest Lawyers) მუხლი 15-ით განსაზღვრული კომუნიკაციით
წარდგენილ ბრალდებებზე“, მათ შორის, „პროვოკაციულ ფიზიკურ შეხებაზე დაკავებულთა გენიტალიების, ანალურ არეში, და დაკავებულთა სხეულზე თავდამსხმელის სექსუალური
ორგანოებით შეხებაზე“). đanin-ის სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 516-517, 524,
538, 998, 1013, 1050, 1061, 1088 (Radoslav Brđanin-ს მსჯავრი დაედო კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართულ დანაშაულში, დევნით, რომელსაც ახლდა წამება და ომის დანაშაულისთვის, წამებით, მათ შორის: „ქალი დაკავებულის მკერდის გაშიშვლება, დანის აღება და მისი [წასმა]
მკერდის ირგვლივ რამდენიმე წუთის მანძილზე“). đanin-ის , პარაგრაფები 276, 288-289, და გვ.
162 (შეაბრუნა Brđanin-ის მსჯავრდებები ამ დანაშაულებისთვის იმსჯელა რა, რომ სასამართლო
პალატა შეცდა როდესაც დაადგინა, რომ Brđanin იყო პასუხისმგებელი ამ ბანაკებსა და დაკავების დაწესებულებებში წამების წაქეზებისა და დახმარებისთვის). The Prosecutor v. Rukundo,
ICTR-2001-70-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 27 თებერვალი 2009, პარაგრაფები 381, 574576, 591 (Emmanuel Rukundo-ს მსჯავრი დაედო გენოციდის დანაშაულისთვის, ისეთი აქტების
ჩათვლით, როგორიცაა: „[მსხვერპლთან] სექსუალური კონტაქტი მისი (მამაკაცის) შარვლის
ელსაკრავის გახსნით, მისი (ქალის) ქვედაბოლოს გახდის მცდელობით, ძალით მასზე (ქალზე)
დაწოლით და მოფერებით, და მისი (მამაკაცის) მიერ სასქესო ორგანოს ხახუნით მასზე (ქალზე),
ვიდრე იგი განიცდიდა ეაკულაციას და დაკარგავდა მის (მამაკაცის) ერექციას“. სასამართლო
პალატამ დაადგინა, რომ „განსახილველი ქმედებები იყო აშკარად სექსუალური ხასიათის [...]
რუკუნდოს ქმედებებში და სიტყვებში, როგორიც იყო მისთვის (ქალისთვის) თქმა, რომ თუ იგი
(ქალი) მასთან (მამაკაცთან) სიყვარულით დაკავდებოდა, იგი (მამაკაცი) მას (ქალს) არასდროს
დაივიწყებდა, ამყარებს პალატის პოზიციას [...]“. Rukundo v. The Prosecutor, ICTR-2001-70-A,
სასამართლო გადაწყვეტილება, 20 ოქტომბერი 2010, პარაგრაფები 236, 227-235, 237-2388, 270
(დაადგინა, რომ Rukundo-ს სექსუალური დანაშაული მსხვერპლის მიმართ, „რომელიც ხდებოდა გენოციდის დროს, არ იყო მაინცდამაინც გენოციდის ნაწილი“ და შესაბამისად საპირისპიროდ შეაბრუნა რუკუნდოს მსჯავრდება გენოციდში, ნაწილობრივ, ამ ქმედებით მსხვერპლისთვის მძიმე ფსიქიკური ზიანის მიყენების გამო).
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12. მსჯავრდებები ასევე განხორციელდა ისეთი აქტების ჩადენის გამო, რომლებიც

ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში შესაბამისმა პალატამ არ მიიჩნია სექსუალური
ხასიათის აქტად, მაგრამ სხვა საქმეებში პალატებმა მიაკუთვნეს ან სავარაუდოდ მიაკუთვნებდნენ სექსუალურ აქტებს, მაგალითად, როგორიცაა აქტი,
რომელშიც ჩართული იყო სხეულის სექსუალური ნაწილი. ასეთი აქტები მოიცავდა კბენას,30 დარტყმას31 სხეულის სექსუალურ ნაწილზე, სხეულის სექსუალურ ნაწილზე მძიმე დაზიანების მიყენების მუქარას32 და კასტრაციას33.
13. საერთაშორისო სამართლის სისტემამ ასევე დააფუძნა სექსუალური ხასი-

ათის აქტებთან მიმართებაში შემდეგი:
a. სექსუალური ხასიათის აქტი შესაძლოა, ჩადენილი იყოს ნებისმიერი

პირის მიერ ნებისმიერი პირის მიმართ, მიუხედავად პირის სქესისა ან
გენდერისა და შეიძლება, მოიცავდეს ერთი და იმავე სქესის მქონე პირებს შორის აქტებს;34

30. Prosecutor v. Delalić et al, IT-96-21-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 16 ნოემბერი 1998
(„Delalić-ის სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 1019, 1035-1048 და გვ. 442 (Zdravko
Mučić მსჯავრდებული „გენიტალიების არეში ცეცხლწაკიდებული ასაფეთქებლის მოთავსებით“); Prosecutor v Delalić et al, IT-96-21-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 20 თებერვალი 2001
(„Delalić et al სააპელაციო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 424, 427 და გვ. 306 (ძალაში დატოვა
Mučić-ის მსჯავრდება განზრახ მძიმე ტანჯვის გამოწვევის ან სხეულის ან ჯანმრთელობის მძიმე
დაზიანების ბრალდებებზე, ხოლო მოუხსნა მსჯავრდება სასტიკი მოპყრობის ბრალდებაზე).
31. Prosecutor v Naletilić et al, IT-98-34-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 31 მარტი 2003, პარაგრაფები 450, 451, 453-454, 721 და გვერდები 254-255 (Mladen Naletilić-ს მსჯავრი დაედო ომის
დანაშაულში განზრახ მძიმე ტანჯვის გამოწვევის შემდეგი აქტების ჩათვლით: „[მსხვერპლის]
ცემა გენიტალიებში“); Prosecutor v Naletilić et al, IT-98-34-A, სასამართლო გადაწყვეტილება, 3
მაისი 2006, გვ. 207 (ძალაში დატოვა Naletilic-ის მსჯავრდება ამ აქტებისთვის).
32. Furundžija-ს სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 264, 124, 267 და გვ. 112
(Anto Furundžija-ს მსჯავრი დაედო ომის დანაშაულში წამების აქტებით, მათ შორის
აქტებით, როგორიცაა: მსხვერპლის დაკითხვა, როდესაც „[მეორე ჯარისკაცი] უსმევდა დანას
თეძოების შიდა მხარეს [მსხვერპლს] და აშინებდა, რომ მოაჭრიდა მას (ქალს) მის ინტიმურ
ნაწილებს, თუ იგი (ქალი) არ მოუყვებოდა სიმართლეს დაკითხვის პასუხად“); Furundžija-ს ,
გვ. 79 (Furundžija-ს მსჯავრდება).
33. The Prosecutor v. Niyitegeka, ICTR-96-14-T, სასამართლო გადაწყვეტილება და
სასჯელი, 16 მაისი 2003, პარაგრაფები 312, 462, 464-467, 480 (Eliézer Niyitegeka-ს მსჯავრი
დაედო კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისა და სხვა არაადამიანური
აქტებისთვის, მათ შორის: მსხვერპლის კასტრაცია და „[მ]ისი (მამაკაცის) გენიტალიების
[დაკიდება] ძელზე [...] ხალხის დასანახად.“); Niyitegeka v. The Prosecutor, ICTR-96-14-A,
სასამართლო გადაწყვეტილება, 16 მაისი 2003, პარაგრაფი 270 (არ დაკმაყოფილდა Niyitegeka’s სააპელაციო საჩივარი).
34. The Prosecutor v. Bemba, ICC-01/05-01/08, გადაწყვეტილება წესდების 74-ე მუხლის
შესაბამისად, 21 მარტი 2016 („Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 99100 (დაადგინა, რომ „შეღწევის“ ცნება, რომელიც არის „გაუპატიურებით“ ომის დანაშაულისა
და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ელემენტი, არის გენდერულად
ნეიტრალური, გამოიყენება ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა პენეტრაციის მიმართ,
როგორც ქალი, ასვე მამაკაცი მსხვერპლის შემთხვევაში); The Prosecutor v. Ntaganda, ICC01/04-02/06, სასამართლო გადაწყვეტილება, 8 ივლისი 2019 („Ntaganda-ს სასამართლო
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b. სექსუალური ხასიათის აქტში პირის ჩართვის გამოწვევა შეიძლება, მო-

იცავდეს არამხოლოდ ადამიანის იძულებას, რომ შეასრულოს აქტი დანაშაულის ჩამდენ პირთან, არამედ, ასევე მის იძულებას, შეასრულოს
ასეთი აქტი საკუთარ თავთან (მამრობითი და მდედრობითი სქესი) ან
მესამე მხარესთან;35
c. სექსუალური ხასიათის აქტები არაა ლიმიტირებული ფიზიკური ძალა-

დობის შემცველი აქტებით, არამედ, მოიცავს ორივეს: ფიზიკურ და არაფიზიკურ აქტებს სექსუალურ ელემენტთან ერთად;36 და

გადაწყვეტილება“) პარაგრაფები 932-933 (ნაშრომის შედგენისას, Ntaganda-ს სააპელაციო
განხილვა მის მსჯავრდებასთან დაკავშირებით, დასრულებული არ არის. იხილეთ The Prosecutor v. Ntaganda, ICC-01/04-02/06-2396, Mr Ntaganda-ს სააპელაციო ცნობა სასამართლო
გადაწყვეტილებაზე წესდების 74-ე მუხლის შესაბამისად, ICC-01/04-02/06-2359, 9 სექტემბერი
2019; საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პროკურორის ოფისი, პოლიტიკის დოკუმენტი
სექსუალურ და გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებზე, ივნისი 2014, გვ. 9, სქოლიო 6
(აღნიშნავს, რომ ომის დანაშაულის გაუპატიურების ელემენტები, როგორც საერთაშორისო
სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტებში არის გადმოცემული, გენდერულად
ნეიტრალური ფორმით არის შედგენილი).
35. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლები 7(1)(g)-6,
8(2)(b)(xxii)-6, და 8(2)(e)(vi)-6, ელემენტი ერთი. Delalić et al სასამართლო გადაწყვეტილება,
პარაგრაფი 1065; Todorović-ის სასჯელის გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 38-40. ასევე
იხილეთ გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო, მონობის თანამედროვე ფორმები:
სისტემატური გაუპატიურება, სექსუალური მონობა და მონობის მსგავსი პრაქტიკები შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, საბოლოო ანგარიში, ECOSOC, პარაგრაფი 22 (ამტკიცებს
“სექსუალურ ძალადობად ასევე კვალიფიცირდება შემთხვევები, რომელშიც ორ მსხვერპლს
აიძულებენ, შეასრულონ სექსუალური აქტები ერთმანეთის მიმართ ან მიაყენონ ერთმანეთს
ზიანი სექსუალური მეთოდით.“)
36. Akayesu სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 688 (დაადგინა, რომ „[ს]
ექსუალური ძალადობა არ არის ლიმიტირებული ადამიანის სხეულში ფიზიკური შეღწევით
და შეიძლება, მოიცავდეს აქტებს, რომლებიც არ მოიცავს პენეტრაციას და ფიზიკურ
კონტაქტსაც კი. მოწმე KK-ს მიერ აღწერილი ინციდენტი, რომელშიც ბრალდებულმა უბრძანა
ინტერაჰამვეის, რომ გაეხადა სტუდენტისთვის სამოსი და ეიძულებინა იგი, გაეკეთებინა
ვარჯიშები შიშველს კომუნალის ბიუროს საჯარო ეზოში, ხალხის წინაშე, შეადგენს სექსუალურ
ძალადობას“); Furundžija-ს სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 186 („Brima et al
სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 720 (დაადგინა, რომ „,სექსუალური ძალადობის
ნებისმიერი ფორმა’ კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის კონტექსტში არის
სექსუალური დანაშაულების მორჩენილი კატეგორია [...] და შეიძლება მოიცვას აქტების
ულიმიტო რაოდენობა. სასამართლო პალატა ეთანხმება ICTY-ს სასამართლო პალატის
დასკვნას Kvočka-ს საქმეში, რომ „სექსუალური ძალადობა არის უფრო ფართო, ვიდრე
გაუპატიურება“. აკრძალვა მოიცავს სექსუალური ხასიათის ყველა სერიოზულ შევიწროვებას,
რომელიც ჩადენილია ფიზიკური და მორალური ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ იძულების,
ძალის გამოყენების მუქარის ან დაშინების მეშვეობით); Brđanin , პარაგრაფი 1012
(დაადგინა
„სექსუალური დანაშაული [...] მოიცავს სექსუალური ხასიათის ყველა
სერიოზულ შევიწროვებას, რომელიც ჩადენილია ადამიანის ხელშეუხებლობის მიმართ,
ჩადენილი იძულებით, ძალის გამოყენების მუქარით ან დაშინებით იმგვარად, რომ ეს არის
დამამცირებელი ან შეურაცხმყოფელი მსხვერპლის ღირსებისთვის“). იხილეთ ასევე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისი, პოლიტიკის დოკუმენტი სექსუალურ და გენდერული ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებზე, გვ.3 (აცხადებს, რომ
„სექსუალური ხასიათის აქტი არ არის ლიმიტირებული ფიზიკური ძალადობით და შესაძლოა,

საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები სექსუალური ძალადობის შესახებ
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d. იმის განსაზღვრისას, თუ რა წარმოადგენს სექსუალურ ძალადობას,

მსხვერპლის სექსუალური შეურაცხყოფა და დამცირება არის უფრო
შესაფერისი ფაქტორები, ვიდრე აქტის განხორციელების შედეგად დაკმაყოფილდა თუ არა სექსუალურად დანაშაულის ჩამდენი პირი.37
14. ანგარიში უნდა გაეწიოს სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო

საზოგადოების დეკლარაციის ნაწილი 2-ში არსებულ იმ ინდიკატორთა
არასრულ ჩამონათვალს, რომლებიც აჩვენებენ, არის თუ არა აქტი სექსუალური ხასიათის.38 ამ დეკლარაციის ნაწილი 3 კი წარმოგვიდგენს სხეულის
სექსუალური ნაწილების არასრულ ჩამონათვალს.39
მსხვერპლის თვალთახედვით სექსუალური ხასიათის აქტები
15. ზემოთ დასახელებული სექსუალური ხასიათის აქტები არის ისინი, რომ-

ლებზეც საერთაშორისო სისხლის სამართალმა დაადგინა, რომ შეადგენენ
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს და ომის დანაშაულებს. ეს ჩამონათვალი არ არის სრული.40

არ მოიცავდეს რაიმეს სახის ფიზიკურ კონტაქტს – მაგალითად, იძულებითი სიშიშვლე.
ამრიგად, სექსუალური დანაშაულები ფარავს სექსუალური ელემენტის მქონე ფიზიკურ და
არაფიზიკურ აქტებს.“). გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო, მონობის თანამედროვე
ფორმები: სისტემატური გაუპატიურება, სექსუალური მონობა და მონობის მსგავსი პრაქტიკები შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, საბოლოო ანგარიში, პარაგრაფი 21 (ამტკიცებს,
რომ „სექსუალური ძალადობა მოიცავს ორივეს, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ თავდასხმებს,
მიმართულს პირის სექსუალური მახასიათებლების წინააღმდეგ, როგორიცაა პირის იძულება,
გაშიშვლდეს საჯაროდ, პირის გენიტალიების დასახიჩრება, ქალის მკერდის მოკვეთა“).
37. Milutinović et al სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 1 (4-დან), პარაგრაფი 199
(დაადგინა, რომ
„,სექსუალური დანაშაულის’ ელემენტების განსაზღვრისას შესაფერისი
არ იქნებოდა აქცენტის გაკეთება თავდამსხმელის სექსუალურ დაკმაყოფილებაზე.
შეიარაღებული კონფლიქტის კონტექსტში მსხვერპლის სექსუალური შეურაცხყოფა და
დამცირება უფრო სათანადო ფაქტორია, ვიდრე თავდამსხმელის კმაყოფილება და ეს არის
ელემენტი, რომელიც ამ დანაშაულს ანიჭებს სპეციალურობას“).
38. იხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ,
ნაწილი 2, „ინდიკატორები, რომ აქტი არის სექსუალური ხასიათის“.
39. იხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ,
ნაწილი 3, „სხეულის სექსუალური ნაწილების მაგალითები“.
40. მნიშნელოვანია, აღინიშნოს, რომ ეს ჩამონათვალი არასრულია და ამიტომაც იგი არ ზღუდავს
სხვა აქტების, როგორც სექსუალური ძალადობის სისხლისსამართლებრივი დევნის შესაძლებლობას. როგორც ითქვა 2010 წელს გაეროს მშვიდობისმყოფელი ოპერაციების დეპარტამენტის მიერ,
„ვერ ვიტყვით, რომ ICTY-ის, ICTR-ისა და SCSL-ის გადაწყვეტილებები სრული მოცულობით ასახავს სექსუალური ძალადობის დანაშაულთა ერთიანობას, მიუხედავად იმისა, უტოლდებიან თუ არა
სისასტიკის დანაშაულებს, ჩადენილს სამოქალაქო პირთა მიმართ, ქალების ჩათვლით, შესაბამის
შეიარაღებულ კონფლიქტებში, რომლებმაც შეარყია ყოფილი იუგოსლავია, რუანდა და სიერა-ლეონე. სექსუალური ძალადობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში, მძიმე სექსუალური დანაშაულების
ჩათვლით, რომლებიც უტოლდება სისასტიკის დანაშაულებს, არის იმაზე ბევრად დიდი პრობლემა,
ვიდრე როგორც ეს ამ სასამართლო გადაწყვეტილებებშია ასახული.“ გაეროს მშვიდობისმყოფელი ოპერაციების დეპარტამენტი, სექსუალური ძალადობის ელემენტების მიმოხილვა ყოფილი
იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის, რუანდის საერთაშორისო
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ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

16. როგორც სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების

დეკლარაციაშია41 ასახული, სექსუალური ხასიათის სხვა აქტები შესაძლოა,
შეადგენდეს სექსუალურ ძალადობას დაზარალებულის გამოცდილებიდან
და პერსპექტივიდან. ესენი შეიძლება მოხვდნენ ორ კატეგორიაში:
a. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც თავისი არსით ძალადობრი-

ვად მოიაზრებიან; და
b. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც შეიძლება, გაუტოლდნენ

სექსუალურ ძალადობას, თუკი ისინი ჩადენილია ძალდატანებით,42 ან
ადამიანის მიმართ, რომელსაც არ შეუძლია, ან არ სურს, გასცეს ნამდვილი, ნებაყოფლობითი და სპეციალური თანხმობა.43
17. სექსუალური ხასიათის აქტები, რომლებიც დაზარალებულთა გამოცდილე-

ბიდან და პერსპექტივიდან შეიძლება, ჩაითვალოს მათი არსით ძალადობრივად, მოიცავს შემდეგს:
a. მენსტრუაციასთან, ორსულობასთან, მშობიარობასთან, ფისტულით

მოვლასთან, სწორი ნაწლავის ჰემატომასთან, აივ ინფექციასთან ან
სქესობრივი გზით გადამდებ სხვა ინფექციასთან, სექსუალურ დასახიჩრებასთან, დამახინჯებასთან, გინეკოლოგიურ, უროლოგიურ, საშარდე
სისტემის მკურნალობასთან ან სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის რაიმე სხვა ასპექტთან დაკავშირებული, ჰიგიენის, მოვლის,
მკურნალობისა და სამედიცინო საშუალებებზე წვდომის მოსპობას;
b. რეპროდუქციული ავტონომიის მოსპობას, მათ შორის, იძულე-

ბით ორსულობას, იძულებით სტერილიზაციას,44 რეპროდუქციულ

სისხლის სამართლის ტრიბუნალის და სიერა-ლეონეს სპეციალური სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, უშიშროების საბჭოს 1829 რეზოლუციის კონტექსტში, 2010, პარაგრაფი 27.
41. იხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ,
ნაწილი 4, „სექსუალური ძალადობის აქტების მაგალითები“, პარაგრაფი 2.
42. იხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ,
ნაწილი 1.2.a.
43. იხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ,
ნაწილი 1.2.b.
44. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები (ICC EoC) აკონკრეტებს,
რომ იძულებით სტერილიზაციას აქვს ადგილი, როდესაც „თავდამსხმელმა ბიოლოგიური რეპროდუქციული უნარი მოუსპო ერთ ან ერთზე მეტ პირს“ და „აღნიშნული ქმედება არც ამ პირის ან
პირების სამედიცინო ან ჰოსპიტალური მკურნალობით იყო განპირობებული და არც ნამდვილი
ნების შესაბამისი თანხმობით ყოფილა ჩატარებული“. გარდა ამისა, „რეპროდუქციული უნარის
მოსპობა არ მოიაზრებს თავის თავში [შობადობის კონტროლის] ისეთი ზომებს, რომელსაც არ
აქვთ სამუდამო ეფექტი.“ და „მოიაზრება, რომ
„ნამდვილი ნების შესაბამისი თანხმობა“ არ მოიცავს მოტყუებით მიღებულ თანხმობას.“ საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს
დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 7(1)(გ)-5, 8(2)(b)xxii-5 და 8(2)(e)(vi)-5.
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საბოტაჟს,45 იძულებით მშობლობას; ან პირისთვის კონტრაცეპციის
გამოყენების, სტერილიზაციის ჩატარების, სხვა პირის დაორსულების
ან მშობიარობის ბოლომდე მიყვანის შესახებ არჩევანის გაკეთების
შესაძლებლობის მოსპობას;
c. სექსუალურ აქტივობაში ჩაბმისთვის მომზადებას (დაყოლიების პრო-

ცესს), მათ შორის ონლაინ კომუნიკაციისა და სოციალური მედიის მეშვეობით;
d. პირის დამცირებას და დაცინვას მის შესახებ აღქმული სექსუალური

ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, სექსუალური რეპუტაციის, სექსუალური არჩევანის, სექსუალური აქტივობის (მოიაზრება აქტივობის
არქონაც), ან სხეულის სექსუალური ნაწილის გამო;46
e. პირისთვის ნებაყოფლობით სექსუალურ აქტივობაში ჩაბმის აკრძალ-

ვას, მათ შორის, ადამიანის სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ან რომელიმე სხვა
ისეთი დისკრიმინაციული საფუძვლით, რომელიც აკრძალულია საერთაშორისო სამართლით;
f.

დასჯას ან დამცირებას იმ საფუძვლით, რომ პირი აღიქმება გენდერული
ნორმების მიმართ შეუსაბამოდ; აღიქმება, რომ პირი არ მიეკუთვნება
არც მდედრობით და არც მამრობით სტატუსს; ასევე პირის შესახებ აღქმული სექსუალური ქცევის, სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული
იდენტობის გამო;

g. პირის დასჯას სექსუალურ აქტივობაში ჩართვაზე უარის თქმის გამო;
h. პირის სექსუალურ შევიწროვებას მისთვის მიუღებელ სექსუალურ მოქმე-

დებაში ჩაბმით, რომელიც მოცემულ გარემოებებში შესაძლებელია, განიმარტოს, როგორც შეურაცხმყოფელი, ღირსების შემლახველი, დამამცირებელი. მიუღებელი სექსუალური მოქმედება შეიძლება მოიცავდეს:
i.

სექსუალური ტონალობის ხმების გამოცემას, კომენტარის წარმოთქმას ან ჟესტის შესრულებას;

ii. სექსუალური შინაარსის შეტყობინებების გაგზავნას;
iii. ტელეფონებისა და სხვა მოწყობილობების გამოყენებას პირადი

სივრცის დასარღვევად; ან

45. აღნიშნული მოიცავს კონდომებისა და სხვა კონტრაცეპტივების გამოყენებაში ხელის
შეშლას და დაზიანებას.
46. სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ, ნაწილი 3,
სხეულის სექსუალური ნაწილების მაგალითები“.
92

ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

iv. იმგვარად მიშტერებას, რაც გონივრულად განიმარტება, როგორც

სექსუალური მოთხოვნილება ან სექსუალური ობიექტივიზაცია
(სექსუალური სურვილის მიმართვა ობიექტის მიმართ);
i.

პირის დაქვემდებარებას ბავშვთა ქორწინების ან სექსუალური ექსპლუატაციის მიმართ.

18. სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია ასევე ჩამოთვლის სექსუალური

ხასიათის აქტებს, რომლებმაც შესაძლოა, შეადგინოს სექსუალური ძალადობა დაზარალებულის გამოცდილებიდან და პერსპექტივიდან, თუ ისინი
ხდება ძალდატანებით47 ან იმ პირის წინააღმდეგ, ვისაც არ აქვს უნარი ან
სურვილი, მიცეს ნამდვილი, ნებაყოფლობითი და სპეციალური თანხმობა,48
მოიცავს:
a. სხვა პირთან ერთად გამოკეტვას;
b. დაწვას, შებოჭვას, წინადაცვეთას, სხეულის სექსუალური ნაწილის და-

ზიანებას, ან სხეულის რომელიმე სხვა ნაწილის დაზიანებას სექსუალური მიზნით, მათ შორის, ადამიანის გარდაცვალების დადგომის შემდეგაც;
c. ისეთი ფოტოების, ვიდეო ან აუდიოჩანაწერების გავრცელებას ან წარ-

მოებას, სადაც პირი არის შიშველ, ნახევრად შიშველ მდგომარეობაში,
ან ჩართულია სექსუალური ხასიათის აქტებში, მათ შორის, ონლაინ კომუნიკაციისა და სოციალური მედიის მეშვეობით;49
d. ადამიანის წინაშე სიშიშვლის გამოჩენას, განსაკუთრებით, სხეულის

შიშველი სექსუალური ნაწილების ჩვენებით,50 ან მისთვის სექსუალური ხასიათის აქტების ჩვენებას, მათ შორის, სურათების, აღწერების,
ვიდეოჩანაწერების, ხელოვნების ნაწარმოების, ან აუდიოჩანაწერების
მეშვეობით;51

47. იხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ,
ნაწილი 1.2.ა.
48. იხილეთ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ,
ნაწილი 1.2.ბ.
49. იხილეთ ანგარიში წინასაგამოძიებო მოქმედებებზე 2016, პარაგრაფი 94: „დამატებით,
დაკავებულებს [...] განმეორებით […] უღებდნენ ფოტოებს შიშვლებს“; ქალთა ლტოლვილთა
კომისია, „,ერთ მილიონზე მეტი ტკივილი’: სექსუალური ძალადობა მამაკაცებისა და ბიჭების
მიმართ იტალიისკენ მიმავალ ცენტრალურ ხმელთაშუაზღვის მარშრუტზე“, მარტი 2019.
50. სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაცია სექსუალური ძალადობის შესახებ, ნაწილი 3,
სხეულის სექსუალური ნაწილების მაგალითები“.
51. იხილეთ, მაგალითად, ანგარიში წინასაგამოძიებო მოქმედებებზე, 2016, პარაგრაფი
94 (აცხადებს: დამატებით, დაკავებულებს [...] არაერთჯერ აჩვენებდნენ გენიტალიებს და
პორნოგრაფიას“).
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e. უზრუნველყოფას, რომ პირი შევიდეს ან დარჩეს ქორწინებაში, ან სხვა

ტიპის ინტიმურ პარტნიორობაში, გარიგებით ქორწინების, დროებითი
ქორწინების, ფიქტიური ქორწინებისა და მეუღლის/ პარტნიორის გადაცემის ჩათვლით;
f.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა სექსუალური მოთხოვნილებისა და სიამოვნების იმიტაცია მოახდინოს;

g. უზრუნველყოფას, რომ პირმა შეასრულოს სექსუალური ასოციაციის

გამომწვევი მოძრაობები, მათ შორის, საცეკვაო მოძრაობები;
h. უზრუნველყოფას, რომ პირმა სხვების დასანახად შეასრულოს ორგა-

ნიზმის ისეთი ფუნქციები, რომლებიც ჩვეულებრივ სრულდება პრივატულ სივრცეში, მენსტრუალური ჰიგიენის დაცვის ნორმების ჩათვლით;
i.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა გაიაროს პროცედურები და რიტუალები
მისი სექსუალური ან გენდერული ორიენტაციის განსაზღვრის ან შეცვლისთვის;

j.

უზრუნველყოფას, რომ პირმა სამოსი გაიხადოს სრულად ან ნაწილობრივ, იმ კულტურებში კი, სადაც ამას სექსუალური დატვირთვა აქვს,
თავსაბურავის მოხსნის ჩათვლით; ან პირისთვის მოთხოვნას, რომ მან
ჩაიცვას სამოსი, რომელიც იწვევს სექსუალურ ასოციაციას;

k. თუნდაც ოდნავ, პირის სხეულში ადამიანის ან ცხოველის სასქესო ორ-

განოთი შეღწევას;
l.

პირისთვის, როგორც სექსუალური გადახრის მქონესთვის, სექსუალურად უწმინდურისთვის ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლისთვის,
ამოსაცნობი იერსახის მინიჭებას, კულტურული დატვირთვის მქონე მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა თმის მოცილება, სექსუალურად
გამომწვევი სიმბოლოების ტარების მოთხოვნა ან მათი სხეულის დადაღვა;

m. ადამიანის მომზადებას მესამე პირთან სქესობრივ აქტივობაში ჩასაბმე-

ლად;
n. პირისთვის აივ ინფექციის ან სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ინფექ-

ციის გადადებას; და
o. შიშველ მდგომარეობაში მყოფი პირის ან სექსუალური ხასიათის აქ-

ტებში მონაწილე პირის ცქერას; მათ შორის, სურათების, აღწერილობების, ვიდეო ჩანაწერების, ხელოვნების ნიმუშის ან აუდიოჩანაწერების
მეშვეობით ნახვისა და მოსმენის ჩათვლით.
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თანხმობის არარსებობა, ძალის გამოყენება, ძალის გამოყენების მუქარა, ან
ბოროტად სარგებლობა მაიძულებელი გარემოთი ან პირის უუნარობით, მიცეს ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა

თანხმობის არარსებობა (ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართალი)
19. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, სექსუალური ძალადობის დანაშაულის

ელემენტების განსაზღვრისას ad hoc ტრიბუნალების სასამართლო პალატები
განსხვავდებოდნენ მათი დამოკიდებულებით თანხმობის საკითხის მიმართ.
ერთადერთ სააპელაციო გადაწყვეტილებაში, რომელიც ამ საკითხზე მსჯელობს, სააპელაციო პალატამ Đorđevič-ის საქმეზე დაადგინა, რომ თანხმობის
არარსებობა არის დანაშაულის მატერიალური ელემენტი.52 თუმცა, პალატამ
გამოიჩინა სიფრთხილე, როდესაც გაამახვილა ყურადღება, რომ:
a. თანხმობის არარსებობა შესაძლოა, ნაჩვენები იყოს „ნებისმიერი სახის

იძულებით, მათ შორის ძალადობისა (ფიზიკური და ფსიქოლოგიური)
და ძალადობის მუქარის აქტებით, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, [ან] თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვის ნებისმიერი სხვა
ფორმით და საყოველთაოდ სასტიკი გარემომცველი ვითარებით“;53
b. დაკავება, განსაკუთრებით შეიარაღებულ კონფლიქტში, როგორც

წესი,

„გააბათილებს თანხმობას“;54 და

c. ყველა სახის იძულება, როგორიცაა „ძალადობა ან ძალადობის მუქარა,

დაკავება და საყოველთაოდ სასტიკი გარემომცველი ვითარება,“ არის
თანხმობის არარსებობის მტკიცებულება.55
20. Kunarac et al და Gacumbitsi სააპელაციო გადაწყვეტილებებში ICTY-ის

და ICTR-ის სააპელაციო პალატებმა ანალოგიური პოზიცია დაიკავეს კანონმდებლობით განსაზღვრულ CARSV-ის გაუპატიურების დანაშაულთან მიმართებაში, დაადგინეს რა, რომ actus reus მოიცავს „სექსუალურ
შეღწევას“, რომელიც ჩადენილია „მსხვერპლის თანხმობის გარეშე“.56 ამ

52. პარაგრაფი 8, .
53. Đorđevič სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 852.
54. Đorđevič სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 852. Milutinovič et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, ტომი 1 (4-დან), პარაგრაფი 200 (გადაწყვიტა, რომ „როდესაც პირი დაკავებულია, განსაკუთრებით, შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ძალდატანება და თანხმობის
არასაკმარისობა შეიძლება, დავადგინოთ ამ გარემოებებიდან“. ეს გადაწყვეტილება დაადასტურა Đorđevič-ის სააპელაციო გადაწყვეტილებამ, პარაგრაფი 851).
55. Milutinovič et al სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 1 (4-დან), პარაგრაფი 200
(დადასტურდა აპელაციაზე Đorđevič-ის სააპელაციო გადაწყვეტილებაში, პარაგრაფი 851).
56. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 127-128. Gacumbitsi v. The
Prosecutor, ICTR-2001-64-A, გადაწყვეტილება, 7 ივლისი 2006 („Gacumbitsi-ს სააპელაციო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფები 152-153 ( Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილებაში).
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იურისპრუდენციაზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ თანხმობის
არარსებობა არის სექსუალური ძალადობის დანაშაულის ელემენტი
საერთაშორისო ჩვეულებით სამართალში.
21. ამ ელემენტთან მიმართებაში ICTY-ის და ICTR-ის სააპელაციო პალატებმა

ასევე დაადგინეს, რომ:
a. არაა აუცილებელი იმის ჩვენება, რომ მსხვერპლი წინააღმდეგობას

წევდა, რათა დამტკიცდეს თანხმობის არარსებობა;57
b. ძალის გამოყენება ან ძალის გამოყენების მუქარა წარმოადგენს თანხ-

მობის არარსებობის აშკარა მტკიცებულებას, ამასთან, იგი არ არის დანაშაულის ელემენტი;58
c. „გარემოებები [...] რომლებიც ჭარბობს საქმეთა უმრავლესობაში

და ბრალად ირაცხება როგორც ომის დანაშაული ან კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, თითქმის უნივერსალურად
მაიძულებელი იქნება“ იმგვარად, რომ „ნამდვილი თანხმობა არ იქნება
შესაძლებელი“;59 და
d. თანხმობის არარსებობა შეიძლება, გამომდინარეობდეს გარემოებე-

ბიდან, „როგორიცაა მიმდინარე გენოციდის კამპანია ან მსხვერპლის
დაკავებაში ყოფნა“.60
ძალის გამოყენება, ძალის გამოყენების მუქარა, ან ბოროტად სარგებლობა
მაიძულებელი გარემოთი ან პირის უუნარობით, რომ მიცეს ნამდვილი ნების
გამომხატველი თანხმობა (კოდიფიცირებული სამართალი)
22. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტების თა-

ნახმად, რომის წესდების მიხედვით, თანხმობის არარსებობა არ არის
„სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“ დანაშაულის მატერიალური ელემენტი. ამის ნაცვლად, უნდა დამტკიცდეს, რომ სექსუალური
ძალადობის აქტი ჩადენილი იყო „ისეთი ძალით, ძალის გამოყენების მუქარით ან იძულებით“, რომელმაც გამოიწვია ძალადობის შიში, თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვა, დაკავება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა ან უფ-

57. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 128.
58. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 129 (ხსნის, რომ „ვიწრო ფოკუსმა ძალაზე ან ძალის გამოყენების მუქარაზე, შესაძლოა, შესაძლებლობა მიცეს თავდამსხმელებს, რომ თავიდან აიცილოს პასუხისმგებლობა სექსუალური მოქმედებისთვის, რომელზეც მეორე მხარეს არ ქონდა მიცემული თანხმობა, მაიძულებელი გარემოებებით ბოროტად
სარგებლობით, ფიზიკური ძალის გამოყენების გარეშე“). იხილეთ ასევე Gacumbitsi-ს სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 155.
59. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 130.
60. Gacumbitsi სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 155.
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ლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ასეთი პირის ან პირების მიმართ
ან სხვა პირის მიმართ, ან ჩადენილია მაიძულებელი გარემოთი ბოროტად
სარგებლობით ან ამ პირის ან პირების მიერ ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობის გაცემის უნარის არქონით ბოროტად სარგებლობით“. 61
23. გაუპატიურების, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული-

სა და ომის დანაშაულის კონტექსტში, რომელიც შეიცავს იმავე მატერიალურ
ელემენტს62, საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პალატებმა განმარტეს,
რომ ვინაიდან „დანაშაულის ელემენტები (სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები) არ ეხება მსხვერპლის თანხმობის არარსებობას, [...] ამას დამტკიცება არ ჭირდება“.63 უფრო ზუსტად კი
„[დ]ადგენა სულ ცოტა ერთი წარმოდგენილი მაიძულებელი გარემოების ან
პირობისა, არის საკმარისი“, რათა განსახილველი სექსუალური ხასიათის აქტი
გაუტოლდეს „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერ სხვა ფორმას“.64
61. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლები 7(1)(g)-6,
8(2)(b)(xxii)-6 და 8(2)(e)(vi)-6, ელემენტი ერთი. ეს ელემენტი არის ასევე გაუპატიურებისა და
იძულებითი პროსტიტუციის მატერიალური ელემენტი კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულებსა და/ან ომის დანაშაულებში. იხილეთ შესაბამისად, საერთაშორისო სისხლის
სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლები 7(1)(g)-1, 8(2)(b)(xxii)-1 და 8(2)(e)(vi)-1,
ელემენტი ორი და მუხლები 7(1)(g)-3, 8(2)(b)(xxii)-3 და 8(2)(e)(vi)-3, ელემენტი ერთი.
62. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტების თანახმად, გაუპატიურების კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისა და ომის დანაშაულებისთვის აუცილებელია, inter alia, რომ „[შ]ეღწევა ჩადენილი იყოს ძალის გამოყენებით,
ან ძალის გამოყენების მუქარით ან ისეთი იძულებით, რომელმაც გამოიწვია ძალადობის
შიში, თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვა, დაკავება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა ან
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, ასეთი პირის ან პირების მიმართ, ან მაიძულებელი
გარემო პირობებით ბოროტად სარგებლობით ან შეღწევა ჩადენილი იყო ადამიანის მიმართ,
რომელსაც არ ქონდა უნარი, მიეცა ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა“. მუხლები 7(1)
(g)-1, 8(2)(b)(xxii)-1, და 8(2)(e)(vi)-1, ელემენტი ორი.
63. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 965; Bemba სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 105-106; Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება,
პარაგრაფი 934.
64. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 965; Bemba სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 105 (ყურადღება გაამახვილეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ
ბრალდებული გაამართლა აპელაციამ, სააპელაციო სასამართლომ არ შეცვალა საპირისპიროდ
სასამართლო პალატის იურიდიული მსჯელობები გაუპატიურების დანაშაულის ელემენტებთან
მიმართებაში. იხილეთ The Prosecutor v. Bemba, ICC-01/05-01/08 A, , 8 ივნისი 2018, პარაგრაფები 196198); Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 934. სააპელაციო გადაწყვეტილება,
პარაგრაფი 129 (ხსნის, რომ „ვიწრო ფოკუსმა ძალაზე ან ძალის გამოყენების მუქარაზე, შესაძლოა,
შესაძლებლობა მიცეს თავდამსხმელებს, რომ თავიდან აიცილონ პასუხისმგებლობა სექსუალური მოქმედებისთვის, რომელზეც მეორე მხარეს არ ქონდა მიცემული თანხმობა, მაიძულებელი
გარემოებებით ბოროტად სარგებლობით, ფიზიკური ძალის გამოყენების გარეშე“). The Prosecutor v Muhimana, ICTR-95-1B-T, სასამართლო გადაწყვეტილება და სასჯელი, 28 აპრილი 2005,
პარაგრაფი 546 (ხსნის, რომ „გარემოებები, რომლებიც ფიგურირებს საქმეთა უმრავლესობაში,
რომლებზეც საერთაშორისო სისხლის სამართლით ხორციელდება დევნა, იქნება ეს გენოციდი,
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები თუ ომის დანაშაულები, იქნება თითქმის
უნივერსალურად მაიძულებელი, ამრიგად, ნამდვილი თანხმობის გამაბათილებელი.“), Gacumbitsi სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 153.
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24. ამ

მაიძულებელ გარემოებებთან და პირობებთან დაკავშირებით
საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს იურისპრუდენცია ასევე ადგენს
შემდეგს:
a. ძალის გამოყენება: მართალია, სექსუალური ძალადობა შესაძლოა,

ძალის გამოყენებით იყოს ჩადენილი, მაგრამ ძალის ჩვენება არაა
აუცილებელი დანაშაულის შემადგენლობის დასადგენად.65
b. ძალის გამოყენების მუქარა ან იძულება, ისეთი, რომელიც გამოწვე-

ულია ძალადობის შიშით, თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვით,
დაკავებით, ფსიქოლოგიური ზეწოლით ან ძალაუფლების ბოროტად
გამოყენებით:
i.

„მუქარები, დაშინება, განადგურება, და თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვის სხვა ფორმები, რომლებიც იწვევს შიშს ან სასოწარკვეთილებას, შესაძლოა, შეადგენდეს იძულებას“.66

ii. მაიძულებელი გარემოებები არ მოითხოვს ფიზიკური ძალის

თანაარსებობას.67
iii. ძალის გამოყენების მუქარის მაგალითები მოიცავს, მაგრამ არ შე-

მოიფარგლება:
A. იარაღით პირის დაშინებითა და მუქარით;68
B. მსხვერპლის წინააღმდეგ მუქარით, როგორიცაა მოკვლის

მუქარა;69
C. დაკავებით;70
65. Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 934-935. სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 688; Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი
129; Prosecutor v Taylor, SCSL-03-01-T, სასამართლო გადაწყვეტილება, 18 მაისი 2012 („Taylor-ის სასამართლო გადაწყვეტილება“), პარაგრაფი 416; Prosecutor v Prlić et al, IT-04-74-T,
სასამართლო გადაწყვეტილება, 27 მაისი 2013, ტომი 1, პარაგრაფი 70.
66. Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 935. იხილეთ ასევე Akayesu
სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 688.
67. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 103; Ntaganda სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 935. Akayesu სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 688;
Taylor სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 416.
68. Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 944, 946.ć et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 958, 962.
69. Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 944, 977. სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 645-646, 653;.
70. Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 934, 976, 978; Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 132; Kunarac et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 464, 542; Furundžija სასამართლო გადაწყვეტილება,
პარაგრაფი 271; Brima et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 694.
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D. ფსიქოლოგიური ზეწოლით და პირის გამუდმებული შიშის

მდგომარეობაში ყოლით;71
c. მაიძულებელი გარემოთი ბოროტად სარგებლობით:
i.

იძულება შეიძლება იყოს ცალსახა გარკვეულ გარემოებებში, როგორიცაა შეიარაღებული კონფლიქტი ან მტრულად განწყობილი
სამხედრო ძალების ყოფნა სამოქალაქო მოსახლეობას შორის.72

ii. რამდენიმე ფაქტორმა შეიძლება, ერთობლივად შექმნას მაიძულე-

ბელი გარემო. მათ შორისაა:
A. დანაშაულის ჩადენაში ჩართულ პირთა რაოდენობა;
B. სექსუალური ძალადობა ხდება საბრძოლო ვითარების დროს

ან დაუყოვნებლივ მოყვება საბრძოლო ვითარებას;73 და
C. სექსუალური ძალადობა ჩადენილია სხვა დანაშაულებთან

ერთად.74
iii. ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ თავდამსხმელის(ების) ქმედება შეიცავ-

და ასეთი მაიძულებელი გარემოთი „ბოროტად სარგებლობას“.75
d. ისეთი პირის წინააღმდეგ, ვისაც არ აქვს უნარი, მიცეს ნამდვილი ნე-

ბის გამომხატველი თანხმობა. ადამიანი შესაძლოა, იყოს უუნარო, მიცეს ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა, თუკი მასზე ზეგავლენა
მოახდინა ბუნებრივმა, გამოწვეულმა (ნივთიერების ზემოქმედებით) ან
ასაკთან დაკავშირებულმა უუნარობამ,76 როგორიცაა:

71. Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 934-935. იხილეთ ასევე
Kunarac et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 747, 570, 759, 761-762m 765, 780,
782.
72. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 103-104; Ntaganda სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 935, 945; Akayesu სასამართლო გადაწყვეტილება,
პარაგრაფი 688; Delalić et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 495; Kunarac
et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 129-130; Brima et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 694.
73. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 104; Ntaganda სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 935, 945.
74. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 104; Ntaganda სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 935, 945.
75. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 104; Ntaganda სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 935.
76. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, სქოლიო 16, 51
და 64; Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 107; Ntaganda სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 981.
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i.

შეზღუდული შესაძლებლობით ან დაავადებით ტანჯვა;77

ii. ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა;78 ან
iii. იმ ასაკისთვის მიუღწევლობა, რომელშიც ადამიანს შეუძლია ნამ-

დვილი ნების გამომხატველი თანხმობის მიცემა.79
25. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საპროცესო და მტკი-

ცებულებების წესები ასევე შეიცავს სპეციალურ მტკიცებით წესებს, რომლებიც არეგულირებს დასაშვებობას ნებისმიერი მტკიცებულებისა, რომელიც წარმოდგენილია დაცვის მხარდასაჭერად, თითქოს მსხვერპლმა
გამოთქვა თანხმობა სექსუალური ძალადობის სავარაუდო დანაშაულზე.80
სათანადო სიმძიმე
26. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტებს

„სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისა და ომის დანაშაულისთვის
ასევე დათქმული აქვს მესამე მატერიალური ელემენტი. კონკრეტულად,
როგორც ზევით იყო აღნიშნული:
a. სექსუალური ძალადობით კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ და-

ნაშაულს უნდა ქონდეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული სხვა
ისეთი დანაშაულების სიმძიმე, რომლებიც ჩამოთვლილია რომის წესდების მუხლში 7(1)(g), კერძოდ, გაუპატიურება, სექსუალური მონობა,
იძულებითი პროსტიტუცია, იძულებითი ორსულობა და იძულებითი
სტერილიზაცია;81

77. Sesay et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 148.
78. Sesay et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 148.
79. Ntaganda სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 981; Kunarac et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 591, 762; Sesay et al სასამართლო გადაწყვეტილება,
პარაგრაფი 148.
80. იხილეთ წესი 70 საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პროცედურებისა და მტკიცებულებების წესებში, რომელიც განსაზღვრავს, inter alia: „(a) თანხმობა არ შეიძლება გამომდინარეობდეს მსხვერპლის რაიმე სიტყვებიდან ქცევიდან, სადაც ძალა, ძალის გამოყენების
მუქარა, იძულება ან მაიძულებელი გარემოთი ბოროტად სარგებლობამ შელახა პირის უნარი,
მიეცა ნებაყოფლობითი და ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა; (b) თანხმობა არ შეიძლება, გამომდინარეობდეს მსხვერპლის რაიმე სიტყვებიდან ქცევიდან, სადაც მსხვერპლს არ
ქონდა უნარი, მიეცა ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა; [და] (c) თანხმობა არ შეიძლება, გამომდინარეობდეს მსხვერპლის დუმილიდან ან წინააღმდეგობის გაწევის არარსებობიდან სავარაუდო სექსუალური ძალადობის მიმართ“.
81. რომის წესდება, მუხლი A 7(1)(g); საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის
ელემენტები, მუხლი 7(1)(g)-6, ელემენტი ორი, ეხება კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულებს: გაუპატიურებით, სექსუალური მონობით; იძულებითი პროსტიტუციით; იძულებითი ორსულობით; ან იძულებითი სტერილიზაციით.
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b. სექსუალური ძალადობის აქტმა რომ შეადგინოს ომის დანაშაული

საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტის კონტექსტში, იგი
სიმძიმით უნდა გაუტოლდეს ჟენევის კონვენციის მძიმე დარღვევას,
კერძოდ, როგორიცაა: განზრახი მკვლელობა; წამება ან არაადამიანური
მოპყრობა, ბიოლოგიური ექსპერიმენტების ჩათვლით; მძიმე ტანჯვის
ან სხეულის ან ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების განზრახ გამოწვევა;
ქონების ფართომასშტაბიანი განადგურება ან მითვისება, რომელიც
არაა გამართლებული სამხედრო აუცილებლობით და ჩადენილია
უკანონოდ და ბოროტი განზრახვით; ომის პატიმრისა და სხვა დაცული
პირის იძულება, იმსახუროს მტრის ძალების სასარგებლოდ; დაცული
პირისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლებისა და ჩვეულებრივ
სასამართლო პროცესზე წვდომის განზრახ მოსპობა; უკანონო
დეპორტაცია ან ტრანსფერი ან თავისუფლების უკანონო აღკვეთა; და
მძევლების აყვანა.82
c. სექსუალური ძალადობის აქტმა ომის დანაშაული რომ შეადგინოს არა-

საერთაშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტის კონტექსტში, იგი სიმძიმით უნდა უტოლდებოდეს ჟენევის ოთხი კონვენციის საერთო მესამე
მუხლის სერიოზულ დარღვევას, კერძოდ, როგორიცაა: ძალადობა სიცოცხლისა და პირის მიმართ, კონკრეტულად, ნებისმიერი ტიპის მკვლელობა, დასახიჩრება, სასტიკი მოპყრობა და წამება; ადამიანის პირადი
ღირსების უხეში დარღვევა, კონკრეტულად, შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელი მოპყრობა; მძევლების აყვანა; სასჯელების გამოტანა და
აღსრულება წინმსწრები რეგულარულად მოქმედი სასამართლოს მიერ
გამოტანილი გადაწყვეტილების გარეშე, ყველა სასამართლო გარანტიის უზრუნველყოფით, რომლებიც ზოგადად ფუნდამენტურად არის
აღიარებული.83

82. რომის წესდება, მუხლი 8(2)(a); საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის
ელემენტები, მუხლი 8(2)(b)(xxii)-6, ელემენტი ორი, ეხება მძიმე დარღვევებს: განზრახი
მკვლელობა; წამება ან არაადამიანური მოპყრობა, ბიოლოგიური ექსპერიმენტების ჩათვლით; მძიმე ტანჯვის ან სხეულის ან ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების განზრახ გამოწვევა;
ქონების ფართომასშტაბიანი განადგურება ან მითვისება, რომელიც არაა გამართლებული
სამხედრო აუცილებლობით და ჩადენილია უკანონოდ და ბოროტი განზრახვით; ომის პატიმრისა და სხვა დაცული პირის იძულება, იმსახუროს მტრის ძალების სასარგებლოდ; დაცული
პირისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლებისა და ჩვეულებრივ სასამართლო პროცესზე
წვდომის განზრახ მოსპობა; უკანონო დეპორტაცია ან ტრანსფერი ან თავისუფლების უკანონო აღკვეთა; და მძევლების აყვანა.
83. რომის წესდება, მუხლი 8(2)(c); საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის
ელემენტები, მუხლი 8(2)(e)(vi)-6, ელემენტი ორი: ქცევა იგი სიმძიმით უნდა უტოლდებოდეს:
ძალადობა სიცოცხლისა და პირის მიმართ, კონკრეტულად, ნებისმიერი ტიპის მკვლელობა,
დასახიჩრება, სასტიკი მოპყრობა და წამება; ადამიანის პირადი ღირსების უხეში დარღვევა,
კონკრეტულად, შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელი მოპყრობა; მძევლების აყვანა; სასჯელების გამოტანა და აღსრულება წინმსწრები რეგულარულად შემდგარი სასამართლოს მიერ
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები სექსუალური ძალადობის შესახებ 101

27. აქამდე

ერთადერთი სამართლის ნორმა, რომელიც „სათანადო
სიმძიმის“ კრიტერიუმს იყენებს, გამომდინარეობს Bemba-ს დაკავების
ორდერის გადაწყვეტილებიდან, რომელშიც საერთაშორისო სისხლის
სასამართლოს წინასასამართლო პალატამ უარი განაცხადა, ჩაეთვალა
ორდერში სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმის ბრალდება, როგორც
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, წარდგენილი
იმისთვის, რომ „[უ]ბრძანა ხალხს, სამოსი გაეხადათ საჯაროდ, რათა
დაემცირებინა ისინი“.84 წინასასამართლო პალატამ მიზეზად დაასახელა,
რომ „პროკურორის მიერ წარდგენილი ფაქტები არ იძლეოდა
სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმის შემადგენლობას, რომელიც
უტოლდება სიმძიმით სხვა ფორმის სექსუალურ ძალადობებს, რომლებიც
წარმოდგენილია მუხლი 7(1)(გ)-ში“ რომის სტატუტში.85

28. უნდა აღინიშნოს, რომ „სექსუალური ძალადობის“ ომის დანაშაულის

განმარტებისთვის დანაშაულის ელემენტებში გამოყენებული ენა „სიმძიმე,
რომელიც უტოლდება“ განსხვავდება რომის სტატუტში გამოყენებული
ენისგან, რომელიც კრძალავს „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერ
სხვა ფორმას, რომელიც ასევე შეადგენს“ ჟენევის კონვენციების მძიმე
დარღვევას ან ჟენევის ოთხი კონვენციისთვის საერთო მესამე მუხლის
სერიოზულ დარღვევას.86
29. „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“ დანაშაულებთან მი-

მართებაში, მიგნებები კამპანიიდან უწოდე მას ის, რაც არის, სექსუალური
ძალადობის დაზარალებულებთან ერთად გვთავაზობს, რომ აქტის სიმძიმე
შეიძლება, გამწვავდეს, თუკი სხვა გარემოებებთან ერთად:
a. აქტი მოხდა საჯარო ადგილას ან სხვების დასანახად, ან ხდება მისი გა-

ზიარება ან მუქარა, რომ მოხდება გაზიარება ტექნოლოგიური საშუალებების მეშვეობით;
b. აქტი ჩადენილია ერთზე მეტი თავდამსხმელის მიერ;
c. აქტი განმეორდა ერთზე მეტჯერ;
d. აქტს თან ახლავდა ფიზიკური და/ან ფსიქოლოგიური ძალადობა

გამოტანილი გადაწყვეტილების გარეშე, ყველა სასამართლო გარანტიის უზრუნველყოფით,
რომლებიც ზოგადად ფუნდამენტურად არის აღიარებული.
84. Bemba დაკავების ორდერის გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 39.
85. Bemba დაკავების ორდერის გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 40. ამასთან, ყურადღება
გაამახვილეთ, რომ არსებობს იურისპრუდენციის ხაზი ad hoc ტრიბუნალებიდან, რომელიც
ადასტურებს, რომ იძულებითი სიშიშვლე ასევე ითვლება სექსუალური ხასიათის ძალადობის
აქტად. პარაგრაფი 11(g) და სქოლიო 24.
86. რომის წესდება, მუხლები 8(2)(b)(xxii) და 8(2)(e)(vi).
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(დამცირების, ლანძღვის, შეურაცხყოფის, და/ან ნებისმიერი სხვა
სიტყვიერი შევიწროვების ჩათვლით);
e. აქტი ჩადენილია ბავშვის ან სხვა მოწყვლადი პირის წინააღმდეგ;
f.

პირი, რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა, აიძულეს, რომ ჩაბმულიყო
სექსუალური ხასიათის აქტში მისთვის ნაცნობ პირთან, როგორიცაა მაგალითად ოჯახის წევრი;

g. აქტი ჩადენილია ინფორმაციის ან აღიარების მოპოვების, დასჯის, და-

შინების, დამცირების ან იძულების მიზნით;
h. აქტი ჩადენილია რაიმე სახის დისკრიმინაციის საფუძვლით;
i.

აქტი ჩადენილია იმ მიზნით, რომ სრულად ან ნაწილობრივ განადგურდეს ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი, ან რელიგიური ჯგუფი;

j.

აქტი ჩადენილია იმ მიზნით, რომ იძულებით გადაადგილდეს ან იდევნებოდეს ის ჯგუფი, რომელსაც ეკუთვნის პირი, რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა;

k. პირი, რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა, აქტის შედეგად უარყო

ოჯახმა, მეუღლემ, ან საზოგადოებამ; მათ შორის, პირი გამოჩნდა, როგორც დაქორწინების პოტენციალის არმქონე, ისეთ საზოგადოებებში,
სადაც ქორწინება აუცილებელია სოციალური ჩართულობისა და/ან
ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის;
l.

პირს, რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა, აქტის შედეგად შეეყარა
ინფექცია, მეორადი დაავადება, აივ ინფექცია, ან სქესობრივი გზით გადამდები სხვა ინფექცია;

m. პირმა, რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა, აქტის შედეგად განიცადა

უარყოფითი ეკონომიკური შედეგები, მათ შორის, დაკარგა რენტაბელობის უნარი ან საარსებო წყარო.
n. პირმა, რომელზეც აქტმა მოახდინა გავლენა, აქტის შედეგად დაკარგა

რეპროდუქციული ავტონომია ან რეპროდუქციული უნარი, მათ შორისაა მაგალითები, როდესაც მას აიძულეს დაორსულება, გამრავლება
(განაყოფიერება), ან ჩასახვა; ან ისეთი მოქმედება ან უმოქმედობა,
რამაც გამოიწვია უნაყოფობა, ამენორეა (6 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში მენსტრუაციის არქონა), ორსულობა, ორსულობის მოშლა, სახიფათო აბორტი, ან გართულებები ჩასახვაში, ორსულობაში, მშობიარობაში, ან მშობლობაში;
o. აქტი ჩადენილია გაეროს წარმომადგენლების ან სხვა ჰუმანიტარული

აქტორების მიერ;
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p. აქტი ჩადენილია ან წახალისებულია სახელმწიფოს ხელისუფლების

წარმომადგენლების მიერ, ან როგორც გამოირკვა, ტაქტიკურად იყო
ნებადართული სახელმწიფოს მიერ, სხვა ფაქტორებთან ერთობლიობაში იყო რა წარუმატებელი რეალური გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოებაში ან კომპეტენტური სასამართლო
ორგანოსთვის საქმის გადაცემაში;
q. აქტი განხორციელებულია ისეთი პირის მიერ, რომელიც მზრუნველო-

ბით, საოჯახო ან ინტიმურ ურთიერთობაში იმყოფებოდა პირთან, რომელზეც აქტმა იქონია გავლენა;
r.

პირი, რომელზეც აქტმა იქონია გავლენა, აქტის შედეგად განიცდის სიძნელეს, ჩაერთოს ნებაყოფლობით სექსუალურ აქტივობაში.

ნაწილი B:
სუბიექტური ელემენტები (MENS REA)
Ad hoc ტრიბუნალები
30. Ad hoc ტრიბუნალებმა შემდეგნაირად განსაზღვრეს სექსუალური ძალა-

დობის mens rea (სუბიექტური) ელემენტები:
a. ფიზიკური თავდამსხმელი განზრახ ჩაიდენს აქტს; და
b. ფიზიკური თავდამსხმელისთვის ცნობილია, რომ აქტი განხორციელდა

მსხვერპლის თანხმობის გარეშე.87
31. როგორც ზევით აღინიშნა, მაშინ, როდესაც დანაშაულის

„სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმა“ არ არის კოდიფიცირებული ad
hoc ტრიბუნალების წესდებებში, სექსუალური ძალადობის აქტები კვალიფიცირდებოდა და სისხლისსამართლებრივად იდევნებოდა, როგორც სხვა
კონკრეტულად ჩამოთვლილი ომის დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების საბაზისო ქმედებები. ასეთ შემთხვევებში დგინდებოდა უფრო ფართო დანაშაულის (ომის დანაშაული, კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) mens rea. 88

87. Milutinovič et al სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 1 (4-დან), პარაგრაფი 201;
Đorđevič სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1768 (მიიღო სექსუალური დანაშაულის
განმარტება, რომელიც დაამკვიდრა Milutinovič et al სასამართლო გადაწყვეტილებაში);
Đorđevič სააპელაციო გადაწყვტილება, პარაგრაფი 851 (დაადასტურა სექსუალური დანაშაულის განმარტება, რომელიც დაამკვიდრა Milutinovič et al სასამართლო გადაწყვეტილებაში).
88. მაგალითად, Kunarac-ის საქმეში სასამართლო პალატამ პირადი ღირსების უხეში
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რომის წესდება
32. „რომის წესდების შესაბამისად

„სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი
სხვა ფორმის“ კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისა და

დარღვევების mens rea წარმოადგინა, როგორც: (1) „ბრალდებულმა განზრახ ჩაიდინა ან
მონაწილეობა მიიღო ისეთ მოქმედებაში ან უმოქმედობაში, რომელიც ჩვეულებრივ იქნებოდა
მიჩნეული, რომ იწვევს მძიმე შეურაცხყოფასა და დამცირებას ან ადამიანის ღირსებაზე
სხვაგვარ მძიმე თავდასხმას“; და (2) „მან იცოდა, რომ მოქმედებას ან უმოქმედობას
შეიძლებოდა, ქონოდა ასეთი ეფექტი“. Kunarac et al სასამართლო გადაწყვეტილება,
პარაგრაფი 514. Radomir Kovač-ის სექსუალური ძალადობით პირადი ღირსების უხეში
დარღვევით ომის დანაშაულის ჩადენისთვის ბრალდებაზე პალატამ დაადგინა, რომ
ბრალდებულმა „დანამდვილებით იცოდა, რომ შიშველ მდგომარეობაში მაგიდაზე
დაყენება, როდესაც ბრალდებული მათ უყურებდა, იყო მტკივნეული და დამამცირებელი
გამოცდილება სამი ქალისთვის, რომლებიც ამ აქტში იყვნენ ჩართული, განსაკუთრებით კი
მათი ახალგაზრდა ასაკის გამო“. ამგვარად, პალატა „დარწმუნდა, რომ Kovac-ისთვის ეს
ფაქტი ცნობილი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამის მიუხედავად მან (მამაკაცმა) უბრძანა მათ,
რომ დაეკმაყოფილებინათ იგი (მამაკაცი) მისთვის (მამაკაცისთვის) შიშველ მდგომარეობაში
ცეკვით“. პალატამ ასევე აღნიშნა, რომ „[წ]ესდება არ მოითხოვს, რომ თავდამსხმელის მიზანი
იყოს მისი მსხვერპლის დამცირება და ამ კონკრეტული მიზნით ქონდეს ჩადენილი ეს აქტი.
სავსებით საკმარისია, რომ მან იცოდა, რომ მის მოქმედებას ან უმოქმედობას შესაძლოა,
ქონოდა ასეთი ეფექტი. ამ შემთხვევაში კი ეს საკითხი დადგინდა.“ See Kunarac et al
სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 773, 774, 766, 781-782. Martič -ის საქმეში წამებით
ჩადენილი ომის დანაშაულისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის mens
rea-ს შემთხვევაში სასამართლო პალატამ, დაადგინა, რომ (1) „თავდამსხმელის მოქმედებები
და უმოქმედობები ჩადენილი უნდა იყოს აკრძალული მიზნით. არ არსებობს მოთხოვნა,
რომ თავდამსხმელის აქტი ჩადენილი იყოს მხოლოდ ან უმთავრესად, აკრძალული მიზნის
მისაღწევად“; და (2) „დამატებით საჭიროა დადგენა, რომ თავდამსხმელი მოქმედებას
ან უმოქმედობას იდენდა პირდაპირი ან არაპირდაპირი განზრახვით“. Milan Martič-ის
მსჯავრდებისას წამებით ომის დანაშაულისა და სექსუალური ძალადობით კაცობრიობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულისთვის მსჯავრდებისას პალატამ დაადგინა, რომ „ყველა
გარემოების გათვალისწინებით, რომლებშიც ხორციელდებოდა ცემისა და არასათანადო
მოპყრობის აქტები, რომ ასეთი აქტები იწვევდა დაკავებულთა ფიზიკურ და/ან ფსიქიკურ
ტანჯვას“ და რომ „ზოგიერთ შემთხვევაში არასათანადო მოპყრობები ხდებოდა გამიზნულად
აკრძალული მიზნებით, როგორიცაა ინფორმაციის მოპოვება და/ან ეთნიკური ნიშნით
მათი დისკრიმინაცია.“ Martič სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 77, 408, 288,
413, 415, 480. Martič-ის საქმეში, სასამართლო პალატამ წარმოადგინა დევნით ჩადენილი
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის mens rea, როგორც „პოლიტიკური,
რასობრივი ან რელიგიური საფუძვლით დისკრიმინაციის სპეციალური განზრახვა“ და
„ადამიანის დაზიანება იმის გამო, რომ იგი მიეკუთვნება კონკრეტულ საზოგადოებას
ან ჯგუფს“. Martič-ის სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 120. Milan Martič-ის
დევნით, სექსუალური ძალადობის აქტებით განხორციელებული კაცობრიობის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულისათვის მსჯავრდებისას პალატამ დაადგინა, რომ „წამების [...]
დანაშაულები [...] ხორციელდებოდა ეთნიკური საფუძვლით დისკრიმინაციის მიზნით“. Martič
სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 411, 120, 288, 416, 480.
Sesay et al საქმეში სასამართლო პალატამ წარმოადგინა სხვა არაადამიანური აქტებით ჩადენილი
კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის mens rea, Sesay et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 170. ბრალდებულის მსჯავრდებისას სხვა არაადამიანური აქტების,
სექსუალური ძალადობის, კერძოდ იძულებითი ქორწინების ჩადენისთვის, პალატამ დაადგინა,
რომ „თავდამსხმელების მოქმედებები „ცოლების“ კოიდუში წაყვანით, მსხვერპლებს ანიჭებდა
მძიმე ტანჯვასა და ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებას და რომ
თავდამსხმელებისთვის ცნობილი იყო მათი ქმედებების სიმძიმე“. Sesay et al სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1296, 1297 და გვერდები 678, 682, 685.
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ომის დანაშაულის დასადგენად აუცილებელი mens rea ჩამოყალიბებულია
წესდების 30-ე მუხლში, რომლის თანახმად:
1. თუ სხვაგვარად არაა დადგენილი, ადამიანი სისხლისსამართლებრივად

იქნება პასუხისმგებელი და სასამართლოს იურისდიქციის ფარგლებში დაეკისრება სასჯელი დანაშაულისთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მატერიალური ელემენტები (actus reus) ჩადენილია განზრახვით და ცოდნით.
2.

ამ მუხლის მიზნებისთვის პირს აქვს განზრახვა, როდესაც:
a. ქმედებასთან მიმართებაში, ეს პირი გულისხმობს ამ ქმედებაში

ჩართვას;
b. შედეგთან მიმართებაში, ეს პირი გულისხმობს ამ შედეგის გამოწ-

ვევას ან მისთვის ცნობილია, რომ ეს შედეგი დადგება მოვლენათა
ჩვეულებრივი განვითარების შემთხვევაში.
3. ამ მუხლის მიზნებისთვის „ცოდნა“[როგორც არსებითი სახელი] ნიშნავს,

იყოს ცნობილი, რომ არსებობს გარემოება ან დადგება შედეგი მოვლენათა ჩვეულებრივი განვითარების შემთხვევაში. „ცოდნა“[როგორც
მოქმედება] და „იცოდა რა“ იქნება გაგებული შესაბამისად.“
33. სექსუალური ძალადობის actus reus-ის გათვალისწინებით, mens rea შეიძ-

ლება, შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს:89
a. „თავდამსხმელი გულისხმობდა, ჩართულიყო სექსუალური ხასიათის

აქტის ჩადენაში ან გამოეწვია, რომ სხვა პირი ან პირები ჩართულიყვნენ სექსუალური ხასიათის აქტში.
b. თავდამსხმელი:
i.

თავდამსხმელი გულისხმობდა, ჩაედინა სექსუალური ხასიათის
აქტი ან გამოეწვია, რომ სხვა პირი ან პირები ჩართულიყვნენ სექსუალური ხასიათის აქტში; ან

ii. თავდამსხმელისთვის ცნობილი იყო, რომ იგი (მამაკაცი ან ქალი)

ჩაიდენდა სექსუალური ხასიათის აქტს ან გამოიწვევდა, სხვა პირის
ან პირების ჩართვას სექსუალური ხასიათის აქტში მოვლენათა
89. ამ დრომდე, „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმის“ ბრალდებაზე, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულზე ან ომის დანაშაულზე, სისხლის
სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარმატებული სისხლისსამართლებრივი
დევნა არ განხორციელებულა, mens rea ელემენტები არ განმარტებულა მის იურისპრუდენციაში. აქ განმარტებული mens rea ელემენტები ასახავს Case Matrix Network-ის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებებს: სექსუალური და გენდერული
ნიშნით ძალადობის დანაშაულების სამართლებრივი მოთხოვნები (Case Matrix Network’s
International Criminal Law Guidelines: Legal Requirements of Sexual and Gender-based Violence
Crimes), ივნისი 2017, გვერდები 64-65.
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ჩვეულებრივი განვითარების პირობებში;
c. თავდამსხმელისთვის ცნობილი იყო ძალის გამოყენების, ძალის გამო-

ყენების მუქარის ან იძულების ან მაიძულებელი გარემოებებით ბოროტად სარგებლობის ან ნამდვილი თანხმობის მისაცემად პირის უუნარობით ბოროტად სარგებლობის შესახებ;
c.

თავდამსხმელისთვის ცნობილი იყო ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებიც აფუძნებენ ქმედების სიმძიმეს.“

ნაწილი C.
კონტექსტუალური ელემენტები
34. იმის დასადგენად, რომ „ნებისმიერი სხვა ფორმის სექსუალური ძალადო-

ბა“ შეადგენს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს ან ომის
დანაშაულს, ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ აკრძალული ქმედება დაკავშირებული იყო სპეციალურ კონტექსტთან. შესაბამისად, ზევით გადმოცემული
მატერიალური და სუბიექტური ელემენტების გარდა შემდეგი კონტექსტუალური ელემენტებიც უნდა დადგინდეს.

Ad hoc ტრიბუნალები
35. Ad hoc ტრიბუნალების წინაშე კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული

დანაშაულის დასამტკიცებლად ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ სექსუალურმა
ძალადობამ: (1) ჩამოაყალიბა ფართოდ გავრცელებული ან სისტემატური
თავდასხმების ნაწილი, რომელიც მიმართული იყო სამოქალაქო
მოსახლეობის წინააღმდეგ; და (2) იგი ჩადენილი იქნა ცოდნით ან
რისკის აღებით, რომ იგი იქნებოდა თავდასხმის ნაწილი.90 ტერმინი

90. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 85, 102. ასევე იხილეთ,
მაგალითად, Kvočka et al სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 129, 121-122,
728, 737, 790 (დაადგინა, რომ ომარსკას ბანაკში ჩადენილი დანაშაულები, რომლებიც
მოიცავდა სექსუალურ ძალადობას, „შეადგენდა სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ
განხორციელებული თავდასხმის ნაწილს და ეს ცნობილი უნდა ყოფილიყო ყველა ინ
პირისთვის, ვინც მუშაობდა ან რეგულარულად სტუმრობდა ბანაკს“); Milutinovič et al
სასამართლო გადაწყვეტილება, ტომი 2 (4-დან), პარაგრაფები 1184-1187 (დაადგინა, რომ
დაკავება, დამცირება და ფიზიკური შეურაცხყოფა სამოქალაქო პირებისა, მათ შორის,
ორი ქალის სექსუალური შევიწროვება, რომლებიც შემდეგ „ორგანიზებულად გააძევეს
სოფლიდან“ პოლიციამ და სამხედრო ძალებმა, „უტოლდებოდა თავდასხმას სამოქალაქო
მოსახლეობაზე“, შეადგენდა „ფართომასშტაბიანი და სისტემატური თავდასხმის ნაწილს“
სამოქალაქო მოსახლეობაზე და, საბოლოო ჯამში, ამაზე გაკეთებული კომენტარების
მხედველობაში მიღებით, „ფიზიკური თავდამსხმელებისთვის [...] ეჭვს გარეშე ცნობილი იყო,
რომ ისინი მოქმედებდნენ [...] მოსახლეობაზე უფრო დიდი თავდასხმის კონტექსტში“).
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„ფართოდ გავრცელებული“ გამოხატავს „თავდასხმის ფართომასშტაბიან
ბუნებას და მსხვერპლთა რიცხვს“.91 ტერმინი „სისტემატური“ გამოხატავს
„ორგანიზებული ხასიათის ძალადობის აქტებს და მათი შემთხვევით
მოხდენის არასარწმუნოობას“, რაც უნდა იყოს ნაჩვენები „დანაშაულთა
პატერნით“.92
36. სექსუალური ძალადობის, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართუ-

ლი დანაშაულის განხილვისას პრაქტიკოსებს არ უნდა დაავიწყდეთ ad hoc
ტრიბუნალის წინაშე დაფუძნებული შემდეგი ძირითადი ფაქტორები:
a. არ არის აუცილებელი, რომ ინდივიდუალური სექსუალური ძალადობის

აქტები იყოს ფართოდ გავრცელებული და სისტემატური, არამედ ფართოდ გავრცელებული და სისტემატური უნდა იყოს საერთო თავდასხმა,
რომლის ნაწილიც იყო ეს აქტები;93
b. ცალკეული ან მცირე რაოდენობის სექსუალური ძალადობის აქტები

შესაძლოა, დაკვალიფიცირდეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აქტები არის განცალკევებული და შორს მდგომი საერთო თავდასხმისაგან და არ არის
შესაძლებელი რაიმე ნექსუსის (რელევანტური კავშირის) დადგენა;94
c. აქტი უნდა იყოს თავდასხმის ნაწილი, თუმცა არაა აუცილებელი, რომ

იგი ჩადენილი იყოს თავდასხმის მიმდინარეობის პერიოდში, თუკი იგი
საკმარისად არის დაკავშირებული თავდასხმასთან;95 და
d. თავდამსხმელის მოტივები, რომ ჩაიდინოს სექსუალური ძალადობა,

როგორიცაა პირადი სარგებელი ან დაკმაყოფილება, ან მსხვერპლთან
წინარე კავშირი, არ გამორიცხავს ნექსუსს საერთო თავდასხმასთან.
კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები შესაძლებელია,
ჩადენილი იყოს წმინდა პირადი მიზეზებით.96

91. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 94.
92. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 94.
93. Gacumbitsi სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 102 (იმსჯელა, რომ სასამართლო პალატამ საფუძვლიანად დაასკვნა, რომ არსებობდა ფართოდ გავრცელებული და
სისტემატური თავდასხმა და ის ფაქტი, რომ სექსუალური ძალადობა იყო იზოლირებული,
რადგან მსხვერპლი იცნობდა მასზე (ქალზე) თავდამსხმელს მანამდე, არ ნიშნავდა, რომ აქტი
იზოლირებული იყო ფართოდ გავრცელებული და სისტემატური თავდასხმისგან); Kunarac et
al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 96.
94. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 96, 100; Tadič სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 649; Prosecutor v. Mrkšič and Šljivančanin, IT-95-13/1-A, , 5
მაისი 2009, პარაგრაფი 41.
95. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 100.
96. Kvočka სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 689; Gacumbitsi სააპელაციო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 103; Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 103.
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37. ომის დანაშაულის დასამტკიცებლად ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ სექსუ-

ალური ძალადობა იყო „ახლო კავშირში შეიარაღებულ კონფლიქტთან“
და რომ თავდამსხმელს ქონდა ცოდნა ნექსუსის შესახებ.97 სექსუალური
ძალადობის, როგორც ომის დანაშაულის განხილვისას პრაქტიკოსებს არ
უნდა დაავიწყდეთ ad hoc ტრიბუნალის წინაშე დადგენილი შემდეგი ძირითადი ფაქტორები:
a. არ არის აუცილებელი იმის დამტკიცება, რომ შეიარაღებულმა კონფ-

ლიქტმა გამოიწვია დანაშაულის ჩადენა, თუმცაღა, მას სულ ცოტა, უნდა
ეთამაშა არსებითი როლი (1) თავდამსხმელის შესაძლებლობაში, რომ
იგი ჩაედინა; (2) თავდამსხმელის გადაწყვეტილებაში, რომ იგი ჩაედინა; (3) მეთოდში, რომლითაც იგი იყო ჩადენილი; ან (4) მიზანში, რომლითაც იგი იყო ჩადენილი;98
b. იმის განსაზღვრისას, იყო თუ არა სექსუალური ძალადობა საკმარისად

დაკავშირებული შეიარაღებულ კონფლიქტთან, შემდეგი ფაქტორები
უნდა იყოს მიღებული მხედველობაში:
i.

თავდამსხმელის, როგორც მებრძოლის სტატუსი;

ii. მსხვერპლის, როგორც არამებრძოლის სტატუსი;
iii. მსხვერპლის საწინააღმდეგო მხარისადმი კუთვნილების ფაქტი;
iv. ფაქტი, რომ სექსუალური ძალადობა შესაძლოა, ემსახურებოდეს

სამხედრო კამპანიის საბოლოო მიზანს; და
v. ფაქტი, რომ სექსუალური ძალადობა ჩადენილია როგორც თავ-

დამსხმელის ოფიციალური ვალდებულებების ნაწილი.99
c. იმისთვის რომ დადგინდეს შეიარაღებული კონფლიქტის არსებობა,

არაა აუცილებელი, ნაჩვენები იყოს, რომ „შეიარაღებული კონფლიქტი
ვრცელდებოდა საერთო არეალის თითოეულ და ყოველ კვადრატულ
ინჩზე“; „შეიარაღებული კონფლიქტის მდგომარეობა არაა ლიმიტირებული
იმ არეალით, სადაც რეალური საბრძოლო შეტაკებები მიმდინარეობს,
არამედ, იგი არსებობს მთელ ტერიტორიაზე, რომელიც მებრძოლი
მხარეების კონტროლის ქვეშ არის“;100
d. სექსუალურ ძალადობასა და შეიარაღებულ კონფლიქტს შორის

ნექსუსის დასადგენად არაა საჭირო, რომ დანაშაული ჩადენილი

97. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 55.
98. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 58.
99. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 59.
100. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 64.
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იყოს „იმწუთიერად, ბრძოლის მიმდინარეობისას, ან ხდებოდეს
შეტაკების ადგილას“; ნექსუსი იქნება ვალიდური, თუ „დანაშაულები
ახლო კავშირში იყო საომარ მოქმედებებთან, რომლებიც ხდებოდა
კონფლიქტის მხარეთა მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიების
სხვადასხვა ნაწილებში“.101
რომის წესდება
38. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელე-

მენტების თანახმად, რომ დადგინდეს
„სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა ფორმა“, როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაული, ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ:
a. ქმედება ჩადენილი იყო როგორც ფართოდ გავრცელებული ან სისტემა-

ტური სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმის ნაწილი;102 და
b. თავდამსხმელმა იცოდა, რომ ქმედება იყო, ან მიზნად ისახავდა, რომ

ყოფილიყო ფართოდ გავრცელებული ან სისტემატური სამოქალაქო
მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმების ნაწილი,103
საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს წესდების მუხლი 7(2)(a) აზუსტებს, რომ „სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმა“ მიემართება „ქმედებათა წყებას, რომელიც მოიცავს ნებისმიერი
სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ [წესდების 7(1) მუხლში] მოხსენიებული აქტების მრავალჯერად ჩადენას, ასეთი თავდასხმის განხორციელების სახელმწიფო ან ორგანიზაციული პოლიტიკის შესაბამისად ან მის
განსახორციელებლად.104
39. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს სამართლის სისტემა „ფართოდ

გავრცელებულს“ და „სისტემატურს“ ინტერპრეტაციას უკეთებს ad hoc
ტრიბუნალების ინტერპრეტაციის შესაბამისად. კერძოდ, „ფართოდ

101. Kunarac et al სააპელაციო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 568.
102. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 7(1)(g)-6,
ელემენტი ოთხი. მუხლი 7(3) დანაშაულის ელემენტებისა ხსნის, რომ „სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმა“ მიემართება მოქმედებათა წყებას, რომელიც მოიცავს [სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს] წესდების მუხლი 7, პარაგრაფი
1-ში მოხსენიებული აქტების მრავალჯერად ჩადენას რომელიმე სამოქალაქო მოსახლეობის
წინააღმდეგ, ამ თავდასხმის ჩადენის საშუალებით სახელმწიფოს ან ორგანიზაციული პოლიტიკის შესაბამისად ან მის განსახორციელებლად.“
103. საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი 7(1)(g)-6,
ელემენტი ხუთი.
104. იხილეთ ასევე საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები,
მუხლი 7(3).
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გავრცელებული“ მიემართება თავდასხმებისა და სამიზნე პირთა
ფართომასშტაბიან ბუნებას, მაშინ, როდესაც „სისტემატური“ გამოხატავს
ძალადობის აქტების ორგანიზებულ ბუნებას და მათი შემთხვევით მოხდენის
არასარწმუნოობას. ამასთან, სისტემატური ბუნების არსებობა ნაჩვენები
უნდა იყოს
„დანაშაულთა პატერნით“.105
40. „ნებისმიერი სხვა სახის სექსუალური ძალადობის“ როგორც კაცობრიობის

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის განხილვისას პრაქტიკოსებს უნდა
ახსოვდეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე
დაფუძნებული შემდეგი ძირითადი ფაქტორები:
a. სექსუალურ ძალადობასა და შეიარაღებულ კონფლიქტს შორის აუცი-

ლებელი ნექსუსის არსებობის განსაზღვრისას პალატა გააკეთებს
„ობიექტურ შეფასებას, კონკრეტულად ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა აქტის მახასიათებლები, მიზნები, ბუნება და/ან
შედეგები“;106 და
b. „იზოლირებული აქტები“, რომლებიც „ცალსახად განსხვავდება თავისი

კონტექსტით და გარემოებებით სხვა აქტებისგან, რომლებიც თავდასხმის დროს ხდებოდა“, ვერ დააკმაყოფილებს ნექსუსის მოთხოვნას.107
41. „სექსუალური ძალადობის ნებისმიერი სხვა სახის“, როგორც ომის დანაშა-

ულის დასადგენად, ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ:
a. „სექსუალური ძალადობა მოხდა საერთაშორისო108 ან არასაერთაშო-

რისო შეიარაღებული კონფლიქტის კონტექსტში და დაკავშირებული
იყო მასთან“;109 და
b. „თავდამსხმელისთვის ცნობილი იყო ის ფაქტობრივი გარემოებები,

რომლებითაც დგინდება შეიარაღებული კონფლიქტის არსებობა“.110
42. ამ დრომდე საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს წინაშე „სექსუალური

ძალადობის

ნებისმიერი

სხვა

ფორმის“

სისხლისსამართლებრივი

105. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 163; Katanga სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1123.
106. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 165.
107. Bemba სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 165; Katanga სასამართლო
გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1124.
108. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი
8(2)(b)(xxii)-6, ელემენტი ოთხი.
109. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი
8(2)(e)(vi)-6, ელემენტი ოთხი.
110. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დანაშაულის ელემენტები, მუხლი
8(2)(b)(xxii)-6 და 8(2)(e)(vi)-6, ელემენტი ხუთი.
საერთაშორისო სისხლის სამართლის სახელმძღვანელო მითითებები სექსუალური ძალადობის შესახებ 111

დევნა წარმატებით არ განხორციელებულა, თუ როგორ განიხილება ამ
დანაშაულის კონტექსტუალური ელემენტები, ამ დრომდე უცნობია. თუმცაღა,
არსი შეიძლება ამოკრებილი იყოს სასამართლოს დამოკიდებულებიდან
კონკრეტული სექსუალური ძალადობის დანაშაულების მიმართ,
როგორიცაა გაუპატიურება და სექსუალური მონობა, რომლებიც შეიცავს
იმავე კონტექსტუალურ ელემენტებს.111
43. მაგალითად, Katanga-ს საქმეში სასამართლო პალატამ იმსჯელა, რომ გა-

უპატიურება როგორც ომის დანაშაული და როგორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული იყო ჩადენილი მილიციის ძალების მიერ.
44. იმის დასადგენად, რომ გაუპატიურებისა და სექსუალური მონობის, რო-

გორც კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის კონტექსტუალური ელემენტები დაკმაყოფილებული იყო, პალატა დაეყრდნო შემდეგ
ფაქტობრივ მიგნებებს:
a. მილიცია მიზანში იღებდა სოფლის სამოქალაქო მოსახლეობას თავ-

დასხმაში, რომელიც მოიცავდა მრავლობითი აქტის ჩადენას;112
b. მილიცია წარმოადგენდა ორგანიზაციას სისხლის სამართლის საერთა-

შორისო სასამართლოს წესდების მუხლი 7(2)-ით განსაზღვრული მნიშვნელობის შესაბამისად;113
c. თავდასხმა განხორციელებული იყო პოლიტიკის შესაბამისად;114
d. თავდასხმა იყო სისტემატური ხასიათის;115
e. ძალადობის აქტები, გაუპატიურებისა და სექსუალური მონობის ჩათვ-

ლით, ჩადენილი იყო მილიციის მიერ თავდასხმისას და მიმართული
იყო სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ.116
45. სექსუალური ძალადობის აქტებთან მიმართებაში პალატამ მოიხსენია:

„არაა აუცილებელი იმის ჩვენება, რომ თითოეული აქტი არის ჩადენილი
პოლიტიკის შესაბამისად ან მის განსახორციელებლად, არამედ, აუცილე-

111. გაუპატიურებით კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისა და ომის
დანაშაულ(ებ)ისთვის, იხილეთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს
დანაშაულის ელემენტები, მუხლები 7(1)(g)-1, 8(2)(b)(xxii)-1, და 8(2)(e)(vi)-1, ელემენტი სამი.
სექსუალური მონობით კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულებისა და ომის
დანაშაულ(ებ)ისთვის, იხილეთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს
დანაშაულის ელემენტები, მუხლები 7(1)(g)-2, 8(2)(b)(xxii)-2 და 8(2)(e)(vi)-2, ელემენტი სამი.
112. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1134-1138.
113. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1139-1141.
114. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1142-1156.
115. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1157-1162.
116. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფები 1163-1166.
112 ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

ბელია, დადგინდეს ნექსუსის არსებობა აქტსა და თავდასხმას შორის“.117
პალატამ ასევე დაადგინა, რომ აქტები „ობიექტურად ქმნიდა ნაწილს“ თავდასხმისა და არ წარმოადგენდა იზოლირებულ აქტებს.118
46. იმის დასადგენად, რომ გაუპატიურებისა და სექსუალური მონობის, რო-

გორც ომის დანაშაულის კონტექსტუალური ელემენტები დაკმაყოფილებული იყო, პალატა დაეყრდნო შემდეგ ფაქტობრივ მიგნებებს:
a. თავდასხმის დროს შესაბამის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა შეიარა-

ღებული კონფლიქტი;119
b. შეიარაღებული კონფლიქტი იყო არასაერთაშორისო ხასიათის;120 და
c. სექსუალური ძალადობის აქტები, გაუპატიურებისა და სექსუალური

მონობის ჩათვლით, დაკავშირებული იყო მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებთან, და თავდამსხმელებისთვის, რომლებმაც მიიღეს აქტიური
მონაწილეობა შეიარაღებულ კონფლიქტში, ცნობილი იყო კონფლიქტის არსებობის დამფუძნებელი ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ.121

117. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1165.
118. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1165.
119. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1216.
120. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1218, 1229.
121. Katanga სასამართლო გადაწყვეტილება, პარაგრაფი 1233-1234.
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პოლიტიკის შემქმნელთა
ძირითადი პრინციპები
სექსუალური ძალადობის
შესახებ

114 ჰააგის პრინციპები სექსუალური ძალადობის შესახებ

სექსუალური ძალადობის პრობლემის გადასაჭრელად გააზრებული მიდგომა იმის გარკვევით იწყება, თუ რა შეადგენს სექსუალური ძალადობის აქტს.
პოლიტიკის შემუშავებასა და დანერგვაში, საკანონმდებლო სტრატეგიებსა და
იურიდიულ და სასამართლო პროცედურებში ამ 10 პრინციპის ჩართვით, სექსუალური ძალადობის – მისი ყველა ფორმის – ყურადღების მიღმა დატოვებისა
და გაუბრალოების რისკი მცირდება და შესაძლებელი ხდება მისი ეფექტურად
გადაჭრა. 10 ძირითადი პრინციპი სექსუალური ძალადობის შესახებ გამომდინარეობს სექსუალური ძალადობის შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების დეკლარაციიდან.

პრინციპი 1:

არ არსებობს უნივერსალური მიდგომა, თუ რა ხდის ზიანის გამოცდილებას ან ძალადობას „სექსუალურს“;1

პრინციპი 2:

სექსუალური ძალადობა მოიცავს ერთჯერად, მრავალჯერად, განგრძობად ან შემთხვევით აქტებს,2 რომლებიც
კონკრეტულ კონტექსტში აღიქმებიან, როგორც სექსუალური ხასიათის ქმედებები მსხვერპლის, მოძალადის,
და/ან იმ საზოგადოებების მიერ, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. ეს მოიცავს აქტებს, რომლებიც ჩადენილია
„ძალდატანებით“,3 ან ისეთი ადამიანის მიმართ, რომელსაც არ აქვს უნარი ან სურვილი, განაცხადოს ნამდვილი

1. ეს გამოწვეულია სხვადასხვა ერებს, რელიგიებს, კულტურებს, საზოგადოებებსა და ინდივიდებს შორის არსებული სექსუალური გამოხატვის, იდენტობების, ნორმების, და აღქმების
ფართო მრავალფეროვნებით.
2. ამ პრინციპის მიზნებისთვის ტერმინი აქტი შეეხება როგორც აქტიურ, ასევე პასიურ ქმედებას და განზრახ უმოქმედობას.
3. ამ პრინციპის მიზნებისთვის ტერმინი „ძალდატანებით“ არაა ლიმიტირებული ფიზიკური ძალით და იგი ასევე შეიძლება მოიცავდეს ძალის გამოყენების მუქარას, რომელიც გამოწვეულია ძალადობის შიშით, თავისუფალი ნების უკანონოდ შეზღუდვით, დაკავებით, ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით ან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, ნებისმიერი პირის
ან პირების მიმართ, ან მაიძულებელი გარემოთი ბოროტად სარგებლობით. ეს განმარტება
შეესაბამება საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს დანაშაულის ელემენტებს მუხლი 7(1)
(g)-1, ელემენტი 1; მუხლი 7(1)(g)-3, ელემენტი 1; მუხლი 7(1)(g)-6, ელემენტი 1.
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ნების გამომხატველი, ნებაყოფლობითი, სპეციალური
და მიმდინარე თანხმობა.4

პრინციპი 3: 		 სექსუალური ხასიათის აქტი შესაძლოა, ჩადენილი იყოს
ფიზიკური კონტაქტის არარსებობის პირობებშიც კი;

პრინციპი 4: 		 აქტი შეიძლება, იყოს სექსუალური ხასიათის იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იგი არც ისახავდა მიზნად სექსუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას და არც
ფაქტობრივად გამოუღია ასეთი შედეგი;

პრინციპი 5: 		 სექსუალური ძალადობის აქტები ღრმადაა ფესვგადგმული ყველა საზოგადოებაში და შესაძლებელია, ჩადენილი იყოს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ გარემოში,
საქორწინო, საოჯახო, ან ინტიმური ურთიერთობების
კონტექსტის ჩათვლით;

პრინციპი 6:		სექსუალური ძალადობა შესაძლებელია, ჩადენილი
იყოს ნებისმიერი პირის მიერ და ნებისმიერი პირის წინააღმდეგ მათი ასაკის, სქესისა და გენდერის მიუხედავად;

პრინციპი 7: 		 ფართო გაგებით „სექსუალური ძალადობის“ ცნება
მოიცავს სექსუალური ავტონომიისა და სექსუალური
ხელშეუხებლობის ყველა დარღვევას;

პრინციპი 8: 		 აქტის სექსუალური ხასიათი და სიმძიმე, გარკვეულწილად,
განისაზღვრება დაზარალებულისა და თავდამსხმელის
ინდივიდუალური ფაქტორებით, როგორიცაა იდენტობა,
შესაძლებლობები, ასაკი, რასა და სქესი, ისევე როგორც
კონტექსტუალური ფაქტორებით, როგორიცაა კულტურა,
რელიგია, ისტორიული პრეცენდენტები, ძირძველი წესები
და სხვა გადაჯაჭვული ფაქტორები;
4. თანხმობა შესაბამის სექსუალურ აქტზე უნდა იყოს სპეციალური და მიმდინარე. ამრიგად, თანხმობა ვერ იქნება ძალის მქონე, თუ პირი დათანხმდა სხვა ანალოგიურ ქმედებას; თუ
თანხმობა გაიცა შესაბამის მოქმედებებზე წინა შემთხვევაში [და არა ახლა]; თუ იგი თავდაპირველად დათანხმდა, მაგრამ შემდეგ თანხმობა გაიხმო უკან; ან თუ შეიცვალა სექსუალური აქტივობის ხასიათი პირის თანხმობის გარეშე. მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი პირის
მიერ გაცემული თანხმობა არ უნდა ჩაითვალოს თავისუფალი ნების გამოვლენად. ადამიანს
შესაძლოა, შესაძლებელია, შეზღუდული ჰქონდეს უნარი, გაცეს გაცნობიერებული თანხმობა
ბუნებრივი, ხელოვნურად გამოწვეული ან ასაკით განპირობებული უუნარობის გამო. სხვა ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს ადამიანის უნარიანობაზე, გაცეს ნამდვილი ნების გამომხატველი თანხმობა, არის წიგნიერება, ინფორმაციაზე წვდომა, და ენობრივი,
განათლებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის ფაქტორები. ფიზიოლოგიური რეაქციები არ
შეიძლება, ჩაითვალოს თანხმობის გამოხატვად.
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პრინციპი 9: 		 სექსუალური ძალადობის გავლენას განიცდიან როგორც ინდივიდები, ასევე ოჯახები, საზოგადოებები და
შესაძლოა, თაობების მანძილზე შენარჩუნდეს;

პრინციპი 10: 		 როდესაც პრაქტიკოსები გაცნობიერებულად მიიღებენ
ზომებს დაზარალებულთა ნამდვილი გამოცდილების
გასააზრებლად5 და იმ კონტექსტის გასარკვევად, რომელშიც აქტი მოხდა, ისინი უკეთ იქნებიან აღჭურვილი,
რათა განსაზღვრონ, იყო თუ არა აქტი სექსუალური და
შეაფასონ ასეთი აქტების სიმძიმე.

5.

გაეროს უშიშროების საბჭო, რეზოლუცია 2467 (2019), 23 აპრილი 2019, პარაგრაფი 16.
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