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ინფლუენს მარკეტინგის გამოყენების ეფექტიანობა - 
საქართველოში მოღვაწე, ტანსაცმლის მცირე და საშუალო 

ბიზნესებისთვის 

 

გურამ შეროზია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

 

Abstract 

Influence marketing - a very popular marketing direction of companies,  which has become 

quite relevant in recent years is also growing in popularity in Georgia.  

In the pandemic period, the demand for it has increased even more, due to its cost-effective 

nature and relatively diverse ways of measuring results. 

Demand for Influence Marketing - varies by sector and is the biggest in the retail sector.  

The goal of the paper is to determine the effectiveness of this channel, its examples and 

forms of use in Georgia and to analyze the issue from three perspectives: companies, consumers and 

influencer evaluations themselves. 

Keywords: Influencer, Marketing, Modernity, Cost Reduction, Digital, Progress, Integration, 

Influence, Social Networking. 
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აბსტრაქტი 

ინფლუენს მარკეტინგი, რომელიც ბოლო წლებში საკმაოდ აქტუალური და 

კომპანიების მხრიდან მეტად მოთხოვნადი მარკეტინგული მიმართულება გახდა - 

საქართველოშიც მზარდი პოპულარობით ხასიათდება. 

პანდემიურ პერიოდში, მის მიმართ მოთხოვნა კიდევ უფრო გაზრდილია, რაც 

განპირობებულია მისი ხარჯთ-ეფექტიანი ბუნებით და შედეგების გაზომვის შედარებით 

მრავალფეროვანი გზებით. 

ინფლუენსინგ მარკეტინგზე მოთხოვნა - მერყევია სფეროების მიხედვით და 

უმეტესწილად საცალო ტიპის პროდუქციით შემოიფარგლება. 

ნაშრომის მიზანია, დაადგინოს აღნიშნული არხის ეფექტიანობა, მისი მაგალითები და 

გამოყენების ფორმები საქართველოში და გააანალიზოს საკითხი სამი მხრიდან: კომპანიების, 

მომხმარებლების და თავად ინფლუენსერების შეფასებების ფონზე. 

საკვანძო სიტყვები: ინფლუენსერი, მარკეტინგი, თანამედროვეობა, დანახარჯების შემცირება, 

ციფრული, პროგრესი, ინტეგრირება, გავლენა, სოციალური ქსელი. 

 

 

I. შესავალი 

ინფლუენს მარკეტინგი, შედარებით ახალი სიტყვაა, მსოფლიო მარკეტინგულ 

ასპარეზზე და მისი გამოყენების სიხშირე, სულ უფრო მზარდი ტემპით ხასიათდება. 

საქართველოშიც, ბოლო წლებში, საკმაოდ აქტიურად მოიკიდა ფეხი აღნიშნულმა 

მარკეტინგულმა არხმა და სულ უფრო მეტი კომპანია, სხვადასხვა ფორმით ცდილობს, თავისი 

ბიზნესის წარმატება, დაუკავშიროს შესაბამის სფეროში აქტიურ ინფლუენსერებს. 

თემაში მიმოვიხილავთ ინფლუენს მარკეტინგის არსს და გამოყენების ტექნიკას, ასევე, 

შევეხებით მსოფლიო პრაქტიკას, შემდეგ კი - განვიხილავთ კონკრეტული და ვიწრო 

სეგმენტის მაგალითებზე, როგორიცაა ტანსაცმლის ბიზნესი, თან უფრო რეალისტური 

შედეგებისა და რეკომენდაციებისთვის მათგან მხოლოდ მცირე და საშუალო ზომის 
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კომპანიებს მოვიცავთ, ამ შემთხვევაში, მოხდება შერევა, როგორც საერთაშორისო ბრენდების, 

ასევე ქართველი დიზაინერების პროდუქციის და მათ შორის პარალელების გავლება - კიდევ 

უფრო საინტერესო წარმოდგენას მოგვცემს. 

მეორე მხრივ, სარგებლიანობის კუთხით, თემა გამოადგება როგორც აღნიშნულ, ასევე 

მონათესავე ბიზნესებს, რაკი ამ ზომისა თუ მასშტაბების კომპანიებისთვის, სიღრმისეული 

მარკეტინგული, თუ ბაზრის კვლევები, შეიძლება არც თუ ისე მარტივი ფუფუნება იყოს, ასევე, 

საცალო ბიზნესის სხვა, მეტ-ნაკლებად ახლოს მდგომი ბიზნესებისთვისაც - შეიძლება 

საკმაოდ სასარგებლო ინფორმაციის მატარებელი გახდეს. 

მესამე მიმართულება და აქცენტი გვაქვს იმაზე, რომ სფერო, განსაკუთრებით - 

საქართველოში, საკმაოდ ახალია და შესაბამისად ნაკლებად შესწავლილი, რაც საკმაოდ 

საინტერესოდ ინფორმატიული შეიძლება გახდეს, აღნიშნული მიმართულებით 

დაინტერესებული სტუდენტებისთვის, თუ თავად ინფლუენსერებისთვის, რომლებიც არ 

არიან მარკეტერები და მათი ცოდნისა და ერუდიციის ამაღლება ამ კუთხით, როგორც მათ, 

ასევე დამკვეთს - კიდევ უფრო გაუმარტივებს პროცესს, ხოლო ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად 

გაუზრდის. 

კვლევის მეთოდებად ავიღეთ ჩაღრმავებული ინტერვიუები და რაოდენობრივი 

კვლევა და ძირითადად სამი მიმართულების გამოყოფა მოხდა: 

1.  მიზნობრივი კომპანიების მარკეტინგის მენეჯერებთან ინტერვიუები, რაც მოგვცემს 

შინაარსობრივად, საკმაოდ დეტალურ ინფორმაციას, თუ რა ფორმით და რამდენად 

ეფექტიანად იყენებენ აღნიშნულ მარკეტინგულ არხს 

2. ინფლუენსერებთან ინტერვიუები, რათა დავინახოთ მათი როლი - სფეროს 

განვითარებაში, მათი თვალით დანახული ნიუანსები, თუ თანამშრომლობის 

სპეციფიკა და რეკომენდაციები 

3. მომხმარებლები. - ამჯერად, რაოდენობრივი კვლევით გავარკვევთ, რამდენად 

საინტერესოა მათთვის აღნიშნული არხით ინფორმაციის მოპოვება, რამდენად ახდენს 

ეს გავლენას მათი შესყიდვის ქცევაზე და რამდენად სანდო შეიძლება იყოს, 

ინფლუენსერების აზრი, თუ რეკომენდაცია მათთვის 

საკითხის სამი მხრიდან შესწავლა, მოგვცემს სურათს, რომელსაც დავურთავთ 

ანალიზს, დასკვნას, რეკომენდაციებს. 
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II.  ძირითადი ნაწილი 

“ხალხი არ ყიდულობს პროდუქციას და სერვისს, ისინი ყიდულობენ ურთიერთობებს, 

ისტორიას და განსაკუთრებულობას“- აცხადებს მარკეტინგის გურუ სეტ გოდინი1. 

ინფლუენს მარკეტინგი, გულისხმობს აზრის ლიდერი ადამიანების, ე.წ. 

ინფლუენსერების - ბრენდებისთვის დასახული მარკეტინგული მიზნების შესასრულებლად 

გამოყენებას.ინფუენსერი თავის მხრივ, არის ადამიანი, რომელსაც ჰყავს ბევრი მიმდევარი, 

არის კონკრეტულ სფეროში ნდობის და ავტორიტეტის მქონე, შესაბამისად, მის მიერ 

გაკეთებულ განცხადებებს, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება შეიძლება ჰქონდეს.2 

ინფლუენს მარკეტინგი მოიცავს: 

- ინფლუენსერების მიერ კონკრეტული კომპანების პროდუქციის რეკომენდირებას 

- ჩვენებას, ფოტო, ვიდეო ან ნებისმიერი სხვა ქონთენთით, თუ რამდენად სასარგებლო, 

სასიამოვნო, ა.შ. გახლავთ ამა თუ პროდუქტის გამოყენება, რომელიც შეიძლება 

მოიცავდეს, ან არ მოიცავდეს (ირიბი გზით გულისხმობდეს) რჩევას, რომ 

მიმდევრებმაც შეიძინონ აღნიშნული პროდუქცია; 

- კამპანიების ორგანიზებას, სადაც ორგანიზაციები, ინფლუენსერებთან ერთად 

დაგეგმავენ, ამა თუ იმ ღონისძიებას, რომელიც თავის მხრივ, მიმართული იქნება 

გაყიდვების ზრდისკენ, ბრენდის მიმართ მომხმარებლის ლოიალურობის 

გაღრმავებისკენ, ცნობადობის ასამაღლებლად, თუ რომელიმე სხვა მიზნით. 

მისი ინტერნეტ ბუნება, გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობებს, დეტალურად და 

მრავალი მხრიდან მოხდეს კამპანიის შედეგების გაზომვა და მისი ეფექტიანობის შეფასება. 

ინფლუენსერები იყოფიან ორ კატეგორიად: 

I. მიკრო 

II. მაკრო ინფლუენსერები3 

                                                            
1 https://www.bigcommerce.com/blog/influencer-marketing/#what-is-influencer-marketing 
2 https://senseimarketing.com/10-steps-to-influence-marketing-success/ 
3 https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/09/10/understanding-the-difference-between-influence-
marketing-and-influencer-marketing/#6c880d85418c 
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მიკრო ინფლუენსერები, ეწოდებათ სოციალურ ქსელებში აქტიურ ადამიანებს, 

რომლებსაც ჰყავთ 10 ათასზე ნაკლები გამომწერი, თუმცა მათი პოსტები საკმაოდ მაღალი 

აქტივობებით გამოირჩევა, აქ არ არსებობს აქტივობის ქვედა ზღვარი და გამომდინარეობს 

სფეროდან, 4რომელიც შეიძლება იყოს მეტად პოპულარული, ან პირიქით, საკმაოდ ნიშური. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ მიკრო ბლოგერებს, გამომწერების რაოდენობასთან თანაფარდობაში, 

უფრო მაღალი აქვთ აქტივობა, მაკრო, ანუ გაცილებით დიდი ინფლუენსერებთან შედარებით, 

მაგალითისთვის, შეიძლება, გამომწერების რაოდენობის 5% ან მეტი იყოს, მის პოსტებში, თუ 

სთორებში აქტიურად ჩართული ინსტაგრამზე, როცა დიდ ბლოგერებში, უმეტესაც 

ჩართულობის პროცენტული მაჩვენებელი 2%-ზე ნაკლებია. 

გარდა ამისა, ინფლუენსერების მიერ მოთხოვნილი საშუალო ჰონორარი, ამ 

შემთხვევაშიც ნიშანდობლივად განსხვავდება. 

მაკრო ინფლუენსერები არიან რამდენიმე ათეული, თუ ასეული ათასი გამომწერის 

მქონე ბლოგერები, სელებრითები, ან სოციალურ ქსელებში აქტიური ადამიანები, ზოგადი, ან 

სპეფიციკური სფეროებით (მაგ: სილამაზის ბლოგერი, კვების ბლოგერი, მოდის ბლოგერი, 

დიზაინერი, მომღერალი ა.შ.) - რაც კომპანიებს, საშუალებას აძლევს, უფრო სწორად შეაფასონ 

პოტენციური თანამშრომლობს ბენეფიტები, მათ ბიზნესთან ახლო კავშირში მყოფი 

სფეროების მიხედვით. 

მაკრო ინფლუენსერებში შეიძლება ცალკე გამოვყოთ, მილიონიანი სელებრითები, 

რომლებსაც მეგა ინფლუენსერები ეწოდებათ. 

ჯერ კიდევ 2018 წელს 200 მილიონამდე აშშ დოლარი ჩაიდო ინფლუენსერ 

მარკეტინგში მსოფლიოს მასშტაბით. ყველაზე მეტი ინფლუენსერ კამპანია განხორციელდა: 

•  ინსტაგრამზე – 80%; 

•  ფეისბუქზე – 47%; 

•  იუთუბზე – 37%.5 

ინფლუენს მარკეტინგის უპირატესობებში შედის: 

                                                            
4 https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2017/11/14/what-is-influencer-marketing-and-how-can-
marketers-use-it-effectively/#5c59004923d1 
5 https://www.marketinghouse.ge/influence/ 
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- მომხმარებლები უფრო მეტად ენდობიან ადამიანს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც ისინი 

მუდმივად მიჰყვებიან (Follow), ვიდრე კომპანიების მიერ პირდაპირ რეკლამირებას 

- ინფლუენსერები მნიშვნელოვან ძალისხმევას ქმნიან აუდიტორიის ჩამოყალიბებაში; 

ეს ამცირებს დროსა და ძალისხმევას მარკეტინგისთვის 

- ინფლუენსერები ითვლებიან ამა თუ იმ საკითხის ექსპერტებად, რაც, 

რეკომენდაციების დროს ზრდის ბრენდის მიმართ ნდობასაც6 

კვლევისთვის შევარჩიეთ ორი კომპანია, რომელიც შუამავლის როლს ასრულებს 

ინფლუენსერებსა და კომპანიებს შორის და სპეციალური კითხვარის მეშვეობით, 

ჩაღრმავებული ინტერვიუების ფორმატით, შევეცადეთ გაგვერკვია, თუ რა პრინციპით 

არჩევენ კომპანიები ინფლუენსერების, როგორ ახდენენ შედეგების თუ პროგნოზების 

ანალიზს, რამდენად ხშირია მათი თანამშრომლობა და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები. 

ასევე, გამოკითხეთ ტანსაცმლის ორი, საშუალო ბრენდის დამფუძნებლები და 

მარკეტინგულ კომუნიკაციებზე პასუხისმგებელი პირები (ნინელი, სუპერდრაი), იმისთვის 

რომ მომხდარიყო საკითხის ორმხრივი ანალიზი. 

პარალელურად - ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა, სადაც სოციალურ ქსელებში 

დარეგისტრირებული ადამიანები გამოვკითხეთ და მოვახდინეთ მათი სურვილების, 

ინტერესების და გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი ფაქტორების მიმოხილვა, ასევე, მათი 

დამოკიდებულება ინფლუენსერ მარკეტინგის მიმართ და  ქცევაზე მოქმედი სხვა 

მნიშვნელოვანი დეტალები. 

III. კვლევა 

რაოდენობრივ კვლევაში, მონაწილეობა მიიღო 374-მა რესპოდენტმა, რომელთა 

დაახლოებით ნახევარი, თბილისის მაცხოვრებელია, ხოლო დანარჩენი - გადანაწილებულია, 

როგორც საქართველოს რეგიონებში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 

გამოკითხულთა 95% მდედრობითი სქესისაა, რაც მოგვცემს შედარებით რეალისტურ 

შედეგებს, რადგან იმ ბიზნესებში, რომელსაც აღნიშნულ კვლევაში განიხილავს - ქალების 

აქტივობა მამაკაცებთან შედარებით გაცილებით მაღალია, რაც თავის მხრივ, მაღაზიების 

                                                            
6 https://www.martechadvisor.com/category/influencer-marketing/ 
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ქცევაზეც აისახება: მათი კამპანიების, თუ პროდუქციის დიდი ნაწილი, სწორედ 

ქალბატონებზეა გათვლილი და მესიჯებიც მათზე მორგებული. 

ჩვენთვის, ასევე საინტერესო იყო ინფლუენსერების ტიპები, რომლებიც უფრო მეტად 

იწვევენ ნდობას, როცა საუბარია, მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებაზე 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გარდა ამისა, გამოვიკვლიეთ, თუ რა ფორმით არის 

ყველაზე მეტად სანდო მომხმარებლისთვის გაკეთებული სარეკლამო აქტივობა. 

ასევე, საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, გაგკვერკვია, თუ რომელ სოციალურ ქსელში 

იყენებენ რეკომენდაციებს ყველაზე მეტად მომხმარებლები და შემდგომში, ეს აისახება მათი 

შესყიდვის ქცევაზე. 

ქვემოთ, გთავაზობთ რაოდენობრივი კვლევის შედეგებს და მათ შეფასებას. 
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როგორც შედეგებით დასტურდება, მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია 

ინფორმაცია მიიღონ, შესაბამისი, ხარისხიანი ქონთენთის მქონე ინფლუენსერებისგან, ასევე, 

საინტერესოა მათი სპეციფიკაც, მაგ. სილამაზის (ბიუთი) ბლოგერებისგან უფრო მეტად 

ენდობიან აღნიშნული ტიპის პროდუქციაზე რეკომენდაციებს, კვების (ფუდ) ბლოგერებისგან 

- საკვებ ობიექტებსა თუ კერძებთან დაკავშირებულ სხვა პროდუქციაზე, ლაიფსთაილ და/ან 

მოდის ბლოგერებისგან - ტანსაცელზე, ფეხსაცმელზე და აქსესუარებზე და ა.შ. 

მნიშვნელოვანია, ასევე ასაკობრივი კონტიგენტი, ძალიან მარტივად არის 

შესაძლებელი - გადავამოწმოთ ბლოგერის ძირითადი აუდიტორია და თუ მისი ასაკობრივი 

სეგმენტის უდიდესი ნაწილი 13-16 წელია - მასთან კონდიციონერის, ავტომანქანის, ხუთ 

ვარსკვლავიანი სასტუმროს და ა.შ. პროდუქტის/სერვისის რეკლამა ნაკლებად ეფექტის 

მომტანი იქნება, თუმცა ინსტაგრამს თუ თვალს გადავავლებთ, კომპანიების გარკვეული 

ნაწილისთვის - ერთი შეხედვით, ბლოგერის გამომწერთა ჯამურ რაოდენობას ექცევა 

ყურადღება და მარკეტერები ნაკლებად ცდილობენ, მოარგონ სეგმენტურად - შესაბამის 

ასაკობრივ ჯგუფებს, ინტერესებს და სხვა ფაქტორებს. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია ისიც, რომ პროდუტქის ინტეგრირება, პირდაპირ 

რეკლამასთან შედარებით, გაცილებით უფრო სანდოა მომხმარებლისთვის, ისინი მეტად 

ენდობიან ისეთ რეკომენდაციებს, სადაც თავად ხედავენ, თუ როგორ იყენებს ესა თუ ის 

ინფლუენსერი იმ პროდუქტს/სერვისს, რომელსაც ის რეკომენდაციას უწევს. ფოტოზე მეტად 

ვიდეო უფრო ინფორმატიულია, ასევე, საკმაოდ დიდი წილი - გამოკითხვის 

რეკომენდაციებში, კომენტარებსაც მიენიჭა, ანუ ადამიანები, ინფლუენსერების პოსტების 

ქვემოთ, სხვა ადამიანების კომენტარებსაც აქცევენ ყურადღებას, ანუ, ის პროდუქცია, 

რომელიც ნეგატიური რეპუტაციით სარგებლობს, ინფლუენსერთან თანამშრომლობის 

შემთხვევაშიც კი - შეიძლება სირთულეებს გადააწყდეს, თუ სხვა ადამიანები მას ცუდად 

დაახასიათებენ. ამ შემთხვევაში, გამოსავალი სთორია, სადაც ინტერაქციაში მხოლოდ 

სთორის ავტორთან შედის მომხმარებელი, თუმცა კმაყოფილი მომხმარებლების მეტი 

რაოდენობა - შედეგების ეფექტიანობას კიდევ უფრო ზრდის. 

სწორედ ამიტომ, ეს კვლევა, ბაზრისთვის კიდევ უფრო სასარგებლო და 

მნიშვნელოვანი ხდება. ბუნებრივია, კვლევის რეკომენდაციებისთვის, გამოვიყენებთ 

რაოდენობრივ კვლევასთან ერთად, შესაბამისი ადამიანების გამოკითხვასაც. 
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ტოპ სამი მიმართულება, სადაც ყველაზე უფრო დიდ როლს თამაშობს ჩვენს მიერ 

გამოკვლეული მარკეტინგული არხი, ასე გამოიყურება: 

1. სილამაზე 

2. დასვენება/გართობა 

3. ტანსაცმელი/ფეხსაცმელი/აქსესუარები 

როგორც ამავე კვლევაში ვხედავთ, ინფლუენსერ მარკეტინგის ზემოქმედებას 

გადაწყვეტილების მიღებაზე, დაახლოებით 33% უჭირავს, ხოლო ტრადიციული არხები 

(ტელევიზია, რადიო, ბეჭდური მედია, გარე სარეკლამო ბანერები, ა.შ.) - მას საგრძნობლად 

ჩამორჩება. 

იმისთვის, რომ საკითხი მეორე მხრიდან დაგვენახა, ჩავატარეთ ჩაღრმავებული 

ინტერვიუები სამ კომპანიასთან და გამოვკითხეთ მათი ტოპ მენეჯერები, ეს კომპანიებია შპს 

ნელსონი - მარკეტინგული კომპანია, ინფლუენსერ.ჯი და ინფლუენსინგი, რომლებიც 

კომპანიებსა და ინფლუენსერებს შორის შუალედურ საქმიანობას ახორციელებენ. კერძოდ, 

მათ უკავშირდებიან კომპანიები, რომლებსაც სჭირდებათ რეკლამირება აღნიშნული ფორმით, 

ხოლო შუამავალი კომპანიები, მათ სწორი ინფლუენსერების შერჩევაში, რეკლამირების 

მათთვის ყველაზე შესაბამისი ფორმის და მაღალი შედეგების დადებაში ეხმარებიან. 

ჩვენს მიერ დასმული კითხვები ძირითადად სამ მიმარულებას ეხებოდა: 

1. რა პრინციპით ხდება ინფლუენსერების შერჩევა ამა თუ იმ კამპანიისთვის 

2. როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება იმის თაობაზე, თუ რომელ სარეკლამო 

ფორმას აირჩევენ კომპანები, მაგ. სთორი, პოსტი, ვიდეო, ფოტო, ლაივი, ა.შ. 

3. რა ტიპის კამპანიებისთვის არის ყველაზე გამოსადეგი ინფლუენსერ მარკეტინგი და 

რა უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული აქტივობა 

მაქსიმალურად პროდუქტიული იყოს შედეგობრივად 

რაც შეეხება კომპანიებს, იმისთვის, რომ შედარებით ვიწრო ჭრილში მოგვეცია 

შედეგები და მეტი კონკრეტიკის საშუალება გვქონოდა, გამოვკითხეთ რამდენიმე ბრენდი, 

რომელიც ქართულ ბაზარზე მოღვაწეობს და დავინტერესდით, თუ როგორი იყო მათი 

დამოკიდებულება აღნიშნული მიმართულებისადმი. 
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შუამავალი კომპანიების გამოკითხვის შედეგად, რამდენიმე საკვანძო თემა 

გამოიკვეთა: 

I. მთავარია ინფლუენსერის და ბრენდის ღირებულება ემთხვეოდეს და იყოს 

სეგმენტური თანხვედრა. დაკვეთამდე ხდება სეგმენტის და მათი ინტერესების 

ანალიზი, შესაბამისად, კამპანიის მორგება აღნიშნულ ინფორმაციაზე, მისი 

მაქსიმალური წარმატების უზრუნველსაყოფად 

II. შუამავალი კომპანიები ცდილობენ გაარკვიონ ინფლუენსერის ძლიერი მხარე, ანუ სად 

აქვს მეტი ნახვა და გამოხმაურება. ასევე, მნიშვნელოვანია ის, თუ რისი მიღწევა 

გვსურს, მაგ. ვებზე გადაყვანა თუ გვინდა - სთორი ყველაზე კარგი ვარიანტია, სვაიპის 

გამოყენებით, ასევე იაფია უფრო, თან ინფორმაციული, თუმცა, თუ ინფორმაცია 

გვინდა, რომ დიდი ხნით შენარჩუნდეს - აქ უფრო პოსტის როლი იზრდება, რაც 

ინფლუენსერის გვერდზე უფრო დიდი ხნით რჩება, 24 საათიანი სთორისგან 

განსხვავებით. 

III. წარმატებულობის კუთხით, ყველა კომპანია, რომელსაც აქვს საცალო 

მომხმარებელთან ურთიერთობა - უნდა იყოს დაინტერესებული ინფლუენს 

მარკეტინგით. მნიშვნელოვანია, ფორმატი იყოს სწორად მორგებული, რეალისტური 

და კრეატიული, რაც შემდგომში - წარმატებული კამპანიის საწინდარია. 

როგორც გამოკითხული ტანსაცმლის ბრენდები ასახელებენ, ინფლუენსინგ 

მარკეტინგი მათთვის რიგ შემთხვევაში ცნობადობის ამაღლებასთან ასოცირდება, ასევე 

მნიშვნელოვანი როლი აქვს, გაყიდვების მაჩვენებლის ზრდაში. 

ისინი ცდილობენ, დააკვირდნენ ბლოგერების ჩაცმის სტილს და მათ სტილთან 

შესაბამისობაში მყოფი ინფლუენსერები შეარჩიონ, ასევე, ცდილობენ რეკლამა არ იყოს 

ზედმეტად მყვირალა და გამაღიზიანებელი, ამიტომ ხშირად უბრალოდ პროდუქტის ლოგოს 

გამოჩენით და თაგით შემოიფარგლებიან, თუმცა მნიშვნელოვანი აქციების პირობში, 

სთორიში შინაარსის გავცრობის მომგებიანობასაც აღნიშნავენ. 
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IV. დასკვნა 

ინფლუენს მარკეტინგი, საქართველოში სწრაფად მზარდი და მაღალ ეფექტიანი 

მარკეტინგული არხია, რომელიც, როგორც კვლევებმა აჩვენა საცალო ბიზნესების 

უმრავლესობისთვის ძალიან სასარგებლოა. 

მთავარია, მოხდეს ბიზნეს პროფილების შესწავლა, სეგმენტების და ფასეულობების 

თანხვედრა, კომპანიის და კონკრეტული ინფლუენსერების შემთხვევაში და გადმოცემის 

ფორმის სწორად შერჩევა. 

მომხმარებლების დიდი ნაწილი, ენდობა აღნიშნულ მარკეტინგულ არხს და ისინიც, 

კონკრეტიკის შემთხვევაში - უფრო სწრაფად რეაგირებენ ამა თუ იმ სარეკლამო აქტივობაზე, 

მეტ ნდობას კი - სპეციფიკურ სფეროებში მოღვაწე ბლოგერებს უცხადებენ, რომლებიც იმ 

თემაზე მუშაობენ, რომელსაც არეკლამებენ, ამიტომ მათ რჩევას უფრო დიდი წონა აქვს. 

ბლოგერების მიერ მოწოდებული გვერდების სტატისტიკა, დამკვეთებს საშუალებას 

აძლევს - გააანალიზონ, რეკლამირების რომელი ფორმა იქნება უფრო მომგებიანი, ასევე, რაც 

უფრო ნატურალური და ბუნებრივია რეკლამა, მით უფრო მაღალია მის მიერ გამოწვეული 

პოზიტიური შედეგები. 

საქართველოში, ყველაზე მოთხოვნად სოციალურ ქსელებს, ინფლუენსერების მიერ 

პროდუქტის ინტეგრირების კუთხით - ფეისბუქი და ინსტაგრამი წარმოადგენენ, ხოლო 

კონკრეტული ინფლუენსერის მიერ პროდუქტის მოხმარება, ასევე მომხმარებლის თვალით 

დანახული რეკომენდაციები - მომხმარებლის გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე კიდევ 

უფრო პროდუქტიულად აისახება. 
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ბიბლიოგრაფია 

1. https://www.bigcommerce.com/blog/influencer-marketing/#what-is-influencer-marketing 

2. https://senseimarketing.com/10-steps-to-influence-marketing-success/ 

3. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/09/10/understanding-the-

difference-between-influence-marketing-and-influencer-marketing/#6c880d85418c 

4. https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2017/11/14/what-is-influencer-

marketing-and-how-can-marketers-use-it-effectively/#5c59004923d1 

5. https://www.marketinghouse.ge/influence/ 

6. https://www.martechadvisor.com/category/influencer-marketing 
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ლიზინგი და მასთან დაკავშირებული რისკების მენეჯმენტი 

 

 

მზევინარ ნოზაძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 
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Abstract 

In global practice, the term lease has been established as a lease based on equipment and 

long-term lease of goods. Leasing is one of the most important factors in changing the technological 

structure of enterprises and making large-scale investments for them. Like any economic 

transaction, leasing operations are associated with certain types of risks. The following main types 

of leasing risks are distinguished: Strategic risks; Financial risks; Risks associated with business 

processes; Legal risks; Risks associated with the operation of the leased asset. 

The risk management process of leasing operations includes the following stages: Risk 

management planning; Risk identification; Qualitative risk assessment; Quantitative risk 

assessment; Risk response planning; Monitoring and control of risks. 

Keywords: Leasing; Receiver of leasing; Leasing issuer; Leasing risks; Risk management; Object of 

leasing. 
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აბსტრაქტი 

მსოფლიო პრაქტიკაში ტერმინი ლიზინგი (ინგლ. lease - ქირით გაცემა) 

დამკვიდრდა, როგორც აღჭურვილობის და ხანგრძლივი მოხმარების საქონლის იჯარაზე 

დაფუძნებული გარიგება. ლიზინგი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საწარმოების 

ტექნოლოგიური სტრუქტურის შეცვლის და მათთვის ფართომასშტაბიანი ინვესტიციების  

განსახორციელებლად. ისევე როგორც ნებისმიერი ეკონომიკური გარიგება, ლიზინგთან 

დაკავშირებული გარიგებებიც დაკავშირებულია გარკვეული სახის რისკებთან. 

განასხვავებენ ლიზინგთან დაკავშირებული რისკების შემდეგ ძირითად სახეებს: 

სტრატეგიული რისკები; ფინანური რისკები; ბიზნეს-პროცესებთან დაკავშირებული 

რისკები; იურიდიული რისკები; ლიზინგის ობიექტის ექსპლუატაციასთან 

დაკავშირებული რისკები.  

სალიზინგო გარიგების რისკების მენეჯმენტის პროცესი მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

რისკების მართვის დაგეგმვა; რისკების იდენტიფიცირება; რისკების თვისებრივი შეფასება; 

რისკების რაოდენობრივი შეფასება; რისკებზე რეაგირების დაგეგმვა; რისკების 

მონიტორინგი და კონტროლი. 

საკვანძო სიტყვები: ლიზინგი; ლიზინგის მიმღები; ლიზინგის გამცემი; ლიზინგთან 

დაკავშირებული რისკები; რისკების მართვა; ლიზინგის ობიექტი. 
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I. ძირითადი ნაწილი 

1.1 კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს 

წარმოადგენს სამეცნიერო ნაშრომები და ცნებები, რომლებიც წარმოდგენილია 

ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერებისა და ეკონომისტების კვლევებში ლიზინგის და 

მასთან დაკავშირებული რისკების მართვასთან დაკავშირებით.  ნაშრომში გამოყენებულია 

სტატისტიკური, შედარებითი და ანალიზური მეთოდები.  

1.2. მიღებული შედეგები.  ლიზინგის გარიგებაში მონაწილე სუბიექტებს 

მიეკუთვნებიან: ლიზინგის გამცემი (ლიზინგ-გამცემი), ლიზინგის (ლიზინგის ობიექტის) 

მიმწოდებელი, ლიზინგის მიმღები (ლიზინგ-მიმღები). ლიზინგის პოტენციური მიმღები 

მიმართავს ლიზინგ-გამცემს შესაბამისი აღჭურვილობის და მისი  ლიზინგის წესით 

მიღების თაობაზე.  ლიზინგ-გამცემი იღებს რა მონაწილეობას ამ გარიგებაში, შეიძენს და 

გადასცემს მას საჭირო აღჭურვილობას შეთანხმებული პირობების შესაბამისად.   

თანამედროვე პირობებში სალიზინგო კომპანიებთან ერთად ლიზინგის გამცემის 

როლში აქტიურად გვევლინებიან კომერციული ბანკები. ხოლო ლიზინგის  მიმღებად 

გვევლინებიან: მცირე და საშუალო ბიზნესის სუბიექტები, ასევე განვითარების საწყის 

ეტაპზე მყოფი Start-up საწარმოები.   

განასხვავებენ ლიზინგის ორ ძირითად სახეობას:  

1. ოპერაციული ლიზინგი, როდესაც ლიზინგის ობიექტის გაცემა ხდება 

მოკლევადიანი პერიოდით. „ოპერაციული ლიზინგი - შეთანხმებაა, რომელიც 

გულისხმობს ლიზინგის აქტივის გამოყენებას, და არა ამ აქტივზე საკუთრების უფლებას“.1 

2. ფინანსური ლიზინგი, რომელიც გულისხმობს ლიზინგის ობიექტის გადაცემას 

გრძელვადიანი პერიოდით და ითვალისწინებს ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ 

ლიზინგის  ობიექტის საბოლოო გამოსყიდვას ნარჩენი საბალანსო ღირებულებით. 

„ფინანსური ლიზინგი   (ასევე ცნობილია როგორც კაპიტალური ან კომერციული 

ლიზინგი) არის ლიზინგის სახეობა, რომლის დროსაც საფინანსო კომპანია, ჩვეულებრივ, 

ფლობს აქტივს ლიზინგის მთელი ხანგრძლივობისთვის, ხოლო ლიზინგ-გამცემი  არა 

მხოლოდ ახორციელებს აქტივზე ოპერატიულ კონტროლს, არამედ იღებს ეკონომიკური 

                                                            
1 https://www.investopedia.com/terms/o/operatinglease.asp 
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რისკების გარკვეულ წილს და  მოგებას ლიზინგის  აქტივის შეფასებისას მიღებული 

ცვლილებების შედეგად“.2   

ბოლო პერიოდში ლიზინგის საკმაოდ გავრცელებულ სახეობას მიეკუთვნება  უკუ-

ლიზინგი, როდესაც სალიზინგო კომპანია იძენს კლიენტისაგან ლიზინგის ობიექტს, 

სანაცვლოდ აძლევს თანხას და უბრუნებს ამავე აქტივს  სარგებლობის უფლებით.  

ფინანსური ლიზინგის დროს (მას ზოგჯერ  უწოდებენ ლიზინგს სრული 

ამორტიზაციით), ლიზინგის  ობიექტის გადაცემა ხდება მისი იმ ვადით, რომელიც მისი 

საამორტიზაციო ვადის ტოლი ან მასზე ნალებია. ამასთან. ლიზინგის ხელშეკრულებაში 

მითითებულია ვადის დასრულების მომენტისათვის ობიექტის ნარჩენი საბალანსო 

ღირებულება.  

ამასთან, ლიზინგის ობიექტი ხშირად გვევლინება დაგირავებული ნივთის სახით, 

რომელიც უზრუნველყოფს გამქირავებლის (გირაოს) ვალდებულებას კრედიტორი-ბანკის 

მიმართ, რომელმაც დააფინანსა ეს გარიგება.  

სამწუხაროდ, არ არსებობს სტანდარტიზებული და ერთიანი მიდგომა სალიზინგო 

კომპანიების რისკების შეფასების და მართვის თვალსაზრისით. სალიზინგო გარიგებებში 

რისკის პროგრესირებადი ზრდა სალიზინგო კომპანიის  შემოსავლებს მხოლოდ 

განსაზღვრულ სიდიდემდე გაზრდის, ხოლო მისი კრიტიკულ დონემდე გადამეტება, არა 

მარტო შემოსავლების შენელებას შეუწყობს ხელს, არამედ მნიშვნელოვნად გაზრდის  

დანაკარგების სიდიდეს. „ამიტომ პროექტების რეალიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება, 

რომელთა რისკიანობის დონე კრიტიკულ წერტილს აჭარბებს და კატასტროფიული რისკის 

სფეროში შედის, მეურნე სუბიექტის მიერ ნებისმიერი პირობების შემთხვევაშიც არ უნდა 

იქნეს მიღებული“.3 რისკის მინიმიზაციის მეთოდები, რომლებიც პრაქტიკაში ხშირად 

გამოიყენება სალიზინგო კომპანიების მიერ (წინასწარი გადახდები, გირაო, დაზღვევა და 

უსაფრთხოების სხვა ზომები) არ წყვეტს მათი კომპლექსური  მართვის პრობლემებს, მაგრამ 

იწვევს პასუხისმგებლობის გადაცემას სალიზინგო ურთიერთობის ერთი მონაწილიდან  

მეორეზე და შესაბამის ხარჯების ზრდას. 

                                                            
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Finance_lease. 
3 ცაავა გ, გავაშელი შ,  ცაავა დ, ბურდიაშვილი რ, მოსიაშვილი ვ. რისკოლოგია. სახელმძღვანელო. (ელ. წიგნი). 
თბ; 2018. გვ. 27. 
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გარიგების დადებისას ლიზინგ-მიმღებმა  ყურადღება უნდა გაამახვილოს ბევრ 

საკითხზე, მათ შორის:  მიიღებს თუ არა იგი გარანტირებულ ქონებას ხელშეკრულების 

ამოწურვის შემდეგ (თუ ლიზინგის პირობები ითვალისწინებს ასეთ უფლებას); 

შესაძლებელია  თუ არა ავანსით გადახდილი თანხის დაკარგვა ლიზინგის  ობიექტის 

დაბრუნების შემთხვევაში; რა მოხდება იჯარის გადასახდელების არასრულად და 

არადროულად გადახდის შემთხვევაში; ლიზინგ-მიმღები ხომ არ დაკარგავს ლიზინგის 

ობიექტს გამქირავებლის შეცვლის დროს და ა. შ.  

ამავე დროს, არსებობს რისკები, რომლებიც გადადის როგორც ლიზინგ-გამცემზე, 

ასევე ლიზინგ-მიმღებზე (ეს დამოკიდებულია საიჯარო ხელშეკრულების პირობებზე).  

სალიზინგო ქონების დაუბრუნებლობის რისკი პოტენციურად არსებობს ყველა 

სალიზინგო გარიგებაში. შეუძლებელია აღჭურვილობის დაბრუნების რისკის სრულად 

აღმოფხვრა. ამასთან, ეს რისკი შეიძლება შემცირდეს სამართლებრივი მხარის 

გამართულობის და ლიზინგ-მიმღების კეთილსინდისიერების თვისობრივი ანალიზის 

საფუძველზე.  

ამგვარად, სალიზინგო  გარიგებებთან დაკავშირებული  რისკები შეიძლება დავყოთ 

შემდეგ ძირითად სახეობებად:  

ა) სტრატეგიული რისკები (რისკები, რომლებიც გავლენას ახდენს სტრატეგიული მიზნების  

მიღწევაზე). ასეთი რისკების მაგალითებს შეიძლება მივაკუთვნოთ: არასწორი სტრატეგიის 

არჩევის რისკი; გარე ფაქტორების გავლენის რისკები, მაკრო და მიკროეკონომიკურ  

ფაქტორებთან დაკავშირებული რისკები და ა.შ. 

სტრატეგიული რისკების მართვის მიზანია სალიზინგო  კომპანიის მიერ 

დაწესებული რისკის შენარჩუნება იმ დონეზე, რაც განსაზღვრულია კომპანიის მიერ 

სტრატეგიული მიზნების შესაბამისად. პრიორიტეტს წარმოადგენს აქტივების და 

კაპიტალის მაქსიმალური დაცულობის  უზრუნველყოფა, შესაძლო ზარალის შემცირების  

(გამორიცხვის) გზით. 

ბ) ფინანსური რისკები. ლიზინგის სფეროში ფინანსური რისკი იმ შესაძლებლობების 

მახასიათებელია, როდესაც ფაქტიური შემოსავლიანობა შეიძლება მოსალოდნელზე 

ნაკლები აღმოჩნდეს. „რისკის მიზეზია - განუსაზღვრელობა, სამომავლო შედეგების 

მრავალვარიანტულობა, ხოლო მისი თვით მომავალი კი - მთლიანობაში თავისი ბუნებით 
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განუსაზღვრელია“.4 შეგვიძლია მოვახდინოთ ფინანსური რისკების  იდენტიფიცირება 

შემდეგნაირად: საკრედიტო რისკები, საპროცენტო განაკვეთის რისკები; სავალუტო 

რისკები; ლიკვიდობის რისკი და ა. შ. 

საკრედიტო რისკები - სალიზინგო კომპანიაში წარმოიშობა ლიზიგ-მიმღების მიერ 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შედეგად, რომელიც დაკავშირებულია  

სალიზინგო გადასახდელების დროულად და სრულად გადახდასთან. საპროცენტო 

განაკვეთის რისკი - გამომდინარეობს საბანკო სესხის პროცენტული თანაფარდობისაგან, 

ლიზინგის ოპერაციის დასაფინანსებლად და ლიზინგის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პროცენტის დასაფინანსებლად. სავალუტო რისკი - ლიზინგის 

გადასახდელების გადახდების ოდენობის რეალური ღირებულების ცვლილების 

ალბათობის რისკი ლიზინგის ხელშეკრულების  გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. 

სავალუტის რისკი გამოწვეულია სავალუტო კურსების ცვლილებით და 

დაკავშირებულია სალიზინგო ხელშეკრულებით სალიზინგო გადასახდელების ოდენობის 

რეალური ღირებულების შემცირებასთან, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. 

საპროცენტო განაკვეთის რისკი წარმოიშობა სესხზე საპროცენტო განაკვეთების 

ცვლილების შედეგად.  

ამასთან, შეიძლება განვასხვავოთ საკრედიტო რისკის მართვის ორი დონე: 

ინდივიდუალური და პორტფელური. ინდივიდუალური საკრედიტო რისკის მართვა 

გულისხმობს კონკრეტული გარიგებისთვის რისკების ანალიზს, შეფასებას და მის 

პრევენციას.  

პორტფელური რისკი შეიძლება შემცირდეს სალიზინგო პროექტების პორტფელის 

ეფექტიანი სტრატეგიის გამოყენებით. ამ პორტფელის ფორმირებისას მრავალი მიდგომა 

გამოიყენება: ინდუსტრიის სპეციფიკური მიდგომა; ტერიტორიული მიდგომა; 

საწარმოების ტიპის მიდგომები;  დაფინანსების მოცულობა და სხვ. პორტფელის რისკი 

ნაკლებია უნივერსალური კომპანიებისთვის, რომლებიც ეწევიან სალიზინგო საქმიანობას 

სხვადასხვა ინდუსტრიებში, სხვადასხვა რეგიონებში და სხვადასხვა ტიპის საკუთრებაში. 

                                                            
4 ცაავა გ, გავაშელი შ,  ცაავა დ, ბურდიაშვილი რ, მოსიაშვილი ვ.  რისკოლოგია. სახელმძღვანელო. (ელ. 
წიგნი). თბ; 2018. გვ. 58. 
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გ) ლიზინგის აქტივის  ექსპლუატაციის რისკები მოიცავს: ბუნებრივი კატასტროფების 

შედეგად გამოწვეული რისკები (წყალდიდობა, მიწისძვრა, ტორნადო და ა.შ.) და 

ეპიდემიები, აგრეთვე მათი შედეგები; ტექნოლოგიური რისკები (ხანძარი, აფეთქებები, 

რადიოაქტიური დაბინძურება და ა.შ.); რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია მესამე 

მხარის უკანონო ქმედებებთან (ძარცვა, ვანდალიზმი, ქურდობა და ა.შ.). 

ლიზინგ-მიმღები  იღებს  ყველა რისკს, რომელიც დაკავშირებულია ლიზინგის 

ობიექტის დაზიანება-განადგურებასთან, ქურდობასთან და დაკარგვასთან, მიუხედავად 

იმისა, ეს დანაკარგები უკავშირდება ლიზინგის ობიექტის მიწოდების დროს თუ 

მიწოდების შემდგომ პერიოდს.  

დ) ბიზნეს-პროცესების რისკები  - ეს არის რისკები, დაფუძნებული კომპანიის შიდა 

პროცედურების ორგანიზების არაეფექტურობასთან და ბიზნეს-პროცესებთან 

დაკავშირებული წესების და პროცედურების დარღვევასთან.  

ბიზნეს-პროცესების რისკების მართვის ძირითადი მეთოდები მოიცავს: 

- ბიზნეს-პროცესების უზრუნველყოფა  შესაბამისი მატერიალური,  საინფორმაციო, 

შრომითი და სხვა რესურსებით; 

- ინფორმაციული სისტემების ოპტიმიზაცია და ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია; 

- ცალკეული (სტანდარტული) ბიზნეს პროცესების  და მასთან დაკავშირებული 

რისკების მონიტორინგი.  

ე). იურიდიული რისკები - ეს არის რისკები,  დაკავშირებული სალიზინგო საქმიანობის 

რეგულირების  სფეროში იურიდიულ ნორმებსა  და საკანონმდებლო ბაზაში  

კომპანიისათვის განხორციელებული არასასურველი ცვლილებების შედეგად. 

კომპანიის იურიდიული რისკების მართვის ძირითადი მეთოდებს მიეკუთვნება: 

- ბიზნეს პროცესები, რომლებიც ექვემდებარება იურიდიულ რისკებს, მათ შორის 

დოკუმენტების სტანდარტული ფორმების გამოყენება; 

-ნორმატიულ-სამართლებრივ ბაზაში განხორციელებული საკანონმდებლო 

ცვლილებების ან სხვა კომპანიის შესაბამის დოკუმენტებსა და პროცესებში და მისი 

მონიტორინგი; 
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სალიზინგო კომპანიებისთვის არსებობს რისკების შემცირების რამდენიმე 

ძირითადი მეთოდი: რისკების შეზღუდვა;  რისკების გაზიარება პროექტის სხვადასხვა 

მონაწილეებს შორის; რისკების დივერსიფიკაცია; გარიგების დაზღვევა შესაძლო 

ზარალისგან და ა.შ. რისკების შემცირების მიზნით, სალიზინგო კომპანია ცდილობს  

მოახდინოს თავისი საინვესტიციო პორტფელის დივერსიფიკაცია, იმავდროულად 

შეიმუშაოს რისკების სხვადასხვა ხარისხის  პროექტები.  

სალიზინგო საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკების შემცირების ერთ-ერთი 

ყველაზე ეფექტური მეთოდი სალიზინგო გარიგებებზე  დამატებითი უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაა. როგორც წესი, სალიზინგო გარიგებისას ლიზინგის ობიექტი 

გვევლინება გარიგების ძირითად, მაგრამ არა ერთადერთ უზრუნველყოფად.  გარიგების 

უზრუნველყოფის დამატებით მეთოდებს მიეკუთვნება:  დაზღვევა; ქონების გირაო;  

იურიდიული პირებისა და ფიზიკური პირების გარანტიები; მიმწოდებლის მხრიდან 

რეპუტაციის შესყიდვის გარანტია. სალიზინგო გარიგებებთან, და მათ შორის, ლიზინგის 

ობიექტთან დაკავშირებული რისკების შემცირების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა  

დაზღვევაა.  

ლიზინგის ობიექტი შეიძლება დაზღვეული იყოს დაზიანება-განადგურებით 

გამოწვეული ზარალისაგან, ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის 

განმავლობაში. ამასთან, ლიზინგის ობიექტის დაზღვევის ვადა განისაზღვრება ლიზინგის 

ხელშეკრულებით. 

სალიზინგო გარიგების მონაწილეები დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ 

სადაზღვევო ხელშეკრულების დადების აუცილებლობას  და მხარეთა მიერ სალიზინგო 

გადასახდელების გადახდის ვალდებულებას.  

რისკის მართვის თეორიებში მთავარი -  რისკის მასშტაბის კონცეფციაა. ეს 

მაჩვენებელი მოიცავს რისკის ალბათობას და მისი წარმოქმნის შედეგებს. „იგი 

გამოითვლება, როგორც სარისკო მოვლენის წარმოშობის ალბათობა  და მისი შედეგების 

შეფასება. სალიზინგო გარიგების რისკების მენეჯმენტის პროცესი  უნდა შეიცავდეს ექვს 

ეტაპს: რისკების მართვის დაგეგმვა, რისკების იდენტიფიცირება, რისკების თვისებრივი 
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შეფასება, რისკების რაოდენობრივი შეფასება, რისკებზე რეაგირების დაგეგმვა, რისკების 

მონიტორინგი და კონტროლი”.5 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში გავრცელებული თეორიული მოსაზრებების 

თანახმად, სალიზინგო კომპანიის  ზომა ერთგვარ გავლენას ახდენს რისკის ხარისხზე. 

„სალიზინგო ორგანიზაციის სიდიდე განისაზღვრება ხელშეკრულებების რაოდენობის 

გაყოფით ხელშეკრულებების ჯამურ თანხაზე. მსხვილ კომპანიებს ხშირად აქვთ 

გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის უფრო დაბალი რისკი, ვიდრე მცირე ზომის 

კომპანიებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სალიზინგო კომპანიის სიდიდე უკუკავშირშია 

ბიზნესის წარუმატებლობასთან. დამტკიცებულია, რომ შედარებით დიდი კომპანიები 

უფრო ეფექტურად მართავენ  ეფექტური ორგანიზაციული და ფინანსური 

ინფრასტრუქტურით რისკებს (მაგალითად, საბუღალტრო ინფორმაციული სისტემები)”.6 

ამ თვალსაზრისით, სალიზინგო კომპანიის ზომასა და დეფოლტის რისკს შორის შეიძლება 

იყოს როგორც უარყოფითი, ასევე პოზიტიური დამოკიდებულება. 

II. დასკვნა 

ამგვარად, სალიზინგო ბიზნესის ამჟამინდელი პირობები  რთული და 

მრავალფეროვანია და ეს განაპირობებს სალიზინგო კომპანიების ხელმძღვანელობის 

მხრიდან ყოველდღიურ პრაქტიკაში რისკების მართვის თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვის აუცილებლობას.   

რისკების მართვის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს შემდეგი ამოცანების 

გადაწყვეტა: 

- ოპტიმალური ბალანსის შენარჩუნება რისკსა და მომგებიანობას შორის; 

- მისაღები  რისკების განსაზღვრა, რომელიც კომპანიის საქმიანობის   მასშტაბების და 

საქმიანობის ხასიათის ადექვატურია;  

- ზარალის პრევენცია გაზრდილი ეფექტურობის გზით: 

                                                            
5 Е. Kouzmina, V. Okrepilov. Risk management of leasing companies. E3S Web of Conferences 110, 02034 (2019) 
https://doi.org/10.1051/e3sconf /20191100. SPbWOSCE-2018. 
 
6 Gh. F. Amanollahi.    The influence of external factors on the credit risk in leasing industry. Management Science 
Letters 6 (2016) 251–258. 
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-  რისკის მართვის უწყვეტი პროცესის უზრუნველყოფა, რომელიც ეფუძნება  

რისკების დროულ იდენტიფიკაციას, შეფასებას, მონიტორინგს და რისკების კონტროლს, 

დასახული მიზნების მიღწევის უზრუნველსაყოფად. 

რისკების შესამცირებლად, სალიზინგო კომპანია ცდილობს თავისი საინვესტიციო 

პორტფელის დივერსიფიკაციას, ინვესტირებული სახსრების დივერსიფიკაცია სხავდასხვა 

რისკის ხარისხის პროექტებში ამცირებს მოსალოდნელი  რისკის ხარისხს, რადგან 

ინვესტირებული თანხები ნაწილდება ერთმანეთთან დაკავშირებულ სხვადასხვა 

საინვესტიციო ობიექტს შორის.  

       რისკების მართვის თითოეულ ეტაპზე გამოიყენება განსხვავებული მეთოდები.   

ყოველი შემდგომი ეტაპი მართვის წინა ეტაპზე მიღებული შედეგების მიხედვით უნდა 

განხორციელდეს. ასეთი სისტემა უზრუნველყოფს მიზნების ყველაზე ეფექტურ მიღწევას, 

რადგან თითოეულ ეტაპზე მიღებული ცოდნა საშუალებას იძლევა შეიცვალოს არა 

მხოლოდ რისკზე ზემოქმედების მეთოდები, არამედ რისკების მართვის შედეგები.  

  



32

 

ბიბლიოგრაფია 

1. https://www.investopedia.com/terms/o/operatinglease.asp. 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Finance_lease. 

3. ცაავა გ, გავაშელი შ,  ცაავა დ, ბურდიაშვილი რ, მოსიაშვილი ვ. რისკოლოგია. 

სახელმძღვანელო. (ელ. წიგნი). თბ; 2018. 

4. Е. Kouzmina, V. Okrepilov. Risk management of leasing companies. E3S Web of 

Conferences 110, 02034 (2019) https://doi.org/10.1051/e3sconf /20191100. SPbWOSCE-

2018. 

5.   Gh. F. Amanollahi.    The influence of external factors on the credit risk in leasing industry. 

Management Science Letters 6 (2016) 251–258. 

 



33

 

ევროკავშირში გაწევრიანების პოლიტიკური და 
ეკონომიკური ასპექტები 

 

გიორგი ხარშილაძე 
ეკონომიკის დოქტორი (PhD) 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ), მოწვეული პროფესორი 
 

 

Abstract 

In the presented article is discussed the political and economic aspect of Georgia membership 

process to the European Union. The process of Georgia’s rapprochement to the European Union is 

very similar to fifth wave and west Balkan states, with it dynamics of reforms and transformation 

process, but the Georgia’s full institutional integration and membership should still be considered 

as a significant challenge. The main purpose and aim of these articles, with the background of 

integration to the European Union, is to identify those main tasks, whose solving will make the 

process of EU membership a real process. 

The theoretical and methodological basis of the article is the theoretical research of local and 

foreign scientists-economists, which is related to the topic of the article and covers the field of 

research of this paper. The information required for the processing of the article was collected as 

part of the research and is based on a review of the literature. 

Key Words: European Union, Associated agreement, political and economic integration 

 

აბსტრაქტი 

 წინამდებარე სტატიაში განხილული არის საქართველოს ევროკავშირში 

გაწევრიანების პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგები. საქართველოს ევროკავშირთან 

დაახლოების პროცესი, თავისი არსით ძალიან ჰგავს მეხუთე ტალღის მონაწილე ქვეყნების 

მიერ განვლილ გზას და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანების 

პროცესს, რეფორმებისა და ტრანსფორმაციის დინამიკას, თუმცა, საქართველოს სრული 
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ინსტიტუციური ინტეგრაციის შესაძლებლობა და გაწევრიანება ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან 

გამოწვევად უნდა მივიჩნიოთ. აღნიშნული სტატია მიზნად ისახავს ევროკავშირთან 

მიმდინარე ინტეგრაციის ფონზე დაისახოს ის ძირითადი ამოცანები, რომელთა 

გადაწყვეტა რეალურს გახდის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს.  

სტატიის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს 

ადგილობრივი და საზღვარგარეთის მეცნიერ-ეკონომისტთა თეორიული გამოკვლევები, 

რომლებიც სტატიის თემატიკასთან არის დაკავშირებული და აღნიშნული ნაშრომის 

კვლევის სფეროს მოიცავს. სტატიის დამუშავებისთვის საჭირო ინფორმაცია კვლევების 

ფარგლებში დაგროვდა და ეფუძნება ლიტერატურის ფართო მიმოხილვას.  

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი, ასოცირების ხელშეკრულება, პოლიტიკური და 

ეკონომიკური ინტეგრაცია 

 

I. შესავალი 

 დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან მოყოლებული საქართველო 

ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მიისწრაფვოდა. ეს მიზანი 90-იანი წლების დასაწყისში 

გაჟღერდა იმდროინდელი მთავრობის მიერ და მას შემდეგ პრაქტიკულად ყველა 

მთავრობის მიზანს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იყო. თუმცა, საწყის ეტაპზე 

ევროკავშირში ინტეგრაცია საკმაოდ ადვილ, მიღწევად ამოცანად ესახებოდა არამარტო 

საქართველოს მოქალაქეებს და ხელისუფალთ. 

XX საუკუნის მიწურულს, საქართველოს ხელისუფლება განიხილავდა მოსაზრებას, 

რომ გაეკეთებინა მკაფიო განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. თუმცა, 

აღნიშნული განაცხადი უარყოფილ იქნა, რადგან აღნიშნული ფაქტი დააზიანებდა 

საქართველოს-ევროკავშირის შორის იმდროინდელ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ 

ურთიერთობებს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ევროკავშირი იძულებული იქნებოდა 

მოემზადებინა ნეგატიური დასკვნა საქართველოს შესახებ, სადაც ასახული იქნებოდა 

ყველა ის უარყოფითი პოლიტიკური და ეკონომიკური რისკი, რაც იმ პერიოდის 

საქართველოსთან მიმართებით იყო დაკავშირებული. 
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ახალი საუკუნის დასაწყისში ევროკავშირის გაფართოებამ თვალსაზრისით 

სრულიად ახალი მიმართულებები შეიძინა, რის შედეგადაც დაიწყო სრულიად ახალი 

რეგიონალური პოლიტიკის შემუშავება. შედეგად პოსტ-საბჭოთა სახელმწიფოების 

გარკვეული ნაწილის ევროკავშირთან დაახლოება მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. 

საქართველოს მიეცა ახალი შესაძლებლობა კიდევ უფრო დაახლოებულიყო ერთიან 

ევროპულ ოჯახთან, ხოლო მისი ამ ახალ რეგიონალურ ფორმატში მონაწილეობის 

სურვილი თავიდანვე ნათლად და მკვეთრად იყო გამოხატული.  

საქართველოს ევროკავშირს შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღმავდა მას 

შემდეგ რაც, 2009 წელს ევოკავშირის ეგიდით ამუშავდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ფორმატი, რაც ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე მდგარ სახელმწიფოებს, მათ შორის 

საქართველოს, აძლევდა ევროკავშირთან ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთბების 

გაღრმავების საშუალებას. თუმცა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ფორმატი არ წარმოადგენს ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ 

შესაძლებლობას. მიუხედავად ამის, იგი მაინც იმდენად მძლავრ ფუნქციური ინტეგრაციის 

შესაძლებლობას ითვალისწინებს, რომ ადრე თუ გვიან, იგი შეიძლება იქცეს ევროკავშირში 

გაწევრიანების ერთ-ერთ მძლავრ ინსტრუმენტად.  მიუხედავად ყველაფრისა, 

ევროკავშირში გაწევრიანების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს ევროკავშირის 

ადექვატური პოზიცია, რომელიც დღემდე არსებული პრაქტიკის თანახმად ყალიბდება. 

II. საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების პოლიტიკური ურთიერთობების 

ანატომია 

საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მოპოვების 

საწყის წლებში საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა, რადგან მოიშალა ის ეკონომიკური 

ურთიერთობები რაც მანამდე გაბატონებული ფორმებით არსებობდა.  შესაბამისად, 

ყოველივე ამან ნეგატიურად იმოქმედა ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ 

მდგომარეობაზე. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება საქართველო-ევროკავშირის 

ურთიერთობები. ამ უკანასკნელის მიერ საქართველოსთვის დახმარების გაწევა გარკვეულ 

ნუგეშს წარმოადგენდა, რადგან ის პროგრამები, რაც ევროკავშირმა საქართველოში 

განახორციელა უზარმაზარი როლი ითამაშა ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურ თუ 

პოლიტიკურ ცხოვრების გაჯანსაღებაში. 
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ევროკავშირის ეგიდით გაწეული დახმარება სამი ძირითადი მიმართულებით 

ხორციელდებოდა, რომლის ფინანსური მოცულობა დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი 

შეადგინა. შედეგად დაწყებული 2004 წლიდან ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური 

მდგომარეობის დასტაბილურება და მისი მკვეთრი გაჯანსაღება გამოიწვია. აღნიშნული 

პერიოდიდან დღემდე ევროკავშირის ეგიდით მრავალი პროქტი ხორციელდება, 

ძირითადად 4 მთავარი ინსტრუმენტის საშუალებით: გეოგრაფიული პროგრამები, 

თემატური პროგრამები, ევროპის საფინანსო ინსტიტუტების მიერ განხორციელებული 

პროექტები და გრანტები და ევროკავშირის სხვადასხვა ტიპის პროგრამების საშუალებით1 

საქართველო-ევროკავშირს შორის ურთიერთობები 1996 წლიდან INOGATE-ის 

ფარგლებში დაიწყო. აღნიშნული პროგრამა წარმოადგენს ენერგეტიკული 

თანამშრომლობის საერთაშორისო მიმართულებას, რომლის მონაწილეებიც არიან 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, თურქეთი და საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოები 

ბალტიისპირეთისა და რუსეთის ფედერაციის გარდა. INOGATE პროგრამის 

განხორციელება ხორციელდება Europe Aid პროგრამის ფარგლებში ქ. კიევში არსებული 

სამდივნოსა და თბილისში არსებული რეგიონალური ოფისის მხარდაჭერით. 

აღნიშნული პროგრამა სათავეს 1995 წლიდან იღებს და წარმოადგენდა 

ევროკავშირის მხრიდან მხარდაჭერილ ისეთ მექანიზმს, რომელიც მიმართული იყო 

ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ევროპაში ტრანსპორტირების ხელშეწყობისთვის. თუმცა 

2004 წლისთვის ბაქოსა და ასტანაში გამართულ კონფერენციებზე გადაწყდა, რომ 

მოცემული პროგრამის საზღვრები გაფართოვდებოდა და მოიცავდა შემდეგ ძირითად 

მიმართულებებს: ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; წევრი 

ქვეყნების ენერგეტიკული ბაზრების ინტეგრაცია ევროკავშირის შიდა ენერგეტიკული 

საბაზრო პრინციპების შესაბამისად; მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების მხარდაჭერა; 

რეგიონალური მნიშვნელობის ერთობლივი ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების 

მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის უზრუნველყოფა. 

თუმცა მანამდე იყო გარკვეული ურთიერთობების დაწყების მცდელობა, რაც 

გამოიხატება პარტნიორობის და თანამშრომლობის (PCA) შედარებით სრულყოფილი 

ფორმატის ამოქმედებაში.  აღნიშნული ფორმატი ძალაში 1997 წელს შევიდა, შედეგად, 

                                                            
1 საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტი, 2017: გვ. 7.  
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საქართველო-ევროკავშირს შორის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან თავსებადი 

სავაჭრო სივრცე ჩამოყალიბდა, თუმცა უპირატესი ხელშემწყობი რეჟიმი. ეს ფაქტი იმის 

მანიშნებელი იყო, რომ ევროკავშირი საქართველოს არ განიხილავდა ასოცირებული 

ურთიერთობის დამყარებას როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაშიც კი. 

ძირითადი აზრი ხელშეკრულების გაფორმებისა წარმოადგენდა ქვეყნის დემოკრატიული 

ინსტიტუტების შექმნა-განვითარებას, დარგობრივი პოლიტიკის დახვეწას, რითაც ქვეყანას 

შეეძლო ევროკავშირის იმედი ჰქონოდა, ეკონომიკის პრაქტიკულად ყველა დარგში. 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მუხლია 

#43, რომლითაც საქართველო იღებდა ვალდებულებას ქვეყნის კანონმდებლობის 13 

ძირითადი მიმართულება დაეახლოევებინა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. 

2009 წლის 19 მარტს ევროსაბჭომ აღმოსავლეთ ევროპის 6 სახელმწიფოსთან შექმნა 

სრულიად ახალი ფორმატი „აღმოსავლეთ პარტიორობა (Eastern Partnership –EaP),2 რომლის 

მიზანს წარმოადგენს პარტნიორი ქვეყნების უსაფრთხოების, სტაბილურობის და 

კეთილდღეობის მხარდაჭერა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა ეყრდნობა ისეთ 

მნიშვნელოვან პრინციპებს, როგორიცაა: ორმხრივი ანრგარიშვალდებულება, დადებითი 

პირობითობა, ერთობლივი მფლობელობა და დიფერენცირება.3 აღმოსავლეთ 

პარტნიორობა წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან 

მიმართულებებს როგორიცაა დემოკრატია და სტაბილურობა, ეკონომიკური ინტეგრაციას 

ევროკავშირის ეკონომიკური პოლიტიკასთან ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში როგორიცაა, 

ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა და ა.შ.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობას თავისი რეგიონალური და ორმხრივი მიდგომრები 

გააჩნია, რაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ თითოეულმა ქვეყანამ იმოქმედოს თავისი 

მიზნების ფარგლებში. თუმცა, მიუხედავად ამისა, მრავალმხრივი ურთიერთობა არ იძლევა 

იმაზე მეტის საშუალებას, ვიდრე მას დღეს აქვს. რაც შეეხება ორმხრივი ურთიერთობის 

ფორმატს. იგი უფრო ეკონომიკური ინტეგრაციისა თუ პოლიტიკური ასოცირების 

საშუალებას წარმოადგენს.4  

მიუხედავად იმისა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა რეგიონალური მიდგომის 

გამოვლინებად უნდა მივიჩნიოთ, მისი ორმხრივი ფორმატი საშუალებას იძლევა ქვეყანამ 

                                                            
2 Eastern Partnership, European Union External Action 
3 საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი (GISS), 2016 
4 კახაბერ გოგოლაშვილი, 2017 
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საკუთარი მისწრაფებანის რეალიზაცია მოახდიონის თავისი პროგრესისა და ამბიციის 

შესაბამისად. დიფერენცირების პრინციპიდან გამომდინარე, ცალკეულ ქვეყანას შეუძლია 

რეგიონის სხვა ქვეყნებისგან დამოუკიდებლად, ევროკავშირთან მრავალმხრივი 

ურთიერთობები განავითაროს. 

ნებისმიერი სახელმწიფოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში მნიშვნელოვან 

მოვლენად იქცა „ევროპული პერსპექტივის“ როგორც ერთი მთლიანი პროცესის მიღების 

პერსპექტივა. აღნიშნული პერსპექტივა, რომელიც პირველად ბალკანეთის ქვეყნებისთვის 

იქნა გამოყენებული 2002 წლის კოპერჰაგენის შეხვედრის დასკვნაში5 მნიშვნელოვან 

წინგადადმულ მოვლენად უნდა განვიხილოთ სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებსაც გააჩნიათ 

ევროპული მისწრაფებანი. 

დღესდღეობით, ჩამოყალიბებული არ არის ის ძირითადი კრიტერიუმები რომლის 

მიხედვითაც ქვეყანას „ევროპულის პერსპექტივა“ ენიჭება. მიუხედავად ამისა ტერმინს 

განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, რადგან იგი წარმოადგენს პოლიტიკურ დაპირებას, 

რომლის მიხედვითაც კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში 

კანდიდატი სახელმწიფო სამომავლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ხდება. თუმცა, 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ „ევროპული პერსპექტივის“ მინიჭება თავის თავში არ 

მოიაზრებს კანდიდატის სტატუსის ავტომატურად მინიჭებას6  

 ევროკავშირი ტერმინს ევროპული პერსპექტივა საქართველოსთან 

მიმართებაში 2011 წლიდან იხსენიებს. აღნიშნული ტემინი პირველად იქნა ნახსენები 

ასოცირების ხელშეკრულების რეზოლუციაში, რადგან მოლაპარაკებები სწორედ რომ 

ევროპულ პერსპექტივას ემყარებოდა. ევროპარლამენტის რამდენიმე რეზოლუციაში (2014 

წლის აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ასოცირების შეთნახმების რეზოლუციებში 

ნახსენები არის, რომ ასპირანტ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, შეუძლიათ გახდნენ 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები თუ ისინი დააკმაყოფილებენ გარკვეულ 

კრიტერიუმებს. ვიშეგრადის ჯგუფის საგარეო საქმეთა მინისტრების 2017 წლის 

ერთობლივ განცხადებაში, V4-ის ქვეყნები 2017 წლის ბრიუსელის სამიტზე ევროკავშირს 

პარტნიორი ქვეყნების განსხვავებული მისწრაფებების ასახვისა და დაინტერესებული 

ქვეყნებისათვის “ევროპული პერსპექტივის” შეთავაზებისკენ მოუწოდებდნენ. 

                                                            
5 Conclusions of the Presidency, European Council in Copenhagen, 2002 
6 თორნიკე ზურაბაშვილი, პაატა გაფრინდაშვილი, 2017: გვ. 7-8. 
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III. ასოცირების ხელშეკრულების ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და 

ევროკავშირთან ეკონომიკური პერსპექტივები 

ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულება (შემოკლებით 

ასოცირების ხელშეკრულება ან AA) წარმოადგენს ევროკავშირსა და მის არაწევრ 

სახელმწიფოებს შორის ხელმოწერილ ხელშეკრულებას, რომლებიც მათ შორის ქმნიან 

თანამშრომლობის სტრუქტურას. აღნიშნული ხელშეკრულება მოიცავს ისეთ სფეროებს, 

როგორიცაა პოლიტიკის, ვაჭრობის, სოციალური საკითხების განვითარებას. ასევე 

კულტურისა და უსაფრთხოების სფეროებს. ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების 

სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს ევროკავშირის ფუნქციონირების 

ხელშეკრულების (TFEU) 217 თავი, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს რომის 

ხელშეკრულების ყოფილ 310-ე და 238-ე თავებს 

ასოცირების ხელშეკრულების ჩარჩო ხელშეკრულებებს წარმოადგენს 

ევროკავშირსა და მის წევრ და არაწევრ სახელმწიფოებს შორის, რომლის დებულებები 

თავის დროზე შესული იყო რომის ხელშეკრულებაში რომლის საფუძველზეც შეიქმნა 

ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება. ევროკავშირსა და ნებისმიერ სახელმწიფოს შორის, 

რომელთა შორისაც ფორმდება ასოცირების ხელშეკრულება (AA) რამდენიმე კრიტერიუმის 

დაკმაყოფილება არის საჭირო, კერძოდ: ხელშეკრულების სამართლებრივ საფუძველს 

წარმოადგენს ევროკავშირის ფუნქციონირების ხელშეკრულების (TFEU) 217 თავი. 

ამავდროულად სახელმწიფოს უნდა გააჩნდეს ევროკავშირთან ეკონომიკური და 

პოლიტიკური თანამშრომლობის განზრახვა, შესაბამისი ორგანოების შექმნა 

თანამშრომლობისთვის, რომლებსაც ექნებათ უფლებამოსილება მიიღონ ისეთი ტიპის 

გადაწყვეტილებები რომლებიც ორივე მხარისთვის სავალდებულო ხასიათის მატარებელი 

იქნება. 1995 წლიდან ხელშეკრულების უმთავრეს ელემენტს წარმოადგენს ადამიანის 

უფლებებისა და დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემის შესახებ მუხლი.  

დღესდღეობით, ევროკავშირის მიერ ამა თუ იმ სახელმწიფოსთან ხელშეკრულებას 

დებს პოლიტიკური, სავაჭრო ან ადამიანის უფლებათა რეფორმების ვალდებულებების 

სანაცვლოდ. სამაგიეროდ, ქვეყანას შესაძლოა შესთავაზონ თავისუფალი ტარიფებისგან 

წვდომა ზოგიერთ ევროპულ ბაზარზე და ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარება. 

2014 წლის 28 ივლისს საქართველო-ევროკავშირს შორის ხელი მოეწერა ისტორიულ 

დოკუმენტს. მანამდე არსებულმა ხელშეკრულებებმა მყარი ნიადაგი შექმნა ასოცირების 
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ხელშეკრულებაში არსებული პრაქტიკულად ყველა სფეროში. მიუხედავად ამისა, 

ასოცირების ხელშეკრულება წარმოადგენს უდიდეს წინგადადგმულ ნაბიჯს ერთიან 

ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციისთვის, რადგან იგი ქმნის სრულიად განსხვავებულ 

მიდგომებს ქართული პროდუქციის ექსპორტისთვის ევროკავშირის ბაზარზე. 

ამავდროულად, შეთანხმება ითვალისწინებს ტარიფების და სამრეწველო პროდუქციით 

ვაჭრობის მნიშვნელოვან ლიბერალიზაციას.  

ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით, საქართველოსთვის გაუქმდა მანამდე 

დაწესებული რეჟიმები. ამავდროულად არსებული ხელშეკრულებით ჩანაცვლდა 1996 

წელს ხელმოწერილი „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება (PCA)”, 

რადგან საქართველოს თავისუფალი წვდომა ბაზარზე იქნება „ყოვლისმომცველი“, 

ვინაიდან იგი მოიცავს ვაჭრობასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ საკითხებს და „ღრმა“, 

ვინაიდან გამიზნულია ყველა სავაჭრო ბარიერის მოსახსნელად „საზღვრის მიღმა“ 

ბარიერების ჩათვლით. 

ევროპასთან საერთო ეკონომიკურ სივრცეში შესვლით ქართული პროდუქცია იმავე 

პირობებით ისარგებლებს, როგორითაც ადგილობრივი პროდუქცია სარგებლობს. 

ამისთვის კი საჭიროა ევროპული სტანდარტების მკაცრი მოთხოვნების შესრულება, რაც 

რთული და ხანგძლივი პროცესია, მაგრამ საბოლოო ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის 

გაუმჯობესება ექსპორტის პოტენციალის ზრდას განაპირობებს.  

დღესდღეობით ევროპული ბაზარი 500 მილიონ მომხმარებელს აერთიანებს, 

რომელთა საშუალო წლიური შემოსავალი საკმაოდ მაღალია. ამასთან მთლიანმა შიდა 

პროდუქტმა ევროკავშირში 2012 წელს 13 ტრილიონ ევროს (დაახლოებით 16 ტრილიონი 

აშშ დოლარი) შეადგინა. საპროგნოზო გათვლებით ღმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემთხვევაში საქართველოს ექსპორტი 

ევროკავშირში 12%-ით გაიზრდება, ხოლო იმპორტი ევროკავშირიდან 7,5%-ით.  

გრძელვადიან პერსპექტივაში კი საქართველოს მშპ 4,3%-ით ანუ 292 მილიიონი ევროთი 

მოიმატებს.    

ასოცირების შეთანხმებას შეუძლია მოსახლეობისთვის, რადგან ჩნდება 

შესაძლებლობა უკეთესი პროდუქციის მიღების შესაძლებლობა. ასევე, ბიზნეს-სექტორს 

შეეძლებათ, ბიზნეს-კონტაქტები დაამყარონ ევროპულ მწარმოებლებთან. უნდა აღინიშნოს 

ის მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომელშიც ქართველი მწარმოებლები აღმოჩნდებიან, 
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რადგან შეთანხმების შემდეგ გაიზრდება იმპორტი ევროკავშირიდან, განსაკუთრებით 

საწყის პერიოდში, რასაც დაემატება გაზრდილი ღირებულება პროდუქტებზე 

ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი მკაცრი მოთხოვნების გამო. შესაბამისად, 

DCFTA შეთანხმებით გამოწვეული შესაძლო გვერდითი მოვლენების და გამოწვევების 

მიზნით სახელმწიფო სტრუქტურებმა გარკვეული ტიპის ღონისძიებები უნდა შეიმუშავოს. 

IV. რეკომენდაციები 

ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა გეოგრაფიული ხასიათისაა, ხოლო 

გაფართოების ინტერესი რეგიონის მიხედვით არის შესაძლებელი. შესაბამისად, 

გაფართოების პროცესი წმინდა რეგიონალურ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ყოველივე ეს 

ქვეყნის ეკონომიკის გრძელვადიანი და მდგრად განვითარების თვალსაზრისით არის 

მიიღწევა. 

თანამედროვე გლობალურ სამყაროში სახელმწიფოს როლს ენიჭება ძალზე 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რადგან მან სწრაფად უნდა აუწყოს ფეხი მსოფლიო ეკონომიკურ 

ცხოვრებაში მიმდინარე ძვრებს. ყოველივე ამისთვის მან უნდა გადადგას გარკვეული 

ქმედითი ნაბიჯები. კერძოდ, მნიშვნელოვანია რომ ქვეყნაში განხორციელდეს 

ინოვაციებისა და მეცნიერებატევადი მიმართულების დარგების სრულყოფა და 

გაძლიერება. ამავდროულად აუცილებლობას წარმოადგენს იმის შეფასება თუ რა 

დადებითი ეფექტი შესაძლოა მოჰყვეს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას 

კერძოდ ეკონომიკური ზრდის წახალისება, ტექნოლოგიების დანერგვა. 

ამავდროულად გასათვალისწინებელი ის მნიშვნელოვანი გამოწვევები რომელშიც 

საქართველოს ეკონომიკა დგას. პირველი რიგის ამოცანა, საქართველოს ეკონომიკისთვის 

არის ის, რომ იგი უნდა გახდეს შედარებით მდგრადი საგარეო შოკების მიმართ. ამისთვის 

კი საჭიროა რეზერვების ზრდა, ბიუჯეტის დეფიციტიცს შემცირება და ვალის შემცირება 

მშპ-სთან მიმართებაში. მნიშვნელოვან გამოწვევად შეიძლება ჩაითვალოს დოლარიზაციის 

მაღალი მაჩვენებელი, ხოლო ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად კი უნდა დაჩქარდეს 

სტრუქტურული რეფორმები ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა ინფრასტრუქტურული 

პროექტების. ამ პროექტებში მენეჯმენტის გაუმჯობესება, განათლების რეფორმა, რაც 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის პროდუქტიულობის ზრდას. ამასთანავე მნიშვნელოვან 

გამოწვევად შეიძლება ჩაითვალლოს საპენსიო და კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, რაც იქნება 

დოლარიზაციის შემცირების ერთ-ერთი გარანტი. 
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ევროკავშირთან წევრობის ერთ-ერთ მთავარ ინსტუმენტად ასოცირების 

ხელშეკრულება უნდა მივიჩნიოთ. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს „ევროპული შეთანხმების 

განხორციელების მთავარ მიმართულებას. გარდა ამისა, შეთანხმება ქმნის განსაკუთრებულ 

პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ჩარჩოს, რომლის საშუალებითაც კანდიდატი სახელმწიფო 

ევროკავშირთან სრულ ინტეგრაციას უზრუნველყოფს. 

მიიჩნევა რომ ასოცირების ხელშეკრულება წარმოადგენს გზას ევროპაში 

ინტეგრაციისთვის. ეს პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს რამდენიმე ქვეყანაში, მათ 

შორის თურქეთში. შეთანხმება საქართველოში ეკონომიკური განვითარების, ხელსაყრელი 

ბიზნეს გარემოს ინვესტორთა მიმზიდველობის ზრდის გარანტიას წარმოადგენს. 
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სოციალური მედიის ზეგავლენა ინდივიდების 
თვითშეფასებასა და ცხოვრებით კმაყოფილებაზე - 

ქართული რეალობა პოსტ-კოვიდ პერიოდში 

 

 ნათია სირაბიძე 
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტი  
 

Abstract 

The use of traditional and social media around the world has increased during the Covid-

19 pandemic, which in turn has affected an individual’s self-esteem and life satisfaction. According 

to the research on the impact of social media on the individual, the more often a person uses social 

media, the lower is his or her self-esteem and life satisfaction. The aim of this study is to identify 

the positive / negative impact of the usage frequency of the social network and the activeness in 

the social network on the participants’ self evaluation and their attitudes. The study was conducted 

using a quantitative method – 831 respondents were surveyed online across Georgia. The study 

found that life satisfaction during the post-covid period is quite high; The frequency of social 

network use is positively correlated with the respondents’ high self-esteem. However, frequent 

usage and activity on social networks negatively correlate with the individual’s perception of his or 

her appearance and low subjective assessment of personal life. The study has revealed the adequate 

responses to social comparison, the respondents tend to often compare themselves with people 

similar to them (downward) than with the celebrities (upward). Respondents found that they were 

well-aware of high degree of media influence on individuals, but not on themselves.  

Keywords: Social Media; Social Comparison; Self-esteem; Life satisfaction. 

აბსტრაქტი 

 კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს მსოფლიოს მასშტაბით გაიზარდა ტრადიციული და 

სოციალური მედიის მოხმარება, რამაც თავის მხრივ იმოქმედა ინდივიდის 

თვითშეფასებასა და ცხოვრებით კმაყოფილებაზე. სოციალური მედიის ინდივიდზე 
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ზეგავლენასთან დაკავშირებული კვლევების 1მიხედვით, რაც უფრო ხშირად იყენებს 

ადამიანი სოც ქსელებს, მით უფრო დაბალია მისი თვითშეფასება და ცხოვრებით 

კმაყოფილება. წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს გამოავლინოს რამდენად 

დადებითი/უარყოფითი ზეგავლენა აქვს სოციალური ქსელის გამოყენების სიხშირეს და 

სოციალურ ქსელში აქტიურობას კვლევის მონაწილეების განწყობებზე. კვლევა ჩატარდა 

რაოდენობრივი მეთოდის - ონლაინ ანკეტირების გამოყენებით 831 რესპონდენტში 

საქართველოს მასშტაბით. კვლევაში გამოჩნდა, რომ პოსტ-კოვიდ პერიოდში ინდივიდების 

თვითშეფასება და ცხოვრებით კმაყოფილება საკმაოდ მაღალია; სოციალური ქსელის 

გამოყენების სიხშირე  დადებით კორელაციაშია რესპოდენტების თვითშეფასებასთან. 

თუმცა ხშირ მოხმარებას და აქტიურობას ზეგავლენა აქვს ინდივიდის გარეგნობის 

სუბიექტურ შეფასებასა და პირადი ცხოვრებით კმაყოფილებაზე. რესპოდენტების 

სოციალური შედარებისას ათვლის წერტილი ადეკვატურია, ისინი უფრო ხშირად 

ადარებენ საკუთარ თავს მათ მსგავს ადამიანებს, ვიდრე ცნობილ ინდივიდებს. 

რესპონდენტებმა გამოავლინეს, რომ მათ კარგად აქვთ გააზრებული მედიის ზეგავლენის 

მაღალი ხარისხი სხვის შეხედულებებსა და განწყობებზე, მაგრამ არა საკუთარზე.  

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მედია; სოციალური შედარება; თვითშეფასება; 

ცხოვრებით კმაყოფილება.  

I. შესავალი 

2020 წლის დასაწყისში გავრცელებულმა ახალმა ინფექციამ COVID-19-მა 

მსოფლიოს მასშტაბით შეცვალა ადამიანთა ქცევა და მათ შორის ურთიერთობების 

ფორმები. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გამოცხადებული საყოველთაო 

კარანტინის დროს სამი ეკრანის გამოყენება2 უფრო აქტუალური გახდა. იზოლირებულ 

მოქალაქეებს ხშირად იძულებითაც უწევდათ ერთდროულად ტელევიზორის, 

კომპიუტერის და სმარტფონის ეკრანის  ცქერა. სახლში ყოფნამ წარმოშვა პირისპირ 

ურთიერთობების ნაკლებობა და გაზარდა ელექტრონული მედიის მოხმარების 

ინტენსივობა, განსაკუთრებით სოციალური ქსელის გამოყენება. ადამიანები უფრო 

ხანგრძლივად, უფრო ხშირად და უფრო მაღალი ჩართულობით იყენებდნენ ელექტრონულ 

                                                            
1 Vogel et al., “Social comparison, social media, and self-esteem” Psychology of Popular Media Culture, 3(4), (2014): 
206-222. 
 
2 Kamal & Sirabicze, “Young People and Online Television” (conference paper) Memphis, TN; (April, 2010) 
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მედიას, ვინაიდან, ერთის მხრივ, თავად ეპიდემიის საფრთხე საჭიროებდა დროული 

ინფორმაციის მოპოვება-შეგროვებას და ასევე პანდემიის დროს დაწესებული აკრძალვები 

მოითხოვდა ნაცნობ-მეგობრებთან დისტანციურ ურთიერთობას სოციალური მედიის 

გამოყენებით. სოციალური მედიის მომატებულმა მოხმარებამ ზეგავლენის ალბათობაც 

გაზარდა მომხმარებლების გუნება-განწყობასა და შეხედულებებზე. 

მასობრივ მედია საშუალებებს ოდითგანვე იყენებდნენ ადამიანებზე ზეგავლენის 

მიზნით. საუკუნეების წინ ხელისუფალნი ცდილობდნენ საზოგადოებაში მათთვის 

საურველი განწყობები შეექმნათ. მანიპულაციის პირველ გამოვლინებად ითვლება 

დარიოს პირველის კლდეზე ნაკვეთი ბარელიეფი (VI ჩვ.წ-მდე), რომელზეც გამოსახულია 

სპარსეთის მეფე დარიოსი და მის წინაშე მდგარი ხელებშეკრული 9 მეთაური. ბარელიეფის 

მიზანი იყო გამვლელებისთვის დარიოსის ძლევამოსილების შესახებ განწყობა შეექმნა3.  

ელექტრონული მედიის, კერძოდ ტელევიზიის გამოყენება როგორც ზეგავლენის 

ინსტრუმენტი, გასული საუკუნის 50-იან წლებში გახდა კვლევის საგანი. კვლევებმა 

ცხადყო, რომ მასობრივი მედიის აქტიური მოხმარება მაყურებელს გამოუმუშავებს 

მსოფლმხედველობას. ადამიანი რეალობას აღიქვამს იქედან გამომდინარე თუ რა ნახა მან 

ტელევიზიით4.  ეკრანზე ნანახი ქმნის განწყობას, აჩენს მიბაძვის სურვილს, რაც შემდგომ 

მოქმედებაში გამოიხატება. ცნობილი ფსიქოლოგის ალბერტ ბანდურას ექსპერიმენტები 

ადასტურებდა “სოციალური ქცევის თეორიას”, რომლის მიხედვითად ადამიანი სწავლობს 

სხვაზე დაკვირვების და სხვათა მოქმედებებზე მიბაძვით.5   

მასობრივი მედიის საშუალებებიდან ზეგავლენის ყველაზე მძლავრ 

ინსტრუმენტად 21-ე საუკუნეშიც ტელევიზია მიიჩნევა, თუმცა მას დღეს კონკურენციას 

სოციალური მედია საშუალებები უწევენ. სოციალური ქსელების ალგორითმებიც ისე არის 

აწყობილი, რომ მომხმარებლების პრეფერენციებისა და დამოკიდებულებების 

გათვალისწინებით ხდება ჩართულობის გაზრდა, პოსტის/ინფორმაციის პოპულარიზაცია 

და მისი მეტი ადამიანისთვის მიწოდება.6 კოვიდ ეპიდემიის პერიოდში იმაზე მეტად 

                                                            
3 Schulte L., “Good Public Relations: What Ancient Persian Propaganda Tells Us about the ‘Nehemiah Memoir’”, (July, 
2019) retreaved on June, 2020.   
4 Bryant J., “Media Effects”, Routledge; 3rd edition (December 20, 2008) 
5 Bandura A., “Aggression: A social learning analysis”. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. (1973)  
6 Kulshrestha J. et al, “, Motahhare Eslami, Quantifying search bias: Investigating sources of bias for political searches in 
social media”, In Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social 
Computing, pages (2017): 417–432 
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ვიდრე მანამდე, მედიამ ხელში ჩაიგდო ადამიანის მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების 

სადავეები, ჩამოაყალიბა სოციალური აღქმები და ზეგავლენა იქონია, როგორც 

ურთიერთობის პოლიტიკის შემუშავებაზე, კომუნიკაციასა და სადისკუსიო თემების დღის 

წესრიგზე, ასევე მათ თვითაღქმასა და თვითშეფასებაზე.7  

სოციალური მედია, იგივე სოც ქსელი არის სოციალური ობიექტების ჯაჭვი, 

რომელიც ინდივიდუალური ადამიანებისა და ჯგუფებისგან შედგება.8 სოციალური მედია 

მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შექმნან ელექტრონული ანგარიშები, ე.წ. პირადი 

პროფილები, გამოაქვეყნონ  დეტალები თავიანთი პირადი და საქმიანი ცხოვრების, 

გამოცდილების შესახებ, განათავსონ ვიზუალური საშუალებები, შეხვდნენ ახალ 

ადამიანებს,  შეინარჩუნონ ურთიერთობები, დაგეგმონ სოციალური ღონისძიებები,  

დააკვიდრნენ მათ “სამეგობროში”, “საკონტაქტოში”, მათ გარშემო მყოფი ადამიანების 

ცხოვრებას, გამოხატონ გარკვეული კულტურის, სუბ კულტურის წევრობა, რწმენა, 

შეხედულებები, პრეფერენციები და ემოციები.9  

2020 წლის ივნისში ჩატარებული რეიტინგების10  მიხედვით მსოფლიოს მასშტაბით 

ყველაზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს Facebooks (2.5 მილიარდი), შემდეგ Youtube მოდის 2 

მილიარდი მომხმარებლით, მეექვსე ადგილზეა Instagram მილიარდი მომხმარებლით და 

TikTok-ი 800 ათასი მომხმარებლით.   

პანდემიის დროს სოციალური მედია გახდა ინფორმაციის შეგროვების ყველაზე 

გამოყენებადი პლატფორმა. 2020 წლის მაისის მონაცემებით საქართველოში მობილური 

ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვია 2 684 783, რომელთაგან 96% ინტერნეტს 

სოციალური ქსელებისთვის იყენებს.11  

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განცხადებით12, ეპიდემიის მიმდინარეობისას 

მოსახლეობამ თავი უნდა შეიკავოს ინფორმაციის ჭარბი მიღებისგან, რომ თავი აარიდოს 

სტრესს და დაძაბულობას. თუმცა ინფორმაციის ზემოქმედებს არა მხოლოდ შიშის 

                                                            
7 Cinelli M. et al., “The COVID-19 Social Media Infodemic”, arXiv: CSSI, (March, 2020). 
8 Tosun L.P., “Motives for Facebook use and expressing the “true self” on the Internet”. Computers in Human Behavior, 
28, (2012): 1510–1517.  
9 Nadkarni A., & Hofmann, S. G., “Why do people use Facebook?”, Personality and Individual Differences, 52, 
(2012):243–249.  
10 https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ retreaved on June 8, 
2020 
11 https://idfi.ge/ge/infographic_internet_access_and_use_in_georgia retrieved on June 1, 2020 
12 WHO, “Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak”, (March, 2020) 
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გაძლიერებაზე, არამედ თითოეული ადამიანის თვითშეფასებაზე, ვინაიდან ადამიანების 

მსოფლმხედველობის ფორმულირება ხდება სოც მედიაში მიღებული ინფორმაციის 

შესაბამისად, ანუ ათვლის წერტილი ხშირ შემთხვევაში არის სხვა ადამიანის ცხოვრება, ან 

ცხოვრებით კმაყოფილების გამოხატვა, რომლებიც იქმნება სხვა ადამიანებთან სოციალური 

შედარებით. სოც მედიაში ნანახი/წაკითხული ინფორმაცია ზეგავლენას ახდენს 

მომხმარებლის თვით-შეფასებაზე.13 თუმცა ინდივიდებს ხშირად ჰგონიათ, რომ ეს 

ზემოქმედება ვრცელდება სხვაზე და საკუთრივ მათზე.14  

სოც-ქსელი უამრავ საშუალებას იძლევა მომხმარებელი გაეცნოს დეტალურ 

ინფორმაციას სხვების შესახებ და სოციალური შედარება მოახდინოს. კვლევების 

მიხედვით Facebook-ის გამოყენებას ჰქონდა პოზიტიური ეფექტი:  ადამიანები 

წარმატებულად იყენებდნენ სოც ქსელს თვითგამოხატვისთვის, რაც მატებდა მათ 

თავდაჯერებულობას და თვითღირებულებას. სოციალური აქტივობით ადამიანები 

არაცნობიერად ცდილობდნენ გაეუმჯობესებინათ თვით-აღქმა.15 სოც ქსელში 

თვითპრეზენტაცია (პოზიტიური გამოხატვით) აუმჯობესებდა ავტორის განწყობას და 

უქმნიდა ცხოვრებით კმაყოფილების სუბიექტურ განცდას.16   

თუმცა განსხვავებული შედეგები დააფიქსირეს ვოგელმა და მისმა კოლეგებმა 2014 

წელს, როდესაც მათ შეისწავლეს ფეისბუქ მომხმარებელი სტუდენტები და აღმოაჩინეს, 

რომ რაც უფრო მეტად მოიხმარდა სოც ქსელს სტუდენტი, მით უმცირდებოდა მას 

თვითშეფასება.17 2010-2013 წწ-ში ჩატარებულმა კვლევებმაც უჩვენა, რომ სოც ქსელების 

ჭარბი მოხმარება იწვევს დეპრესიული ხასიათის ზრდას და კარგად ყოფნის, ცხოვრებით 

კმაყოფილების შემცირებას.18     

ადამიანი მიდრეკილია საკუთარი თავი შეადაროს სხვებს როგორც 

შესაძლებლობებით, სოციალური სტატუსით, ასევე პირადი მახასიათებლებით. სწორედ 

                                                            
13 Vogel et al., “Social comparison, social media, and self-esteem” Psychology of Popular Media Culture, 3(4), (2014): 
206-222. 
14 Bryant J., “Media Effects”, Routledge; 3rd edition (December 20, 2008) 
15 Toma C.,  Hancock J.H, “Self-affirmation underlies Facebook use.” Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 
(2013): 321–331. 
16 Junghyun Kim and Jong-Eun Roselyn Lee, “The Facebook paths to happiness: Effect of the number of Facebook 
friends and self-presentation on subjective well-being”. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14, (2011): 
359–364. 
17 Vogel et al., “Social comparison, social media, and self-esteem” Psychology of Popular Media Culture, 3(4), (2014): 
206-222. 
18 Feinstein B. A. et al, Negative social comparison on Facebook and depressive symptoms: Rumination as a mechanism. 
Psychol- ogy of Popular Media Culture, 2, (2012): 161–170.  
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შედარებისთვის ეცნობა ადამიანი ინფორმაციას სხვების შესახებ. ეს მიდრეკილება 

ადამიანს ევოლუციის შესაბამისად განუვითარდა და ბიოლოგიურადაც საკმაოდ 

მძლავრად დამკვიდრდა.19 

განასხვავებენ ორი სახის სოციალურ შედარებას; როდესაც ინდივიდი საკუთარ 

თავს ადარებს თავის მსგავს, თავის წრეში მყოფ ადამიანებს, რასაც “ქვევით” (downward) 

შედარებას უწოდებენ და ე.წ. “ზევით” (Upward) შედარება ხდება, როდესაც ინდივიდი 

თავისზე უპირატესს ედრება, მაგალითად, ცნობილ ადამიანებს, სფეროს ავტორიტეტებს.20   

სოციალური შედარებისას მნიშნელოვანია ინდივიდის ხასიათის გათვალისწინება, 

რადგან ავტორიტეტებზე მიბაძვით შესრულებული მოქმედება შეიძლება სარგებლიანი 

იყოს, ანუ როდესაც ინდივიდი ცდილობს დაემსგავსოს მიბაძვის ობიექტს დადებითი 

კუთხით; მოინდომოს და შეიძინოს ის, რასაც მისაბაძი ადამიანის ირგვლივ ხდება.21  თუმცა 

უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც ცნობილ ადამიანთან შედარება ქმნის 

არაადეკვატურ, ნეგატიურ განწყობებს, რაც ადაბლებს თვით-შეფასებას.22 ინდივიდის მიერ 

თავის მსგავს ადამიანებთან შედარება შეიძლება უფრო ადეკვატური იყოს, მაგრამ აქაც 

შეიძლება სოციალურმა შედარებამ თვითშეფასება და ცხოვრებით კმაყოფილება ან 

აამაღლოს, ან დაადაბლოს.  

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ადამიანების წარმატების, თვითკმაყოფილების 

ხარისხს განსაზღვრავს ათვლის წერტილი. მედვეკმა და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს 

ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებულთა ინდივიდების “ბედნიერების ხარისხი” და 

აღმოაჩინეს, რომ მესამე ადგილზე გასული უფრო გამოხატავდა სიხარულს, ვიდრე მეორე 

ადგილზე გასული, რადგან ეს უკანასკნელი ფიქრობდა, რომ სულ მცირე დააკლდა 

ჩემპიონობისთვის23. მესამე ადგილზე გასული კი ბედნიერი იყო, რომ სამეულში მაინც 

მოხვდა.  ინდივიდები თავიანთი ათვლის წერტილიდან საზღვრავენ და ხედავენ 

გარესამყაროს. ანუ თუ ყველა უმუშევარია, საკუთარი უმუშევრობაც ნაკლებად 

                                                            
19 F. X.Gibbons, B.P. Buunk, “Individual differences in social comparison: Development of a scale of social comparison 
orientation.” Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), (1999): 129–142. 
20 T. A. Wills, Downward comparison principles in social psychology. Psychological Bulletin, 90, (1981): 245–271.  
21 Schor, “The Overspent American: Why We Want What We Don't Need”. New York: NY: Harper Perennial, (1999). 
22 T. Pyszczynski et al, “Social comparison after success and failure: Bi- ased search for information consistent with a 
self-serving conclusion”. Journal of Experimental Social Psychology, 21, (1985): 195–211 
23 Medvec et al. When less is more: Counterfactual thinking and satisfaction among Olympic medalists. Journal of 
Personality and Social Psychology, 69(4), (1995): 603–610. 
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გაუბედურებს24, თუ ყველა ერთნაირად მოწყვლადი ვართ ვირუსის წინაშე, იძულებული 

ვართ სახლში ვისხდეთ კარანტინის დროს, მაშინ არაუშავს, ნაკლებად უბედურები ვართ 

გამოკეტილები. ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, თანაბარ პირობებში ყოფნა ამაღლებს 

თვითშეფასებას და ცხოვრებით კმაყოფილებას, რაც ჩვენი კვლევის საგანია.   

ასევე, სავარაუდოდ საყოველთაო კარანტინმა upward შედარებაზეც იმოქმედებდა. 

თუ არაეპიდემიის დროს ჩატარებული კვლევები გვიჩვენებდა, რომ ადამიანების 

თვითშეფასება დაბლდება, როდესაც ცნობილ ადამიანს, მოდელს ან მომღერალს ადარებენ 

ინდივიდები თავს,25 კარანტინის დროს როგორც ქართველი ასევე უცხოელი 

“სელებრითები” მაკიაჟის, ფოტოშოპის და ყოველგვარი ზედმეტი ფუფუნების აფიშირების 

გარეშე ერთვებოდნენ სოც ქსელებში. შესაბამისად, ვვარაუდობთ, რომ  

H#1 პანდემიის პერიოდში სოც ქსელების მოხმარების სიხშირე და მომხმარებლების 

აქტიურობა მაღალი იყო დღევანდელთან შედარებით. 

H#2 რაც უფრო ხშირად იყენებენ ინდივიდები სოც მედიას, მით უფრო 

მაღალია/დაბალია სხვა ადამიანებთან (მსგავს და ცნობილ) საკუთარი თავის შედარების 

კოეფიციენტი;  

H#3: რაც უფრო ხშირია სოციალური ქსელების მოხმარება, მით უფრო 

დაბალია/მაღალია პიროვნების თვითშეფასება და ცხოვრებით კმაყოფილება;  

H#4: ინდივიდებს გააზრებული აქვთ მედიის ზეგავლენის მაღალი ხარისხი, მაგრამ 

სხვებზე და არა საკუთარ თავზე.  

1. მეთოდოლოგია 

კვლევა მოიცავს 1.06.2020-10.06.2020 პერიოდში შეგროვებულ მონაცემებს. 

გამოვიყენეთ რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი - ელექტრონული ანკეტირება. კვლევაში 

მონაწილეობა მიიღო საქართველოს 831-მა მოქალაქემ, რომელთაგან 68.5% იყო ქალი და 

31.5% მამაკაცი. სტატისტიკური მონაცემებით26  ქალბატონები უფრო აქტიურად მოიხმარენ 

                                                            
24 Clark, “Unemployment as a social norm: Psychological evidence from panel data”. Journal of Labor Economics, 21(2),  
(2003): 323-351. 
25 Kenrick et al. “Effects of physical attractiveness on affect and perceptual judgments: When social comparison 
overrides social reinforcement. Personality and Social Psychology Bulletin, 19(2), (1993): 195-199. 
26 https://idfi.ge/ge/infographic_internet_access_and_use_in_georgia retrieved on June 1, 2020 
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სოც ქსელებს, შესაბამისად კვლევის მონაწილეთა გენდერული წარმომადგენლობა 

შეესაბამება რეალობას. გამოკითხულთა უმრავლესობის ასაკია 21-35 წლის (46.8%); 36-45 

(26.1%); 46-60 (12.8%); 12-20 წლის (12.7%); 61+ ასაკის (1.6%).  

კითხვარი შეიქმნა ელექტრონულად Google form-ის გამოყენებით და დაეგზავნა 

600-მდე ადამიანს ელ-ფოსტაზე. ასევე კითხვარზე ბმული დაიპოსტა Facebook და LinkedIn 

ჯგუფებში/ღია გვერდებზე. კითხვარის პოსტის რეკლამირება მოხდა Facebook-ზე, რის 

შედეგადაც 8055-მა ნახა და აქედან 242-ი გადავიდა ბმულზე. სოც ქსელების მოხმარება 

გაიზომა იგივე მეთოდით, რაც როუისმა და მისმა კოლეგებმა27 გამოიყენეს. რესპოდენტებს 

უნდა მოენიშნათ მათი აქტიურობის სიხშირე აჟამად და კოვიდ პანდემიის დროს; ასევე 

დაეფიქსირებინათ, რამდენად ხშირად იყენებდნენ სოციალურ პლატფორმებს, სადაც 5-

ქულიანი შკალაზე 1  ნიშნავს საერთოდ არ ვიყენებ, და 5 - ნიშნავს ძალიან ხშირად ვიყენებ.  

თვითშეფასების და ცხოვრებით კმაყოფილების შესაფასებლად რესპოდენტებს 

ვკითხეთ, რამდენად კმაყოფილნი იყვნენ საკუთარი სხეულით, კარიერით, 

ურთიერთობებით, პირადი ცხოვრებით, წარმატებით, ზოგადად, ცხოვრებით. შეფასება 

ხდებოდა 7-ქულიან შკალაზე, სადაც 1 ნიშნავს საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი და 7 - ნიშნავს 

ძალიან კმაყოფილი ვარ. კორელაცია თვითშეფასებას და სოციალური ქსელების 

მოხმარებას შორის დავითვალეთ პიერსონის კორელაციის ფორმულით.  

რესპოდენტების უმრავლესობამ მიუთითა, რომ უპირატესობას ანიჭებს Facebook-ს 

- 97.4%; შემდეგ მოდის Instagram – 54.6%; LinkedIn – 18.6% და Twitter – 12.4%; Tiktok – 6.3%. 

0.5% -მა განაცხადა, რომ არ იყენებს საერთოდ.  

რესპონდენტების 63.1% სოც ქსელებს იყენებს როგორც პირადი, ასევე 

სამსახურებრივი მიზნებისთვის; მხოლოდ 25.1% პირადი მიზნებისთვის და 11.8% საქმიანი 

ურთიერთობისთვის.  

რესპონდენტთა უმრავლესობა ახალ ამბებს იგებს სოც ქსელებით: 85.8 %. სოც 

ქსელების გამოყენების სიხშირე განსხვავდება კარანტინში ყოფნის დროს და მას შემდეგ: 

პანდემიის პერიოდში სოც ქსელებში გააქტიურდნენ ისინი, ვინც დღეში რამდენჯერმე 

                                                            
27 Rouis S, Limayem M., & Salehi-Sangari E., “Impact of Facebook usage on students’ academic achievement: Roles of 
self-regulation and trust”. Electronic Journal of Research in Edu- cational Psychology, 9, (2011): 961–994.  
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პოსტავდა (+8 %) ვინც იშვიათად პოსტავდა (+11%). ორჯერ შემცირდა იმათი რიცხვი, 

რომლებიც თვეში ერთხელ და წელიწადში ერთხელ აქტიურობდნენ.  

რაც შეეხება “ზედა” და “ქვედა” სოციალურ შეფასებებს, ანუ რამდენად ედრება 

ინდივიდი მის მსგავს და ცნობილ ადამიანებს და რამდენად კავშირშია ეს შედარება სოც 

ქსელების ხშირ გამოყენებასთან, ასეთი შედეგი გამოვლინდა: მსგავს ადამიანებთან 

საკუთარი თავის შედარების კორელაცია არის r - 0.12, ხოლო ცნობილ ადამიანებთან 

შედარების კორელაცია r - 0.07. რაც გულისხმობს, რომ რაც უფრო ხშირად იყენებდა 

რესპოდენტი სოც ქსელებს, მით უფრო ადარებდა საკუთარ თავს სხვა ადამიანებს, თუმცა 

თავის მსგავს ინდივიდებს უფრო ედრებოდა (M=3.15), ვიდრე ცნობილ ადამიანებს 

(M=2.12).  

ცხოვრებით კმაყოფილების საშუალო ხარისხი (M=5.8) ძალიან მაღალია 

რესპოდენტებში. საერთო ჯამში კორელაცია იყო დადებითი r – 0.16, ანუ სოც ქსელის 

გამოყენების ზრდასთან ერთად იზრდებოდა კმაყოფილების ხარისხიც. თუმცა 

უარყოფითი კავშირი უჩვენა პირადი ცხოვრებით კმაყოფილებას r – -0.16  (M=4.57) და 

გარეგნობით კმაყოფილებასთან  r – -0.13. რაც გულისხმობს, რომ რაც უფრო ხშირად 

მოიხმარენ სოც ქსელს და აქტიურობენ ადამიანები, მით უფრო ნაკლებად კმაყოფილი 

არიან საკუთარი გარეგნობით და პირადი ცხოვრებით; სოციალური ქსელის გამოყენების 

სიხშირეს და სოციალურ ქსელში აქტივობას შორის კავშირი დადებითია: r – 0.29, მაგრამ 

ძალიან მაღალი არ არის ეს ლოგიკური კავშირიც. ზოგადად, ცხოვრებით კმაყოფილება (5+) 

78%-მა დააფიქსირა. 
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ცხრილი #1 

 სიხშირე აქტიურობა downward upward 

საერთო კმაყოფილება r - 0.15 

M = 5.16 

r - 0.12 

 

r - 0.12 

M = 3.15 

r - 0.07 

M = 2.12 

გარეგნობით 

კმაყოფილება 

r - 0.06 

M = 4.57 

r -  - 0.16 

 

r - 0.04 

 

r - 0.07 

კარიერით კმაყოფილება r - 0.10 

M = 5.03 

r - 0.11 r - 0.04 r - 0.07 

პირადი ცხოვრებით 

კმაყოფილება 

r -  - 0.13   

M = 5.2 

r -  0.11 

 

r - 0.10 

 

r - 0.10 

 

ურთიერთობებით 

კმაყოფილება 

r - 0.12 

M = 5.68 

r - 0.08 

 

r - 0.07 r - 0.02 

ზოგადი წარმატება r - 0.11 

M = =5.01 

r - 0.10 

 

r - 0.05 r - 0.11 

 

ზოგადი კმაყოფილება r - - 0.10 

M = 5.38 

r - 0.13 r - 0.04 

 

r - 0.05 
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61.5 %-მა 5-ქულით შეაფასა მედიის ზეგავლენა ინდივიდის 

შეხედულებაზე/ცხოვრებაზე, თუმცა 28საკუთარ ცხოვრებაზე ზეგავლენა მხოლოდ 10%-მა 

მონიშნა.  

2. დასკვნები და სამომავლო პერსპექტივები 

სოც ქსელების მოხმარების სიხშირე და აქტიურობა გაიზარდა პანდემიის 

პერიოდში, რამაც იმოქმედა ადამიანის თვითშეფასებასა და ცხოვრებით კმაყოფილებაზე 

მოეხდინა ზეგავლენა. რაც უფრო ხშირად იყენებდნენ ინდივიდები სოც ქსელებს და რაც 

უფრო აქტიურობდნენ, მით უფრო დაბალი თვითშეფასება ჰქონდა სხეულთან და პირად 

ცხოვრებასთან დაკავშირებით. თუმცა დადებითი იყო კავშირი სოც ქსელის მოხმარების 

სიხშირეს და საერთო კმაყოფილებას შორის, რაც იმას ადასტურებს, რომ ინდივიდები სოც 

ქსელში აქტიურობით, თვითპრეზენტაციით თვითაღქმასაც იმაღლებენ.  

ასევე სავარაუდოდ ცხოვრებით კმაყოფილებასა და თვითშეფასებაზე ზეგავლება 

იქონია სოც ქსელებში თავის მსგავს ადამიანებთან უფრო ხშირმა შედარებამ, ვიდრე 

ცნობილ ადამიანებთან. სავარაუდოდ პანდემიამ გააჩინა თანასწორობის განცდა და ახალი 

ათვლის წერტილი. როგორც რიგითი, ასევე ცნობილი ადამიანები გარესამყაროსთან სოც 

ქსელებით ურთიერთობდნენ ყოველგვარი მაკიაჟის, ხელოვნურად შექმნილი იდეალური 

ფერების/გარემოს გარეშე. ასევე ეპიდემიის გავრცელების ნაწინასწარმეტყველები ცუდი 

სცენარი საქართველოში არ განვითარდა, რამაც აამაღლა ცხოვრებით კმაყოფილების 

სუბიექტური აღქმა.  

აღნიშნული კვლევა ეყრდნობოდა ანკეტირების მეთოდს, სადაც მონაწილეები 

სუბიექტურად პასუხობდნენ კითხვებს, სამომავლოდ სასურველია, თვისობრივი კვლევის 

მეთოდების გამოყენება და ასევე მეტი სიზუსტისთვის შედარებითი კვლევა უნდა 

ჩატარებულიყო ეპიდემიის პერიოდში და მას შემდეგ.  

  

                                                            
28  



55

 

ბიბლიოგრაფია 

1. Bandura, A. 1973). Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall. 

2. Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and 

Social Psychology, 42, 116–131) 

3. Cinelli Mateo et al., “The COVID-19 Social Media Infodemic”, arXiv: CSSI, (March, 2020). 

4. Feinstein et al, Negative social comparison on Facebook and depressive symptoms: 

Rumination as a mechanism. Psychol- ogy of Popular Media Culture, 2, (2012): 161–170.  

5. Kamal & Sirabidze, Young People and Online Television (conference paper) Memphis, TN; 

April, 2010 

6. Kenrick et al. Effects of physical attractiveness on affect and perceptual judgments: When 

social comparison overrides social reinforcement. Personality and Social Psychology 

Bulletin, 19(2), (1993): 195-199. 

7. Kulshrestha et al, Quantifying search bias: Investigating sources of bias for political searches 

in social media. In Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported 

Cooperative Work and Social Computing, pages 417–432, 2017 

8. Kurtz J. “Looking to the future to appreciate the present: The benefits of perceived temporal 

scarcity”. Psychological Science, 19(10), (2008): 1238-1241. 

9. Nadkarni, A., & Hofmann, S. G. (2012). Why do people use Facebook? Personality and 

Individual Differences, 52, 243–249. doi:10.1016/j.paid.2011 .11.007  

10. Okeefe D., Persuasion: theory and Researcg, II ed, Sage Publication, (2002).  

11. Pyszczynski et al, “Social comparison after success and failure: Bi- ased search for 

information consistent with a self-serving conclusion”. Journal of Experimental Social 

Psychology, 21, (1985): 195–211 

12. Rosenberg, M. “Society and the adolescent self-image. Princeton”, NJ: Princeton University 

Press. (1965).  

13. Rouis, M. Limayem, & E. Salehi-Sangari, “Impact of Facebook usage on Sstudents’ academic 

achievement: Roles of self-regulation and trust”. Electronic Journal of Research in Edu- 

cational Psychology, 9, (2011): 961–994. 

14. Schulte L., “Good Public Relations: What Ancient Persian Propaganda Tells Us about the 

‘Nehemiah Memoir’”, (July, 2019) 



56

 

15. Toma C. L., Hancock J. T. (2013). Self-affirmation underlies Facebook use. Personality and 

Social Psychology Bulletin, 39, 321–331.    

16. Tosun, L.P. “Motives for Facebook use and expressing the “true self” on the Internet”. 

Computers in Human Behavior, 28, (2012): 1510–1517.  

17. Vogel et al., “Social comparison, social media, and self-esteem” Psychology of Popular 

Media Culture, 3(4), (2014): 206-222. 

18. სირაბიძე ნ., “წარმატების გასაღები: საჯარო გამოსვლის პრაქტიკული  

19. სახელმძღვანელო”, ბათუმი (2015). 

20. https://brewminate.com/good-public-relations-what-ancient-persian-propaganda-tells-us-

about-the-nehemiah-memoir/ retrieved on June, 6, 2020.    

21. https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-

users/ retreaved on June 8, 2020 

  



57

 

 
 

 

 

 

ჰუმანიტარულ-

სოციალური 

მეცნიერებები 
 

 

 

  



58

 

ნატო-ს მე-5 მუხლი და საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიები 

 
 
 

გელა ცაავა 

ჰუმანიტარულ-სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, საერთაშორისო 
ურთიერთობები. 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ,  აკადემიური დოქტორი, 
ასოცირებული პროფესორი.  

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა 
და დიპლომატიის სკოლა, ასისტენტ-პროფესორი  

 

 

Abstract 

The article explores how would temporary suspension of NATO’s Article 5 over Occupied 

Territories of Georgia (Abkhazia and Tskhinvali Region) eliminate Russian Federation’s de facto 

veto on Georgia’s North-Atlantic aspirations. This paper discusses the main stages of the 

development of NATO-Georgia relations as well as important achievements and existing 

challenges.  

In addition, there is a statement by former NATO Secretary General Anders Fogh 

Rasmussen. He stated that the Georgian Central government and the Georgian people should 

consider joining the North Atlantic Treaty Organization with a temporary suspension of Article 5 

over the occupied territories of Georgia.  

This article seeks to set out the main tasks that would realistically increase Georgia’s chances 

of becoming NATO member against the backdrop of the country’s ongoing process of integration.  

Empirical research methodology was used in the elaboration of the paper, which led us to 

make a reliable conclusion. In addition, qualitative research and historical-descriptive methods are 

used here. 
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The approximate methodology used in the development of the topic and the analysis of the 

discussion of the existing theoretical material have helped us to draw appropriate conclusions. 

This paper makes a number of practical recommendations for the development of the 

existing format of NATO-Georgia relations. 

Key words: Occupied Territories of Georgia, Abkhazia and Tskhinvali Region, Article 5 NATO-

Georgia relations, Security guarantees. 

 

აბსტრაქტი 

აღნიშნული სტატია ეხება კვლევას, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

(აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე) ნატო-ს მე-5 მუხლის დროებით 

გაუვრცელებლობისა და ჩრდილო-ატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ 

რუსეთის ფედერაციის დე-ფაქტო ვეტოს აკრძალვის შესახებ. 

აღნიშნულ ნაშრომში განხილულია ნატო-საქართველოს ურთიერთობების 

განვითარების ძირითადი ეტაპები, ასევე მნიშვნელოვანი მიღწევები და არსებული 

გამოწვევები. 

გარდა ამისა მოყვანილია ნატო-ს ყოფილი გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ 

რასმუსენის განცხადება, სადაც საუბარია, რომ საქართველოს ცენტრალურმა მთავრობამ 

და ქართველმა ხალხმა უნდა განიხილონ ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაციაში გაწევრიანება და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მე-5 

მუხლის დროებით შეჩერება. 

აღნიშნული ნაშრომის მიზანია განსაზღვროს ძირითადი ამოცანები, რომლებიც 

რეალისტურად გაზრდის ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს წევრობის შანსებს 

ნატო-ში. ნაშრომის დამუშავებისას გამოყენებულია ემპირიული კვლევის მეთოდოლოგია, 

რომელსაც სანდო დასკვნის გაკეთებამდე მიგვიყვანა. ამასთანავე, აქვე გამოყენებულია 

თვისობრივი კვლევისა და ისტორიულ-აღწერილობითი მეთოდები. 
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თემის დამუშავების დროს გამოყენებული სავარაუდო მეთოდოლოგია და 

არსებული თეორიული მასალის განხილვის ანალიზი სათანადო დასკვნების გამოტანაში 

დაგვეხმარა. 

წარმოდგენილ ნაშრომში მოცემულია არაერთი პრაქტიკული რეკომენდაცია ნატო-

საქართველოს ურთიერთობების არსებული ფორმატის შესამუშავებლად1. 

საკვანძო სიტყვები: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, აფხაზეთი და 

ცხინვალის რეგიონი, მე-5 მუხლი, ნატო-საქართველოს ურთიერთობები, უსაფრთხოების 

გარანტიები.  

I. შესავალი 

აღსანიშნავია, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის 

რღვევის (ზოგადად, სოციალიზმის სრული დამარცხების) შემდეგ, სამყაროში თანდათან 

გაჩნდა ახალი პოლიტიკური ერთეულები, რომელთა უმეტესობამ, (მათ შორის 

საქართველომ) სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა და პოლიტიკური 

კურსის დასავლეთისკენ აღება მოახერხა. 

საგულისხმოა, რომ ურთულესი პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად, 

საქართველო არასოდეს წყვეტდა ევროპული სტრუქტურებისკენ თანმხვედრი ნაბიჯების 

გადადგმას. ვფიქრობთ, ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველომ 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის – ნატო-სკენ მიმავალ რთულ გზაზე მრავალი საფეხური 

გაიარა2, რაც ევროპულ ოჯახში დაბრუნების სურვილით იყო ნაკარნახევი.  

                                                            
1 Weiner, Allen S. The Use of Force and Contemporary Security Threats: Old Medicine for New ILLS? (2006) No. 952348 

SLC 421; Becker, Caterine, Reisinger Heidi, Sinovets Polina, Windsor Brooke Smith. Ukraine and its Neighborhood (2015) 

NDC; Dr. Monaghan, Andrew C. The Russo-Georgian Conflict, (2008) NDC; Paust, Jordan J. Use of Military Force in 

Syria by Turkey, NATO, and the United States University of Pennsylvania Journal of International Law, (2013) Vol. 34 

UPJIL 431; Dinstein, Yoram Yoram. War, Aggression and Self-Defence, Fourth edition, (Fourth edition, Cambridge 

University Press, 2005) 186. 

2 აღსანიშნავია, რომ 2004 წლიდან დღემდე, საქართველომ ალიანსთან ურთიერთობებში მნიშვნელოვან, 

პროგრესულ შედეგს მიაღწია. საბოლოოდ, 2008 წლის ქ. ბუქარესტის სამიტზე, წევრმა-სახელმწიფოებმა 

საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით შეთანხმების სურვილი გამოთქვეს. 
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ვფიქრობთ, საქართველოსათვის უმნიშვნელოვანეს საგარეო პოლიტიკურ ამოცანას 

ნატო-ში გაწევრიანება წარმოადგენს, რაც დიდი ალბათობით ქართულ სახელმწიფოსა და 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სტაბილურობის განცდებსა და გარანტიებს შექმნის.  

აქვე მივიჩნევთ, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ქვეყანას დემოკრატიული 

ინსტიტუტების განვითარება-გაძლიერებაში მნიშვნელოვნად დაეხმარება. აღსანიშნავია, 

რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში რუსეთის ღია აგრესიის მიუხედავად, 

საქართველომ დემოკრატიზაციისაკენ მიმართული კურსი არ შეცვლა. 

რუსეთის მისწრაფებები სეპარატისტულ რეგიონებში ,,სამხრეთ ოსეთსა’’ და 

აფხაზეთში მიმართულია რეგიონში კონფლიქტისა და არასტაბილურობის შენარჩუნება 

რუსეთის საზღვრებთან3. 

საგულისხმოა, რომ საქართველო, კოლექტიური უსაფრთხოების ფორმატში 

ავღანეთში ალიანსის ეგიდით არსებულ სამხედრო ოპერაციებში აქტიურად მონაწილეობს, 

რაც ქვეყნის უსაფრთხოების დამცველის იმიჯს ერთმნიშვნელოვნად ამტკიცებს. 

 აღსანიშნავია, რომ საქართველო ბოლო პერიოდის განმავლობაში მუდმივად 

ცდილობს ნატო-სგან გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა (MAP) მიიღოს. აქვე, ალიანსი 

აღნიშნავს, რომ საქართველო ნატო-ში აუცილებლად გაწევრიანდება. ნატო-ს ღია 

განცხადებას 2008 წლის პრაქტიკული თანამშრომლობის გეგმის შემუშავება მოჰყვა, რაც 

მნიშვნელოვნად დაეხმარება ქვეყანას ნატო-ს სრულუფლებიანი წევრი-სახელმწიფო 

გახდეს. 

 საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება და ქართველი საზოგადოების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ალიანსის წევრობით ქვეყნის უსაფრთხოება 

თანდათან განმტკიცდება და რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობები 

დარეგულირდება. თუმცა, აქვე უნდა განვაცხადოთ, რომ ნატო-ს წევრი-სახელმწიფოები, 

გაწევრიანების წინაპირობად რუსეთთან ურთიერთობების მოწესრიგების რჩევა-

დარიგებას გვაძლევენ.  

                                                            
3 Dr. Andrew C. Monaghan, the Russo-Georgian Conflict (2008) NDC. 2; 
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საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები გარკვეულწილად ვითარდება 

„რბილი“ მიმართულებით. შესაბამისად არსებობს რისკები იმასა, რომ რუსეთი ამას 

როგორც პოლიტიკურ იარაღად ისე გამოიყენებს4. 

ვფიქრობთ, ნატო-ში გაწევრიანების შედეგად, საქართველო სამყაროში მშვიდობის 

განმტკიცებაში ადგილს ეტაპობრივად დაიმკვიდრებს, რაც რეგიონში უსაფრთხოებისა და 

სტაბილურობის გარანტიებს უზრუნველყოფს. 

აღსანიშნავია, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთ-ერთ მიზანს 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. საქართველოს გაწევრიანებითა და 

სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის უზრუნველყოფით, ქვეყანა სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონში მნიშვნელოვან ადგილს დაიმკვიდრებს.    

საგულისხმოა, რომ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გარემოს თანდათან 

ჩამოყალიბებამ და რუსეთის მხრიდან მომეტებულმა სამხედრო მშენებლობამ 

უზრუნველყო ალიანსის გადაწყვეტილება, ხელი შეუწყოს საქართველოს ნატო-ს 

შემადგენლობაში არსებობას. 

მივიჩნევთ, რომ ალიანსმა გადადგა სათანადო ნაბიჯები სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონში მოკავშირეების უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით, რომელმაც შავი ზღვის 

რეგიონის პოლიტიკური და სამხედრო მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების (აფხაზეთისა და 

ცხინვალის რეგიონი) პრობლემიდან გამომდინარე ალიანსს არ აქვს სურვილი ჩაერთოს 

რუსეთთან ღია შეიარაღებულ დაპირისპირებაში.  

II. ვაშინგტონის ხელშეკრულების მე-5 მუხლის მნიშვნელობა 

ფაქტია, რომ დღეს, პოლიტიკურ თუ აკადემიურ საზოგადოებებში 

არაოფიციალურად მსჯელობენ არაოფიციალურ შემოთავაზებაზე, რაც გულისხმობს 

ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებას იმ დათქმით, რომ 

ვაშინგტონის ხელშეკრულების მე-5 მუხლი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონზე არ გავრცელდება. 

                                                            
4 Caterine Becker, Heidi Reisinger, Polina Sinovets, Brooke Smith Windsor, Ukraine and its Neighborhood (2015) NDC  
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საერთაშორისო სამართლის წესები და ინსტიტუციური სტრუქტურა, რომელიც 

განსაზღვრავს ძალის გამოყენებას, საკმაოდ მკაფიოა, რომლის მიზანი ძალის გამოყენების 

მაქსიმალურად აკრძალვა იყო5. ნატო-ს წევრი სახელმწიფოებისათვის ვაშინგტონის 

ხელშეკრულების მე-5 მუხლი ორგანიზაციის ქვაკუთხედს წარმოადგენს6. თავდასხმა 

ნატო-ს წევრი ქვეყნების მიმართ შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც სხვა 

სახელმწიფოს, ასევე არასახელმწიფო სუბიექტების მიერ უცხო სახელმწიფოს 

ტერიტორიიდან7. 

აღსანიშნავია, რომ ვაშინგტონის ხელშეკრულების მე-5 მუხლი ალიანსის მთავარი 

მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, რომლის გარშემო შეიქმნა სამხედრო-პოლიტიკური 

ორგანიზაცია - ნატო, რადგან სამომავლოდ ქვეყნებს ერთმანეთის ხელშეწყობით 

უზრუნველეყოთ ერთობლივი (კოლექტიური) თავდაცვის საშუალება.  

ვფიქრობთ, მტკიცე თავდაცვის პირობებში საქართველოში პოლიტიკურ-

ეკონომიკური ვითარება გაწონასწორდება და სტაბილური გახდება. ანალოგიურ გარემოში, 

ქვეყანაში უცილობლად გაიზრდება საინვესტიციო მოცულობაც, რაც თავის მხრივ, ხელს 

შეუწყობს ჯანსაღი ბიზნეს-გარემოს ჩამოყალიბებას, რომელიც საკუთრების უფლების 

საწინდარია. 

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ პირობებში მოხდება რუსულ ოკუპაციასთან 

დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის დაჩქარდება, რაც ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგენის რეალურ და გარდაუვალ შესაძლებლობებს წარმოშობს8. 

                                                            
5 Allen S. Weiner, The Use of Force and Contemporary Security Threats: Old Medicine for New ILLS? (2006) No. 952348 

SLC 421; 

6 მე-5 მუხლი გულისხმობს: „მხარეები თანხმდებიან, რომ შეიარაღებული თავდასხმა ერთ ან მეტ წევრ-

ქვეყანაზე ევროპაში ან ჩრდილოეთ ამერიკაში მიიჩნევა ყველა წევრ სახელმწიფოზე თავდასხმად’’; 

7 Yoram Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Fourth edition, (Fourth edition, Cambridge University 

Press, 2005) 186; 

8 საქართველოს ეძლევა გარანტია, რომ უზრუნველყოფილ იქნება მისი ოკუპირებული ტერიტორიების 

შემდგომი მიტაცებისგან დაცულობა, მათ შორის, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის 

გადმოწევის ფაქტებისგან, რომელსაც დღეს საქართველო სამწუხაროდ, მხოლოდ საერთაშორიოს 

პარტნიორების მხარდაჭერის გამტკიცებით პასუხობს. ალიანსის პაქტთან მიერთების შედეგად, ანალოგიური 

ფაქტები ორგანიზაციის მხრიდან ღია და დაუფარავ აგრესიად განიხილება. 
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აღსანიშნავია, რომ ვაშინგტონის ხელშეკრულების მე-5 მუხლის საკითხი ღიად 

აქტიური საქართველოში 2018 წელს გახდა, რომლის შესახებ მოსაზრება ლუკ კოფმა9 

თავის ნაშრომში აღნიშნა.  

კოფის განცხადებით, რადგან საქართველოს გაცხადებული აქვს ოკუპირებული 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის აღსადგენად 

ძალის არ გამოყენება, ნატო-ს წესდებით გათვალისწინებული მე-5 მუხლის გავრცელების 

საჭიროება არ არსებობს10. თუმცა, წევრი-სახელმწიფოს წინააღმდეგ თავდასხმის 

გახორციელება არ გულისხმობს ხელშეკრულების მე-5 მუხლი უპირობოდ ამოქმედებას11. 

აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 10 სექტემბერს, ქ. თბილისში, მაკკეინის 

ინსტიტუტისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელშეწყობით ჩატარებულ 

მე-5 საერთაშორისო კონფერენციაზე, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ექს გენერალურმა 

მდივანმა, ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველოს შეუძლია განიხილოს 

ორგანიზაციაში გაწევრიანება იმ თვალსაზრისით, რომ მე-5 მუხლი დროებით არ 

გავრცელდეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.  

საგულისხმოა, რომ რასმუსენის განცხადებას გამოეხმაურა ალიანსის გენერალური 

მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის საკითხებში 

ჯეიმს აპატურაი, რომელმაც სოციალურ ქსელ ,,facebook’’-ის პირად გვერდზე აღნიშნა, რომ 

ნატო-ში დაჩქარებული წესით გაწევრიანების  თვალსაზრისით, ოკუპირებული 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მიმართ მე-5 მუხლის გამოუყენებლობის განხილვა 

„აზრს მოკლებულია“12. 

                                                            
9 კვლევითი და ანალიტიკური ცენტრ „Heritage Foundation’’-ის მკვლევარი; 

10 კოფის შემოთავაზება გულისხმობდა: საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში უნდა მოხდეს ალიანსში 

საქართველოს წევრად მიღება. თუმცა, მე-5 მუხლით გათვალისწინებული უსაფრთხოების გარანტია არ უნდა 

გავრცელდეს ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებზე იმ დრომდე, სანამ ეთნიკური 

კონფლიქტი მშვიდობიანი მეთოდით არ დარეგულირდება; 

11 Jordan J. Paust, Use of Military Force in Syria by Turkey, NATO, and the United States, University of Pennsylvania 

Journal of International Law, (2013) Vol.34 UPJIL 431. 

12 აპატურაის განცხადებით, საქართველოს საელჩო ნატო-ში „აქტიურად ლობირებს მეტ საქართველოს ნატო-ში 

და მეტ ნატო-ს საქართველოში, მკაფიო და კონკრეტული იდეებით’’. მას აღნიშნული პოზიცია პოლიტიკურ-

პრაქტიკული კუთხით, სწორ მიდგომად მიაჩნია; 
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთდა 

ოფიციალური განცხადება13, რომლის თანახმად, რასმუსენის შემოთავაზება სიახლეს არ 

წარმოადგენს და ანალოგიური შემოთავაზებები გარკვეული პერიოდის წინაც არაერთხელ 

გაკეთდა. აქვე აღინიშნა, რომ ამ საკითხზე სპეკულაციების პრევენციის თვალსაზირისით, 

შესაბამისი გადაწყვეტილება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული 

მთლიანობის პატივისცემით  მიიღება. 

I. მე-5 მუხლის მნიშვნელობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისათვის 

(აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი)  

1. ოკუპირებული აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი მე-5 მუხლის მიღმა 

ვფიქრობთ, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ნატო-ს წევრ-სახელმწიფოებს 

შემდეგი პირობით შეუერთდება, რომ მე-5 მუხლი არ ამოქმედდება ოკუპირებული 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონზე, იგი: 1) არ ნიშნავს, რომ საქართველო ალიანსის 

წევრი ხდება რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების გარეშე; 2) არ ნიშნავს 

ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების რუსეთის სასარგებლოდ 

დათმობას; 3) არ ნიშნავს, რომ ამოქმედდება ერთგვარი დათქმა, ოკუპირებულ რეგიონებზე, 

დროებით, კონფლიქტის მშვიდობიანი საშუალებებით დარეგულირებამდე კონკრეტული 

მუხლი არ გავრცელდება. 

2. ნატო-ს წესდების მე-6 მუხლის ცვლილების აუცილებლობა 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული ტერიტორიის 

ფარგლებში (ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით) ნატო-ში 

გაწევრიანების შედეგად, ნატომ აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს წესდების მე-6 

მუხლის14 ცვლილება იმისთვის, რომ გამორიცხოს მე-5 მუხლით დაცვისგან ოკუპირებული 

რეგიონები, რაც ნიშნავს, რომ ალიანსისაგან თავდაცვის გარანტიას მხოლოდ საქართველოს 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია მიიღებს. 

                                                            
13 საგარეო საქმეთა იმდროინდელი მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, კოფის ინიციატივა, 

საქართველო გაწევრიანდეს ნატო-ში ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიებზე მე-

5 მუხლის დროებითი გაუვრცელებლობის მეშვეობით, მიმდინარე ეტაპზე დისკუსიის საგანს არ წარმოადგენს.  

14 რომელიც განსაზღვრავს, რომელი ტერიტორიების (რეგიონების) დაცვასა და უსაფრთხოებას ითვალისწინებს 

ვაშინგტონის მე-5 მუხლი; 
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3 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების (აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი) 

დაკარგვის რისკები 

აღსანიშნავია, რომ ალიანსში ზემოხსენებული ე. წ. დათქმით წევრად მიღების 

შემთხვევაში, ხელშეკრულებას თან დაერთვება სპეციალური დეკლარაცია, სადაც 

ჩაიწერება, რომ ნატო აღიარებს: 1) საქართველოს სახელმწიფოებრივ ტერიტორიულ 

მთლიანობას; 2) პერმანენტულად მხარს დაუჭერს საქართველოს გაერთიანების 

პოლიტიკურ ქმედებებს15. 

აქვე უნდა განვაცხადოთ, რომ ანალოგიური პრეცედენტი 1955 წელს გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკის (იგულისხმება დასავლეთ გერმანია) შემთხვევაში 

განხორციელდა, რომელიც სწორედ ამგვარად გახდა ალიანსის წევრი და გერმანიის 

გაერთიანებაც განაპირობა. 

გასათვალისწინებელია, რომ ალიანსის წესდება არ ვრცელდებოდა აღმოსავლეთ 

გერმანიის ნაწილზე, მაგრამ, 1991 წელს (გერმანიის გაერთიანებისთანავე), წესდების 

გავრცელება აღმოსავლეთ გერმანიაზეც განხორციელდა. 

ვფიქრობთ, თვალნათლივ ვიხილეთ, რომ რასმუსენის მიერ ინიცირებულ 

წინადადებას წინააღმდეგობრივი რეაქციები მოჰყვა ქართველ საზოგადოებასა და მედია 

სივრცეში, რადგან არაერთი საკვანძო, მნიშვნელოვანი კითხვა დარჩა პასუხის გაცემის 

გარეშე.  

აქვე გასათვალისწინებელია, სამომავლოდ რა პასუხი შეიძლება მოჰყვეს 

ზემოაღნიშნულ განცხადებას რუსეთისაგან16 ან როგორ მიიღებს აღნიშნულ მნიშვნელოვან 

გამოწვევას დასავლეთ ევროპის პოლიტიკური საზოგადოება.  

                                                            
15 თუ ზემოხსენებულ ხელშეკრულებაში არ აღინიშნა, რომ ერთობლივი თავდაცვის ვალდებულება არ 

ვრცელდება ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე, დოკუმენტის გაფორმების შემდეგ, ალიანსის 

წევრი-სახელმწიფოები აღმოჩნდებიან ფაქტის წინაშე, რომ საქართველოს მიმართ ხორციელდება ღია აგრესია, 

რომელიც ვაშინგტონის მე-5 მუხლის თანახმად, აგრესია ორგანიზაციის წევრების მიმართაც ხორციელდება, 

რაც რუსეთის წინააღმდეგ ომის გამოცხადების მანიშნებელია.  

16 ჟურნალისტის კითხვაზე, რა მოხდება, თუ საქართველო ნატო-ში მაინც გაწევრიანდება რუსეთის მიერ 

ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ,,ომს ჩვენ არ დავიწყებთ, ამას 
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მეტი სიცხადისათვის უნდა განვაცხადოთ, რომ რასმუსენი ალიანსის ყოფილ 

გენერალურ მდივანს წარმოადგენს და დღეისათვის მისი მხრიდან წამოჭრილ წინადადებას 

თუ შემოთავაზებას ან რჩევა-რეკომენდაციას ნატო-ს დღევანდელ პოლიტიკასათან საერთო 

არ გააჩნია, რადგან ოფიციალურად, საქართველოს მსგავსი სახის შემოთავაზება 

ორგანიზაციის მმართველი ხელმძღვანელობისაგან არ მიუღია.  

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ვაშინგტონის მე-5 მუხლის გავრცელება მხოლოდ 

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, 

წინააღმდეგობრივი და პრობლემურია ქართველი საზოგადოებისთვის, ვიდრე თავად 

ალიანსისთვის.  

თუმცა, აქვე ვაცხადებთ, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყოფილი 

გენერალური მდივნის განცხადება თუ მოწოდება მიმართულია იმისკენ, რომ მკაფიოდ და 

ღიად ხაზი გაუსვას საქართველოს სახელმწიფოებრივ სუვერენიტეტს და თავის მხრივ, 

გამორიცხოს საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოს - რუსეთის მხრიდან რაიმე ტიპის 

ზეგავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე. 

II. რუსული რბილი და ხისტი ძალის გავლენა საქართველოზე 

ცალსახად შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ რომ რუსეთს გაურთულდება რაიმე  სახის 

შემაკავებელი პოლიტიკური მექანიზმის განხორციელების უზრუნველყოფა, რათა 

მისთვის ანალოგიურ ბერკეტს სამხედრო პოტენციალი წარმოადგენს, რომელსაც 

ვფიქრობთ, ფაქტიურად ვერ მოიყვანს მოქმედებაში, რაც თავის მხრივ, საქართველოში 

სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყობს ხელს17. 

ვფიქრობთ, რუსეთს აქვს ორი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბერკეტი, რათა ხელი 

შეგვიშალოს ნატო-ში გაწევრიანებაში. ერთი - საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიები (აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი) და მეორე - დემოკრატიული იმიჯის 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება. აღსანიშნავია, რომ რასმუსენის 

                                                            
გპირდებით. მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსთან და იმ ქვეყნებთან, რომლებიც 

თავიანთ პირველ პრიორიტეტად მასში გაწევრიანებას ისახავენ, სერიოზულად გაფუჭდება’’. 

17 შედარებისთვის შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ბალტიის სახელმწიფოებში, ნატო-ში გაწევრიანების შემდეგ 

თითქმის 3-ჯერ განხორციელდა ინვესტიციების მოცულობის (ამასთანავე, ახალი ბიზნეს-საქმიანობების) 

ზრდა, რასაც დაახლოებით 5 წელიწადში სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდაც მოჰყვა. 



68

 

განცხადებები პირველ კომპონენტს ხელს ვერ შეუშლის და დარჩა  მხოლოდ 

დემოკრატიული იმიჯის შელახვის მცდელობა.  

დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს ცენტრალურმა 

ხელისუფლებამ უნდა გაანალიზოს სათანადო რისკები, რადგან მსგავსმა შეთავაზებამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს შიდა მღელვარება და ქართველ საზოგადოებაში (მათ შორის 

დევნილებში) დაპირისპირება, რაც მნიშვნელოვნად დააზიანებს შიდასახელმწიფოებრივი 

სიმშვიდის დაცვის უზრუნველყოფას. ამრიგად, ვფიქრობთ, შევეცადეთ მოკლედ 

მიმოგვეხილა ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ნატო) საქმიანობა 

და წარმოგვედგინა ნატო-ს მე-5 მუხლის მნიშვნელობა საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებისათვის.  

იმედი გვაქვს, რომ მკითხველს ამით ერთგვარი წარმოდგენა შეექმნა სამხედრო-

პოლიტიკური ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის დამოკიდებულება საქართველოსთან და 

ზოგადად, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. 
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მიგრაციის საკითხის გაშუქება ტერორიზმის აქტუალიზაციის 
დროს 

 
 

თამარ ნარინდოშვილი 

მასობრივი კომუნიკაციის დოქტორი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ), მოწვეული ლექტორი,  

 

 

Abstract 

The purpose of this paper was is examine the coverage of the issue of migration in the 

Georgian print media during the actualization of terrorism. It is important to find out how the 

Georgian media covers the issue of migration during the coverage of the terrorist attack in Europe. 

The research encompasses one terrorist attack: the coverage of terrorist attack carried out in Paris 

in 2015.  The main goal of the research was to define the frame and context of the coverage of the 

migration issue during the research period. Content-analysis has been defined as the method of 

research, and the theoretical framework is the theory of framing. The research period continued 

for two weeks following the terrorist attack. According to the research, Georgian media focused on 

the issue of migration during the coverage of the terrorist attack in Europe. The results show that 

in some cases migrants and the terrorist attack were mentioned. According to the research, the 

print media partly focused on the threats to European Security. 

Key words: Migration, Media, Terrorism.  

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომის მიზანია მიგრაციის საკითხის მედიაში გაშუქების კვლევა ტერორიზმის 

აქტუალიზაციის დროს. მნიშვნელოვანია, დადგინდეს, ქართული მედია ევროპაში 

განხორციელებული ტერორისტული აქტის გაშუქების დროს მიგრაციის საკითხს როგორ 



71

 

აშუქებს. კვლევა მოიცავს 2015 წელს საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარი 

ტერორისტული აქტის ქართულ ბეჭდურ მედიაში გაშუქებას უშუალოდ მიგრაციის 

მიმართულებით. კვლევის მეთოდად კონტენტ ანალიზი შეირჩა. კვლევა ფრეიმინგის 

თეორიაზე დაყრდნობით განხორციელდა. საკვლევ პერიოდად ტერაქტიდან ორი კვირა 

იქნა აღებული. კვლევისთვის შეირჩა ბეჭდური მედიის როგორც ყოველდღიური, ასევე 

ყოველკვირეული გამოცემები. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ევროპაში მომხდარი 

ტერაქტის გაშუქების დროს ქართული მედია მიგრაციის საკითხს ყურადღებას უთმობდა. 

შედეგებიდან ირკვევა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში მიგრანტები და ტერორისტული აქტი 

ურთიერთკავშირში იყო მოხსენიებული. კვლევის შედეგების მიხედვით, ბეჭდურმა 

მედიამ, ნაწილობრივ, ყურადღება გაამახვილა ევროპაში არსებულ საფრთხეებზე და მის 

დაუცველობაზე.   

საკვანძო სიტყვები: მიგრაცია, მედია, ტერორიზმი.  

I. შესავალი 

მიგრაცია თანამედროვე მსოფლიოს აქტუალური საკითხია. მას საერთაშორისო 

საზოგადოებამ და მედიამ განსაკუთრებული ყურადღება ტერორიზმის აქტუალიზაციის 

კონტექსტში განხილვისას დაუთმო. მიგრაცია შესაძლოა, უსაფრთხოების საკითხებს 

შორის იყოს გააზრებული.  

ტერორიზმი, როგორც თანამედროვე მსოფლიოს გლობალური საფრთხე და 

გამოწვევა, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ მის კონტექსტში მიგრანტების 

კრიზისს განიხილავენ. საერთაშორისო მედია მსგავს თემებს საზოგადოების 

დაინტერესებისა და საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, უთმობს ყურადღებას 

კრიზისული სიტუაციების დროს, განსაკურებით კი ტერაქტის განხორციელების შემდეგ 

მოსახლეობა მედიაზე დამოკიდებული ხდება, მას კი აუდიტორიაზე ეფექტის მოხდენა 

შეუძლია.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, გამოირკვას, 

ქართული მედია ევროპაში მომხდარი ტერორისტული აქტების გაშუქების დროს 

მიგრაციის საკითხს როგორ, რა კონტექსტში აშუქებს. იმისთვის, რომ კონტექსტი 

დადგენილიყო, კვლევა ფრეიმინგის თეორიაზე დარდნობით ჩატარდა. ფრეიმების 

გამოსახვა შესაძლებელია ფრაზებში, ვიზუალურ გამოსახულებებში, სიტუაციებში, 
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კონტექსტებში და სხვ...  ფრეიმინგს შესაძლოა, ჰქონდეს ეფექტი, გავლენა საზოგადოების 

ცნობიერებაზე.  

ენტმანის (1993) აზრით, ფრეიმები იდენტიფიცირებულია საკვანძო 

სიტყვებთან,  მათ შორის ასევე სტერეოტიპულ სურათებთან.1 

ახალი ამბების ჩარჩო  აუდიტორიის ინტერპრეტაციებს განსაზღვრავს. შესაბამისად, 

ფრეიმი გავლენას ახდენს საზოგადოების რწმენაზე, დამოკიდებულებასა და ქცევაზე.2 

ფრეიმინგი ნიშნავს რეალობის ცალკეული ასპექტის წინ წამოწევას, რაც თავის 

მხრივ ცალკეული პრობლემის წინ წამოწევას, დეფინიციას, მიზეზ–შედეგობრივ 

ინტერპრეტაციას, შეფასებას და რეკომენდაციას გულისხმობს (გვ. 52).3 

II. მიგრაცია და მედია 

მიგრაცია ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით აქტუალური საკითხი 

გახდა, რაც განსაკუთრებით თვალშისაცემი ევროპაში განხორციელებული ტერორისტული 

თავდასხმების შემდეგ გახდა. მიგრანტებთან დაკავშირებთ გარკვეული სტერეოტიპები 

შეიქმნა, რომლის მიხედვითაც, ისინი ტერაქტების განხორციელებასთან პირდაპირ არიან 

დაკავშირებულები. საზოგადოების ფართო წრეებში დაიწყო მსჯელობა, რომ 

მიგრანტებისთვის სახელმწიფოები საზღვრებს კეტავენ, რადგან ტერორიზმის საფრთხე 

იმატებს. ეს საკითხი მედიასაშუალებებშიც შუქდებოდა. ზოგადად, აუცილებელია ისიც 

აღინიშნოს, რომ მიგრაციას საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში შემავალ 

მნიშვნელოვან  თემად მოიაზრებენ. შესაძლოა, მიგრაცია გარკვეულ საფრთხესთან იყოს 

დაკავშირებული, სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ დაუბალანსებლად და 

ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე არ დააკავშიროს მიგრანტები და ტერაქტები 

ერთმანეთთან.  

„მიგრაციის სახელმძღვანელოში“ მარიამ გერსამია და რობერტ მაქნილი (2017) 

აღნიშავენ, რომ მასმედიის მნიშვნელობა მიგრაციული პროცესების შესწავლის ჭრილში 

                                                            
1  Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Robert M. Entman. Last modified 05, 2020 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.  
2  Tewksbury, D, & Scheufele D.A.. News Framing Theory and Research. In J. Bryant & M.B., Oliver (Eds.), Media 
effects: Advances in theory and research (3rd ed.) New York, NY: Rutledge, Taylor and Francis Group, 2006. pp. 17-33. 
3 Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Robert M. Entman. Last modified 05, 2020 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x  
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უდავოა. „მკვლევრები თანხმდებიან, რომ „მიგრაციის ნარატივი“ განსაზღვრავს 

მიგრანტებისადმი დამოკიდებულებას, სტერეოტიპთა ფორმებს და ამყარებს 

მედიასტიგმებს“ (გვ.431). ნაშრომში „მიგრაცია და მედია“ (2017) აღნიშნულია, რომ 

მიგრაციასთან დაკავშირებული თემები სხვადასხვა რაკურსით ჩნდება ტრადიციულ 

მედიაში, საერთაშორისო რეპორტაჟებში 2015 წელს ნაციონალურმა მედიამ ყურადღება 

გაამახვილა სირიელ ლტოლვილებზე, რაც ჩვენ მიერ ჩატარებულ კვლევაშიც გამოიკვეთა.4 

ვანესა ქრისტოფი (2012) გერმანიაში ჩატარებული კვლევის შედეგებში აღნიშნავს, 

რომ მედია მიგრანტებს ხშირად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს. ავტორის თქმით, 

ჟურნალისტები მათ არა ინდივიდებთან, არამედ ჯგუფებთან აიგივებენ. ქრისტოფი 

აღნიშნავს, რომ თუ მედიასაშუალებებში მიგრანტები დადებით კონტექსტში 

წარმოჩინდებიან, მათზე საზოგადოების წარმოდგენაც არა უარყოფითი, არამედ 

დადებითი იქნება.5 

ტერი თრიდგოლის (2009) კვლევამ აჩვენა, რომ ბრიტანული ბეჭდური და 

სატელევიზიო მედია მიგრანტებზე ინფორმაციას ძალიან დავიწროებული კუთხით 

გადასცემს. ასევე ახალ ამბებში მიგრანტების შესახებ გაშუქებული ახალი ამბები 

ძირითადად თავშესაფრის მაძიებლებზე, არალეგალ იმიგრანტებსა და მიგრანტების 

სამუშაოზეა.6 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საინტერესოა ქართული მედია ტერორიზმის 

კონტექსტში მიგრაციის საკითხს, მიგრანტთა კრიზისს როგორ აშუქებდა.  

III. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის მეთოდად კონტენტ ანალიზი იქნა გამოყებებული. ვინაიდან კვლევის 

მიზანი ტერორიზის კონტექსტში მიგრაციის გაშუქების შესწავლა იყო, საკვლევად შეირჩა 

                                                            
4 Migration and Media, Gersamia M.&  McNeil R. last modified 06, 2020 
https://www.researchgate.net/profile/Mariam_Gersamia/publication/322131361_migratsia_da_media_Migration_and_
Media/links/5a4caa34a6fdcc3e99d06f4a/migratsia-da-media-Migration-and-Media.pdf  
 
5 Christoph Vanessa, The Role of the Mass Media in the Integration of Migrants, International Mind, Brain, and 
Education Society and Blackwell Publishing, 2012, V. 6, p. 97–107. 
   
6 The media and migration In the United Kingdom, 1999-2009, Terry Threadgold, last modified 05, 2020 
file:///C:/Users/Pc/Downloads/TCM-UKMedia.pdf   
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ტერორისტული აქტის განხორციელებიდან ორ კვირიანი პერიოდი. ევროპაში ბოლო 

წლების განმავლობაში არაერთი ტერაქტი განხორციელდა, მათ შორის საფრანგეთში 2015 

წელს ორი ტერორისტული თავდასხმა განხორციელდა. კვლევისთვის შეირჩა 2015 წლის 13 

ნოემბერს პარიზში მომხდარი ტერაქტი. შევისწავლეთ თუ როგორ გააშუქა მიგრაციის თემა 

ქართულმა მედიამ აღნიშნულ ტერაქტთან მიმართებაში.  

კვლევა მოიცავს ბეჭდურ მედიაში დაბეჭდილ მასალებს, რომელიც ტერორიზმს 

უკავშირდება. ბეჭდური მედიიდან შევისწავლეთ აღნიშნულ თემაზე დაბეჭდილი 

მასალები. შეირჩა გაზეთები: „რეზონანსი“, „ახალი თაობა“, „პრაიმ ტაიმი“, „საქართველო 

და მსოფლიო“, „საქართველოს რესპუბლიკა“, „კვირის ქრონიკა“. წინასწარი მოკვლევით 

დადგინდა, რომ აღნიშნული მედიასაშუალებები საკვლევ თემას აშუქებდნენ.  

IV. კვლევის შედეგები 

პარიზის ტერაქტის გაშუქებას 2015 წლის 13-დან 26 ნოემბრამდე დავაკვირდით ექვს 

ქართულ ბეჭდურ მედიაში. ესენია: „რეზონანსი“, „ახალი თაობა“, „კვირის ქრონიკა“, 

„საქართველოს რესპუბლიკა“, „საქართველო და მსოფლიო“ და „პრაიმ ტაიმი“. 

საფრანგეთში განხორციელებულ ტერორისტულ აქტს 6-მა გაზეთმა ორი კვირის 

განმავლობაში 131 მასალა მიუძღვნა. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სამმა გაზეთმა, 

„ახალმა თაობამ“, „რეზონანსმა“ და „საქართველო და მსოფლიომ“, თითქმის, თანაბარი 

რაოდენობის პუბლიკაციები დაბეჭდეს, თუმცა ტერაქტს მათგან ყველაზე მეტი მასალა 

„ახალმა თაობამ“ მიუძღვნა (იხ. დიაგრამა 1, სადაც პროცენტები დამრგვალებულია).7 

                                                            
7  Narindoshvili Tanar, Coverage of terrorism and security issues in Georgian Media (1995-2015), Disertation, 2018, 
pp.206. (The paper is based on the dissertation – by auth.).  
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პარიზში მომხდარი ტერაქტის შესახებ მომზადებული მასალის ტიპები ბეჭდურ 

მედიაში შემდეგნაირად გადანაწილდა (იხ. ცხრილი N1): 

 

ცხრილი N1: პარიზში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებული მასალის ტიპები ბეჭდურ 

მედიაში 

მასალის ტიპები სიხშირე პროცენტი ვალიდური 

პროცენტი 

 

1 ახალი ამბავი 33 25.2 25.2

2 სტატია 65 49.6 49.6

3 ინტერვიუ 28 21.4 21.4

4 თვალსაზრისი  3 2.3 2.3

5 სხვა 2 1.5 1.5

ჯამი 131 100.0 100.0

24%

29%
4%

11%

24%
8%

დიაგრამა N1. პარიზის ტერაქტის შესახებ ბეჭდურ მედიაში 
დაბეჭდილი მასალების რაოდენობა%

რეზონანსი ახალი თაობა

პრაიმ ტაიმი საქართველოს რესპუბლიკა

საქართველო და მსოფლიო კვირის ქრონიკა
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კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ბეჭდური მედია გარკვეულ შემთხვევებში 

საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტს მიგრანტების ქვეყანაში შესვლას 

უკავშირდება. საგაზეთო პუბლიკაციებში გაკრიტიკებული იყო საფრანგეთის 

ხელისუფლების გადაწყვეტილება მიგრანტების ქვეყანა მიღებასთან დაკავშირებით.  

 

როგორც გრაფიკა N1-დან ირკვევა, ბეჭდურ მედიაში მხოლოდ ერთხელ 

დაფიქსირდა, რომ მიგრანტების რიცხვის ზრდა საფრთხე არ არის. დანარჩენ შემთხვევებში, 

როცა კი ბეჭდურ მედიაში მიგრაცია იყო ნახსენები, ლტოლვილების რიცხვის ზრდა 

დაუკავშირეს ტერაქტს,  ან ითქვა, რომ მიგრანტების რიცხვის ზრდა საფრთხეა. ამ 

მოსაზრებამ შესაძლოა, მიგრანტების მიმართ უარყოფითი განწყობისა და ნეგატიური 

სტერეოტიპების გაჩენას შეუწყოს ხელი. ზოგიერთ სტატიაში ნაჩვენები იყო თუ რა 

პრობლემებს იწვევს ამა თუ იმ ქვეყანაში დევნილების შესახლება. 

„საქართველო და მსოფლიოს“ 2015 წლის 25 ნოემბერს გამოცემულ გაზეთში 

ნომრით 43(325) დაიბეჭდა სტატია, რომლის წყარო იყო cont.ws, სახელწოდებით 

„გერმანიიდან მოქალაქეებს მუნიციპალური სახლებიდან აძევებენ, რათა დევნილები 

შეასახლონ“. პუბლიკაციაში ეს მოვლენა „წარმოუდგენლად და ამაზრზენად“ შეფასდა. 

სტატიას თან ახლდა პარიზის ეიფელის კოშკი ჰიჯაბებით შემოსილი ადამიანების ფონზე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სტატია დევნილების, მიგრანტების მიმართ ნეგატიური 

განწყობების შექმნას უწყობს ხელს.   

18

12

1

ლტოლვილების შემოყვანის 
ტერაქტთან დაკავშირება

მიგრანტების რიცხის ზრდა 
საფრთხეა

მიგრანტების რიცხვის ზრდა 
საფრთხე არ არის

გრაფიკა N1. მიგრაცია და პარიზის ტერაქტი ბეჭდურ მედიაში
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მიგრაციაზე საუბრისას ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს ქართულ 

ბეჭდურ მედიაში ევროპის უსაფრთხოების საკითხი რა კონტექსტში გაშუქდა, ხომ არ 

იკვეთებოდა ანტიდასავლური მესიჯები. პარიზში მომხდარი ტერაქტის გაშუქებისას 

ქართულ ბეჭდურ მედიაში აქტიურად განიხილებოდა ევროპის უსაფრთხოების საკითხი. 

პრესაში ყურადღება გამახვილდა, რომ ტერორისტული აქტი ევროპის ერთ-ერთ ძლიერ 

ქვეყანაში მოხდა, შესაბამისად, დანარჩენი მსოფლიო კიდევ უფრო დაუცველია. ზოგიერთ 

შემთხვევაში ცალსახად იყო გამოკვეთიილი, რომ ევროპა უსაფრთხოების გარანტი აღარ 

არის (იხ. გრაფიკა N5). გაზეთ „საქართველოსა და მსოფლიოს“ სტატიაში აღნიშნულია, რომ 

„ევროპა სიტყვის თავისუფლების სახელით ნახევარ მსოფლიოს შეურაცხყოფს“. ასევე 

ნათქვამია, რომ ევროპა საქართველოს ტერორიზმის საფრთხისგან ვერ დაიცავს. „ეს 

ბოდიში და უნიფხვო ლიბერასტები დახვდებიან ჩვენს ქვეყანაში ცეცხლითა და მახვილით 

მომავალ ჯიჰადს?“. ან მაგალითად, 2015 წლის 16 ნოემბერს გამოცემულ „კვირის ქრონიკის“ 

(N46) მე-9 გვერდზე ვკითხულობთ: „ჩვენ ამ ვიზალიბერალიზაციას რომ გვპირდებიან, სად 

მივდივართ ამ ვიზებით, ევროპაში, სადაც შეიძლება ყოველ წუთში ბომბი აფეთქდეს?“. აქვე 

აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ზოგადად კონტექსტი, რადგან ევროპაში 

განხორციელებულმა თავდასხმამ საზოგადოებას დაუცველობის შიში გაუჩინა.  

უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების მიუხედავად, ტერაქტებისგან არცერთი 

სახელმწიფო დაზღვეული არ არის, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ტერორისტული 

აქტები ევროპის ცენტრში განხორციელდა.8 ეს გარემოება ნათლად აჩვენებს ტერორიზმის 

საფრთხეს. აქ უმთავრესია მედიის როლი აღინიშნოს. მედიამ საზოგადოებაში 

დამკვიდრებული შიში და მიგრანტების მიმართ ჩამოყალიბებული სტერეოტიპები არ 

უნდა გააძლიეროს, პირიქით, მისი მოვალეობა, ინფორმაციის მიწოდების გარდა, 

გარკვეულწილად, მოსახლეობის გაფრთხილება და დამშვიდებაცაა, რაც ჟურნალისტებმა 

ამბის მშვიდი, ნეიტრალური ტონით გაშუქებით უნდა უზრუნველყონ  

 

                                                            
8 Narindoshvili Tamar, Terrorism as a Global Challenge and Role of Media, Scientific Articles of  International 
Scientific Conference ISC SEU 2019 II, Scientific Journal of  Georgian National University SEU,II, pp. 269-280.  
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ძალიან მნიშვნელოვანია დასავლეთის სხვა ფაქტორზე საუბარი. ამ ფრეიმს 

კოდირების სახელმძღვანელოში ცალკე განყოფილება დავუთმეთ. პარიზში მომხდარი 

ტერაქტის შესახებ დაბეჭდილი მასალების 7.6%-ში დასავლეთი, კონკრეტულად კი 

ევროპული ღირებულებები უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიეს. მაგალითად, 2015 წლის 

18-24 ნოემბერს დაბეჭდილ „საქართველო და მსოფლიოში“, გამოცემის ნომრით 42(324, 

გვ.6) ავტორი დავით მხეიძე წერს: „პარიზის ტერაქტი ევროკავშირის სხვა ქვეყნების 

ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტური, კონსერვატიული ძალების გაძლიერებასაც 

გამოიწვევს და ვინ იცის, ბებერ ევროპას იქნებ გაახსენდეს, რომ ნამდვილი ევროპული 

ღირებულებები ქრისტიანულ მორალზე აღმოცენებული კულტურა და ტრადიციული 

ცხოვრების წესია და არა ლგბტ-პედერასტია. ჰოდა, გაუმარჯოს ასეთ ევროპას!“ (მხეიძე, 

2015. გვ.6).  

შეიძლება ითქვას, რომ ბეჭდური მედიის ნაწილი პარიზის ტერაქტის გაშუქებას 

ანტიდასავლური პროპაგანდისთვის იყენებდა. 

 

V. დასკვნა 

საკვლევი პერიოდის ფარგლებში 131 მასალა დამუშავდა. შედეგებიდან ირკვევა, 

რომ ქართული ბეჭდური მედიისთვის 2015 წელს პარიზში მომხდარი ტერორისტული 

თავდასხმა აქტუალური საკითხი იყო. პრესის ფურცლებზე განიხილებოდა ევროპის 
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ევროპა 
უსაფრთხოების 
გარანტი აღარ 

არის

ტერაქტი 
ევროპაში მოხდა

გრაფიკა N2. ბეჭდური მედიის მასალებში გამოკვეთილი ფრეიმები 
ევროპაში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით - რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი

უსაფრთხოებაზე სტატიები
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დაუცველობის საკითხი. ბეჭდურ მედიის ზოგიერთ მასალაში იწერებოდა, რომ 

დასავლეთი უსაფრთხოების გარანტი არ არის.  

კვლევის შედეგებით ირკვევა, რომ ქართულ ბეჭდურ მედიაში მიგრაციის თემა 

უსაფრთხოების საკითხად განიხილებოდა. მედიასაშუალების გარკვეულ მასალებში 

აღინიშნებოდა, რომ მიგრანტების ტერიტორიაზე შესვლა ტერორიზმის საფრთხეს 

შესაძლოა, ზრდიდეს. გარდა ამისა, სტატიებში იწერებოდა სხვა საკითხებზეც, მათ შორის 

იმაზე, რომ ასევე მიგრაციის თემა, მიგრანტები ტერაქტის მოწყობასთან დაკავშირებულები 

შეიძლება ყოფილიყვნენ. 

ძირითადი მიგნებები: 

•  ზოგიერთ მედიასაშუალებაში მიგრანტების საკითხი ტერორიზმის საფრთხესთან, 

პარიზში განხორციელებულ ტერაქტთან არის  დაკავშირებული. 

•  პარიზში მომხდარი ტერაქტის გაშუქებისას ქართულ ბეჭდურ მედიაში აქტიურად 

განიხილებოდა ევროპის დაუცველობის საკითხი.  

•  ზოგიერთ მედიასაშუალებაში უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებოდა ევროპა, 

დასავლური ღირებულებები.  

•  მასალების მცირე რაოდენობაში ტერორიზმის საფრთხესთან მიმართებაში 

ანტიდასავლური მესიჯები იკვეთებოდა.  

 

VI. კვლევის სამომავლო პერსპექტივა 

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, საინტერესო იქნება კვლევა სხვა 

მედიასაშუალებებზეც ჩატარდეს, განსაკუთრებით კი შესწავლილ იქნეს ონლაინ მედია. 

თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც სოციალური მედია 

პოპულარობით სარგებლობს. ვინაიდან, მას აქვს ინტერაქციის მაღალი ხარისხი, ადვილად 

დასადგენი იქნება, რა დამოკიდებულება, რა შეხედულება აქვს სოციალური ქსელების 

მომხმარებლებს მიგრანტების კრიზისთან და ასევე ტერორიზმთან დაკავშირებით. 

შესაძლოა, დადგინდეს, რა ეფექტს განიცდიან ისინი მედიის მხრიდან.   
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სუიციდის თემის გაშუქების ხარვეზები ქართულ მედიაში 

 
 

გიორგი დონაძე 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი,  
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ), მოწვეული ლექტორი 

 

Abstract 

The article is dedicated to the issue of the gaps in the coverage of the suicide issue in the 

Georgian media space. The article is based on research data.  

Our research was carried out in several stages: in the first phase, a particular study was 

discussed. With regard to the topic of research, we included relevant search terms (suicide, suicide 

attempts, attempted suicide), by means of which we have found the respective stories via Google. 

An analysis of the top 10 relevant materials obtained through search term was made. Over 40 

television and Internet portal stories were processed. 

In the second stage of the research, namely, after obtaining the stories, in order to analyze 

and categorize them, we used the guideline - Guidelines for Suicide Coverage, prepared by the 

Council of Charter of Journalistic Ethics of Georgia.  

The textbook discusses basic characteristics and principles of suicide risk. In total, we 

discussed 40 stories, and only in 4 TV stories there was no violation, and in some cases only 

preventive messages, such as predictors and risk factors for suicidal behavior. In The issue was 

covered lightly. In 36 stories at least one violation was recorded. 

Our research shows that the most frequently covered issue is in the title itself and the fact 

is presented as a sensation, followed by a detailed description of the method, the description 

of the place, the romanticizing of the suicide, coverage as leading topic or the first topic or the 

frequent repetitions, supporting the spread of myths, the normalization of the suicide, most rarely 

- accompanied by comments of closed ones and the issue was not shown as solution of the problem. 

In our research violations by the years were also analyzed. The results revealed clearly that 

most of the violations are fixed in 2015 and 2016; And the lowest in 2014. 

From the point of view of future perspectives, it is necessary to start discussions on this 

issue with the involvement of mental health and media representatives. For the media 
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representatives basic training modules should be developed in order to increase the awareness of 

these issues. This will help to eradicate the defects and support the responsible coverage in the 

future, because as it is mentioned in the Coverage Guideline, the research shows that cautious and 

qualified coverage contributes to the cause of decreasing of suicide rates and helps the society to 

deepen the knowledge about the important issues of the mental health.1 

 

Key words: suicide, suicide attempt, self-murder, attempted self-murder. 

 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ეძღვნება თვითმკვლელობის თემის გაშუქების ხარვეზებს ქართულ მედია 

სივრცეში. სტატია ეყრდნობა კვლევის მონაცემებს.  

ჩვენი კვლევა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა: პირველ ეტაპზე გამოიყო 

კონკრეტული საკვლევი საკითხი, გამოვყავით რელევანტური საძიებო სიტყვები 

(სუიციდი, სუიციდის მცდელობა, თვითმკვლელობა, თვითმკვლელობის მცდელობა), 

რომელთა დახმარებითაც ინტერნეტ სივრცეში, საძიებო სისტემა გუგლის მეშვეობით 

მოვიძიეთ სიუჟეტები. 

გავაანალიზეთ თითოეული საძიებო სიტყვის მეშვეობით მოპოვებული პირველი 10 

რელევანტური მასალა. სულ დამუშავდა 40 სატელევიზიო და ინტერნეტპორტალის 

სიუჟეტები. 

კვლევის მეორე ეტაპზე, კერძოდ, სიუჟეტების მოძიების შემდგომ, მათ 

გასაანალიზებლად და კატეგორიებად დასაყოფად დავეყრდენით გზამკვლევს - სუიციდის 

გაშუქების სახელმძღვანელო წესებს, რომელიც მომზადებულია საქართველოს 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიერ. 

სახელმძღვანელოში განხილულია სუიციდის პასუხისმგებლიანი გაშუქების 

ძირითადი მახასიათებლები და პრინციპები. 

სულ განვიხილეთ 40 სიუჟეტი, მათგან მხოლოდ 4 სიუჟეტში არ იყო დარღვევა და 

რიგ შემთხვევებში იყო მხოლოდ პრევენციული გზავნილები, როგორებიც არის 

პრედიქტორები და სუიციდალური ქცევის რისკ-ფაქტორები. სიუჟეტში საკითხი მშრალად 

იყო გაშუქებული. 36 სიუჟეტში დაფიქსირდა 1 დარღვევა მაინც. 

                                                            
1 Japiashvili Nino, Tsomaia Tiko. Suicide coverage - Guide for Journalists, Tbilisi, 2015 
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ჩვენ მიერ წარმოებული კვლევიდან ჩანს, რომ ყველაზე ხშირად გაშუქებისას ხდება 

საკითხის გაჟღერება თავად სათაურში და ფაქტის წარმოჩენა როგორც სენსაციის, მას 

მოსდევს - მეთოდის დეტალური აღწერა, შემდგომ ადგილის აღწერა, სუიციდის 

რომანტიზება, წამყვან თემად ან პირველ ამბად გაშუქება ან ხშირი გამეორებები, მითების 

გავრცელების ხელშეწყობა, სუიციდის ნორმალიზება, ყველაზე იშვიათად - თანახლავს 

სიუჟეტს ახლობელთა კომენტარები და არ მომხდარა საკითხის პრობლემის გადაწყვეტის 

საშუალებად წარმოჩენა. 

ასევე ჩვენს კვლებაში გაანალიზებული იქნა წლების მიხედვით დარღვევები, 

მიღებული შედეგებიდან ნათლად გამოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი დარღვევა ფიქსირდება 

2015 და 2016 წწ, ხოლო ყველაზე ნაკლები - 2014 წელს. 

სამომავლო პერსპექტივებიდან ჩანს, რომ საჭიროა დაიწყოს აღნიშნულ თემაზე 

დისკუსია ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და მედიის წარმომადგენლების ჩართულობით. 

მედიის წარმომადგენლებისათვის შემუშავდეს საბაზისო ტრენინგ მოდული, რათა 

ამაღლდეს ცნობიერება აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც სამოვალოდ ხელს 

შეუწყობს ხარვეზების აღმოფხვრასა და პაუსხისგებლიან გაშუქებას, რადგან როგორც 

გაშუქების სახელმძღვანელოში არის აღნიშნული, კვლევები იმაზე მიუთითებს, რომ 

ფრთხილი, კვალიფიციური გაშუქება, პირიქით, დიდ როლს თამაშობს სუიციდის 

შემცირებაში და საზოგადოებას ეხმარება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ცოდნის გაღრმავებაში.2 

 

საკვანძო სიტყვები: სუიციდი, სუიციდის მცდელობა, თვითმკვლელობა, 

თვითმკვლელობის მცდელობა. 

I. შესავალი 

სტატია ეძღვნება სუიციდის თემის  გაშუქების ხარვეზებს ქართულ მედიაში. და 

ითვალისწინებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წელს სამაგისტრო პროგრამის 

,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის’’ ფარგლებში ჩემს მიერ შესრულებულ სამაგისტრო ნაშრომში 

ასახულ  მიგნებებესა და რეკომენდაციებს. 

სუიციდის პასუხისმგებლიანი გაშუქება ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით კვლევა არ ჩატარებულა, აქედან გამომდინარე კვლევა, 

                                                            
2 Japiashvili Nino, Tsomaia Tiko. Suicide coverage - Guide for Journalists, Tbilisi, 2015 
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რომელიც განვახორციელეთ, ვთვლით რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ინოვაციური და 

მნიშვნელოვანია.  

სუიციდით გამოწვეული სიკვდილიანობა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

მონაცემებით ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს. კერძოდ, 

თვითმკვლელობის დაახლოებით  ერთი მცდელობა ხდება  ყოველ სამ წამში და ერთი 

თვითმკვლელობა - ყოველ 40 წამში.  ეს ნიშნავს, რომ თვითმკვლელობით კვდება იმაზე 

მეტი ადამიანი, ვიდრე შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად3. კერძოდ, წელიწადში, 

დაახლოებით, 800 ათასი ადამიანი იღუპება სუიციდით, რომელთა დიდი ნაწილი 15-დან 

29 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს მიეკუთვნება4. 

სუიციდის თითოეული შემთხვევა პირადი ტრაგედიაა, რომელიც უდროოდ  

წყვეტს ადამიანის სიცოცხლეს და ემოციურ ზიანს აყენებს მისი ოჯახის წევრებს, 

მეგობრებს და მის სოციალურ წრეს, ნათქავამია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მხრიდან ტექნიკური მხარდაჭერის შემდეგ, 

გაეროს ეგიდით შემუშავებულ  მონოგრაფიაში „სუიციდის პრევენცია“  ნაციონალური 

სტრატეგიების ჩამოყალიბებისა და განხორციელების სახელმძღვანელოში ხაზგასმულია 

სუიციდის თემის პასუხისმგებლიანი გაშუქების აქტუალობა, რაც გულისხმობს: მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებების მიმართ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტებისა და 

მედია ექსპერტების მიერ ყოველმხრივად  უზრუნველყოფილი იქნას  სათანადო 

რეკომენდაციები, პრესაში, რადიოში, ტელევიაზიაში, სოციალურ ქსელებში სუიციდის 

პასუხისმგებლობით გასაშუქებლად’’ ნათქვამია მსოფლიო ჯანდაცვის 2014 წლის 

სუიციდის გლობალურ სახელმძღვანელოში.5 

II. სუიციდის სტატისტიკა საქართველოში 

ა) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ბ) საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემებზე 

დაყრდნობით,  წარმოვადგენთ სქართველოში არსებულ მდგომარეობას სუიციდის 

თვალსაზრისით. 

                                                            
3 Word health organizacion. Suicide report a global imperative, Genevava, 2014. 
4 ibid 
5 ibid 
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ა) სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები ეფუძნება სამედიცინო 

დაწესებულებებიდან და სამოქალაქო რეესტრიდან მიღებულ მონაცემებს, რომლის 

მიხედვითაც, სუიციდის ბოლო წლების მაჩვენებელი ასეთია:  

 2011 წელს - 98 შემთხვევა;  

 2012 წელს - 102 შემთხვევა;   

 2013 წელს - 145 შემთხვევა; 

 2014 წელს - 189 შემთხვევა;   

 2015 წელს -186  შემთხვევა. 

 საქსტატის მონაცემები, დიფერენცირებულია ასაკის მიხედვით:  

 15 წლამდე,  

 15-დან 19 წლამდე  

 20-დან და ზევით. 

2011 წლიდან - 2014 წლამდე სუიციდის მაჩვენებელი ცვალებადია, მაგრამ ბოლო 

წლების განმავლობაში გამოკვეთილია ზრდა სქესის მიხედვით, ყველა წლის მონაცემებით, 

მამრობითი სქესის სუიციდის მაჩვენებლები აღემატება  მდედრობითი სქესის მონაცემის 

მაჩვენებელს6. 

აღნიშნულ სტატისტიკურ მონაცემებში ყველაზე დიდი მაჩვენებელი მოდის 20 

წლის და ზევით ადამიანებში7. 

ბ) აღსანიშნავია, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-

ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც: 

 2011 წელს ფიქსირდება სუიციდის - 293 შემთხვევა,                                                                                    

 2012 წელს - 315 შემთხვევა, 

 2013 წელს - 312 შემთხვევა, 

 2014 წელს - 382 შემთხვევა, 

 2015 წლის მონაცემებით  -  333 შემთხვევა8.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემები 

საგრძნობლად განსხვავებულია, მაგრამ სუიციდის რიცხვის ზრდა ორივეგან თვალნათლივ 

                                                            
6 Population Description and Demography Division of the National Statistics Office of Georgia; 2016. 

7 ibid 
8 police.ge 
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ჩანს. 2010 წლიდან - 2015 წლამდე სუიციდის მაჩვენებელი ცვალებადია, მაგრამ ბოლო 

წლების განმავლობაში გამოკვეთილია ზრდა. მონაცემთა სხვაობა კი მიგვითთებს 

სტატისტიკის მონაცემთა შეგროვების ხარვეზებზე, ეს კი, თავის მხრივ, სხვადასხვა 

მიზეზით შეიძლება იყოს გამოწვეული.  

რაც შეეხება სუიციდის მცდელობას, მისი აღწერა და მონაცემების შეგროვება 

რთულია, რამდენადაც გამოვლინება სხვადასხვანაირია. ასევე საგულისხმოა, რომ არ 

არსებობს არანაირი სტატისტიკა იმის შესახებ,   თუ რა მეთოდებით ხდება სუიციდი 

საქართველოში უფრო ხშირად, გეოგრაფიულად როგორაა განაწილებული და  რა  არის 

სუიციდის გამომწვევი მთავარი მიზეზები? ამ ინფორმაციის ფლობა კი აუცილებელია, 

იმისთვის, რომ  სწორად გაიწეროს ინტერვენციები და დაიგეგმოს სუიციდის პრევენციის 

პროგრამა. 

III. როგორ უნდა გავაშუქოთ სუიციდის შემთხვევები 

 

სუიციდის გაშუქება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხია - აღნიშნულია დართ 

ცენტრის მიერ. ამბის ღირებულების შეფასებისას, ჟურნალისტებს გაცნობიერებული უნდა 

ჰქონდეთ, რომ მათი შეტყობინება ძლიერ ზეგავლენას იქონიებს არამარმარტო 

გარდაცვლილის მეგობრებსა და ოჯახის წევრებზე, არამედ მკითხველებსა და 

აუდიტორიაზეც9. აქვე აღნიშნულია,  რომ სუიციდის ხელშეუხებელ თემად გამოცხადება 

რეალურ საფრთხეებს შეიცავს. შესაძლებელია ჩვენ სუიციდის გამომწვევ/ხელშემწყობ 

ფაქტორებზე  უფრო მეტი უნდა ვიცოდეთ.     

ნებისმიერ დისკუსიას ამ საკითხზე აჩრდილივით თან დასდევს ფენომენი 

რომელსაც “გადამდებ სუიციდს” უწოდებენ. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ სუიციდის 

შემთხვევების ზედაპირულმა, არააკომპეტენტურმა გაშუქებამ შესაძლებელია ხელი 

შეუწყოს სხვა ადამიანების გადაწყვეტილებას სიცოცხლე თვითმკვლელობით 

დაასრულონ. “გადამდები სუიციდის” ერთ-ერთი ყველაზე ცხადი მაგალითია ის, რაც 

მერილინ მონროს სიკვდილის შემდეგ მოხდა. 1962 წლის აგვისტოში, ამ ცნობილი 

ადამიანის თვითმკლელობიდან ოთხი კვირის განმავლობაში სუიციდის 303 შემთხვევა 

დაფიქსირდა, რამაც აშშ-ში თვითმკვლელობების მაჩვენებლი 12%-ით გაზარდა. 

ევროპის დართ ცენტრმა ჟურნალიტებისთვის გამოსცა განახლებული და 

სრულყოფილი ბროშურა სუიციდის გაშუქების თემაზე (თარგმანი: ნინო ჯაფიაშვილი, 

                                                            
9 Dart center for journalism & trauma; 2014. 
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თიკო ცომაია; 2015. სუიციდის გაშუქება, სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისათვის; 

კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლა; ფსიქოტრავმის საზოგადოება), 

სადაც მტკიცებულებებზე დაყრდნობით  წერია: ,,გამოკვლევები მიუთითებს, რომ 

საშუალოდ 2.5%-ით მატულობს სუიციდის მაჩვენებელი მას შემდეგ, რაც 

თვითმკლელობის შესახებ ისტორია საზოგადოების ფართო განხილვის საგანი ხდება.’’  

აქვე გრძელდება: ,,მაგრამ ყველაფერი ასე ცალსახადაც არაა: სხვა კვლევები იმაზე 

მიუთითებს, რომ ფრთხილი, კვალიფიციური გაშუქება, პირიქით, დიდ როლს თამაშობს 

სუიციდის შემცირებაში და საზოგადოებას ეხმარება ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ცოდნა გაიღრმავოს.’’10  

გაწონასწორებული გაშუქება გულისხმობს სუიციდის გამომწვევი პოტენციური 

ფაქტორების სპექტრის გათვალისწინებას. თვითმკვლელობის მიზეზების დაკნინება და 

მათი დაყვანა მხოლოდ რომელიმე ერთ კონკრეტულ საბაბამდე (მაგალითად, როგორიცაა 

დამცირება/დაცინვა(Buling), გაკოტრება, ან შეყვარებულთან დაშორება) გავრცელებული 

შეცდომაა11. 

,,არ არის გამორიცხული, რომ რომელიმე ზემოთ აღნიშნული ერთი მიზეზი, 

მაგალითად, დამცირება/ბულინგი ან სექსუალური ძლადობა, გამხდარიყო გადამწყვეტი 

ფაქტორი სუიციდისთვის, თუმცა თვითმკვლელობის ასახსნელად, მხოლოდ ერთ 

რომელიმე მიზეზზე ყურადღების გამახვილება არ იქნება მართალი. სხვა ფაქტორებზე 

წაყრუება ცუდ სამსახურს უწევს მათ, ვინც სუიციდზე ფიქრობს, ამასთან ამგვარი გაშუქება 

შესაძლოა თვითმკვლელობის ირიბ წახალისებად იქცეს.12“  

თავისუფალი მედიის კომიტეტისა და ახალი ამბების ასაცოციაციის მიერ, 

აღნიშნულია, რომ სუიციდი ერთ-ერთი რთული თემაა გაშუქების თვალსაზრისით, 

ვინაიდან ერთდროულად ბევრი ეთიკური დილემის გადაჭრა უწევს ჟურნალისტს13. 

კვლევას, რომელიც ჩატარდა სლოვენიაში,  ჰქონდა ორი მიზანი: 1. მომხდარიყო ანალიზი 

მედიას სივრცეში საფრთხის შემცვლელი ინფორმაციისა სუიციდი თემასთან მიმართებაში; 

2. გაეზომათ ეფექტურობა ჩარევის ხერხების სუიციდის  პრევენციის ეფექტურ 

მექანიზმებთან მიმართებით. გამოყებებული იყო საგაზეთო სტატიების კონტენტ ანალიზი 

                                                            
10 Japiashvili Nino, Tsomaia Tiko. Suicide coverage - Guide for Journalists, Tbilisi, 2015. 

11 ibid 
12 ibid 
13 Media Freedom Committee and the Newspaper Publishers’ Association; 2011 
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ორ პერიოდად კვლევის დაწყებიდან წინა 1 წლის პერიოდში და კვლევის დაწყებიდან 

შემდგომი 1 წლის პერიოდში. ამ დროს ტარდებოდა სემინარები მედიისთვის, 

პარალელურად მიმდინარეობდა სტატიების შეფასება. დასაწყისი პერიოდის და შემდგომი 

პერიოდის შედარების შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება. 

ბოლო პერიოდში ნაკლებად სენსაციურად შუქდებოდა სუიციდის შემთხვევები, იყო 

ნაკლები შეტყობინებები სუიციდის შესახებ და მეტი მიზეზი სუიციდის შემთხვევებისა და 

საუბარი ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. გარდა ამისა, იყო მნიშვნელოვანი 

გაუმჯობესება სტატიის სათაურების თალსაზრისით და სტატიაში აღნიშნული იყო, თუ 

ვის უნდა მიმართონ კრიზისულ სიტუაციებში14.  

კვლევამ აჩვენა, რომ მასობრივი ინფორმაციების საშუალებებს შეუძლია ხელი 

შეუწყოს მოზარდების სუიციდის რაოდენობის ზრდას სოციალური დასწავლის ეფექტის 

მეშვეობით. მედიის გავლენა სუიციდიანტებზე დეტალურად იქნა შეფასებული ბავშვების 

და მოზარდების შემთხვევები, რომლებმაც დაასრულოს სიცოცხლე მას შემდეგ რაც 

შეიტყვეს  მეთოდის შესახებ  სატელევიზიო პროგრამის, ფილმის ან წიგნის მეშვეობით.  

ამავე კვლევაში აღნიშნულია, რომ 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში სუიციდის 

შემთხვევები ძალზედ იშვიათია. მკვლევარებმა 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში ხუთი წლის 

განმავლოვაში  მოიკვლიეს ორი შემთხვევა.  ორივე შემთხვევაში, სუიციდით, თავის 

ჩამოხრჩობით დაასრულეს სიცოცხლე მას შემდეგ, რაც უყურეს სატელევიზიო პროგრამას. 

როგორც ავტორები წერენ, ეს შემთხვევები განსხვავდება ტიპიური მოზარდების 

შემთხვევებისგან, რადგან მათ არ ჰქონდათ სავარაუდოდ რეალური განზრახვა სუიციდისა, 

რადგან იყვნენ ძალიან პატარები და ეს შემთხვევა მხოლოდ წარმოადგენდა სუიციდის 

იმიტირებას. ამ შემთხვევების აღწერით კვლევის ავტორებს სურთ ხაზი გაუსვან იმას, რომ 

მასობრივი ინფორმაციული საშუალებების დამანგრეველი გავლენა არ აისახება მხოლოდ 

ზრდასრულებზე და მოზარდებზე, არამედ ძალიან პატარა ბავშვებზეც, რომლებთაც არ 

აქვთ გაცნობიერებული   სიკვდილის კონცეფცია15.  

                                                            
14 Roškar, Tančič Grum, Poštuvan, Podlesek, De Leo. 2016. The adaptation and implementation of guidelines for 

responsible media reporting on suicide in Slovenia. US National Liberary of Medicine Institutes Health. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28289461(08.06.2020) 

15 (Çelik, Kalenderoğlu, Almiş, Turgut; 2016. Copycat Suicides Without an Intention to Die After Watching TV Programs: 

Two Cases at Five Years of Age;). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28360772 (08.06.2020) 
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IV. მეთოდოლოგია 

ჩვენი კვლევის  მიზანი იყო   სუიციდის თემის გაშუქების ხარვეზების შესწავლა 

ქართულ მედიაში.  

კვლევის ტიპი არის თვისობრივი, გამოვიყენეთ კონტენტანალიზის მეთოდი, 

ვინაიდან, კონტენტანალიზის გამოყენება ხდება ნარატივის შინაარსების კვლევისას. 

კვლევა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა: პირველ ეტაპზე განვსაზღვრეთ 

კონკრეტული საკვლევი საკითხი, საკვლევ თემასთან მიმართებაში გამოვყავით 

რელევანტური საძიებო სიტყვები (სუიციდი, სუიციდის მცდელობა, თვითმკვლელობა, 

თვითმკვლელობის მცდელობა), რომელთა დახმარებითაც ინტერნეტ სივრცეში, საძიებო 

სისტემა გუგლის მეშვეობით მოვიძიეთ სიუჟეტები.  

მოხდა თითოეული საძიებო სიტყვის მეშვეობით მოპოვებული პირველი 10 

რელევანტური მასალის ანალიზი. სულ დამუშავდა 40 სატელევიზიო და 

ინტერნეტპორტალის სიუჟეტები. 

კვლევის მეორე ეტაპზე, კერძოდ, სიუჟეტების მოძიების შემდგომ მათ 

გასაანალიზებლად და კატეგორიად დასაყოფად დავეყრდენით გზამკვლევს - სუიციდის 

გაშუქება, სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისათვის (2015), რომელიც შემუშავებულია 

კავკასიის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სკოლისა და ფსიქოტრავმის 

საზოგადოების მიერ. სახელმძღვანელოში განხილულია სუიციდის პასუხისმგებლიანი 

გაშუქების  ძირითადი მახასიათებლები და პრინციპები.  

V. კვლევის შედეგები 

განხილული 40 სიუჟეტიდან დარღვევა არ დაფიქსირდა მხოლოდ  ოთხ სიუჟეტში 

და რიგ შემთხვევებში იყო მხოლოდ პრევენციული გზავნილები, როგორებიც არის 

პრედიქტორები და სუიციდალური ქცევის რისკ ფაქტორები. სიუჟეტში იყო საკითხი 

მშრალად გაშუქებული. 

დანარჩენ 36 სიუჟეტში გამოვლინდაა 1 დარღვევა მაინც. 

კერძოდ, სიუციდის გაშუქების სახელმძღვანელო პრინციპების დარღვევა მოხდა 

შემდეგი სიხშირით: 

1. მეთოდის დეტალური აღწერა მოხდა 18 სიუჟეტში; 



90

 

2.  ადგილის დეტალური აღწერა - 11სიუჟეტში; 

3.  თვითმკვლელობის მიზეზების დაკნინება და მათი დაყვანა მხოლოდ რომელიმე ერთ 

კონკრეტულ საბაბამდე - 8; 

4.  სუიციდის რომანტიზირება- 6; 

5.  ლინგვისტური შეცდომები -3; 

6.  მითების გავრცელების ხელშეწყობა-5; 

7.  სიუჟეტის სათაური -19; 

8.  გარდაცვლილის ნათესავების/ახლობლების კომენტარები- 1; 

9.  სუიციდის   ნორმალიზება-2; 

10.  სენსაციურად გაშუქება- 19; 

11.  წამყვან თემად ან პირველ ამბად გაშუქებას ან ხშირი გამეორებები-7; 

12.  პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებად წარმოჩინება-0. 
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დაწვრილებითი შედეგები იხ. დიაგრამაზე 1.  

დიაგრამა 1. 

 

 

VI. დასკვნა და რეკომენდაციები 

ჩვენი კვლევიდან ჩანს, რომ ყველაზე ხშირად გაშუქებისას ხდება საკითხის 

გაჟღერება თავად სათაურში და ფაქტის წარმოჩენა როგორც სენსაციის, მას მოსდევს - 

მეთოდის დეტალური აღწერა, შემდგომ ადგილის აღწერა, სუიციდის რომანტიზება, 

წამყვან თემად ან პირველ ამბად გაშუქებას ან ხშირი გამეორებები, მითების გავრცელების 

ხელშეწყობა, სუიციდის ნორმალიზება, ყველაზე იშვიათად - თან ახლავს სიუჟეტს 

ახლობელთა კომენტარები და არ მომხდარა საკითხის პრობლემის გადაწყვეტის 

საშუალებად წარმოჩენა. 

45.00%

32.50%

25.00%

15.00%

7.50%

12.50%

55.00%

2.50%

5.00%

50.00%

20.00%

0.00%
10.00%

მეთოდის დეტალური აღწერა;
ადგილის დეტალური აღწერა

თვითმკვლელობის მიზეზების დაკნინება …
სუიციდის რომანტიზირება;
ლინგვისტური შეცდომები;

მითების გავრცელების ხელშეწყობა;
სიუჟეტის სათაური;

გარდაცვლილის …
სუიციდის   ნორმალიზება;

სენსაციურად გაშუქება;
წამყვან თემად ან პირველ ამბად …

პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებად …
დარღვევა არ არის.

ხარვეზების ტენდენცია სიუჟეტის გაშუქებისას
გრაფიკი 1
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აგრეთვე დარღვევები გავაანალიზეთ  წლების მიხედვით, მიღებული შედეგებიდან 

ნათლად გამოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი დარღვევები ფიქსირდება 2015 და 2016 წლებში, 

ხოლო ყველაზე ნაკლები 2014 წელს.  

სამომავლო პერსპექტივებიდან ჩანს, რომ საჭიროა დაიწყოს აღნიშნულ თემაზე 

დისკუსია ფსიქიკური ჯანმრთელობის და მედია წარმომადგენლების ჩართულობით. 

მედიის წარმომადგენლებისათვის შემუშავდეს  საბაზისო ტრენინგ მოდული, რათა 

მოვახდინოთ ცნობიერების ამაღლება აღნიშნულ საკითხებში, რაც სამოვალოდ ხელს 

შეუწყობს  ხარვეზების აღმოფხვრა და პაუსხისგებლიან გაშუქებას, რადგან როგორც 

გაშუქების სახელმძღვანელოში არის აღნიშნული, კვლევები იმაზე მიუთითებს, რომ 

ფრთხილი, კვალიფიციური გაშუქება, პირიქით, დიდ როლს თამაშობს სუიციდის 

შემცირებაში და საზოგადოებას ეხმარება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ ცოდნა გაიღრმავოს.  
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ოჯახური ძალადობის გავლენა ბავშვის პიროვნულ 
მახასიათებლებზე 

 
 

ნანა გოგიჩაშვილი 

განათლების ადმინისტრირების ფაკულტეტი 
ფსიქოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

 

 

 

Abstract 

The research paper discusses the essence of violence, its types and the main risk factors such 

as socio-economic aspects, family structure, intra family communication model and personal 

characteristics of parents. The impact of domestic violence on a child’s personal/ psychological 

characteristics  is discussed in details. In particular, what changes are taking place in the 

development of  the child in terms of physical, psycho-physiological and social consequences. 

The research paper focuses on the provoking factors of domestic violence and their 

substantial impact on all areas of a person’s functioning, which in turn lead to strong personal 

changes that prevent a person’s  personal realization throughout life. Accordingly, the psycho 

trauma received in childhood, in addition to the direct impact, can lead to the so-called long-term 

consequences, which can be reflected in both - the quality of personal relationships and the 

formation of a specific lifestyle in family relationships etc. Here are some preventive measures to 

reduce violence and raise public awareness in this area. 

Keywords: Violence, Types of Violence, Domestic Violence, Risk Factors Causing Violence, Mental 

Health, Children’s Mental Health, Developmental Disorders 
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აბსტრაქტი 

კვლევით ნაშრომში განხილულია ძალადობის არსი, მისი სახეები და   გამომწვევი 

ძირითადი რისკ-ფაქტორები -  სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები, ოჯახის სტრუქტურა, 

შიდაოჯახური კომუნიკაციის მოდელი და   მშობლების პიროვნული მახასიათებლები; 

დეტალურად არის განხილული ოჯახური ძალადობის გავლენა ბავშვის  

პიროვნულ/ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებზე. კერძოდ, თუ რა ცვლილებები ხდება 

ბავშვის განვითარებაში ფიზიკური,  ფსიქო-ფიზიოლოგიური და  სოციალური შედეგების 

თვალსაზრისით. ნაშრომში აქცენტი კეთდება ოჯახური ძალადობის მაპროვოცირებელ  

ფაქტორებზე და მათ არსებით გავლენაზე პიროვნების ფუნქციონირების ყველა სფეროზე 

და რომლებსაც,  თავის მხრივ,  მივყავართ ისეთ მყარ პიროვნულ ცვლილებებამდე, 

რომლებიც ხელს უშლის ადამიანის პიროვნულ რეალიზაციას მთელი ცხოვრების 

მანძილზე. შესაბამისად,  ბავშვობაში მიღებულმა ფსიქოტრავმამ,  გარდა უშუალო 

ზემოქმედებისა, შესაძლებელია გამოიწვიოს ე.წ. გრძელვადიანი შედეგიც, რაც 

შესაძლებელია აისახოს როგორც პირადი ურთიერთობების ხარისხზე, ისე ოჯახური 

ურთიერთობების სტილზე, სპეციფიკური ცხოვრებისეული სტილის ფორმირებაზე და ა.შ. 

აქვე შემოთავაზებულია გარკვეული პრევენციული აქტივობები, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს ძალადობის შემცირებას და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას აღნიშნულ 

სფეროში.  

საკვანძო სიტყვები: ძალადობა; ძალადობის სახეები;  ოჯახური ძალადობა; ფსიქიკური 

ჯანმრთელობა; ბავშვების ფსიქიკის სიჯანსაღე; განვითარების დარღვევები; 

 

I. შესავალი 

თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან მახასიათებლად იქცა ისეთი   

ფსიქიკური დაავადებების   ზრდა, რომლებიც მიეკუთვნებიან ფსიქოგენურ დარღვევებსა 

და ე.წ. მოსაზღვრე მდგომარეობებს, რომელთა წარმოშობის ძირითადი მიზეზები გახლავთ 

ნეგატიური ემოციური განცდები, ცხოვრებისეული სირთულეები, სოციალური როლების 

აღრევა, პიროვნული კონფლიქტები, სტაბილური ნეგატიური ფსიქო-ემოციური გარემო, 

აღიარების, მიმღებლობის და რეალიზაციის დაბალი ხარისხი და ა.შ.   აღნიშნულ 

ინფორმაციას ამყარებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2020 წლის 8 ივნისის 
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საინფორმაციო ბიულეტენი, რომელიც  აქვეყნებს  ფაქტებს ძალადობასთან მიმართებაში. 

კერძოდ:  

- 5-დან ერთი ქალი და 13-იდან ერთი კაცი ამბობს, რომ ბავშობაში იყო სექსუალური 

ძალადობის მსხვერპლი;   

- ბავშვთა მიმართ ძალადობის შედეგები  მოიცავს  სიცოცხლის განმავლობაში 

ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, რაც 

თავის მხრივ, განაპირობებს არსებით პრობლემებს სოციალურ და პროფესიულ 

სფეროებში, რაც შორს მიმავალი შედეგების თვალსაზრისით, ხელს შეუშლის ქვეყნის 

ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას; 

- ბავშვთა ძალადობის  აღკვეთა შესაძლებელია მულტისექტორული მიდგომით; 

- პრევენციის ეფექტურ პროგრამებს შეუძლიათ მშობლების მხარდაჭერა და მათში 

მშობელთა პოზიტიური უნარების ჩამოყალიბება; 

- ბავშვებსა და ოჯახებზე მუდმივი ზრუნვა ხელს შეუწყობს განმეორებითი 

ძალადობის რისკის შემცირებას და მისი შედეგების შემცირებას.  

II. ძირითადი ნაწილი 

ბავშვთა მიმართ ძალადობა ნამდვილად წარმოადგენს  მძიმე  და რთულად 

შესასწავლ პრობლემას, ვინაიდან  მისი  შეფასების კრიტერიუმები ფართო დიაპაზონით 

ვარირებს  ქვეყნებისა და საკვლევი მეთოდიდან გამომდინარე. საკვლევი საკითხის 

შეფასებები კი დამოკიდებულია შემდეგ ასპექტებზე: 

- ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესაბამისი დეფინიციები; 

- ბავშვთა მიმართ ძალადობის ტიპი, რომელსაც სწავლობენ; 

- სტატისტიკური გაშუქება და ოფიციალური სტატისტიკის ხარისხი; 

- კვლევის მასშტაბები და ხარისხი, რომელიც მოითხოვს რეპორტებს თავად 

მსხვერპლის,  მშობლების ან აღმზრდელებისაგან. 
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ასევე შემზარავია სტატისტიკა ბავშვთა მკვლელობის შესახებ, რომლის თანახმად, 

წლის განმავლობაში ფიქსირდება დაახლოებით 41 000 მკვლელობა, თუმცა, არსებული 

ციფრი ვერ ასახავს პრობლემის ჭეშმარიტ ხარისხს, რადგან ბავშვთა ძალადობის შედეგად 

დაღუპულთა მნიშვნელოვან ნაწილს არასწორად მიეკუთვნებებენ  ფიზიკურ ტრავმებს, 

დამწვრობას, დახრჩობას და სხვა მიზეზებს.1 

ასაკობრივი თვალსაზრისით,  ყველაზე მოწყვლადი და სენსიტიური ჯგუფი მათ 

შორის, გახლავთ  ბავშვები და მოზარდები, რომლებიც განსაკუთრებით მძაფრად 

განიცდიან ისეთ დაძაბულ და არასასურველ ოჯახურ ურთიერთობებს, როგორიცაა 

ოჯახური კონფლიქტების სიხშირე, მშობლების განქორწინება, ოჯახური ტრადიციების 

არარსებობა,  ქალის უფლებების შეზღუდვა ან იძულებითი ემანსიპაცია  და სხვ. 

აღნიშნული განცდები კი, თავის მხრივ, გამოწვეულია ფიზიკური, ემოციური ან 

მორალური ძალადობისგან. 

ოჯახური ძალადობის მიზეზების ახსნის თვალსაზრისით, არსებობს სხვადასხვა 

თანამედროვე თეორიები. ასე  მაგ. სოციოლოგიური მოდელი ოჯახურ ძალადობას და 

ბავშვების ძალადობის რისკის ქვეშ ყოფნას, განიხილავს სოციოკულტურული ფაქტორების 

ზეგავლენად. ჩვეულებრივ, ასეთ ფაქტორებს მიეკუთვნება ოჯახური ურთიერთობების 

სტერეოტიპი - ბავშვობაში დამახსოვრებული მშობლების ქცევის მოდელი - მკაცრი 

მამა/მორჩილი დედა, მოცემულ  სოციალურ ჯგუფში მიღებული შვილებისადმი ემოციური 

განწყობები(აღზრდის სტილი), აგრეთვე საცხოვრებელი ფართის კეთილმოწყობისა  და 

ოჯახის მატერიალური პირობების ხარისხი. 

ფსიქიატრიული და სამედიცინო თვალსაზრისით, ბავშვისადმი სასტიკი მოპყრობა, 

მასზე ძალადობა და მისი საუკეთესო ინტერესების უგულებელყოფა, არის მშობლების 

ფსიქიკაში პათოლოგიური ცვლილებების შედეგი, რომელიც, თავის მხრივ, შესაძლებელია 

გამოწვეული იყოს პიროვნული დეგრადაციის გამომწვევი ისეთი ჩვევებით, როგორიცაა 

ალკოჰოლიზმი,  ნარკომანია და აზარტული თამაშებისადმი დამოკიდებულება. 

სოციალურ-ფსიქოლოგიური მიდგომა კი,  ძალადობის მანიფესტაციას ხსნის მშობლების 

პირადი ცხოვრებისეული გამოცდილებით და მათი „ტრავმული“ ბავშვობით. 

                                                            
1 https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment 
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ყველა ზემოაღნიშნული მიდგომის კომპლექსურ მოდელში ინტეგრირებით, 

ძალადობა შესაძლებელია განიმარტოს როგორც მრავალგანზომილებიანი ფენომენი, 

რომელიც ერთდროულად რამდენიმე ასპექტის ურთიერთქმედებით წარმოიქმნება. 

რაც შეეხება ძალადობის ენციკლოპედიურ განმარტებას, ძალადობა, როგორც 

ქცევითი აქტივობა, წარმოადგენს ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფისაგან ძალის აშკარა ან 

ფარულ გამოყენებას ისეთი რამის მისაღწევად, რაზედაც სხვა ადამიანი ან ადამიანები,  

თავისი ნებით არ თანხმდებიან. შესაბამისად, ძალადობა არის ყოველგვარი ქმედება ან 

სიტყვა, რომელსაც შეუძლია ადამიანი შეურაცხყოს, ზიანი მოუტანოს მას ან შელახოს 

მისთვის კანონით მინიჭებული უფლებები.  

ძალადობა შედგება სამი კომპონენტისაგან: მსხვერპლი, დამნაშავე და თვით 

ქმედება. ძალადობის ყველაზე ფართოდ გამოხატული ფორმაა ოჯახური ძალადობა, 

რომელსაც გააჩნია სხვადასხვა სახეები. ესენია: ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური, 

ეკონომიკური ძალადობა, იძულება და უგულებელყოფა. 

ოჯახური ძალადობის გამომწვევი სხვადასხვა რისკ-ფაქტორები არსებობს. ერთ-

ერთი მათგანი შეიძლება იყოს  სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები: 

- დაბალი შემოსავალი ან უმუშევრობა; 

- მრავალშვილიანი ოჯახი, მშობლების ახალგაზრდა ასაკი ან არასრული ოჯახი; 

- უმცირესობებისადმი  მიკუთვნებულობა; 

- საცხოვრებელი ფართის  არადამაკმაყოფილებელი პირობები; 

- სახელმწიფოსა და საზოგადოების მხრიდან სოციალური დახმარების არარსებობა; 

ოჯახური ძალადობის გამომწვევ რისკ-ფაქტორებად, ასევე შეიძლება იქცეს ოჯახის 

სტრუქტურა და შიდაოჯახური კომუნიკაციის მოდელი: 

- არასრული ოჯახი(მხოლოდ დედა/ბავშვი,  მამა/ბავშვი, ბებია/ბავშვი და ა.შ.), ისევე 

როგორც მრავალშვილიანი ოჯახები; 

- ოჯახში დედინაცვალი/მამინაცვალის  ან ნაშვილები ბავშვის არსებობა; 
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- ოჯახის წევრებს შორის კონფლიქტი ან მათ შორის ძალადობრივი ურთიერთობები; 

- ცოლ-ქმრული ურთიერთობის პრობლემები (არასაკმარისი ემოციური მხარდაჭერა, 

სექსუალური დაუკმაყოფილება, ეჭვიანობა და ა.შ.); 

- მშობლის ქცევის მოდელი-ნიმუში; 

- მშობლებსა და შვილებს შორის არსებული არასწორი კომუნიკაციის ფორმატი; 

- ოჯახის ემოციური და ფიქიკური იზოლაცია; 

არანაკლებ მნიშვნელოვან რისკ-ფაქტორებად ითვლება მშობლების პიროვნული 

მახასიათებლები: 

- დაბალი თვითშეფასება, რიგიდულობა, დომინირების სურვილი და შფოთვის 

მაღალი ხარისხი; 

- მუდმივი გაღიზიანებადობა ან პირიქით, დეპრესია, იმპულსურობა, სხვადასხვა  

სახის დამოკიდებულებები, თანაგრძნობისა და მიმღებლობის დაბალი ხარისხი, 

სტრესისადმი დაბალი ტოლერანტობა, ემოციური ლაბილობა, აგრესიულობა, 

ჩაკეტილობა, ეჭვიანობა  და თვითიდენტიფიკაციის პრობლემები; 

- მშობლის ზოგადი ნეგატიური განწყობები (ყოველთვის ყველაფრით უკმაყოფილო 

ადამიანი) გარშემომყოფებთან მიმართებაში და ბავშვისადმი წაყენებული არაადექვატური 

სოციალური მოლოდინები; ამ შემთხვევაში, მშობლები  ბავშვის ქცევას აფასებენ, როგორც 

ძლიერ სტრესორს,  ისინი თავს გრძნობენ უბედურად  და უკიდურესად უკმაყოფილონი 

არიან ოჯახური ცხოვრებით; 

- სოციალური უნარების დაბალი დონე,   კონფლიქტების და პრობლემების 

ეფექტური მოგვარების უნარების არარსებობა, ემოციების მართვის დაბალი კომპეტენცია, 

საჭიროების შემთხვევაში სხვების დახმარების თხოვნის უუნარობა. თუმცა, 

ამავდროულად, შესაძლებელია  მუშაობდეს ფსიქოლოგიური თავდაცვის ისეთი 

მექანიზმები, როგორიცაა პრობლემის არსებობის უარყოფა და  შესაბამისად, პიროვნების 

მიერ დახმარების საჭიროების არაღიარება;  
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- მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობა და მძიმე ფსიქოპათოლოგიური 

დარღვევები, რაც მთლიანობაში,  ზრდის ბავშვებზე ძალადობის რისკს; 

- მშობლების ადიქტური ქცევები  და ემოციური აშლილობები; აგრესიულობა, 

ჰიპერსექსუალობა, აღგზნებადობა, დარღვეული კოორდინაცია, საკუთარ ქცევაზე 

კონტროლის დაკარგვა, თვითკრიტიკის დაქვეითება და პიროვნული ცვლილებები; 

- ქალის ჯანმრთელობის პრობლემები, რაც გამოიხატება პათოლოგიურად 

მიმდინარე ფეხმძიმობაში,  შეწყვეტილ ფეხმძიმობასა და რთულ მშობიარობაში;  

- ემოციური სიხისტე  და გონებრივი ჩამორჩენილობა; მშობელს ყოველთვის არ ესმის 

და არ შეუძლია გააცნობიეროს ბავშვის მდგომარეობა, განსაკუთრებით გარკვეული 

პრობლემების დროს და ამიტომ, მას შეუძლია ბავშვი დატოვოს საჭირო დახმარების 

გარეშე.  

- მშობელთა უნარებისა და გრძნობების განუვითარებლობა, რაც ყველაზე ხშირად   

ახასიათებს ახალგაზრდა, გონებრივად ჩამორჩენილ, ფსიქიურად დაავადებულ მშობლებს. 

ახალგაზრდა მშობელი ნერვიულობს, რადგან მუდმივად ეშინია, რომ იგი ვერ 

გაუმკლავდება მოთხოვნებს. მსგავს შემთხვევაში, დეპრესია და შფოთვა ამცირებს 

ტოლერანტობას სტრესისადმი და სირთულეებთან გამკლავების უნარს. 

როგორც ვხედავთ, ოჯახური ძალადობის მაპროვოცირებელი ფაქტორები 

შესაძლებელია იყოს როგორც ბიოლოგიურ/ფსიქოლოგიური ასპექტები, ისე სოციალური 

პრობლემები და აღზრდის სტილი. შესაბამისად ჩნდება კითხვა: რა გავლენას ახდენს 

ოჯახური ძალადობა ბავშვებსა და მოზარდებზე და რა პიროვნული მახასიათებლები 

გააჩნიათ ძალადობაგანცდილ ბავშვებს?  

ძალადობა, ყველა თვალსაზრისით, საკმაოდ მატრავმირებელი ქცევაა 

ბავშვისათვის, ვინაიდან მას ყოველთვის ახლავს  ბავშვის პირადი სივრცის და ღირსების 

შეურაცხყოფა, რომელიც ვლინდება ცემით, მუქარით, დამცირებით, დაშინებით, 

იძულებით და სხვ. შესაბამისად, ძალადობა არის ნებისმიერი ქმედება, რომელიც აკნინებს 

ან დაზიანებით ემუქრება ბავშვის ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობას, საფრთხეს 

უქმნის მის ჯანმრთელობას და განვითარებას. გარდა ამისა, ოჯახურ ძალადობას აქვს 

როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი შედეგები, რომელებიც ასახვას ჰპოვებს 

როგორც ბავშვის, ისე უკვე ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში სხვადასხვა 
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ფსიქოსომატური  დააავადებების აღმოცენებასა  და სოციალური აქტივობის შედეგების 

ანუ თვითაქტუალიზაციის ხარისხში. 2 

შესაბამისად, ძალადობას შეიძლება ჰქონდეს ფიზიკური,  ფსიქიკური, 

ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური და სოციალური შედეგები. განვიხილოთ თითოეული 

მათგანი ცალ-ცალკე. 

III. ფიზიკური და ფსიქიკური განვითარების დარღვევები 

ბავშვების უმეტესობას, რომლებიც ისეთ ოჯახში ცხოვრობენ, სადაც აღზრდის 

ნორმად მიღებულია ფიზიკური დასჯა, ცემა და მათი ინტერესების უგულებელყოფა ან 

ოჯახი, სადაც ბავშვები მოკლებული არიან ოჯახურ სითბოს და ყურადღებას, ხშირად 

აღენიშნება  სხვადასხვა ხარისხის ფიზიკური და ფსიქიკური განვითარების შეფერხების 

ნიშნები. 

ემოციური და ფიზიკური ძალადობის პირობებში ბავშვის გაზრდა იწვევს 

პიროვნების დეფორმაციას. მავნე, არამეგობრული ატმოსფერო აყალიბებს დაბალ 

თვითშეფასებას. მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელიც მუდმივად არის უარყოფის, მუქარის, 

ფიზიკური დასჯის ობიექტი, საკუთარ თავს აღიქვამს არასასურველ ადამიანად და მას 

უყალიბდება მტრული და ზიზღით სავსე დამოკიდებულება თავის თავთან. 

შეგრძნება, რომ ის არასასურველია, ბავშვს უქმნის სირცხვილისა და დანაშაულის 

ღრმა განცდას, ვინაიდან არასრულფასოვნების კომპლექსი კლავს მასში წინააღმდეგობის 

გაწევის უნარს და სურვილსაც კი, რომ უმცირესი დოზით ჰქონდეს მიღწევის მოტივაცია. 

შესაბამისად, ბავშვი ხდება ემოციური ძალადობის მსხვერპლი და იზრდება იმის ცოდნით, 

რომ ის არის ძალიან ცუდი, არასასურველი და შეუმდგარი ადამიანი.   

სწორედ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მსგავს ოჯახურ გარემოში გაზრდილი 

ზრდასრული ახდენს დასწავლილი ქცევითი პატერნების რეპროდუცირებას მომავალში 

საკუთარ შვილებთან მიმართებაში. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სისასტიკეში და ძალადობრივ გარემოში  გაზრდილი 

ბავშვები ხშირად ჩამორჩებიან თანატოლებს ფიზიკური მაჩვენებლებით(სიმაღლესა და 

                                                            
2 https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/vospitanie/metodicheskie-
rekomendatsii/1668462/psikhologicheskie-osobennosti-detey-perezhivshikh-nasilie-i-formy-raboty-s-nimi 
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წონაში), ასევე შეფერხება უფიქსირდებათ როგორ შემეცნებითი და ემოციური, ისე 

მოტორული და სოციალური უნარების განვითარების თვალსაზრისით. მკვეთრი 

განსხვავება ფიქსირდება სკოლაში აკადემიური მოსწრების კუთხითაც. 

ასეთ ბავშვებს ხშირად აღენიშნებათ ე.წ. მავნე ჩვევები და სხვადასხვა სახის ტიკები: 

თითების წოვა, ფრჩხილების კვნეტა, ფეხების რიტმული მოძრაობა, ქუთუთოების ხამხამი,  

თავის ქნევა, მხრების ჩეჩვა, თმის თითით წრიული მოძრაობა. ვიზუალური 

თვალსაზრისითაც ფიქსირდება განსხვავება ამ ბავშვებსა და მათ თანატოლებს შორის, 

რომელიც გამოხატულია ჰიგიენური ნორმებისა და თვითმომსახურების დაბალი 

ხარისხით, სახის ფერმკრთალი გამომეტყველებით, პედიკულოზით, გამონაყარით, 

უსიამოვნო სუნით და ა.შ.  

IV. ძალადობის შედეგად შეძენილი დაავადებები 

ზოგიერთი დაავადება შეიძლება სპეციფიკურ ხასიათს ატარებდეს ძალადობის 

ტიპიდან და ხასიათიდან გამომდინარე. მაგ. ფიზიკური ძალადობის დროს,  ეს შეიძლება 

იყოს სხეულის სხვადასხვა ნაწილების ან შინაგანი ორგანოების მეტ-ნაკლები ხარისხით 

დაზიანება, მოტეხილობა, დაჟეჟილობა და სხვ.  სექსუალური ძალადობის დროს  

სქესობრივი გზით შესაძლებელია ისეთი დაავადებების გადადება, როგორიცაა სასქესო 

ორგანოების ინფექციური და ანთებითი დაავადებები, სიფილისი, გონორეა, შიდსი, 

სასქესო ორგანოების მწვავე და ქრონიკული ინფექციები, აგრეთვე ტრავმა, სასქესო 

ორგანოებიდან და სწორი ნაწლავიდან სისხლდენა, სწორი ნაწლავის და საშოს რღვევა, 

სწორი ნაწლავის დაზიანება და ა.შ. 

ძალადობის ტიპოლოგიისა და ხასიათის მიუხედავად, ბავშვებს შეიძლება 

აღმოაჩნდეთ სხვადასხვა ფსიქოსომატური დაავადებები - ხშირი ანგინა, ასთმა, კანის 

პრობლემები, კუჭის ტკივილი, სიმსუქნე ან პირიქით,  წონაში კლება მადის უეცარი 

დაკარგვის გამო და სხვ.  

ემოციური ძალადობის დროს, ხშირად გვხვდება გამონაყარი კანზე, ალერგიული 

რეაქციები, კუჭ-ნაწლავის დაავადებები და სხვა, ხოლო სექსუალური ძალადობის დროს, 

ადგილი აქვს აუხსნელ და უმიზეზო ტკივილებს მუცლის ღრუს და მენჯის ღრუს 

ორგანოებში და ზოგადად, მუცლის ქვედა ნაწილში. 
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ძალადობაგანცდილ ბავშვებში ხშირად ვლინდება ისეთი ნეირო-ფსიქიკური 

დაავადებები, როგორიცაა ტიკები,  ენურეზი (შარდის შეუკავებლობა), ენკოპრეზი 

(ფეკალური შეუკავებლობა), ზოგიერთ ბავშვი კი საკმაოდ ხშირად ხვდება გადაუდებელი 

სამედიცინო დახმარების განყოფილებაში ტრავმებისა და ინტოქსიკაციების მიზეზით. 

V. ძალადობით დაზარალებული ბავშვების ფსიქოლოგიური მახასიათებლები 

თითქმის ყველა ბავშვმა, რომელმაც განიცადა სასტიკი მოპყრობა და 

უგულებელყოფა, გადაიტანა ფსიქიკური ტრავმა, რომელმაც არსებითი კვალი დატოვა მის 

პიროვნულ, ემოციურ და ქცევით მახასიათებლებზე, რამაც თავის მხრივ, ნეგატიური 

გავლენა მოახდინა მათ მომავალ ცხოვრებაზე დესტრუქციული ან ანტისოციალური 

ქცევებისადმი მიდრეკილებით ან განხორციელებით. 

ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შედეგების სიმძიმე პირდაპირ კავშირშია 

ისეთ მახასიათებლებთან, როგორიცაა  მსხვერპლის ასაკი, განვითარების დონე, 

პიროვნული თვისებები და მოძალადის მიერ ძალადობის ხანგრძლივობა, სიხშირე და 

ძალადობრივი ქცევის სიმძიმე, აგრეთვე გარშემომყოფების რეაქცია მომხდარ ფაქტზე. 

ძალადობის შედეგები გაცილებით მძიმე და სერიოზულია, თუ ძალადობას თან 

ახლავს ტკივილისა და ტრავმის მიყენება. სექსუალური ძალადობის ის ფორმები, 

რომლებიც ითვალისწინებს სქესობრივ კავშირს (ორალური, ანალური ან ვაგინალური), 

ყველა სხვა ძალადობასთან შედარებით გაცილებით  მძიმე და ტრავმულია ბავშვისათვის. 

უფრო მძიმე და რთულია აღნიშნული ქცევა, როდესაც იგი განხორციელებულია ბავშვის 

ახლობლის მიერ.  სექსუალური ძალადობის აღმოჩენის შემდეგ, თუ მსხვერპლმა იგრძნო 

ოჯახის წევრების უპირობო მხარდაჭერა და არა მოძალადის პოზიციის გამართლება, მაშინ 

შესაძლებელია ითქვას, რომ ტრავმა შედარებით ადვილი გადასატანი იქნება ბავშვისათვის, 

ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს არ უჯერებენ და ამართლებენ მოძალადის ქცევას. 

ძალადობაზე და სასტიკ მოპყრობაზე ბავშვების საპასუხო ემოციური რეაქცია 

შეიძლება იყოს განსხვავებული და მათ ჰქონდეთ სხვადასხვანაირი განცდები. კერძოდ: 

- საკუთარი თავის დადანაშაულება და პასუხისმგებლობის აღება: ბავშვის ფიქრები - 

მე რომ კარგი ვიყო, ასე არ მომექცეოდნენ, მე რომ კარგი ვიყო, მამა ასე არ მოგვექცეოდა, მე 

ვიმსახურებ ამას  და ა.შ. დანაშაულის განცდა მუდმივი, ხშირი ან მიმდინარე  ძალადობის 

შემთხვევაში ან სისასტიკის გამოვლინება;  
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- დანაკარგის განცდა: მშობლებისგან განცალკევებული ბავშვები, რომლებიც თავად 

იყენებენ ძალადობას სხვებთან მიმართებაში, გრძნობენ სინანულს ცხოვრების ჩვეული 

წესის შეცვლის და დაკარგვის გამო, აგრეთვე მშობლების დადებითი იმიჯის არარსებობის 

გამო, რომლებიც იყენებდნენ ძალადობას.  

- წინააღმდეგობრიობა: ბავშვებმა არ იციან, რომ  შესაძლებელია ერთი ადამიანი ვერ 

ხვდებოდეს სხვა ადამიანის გრძნობებს ან ჰქონდეს ამბივალენტური  განცდები 

ერთიდაიგივე ადამიანთან: ბავშვი, რომელიც ამბობს, „არ ვიცი,  რას ვგრძნობ“ ან „არ ვიცი,  

ეს როგორ გავაკეთო“, მართლა ვერ ხვდება საკუთარ გრძნობებს და სწორედ ამ დროს, 

განიცდის პოლარულ განცდებს. ამ დროს, არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ბავშვი იტყუება და 

საუბრისგან თავის დაღწევას არ ცდილობს.   

- მიტოვების შიში: ძალადობის შედეგად, ერთ-ერთი მშობლისგან განცალკევებული 

ბავშვი განიცდის ღრმა შიშს, რომ შესაძლებელია მეორე მშობელმაც მიატოვოს ის ან 

საერთოდ, მოკვდეს. სწორედ ამიტომ, ბავშვი ხშირად უარს აცხადებს მეორე მშობელთან  

დროებით განშორებაზეც კი. 

- სხეულის დაზიანების და ტკივილის შიში: ბავშვების მნიშვნელოვანი ნაწილი, 

რომლებიც შესწრებიან ან ყოფილან ძალადობის მსხვერპლი, ფიქრობენ, რომ მშობელი 

უარს იტყვის მასზე, მიატოვებს, დატოვებს მოძალადე მშობელთან, თავად მიაყენებს 

ფიზიკურ ტკივილს შურისძიების  მიზნით.  

- სირცხვილი: ამ გრძნობას განსაკუთრებით მტკივნეულად განიცდიან მოზარდები, 

რომლებიც უკიდურესად ემოციურად აღიქვამენ მშობლების კონფლიქტებს, მით უმეტეს, 

ძალადობის შემცველი სცენებით, რაც გამოიხატება სირცხვილის გრძნობით.  

- საკუთარ მომავალზე შფოთვა: ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებული 

გაურკვევლობა ბავშვებს აფიქრებინებს, რომ მომავალში მათი ცხოვრება იქნება მშფოთვარე 

და გაურკვეველი. 

შედარებით უნივერსალურ და მწვავე რეაქციად ნებისმიერი სახის ძალადობაზე 

ბავშვის მხრიდან, ითვლება დაბალი თვითშეფასება, რომელიც ხელს უწყობს 

ფსიქოლოგიური დარღვევების შენარჩუნებას და გამყარებას. დაბალი თვითშეფასების 

მქონე ბავშვი ან მოზარდი განიცდის დანაშაულის და სირცხვილის გრძნობას, ამავე დროს, 

მას სტაბილურად უნარჩუნდება იმის განცდა, რომ „ის არის ყველაზე ცუდი“. შესაბამისად, 
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ასეთ ბავშვებს სამომავლოდ ძალიან უჭირთ მეგობრული ურთიერთობების ფორმირება 

თანატოლებთან, წარმატების მიღწევა, სხვების პატივისცემის დამსახურება და სხვ. 

ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალებულები ხშირად 

არიან დეპრესიულები და გამოირჩევიან აუტოაგრესიული ქცევებით. დეპრესიული 

სიმპტომები გამოხატულია მელანქოლიური განწყობებით, სევდით, სიხარულის და 

სიამოვნების შეგრძნების არარსებობით. აუტოაგრესიული ქცევა ვლინდება საკუთარი 

თავის დაზიანებაში, სუიციდალურ ფიქრებში და სუიციდის მცდელობებში. 

ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდში, ბავშვებსა და მოზარდებში სექსუალურ 

ძალადობაზე  რეაქცია სხვადასხვა გზით ვლინდება: 

- 3 წლამდე ასაკის ბავშვებს ახასიათებთ შიშები, დაბნეულობა, ძილის დარღვევა, 

მადის დაკარგვა, აგრესია, უცხო ადამიანების შიში, სექსუალური თამაშები; 

- სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის დამახასიათებელია  ემოციური დარღვევები: 

შფოთვა, დანაშაულისა და სირცხვილის განცდა, ზიზღი, უმწეობა, საკუთარი 

გარყვნილების განცდა; 

- ქცევითი დარღვევები: რეგრესია, გაუცხოება, აგრესია, სექსუალური თამაშები, 

მასტურბაცია; 

- დაწყებითი სკოლის ასაკის ბავშვებში - უფროსების მიმართ ამბივალენტური 

გრძნობები, ოჯახურ ურთიერთობებში საკუთარი როლების განსაზღვრის სირთულეები, 

შიში, სირცხვილისა და ზიზღის განცდა,  სიჩუმე ან ძილში საუბარი, ძილის დარღვევები, 

მადის დაქვეითება,  „ბინძური სხეულის“ შეგრძნება, აღინიშნება სხვა ბავშვებთან 

სექსუალური აქტივობები; აგრეთვე ზოგადად, უნდობლობის განცდა; 

- 9-13 წლის ბავშვებში ვლინდება იგივე მახასიათებლები, რაც დაწყებითი სკოლის 

ასაკის ბავშვებში. შედარებით გამძაფრებულია დეპრესია და დანაკარგის შეგრძნება; 

ქცევაში აღნიშნული ემოცია ვლინდება იზოლაციაში, წინააღმდეგობრივ ქცევაში სხვა 

ბავშვების  მანიპულირებაში სექსუალური კმაყოფილების მისაღწევად; 

- 13-18 წლის მოზარდებში ფიქსირდება  ზიზღი, სირცხვილი, დანაშაული, 

უნდობლობა, უფროსების მიმართ ამბივალენტური გრძნობები, სექსუალური დარღვევები, 

ოჯახში მათი სოციალური როლის შესახებ გაურკვევლობა და  საკუთარი უსარგებლობის 
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განცდა; ქცევაში ვლინდება სუიციდის მცდელობები, სახლიდან გაქცევა, უკიდურესი 

აგრესია, ემოციური ინტიმური ურთიერთობების თავიდან აცილება, ქცევის 

არაადექვატურობა და მკვეთრი არათანმიმდევრულობა. 

 ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისათვის, აგრეთვე 

დამახასიათებელია  ფსიქიკის თავდაცვის  არაკონსტრუქციული მექანიზმების გამოყენება, 

რაც ბავშვს იცავს უკვე განცდილი უსიამოვნო შეგრძნებებისა და  მოგონებებისაგან. ამ 

შემთხვევაში, თავდაცვის მიზანი გახლავთ „მე“-ს შენარჩუნება და შფოთვის შემცირება.  

მსგავს შემთხვევაში, ვინაიდან სხეული ექვემდებარება ძალადობას და მსხვერპლს არ 

შესწევს ძალა თავის დასაცავად, პიროვნების მთლიანობა, მსგავს შემთხვევაში, ნარჩუნდება 

საკუთარი სხეულისაგან, ასე ვთქვათ, დისტანცირებით ანუ „მე“ დისტანცირდება 

ფიზიკური სხეულისაგან, რის საფუძველზეც ტრავმული გამოცდილება „შეშდება“, 

„კვდება“ და დგება ე.წ. ნაწილობრივი ამნეზია.  

 უნდა აღინიშნოს, რომ მცირეწლოვან ბავშვებში დისოციაციის ადრეული ნიშნები 

ოდნავ განსხვავდება უფროს ბავშვებში დისოციაციის ნიშნებისგან, რომლებიც საკმაოდ 

მრავალფეროვანია: წარმოსახვითი თანამგზავრის არსებობა, დავიწყება, მეხსიერების 

ხარვეზები, გადაჭარბებული ფანტაზია, ე.წ „მთვარეულობა“,  მეხსიერების დროებითი 

დაკარგვა და სხვ. 

ამრიგად, მკვლევარების უმრავლესობა თანხმდება იმაში, რომ ბავშვობაში 

გადატანილი ძალადობის შედეგები,  ე.წ. „ტრავმის შორეული ეფექტები“  ითვლება „მე“-

კონცეფციის დარღვევად, რომლის საფუძველზეც ჩნდება დანაშაულის განცდა, დეპრესია, 

პრობლემები როგორც შიდაპიროვნულ, ისე პიროვნებათშორის ურთიერთობებში და 

სექსუალურ დისფუნქციებში. 

VI. ბავშვებზე ძალადობის სოციალური შედეგები 

აღნიშნული შედეგების ორი ძირითადი ასპექტი შეიძლება გამოიყოს: ა) ზიანი, 

რომელიც ადგება მსხვერპლს; ბ) ზიანი, რომელიც ადგება საზოგადოებას. 

ძალადობაგანცდილი ბავშვები, განიცდიან სოციალიზაციის სერიოზულ 

სირთულეებს: მათ დარღვეული აქვთ კავშირი უფროსებთან, არ აქვთ სათანადო 

კომუნიკაციის უნარი თანატოლებთან, მათ არ აქვთ საკმარისი ცოდნა და ერუდიცია 

სკოლაში ავტორიტეტის მოსაპოვებლად და ა.შ.  ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები ხშირად 
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არიან მიდრეკილი ასოციალური და დესტრუქციული ქცევებისაკენ და საკმაოდ ხშირად, 

პოულობენ თავიანთი პრობლემების გადაწყვეტას კრიმინალურ  გარემოში, რაც ხშირად 

ასოცირდება ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისადმი დამოკიდებულების ფორმირებასთან, 

ისინი იწყებენ ქურდობას და ახორციელებენ კანონსაწინააღმდეგო ქცევებს. 

გოგონები ხშირად იწყებენ მეძაობას, ბიჭებს შეიძლება დაერღვეთ სექსუალური 

ორიენტაცია და მათ, როგორც წესი, უჭირთ საკუთარი ოჯახის შექმნა, ხოლო ოჯახის 

შემქნის შემთხვევაში, ისინი არიან ე.წ. „ცივი მშობლები“ და ვერ აძლევენ საკმარის სითბოს 

საკუთარ შვილებს, იმიტომ რომ მათ თავად არ და ვერ  აქვთ მოგვარებული საკუთარი 

ემოციური პრობლემები.  

რაც შეეხება საზოგადოებრივ დანაკარგებს, უპ.ყ. ეს არის ადამიანების სიცოცხლის 

დაკარგვა ბავშვებისა და მოზარდების მკვლელობის ან სუიციდის შედეგად, აგრეთვე 

საზოგადოებისათვის ჯანსაღი ფსიქიკის მქონე თვითაქტუალიზაციისაკენ მიმართული 

ადამიანების დაკარგვა, რომელთაც განცდილი ძალადობის შედეგად, დაერღვათ 

ფსიქიკური და ფიზიკური  სიჯანსაღე, დაეკარგათ მიღწევის მოტივაცია და 

თვითრეალიზაცის და თვითაქტუალიზაციის მოთხოვნილება, როგორც პროფესიული, ისე 

პიროვნული ზრდის თვალსაზრისით. მსგავსი ტიპის ადამიანები, ხშირ შემთხვევაში არიან 

წარუმატებელი მშობლები, რომლებსაც ფსიქოტრავმების გამო აღარ ძალუძთ ის ფიზიკური 

და მორალური ადამიანური რესურსი მოიძიონ, რომელიც სჭირდებათ ჯანმრთელი, 

ბედნიერი, მორალურად და ზნეობრივად გამართული  შვილების აღსაზრდელად.   და 

ბოლოს, ეს რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებაში სისასტიკის რეპროდუქცია, რადგან 

ყოფილი მსხვერპლი, როგორ წესი, ხშირ შემთხვევებში,  თავად ხდება  მოძალადე და მის 

ქცევებს აქვს განმეორებითი და განგრძობითი ფორმა. 

როგორც ვხედავთ, ძალადობა ინდივიდუალური, სოციალური და კულტურული 

ფაქტორების ურთიერთქმედების შედეგია, ხოლო ბავშვების და მოზარდების მიმართ 

ძალადობას კი, განსაკუთრებულად დამანგრეველი გავლენა აქვს მათზე და იწვევს 

ჯანმრთელობის დაზიანებასა და სოციალური პრობლემების ფართო სპექტრს, რომელიც 

სხვადასხვა ასაკში  სხვადასხვა ხარისხითა და ქცევით ვლინდება.   

შესაბამისად, ბიოფსიქოსოციალური მოდელის მიხედვით, აუცილებელია ისეთი 

პრევენციული ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ორიენტირებული იქნება უსაფრთხო, 

მდგრადი და მზრუნველი ოჯახური გარემოს შექმნაზე, ძალადობის რისკის ქვეშ მყოფი 
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ოჯახების უზრუნველყოფაზე სპეციალიზებული დახმარებითა და მხარდაჭერით, 

საფრთხის შემცველელი გარემოს ფიზიკურ ცვლილებებზე, რისკ-ფაქტორების 

შემცირებაზე როგორც ოჯახში, ისე საჯარო სივრცეებში,  კულტურული 

დამოკიდებულებების და ღირებულებების გადაფასებაზე და ა.შ. ცხადია, აღნიშნული 

მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყველა იმ ინსტიტუციის თანაბარი ჩართულობა, რომელთა 

არსებობა/ფუნქციონირება პირდაპირ უკავშირდება მოზარდის განვითარებას. რაც შეეხება 

კონკრეტულ რეკომენდაციებს, ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის 

მიხედვით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 

- სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისა და სკოლის მოსწავლეთა სააღმზრდელო და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არაძალადობრივ ქცევაზე ორიენტირებული 

პროგრამების შემუშავება; აღნიშნული პროგრამების საფუძველზე, პედაგოგების 

კვალიფიკაციის ამაღლება; 

- სკოლის მოსწავლეთათვის დემოკრატიისა და სხვა სოციალური ღირებულებების 

სწავლება, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარებისა და კომპრომისის მიღწევის, 

მეთოდების ჩათვლით; 

-  მოსწავლეთათვის „ოჯახში ძალადობის შესახებ“ სპეციალური კურსის შეთავაზება, 

რომლის მიზანი იქნება მათი უფლებებისა და პასუხისმგებლობების სწავლება. აგრეთვე, 

ინფორმაციის მიწოდება არასრულწლოვანთა აღზრდასა და სწავლებასთან დაკავშირებით 

მშობლების ან მათი უფლებამონაცვლეების კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებთან დაკავშირებით.  

-  ე.წ. ოჯახური პედაგოგიკის მეშვეობით, თვალსაჩინოდ უნდა წარმოჩინდეს 

ძალადობრივი კონფლიქტების ალტერნატიული, კომპრომისული მოგვარების გზები, რის 

საფუძველზეც, მოსწავლეები  მოემზადებიან მომავალი არაძალადობრივი და 

სტერეოტიპებისაგან თავისუფალი ოჯახური ცხოვრებისათვის; 

- მნიშვნელოვანია, რომ სკოლებში მშობლებისთვის მოეწყოს სავალდებულო 

სემინარები, სადაც მშობლებს მიაწვდიან ინფორმაციას ოჯახში ძალადობის თემაზე, 

განსაკუთრებით ბავშვების ფსიქიკაზე მისი მავნე ზემოქმედების შესახებ. მშობლებს უნდა 

განემარტოთ, რომ ბავშვების ჯანმრთელობა ზიანდება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც 
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ძალადობა უშუალოდ მათზე არ ხორციელდება და ისინი მხოლოდ მსგავსი ქმედებების 

მოწმენი არიან.  

ოჯახური ძალადობის  პრევენციისა და ბავშვებზე ზრუნვის  ღონისძიებებზე 

ზემოქმედების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაცია რეკომენდაციას უწევს მათ განხორციელებას  ოთხ ძირითად  ეტაპად: 

- პრობლემის განსაზღვრა; 

- მიზეზებისა და რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირება; 

- რისკის ფაქტორების შემცირებისკენ მიმართული ღონისძიებების შემუშავება და 

ტესტირება; 

- საქმიანობის ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და 

დადასტურებული ეფექტური საქმიანობის მასშტაბის გაფართოება. 

VII. დასკვნა 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი ადამიანი უნდა 

დაფიქრდეს და გააანალიზოს საკუთარი ცხოვრების წესი, მისთვის ჩვეული ქცევები და 

მათი წინაპირობები, მათი გავლენა ოჯახური ურთიერთობების სტილზე და ოჯახის 

თითოეული წევრის ცხოვრების კეთილდღეობის ხარისხზე. უფროსები აუცილებლად 

უნდა დაეხმარონ მოზარდებს და ბავშვებს მათი საუკეთესო ინტერესების 

გათვალისწინებაში და რეალიზაციაში და არა, პირიქით, გაუთვითცნობიერებელი 

ქცევებით დააზიანონ მათი ფსიქო-ემოციური სფერო, ვინაიდან, როგორც არაერთხელ 

აღვნიშნეთ ზევით,  სწორედ ოჯახური ძალადობის შედეგები ახდენს გავლენას პიროვნების 

ფუნქციონირების ყველა დონეზე, რომელსაც, თავის მხრივ,  მივყავართ ისეთ მყარ 

პიროვნულ ცვლილებებამდე, რომელიც სამომავლოდ ხელს უშლის ადამიანის პიროვნულ 

რეალიზაციას მთელი ცხოვრების მანძილზე. და ბოლოს, უნდა გვახსოვდეს, რომ   

ბავშვობაში მიღებულმა ფსიქოტრავმამ,  გარდა უშუალო ზემოქმედებისა, შესაძლებელია 

გამოიწვიოს ე.წ. გრძელვადიანი შედეგიც, რაც შესაძლებელია აისახოს როგორც პირადი 

ურთიერთობების ხარისხზე, ისე ოჯახური ურთიერთობების სტილზე, სპეციფიკური 

ცხოვრებისეული სტილის ფორმირებაზე და ა.შ. მით უმეტეს, რომ იმ ადამიანების 

ცხოვრების შესწავლისას, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობენ, მკვლევარების მიერ  



110

 

არაერთხელ დაფიქსირებულა აღნიშნული ძალადობრივი ქცევით საკუთარი 

ბავშვობისდროინდელი გადაუჭრელი პრობლემების მოგვარების მცდელობა. 
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სასჯელის დამაფუძნებელი  და სასჯელის შეფარდების 
ბრალის სახეები,  მათ შორის განსხვავება და მათი 

მნიშვნელობა სასჯელის დანიშვნისას 

 
 

თამარ ლალიაშვილი 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი 

 

 

Abstract 

The notion of guilt and its degrees, which is a main basis for application of sentence is not 

explicitly defined in any of the articles of the criminal code. Instead, criminal code recognizes the 

basic principle of guilt- no punishment without guilt – nulla poena sine culpa.   

The guilt and the circumstances determining its degree are essential for the application of 

the sentence. The article overviews the importance of guilt for sentencing and its central role in 

three main directions: Guilt, as one of the main principles of the criminal code – nulla poena sine 

culpa – without which there is no criminal liability; guilt as a core element of the offence; guilt as 

a main criteria for determining the scope of punishment.    

Guilt as the element founding criminal liability (founding guilt) concerns only punishment 

and thus the question is whether the person should be punished or not. In the sentencing process, 

the guilt determines the mode of punishment (application guilt). Thus, the „founding guilt 

“determines whether the person should be punished and „application guilt “determines how he/she 

should be punished. The guilt depends on whether the defendant is personally blamed due to 

his/her voluntary conduct, which is relevant for both types of guilt.    

Despite the fact that the „founding guilt “and „application guilt “systematically differ from 

each other, in fact, they deal with one and the same issue, the issue of blame. 
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The article presents to the reader the issues concerning the application of the sentence, as 

well as those concerning the social dangerousness of the offender.   

In determining the level of punishment, the offender should be subjected to the exact type 

and amount of the sentence, which is necessary for his/her correction. For this purpose, the 

personality of the defendant should be taken into account, which enables the evaluation of 

probability of the correction of the defendant.  

Keywords : wrongfulness of the conduct , Guilt as the element founding criminal liability, 

founding guilt punishment, guilt in sentencing, guilt.  

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის არც ერთი მუხლი ცალსახად   არ 

საუბრობს სასჯელის შეფარდების ძირითად საფუძვლად ბრალზე და მის  სიმძიმეზე. 

მიუხედავდ იმისა, რომ  აღიარებულია ბრალის ძირითადი პრინციპი - არ არსებობს 

სასჯელი ბრალის გარეშე nulla poena sine culpa.  სასჯელის შეფარდებისათვის კი 

უმნიშვნელოვანესია სასჯელის შეფარდების ბრალი და ის გარემოებები, რაც გავლენას 

ახდენს ბრალის სიმძიმის განსაზღვრაზე. 

სტატიაში მიმოხილულია ბრალის მნიშვნელობა  სასჯელის შეფარდებისას მისი 

ცენტრალური ადგილი სამი მიმართულებით: როგორც  სისხლის სამართლის 

უმნიშნელოვანესი პრინციპი nulla poena sine culpa, როგორც დანაშაულის შემადგენლობის 

ერთ ერთი უმიშვნელოვანესი ელემენტი, რომლის გარეშეც არ არსებობს 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმეგებლობა, როგორც სასჯელის მოცულობის დადგენის 

უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმი. 

სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი  ეხება მხოლოდ დასჯას და შესაბამისად ისმება 

კითხვა „თუ“ უნდა დაისაჯოს? , მაშინ როდესაც სასჯელის შეფარდების ბრალის 

შემთხვევაში, საკითხი ეხება თუ როგორ უნდა იქნეს დასჯილი. ანუ  სასჯელის 

დამაფუძნებელი ბრალი განსაზღვრავს უნდა დაისაჯოს თუ არა პირი, ხოლო სასჯელის 

შეფარდების ბრალი ადგენს თუ როგორ უნდა დაისაჯოს?, ბრალი დამოკიდებულია იმაზე  
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ქმედების ჩამდენის პერსონალური გაკიცხვა ხდება თუ არა მისი ნებელობით ქმედებასთან 

დაკაშირებით, რაც ორივე ბრალის სახისათვის რელევანტურია.   

მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი და სასჯელის 

შეფარდების ბრალი სისტემურად განსხვავდებიან, ორივე ცნებით მაინც  ძირითადად  

ერთსა და იმავე საგნობრივ საკითხებზე  ხდება გადაწყვეტილების მიღება: ორივე ცნება 

ეხება  გაკიცხვას. 

სტატია ასევე ეხება და მკითხველს წარუდგენს სასჯელის შეფარდებისას,. 

ბრალდებულის პირონების საშიშროებასთან დაკავშირებულ საკითხებს  

სასჯელის ზომის განსაზღვრისას ქმედების ჩამდენმა სწორედ იმ სახისა და ზომის  

სასჯელი უნდა მიიღოს, რაც მის გამოსასწორებლადაა საჭირო, ამისათვის კი 

მნიშვნელოვანია სწორედ ბრალდებულის პიროვნების გათვალისწინება, რომელიც 

დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა, რომ მოსალოდნელია იგი გამოსწორდეს 

მისთვის შეფარდებული სასჯელით.  

საკვანძო სიტყვები: ქმედების უმართლობა,  სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი, 

ბრალი,  სასჯელი, სასჯელის შეფარდების ბრალი. 

I. შესავალი 

სასჯელის შეფარდების პრობლემატიკა არა მხოლოდ პრაქტიკული არამედ   

სამეცნიერო  მნიშნელობისაცაა. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის არც ერთი მუხლი ცალსახად   არ 

საუბრობს სასჯელის შეფარდების ძირითად საფუძვლად ბრალზე და მის  სიმძიმეზე. 

სასჯელის შეფარდებისათვის კი უმნიშვნელოვანესია სასჯელის შეფარდების ბრალი და ის 

გარემოებები, რაც გავლენას ახდენს ბრალის სიმძიმის განსაზღვრაზე. 

მართალია სსკ-ის 53-ე მუხლის მე-3 ნაწილი საუბრობს სასჯელის დანიშვნის  

შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებზე, მაგრამ  ამ მუხლში არ არის    მკაფიო 

გამიჯვნა სასჯელის შეფარდების ბრალის და ბრალდებულის პიროვნების 

დამახასიათბელი იმ გარემოებების თაობაზე, რაც გავლენას ახდენს სასჯელის სახისა და 

ზომის შერჩევაზე. აღნიშნულ მუხლში საუბარია დამნაშავის პასუხისმგებლობის 

შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებზე, კერძოდ, დანაშაულის მოტივსა და 
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მიზანზე, ქმედებაში გამოვლენილ მართლსაწინააღმდეგო ნებას, მოვალეობათა დარღვევის 

ხასიათსა და ზომაზე, ქმედების განხორციელების სახეს, ხერხსა და მართლსაწინააღმდეგო 

შედეგზე, დამნაშავის წარსულ ცხოვრებას, პირად და ეკონომიკურ პირობებსა და 

ყოფაქცევაზე ქმედების შემდეგ, განსაკუთრებით – მის მისწრაფებაზე, აანაზღაუროს ზიანი, 

შეურიგდეს დაზარალებულს. 

სტატიის მიზანია გააცნოს  მკითხველს სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი და 

სასჯელის შეფარდების ბრალის ცნებები, მათ  შორის განსხვავება. 

სტატიის მიზანია   წარმოაჩინოს სასჯელის შეფარდების როგორც მატერიალურ 

ასევე პროცესუალურ სამართლებრივი ცალკეული პრობლემატიკური საკითხები,  კერძოდ 

გაეცეს შემდეგ კითხვებს პასუხი:  

1. არის თუ არა  სასჯელის სახე და ზომა დაკავშირებული ქმედების ჩამდენის 

სასჯელის შეფარდების ბრალსა და მისი პიროვნების საშიშროებასთან ?  

2. რა როლს ასრულებს  სასჯელის შეფარდებისას   ბრალდებულის პიროვნება და მისი 

მნიშნელობა  სასჯელის შეფარდების ბრალის სიმძიმისა და მისი ხარისხის განსაზღვრისას? 

ეს საკითხი წარმოადგენს სასჯელის შეფარდების უმნიშვნელოვან სკითხებს.  ეს 

ისეთივე მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც საკითხი  თუ რატომ ვსჯით ქმედების 

ჩამდენს?  იმიტომ რომ  უღირსი ქმედება ჩაიდინა თუ  იმისათვის რომ მომვალში მან აღარ 

ჩაიდინოს დანაშაული?  ან თუ იმისათვის რომ სასჯელის მთავრი მიზანი განხორციელდა, 

კერძოდ დასჯა? რა დროსაც სასჯელმა დასჯის მიზანს მიაღწია პიროვნების დასჯით, ან თუ 

იმისათვის, რომ სასჯელმა  სამართლის სტაბილურობას მიაღწია და სამართლებრივი 

მშვიდობა აღადგინა? 

3.  როგორ უნდა განსაზღვროს სასჯელის სახე და ზომა მოსამართლემ  კონკრეტული 

ქმედების ჩადენისას? უნდა იმსჯელოს  თუ არა სასჯელის შეფარდების ბრალისა და 

ბრალდებულის პიროვნებაზე,  სადაც გამოიკვეთება დანაშაულებრივი ქმედებისა და 

შედეგის  უმართლობის (უღირსობის) შეფასების კრიტერიუმები და მათი მნიშვნელობა 

სასჯელის სახისა და მოცულობის განსაზღვრისას? 
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აღიშნულიდან გამომდინარე  ცალკე უნდა განვიხილოთ  სასჯელთან მიმართებაში 

სასჯელის შეფარდების ბრალი, მისი განსხვავება დასჯის დამაფუძნებელ ბრალთან,   

პიროვნების საშიშროება სასჯელის დანიშვნისას. 

II. განსხვავება სასჯელის (დანაშაულის შემადგენლობის) დამაფუძნებელ ბრალსა  და 

სასჯელის შეფარდების ბრალს შორის 

ლიტერატურაში განასხვავებენ ორი სახის ბრალს:  სასჯელის დამაფუძნებელ 

(დანაშაულის შემადგენლობის დამაფუძნებეკლ და სასჯელის შეფარდების ბრალს.1 

დღეისათვის მწვავე დისკუსიები მიმდინარეობს სასჯელის დამაფუძნებელ და სასჯელის 

შეფარდების ბრალზე.2   

დღეს გაბატონებული დანაშაულის სამწევროვანი დაყოფით (დანაშაული 

შემადგენლობის ელემენტებია-ქმედება, მართლწინაააღმდეგობა ბრალი) აღიარებულია, 

რომ განზრახვა და გაუფრთხილებლობა  ბრალის სახეებს არ წარმოადგენს, არამედ 

კანონით აკრაძალული   ქმედბის შემადგენლობის ნაწილია, რომლებსაც, მხოლოდ ბრალის 

ფორმისათვის აქვს მნიშვნელობა3   

2.1. სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი  

საქართველოს სისხლის მატერიალურ კოდექში ტერმინი ბრალი გამოყენებულია 

სხვადასხვა მუხლებში, მაგრამ ბრალის ცნების განმარტება კოდექსში არაა მოცემული,  

თუმცა ბრალს სისხლის სამართალში ცენტრალური ადგილი უკავია სამი მიმართულებით: 

ა. ის წარმოადგენს  სისხლის სამართლის უმნიშნელოვანეს პრინციპს nulla poena sine 

culpa. 

ბ. ის არის დანაშაულის შემადგენლობის ერთ ერთი უმიშვნელოვანესი ელემენტი, 

რომლის გარეშეც არ არსებობს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმეგებლობა 

გ. მას კონკრეტული სასჯელის შეფარდებისას   გადამწყვეტი მნიშვნელობა გააჩნია.  

                                                            
1  Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung S.184, 2019  
2 სასჯელი და მისი შეფარდება , თ ცქიტიშვილი 2019. გვ.74 
3 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung S.184, 2019  s. 135 
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აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თითოულ მითითებულ სფეროში 

გამოყენებული ბრალი გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან, ბრალის ძირითადი პრინციპი არ 

არსებობს სასჯელი ბრალის გარეშე nulla poena sine culpa სისხლის მატერიალური კოდექსი 

ითვალისწინებს უმნიშვნელოვანეს პრინციპს არ არსებობს სასჯელი ბრალის გარეშე, 

ვინაიდან სასჯელის წინაპირობა სწორედ ბრალია.  

2.2 დასჯის დამაფუძნებელი ბრალი და  სასჯელის შეფარდების ბრალის 

მნიშვნელობა სამართალ შეფარდებისას 

ბრალი, ერთის მხრივ წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

(დასჯადობის) წინაპირობას, რომლის ხარისხი და მოცულობა მეორეს მხრივ  

განსაზღვრავს სასჯელის სახისა და ზომის შეფარდებას. სწორედ აქედან გამომდინარე 

შესაძლებელი ხდება  მათი გამიჯვნა და  საუბარი   ბრალის  ორ სახეზე და მათ შორი 

განსხვავებაზე.4 

განსხვაებების გასარკევად ჩნდება ორი კითხვა. პირველ რიგში ყოველთვის პასუხი 

უნდა გაეცეს პირველ შეკითხვას- ემსახურება თუ არა  ბრალი დანაშაულის დადგენას?  და 

მხოლოდ ამის შემდეგ, მეორე კითხვას,  როგორ უნდა მოხდეს უკვე დანაშაულად 

შერაცხული  კონკრეტული ქმედებისათვის  ბრალის შესაბამისად სასჯელის განსაზღვრა? 

ამ კონცეფციით  ბრალის ცნებას, ბრალის პრინციპის არსით  ორი  განსხვავებული ფუნქცია 

გააჩნია: 

ა. დასჯის დამაფუძნებელი (დანაშაულის შემადგენლობის დამაფუძნებელი)  

ბ. სასჯელის მზღუდავი(სასჯელის შეფარდების) ფუნქცია 

ეს ფუნქციები გამოიხატება შემდეგ შეკითხვებში“ უნდა დაისაჯოს“ და ‚“როგორ“ 

(რა სახით, სასჯელის რა სახე და ზომა) უნდა დაისაჯოს?5 

დასჯის დამაფუძნებელი ფუნქციისას  ბრალი სავალდებულო წინაპირობაა. დასჯის 

დამაფუძნებელი ბრალი დანაშაულის შემადგენლობის და შესაბამისად  სისხლის 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სავალდებულო წინაპირობაა და პასუხობს კითხვას 

დაისაჯოს თუ არა ქმედების ჩამდენი პირი ანუ შეეფარდოს თუ არა სასჯელი? ანუ თუ 

                                                            
4  Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung  2019 S.129 
5 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung  2019, S. 130 
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როგორ უნდა დაისაჯოს ქმედების  ჩამდენი პირი,  სასჯელის რა სახით და ზომით 

(სასჯელის სახე და მოცულობა, სასჯელის სახისა და მოცულობის პრინციპი კონკრეტული 

სასჯელის გამოყენებისას), ამაზეც პასუხს ბრალი იძლევა .6 სწორედ აქედან გამომდინარე 

ჩამოყალიბდა ბრალის ორი სახე დასჯის დამაფუძნებელი და სასჯელის შეფარდების 

ბრალი.7 

ზემოდ მითითებულიდან გამომდირე ბრალი აფუძნებს  როგორც ქმედების 

დასჯადობას, კერძოდ იგი არის დანაშაულის შემადგენლობის ერთ - ერთი 

უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, დანაშაული კი სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობს საფუძველია, ასევე გავლენას ახდენს სასჯელის სახისა და ზომის 

შეფარდებაზე, საიდანაც წარმოიშვა ორი ტერმინი დასჯადობის დამაფუძნებელი ბრალი 

და სასჯელის შეფარდების ბრალი, რომელიც უკვე თავის ფუნქციონირებას იწყებს 

სასჯელის  სახისა და ზომის შერჩევისას8  

ამგვარად, ბრალი  ერთის მხრივ აფუძნებს დასჯადობას და მეორეს მხრივ გავლენას 

ახდენს სასჯელის შეფარდებისას სასჯელის  სახესა და ზომაზე. აქედან გამომდინარე 

განასხვავებენ  ბრალის ცნებას დანაშაულის  მოძღვრებასა და ბრალის ცნებას სასჯელის 

შეფარდებისას9 

2.3. სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი. ბრალის ცნება დანაშაულის მოძღვრებაში 

სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი   ეხება საკითხს მოქმედებდა თუ არა ქმედების 

ჩამდენი პირი  ბრალეულად  და  უნდა დაისაჯოს თუ არა იგი. ბრალი არის დანაშაულის 

შემადგენლობის კომპონენტი. ბრალის არ არსებობა გამორიცხავს დანაშაულის არსებობას. 

დიდი როლი ენიჭება საკითხს  რა ადგილი უკავია ბრალს დანაშაულის შემადგენლობაში, 

ამიტომ უმნიშველოვანესია  დასჯის დამაფუძნებელი ბრალის გამიჯვნა  დანაშაულის 

შემადგენლობის სხვა ნიშნებთან მიმართებაში. 

2.4. სისხლის სამართლებრივი უმართლობა და ბრალი დანაშაულის მოძღვრებაში 

ქართულ სისხლის სამართალში უკვე დიდი ხანია აღიარებულია , რომ ყველა 

დასჯადი ქმედების ამოსავალი წერტილი არის ქმედების ჩამდენი პირის მიერ 

                                                            
6  Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019 , S. 129 
7 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019, s.130 
8 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019 S. 130 
9 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019  S.130 
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განხორციელებული  უმართლობა,10 რომელიც დანაშაულად იქცევა თუ ის ბრალეულადაა 

ჩადენილი. თუ რა მოიაზრება  უმართლობასა და  ბრალში  და  მათი შინაარსი რა 

ელემენტებს მოიცავს დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე.  

III. უმართლობა და ბრალი  კლასიკურ დანაშაულის მოძღვრებაში 

ნატურალური ან კაუზალურ ქმედების მოძღვრების ფარგლებში  ითვლებოდა, რომ 

უმართმლობა, კერძოდ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ნებელობით განხორციელება, 

დანაშაულის შემადგენლობას ქმნიდა. ქმედება აქ განიხილებოდა  ნებელობითი 

სხეულებრივი მოქმედება. თავდაპირველად  ქმედებად განიხილებოდა მარტო ადამიანის 

ნებელობითი სხეულებრივი მოქმედებები, მოგვიანებით ნებისმიერი   „ნებელობითი“ 

(willkürliche) ქმედებები. დანაშაულებრივი ქმედების დასადგენად ასეთი ქმედება   უნდა 

ყოფილიყო მიზეზობრივი კავშირში შედეგთან. ხდებოდა მხოლოდ იმის შემოწმება  თუ 

პირს  სურდა ემოქმედა, მაგრამ თუ ამ ქმედებით რისი მიღწევა სურდა ეს უკვე 

წარმოადგენდა მხოლოდ ბრალის გადასაწყვეტ საკითხს11  

3.1. ობიექტური უმართლობა და ბრალის ფსიქოლოგიური თეორია  (ლისტი, 

ბელინგი) 

კლასიკური დანაშაულის შემადგენლობა ოთხწევროვანი იყო. მთავარი და 

მნიშნელოვანი იყო ნებელობითი (gewillkürte) ქმედება, რის შემდეგაც ხდებოდა 

დანაშაულის შემადგენლობის შესაბამისობის,  მართლწინააღმდეგობის და ბრალის 

შემოწმება. ამასთან განასხვავებდნენ დანაშაულის  ობიექტურ (გარეგნულ)  და სუბიექტურ 

(შინაგან)  შემადგენელ კომპონენტებს.  ქმედების ობიექტური მხარე  შეიცავდა, როგორც 

ობიექტურ - დესკრიფციულ დანაშაულის შემადგენლობის შესაბამის, ასევე ობიექტურ - 

ნორმატიულ მართლწინააღმდეგობას, მაშინ როდესაც ბრალი ქმედების სუბიექტურ 

მხარეს წარმოადგენდა.  ბრალი დანაშაულის კლასიკური ცნების თანახმად აერთიანებდა 

ყველა გონებრივ თუ სულიერ მოვლენებს, რაც ქმედების დროს ქმედების 

                                                            
10 ცქიტიშვილი თ., სასჯელი და მისი შეფარდება, 2019, გვ. 178 

11 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019S.132.. Wessels/ Beulke/ Satzger,AT (2017), 

Rn. 130 ff. 
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განმახორციელებლის შინაგანში მიმდინარეობდა, რის შედეგადაც განზრახვა და 

გაუფრთხილებლობა  როგორც ბრალის ფორმები ისე განიხილებოდა. 12 

ამგვარად ბრალის  ფსიქოლოგიური თეორიის მიხედვით, ბრალი არის პირის 

ფსიქიკური დამოკიდებულება ქმედების ჩამდენი პირის მიერ ქმედებისა და შედეგისადმი, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ პირის მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედება  

ობიექტურად უმართლობის, ხოლო სუბიექტურად ბრალის ეტაპზე მოწმდება, ეს კი 

გულისხმობს, რომ ბრალი მხოლოდ წმინდა სუბიექტურ,  ხოლო უმართლობა  ობიექტურ 

კატეგორიას წარმოადგენს13 ეს თეორია დღეისათვის უარყოფილია. პრობლემა ჩნდება 

დაუდევრობის დროს, ფსიქოლოგიური თეორიით არ აიხსნება რატომ არის პირი 

არაბრალეული საპატიებელი გარემოებების დროს, მაშინ როდესაც მან სამართლებრივი 

სიკეთის ხელყოფა  განზრახ და მართლსაწინააღმდეგოდ მოახდინა.14 

3.2. დანაშაულის ფინალურ მოძღვრების წმინდა ნორმატიული ბრალის თეორია 

(Welzel ) 

ფინალური ქმედების მოძღვრების თანახმად ადამიანის ქმედება, ადამიანი 

მიზანმიმართული,  მიზნობრივი საქმიანობაა (Zwecktätigkeit), ვინაიდან ადამიანს 

შეუძლია თავისი ქმედების შედეგი, გარკვეული მოცულობით, გაითვალისწინოს და 

შესაბამისად თავისი მოქმედება ამ მიზნის მისაღწევად დაგეგმილად მართოს.15  აქ უკვე 

საკითხი ეხება ნებელობის შინაარს, გადამწყვეტია არა ის თუ  კონკრეტული ქმედება 

ხორციელდება, არამედ ის, თუ ამ ქმედებით კონკრეტულად რა იყო გამზინული. ამის 

შედეგი კი იყო  ის, რომ ქმედების შემადგენლობა უკვე შემოიფარგლება არა მხოლოდ  

ობიექტური გარესამყაროს აღმწერი ფუნქციით, არამედ უკვე მოიცავს ქმედების 

შემადგენლობის ფინალურ სტრუქტურას, რითაც ქმედების ობიექტურ შემადგენლობაში 

სუბიექტური შემადგენლობაც ჩნდება. ველცელის შესაბამისად  განზრახვა როგორც 

ქმედების შემადგენლობის ნაწილი, ერთდროულად  უმართლობის შემადგენლობის 

ნაწილიცაა.16 ამგვარად ველცელმა ბრალის ცნება   მთლიანად “გაწმინდა” ფსიქოლოგიური 

                                                            
12 Krey/ Esser , AT(2016) Rn. 15, Schünemann in. GdmS (1984), 1 (20), Heinric,h AT(2016), Rn 96 

13 Gropp, AT, 2015,  Rn. 8, Duru, ZJS  2012, 734, Jescheck/Weigend AT 2016 Rn.688 

14 Jescheck, Weigend, AT (1996), s.. 202-203 

15 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s.136ff 
16 Walter, in: LK StGB 2007, Vor §13, Rn.29 
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ელემენტებისაგან,17  შესაბამისად მოხდა ბრალის გასუბიექტურება და ნორმატირება.18  

განზრახვა გატანილ იქნა  ბრალიდან.  ფინალური დანაშაულის ცნების შემადგენლობა  და 

ბრალი მოექცა აღნიშნულის ზეგავლენის ქვეშ: ამის შესაბამისად უმართლობა წარმოადგენს  

ქმედები ნებელობის თავისებურებების ერთობლიობას, რომლებიც ქმედების ნებელობას  

როგორც გასაკიცხს ისე წარმოადგენენ.  

გამომდინარე აქედან ველცელმა ბრალი  ქმედების შემადგენლობის ელემენტად 

მიიჩნია, ბრალი კი წმინდა შეფასებით კატეგორიად.19 

IV. დღეს არსებული მოძღვრება დანაშაულზე და ბრალის ნორმატიული ცნება 

დღეს მოქმედი მოძღვრება დანაშაულზე  ნეოკლასიკურ სისტემას უკავშირებს   

ფინალისტურს. სამართლის პრაქტიკაში  ქმედებაში მოიაზრება პირის ნებელობითი ქცევა, 

როგორც აქტიური მოქმედებით ასევე უმოქმედობით, სადაც  ქმედების ორივე ფორმა  

შეგნებულად ან შეუგნებლად გარკვეულ  შედეგზეა მიმართული.20  ამოსავალი წერტილია  

ნებელობაზე დაფუძნებული  ნატურლურ (კაუზალური) ქმედების ცნება.21 ამავდროულად 

მართალია უარყოფილია სპეციალური ფინალური მოძღრება ქმედებაზე, მაგრამ  მის  

შედეგებს, განსაკუთრებით განზრახვის გადატანით სუბიექტური მხარის 

შემადგენლობაში, მივყევართ დანაშაულის შემადგენლობის სამწევროვან დაყოფამდე, 

ქმედების შემადგენლობა, მართლწინააღმდეგობა  და ბრალი. 22 

დანაშაულის შემადგენლობიდან გამომდინარე   განზრახვა და გაუფრთხილებლობა 

უმართლობის (ქმედების) შემადგენელი ელემენტებია და ამით ქმედების ბრალეულად 

(ბრალის ორივე ფორმის, მათ შორის სასჯელის შეფარდების ბრალის) შეფასების ობიექტი.23 

4.1 უმართლობისა და ბრალის გამიჯვნა  

სისხლის მატერიალური სამართალი ბრალს და უმართლობას მკაცრად მიჯნავს 

ერთმანეთისაგან.24 უმართლობისას ხდება ქმედებისა და მისი მართლწინააღმდეგობის 

                                                            
17  Roxin, AT I 2006, S. 202- 203 
18 Roxin, AT I 2006,§6 Rn.23 
19 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019, S.136ff 
20 Fischer, StGB, 2018, Vor §13  Rn. 3 u. 7  
21 Fischer, StGB, 2018, Vor §13  Rn. 3 u. 7 
22 Freund, in MüKo StGB, 2017, Vor § 13 Rn. 13 
23 Gropp, AT , 2015, §6, Rn. 24 
24  Wessels/ Beulke, Strafrecht, algemeiner Teil, 39 auflage 394 
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გადასინჯვა, ბრალის სფეროში კი იმის დადგენა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება პირადად 

უნდა შეერაცხოს თუ არა პირს.25 

4.2. სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი  

მას შემდეგ, რაც  გადაისინჯება და დადგინდება, რომ სახეზეა  ქმედების 

შემადგენლობა და მართლწინააღმდეგობა, დგება საკითხი, ქმედების ჩამდენმა 

უმართლობა ბრალეულად განახორციელა თუ არა.  ამგვრად პირველად დგინდება 

უმართლობა, შემდეგ კი ბრალი, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ  უმართლობა 

შესაძლებელია ბრალის გარეშე იქნეს ჩადენილი და შესაბამისად  უმართლობა არსებობს 

ბრალის გარეშე, მაგრამ ბრალი უმართლობის გარეშე არ არსებობს.26  

4.3. დასჯის დამაფუძნებელი ბრალი, როგორც პერსონალური გაკიცხვა 

სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალის ფუნქციის განხილვისას, როგორც უკვე ავღნიშ 

ნეთ, დღევანდელი გაგებით  სასჯელი შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ დაინიშნოს, როცა 

ქმედების ჩამდენი უმართლობას ბრალეულად განახორციელებს,  მას მისი პერსნალური 

არასწორი ქცევა შეერაცხება. ბრალის შერაცხვა ხორციელდება მხოლოდ მას შემდეგ, როცა 

პირს პერსონალურად, მის მიერ განხორციელებული ქცევისათვის გაკიცხავენ.27 ამგვარად 

სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი შესაძლებელია განიმარტოს, როგორც წინაპირობათა 

ერთობლიობა, რომელთა მეშვეობითაც პირს მის მიერ მართლსაწინაარმდეგოდ ჩადენილი 

ქმედება პერსონალურად ბრალად შეერაცხება,28 რითაც ბრალი და გაკიცხვა ერთმანეთს 

უთანაბრდება. ეს წინაპირობები აფუძნებს  ქმედების დასჯადობას. ამ წინაპირობების არ 

არსებობა გამორიცხავს  პირისათვის სასჯელის შეფარდებას 29  

4.4. სასჯელის დამაფუძნებელი და სასჯელის შეფარდების ბრალს შორის 

განსხვავება 

როგორც უკვე ზემოდ იქნა ნახსენები სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი  ეხება 

მხოლოდ დასჯას და შესაბამისად ისმება კითხვა „თუ“ უნდა დაისაჯოს? , მაშინ როდესაც 

სასჯელის შეფარდების ბრალის შემთხვევაში, საკითხი ეხება თუ როგორ უნდა იქნეს 

                                                            
25 Wessels/ Beulke, Strafrecht, algemeiner Teil, 39 auflage Rn 394ff 
26 Krey/Esser, AT, 2016, Rn. 265, Heinrich , AT 2016, Rn. 93 
27 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s 169 ff 
28 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s S. 170 
29 Eisele , in. Schönke / Schröder , 2014, Vor§13ff Rn. 111 
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დასჯილი. ანუ  სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი განსაზღვრავს უნდა დაისაჯოს თუ არა 

პირი, ხოლო სასჯელის შეფარდების ბრალი ადგენს თუ როგორ უნდა დაისაჯოს? როგორც 

ზემოდ იქნა აღნიშნული, ბრალი დამოკიდებულია იმაზე  ქმედების ჩამდენის 

პერსონალური გაკიცხვა ხდება თუ არა მისი ნებელობით ქმედებასთან დაკაშირებით, რაც 

ორივე ბრალის სახისათვის რელევანტურია.   

მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი და სასჯელის 

შეფარდების ბრალი სისტემურად განსხვავდებიან, ორივე ცნებით მაინც  ძირითადად  

ერთსა და იმავე საგნობრივ საკითხებზე  ხდება გადაწყვეტილების მიღება: ორივე ცნება 

ეხება  გაკიცხვას.30 

მაშინ როდესაც  სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალის შემთხვევაში საკითხი ეხება 

მხოლოდ იმას, დადგინდეს,  ქმედების ჩამდენი  პერსონალურად გაიკიცხოს თუ არა, 

სასჯელის შეფარდების ბრალის ფარგლებში  საკითხი ეხება მის ინდივიდუალურ წონას, 

მის კონკრეტულ მოცულობას: ისმის კითხვა  რა სიმძიმისაა ქმედების ჩამდენი პირის  

პერსონალური (ინდივიდუალური) გასაკიცხაობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.31 

 ბრალის ორივე ცნების განმასხვავებელია ისიც, რომ  სასჯელის შეფარდების 

ბრალის ცნება საფეხურებრივად მოსდევს სასჯელის დამაფუძნებელ ბრალს.32 სასჯელის 

შეფარდების ბრალი განიხილება, როგორც   ზემოთ ან ქვემოთ ასვლისა და ჩასვლის 

უნარიანი ცნება33 (კეროდ სასჯელის ჩარჩოში მოძრაობა სასჯელის მოცულობის 

განსაზღვრისას, ) 

V. ბრალის და პიროვნების საშიშროების მნიშვნელობა სასჯელის შეფარდებისას  

 ბრალი და  პიროვნების საშიშროება სასჯელის განსაზღვრის უმნიშვენლოვანესი 

გარემოებებია; სასჯელის სახისა და ზომის განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება ბრალი, 

(რომელზეც საუბარი ზემოდ იყო) თუმცა ასევე შესაძლებელია სასჯელის სახეზე და 

ზომაზე და სასჯელის  ვადაზე გავლენა იქონიოს ბრალდებულის პიროვნების 

საშიშროებამაც. 34 ეს საკითხი მუდმივი დისკუსიის საგანია, შემდეგი გარემოებიდან 

გამომდინარე 

                                                            
30 Meier, Sanktionen, 2014, S. 167 
31 Meier, Sanktionen, 2014, S. 167 
32 Frisch, in FS Müller-Dietz 2001, 237 
33 Meier, Sanktionen, 2014, S. 18  
34 Heinitz, E. Strafzumessung und Persönlichkeit, Aufsatz, 2009, https://doi.org/10.1515/zstw.1951.63.1.57 
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კლასიკურ სკოლას სასჯელი მიაჩნია, როგორც   რეაქცია ქმედების უმართლობაზე 

და პირის ბრალეულობაზე. ბრალი გაგებულია როგორც პირის გასაკიცხაობა, რომელიც 

არის შერაცხადი და აქვს სამართლებრივად სწორედ მოქმედების გაცნობიერების 

(შეგენების) უნარი.35 

თანამედროვე სოციოლოგიური სკოლა  აკრიტიკებს ამ შეხედულებას   სასჯელზე 

და ითხოვს რომ  დამნაშვის პიროვნების საშიშროების ხანგრძლივობა (ანუ მოსალოდნელი 

საშიშროება) მხედველობაში იქნეს მიღებული სასჯელის შეფარდებისას.36 

 განსაკუთრებით ქმედების ჩამდენი პირის პიროვნებიდან მოსალოდნელი საფრთხე 

უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რომ  იგი იგივე ან სხვა დანაშაულებს განმეორებით 

ჩაიდენს,  ეს საკითხი არაერთხელ დადგა საქართველოში პრაქტიკაში მწვავედ, 

განსაკუთრებით შეწყალების ან ამნისტიის შედეგად განთავისუფლებული 

ბრალდებულების მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენა37, და სწორედ სასჯელის შეფარდებისას 

ეს მოსალოდნელი საფრთხეები პიროვნების საშიშროებიდან გამომდინარე უნდა იქნეს 

მხედველობაში მიღებული სასჯელის ვადისა და ზომის განსაზღრისას. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 39 მუხლის მე 2 ნაწილის 

შესაბამისად სასჯელის მიზანი ხორციელდება მსჯავრდებულსა და სხვა პირზე 

ზემოქმედებით, რათა ისინი განიმსჭვალონ მართლწესრიგის დაცვისა და კანონის წინაშე 

პასუხისმგებლობის გრძნობით. მსჯავრდებულზე ასეთი ზემოქმედების ფორმები და 

საშუალებები გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების შესახებ 

საქართველოს კანონმდებლობით. 

რაც ნიშნავს, რომ სასჯელის უმნიშვნელოვანესი მიზანია სპეციალური პრევენცია, 

პირის განმსჭვალვა კანონისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობით, აღნიშნულიდან 

გამომდინარე სწორედ რომ სასჯელის  ზომის განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს 

მიღებული გამოსწორების საჭიროების მქონე და გამოსწორების უნარიანი ქმედების 

ჩამდენი პირის პიროვნება, რომელსაც ისეთი სასჯელი უნდა შეეფარდოს, რაც სასჯელის 

მიზანს მიაღწევს, კერძოდ  შეძლებს ქმედების ჩამდენი პირის  გამოსწორებას. .    

                                                            
35 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s 125ff 
36 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s 135ff 

37 https://for.ge/view/23953/yofili-patimrebi-isev-cixeSi-brundebian.html 
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მეცნიერთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს , რომ სასჯელის მიზანია, პირი შეაკავოს (პირს 

ხელი შეუშალოს) ახალი დანაშაულის ჩადენისაგან, ამიტომ სასჯელის შეფარდებისას, 

კერძოდ  სასჯელის ზომის განსაზღვრისას ქმედების ჩამდენმა სწორედ იმ სახისა და ზომის  

სასჯელი უნდა მიიღოს, რაც მის გამოსასწორებლადაა საჭირო38. ამისათვის კი 

მნიშვნელოვანია სწორედ ბრალდებულის პიროვნების გათვალისწინება, რომელიც 

დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა , რომ მოსალოდნელია იგი გამოსწორდეს 

მისთვის შეფარდებული სასჯელით.  

საზოგადოება იმ ბრალდებულებისაგან რომელთა გამოსწორებაც არ არის 

მოსალოდნელი დაცული უნდა იქნეს უზრუნველყოფის სხვადასხვა საშუალებებით.39 

ამის საპირისპიროდ  სხვა მეცნიერები  სასჯელში ხედავენ მხოლოდ პასუხს 

დანაშაულის ჩადენაზე, რომელსაც დასჯის, ანუ გასაკიცხი უმართლობის დასჯის 

მიზანთან ერთად თან სდევს სხვა  მიზნებიც, კერძოდ  დანაშაულებრივი ქმედებით 

დარღვეული სამართლიანობის, სამართლებრივი მშვიდობის,  სამართლებრივი წესრიგის 

აღდგენის მიზანი,  ამ შეხედულების მიმდევრები თვლიან რომ ამ მიზნიდან გამომდინარე 

სასჯელი ბრალის შესაბამისი უნდა იყოს. 40 

მესამე პოზიციით სასჯელი  მის მიზანს არა მხოლოდ ქმედების ჩამდენზე 

ზემოქმედებაში ხედავს არამედ , მთლიანად საზოგადოებაზე ზემოქმედებაში, 41 სასჯელის 

მუქარა და სასჯელის შეფარდებამ საზოგადოებაზე, განსაკუთრებით პოტენციურ 

დამნაშავეებზე ისეთი გავლენა უნდა მოახდინოს, რომ მათ თავი შეიკავონ დანაშაულის 

ჩადენაზე.  ეს კონცეფცია სასჯელის ზომის განსაზღვრისას რა როლს ასრულებს რთული 

განსასაზღვრია და არც თუ ისე ადვილია ამაზე პასუხის გაცემა. ეს არა მხოლოდ იმიტომ, 

რომ   საეჭვოა, თუ ცალკეულ შემთხვევბში სასჯელის შეფარდებას დაცვითი ზემოქმედება 

აქვს საყოველთაოდ საზოგადოებაზე. რეალურად ეს საკითხი არ არის გამოკვლეული 

პრაქტიკული თვალსაზრისით.  თუმცა იმ პოლიტიკის შედეგი, რომ რაც უფრო მკაცრია 

სასჯელი მით ეფექტურია გენერალური პრევენცია ჩვენ ეს დავინახეთ და განვიცადეთ ანუ 

ამის შედეგები  ჩვენ ვნახეთ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკის გატარებისას, კერძოდ 

რა მძიმე შედეგები ჰქონდა, 22 ათასი პირი სასჯელს პატიმრობის სახით იხდიდა 

                                                            
38 Kräupl. G. Täterpersönlichkeit,straffälligkeit, Strafzumessung, S.55 ff, 1982 
39 Kräupl. G. Täterpersönlichkeit,straffälligkeit, Strafzumessung, S.55 ff, 1982 
40 Meier, B. Strafrechliche sanktionen, 3 auflage. S. 25ff 
41 Meier, Strafrechtliche sanktionen, 3 Auflage, S. 24 ff, ცქიტიშვილი, თ. სასჯელი და მისი შეფარდება, 2019, გვ. 
82ff. 



127

 

საქართველოში 2004-2012 წლებში,  ასევე ნარკოტკულ დანაშაულთა სასჯელებიც საეჭვოა, 

ვინაიდან ისინი საკმაოდ მკაცრია.  

ამ პოლიტიკამ არაერთხელ მიგვიყვანა მიუღებელი დამაშინებელი ეფექტის მქონე 

სასჯელებამდე, ვინაიდან ითვლებოდა, რომ  რაც უფრო მკაცრია სასჯელი   გენერალური 

პრევენცია უკეთესად მოქმედებს.   

გენერალური პრევენციის მიმდევრები სასჯელის შეფარდების საფუძვლად ბრალს 

განიხილავენ. საქართველოს კანონმდებლობა აღიარებს პოზიტიურ გენერალურ 

პრევენციას,  კერძოდ  სასჯელი გამოსადეგია თუ იგი ქმედების ჩადენით დაზიანებულ 

საზოგადოების სამართლებრივ ცნობიერებას გააძლიერებს და ასე დაიცავს მას მომავალში 

მოსალოდნელი დანაშაულებრივი ქმედებებისაგან.42 

VI. სასჯელის ზომისა და სახის ურთერთკავშირი სასჯელის მიზნებთან  

სასჯელის მიზნები, რომელიც სასჯელის შეფარდებით მიიღწევა, გვიჩვენებს რომ ამ 

მიზნებს მჭიდრო კავშირი აქვს პირის ბრალთან და მის საშიშროებასთან, სწორედ ამ ორ 

კომპონენტზე უნდა იქნეს საუბარი სასჯელის მიზნების მისაღწევად. პირის საშიშროება 

მხედველობაში მაშინ მიიღება, როცა სასჯელის მიზანია თავიდან იქნეს აცილებული 

პირისაგან დანაშაულის განმეორებით ჩადენა, ანუ სპეციალური პრევენცია.  სხვა 

დანარჩენი მიზნები უკავშირდება ბრალს, უმართლობის დასჯის მიზანი, ასევე 

სამართლიანობის აღდგენისას ბრალის გათვალისწინება ხდება, ბრალს უფრო ფართო 

მოცულობა აქვს სასჯელის შეფარდებისას  სასჯელის მიზნებიდან გამომდინარე ვიდრე 

პიროვნების საშიშროებას. ბრალი  სასჯელის ყველა მიზნების მისაღწევად  გამოდგება, 

სასჯელის შეფარდებისას სასჯელის სახისა და ზომის განსაზღვრისათვის. სასჯელის 

შეფარდებისას ყველა შემთხვევაში ფასდება ბრალი 

6.1. ბრალის მნიშვნელობა სასჯელის შეფარდებისას 

ბრალი, როგორც სასჯელის შეფარდების მთავარი კრიტერიუმი ბრალის არის 

მთავარი კრიტერიუმი  სასჯელის შეფარდებისას. არ არსებობს სასჯელი ბრალის გარეშე. 

სისხლის სამრთლებრივი უმართლობა  სწორედ ბრალის  არსებობის შემთხვევაში  

გადაიქცევა დანაშაულად. თუ პირს ვერ გავკიცხავთ პირს ისე სასჯელს ვერ შევუფარდებთ. 

                                                            
42 Meier, Strafrechtliche sanktionen, 3 Auflage, S. 24 ff ცქიტიშვილი, თ. სასჯელი და მისი შეფარდება, 2019, გვ. 
82ff 
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პიროვნების საშიშროება ვერ გახდება სასჯელის შეფარდების კრიტერიუმი, 

სისხლის სამართლებრივი უმართლობის ჩადენისას პირის საშიშროება სახეზეა, მაგრამ თუ 

ის ბრალეულად არ მოქმედებს  მას სასჯელს ვერ შევუფარდებთ.  წარმოუდგენელია 

პირისათვის სასჯელის შეფარდება თუ ის ბრალეულად არ მოქმედებდა. ამიტომ ბარალი 

არის სასჯელის შეფარდების ამოსავალი წერტილი.43  სწორედ საჯელის სახისა და ზომის 

განსაზრვრისას ბრალის სიმძიმე უნდა იქნეს მიღებული მხედველობაში.  

რაც შეეხება  პიროვნების  საშიშროებას იგი ვერ გვცემს პასუხს კითხვაზე როგორ 

უნდა დავსაჯოთ პიროვნება თუ კი აღარ არსებობს ამ პიროვნების საშიშროება ან არაა 

მომავალში მოსალოდნელი რომ იგი საშიში იქნება. ამიტომ მთავარი განმსაზღვრელი არის 

ბრალი, ხოლო პიროვნების საშიშროება გარკვეულ შემთხვევებში, როგორც ნაწილობრივ 

სასჯელის ზომის და სახის განმსაზღვრელი. თუმცა მისი მნიშვნელობა ამით არ მცირდება. 

სასჯელის სახისა და ზომის განსასაღვრავად და მისი სამართლიანობის განსაზღვრისათვის 

სწორედ ერთ ერთ კრიტერიუმად აღიარებულია პიროვნების საშიშროება.  

6.2. სასჯელის შეფარდების ბრალის ორი ძირითადი კომპონენტი 

სასჯელის შეფარდების ბრალის 2 კომპონენტი უნდა გამოვყოთ 

ა. შედეგის კომპონენტები, რომელიც მოიცავს მთლიანად უმართლობის 

მოცულობას  

ბ. ქმედების კომპონენტი, რომელიც მოიცავს  ქმედების ჩამდენი პირის 

გასაკიცხაობას 

ორივე კომპონენტი ერთობლიობაში უნდა იქნეს განხილული, არ დაიშვება მათი ცალ- 

ცალკე განხილვა44 

ამ ორი კომპონენტის ასე გამოყოფის მნიშვნელობაზე უთითებს სწორედ  სასჯელის 

ჩარჩობი, რომელიც მატერიალურ კოდექსშია მოცემული. ასე მაგ. ერთი და იგივე 

ქმედებისათვის ერთ შემთხვევაში სასჯელი უფრო მაღალი შეიძლება დაინიშნოს შედეგის 

სახიდან გამომდინარე. ამიტომაა რომ გაუფრთხილებლობითი სიცოცხლის 

მოსპობისათვის უფრო მაღალი სანქციებია დაწესებული, ვიდრე  გაუფრთხილებლობით 

                                                            
43 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s 126ff 
44 Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 3 Auflage, S. 165ff 
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ჯანმრთელობის დაზიანებისათვის. მაშინ როდესაც ქმედებასთან მიმართებაში ორივე 

გაურთხილებლობაა, წინდახედულობის ნორმის დარღვევა, მაგრამ სხვაობა შედეგშია. 

 იგივე შეიძლება ვთქვათ შედეგზეც, შესაძლებელია შედეგი ერთი და იგივე იყოს, 

მაგრამ ქმედება იყო ინტენსიური, მაგალითად ადამიანის სიკვდილი, 

გაუფრთხილებლობით გამოწვეული შედეგი ნალებად დასჯადია ვიდრე განზრახ  

მკვლეობისას დამდგარი იგივე შედეგი, ადამიანის სიკვდილი.  

ქმედების შედეგები, ქმედების ჩამდენის ქცევა ქმედების დაწყებამდე და ქმედების 

განხორციელების შემდეგ. შედეგისა და ქმედების სახის გადასინჯვა-შემოწმება ერთ 

დანაშაულებრივ ქმედებას ეხება. ამიტომ ვსაუბრობთ  ქმედების ბრალზე. 

სასჯელის შეფარდების დროს მხედველობაში მიიღება ქმედების შედეგი, კერძო თუ 

რა შედეგი მოჰყვა, მაგ. თაღლითობის დროს  მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება. მაგ. 

თაღლითობამ გამოიწვია ფირმის გაკოტრება ანდა გადახდისუუნარობა, ან მაგ. 

გაუპატიურების შემთხვევაში მაგ. ქალის ფსიქიური დაავადება  ან და საერთოდ 

თვითმკვლელობა გამოიწვია, ეს ის შედეგებია, რომლებიც კანონში მოიხსენება  მძიმე 

დაზიანება ან  სხვა მძიმე შედეგეი, ან რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ქმედებამდე განხორციელებული ქცევა და ქცევა, 

რომელიც  ქმედების შემდეგ განხორციელდა და ეს მოიაზრება ქმედების ბრალში. 

VII. დასკვნა 

ლიტერატურაში გაბატონებული აზრით45 ქმედების ჩამდენს შეუძლია მიიღოს 

თავისუფალი გადაწყვეტილება სამართლის ნორმის შესრულებასა და უმართლობას შორის 

და ამით მისი არჩევანი უმართლობაზე წარმოადგენს ამოსავალ წერტილს სასჯელის 

დამაფუძნებელი ბრალის გასაკიცხაობაზე. სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი არის  

ადამიანის ქცევის გაკიცხვა. გაკიცხვის ამოსავალი პუნქტია  სხვაგვარად მოქმედების 

შესაძლებლობა, გასაკიცხაობის  მთავარი საფუძველი ბრალის ნორმატიული ცნების 

შესაბამისად არის  პირის ნების თავისუფლება, სხვაგარად რომ ვთქათ საკუთარი 

გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება. ქმედების ჩამდენს ედავებიან და შერაცხავენ 

ბრალად, რომ მან კონკრეტულ სიტუაციაში თავისი თავისუფალი ნებით სამართლის 

ნორმის წინააღმდეგ იმოქმედა და უმართლობა არჩია ნორმის დაცვას და სწორედ ამით 

                                                            
45 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s S.170 



130

 

თავის არჩევანი განახორციელა. უმართლობა დასჯის დამაფუძნებელი ბრალის 

გასაკიცხაობის ამოსავალი წერტილია 46.  

სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალის ფუნქციიდან გამომდინარე ნორმალურ 

შემთხვევას წარმოადგენს გონებრივად ჯანმრთელი და თავის ქცევაზე პასუხისმგებელი 

პირი, რომელიც თავისუფალია თავისი მოქმედების  გადაწყვეტილების მიღებაში, იმის 

გათვალისწინებით  შეეძლო სხვანაიარად  ემოქმედა.47 სსკ-ის ითვალისწინებს ასევე  

ბრალის გამომრიცხველ და საპატიებელ გარემოებებს, რომელიც სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის გამომრიცხველია, და ნებისმიერ შემთხვევაში სასამართლო ამოწმებს 

ხომ არ არსბეობს ასეთი გარემოებები კონკრეტულ შემთხვევებში, რომელთა არსებობა 

ინდივიდუალურ ბრალს გამორიცხავს. 

ამგვარად სახეზეა ორი სახის ბრალი სასჯელის დამაფუძნებელი და სასჯელის 

შეფარდების  ბრალი. მაშინ როდესაც  სასჯელის დამაფუძნებელი ბრალი ეხება  ქმედების 

ბრალეულობას  და შესაბამისად მის გასაკიცხაობას,  სასჯელის შეფარდების ბრალი 

მოიცავს თუ როგორ უნდა შეფასდეს ბრალის  მოცულობა სამართლიანი სასჯელის 

შესაფარდებლად.  

ლიტერატურაში გაბატონებული შეხედულებით48 სასჯელის დამაფუძნებელი და 

სასჯელის შეფარდების ბრალი არ არიან იდენტური, მაგრამ ორივე დამოკიდებულია 

უმართლობაზე, ვინაიდან მათი მთავარი ორიენტირი, სწორედ  უმართლობაა. სასჯელის 

შეფარდების ბრალი ეხება არა მხოლოდ გასაკიცხაობას, არამედ სწორედ უმართლობის 

ზუსტ შეფასებას  და ამ მხრივ გასაკიცხაობას, ვინაიდან ეს კონკრეტული სასჯელის 

მოცულობის განსაზღრისათვის მნიშვნელოვანია.  

  

                                                            
46 Stadler, T. Lebensleistung des Täters als Strafzumessungserwägung 2019,s S.173 
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ადამიანის ღირსება  ფუნდამენტური კონსტიტუციური 
პრინციპი თუ ადამიანის ავტონომიური უფლება? 

(ადამიანის ღირსების ხელშეუვალობის  გააზრება საქართველოს კონსტიტუციის 
ახალი რედაქციის მიხედვით) 

 
 

თამარ ავალიანი 

სამართლის დოქტორი,  

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

Abstract 

There does not exist the universally recognized definition of ,,human dignity”, though, it is  

always based  on the recognition  of the human as the main value.  According to the new edition of 

the Georgian Constitution, the constitutional definition of the inviolability of the human dignity 

has the broad meaning and content which means the social demand for the respect of the human.  

The article  analyses the social interpretation of  the human dignity and the fundamentals of the 

legal scale of liberty and equality principles according to the new edition of the Georgian 

Constitution and constitutional justice.  

In the  constitutional doctrine there is a dispute about the issues whether the human dignity 

is the basic constitutional principle or the fundamental of  other human rights  that can be discussed 

in relation to other rights  or can be  considered as the separate autonomous constitutional right 

and value. The article analyses human dignity as  ,,right to rights”1 and its functions in the scope of  

the new edition of the Georgian Constitution and constitutional justice. The article envisages the 

well- argumented and well-grounded  scientific vision and the point of view of the author on the 

mentioned disputed issues in  constitutional doctrine.  

Within the scope of the new edition of the Georgian Constitution, the article will raise the  

three constitutional elements of the human dignity:  1. The ontological and logocentric meaning of 

                                                            
1 Christopher Enders., The Right to have Rights: The concept of human dignity in German Basic Law, Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) 2(1): 1-8 janeiro-junho 2010,3.  
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the human dignity according to which humans have natural, inborn and inherent human dignity 

the meaning of which should not be rejected or diminished. 2. The human dignity is  recognized 

and inviolable;  3. The government has the positive obligation to progressively realize the human 

dignity through the mechanisms of socio-economic rights.   

Key Words: dignity, realization, principle 

აბსტრაქტი  

,,ადამიანის ღირსების“   საყოველთაოდ აღიარებული განსაზღვრება არ არსებობს, 

თუმცა, იგი ყოველთვის ეფუძნება ადამიანის, როგორც უმთავრესი ღირებულების 

აღიარებას.  საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მე-9  მუხლით 

გათვალისწინებული ღირსების ხელშეუვალობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 

განმარტება ფართო შინაარსის მატარებელია, რომელიც გულისხმობს  სოციალურ 

მოთხოვნილებას ადამიანის პატივისცემაზე. სტატიაში გაანალიზებულ იქნება ადამიანის 

ღირსების სოციალური გააზრება, ღირსების, როგორც ადამიანის თავისუფლების და 

თანასწორობის სამართლებრივი მასშტაბის საფუძვლები  საქართველოს კონსტიტუციის 

ახალი რედაქციის მიხედვით და  კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებაში.  

კონსტიტუციურ დოქტრინაში არსებობს დავა იმასთან დაკავშირებით, ადამიანის 

ღირსება კონსტიტუციური პრინციპია, სხვა უფლებების საფუძველია, განხილულ უნდა 

იქნას სხვა უფლებებთან კავშირში,  თუ იგი შეიძლება განხილულ იქნას ცალკე მდგომ 

ავტონომიურ უფლებად და სიკეთედ.  სტატიაში გაანალიზებულია ადამიანის ღირსება, 

როგორც ,,right to rights”2 და მისი ფუნქციები  საქართველოს კონსტიტუციის ახალ 

რედაქციისა და კონსტიტუციური მართლმსაჯულების  ჭრილში. სტატიაში წარმოდგენილ 

იქნება ავტორისეული, დასაბუთებული მეცნიერული ხედვა აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით. 

სამეცნიერო სტატიაში საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით 

გაანალიზებულ იქნება ღირსების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მნიშვნელობის სამი 

ელემენტი: 1. ღირსების ონტოლოგიური და ლოგოცენტრული  გაგება, რომლის 

თანახმადაც, ადამიანებს აქვთ თანდაყოლილი ადამიანური ღირსება,  რომელზეც უარის 

                                                            
2 Christopher Enders , The Right to have Rights: The concept of human dignity in German Basic Law, Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) 2(1): 1-8 janeiro-junho 2010,3.  
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თქმა ან მისი მნიშვნელობის დამცირება/დაკნინება დაუშვებელია;   2.  ადამიანის ღირსება 

აღიარებული და ხელშეუვალია;  3. სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება 

პროგრესულად მოახდინოს ადამიანის ღირსების რეალიზება  სოციალურ-ეკონომიკური 

უფლებების მექანიზმების მეშვეობით.    

საკვანძო სიტყვები: ღირსება, რეალიზაცია, პრინციპი 

I. შესავალი 

სამეცნიერი წრეებში  დღემდე შეინიშნება დისკუსია  ღირსების  კონსტიტუციურ-

სამართლებრივ  ბუნებასთან დაკავშირებით.  კერძოდ,  ის, რომ   ადამიანის ღირსება 

კონსტიტუციური პრინციპია, სხვა უფლებების საფუძველია, გაანალიზებულ  უნდა იქნას 

სხვა უფლებებთან კავშირში,  თუ იგი შეიძლება განხილულ იქნას ცალკე მდგომ 

ავტონომიურ უფლებად.  სტატიაში განვითარებულია მოსაზრება, რომ  ღირსება 

წარმოადგენს კონსტიტიცუციურ-სამართლებრივ პრინციპს, ადამიანის უფლებების 

საფუძველს და  მათი ინტერპრეტირების საშუალებას. შესაბამისად, ღირსების 

ავტონომიურ უფლებად განხილვა მიზანშეუწონელია. სტატიაში წარმოდგენილ იქნება 

ავტორისეული, დასაბუთებული და მეცნიერულ წყაროებზე დაფუძნებული   ხედვა 

აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.  სამეცნიერო სტატიაში საქართველოს 

კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიხედვით გაანალიზებულ იქნება ღირსების 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ასპექტები და   მისი ლოგოცენტრული ბუნება.   

კვლევისას გამოყენებულია ისტორიული, შედარებით-სამართლებრივი, 

სისტემური, ნორმატიულ-დოგმატური და ლოგიკური მეთოდები. შესაბამისად, 

სამეცნიერო წყაროების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე, განვითარებულ  იქნება 

მოსაზრება ღირსების, როგორც კონსტიტუციური პრინციპის გააზრების შესახებ.   

II. ღირსების კონსტიტუციური ცნების  მახასიათებლები 

ღირსების კონსტიტუციური ცნება ადამიანის მნიშვნელობისა და უზენაესი 

ღირებულების პრიმატს   აყალიბებს  და მის  ლოგოცენტრულ ბუნებას ეფუძნება. ღირსება 

ადამიანის არსებობის საფუძველი, სამართლებრივი პრინციპია, რომელიც  თავის 

გამოხატულებას კონკრეტულ  უფლებებში ჰპოვებს.  შესაბამისად, ღირსება  ადამიანის 

პიროვნული და თანდაყოლილი  მახასიათებელია. ღირსება იმანენტური და  
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უნივერსალური კატეგორიაა,  ადამიანის უფლებების საფუძველია და მისი დაყვანა  

ავტონომიურ უფლებამდე მიზანშეუწონელია.  

ადამიანური ღირსება თავად  კაცობრიობის ბუნებიდან გამომდინარეობს.  

ღირსების კონსტიტუციური ცნება ადამიანის განუყოფელი ღირებულების პრიმატს 

ადგენს. კონსტიუციურ-სამართლებრივი გაგებით, ღირსება ადამიანურობიდან 

გამომდინარე კატეგორიაა და არ არის დამოკიდებული სხვადასხვა ნიშნებზე, როგორიცაა, 

მაგალითად, განათლება, მორალურობა, სოციალური სტატუსი და სხვა.  შესაბამისად, 

ღირსების უნივერსალური და აბსოლუტური ხასიათი გამორიცხავს მის მიჩნევას 

ავტონომიურ უფლებად. 

 ადამიანის, მისი ღირსებით მთავარი ღირებულებაა, რომლის დაცვისა და 

უზრუნველყოფისკენ არის მიმართული ადამიანის უფლებები. იმანუელ კანტმა ღირსება 

ადამიანის უნარიდან გამომდინარე განმარტა. ღირსების კანტისეული შეფასებით 

„ადამიანს აქვს უნარი, შეიცნოს საკუთარი მოქმედებების მაქსიმების უნივერსალურობის 

მნიშვნელობა“.3 კანტი ადამიანის ღირსებას გონიერებაზე, როგორც ადამიანის თვისებაზე 

აფუძნებდა და სხვა უფლებების ფუნდამენტად მიიჩნევდა.4  ადამიანური ღირსება 

გულისხმობს, რომ ადამიანი იბადება ღირსეული, მიუხედავად იმისა, ფლობს თუ არა 

ადამიანი საკუთარი პიროვნების  შეფასების და ღირსების აღქმის უნარს. ღირსების 

უნივერსალური პრინციპი და მისი თანდაყოლილი, ზესახელმწიფოებრივი ხასიათი 

ადამიანურობის განუყოფელი და უნიკალური მახასითებელია.  ადამიანს აქვს ღირსება, 

იმიტომ, რომ ის ადამიანია. ადამიანის უფლებები, ადამიანური ღირსების 

კონსტიტუციური პრინციპის დაცვას ემსახურება. „ადამიანის ღირსება თანაარსია 

ადამიანისთვის, როგორც გონიერი, თავისუფალი ნებისა და პასუხისმგებლობის მქონე 

არსებისთვის“.5 

ვინაიდან ღირსების ცნებისთვის დამახასიათებელია თანდაყოლილი ადამიანური 

ღირებულების პრიმატი,  „ღირსების კონსტიტუციური განმარტება   ნეტაგიური 

                                                            
3 M. Lebech., ,,What is Human Dignity? Maynooth Philosophical Papers”, Maynooth, 2004, pp.56, 60-63. 
4 P. Schaber., ,,Menschenwürde und Selbstverfügung, Zurich, In: Jahrbuch für Recht und Ethik“, ,,Annual Review 
of Law and Ethics“, Themenschwerpunkt: Recht und Ethik im Werk von Jean-Jacques Rousseau (Herausgegeben 
von Byrd Sh. B., Hruschka J., Joerden J. C.), Bd. 20, Berlin, 2012, pp.328, 330. 
5 ი. ბურდული და სხვა, ,,საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა. 
ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცემლობა შპს ,,პეტიტი“, 2013, გვ. 108. 
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თავისუფლების ლიბერალურ ცნებასაც მოიცავს -  სივრცეს ინდივიდუალური 

არჩევანისთვის“.6  

ღირსების კონსტიტუციური ცნების ლოგოცენტრულ გაგება პიროვნულობის, 

ადამიანის, როგორც  უზენაესი ღირსებულების პრიმატის აღიარებას ეფუძნება. ამ კუთხით, 

ღირსება უნივერალური, ბუნებითი  კატეგორიაა, რომელიც ავტონომიურ უფლებამდე ვერ 

დაიყვანება. ღირსების კონსტიტუციური ცნების ქრესტომათიული  მახასიათებელია ის,  

რომ „იგი არის საფუძველი არსებითი ღირებულებების პრაქტიკაში რეალიზაციისა“.7  

შესაბამისად, ღირსება არის კონსტიტუციურ-სამართლებრივ პრინციპი, ადამიანის 

უფლებების საწყისი, საიდანაც ვითარდება და ინტერპრეტირდება ადამიანის უფლებები. 

III. ღირსება -  კონსტიტუციური  პრინციპი და არა ავტონომიური უფლება 

ადამიანის ღირსების კონსტიტუციური პრინციპი აღიარებს ადამიანს, როგორც 

მორალურ პიროვნებას და  განამტკიცებს მის ,,უფლებას ჰქონდეს უფლებები“ („the right to 

have rights“).8 ადამიანის უფლებების მთავარი მიზანი ადამიანური ღირსების დაცვაა. 

ღირსება არ  არის ავტონომიური  უფლება. იგი არის კონსტიტუციური პრინციპი, საიდანაც 

გამომდინარეობს და განიმარტება ადამიანის უფლებები. ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებები უნდა ინტერპრეტირდეს ღირსების, როგორც ღირებულების მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე. „ღირსება მაფორმირებელი პრინციპია, რომლის ფარგლებშიც  ყველა სხვა 

კონსტიტუციური ღირებულებები განიმარტება და აიხსნება.“9 ღირსება ადამიანის 

უფლებების შინაარსს განსაზღვრავს და  ადამიანისა და სახელმწიფოს ქმედებების 

ორიენტირებას ახდენს.10   

 ადამიანის უფლებებში ჩარევა უნდა იყოს პროპორცული და თანაზომიერი, რათა 

არ შეილახოს ადამიანის ღირსება. ღირსება, როგორც კონსტიტუციური პრინციპი, 

ადამიანის უფლებების ლეგიტიმაციას ახდენს.  „ღირსება ნორმატიულ მოთხოვნილებას 

                                                            
6 N. Rao,  ,,Three Concepts of Dignity in Constitutional Law”, ,,Notre Dame Law Review”, Volume 86, 2011, p.187, 
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=ndlr 
7 იქვე,  p.187.  
8 C. Enders ., ,,The Right to have Rights: The concept of human dignity in German Basic Law”, ,,Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)”,  2(1): 1-8 janeiro-junho 2010,p. 2.  
9 D. P. KOMMERS, ,,THE CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY”, (2d ed. 1997).,  P. 359 
10 D. SHULTZINER & G. E. CARMI, ,,HUMAN DIGNITY IN NATIONAL CONSTITUTIONS: FUNCTIONS, 
PROMISES AND DANGERS”, THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 62(2), 2014, P.24,  
https://www.researchgate.net/publication/259979648_Human_Dignity_in_National_Constitutions_Functions_Promises
_and_Dangers; 
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უწესებს  სახელმწიფოს და ადამიანის უფლებების მნიშვნელობისა  და ფარგლების  

განსაზღვრას ახდენს.“11  ამ კუთხით,  ღირსება  გვევლინება, როგორც  უფლებაში ჩარევის 

შემოწმების კონსტიტუციური მასშტაბი, საიდანაც, შემთხვევების მიხედვით განიმარტება 

ადამიანის უფლებები. ღირსების კონსტიტუციური პრინციპით  შემოჭილია ადამიანის 

უფლებებები, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართალი. „ღირსება ინდივიდის  

უფლებებით აღჭურვის საფუძველს  წარმოადგენს და ადამიანის უფლებებით 

სარგებლობისას ჩარევის შემცირებას უზრუნველყოფს“.12 ღირსება გარკვეული 

ორიენტირია, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს თანაზომიერების პრინციპის გამოყენება 

ადამიანის უფლებებში ჩარევისას. აქედან გამომდინარე, ღირსების  უფლებად მოხსენიება 

და მისთვის ავტონიურ უფლებად მიჩნევა მიზანშეუწონელია.  

ადამიანის უფლებების მომწესრიგებელი არც ერთი საერთაშორისო-

სამართლებრივი აქტი არ მიიჩნევს ღირსებას იზოლირებულ, ავტონომიურ უფლებად.  

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სისტემებში, ღირსება განიმარტება,   

როგორც სამართლებრივი პრინციპი, რომელიც ყველა სხვა უფლების საფუძველი და 

მიზანია.  გაეროს 1948 წლის 10 დეკემბრის დეკლარაცია  ღირსებას  მსოფლიოში  

თავისუფლების, სამართლიანობისა და მშვიდობის საფუძვლად მიიჩნევს, რომელიც 

ადამიანურ ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობასაც მოიცავს.13  

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ღირსების, როგორც ავტონომიური 

უფლების   უშუალო სამართლებრივ მოწესრიგებას არ ახდენს.  ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი ადამიანურ ღირსებას კონვენციით  

გარანტირებული  ყველა უფლების საფუძვლად და მათი განმარტების საშუალებად 

მიიჩნევს.14  ევროპული სასამართლო ღირსებას კონსტიტუციური პრინციპად თვლის, 

რომლის დაცვაც კონკრეტული უფლებების მეშვეობით ხორციელდება. ღირსებას 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში არ აქვს ავტონომიური უფლების მნიშვნელობა. 

ევროპული სასამართლო ანტიდისკრიმინაციულ და თანასწორობის გარანტიების 

უზრუნველყოფას ადამიანის ღირსების დაცვას უკავშირებს.15   ადამიანის უფლებათა 

                                                            
11 N.MI Goolam, ,,HUMAN DIGNITY - OUR SUPREME CONSTITUTIONAL VALUE”, 45/75, 
https://journals.assaf.org.za/index.php/per/article/view/2879/2930 
12 R. Steinmann, ,,The Core Meaning of Human Dignity”, PER / PELJ 2016 (19), p. 5.  
13 გაეროს 1948 წლის 10 დეკემბრის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის პირველი და მეორე 
მუხლები.  
14 Ireland v. United Kingdom (ECtHR) (1978).   
15 East African Asians v. United Kingdom (ECtHR) (1973).   
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ევროპული სასამართლოს განმარტებით „ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის იზოლაცია და 

მარგინალიზება ადამიანურ ღირსებას ხელყოფს“.16  

ღირსების კონსტიტუციური პრინციპის შინაარსი კონკრეტულ მიმართულებებში 

ტრანსფორმირდება. ყველა ამ მიმართულების მიზანი ღირსების კონსტიტუციური 

პრინციპის დაცვაა.  

 ღირსების კონსტიტუცური პრინციპი  და მისი ბუნებითი, თანდაყოლილი  ხასიათი  

გამორიცხავს  ფარდობითობას  და აქედან გამომდინარე, მისი  ავტონომიურ უფლებად  

მიჩნება მიზანშეუწონელია. „ადამიანის ღირსება არის სასურველი მდგომარეობა, 

მისწრაფება და არა  უფლება. ადამიანის უფლებების ადეკვატური დაცვით, ამ მისწრაფების 

რეალიზების შანსები უმჯობესდება.“17 ღირსების მიღწევა ადამიანის უფლებებით 

შეუფერხებლად სარგებლობით არის შესაძლებელი. რადგან ღირსება ყველა ადამიანის 

ხელშეუვალი და თანდაყოლილი მახასიათებელია, მისი ავტონომიურ უფლებად განხილვა 

მიზანშეუწონლად უნდა იქნას მიჩნეული.  

IV. ღირსების კონსტიტუციური პრინციპის განმარტების თავისებურებანი 

ღირსების ცნების კონსტიტუციური ინტერპრეტაციის სპეციფიკა მრავალ 

ფაქტორზე არის დამოკიდებული, რომელთა შორისაც სამართლებრივი სისტემის 

თავისებურებები, სამართლებრივი ტრადიცია, კულტურული და სოციალური 

მახასიათებლები პრევალირებს.18    

სტატიაში განხილული ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ღირსება ნაკლებად 

არის განხილული ავტონომიურ უფლებად. როგორც წესი, იგი მიიჩნევა ფუნდამენტურ 

კონსტიტუციურ  პრინციპად, ადამიანის უფლებების საფუძველად, საწყისად და  

ცალკეული უფლებების განმარტების საშუალებად.  ღირსების ცნების განმარტებისას, 

საკონსტიტუციო სასამართლოებისთვის დამახასიათებელია აქცენტის გაკეთება ღირსების 

                                                            
16 C. MCCRUDDEN, ,,Human dignity and judicial interpretation of human rights”. ,,The European Journal of 
International Law”, p. 691   
17 C. O’Mahony, ,,There is no such thing as aright to dignity”, 2012, p. 561, 
https://www.researchgate.net/publication/228152006_There_is_No_Such_Thing_as_a_Right_to_Dignity 
18 M.R Ricardo Staffen,  ,,The legal development of the notion of human dignity in the constitutional jurisprudence”, 
CAPA, Vol.12, 2016, p.116, 
https://pdfs.semanticscholar.org/81a4/88e50808f119d09319edcf4e197cb0d1b12a.pdf?_ga=2.171997539.1571241690.1585
745874-1349964315.1580762352 
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აღიარების, ხელშეუვალობისა და პატივისცემის ასპექტებზე, რომელიც გამოხატულებას 

კონკრეტულ უფლებებსა და გადაწყვეტილებებში ჰპოვებს.  

4.1  ღირსების კონსტიტუციური პრინციპის განმარტება  აშშ-ს უზენაესი 

სასამართლოს მიერ  

ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია ღირსების კონცეფციაზე 

პირდაპირ და უშუალო ხაზგასმას არ აკეთებს, თუმცა, აშშ-ს უზენაესი სასამართლო  

ღირსების სხვა უფლებებთან კავშირში ინტერპრეტაციას ახდენს.   აშშ-ს უზენაესი 

სასამართლო    ღირსების  კონცეპტს ძირითადად მოიხმობს, როდესაც იხილავს  პირადი 

ხელშეუხებლობის, პირადი ცხოვრებისა და  სექსუალური ურთიერთობების  სფეროებს. 

აშშ-ს  საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება ადამიანურ ღირსებას  სამართლებრივ 

პრინციპად განიხილავს, რომელიც რეალიზებას სხვადასხვა უფლებებში ჰპოვებს.  

მიუხედავად ღირსების ცნების ცხადი კონსტიტუციური რეგლამენტაციის არარსებობისა, 

აშშ-ს უზენაესი სასამართლო ღირსების ცნებას განმარტავს აშშ-ს კონსტიტუციის პირველ19, 

მეოთხე20, მეხუთე21,  მეექვსე22, მერვე23, მეცხრე24, მეთერთმეტე25 და მეთოთხმეტე26  

შესწორებებთან მიმართებით. 

 აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა ღირსებას  ინდივიდის ავტონომიის 

დაცვას უკავშირებს.27 აშშ-ს კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებაში პიროვნული 

ავტონომიის პატივისცემა და თავისუფალი თვითგამოხატვის რეალიზება ღირსების 

უზენაესი  ღირებულების დაცვასა და გარანტირებას ემსახურება. შესაბამისად, აშშ-ს 

კონსტიტუციური მართლმსაჯულება ღირსების იმანენტური ხასიათის პრიმატს ეფუძნება 

და მისი ხელშეუვალობის მახასითებელს უსმევს ხაზს.  

 აშშ-ს უზენაესმა სასამართლოს ინტერპრეტაციით „ღირსება დამახასიათებელია 

ყველა ადამიანისთვის მიუხედავად მათი მიღწევებისა თუ გონებრივი შესაძლებლობებისა. 

                                                            
19 რელიგიისა და გამოხატვის თავისუფლება. 
20 ჩხრეკა და ჩამორთმევა; 
21 ადამიანთა უფლებები; 
22 ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში 
23 სისხლის სამართლის საქმეებზე დამატებითი გარანტიები; 
24 სხვა უფლებები; 
25 შტატისა და მოქალაქის ურთიერთობა  
26 აშშ-ს მოქალაქეობის შესახებ; კანონის წინაშე თანასწორუფლებიანობის შესახებ; 
27 R. Neomi. ,,On the use and abuse of dignity in constitutional law”. ,,Columbia Journal of European Law”, p. 207.   



140

 

თითოეულ ადამიანს გააჩნია თანასწორი ადამიანური ღირსება“.28  აშშ-ს კონსტიტუციური 

მართლმსაჯულება  ღირსების ცნებას  თანასწორობისა  და დისკრიმინაციის აკრძალვის 

პრინციპს უკავშირებს  და „თანასწორობაზე დაფუძნებულ ღირსებაზე“ საუბრობს.29 

 აშშ-ს საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება ღირსებას უპირველესად 

კონსტიტუცურ პრინციპად და ადამიანის უფებების  საწყისად განხილავს. ღირსებას არ 

აქვს ავტონომიური უფლების მნიშვნელობა, იგი არის პრინციპი, რომლის შინაარსიც   

ყოველთვის კონკრეტულ უფლებებში ვლინდება.   

4.2  ღირსების კონსტიტუციური პრინციპის  განმარტება  გერმანულ და ფრანგულ 

საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებაში 

გერმანიის ძირითადი კანონი ადამიანის ღირსებას კონსტიტუციურ-

სამართლებრივ  პრინციპად,  ძირითადი კანონის მთავარ ღირებულებად და  ადამიანის 

უფლებების საფუძვლად აღიარებს. როგორც გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო 

სასამართლო განმარტავს „ფუნდამენტური უფლებები მომდინარეობენ ადამიანის ზოგადი 

უფლებიდან მოექცნენ მას, როგორც ადამიანს და მოექცნენ კანონიერად“.30 გერმანიის 

საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება ადამიანის, როგორც საბოლოო მიზნის პრიმატს  და 

მისი სოციალური მნიშვნელობის აღიარებას ეფუძნება. 31   გერმანულ  კონსტიტუციურ 

სამართალში ღირსება განიხილება ფართო კომუნიტარიანულ ასპექტში, რომელიც 

სოციალურ სოლიდარობას და საზოგადოების სხვა წევრების მიმართ პასუხისმგებლობას 

გულისხმობ.32 სახელმწიფოს უფლება არ  აქვს დააკნინოს ადამიანის სოციალური 

მნიშვნელობა და იგი ობიექტად აქციოს.33 

გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლოს შეფასებით „გერმანიის ძირითადი 

კანონის კონსტიტუციური პრინციპები გულისხმობს ღირსების დაცვასა და პატივისცემას. 

თავისუფალი ადამიანი და მისი ღირსება კონსტიტუციური წესრიგის უმაღლესი 

ღირებულებებია. სახელმწიფო ვალდებულია პატივი სცეს და დაიცვას ადამიანის ღირსება. 

                                                            
28 იქვე, p. 187; p.207.   
29 Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984).   
30 C. Enders ., ,,The Right to have Rights: The concept of human dignity in German Basic Law”, ,,Revista de Estudos 
Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)”,  2(1): 1-8 janeiro-junho 2010, 3.  
31 Federal Constitutional Court, January 16, 1957 (BVerfGE 6, 32, 36) and February 15, 2006 (BVerfGE 115, 118, 152). 
32 EBERLE, Edward J. Dignity and liberty: constitutional values in Germany and the united states. Prager, 2002. p. 45.    
BVerfGE 45, 187 (Lifetime imprisonment case);   
33 იქვე,  187 (Lifetime imprisonment case). 
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ღირსება ეფუძნება ადამიანის, როგორც სულიერი და მორალური არსების კონცეფციას, 

რომელიც აღჭურვილია საკუთარი თავის განვითარებისა და რეალიზების 

შესაძლებლობით. გერმანიის ძირითადი კანონის განმარტების ფარგლებში, ეს 

თავისუფლება არ უნდა იქნას განცალკევებულად და იზოლირებულად მხოლოდ 

ინდივიდს თავისუფლებად განხილული, არამედ, ასევე,  კავშირში საზოგადოებასთან“.34 

საფრანგეთის კონსტიტუცია და  მართლმსაჯულება ადამიანის ღირსებას 

კონსტიტუციურ პრინციპად და კონკრეტული უფლებების ინტერპრეტირების 

საშუალებად აღიარებს. 35 საფრანგეთის საკონსტიტუციო საბჭომ უფლება შესაფერის 

საცხოვრისზე და ორსულ ქალის უფლება აბორტზე პირველი  ტრიმესტრის პერიოდში 

ღირსების კონსტიტუციურ პრინციპს დაუკავშირა.36    

4.3  ღირსების კონსტიტუციური პრინციპის  განმარტება  სამხრეთ აფრიკის 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

სამხრეთ აფრიკის კონსტიტუციის მე-10 მუხლი აღიარებს, რომ „ყველას აქვს 

თანდაყოლილი ღირსება და უფლება დაცული და პატივცემული იყოს იგი“.37 ღირსების 

კონსტიტუციური პრინციპის მნიშვნელობა განმარტა აფრიკის საკონსტიტუციო 

სასამართლომ, რომელმაც განაცხადა, რომ  „ადამიანური ღირსება არ შეიძლება სხვა 

უფლებას დაექვემდებაროს“.38 სამხმრეთ აფრიკის საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება 

ღირსების იმამენტურ და განსხვისებელ ხასიათს აღიარებს, რომელიც ბევრი სხვა უფლების 

საფუძველია.39 სამხრეთ აფრიკის საკონსტიტუციო სასამართლო  ადამიანის უფლებებს 

ადამიანური ღირსების პრიზმიდან განმარტავს.40 შესაბამისად, ღირსებას  

კონსტიტუციური პრინციპის და  უფლებების განმარტების ფუნქცია გააჩნია.  „ღირსების 

კონსტიტუციური პრინციპი   წარმოადგენს ფუნდამენტურ ღირებულებას ღია და 

დემოკრატიული საზოგადოების ხელშეწყობის მიზნით, რომელიც გარკვეულ მითითებას 

აძლევს საკონსტიტუციო სასამართლოს, თუ როგორც განმარტოს ადამიანის უფლებები“.41 

                                                            
34 იქვე,  187 (Lifetime imprisonment case). 
35L.R BARROSO, ,,Here, there and everywhere: Human Dignity in contemporary law and in the transitional discourse”. 
,,Boston College International and Comparative Law Review”, p. 339.   
36 Conseil constitutionnel [CC] [Constitutional Court] decision No. 2001-446DC, June 27, 2001, J.0. 10828 (Fr.);   
37 The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, article 10. 
38  South Africa v. Makwanyane 1995 (3) SA 391 (CC) (S. Afr.).   
39 South Africa v. Makwanyane 1995 (3) SA 391 (CC) (S. Afr.).   
40 Dawood v. Minister of Home Affairs 2000 (3) SA 936 (CC) at 961.–62 para. 35 (S. Afr.)   
41 M.R Staffen,  ,,The legal development of the notion of human dignity in the constitutional jurisprudence”, CAPA, 
Vol.12, 2016, p.120, 
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სამხრეთ აფრიკის საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებაში ადამიანური ღირსების დაცვა 

კონკრეტული უფლებების რეალიზაციაში ტრანსფორმირდება. შესაბამისად, ღირსებას არ 

აქვს ავტონომიური უფლების მნიშვნელობა და იგი ყოველთვის კონკრეტულ უფლებებთან 

კავშირში განიხილება. სამხრეთ აფრიკის საკონსტიტუციო სასამართლო ხშირად მოიხმობს 

ღირსების პრინციპს ერთსქესიანთა ქორწინების, გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 

გადაწყვეტილების მიღებისას42 და სოცილაურ-ეკნომიკურ უფლებებთან მიმართებით.43 

სამხრეთ აფრიკის საკონსტიტუციო სასამართლო თანასწორობის უფლების რეალიზების 

მეშვეობით ადამიანური ღირსების განუსხვისებლობას და იმანენტურობას  უსმევს ხაზს.44   

V. ღირსების კონსტიტუციური რეგლამენტაცია და მისი ინტერპრეტაცია საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ  

საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლი „ადამიანური ღირსების“  

რეგლამენტაციას ახდენს და ღირსების ცნების ლოგოცენტრულ და ონტოლოგიურ გაგებას 

ეფუძნება. საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლის ლოგოცენტრული და 

ონტოლოგიური ბუნება ღირსების გააზრების კანტისეულ  დოქტრინას იზიარებს, რომლის 

თანახმადაც ადამიანები ავტონომიური არსებები არიან, ხოლო მათი ბუნება არის 

ღირსეული.  კანტი ადამიანს განიხილავდა, როგორც ღირსეულ არსებას, არა იმიტომ, რომ 

მას თვითშეფასების უნარი ან სხვა უნარი აქვს, არამედ, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, 

რომ მას აქვს ღირსება.45 გერმანიის ძირითადი კანონის მსგავსად, საქართველოს 

კონსტიტუცია ადამიანური ღირსების კონცეპტს  ადამიანის უფლებებით დაცულ 

ღირსებულებებს აფუძნებს.46 საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლით 

გათვალისწინებული ღირსების  კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ინსტიტუტი 

ადამიანური ღირსების პრიმატს აყალიბებს და მის ხელშეუვალობასა და 

                                                            
https://pdfs.semanticscholar.org/81a4/88e50808f119d09319edcf4e197cb0d1b12a.pdf?_ga=2.171997539.1571241690.1585
745874-1349964315.1580762352 
42 R. Neomi. ,,On the use and abuse of dignity in constitutional law”. ,,Columbia Journal of European Law”, p. 217.   
43 M.R. Staffen,  ,,The legal development of the notion of human dignity in the constitutional jurisprudence”, CAPA, 
Vol.12, 2016, p.121. 
44 Dawood v. Minister of Home Affairs 2000 (3) SA 936 (CC) at 961.–62 para. 35 (S. Afr.)   
45 P. Schaber, ,,Menschenwürde und Selbstverfügung, Zurich, In: Jahrbuch für Recht und Ethik”, Annual Review 
of Law and Ethics, Themenschwerpunkt: Recht und Ethik im Werk von Jean-Jacques Rousseau (Herausgegeben 
von Byrd Sh. B., Hruschka J., Joerden J. C.), Bd. 20, Berlin, 2012, 328, 330 
46 მ. ბიჭია,  ,,ღირსების სამოქალაქოსამართლებრივი ცნების მოცულობა”, ,,სამართლის ჟურნალი”, #2,  2014, 
თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, გვ. 13. 
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განუსხვისებლობაზე აკეთებს აქცენტს.47   ადამიანის ღირსების იმანენტური ბუნება  

„ადამიანის ღირსების პატივისცემას და პიროვნულ აღიარებას გულისხმობს, რომლის 

ჩამორთმევა და შეზღუდვა დაუშვებელია“.48   

საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული ღირსების კონცეფცია 

გულისხმობს „სოციალურ მოთხოვნილებას ადამიანის პატივისცემაზე“.49 საქართველოს 

კონსტიტუციის მე-9 მუხლი „ადამიანის ღირსების ფუნდამენტური პრინციპის აღიარებით, 

სწორედ ასეთი წესრიგის გარანტირებას ემსახურება“.50 

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქაციის მე-9 მუხლი ღირსებას 

ძირითადად განიხილავს, როგორც პრინციპს და ადამიანის უფლებების საწყისს, 

რომელსაც ავტონომიური უფლების მნიშვნელობა არ აქვს და მეტწილად  კავშირშია სხვა 

უფლებებთან, რომლებშიც ჰპოვებს გამოხატულებას.  „ადამიანის ღირსება ყველა 

ძირითადი უფლების საფუძველია, არ წარმოადგენს მხოლოდ განყენებულ აბსტრაქტულ 

კატეგორიას და პრაქტიკულ რეალიზებას ადამიანის უფლებებში პოვებს.“51 საქართველოს 

საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების ანალიზიდან ვლინდება, რომ  ღირსება არ შეიძლება 

წარმოადგენდეს იზოლირებულ, ავტონომიურ უფლებას, იგი კონსტიტუციური 

პრინციპია, ადამიანის უფლებების საფუძველია და ყოველთვის კავშირშია სხვა 

უფლებებთან.52  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ღირსების კონსტიტუციურ პრინციპს  

თანასწორობასა53 და სოციალურ უფლებებს უკავშირებს.54  სასამართლოს  განმარტებით,  

საქართველოს საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება  ადამიანური ღირსების პრინციპის 

                                                            
47 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #2/2-389 ,, საქართველოს  მოქალაქე 
მაია ნათაძე და სხვები  საქასრთველოს პარლამენტის და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ“, 2007 
წლის 26 ოქტომბერი. პარაგრაფი. I.პ.5. 
48 იქვე, I.პ.5 
49 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #2/2-389 ,, საქართველოს  მოქალაქე 
მაია ნათაძე და სხვები  საქასრთველოს პარლამენტის და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ“, 2007 
წლის 26 ოქტომბერი. პარაგრაფი.II.პ.30. 
50 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე 1/4/592  ,, საქართველოს მოქალაქე 
ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარამენტის წინააღდეგ“, 2015 წლის 24 ოქტომბერი, პარაგრაფი. 11. 
51 იქვე, პარაგრაფი.9. 
52 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე 1/4/592  ,, საქართველოს მოქალაქე 
ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარამენტის წინააღდეგ“, 2015 წლის 24 ოქტომბერი, პარაგრაფი. 11. 
53 საქართველოს  საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #2/1/473  ,, საქართველოს მოქალაქე 
ბიჭიკო ჭონქაძე  და სხვები საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის წინააღმდეგ“, 2011 წლის 18 მარტი, 
პარაგრაფი.  II.პ.1; 
54 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე #3/1/512 ,,სანიის მოქალაქე ჰეიკე 
ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, 2012 წლის 26 ივნისი, პარაგრაფი. 38.  
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პრიმატს აყალიბებს და არ იხილავს მას, როგორც ავტონომიურ  უფლებას. სასამართლო 

ღირსების კონსტიტუციურ პრინციპს ადამიანის უფლებების მიზნად და მათი 

ინტერპრეტირების საშუალებად მიიჩნევს.  

VI. დასკვნა 

ადამიანის ღირსების კონსტიტუციური პრინციპი აღიარებს ადამიანს, როგორც 

მორალურ პიროვნებას და  განამტკიცებს მის „უფლებას ჰქონდეს უფლებები“ („the right to 

have rights“). „ღირსება არის ზოგადი აქსიოლოგიური პრინციპი, არსებითი ღირებულება, 

რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კონსტიტუციური სამართლის ჩამოყალიბებაში.“55 

ადამიანის ღირსება, ადამიანის  უფლებების ინტერპრეტირების საფუძველს წარმოადგენს.  

სტატიაში განხილული ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ღირსება ნაკლებად არის 

განხილული ავტონომიურ უფლებად, არამედ, იგი არის ფუნდამენტური კონსტიტუციური 

პრინციპი, ადამიანის უფლებების საფუძველი, საწყისი და  ცალკეული უფლებების 

განმარტების საშუალება. საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქაციის მე-9 მუხლი 

ღირსებას ძირითადად განიხილავს, როგორც პრინციპს და ადამიანის უფლებების საწყისს, 

რომელსაც ავტონომიური უფლების მნიშვნელობა არ აქვს და მეტწილად  კავშირშია სხვა 

უფლებებთან, რომლებშიც ჰპოვებს გამოხატულებას.  „ღირსება მაფორმირებელი 

პრინციპია, რომლის ფარგლებშიც  ყველა სხვა კონსტიტუციური ღირებულებები 

განიმარტება და აიხსნება.“56  ღირსება, როგორც აბსოლუტური სიკეთე, გამორიცხავს 

რელატივიზმს და ამიტომ, მისი  წარმოდგენა  ავტონომიურ უფლებად შეუძლებელია.57 

ღირსების მიღწევა ადამიანის უფლებებით შეუფერხებლად სარგებლობით არის 

შესაძლებელი. რადგან ღირსება ყველა ადამიანის ხელშეუვალი და თანდაყოლილი 

მახასიათებელია, მისი ავტონომიურ უფლებად განხილვა მიზანშეუწონლად უნდა იქნას 

მიჩნეული. 

  

                                                            
55 იქვე, 564. 
56 D.P. KOMMERS, ,,THE CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY”, 359 (2d ed. 1997).,   
57 იქვე, 3. 
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დრონების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი 
ზარალისათვის სამოქალაქო-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის ასპექტები 

(გეტვიკის აეროპორტის ინციდენტი) 

 
ნათია ჯინიუზაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი,  

მოწვეული ლექტორი  

 

Abstract 

The drone industry is growing hastily.58 Primarily used only for military purposes, drones 

have recently been widely used for civil purposes such as agriculture, recreation, disaster relief, 

waste management and construction planning.59 To achieve their full potential, drones must be 

joined into non-segregated airspace, to accomplish this, rules governing drones must ensure “an 

equivalent level of safety in comparison to manned aviation”. Drones have already caused 

disturbance and safety concerns in different countries, among them is the UK, where drones caused 

closure of the Gatwick Airport for over 30 hours. Legislation is fragmented, sometimes it is 

inexistent - new EU regulation60 will not be completely implemented before June 2021. 

Accordingly, it is vitally important to determine who is responsible in case of damage, which 

regulations apply and whether there are relevant regulations at all concerning civil liability for 

damages caused by drone operation. This article marches through the chain of potentially liable 

persons, analyses different international and regional regulations relevant to the matter and 

concludes that the solution to the problem needs further development in order to on the one hand, 

eliminate damage caused by drones and on the other hand, foster development of the industry.  

Key words: Drones, Civil Liability, Aviation, EU regulations. 

                                                            
58Matt Satell, State of Drones in the US, Last accessed 06.06.2020, https://www.phillybyair.com/blog/drone-stats/. 
59 CB Insight, 38 Ways Drones Will Impact Society: From Fighting War To Forecasting Weather, UAVs Change 
Everything, Last accessed 06.06.2020, https://www.cbinsights.com/research/drone-impact-society-uav/. 
60 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation 
of unmanned aircraft. 
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აბსტრაქტი 

დრონების ინდუსტრია ძალიან სწრაფად იზრდება.61 თავდაპირველად, ისინი 

მხოლოდ სამხედრო მიზნებისათვის გამოიყენებოდა, ხოლო დღეისათვის ისინი ფართოდ 

გამოიყენება სხვადასხვა სამოქალაქო მიზნებისათვის - სოფლის მეურნეობა, რეკრეაცია, 

კატასტროფულ მოვლენებთან ბრძოლა, ნარჩენების მართვა და მშენებლობის 

დაგეგმარება.62 იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს დრონების სრული 

შესაძლებლობების ათვისება - დრონები უნდა ინტეგრირდეს არასეგრეგირებულ  საჰაერო 

სივრცეში, ამისათვის კი მათ დრონების მარეგულირებელმა ნორმებმა უნდა 

უზრუნველყონ ადამიანთა მიერ მართული საჰაერო ხომალდების ექვივალენტური 

უსაფრთხოების დონე. დრონების ექსპლუატაციამ უკვე შექმნა არაერთი სირთულე 

სხვადასხვა სახელმწიფოებში, მათ შორის გაერთიანებულ სამეფოში - გეტვიკის 

აეროპორტში, სადაც დრონების არამართლზომიერმა ექსპლუატაციამ გამოიწვია 

აეროპორტის 30 სთ-ზე მეტი დროით გაჩერება. არსებული რეგულაციები ფრაგმენტულია, 

ზოგიერთ შემთხვევაში არარსებულია - ევროკავშირის ახალი რეგულაცია63 კი ძალაში არ 

შევა  2021 წლის ივნისამდე. შესაბამისად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმის დადგენა 

თუ ვინაა დამდგარ ზიანზე პასუხისმგებელი, რომელი რეგულაციები გავრცელდება და 

საერთოდ თუ არსებობს ამ სიტუაციის მარეგულირებელი ნორმები. სტატია განიხილავს 

პოტენციურად პასუხისმგებელი პირების ჯაჭვს, განიხილავს გამოსაყენებელ 

საერთაშორისო და რეგიონალურ ნორმებს და ასკვნის რომ საჭიროა პრობლემის 

მოგვარების გზების განვითარებაზე მუშაობა ერთი მხრივ, შესაძლო ზარალის 

შესამცირებლად, ხოლო, მეორე მხრივ, ინდუსტრიის განვითარების ხელშესაწყობად. 

საკვანძო სიტყვები:  დრონები, სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, ავიაცია, ევროკავშირის 

რეგულაციები. 

  

                                                            
61 Matt Satell, State of Drones in the US, Last accessed 06.06.2020, https://www.phillybyair.com/blog/drone-stats/. 
62 CB Insight, 38 Ways Drones Will Impact Society: From Fighting War To Forecasting Weather, UAVs Change 
Everything, Last accessed 06.06.2020, https://www.cbinsights.com/research/drone-impact-society-uav/ 
63 ევროკავშირის საიმპლემენტაციო რეგულაცია 2019/947 24 მაისი, 2019 უპილოტო საფრენი აპარატების 
ექსპლუატაციის მარეგულირებელი წესებისა და პროცედურების შესახებ. 
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I. შესავალი 

დრონების ინდუსტრია ძალიან სწრაფად იზრდება.64 თავდაპირველად, დრონები 

ძირითადად სამხედრო მიზნით გამოიყენებოდა, თუმცა, დღეისათვის ისინი აქტიურად 

გამოიყენება სამოქალაქო მიზნებისათვისაც, როგორიცაა სოფლისმეურნეობა, რეკრეაცია, 

სტიქიასთან საბრძოლველად, ნარჩენების მართვა და მშენებლობის დაგეგმარება.65 

მოსალოდნელია, რომ დრონების ინდუსტრია ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე 

დაასაქმებს 100 000-ზე მეტ ადამიანს და ექნება 10 მილიარდ ევროზე მეტი შემოსავალი 

ყოველწლიურად 2025 წლამდე. თუმცა, იმისათვის რომ დრონებმა შეძლონ მათი 

შესაძლებლობების სრულად რეალიზება - უნდა მოხდეს მათი ინტეგრაცია 

არასეგრეგირებულ საჰაერო სივრცეში, ამისათვის კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ 

დრონების ექსპლუატაციის მარეგულირებელმა ნორმებმა უზრუნველყონ 

„ექვივალენტური დონის უსაფრთხოება პილოტირებულ საჰაერი ხომალდთან 

შედარებით“.66 აღსანიშნავია ისიც, რომ ინდუსტრიის ზედმეტად მკაცრი რეგულირებაც 

შემაფერხებელ გავლენად იქონიებს მის განვითარებაზე. მარეგულირებელი ნორმები უნდა 

იყოს  პროპორციული და გამომდინარეობდეს კონკრეტული ტიპის ოპერაციისათვის 

დამახასიათებელი რისკებიდან.67 სწორედ ეს მიდგომა იქნა შერჩეული ევროკომისიის მიერ 

დელეგირებულ რეგულაცია 2019/947-სა68 და რეგულაცია 2018/1139-ში.69 

2018 წლის 20 დეკემბერს, გეტვიკის აეროპორტი იძულებული გახდა შეეჩერებინა 

ფუნქციონირება დრონების არამართლზომიერი ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი 

რისკების გამო, შედეგად შეფეხრდა 1000მდე რეისი და დაზარალდა 140000მდე მგზავრი, 

სასექსის პოლიციას კი მოვლენის გამოძიება ჯამში 790000 ფუნტი სტერლინგი დაუჯდა.70  

                                                            
64Matt Satell, State of Drones in the US, Last accessed 06.06.2020, https://www.phillybyair.com/blog/drone-stats/. 
65 CB Insight, 38 Ways Drones Will Impact Society: From Fighting War To Forecasting Weather, UAVs Change 
Everything, Last accessed 06.06.2020, https://www.cbinsights.com/research/drone-impact-society-uav/. 
66 Unmanned Aircraft System Operations in UK Airspace – Guidance & Policy, (CAP 722), 2019, 85. 
67 Riga Declaration on Remotely Piloted Aircraft (Drones) Framing the future of Aviation done in Riga on 6 March 2015. 
68 ევროპული კომისიის საიმპლემენტაციო რეგულაცია №2019/947 24 მაისი 2019 უპილოტო საფრენი აპარატების 
ექსპლუატაციის წესებისა და პროცედურების შესახებ; 
69 რეგულაცია 2018/1139 ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2018 წლის 4 ივლისის სამოქალაქო ავიაციის 
საერთო წესებისა და ევროპული კავშირის სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს დაფუძნების 
შესახებ, რომელმაც შეცვალა რეგულაციები №2111/2005, №1008/2008, №996/2010, №376/2014 და ევროპული 
პარლამენტისა და საბჭოს დირექტივები № 2014/30/EU და №2014/53/EU, ასევე გააუქმა რეგულაციები №552/2004 
და №216/2008, ასევე რეგულაცია № 3922/91. 
70Sussex Police & Crime Commissioner, PCC statement on Gatwick drone disruption, last accessed 06.06.2020 
https://www.sussex-pcc.gov.uk/about/news/pcc-statement-on-gatwick-drone-disruption-december-2018/.  
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დელეგირებული რეგულაცია 2019/947-ისა და რეგულაცია 2018/1139-ის მიღებამდე, 

ევროკავშირს მხოლოდ 150კგ.-ზე მეტი მაქსიმალური ასაფრენი მასის მქონე დრონების 

ექსპლუატაციის რეგულირების კომპეტენცია ჰქონდა,71 რაც შეეხება ნაკლები მასის მქონე 

დრონებს ისინი წევრი სახელმწიფოების შიდასახელმწიფოებრივ კომპეტენციას 

განეკუთვნებოდა. შედეგად დღემდე რეგულაციები წევრ სახელმწიფოებში 

ფრაგმენტულია, არ არის ჰარმონიზებული და ზოგიერთ შემთხვევაში არარსებულია.72 

წინამდებარე სტატია განიხილავს დრონების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარ 

ზარალთან მიმართებით სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხებს, მათ შორის, 

პოტენციურად პასუხისმგებელი პირების ჯაჭვს და სხვა დაკავშირებულ საკითხებს, 

როგორიცაა ტერმინოლოგია, კლასიფიკაცია, რელევანტური საერთაშორისო, 

რეგიონალური და ეროვნული რეგულაციები. მაგალითისათვის კი შერჩეულია გეტვიკის 

აეროპორტის შემთხვევა.  

II. ტერმინოლოგია, განმარტებები და კლასიფიკაციები 

2.1 დრონები - საჰაერო ხომალდები, ავტომობილები თუ კიდევ სხვა რამე? 

უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში იმის დადგენა მიეკუთვნება თუ არა დრონები 

საჰაერო ხომალდების კატეგორიას, რათა დავადგინოთ ვრცელდება თუ არა მასზე საჰაერო 

სამართლის ნორმები. საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის შესახებ ჩიკაგოს 1944 წლის 

კონვენციის (შემდგომში ჩიკაგოს კონვენცია) მე-8 მუხლის თანახმად: „არცერთმა საჰაერო 

ხომალდმა რომელსაც შეუძლია ფრენა პილოტის გარეშე არ უნდა გადაუფრინოს წევრი 

სახელმწიფოს ტერიტორიას პილოტის გარეშე ამ სახელმწიფოსაგან სპეციალური 

ნებართვის გარეშე და უნდა დაემორჩილოს ნებართვის პირობებსა და შესაბამის 

კანონმდებლობას“. ჩიკაგოს კონვენცია არ განმარტავს თუ რა იგულისხმება უპილოტო 

ფრენაში, შესაბამისად, უნდა მივიჩნიოთ რომ „უპილოტოდ“ იგულისხმება საჰაერო 

ხომალდის ბორტზე პილოტის არ არსებობა.  ამდენად, ჩიკაგოს კონვენციის მე-8 მუხლი 

თანაბრად შეგვიძლია გავავრცელოთ დრონებზეც და ავტომატიზირებულ საჰაერო 

                                                            
71 დანართი II, რეგულაცია 216/2008 სამოქალაქო ავიაციის საერთო წესებისა და ევროპული კავშირის 
სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ, რომელმაც გააუქმა საბჭოს დირექტივა 
№91/670/EEC, რეგულაცია №1592/2002 და დირექტოვა №2004/36/E. 
72ICAO, The ICAO UAS Toolkit, ბოლო ვიზიტი 19/07/2020,  https://www.icao.int/safety/UA/UASToolkit/Pages/State-
Regulations.aspx. 
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ხომალდებზეც, რომელთა ექსპლუატაციაში ადამიანთა ჩართულობის საჭიროება არაა.73 

ასევე არაა დიფერენცირებული საჰაერო ხომალდი წონის მიხედვით ჩიკაგოს კონვენციაში, 

შესაბამისად, ყველა დრონი მიუხედავად მათი წონისა ხვდება საჰაერო ხომალდის 

კატეგორიაში. ევროკომისიამ დრონების ექსპლუატაციის რეგულირებისას წონა შეარჩია 

კრიტერიუმად მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ მომხდარიყო კომპეტენციათა 

დიფერენცირება ევროკომისიასა და წევრ სახელმწიფოთა შორის.74  

2.2 დრონების მიმართ გამოყენებული ტერმინოლოგია 

„დრონი“ ალბათ ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია იმ ტერმინთა შორის, 

რომელიც გამოიყენება უპილოტო საფრენი აპარატების მოსახსენიებლად, თუმცა, 

გამომდინარე იქიდან რომ დრონებად სამხედრო მიზნებისათვის გამოყენებული 

უპილოტო საფრენი აპარატები მოიხსენიებოდა - საზოგადოებაში უსიამოვნო ასოციაციას 

იწვევს და ბოლო დროს დაკარგა მისი პოპულარობა.75  დღეისათვის უფრო ხშირად 

გამოიყენება ტერმინი „უპილოტო საფრენი სისტემა“(UAS), რომელიც განიმარტება 

როგორც: „საჰაერო ხომალდი და მასთან ასოცირებული ელემენტები, რომელთა 

ექსპლუატაცია ხორციელდება ბორტზე პილოტის გარეშე“.76  ასევე გამოიყენება „უპილოტო 

საჰაერო ხომალდი“ ან „ავტომატიზირებლი საჰაერო ხომალდი“, რომელიც განიმარტება 

როგორც : „ავტომატურად პროგრამირებული - პილოტირების გარეშე, მათ შორის 

დისტანციურად“.77 ამ ტიპის დრონები არ საჭიროებენ პილოტის ჩართულობას და მათი 

ექსპლუატაცია ხორციელდება წინასწარ დაპროგრამებული მონაცემებისა და გარემო 

პირობების შესაბამისად.78 რეგულაციებში ხშირად გამოიყენება ტერმინი „დისტანციურად 

პილოტირებული საჰაერო ხომალდი“ (RPA), რომელიც მიიჩნევა ერთიანი სისტემის 

                                                            
73Fernando Fiallos, The Applicability of the Public International Air Law, in The Law of Unmanned Aircraft Systems: An 
introduction to the Current and Future Regulation under National, Regional and International Law, ed. Benjamyn I. 
Scott, Netherlands, Wolters Kluwer, 2016, 35. 
74Stefan A. Kaiser, Small and Micro Unmanned Aircraft, in The Law of Unmanned Aircraft Systems: An introduction to 
the Current and Future Regulation under National, Regional and International Law, ed. Benjamyn I. Scott, Netherlands, 
Wolters Kluwer, 2016, 26. 
75 Benjamyn I. Scott, Terminology, Definitions and Classifications, The Law of Unmanned Aircraft Systems: An 
introduction to the Current and Future Regulation under National, Regional and International Law, ed. Benjamyn I. 
Scott, Netherlands, Wolters Kluwer, 2016, 13. 
76 Anna Masutti, Filippo Tomasello, International regulation of non-military drones, (Cheltenham, UK. Edward Elgar 
Publishing, 2018), 189. 
77 European Commission, Remotely Piloted Aviation Systems (RPAS): Frequently Asked Questions, supra n.17, 1. 
78 Anna Masutti, Filippo Tomasello, International regulation of non-military drones, (Cheltenham, UK. Edward Elgar 
Publishing, 2018), 12.  
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ნაწილად საკომუნიკაციო არხებთან, მონაცემთა ბაზასთან, სატელიტებთან, მიწის ზედა 

კონტროლის სადგურებთან, მხარდაჭერის სიტემებთან და სხვა დაკავშირებულ 

ელემენტებთან ერთად.  ზოგიერთ შემთხვევაში, ამერიკის შეერთებული შტატების 

ფედერალური ავიაციის ადმინისტრაცია იყენებს ტერმინს „დისტანციურად 

ექსპლუატირებული საჰაერო ხომალდი“, თუმცა ბოლო დროს უპირატესობა ენიჭება 

უპილოტო საფრენ სისტემას.79  ამავე ტერმინს იყენებს დელეგირებული რეგულაცია 

2019/947 და რეგულაცია 2018/1139, ასევე საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის 

ორგანიზაცია (შემდგომში იკაო) ცირკულარში №328.80 მოცემულ სტატიაში გამოყენებული 

იქნება ტერმინი „დრონი“.  

უმნიშვნელოვანესია დრონების მათი მახასიათებლების მიხედვით დიფერენცირება 

პასუხისმგებლობის ფარგლების სწორად განსაზღვრისათვის. მაგალითად, 

ავტომატიზირებული ან უპილოტო საჰაერო ხომალდის შემთხვევაში გამოირიცხება 

პილოტის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რამდენადაც მათ 

ექსპლუატაციაში პილოტი არ იღებს მონაწილეობას. 

III. პოტენციურად პასუხისმგებელი პირების ჯაჭვი და შესაბამისი სამართლებრივი 

ინსტრუმენტები 

2.1 მეორე პირების წინაშე პასუხისმგებლობა 

დღეისათვის, პასუხისმგებლობის საკითხი დრონებთან მიმართებით 

დამოუკიდებლად არცერთ საერთაშორისო და რეგიონალურ ინსტრუმენტში არ არის 

მოწესრიგებული. რაც შეეხება ეროვნულ კანონმდებლობას წევრ სახელმწიფოებში 

თითოეულს განსხვავებული მიდგომა აქვს ან ზოგიერთს ეს საკითხი საერთოდ არ აქვს 

მოწესრიგებული. თუმცა, გეტვიკის აეროპორტის ინციდენტში პასუხისმგებელი პირის 

იდენტიფიცირებისათვის აუცილებელია თითოეული პასუხისმგებლობის რეჟიმის 

განხილვა. 

                                                            
79Federal Aviation Administration, Educational Users, Last accessed 06.06.2020, 
https://www.faa.gov/uas/educational_users/. 
80 ICAO, Cir 328. 
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მონრეალის 1999 წლის კონვენციამ ჩაანაცვლა მანამდე არსებული ვარშავის 

სისტემის ყველა კონვენცია.81 კონვენცია ვრცელდება პირთა გადაყვანაზე, ბარგისა და 

ტვირთის საჰაერო ხომალდით გადაზიდვაზე საფასურის სანაცვლოდ, თუმცა ის ასევე 

ვრცლდება უსასყიდლო გადაყვანა-გადაზიდვაზეც.82 მონრეალის კონცენციის წესები 

გავრცელება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებზე აღიარებული იქნა რეგულაცია 

889/2002-ით.83 რეგულაციის 1-ლი მუხლის თანახმად, მისი მიზანია მონრეალის 

კონვენციის დებულებების იმპლემენტაცია თითოეული წევრი სახელმწიფოს ერევნულ 

კანონმდებლობაში. მონრეალის კონვენციის გავრცელებისათვის აუცილებელია 

კონკრეტული პირობების კუმულატიურად არსებობა. პირველ რიგში, მოწყობილობა უნდა 

იყოს საჰაერო ხომალდი. სტატიის 1.1 ქვეთავის თანახმად, დრონები მიიჩნევა საჰაერო 

ხომალდად. მეორე მხრივ, სახეზე უნდა იყოს საერთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვა. 

გეტვიკის ინციდენტის შემთხვევაში სახეზე არაა არც საერთაშორისო, მითუმეტეს კი, არც 

გადაყვანა და არც გადაზიდვა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ საერთაშორისო გადაყვანა-

გადაზიდვის ელემენტი შეცვალა რეგულაცია 889/2002-მა84 და მონრეალის კონვენცია 

გაავრცელა შიდასახელმწიფოებრივ ტრანსპორტირებაზე. შესაბამისად, როგორც უკვე 

ავღნიშნეთ კრიტერიუმების კუმულატიურად არსებობა არ გვაქვს სახეზე და კონვენციას 

ვერ გავავრცელებთ გეტვიკის აეროპორტის ინციდენტზე.   

ყველა კრიტერიუმი კუმულატიურად რომ არსებულიყო - სახეზე გვექნებოდა 

ოპერატორის ბრალი, რამდენადაც იგი დრონის ექსპლუატაციას ახორციელებდა 

შეზღუდულ ზონაში და ნებართვის გარეშე. ავიაგადამზიდი და დამზღვევი ეცდებოდნენ 

რეგრესული მოთხოვნის საფუძველზე დამდგარი პასუხისმგებლობისათვის ანაზღაურება 

ოპერატორისათვის გადაეკისრებინათ.85 ამასთან, დაზღვევის არსებობის შემთხვევაშიც კი 

ავიაგადამზიდი ვერ მიიღებდა სადაზღვეო ანაზღაურებას, რამდენადაც  დრონის 

ექსპლუატაცია განხორციელდა არამართლზომიერად, სადაზღვეო დაფარვა კი როგორც 

                                                            
81 საერთაშორისო საჰაერ გადაზიდვის ზოგიერთი წესის უნიფიცირების შესახებ 1999 წლის 28 მაისის 
მონრეალის კონვენცია, მუხლი 55. 
82 იხილეთ 18, მუხლი 1. 
83რეგულაცია №889/2002, ევროპული პარლამენტისა და საბჭოსი 13 მაისი 2002, რომლითაც ცვლილებები 
შევიდა საბჭოს რეგულაცია №2027/97 ავიაკატასტროფების დროს ავიგადამზიდის პასუხისმგებლობის შესახებ. 
84 იხილეთ 20, პარაგრაფი 8.  
85Civil Aviation Authority, Airspace restrictions for unmanned aircraft and drones, Last accessed 06.06.2020, 
https://www.caa.co.uk/Consumers/Unmanned-aircraft/Our-role/Airspace-restrictions-for-unmanned-aircraft-and-
drones/. 
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წესი არამართლზომიერ ექსპლუატაციაზე არ ვრცელდება ხოლმე.86იგივე შეიძლება ითქვას 

კასკოს დაზიანებაზეც/ განადგურებაზეც. შესაძლოა დაზღვევას ეს ზარალი 

აენაზღაურებინა, თუმცა სადაზღვეო სუბროგაციის უფლებით ვერც ამ შემთვხვევაში 

ისარგებლებდა. 

1.2 მწარმოებლის პასუხისმგებლობა 

არ არსებობს საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელიც არეგულირებს მწარმოებლის 

პასუხისმგებლობას. თუმცა, რეგიონალურ დონეზე, მწარმოებელთა პასუხისმგებლობა 

რეგულირდება ევროკომისიის დირექტივა 85/37487, რომელთა იმპლემენტირების 

ვალდებულება ეკისრებათ წევრ სახელმწიფოებს ეროვნულ კანონმდებლობაში. 

მწარმოებლის პასუხისმგებლობის დირექტივა დაფუძნებულია მკაცრი 

პასუხისმგებლობის რეჟიმზე.88  

დირექტივის მე-3 მუხლი განმარტავს „მწარმოებელს“, დეფინიცია საკმაოდ ფართოა 

და მოიცავს როგორც დასრულებული ნაწარმის მწარმოებელს, ასევე ნედლეულის, 

შემადგენელი ნაწილების მწარმოებელს, იმპორტიორს, მოიჯარეს და ასევე მომმარაგებელს. 

იმ შემთხვევაში თუ მწარმოებლის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, თითოეული ნაწარმის 

მომმარაგებელი მიიჩნევა როგორც მწარმოებელი. დრონების შემთხვევაში ასეთი ფართო 

დეფინიცია გამოსადეგია თუ გავითვალისწინებთ მოწყობილობის შემადგენელი 

კომპონენტების სიმრავლეს და მისი ფუნქციონირების მახასიათებლებს, მათ შორის, 

პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც მისი ექსპლუატაციის შესაძლებლობას იძლევა. 

ამგვარი ფართო დეფინიცია ,ერთი მხრივ, დაზარალებულ მხარეს აძლევს  ფართო არჩევანს 

პოტენციური პასუხისმგებელი პირების, ხოლო, მეორე მხრივ, ართულებს ზუსტად იმის 

იდენტიფიცირებას თუ ვინაა კონკრეტულად დამდგარ ზიანზე პასუხისმგებლობა,  

დირექტივის მე-9 მუხლი განმარტავს ზარალს: „ზარალი რომელმაც გამოიწვია 

პირის სიკვდილი ან სხეულის დაზიანება“ ან „ნივთის ან ქონების დაზიანება ან 

                                                            
86Peter Nenaan, what might happen in case of drone-aircraft collision, Last accessed 06.06.2020, 
https://www.stewartslaw.com/news/peter-neenan-writes-for-pi-focus-about-what-might-happen-in-the-case-of-a-
drone-aircraft-collision/.  
87ევროპული საბჭოს დირექტივა №85/374/EEC 25 ივლისი 1985 კანონების, რეგულაციებისა და 
ადმინისტრაციული დებულებების დაახლოების შესახებ წევრ სახელმწიფოებში დეფექტური ნაწარმისათვის 
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. 
88 Pablo Mendes de Leon, Introduction to Air Law, 10th ed., Netherlands, Wolter Kluwers, 2017, 374. 
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განადგურება, გარდა თავად წინდებული ნაწარმისა, იმის გათვალისწინებით რომ ნივთი ან 

ქონება გამიზნულია პირადი გამოყენებისათვის ან ვაჭრობისათვის და გამოიყენებოდა 

დაზარალებული პირის მიერ პირადი მოხმარებისათვის ან ვაჭრობისათვის“. შესაბამისად, 

30სთ.-ზე მეტი პერიოდით აეროპორტის დახურვა და თანმდევი შეფერხებები გეტვიკის 

აეროპორტში დრონის არამართლზომიერი  ექსპლუატაციის შედეგად ვერ ხვდება 

პასუხისმგებლობის ამ კატეგორიაში. შემთხვევის დეტალები არ გვაძლევს იმის ვარაუდის 

საშუალებას რომ უსიამოვნებები რომელიც დრონის არამართლზომიერ ექსპლუატაციას 

მოყვა შედეგად გამოწვეული იყო რაიმე სახის დეფექტით. უფრო მეტად სავარაუდოა რომ 

სახეზე იყო განზრახი არამართლზომიერი ექსპლატაცია და არა მწარმოებლის მხრიდან 

წარმოების პროცესში დაშვებული შეცდომა.89  

მოსალოდნელია რომ ავტომატიზირებულ საჰაერო ხომალდების 

ექსპლუატაციასთან და პასუხისმგებლობასთან მიმართებით, ბრალეულობაზე 

დაფუძნებული პასუხისმგებლობა  ჩანაცვლდება მწარმოებლის პასუხისმგებლობით. 

პირველი უკავშირდება ადამიანურ ფაქტორს, მის განზრახ ან გაუაზრებელ შეცდომებს, 

თუმცა ავტომატიზირებული საჰაერო ხომალდებისა და დისტანციურად 

ექსპლუატირებული საჰაერო ხომალდების შემთხვევაში მწარმოებლის პასუხისმგებლობა 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახდება უკანასკნელთა ფუნქციონირებაში 

ტექნოლოგიების მნიშვნელობიდან გამომდინარე. შეიცვლება ასევე ინდუსტრიული 

სტანდარტებიც დრონების წარმოების პროცესში. 

1.3 მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობა 

დრონების ექსპლუატაციისას მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის 

მარეგულირებელი ნორმები არაა უნიფიცირებული და არც ჰარმონიზებულია.90რომის 1952 

წლის კონვენციის91  მიღებით, სახელმწიფოები მიზნად ისახავდნენ დაეცვათ მიწაზე 

უდანაშაულო დაზარალებული მხარეების ინტერესები, რომლებსაც ზიანი მიადგათ 

საჰაერო ხომალდის ექსპლუატაციის შედეგად.  კონვენციის მე-7 მუხლი ვრცელდება არა 

                                                            
89 დანართი II, რეგულაცია 216/2008 სამოქალაქო ავიაციის საერთო წესებისა და ევროპული კავშირის 
სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ, რომელმაც გააუქმა საბჭოს დირექტივა 
№91/670/EEC, რეგულაცია №1592/2002 და დირექტოვა №2004/36/E. 
90Civil Aviation Authority, Airspace restrictions for unmanned aircraft and drones, Last accessed 06.06.2020, 
https://www.caa.co.uk/Consumers/Unmanned-aircraft/Our-role/Airspace-restrictions-for-unmanned-aircraft-and-
drones/. 
91 უცხო საჰაერო ხომალდის მიერ მიწის ზედაპირზე მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის შესახებ 1952 
წლის 10 ივლისის რომის კონვენცია. 
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მხოლოდ მიწის ზედაპირზე დამდგარ ზარალზე, არამედ საჰაერო სივრცეში მომხდარ 

შეჯახებაზეც. ამ შემთხვევაში ორივე მხარე სოლიდარულადაა პასუხისმგებელი დამდგარ 

ზიანთან მიმართებით. აღნიშნული რელევანტურია დრონების ექსპლუატაციასთან 

დაკავშირებით რამდენადაც უკვე არაერთხელ აღინიშნა ავიაკომპანიების მხრიდან 

შეჯახების მოსალოდნელ საფრთხეზე, როდესაც დრონების ექსპლუატაცია 

ხორციელდებოდა კანონიერ ფარგლებს გარეთ.92 

იმისათვის რომ რომის კონვენციის გამოყენება იყოს შესაძლებელი, ზარალი უნდა 

დადგეს წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე სხვა სახელმწიფოში რეგისტრირებული 

საჰაერო ხომალდის მიერ. შესაბამისად, ზარალი რომელიც დადგა იმავე სახელმწიფოში 

რეგისტრირებული საჰაერო ხომალდის მიერ, რომელშიც ზარალი დადგა - 

დაექვემდებარება ეროვნული კანონმდებლობის მოწესრიგების ფარგლებს.93  

რომის კონვენცია თავისი ბუნებით შეზღუდულია. პირველ რიგში, მას ძალიან ცოტა 

ხელმომწერი მხარე ყავს, რაც მის გამოყენებას საკმაოდ ართულებს. გაერთიანებული 

სამეფო, მაგალითად, იმ სახელმწიფოთა შორისაა, რომლებიც კონვენციის ხელმომწერთა 

სიაში არ არიან. მეორეს მხრივ, ის პასუხისმგებლად მიიჩნევს ექსპლუატატორს - დრონების 

შემთხვევაში კი, რამდენადაც მათი რეგისტრაცია ჯერ-ჯერობით არასავალდებულოა, 

ექსპლუატატორის იდენტიფიცირება საკმაოდ რთულია და დროში გაწელილი პროცესია. 

გეტვიკის ინციდენტში პასუხისმგებელი ექსპლუატატორის დასადგენად დაიკითხა 96 

პირი და დაიხარჯა 790 000 ფუნტი სტერლინგი.94  

ამასთან, სახეზე არ გვაქვს საერთაშორისო ელემენტი, რომელიც სავალდებულოა 

რომის კონვენციის გამოყენებისათვის. ასევე, კონვენცია არ განმარტავს თავად ზარალს, თუ 

რა მოიაზრება მასში, შესაბამისად, რთულია იმის განსაზღვრა რამდენად მოექცეოდა 

აეროპორტის 30სთ.-ზე მეტი პერიოდით დახურვა რომის კონვენციის გავრცელების 

არეალში. 

 

 

                                                            
92Dedrone, Worldwide Drone Incidents, Last accessed 06.06.2020, https://www.dedrone.com/resources/incidents/all. 
93 იხილეთ 27. 
94BBC, Gatwick Airport drone attack: Police Have “no lines of inquiry”, Last accessed, https://www.bbc.com/news/uk-
england-sussex-49846450. 
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IV. “დრონების თამაშები” და გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობა  

4.1 დრონების მარეგულირებელი ნორმები გაერთიანებული სამეფოს 

კანონმდებლობაში 

სამოქალაქო ავიაციის შესახებ 1982 წლის კანონი, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

რეგულაცია 1991, კანონქვემდებარე კანონები №1672-1991, 41-2009, 1974-2004, 1418-2004, 

975-2005 წარმოადგენენ იმ ძირითად საკანონმდებლო ბაზას, რომლითაც 

ხელმძღვანელობენ ავიაციის სფეროში გაერთიანებულ სამეფოში. დრონების 

ექსპლუატაცია გაერთიანებულ სამეფოში მოწესრიგებულია საჰაერო ნავიგაციის შესახებ 

2009 წლის ბრძანებით და უპილოტო საფრენი აპარატების შესახებ სახელმძღვანელოთი 

(CAP722).95 ევროკომისიის ახალი რეგულაცია 2019/947 ითვალისწინებს  ვალდებულებას 

წევრი სახელმწიფოებისათვის, რომ მათ 2021 წლის ივნისამდე უნდა შეძლონ ეროვნული 

კანონმდებლობის, ლიცენზირების პროცესების რეგულაციასთან თანხვედრა.  

გაერთიანებული სამეფოს ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად დრონები 

განიმარტებიან როგორც: „საჰაერო ხომალდი, რომელიც გამიზნულია ბორტზე პილოტის 

გარეშე ექსპლუატაციისათვის“.96 ისინი კლასიფიცირებული არიან მათი მაქსიმალური 

ასაფრენი წონის და მიხედვით, როგორც პატარა უპილოტო საჰაერო ხომალდები 20კგ-მდე 

მასით, მსუბუქი უპილოტო საჰაერო ხომალდები 20კგ-დან 150 კგ.მდე და უპილოტო 

საფრენი აპარატები 150კგ და მეტი მაქსიმალური ასაფრენი მასით. გაერთიანებული 

სამეფოს კანონმდებლობა არეგულირებს იმ ზონებს სადაც დრონებს შეუძლიათ ფრენა, 

ფრენის სიმაღლეს, ნებართვის მოთხოვნებსა და სხვა იმ საკითხებს, რომელიც 

დაკავშირებულია დრონების ექსპლუატაციასთან.  

რაც შეეხება პასუხისმგებლობის საკითხებს, გაერთიანებულმა სამეფომ მიიღო 

კანონქვემდებარე აქტები №1974/2004 და №1418/2004, რათა მონრეალის კონვენცის 

დებულებები საკუთარ კანონმდებლობაში გადმოეტანა. რაც შეეხება რომის კონვენციას 

                                                            
95 Michael Gadd, UK Unmanned Aircraft Systems Regulations, ICAO Remotely Piloted Aircraft Systems Symposium, 
(2015). 
96 რეგულაცია 2018/1139 ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2018 წლის 4 ივლისის სამოქალაქო ავიაციის 
საერთო წესებისა და ევროპული კავშირის სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს დაფუძნების 
შესახებ, რომელმაც შეცვალა რეგულაციები №2111/2005, №1008/2008, №996/2010, №376/2014 და ევროპული 
პარლამენტისა და საბჭოს დირექტივები № 2014/30/EU და №2014/53/EU, ასევე გააუქმა რეგულაციები №552/2004 
და №216/2008, ასევე რეგულაცია № 3922/91. 
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გაერთიანებული სამეფო მისი წევრი სახელმწიფო არაა. სამოქალაქო ავიაციის შესახებ 1982 

წლის კანონის 76-ე კანონის მე-2 ნაწილი ვრცელდება ზარალზე, რომელიც მიადგათ მესამე 

პირებს მიწის ზედაპირზე. ის ეფუძნება მკაცრი პასუხისმგებლობის სისტემას თუ არ არის 

იმის მტკიცებულება რომ სახეზეა დაზარალებულის ბრალეულობა.  პასუხისმგებლობის 

ფარგლები ამ რეჟიმში არის შეუზღუდავი და ის ვრცელდება საჰაერო ხომალდის უშუალო 

ექსპლუატატორზე. შესაბამისად, ის ვრცელდება საჰაერო ხომალდის ლიზინგის 

შემთხვევებზეც. რაც შეეხება ნაწარმის დეფექტიდან გამოწვეულ პასუხისმგებლობაზე, 

ევროკავშირის დირექტივა იმპლემენტირებულია მომხმარებელთა დაცვის 1987 წლის 

კანონით. დრონის ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარ ზარალზე ვრცელდება იგივე წესები 

რაც პილოტირებულ საჰაერო ხომალდზე. საჰაერო ნავიგაციის შესახებ 2009 წლის 

ბრძანების თანახმად, თუ ექსპლუატატორი დრონს იყენებს გაუფრთხილებლად ან 

დაუდევრად და ამით ზიანი მიადგა ადამიანს ან ქონებას, პასუხისმგებელია ოპერატორი, 

რომელსაც შეიძლება 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაც კი მიესაჯოს ჯარიმასთან 

ერთად. ამასთან ბრძანების 94-ე მუხლი სავალდებულოდ მიიჩნებს შეზღუდულ ზონებში 

ფრენისას ნებართვის არსებობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ითვალისწინებს ჯარიმას 

1000 ფუნტი სტერლინგის ოდენობით.  

თუმცა, რამდენადაც მცირე დრონების რეგისტრაცია სავალდებულო არ იყო, მათი 

ექსპლუატატორის იდენტიფიცირება საკმაოდ რთული იყო, მათ შორის, ზარალზე 

პასუხისმგებელი პირისაც. გეტვიკის აეროპორტის ინციდენტის შემდეგ კი ნებისმიერი 

ტიპის დრონის რეგისტრაცია სავალდებულო გახდა. 

2.2 გეტვიკის აეროპორტის ინციდენტი 

2018 წლის 19 დეკემბერს გეტვიკის აეროპორტი დაიხურა დრონების 

არამართლზომიერი ექსპლუატაცის შედეგად მოსალოდნელი საფრთხის გამო. ფრენები 

გადაიდო 30 საათზე მეტი ვადით, რის გამოც აეროპორტს წარმოეშვა 1,4 მილიონი ფუნტი 

სტერლინგის ოდენობით დამატებითი ხარჯები. 1000 მდე ფრენა შეფერხდა, 140 000 
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მგზავრი დაზარალდა.97  15 მილიონამდე შემოსავალი დაკარგა იზი ჯეტმა, რომელიც ერთ-

ერთი ძირითადი ოპერატორია გეტვიკის აეროპორტში.98 

ეს პირველი შემთხვევა არ იყო როდესაც დრონებმა უსიამოვნება გამოიწვიეს 

გაერთიანებულ სამეფოში. გაერთიანებული სამეფოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 

რობერთ ნოულსის წინააღმდეგ იყო პირველი საქმე, რომელიც უკავშირდება დრონების 

უკანონო ექსპლუატაციას და ბრალდებული პირი სახელმწიფოს მხრიდან დაჯარიმდა 4300 

ფუნტი სტერლინგის ოდენობით.99 

გეტვიკის ინციდენტის შემდეგ ეროვნული კანონმდებლობა გამკაცრდა, აქამდე თუ 

დამრღვევს მხოლოდ ჯარიმა დაეკისრებოდა, ახლა მას უკვე თავისუფლების აღკვეთაც 

ემუქრება. 

სასექსის პოლიციის ბოლო მონაცემებით მათ ვერ შეძლეს ბრალდებული პირის 

აღმოჩენა, რამდენადაც ინციდენტამდე დრონების რეგისტრაცია არ იყო სავალდებულო.100  

V. დასკვნა 

დრონები მალე რევოლუციას მოახდენენ სამოქალაქო ავიაციის ინდუსტრიაში. 

მათი გამოყენება ძალიან მოსახერხებელია ბევრი სხვადასხვა მიზნით, მათ შორის ისეთი 

საქმიანობისათვის რაც ადამიანის მიერ შესასრულებლად რთულია, ბევრ დროსა და 

რესურსებს საჭიროებს. ევროკავშირი დიდი იმედით უყურებს ამ ინდუსტრიას, მიიჩნევა 

რომ ის შექმნის 100 000ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს და 10 მილიარდ ევროზე მეტი 

შემოსავლის გამომუშავებას შეძლებს ყოველწლიურად. 

ევროკომისია იძულებული გახდა მიეღო შესაბამისი ზომები და ყველა ტიპის 

დრონის რეგულირება საკუთარ კომპეტენციას დაექვემდებარა გამომდინარე იმ 

ინციდენტების სიმრავლიდან, რომელთაგან ერთერთზე ამ სტატიაში გვქონდა საუბარი. ამ 

გზით აღმოიფხვრება წევრ სახელმწიფთა შორის ფრაგმენტული ან არარსებული 

                                                            
97BBC, Gatwick Airport: Drones ground flights, Last accessed 06.06.2020, https://www.bbc.com/news/uk-england-sussex-
46623754. 
98Simon Calder, Gatwick Drone Disruption cost over £50m, Last accessed 06.06.2020, 
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/gatwick-drone-airport-cost-easyjet-runway-security-
passenger-cancellation-a8739841.html. 
99 The United Kingdom Civil Aviation Authority v Robert Knowles (unreported) (2014). 
100Gareth Corfield, Sussex Police gives up on £790K Gatwick drone shutdown probe, Last accessed 06.06.2020. 
https://www.theregister.co.uk/2019/09/27/gatwick_drone_probe_closed_sussex_police/. 
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რეგულაციების პრობლემა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ინდუსტრიის განვითარებას, 

მისდამი მეტ ნდობას გამოიწვევს საზოგადოებაში. 

დრონები ერთდროულად შეიძლება იყვნენ როგორც სასარგებლონი, ისე საფრთხის 

მომტანნი. დღეისათვის არსებული პასუხისმგებლობს რეჟიმებიდან, სრულყოფილად 

ვერცერთი მათგანი ვერ აწესრიგებს მათ ექსპლუატაციას და მიზეზშედეგობრივ 

საფრთხეებს. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ დრონების ინდუსტრია განვითარდეს, 

მოხერხდეს მისი სრული პოტენციალის გამოყენება, თუმცა ეს არ უნდა განხორციელდეს 

ადამიანების და/ან მათი ქონების საფრთხეში ჩაგდების ხარჯზე.  
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პარლამენტისა და საბჭოს დირექტივები № 2014/30/EU და №2014/53/EU, ასევე 

გააუქმა რეგულაციები №552/2004 და №216/2008, ასევე რეგულაცია № 3922/91. 

2.  რეგულაცია 216/2008 სამოქალაქო ავიაციის საერთო წესებისა და ევროპული 

კავშირის სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტოს დაფუძნების შესახებ, 
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ძალადობა და აგრესია სკოლაში: რა არის ბულინგი, რით 
არის ის საშიში და როგორ უნდა ებრძოლო მას 

 
 

ნატალია ვაშაკიძე 

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, ლომონოსოვის უნივერსიტეტი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სალომე დათუაშვილი 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 

 

 

Abstract 

The article is dedicated to various forms of aggression and violence (bullying) in children 

and adolescents. Emphasis is placed on one of the most pressing problems of the modern school - 

persecution (intimidation) in the student community. The author discusses the causes of bullying, 

its manifestations, peculiarities; Shows bullying statistics in different countries; Discusses the main 

characteristics of bullying: intent, regularity, unequal power, or strength. It characterizes the 

participants of the bullying and determines the measures for its prevention. The main causes and 

prevention of bullying have been identified, which are carried out in two directions: at the level of 

the educational institution and at the state level. It envisages the issuance of a special legislative act, 

both at the state and regional levels, which will fix and substantiate the theoretical component of 

the fight against bullying: the concept of bullying, the local government, which will be responsible 

for developing and controlling model policies. 

Keywords: Bullying, Buller, aggression, victimization, violence, prevention, educational institution. 
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აბსტრაქტი 

სტატია ეძღვნება ბავშვებსა და მოზარდებში აგრესიისა და ძალადობის სხვადასხვა 

ფორმებს (ბულინგს). აქცენტი კეთდება თანამედროვე სკოლის ერთ-ერთ მწვავე 

პრობლემაზე1 – დევნაზე (დაშინებაზე) მოსწავლეთა საზოგადოებაში. ავტორი განიხილავს 

ბულინგის მიზეზებს, მის გამოვლინებას, თავისებურებებს; გვიჩვენების ბულინგის 

სტატისტიკას სხვადასხვა ქვეყანაში; განიხილავს ბულინგის ძირითად მახასიათებლებს: 

განზრახვას, რეგულარობას, ძალების ან ძალაუფლების უთანასწორობას. ახასიათებს 

ბულინგის მონაწილეებს და განსაზღვრავს მისი პროფილაქტიკის ზომებს. გამოიკვეთა 

ბულინგის მთავარი მიზეზები2 და პრევენცია, რომელიც ხორციელდება ორი 

მიმართულებით: საგანმანათლებლო დაწესებულების დონეზე და სახელმწიფო დონეზე3. 

გულისხმობს სპეციალური საკანონმდებლო აქტის გამოცემას, როგორც სახელმწიფოებრივ, 

ასევე რეგიონულ დონეზე, რომელშიც დაფიქსირდება და დასაბუთდება ბულინგის 

წინააღმდეგ ბრძოლის თეორიული კომპონენტი: ბულინგის კონცეფცია, ადგილობრივი 

ხელისუფლების წრე, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება სამოდელო პოლიტიკის 

შემუშავებასა და კონტროლზე.  

საკვანძო სიტყვები: ბულინგი, ბულერი, აგრესია, მსხვერპლი, ძალადობა, პროფილაქტიკა, 

საგანმანათლებლო დაწესებულება. 

I. შესავალი 

სტატია ეძღვნება სკოლის აგრესიის და ძალადობის პრობლემებს. სკოლის 

ძალადობა, როგორც მასობრივი ფენომენი, მხოლოდ XX ს. ბოლოს გამოჩნდა, მაგრამ ეს 

განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება. 1910 წ. ზ. ფროიდის, ა. ადლერისა და უ. სტეკელის 

ინიციატივით, ვენაში ჩატარდა პირველი კონგრესი თემაზე „სუიციდის შესახებ, კერძოდ, 

საშუალო სკოლის მოსწავლეების შორის სუიციდის შესახებ“. კონგრესის ფარგლებში, 

ზ.ფროიდი წერდა: „არ შეიძლება მხოლოდ სკოლა დავადანაშაულოთ იმაში, რომ იქ 

ძალადობას აქვს ადგილი და, რომ ბავშვები ჩადიან სუიციდს, მაგრამ სკოლის ბრალი ისაა, 

რომ იგი არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ ტენდენციას. 

                                                            
1 E.A. Bykova, S.V. Istomina. “Problem of bulling prevention in educational organization”. Kostroma State University. 
Series: Pedagogy.Psychology. Sotsiokinetika. №3. (2016). 75-78. 
2 M.A. Novikova, A.A. Rean. “Impact of school climate on the emergence of harassment: domestic and foreign experience 
of research”. Education issues. N2. (2019). 78-97. 
3 N.A. Golovanova. “Problems of Fighting Bulling: Legislative Decision”.  Russian Law. N8 (2018). 113-121. 
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სკოლა ყველაფერს უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ბავშვები არ მივიდნენ 

სუიციდამდე, ძალადობის ფონზე არ აღმოჩნდნენ უმწეოები, რომ მათ უნდოდეთ 

სიცოცხლე, დახმარება გაუწიოს ცხოვრების განვითარების მომენტში, როდესაც ემოციური 

კავშირი ოჯახთან სუსტდება და ისინი დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებენ. სკოლებმა არ 

უნდა დაივიწყონ, რომ მათ ჯერ კიდევ მოუმწიფებელ პიროვნებებთან აქვთ საქმე. არც 

მასწავლებლებს და არც ადმინისტრაციას არ შეუძლიათ მშობლებს მისცენ იმის გარანტია, 

რომ სკოლაში არ განხორციელდება ძალადობრივი ქმედებები, მაგრამ ბავშვებს უნდა 

დაანახონ, თუ როგორ მტკიცედ და ღირსეულად უნდა შეეწინააღმდეგონ ძალადობას.4 

ბულინგის წინააღმდეგობის გაწევის თანამედროვე მიდგომის ამოცანა მისი შემცირებაა, 

ყველა დონეზე ძალების გაერთიანების, წინააღმდეგობის გაწევისა და სისტემური 

მუშაობის გამოყენებით. 

ევროპასა და აშშ-ში ტერმინი „ბულინგი“ ყველაზე გავრცელებულია; 

სინამდვილეში ეს არის „დევნის“ ლექსიკური სინონიმი, რომელიც ასოცირდება 

ახალგაზრდა ხარის საბრძოლო თამაშებთან და გულისხმობს რომელიმე ერთი ბავშვის 

დევნას სხვა ბავშვის მიერ. ბულინგი ინგლისური სიტყვა bullying-დან მოდის და ნიშნავს: 

უხეშს, მოძალადეს, ხულიგანს და ზოგადი გაგებით, ნიშნავს ზოგიერთი ბავშვის აგრესიას 

სხვების მიმართ (დაშინება, ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ტერორი), როდესაც არის 

აგრესორისა და დაზარალებულთა ძალების უთანასწორობა, თანაც აგრესიას აქვს 

განმეორების ტენდენცია, და მიმართულია დააშინოს მსხვერპლი და დაიქვემდებაროს ის.5 

ტერმინი „ბულინგი“ გახდა ფსიქოლოგიური და პედაგოგიური საერთაშორისო 

ტერმინი, რაც გულისხმობს სოციალური, ფსიქოლოგიური და პედაგოგიური 

პრობლემების ერთობლიობას. ბულინგის ძირითადი მახასიათებლებია: განზრახვა, 

რეგულარობა, ძალების ან ძალაუფლების უთანასწორობა. 

ი.ს. ერდიშევი განსაზღვრავს ბულინგს, როგორც ბავშვთა ძალადობის სისტემას, 

რომელიც ხორციელდება ორგანიზებული ან არაორგანიზებული ბავშვთა საზოგადოების 

სივრცეში. პირველი ქვეყანა, რომელშიც ბულინგი გამოცხადდა ეროვნულ პრობლემად, 

იყო შვედეთი. 

                                                            
4E.A. Bykova, S.V. Istomina. “Problem of bulling prevention in educational organization”. Journal of Kostroma State 
University. Series: Pedagogy. Psychology. Sotsiokinetika. №3. (2016). 75-78. 
5N.A. Grishayeva. “Bulling at the school”. Psychological sciences: theory and practice: materials III Inter. scien. conf. 
(Moscow, June 2015). 66-68. 
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II. ბულინგის ფორმები: გამოვლინება და კლასიფიკაცია 

ბულინგი არის არაპირდაპირი და უშუალო. არაპირდაპირი ეწოდება სოციალურ 

აგრესიას, ხოლო პირდაპირი - ფიზიკურ ძალადობას პიროვნების მიმართ. პირდაპირი 

შევიწროება ვლინდება ცემაში, ლანძრვაში და ასევე ისეთ სიტუაციებში, როდესაც 

მსხვერპლის უზიანებენ, უფუჭებენ პირად ნივთებს, ართმევენ ფულს. არაპირდაპირი 

ბულინგი გამოიხატება ჭორების გავრცელებაში, ბოიკოტში, მეგობრობის მანიპულირებაში 

(„თუ შენ მასთან მეგობრობთ, ჩვენ აღარ ვართ მეგობრები“), შესაძლებელია გამოყენებული 

იქნეს სექსუალური სახის კომენტარები და ჟესტები, მუქარა, მეტსახელები. 

პირდაპირი დევნა დაწყებითი სკოლისთვის არის დამახასიათებელია, ხოლო 

არაპირდაპირი ბულინგის პიკი ვლინდება საშუალო და უფროს სკოლაში გადასვლის 

პერიოდებში. ბიჭები, უფრო ხშირად, ვიდრე გოგოები, მონაწილეობენ დევნაში და უფრო 

ხშირად ხდებიან პირდაპირი ბულინგის მსხვერპლნი. გოგოებთან მიმართებაში 

გამოიყენება არაპირდაპირი ბულინგის ფორმები: ჭორები, უხამსი გამონათქვამები, 

ჟესტები. კომპიუტერული ტექნოლოგიების გავრცელებამ გამოიწვია კიბერბულინგი, 

როდესაც დაშინებისათვის იყენებენ სხვადასხვა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს: SMS, ელ. 

ფოსტას და სოციალური ქსელებს. იაპონელი კვლევარების მონაცემების მიხედვით 

გოგონებს შორის უფრო ხშირია დაშინების ისეთი ფორმები, როგორიცაა ოსტრეკიზმი და 

ბოიკოტი.  

არსებული კვლევების შედეგების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ 

სხვადასხვა ქვეყანაში ბულინგის გავრცელების გარკვეული თავისებურებები არსებობს, 

მაგრამ მას აქვს საერთო თვისებები. სტატისტიკამ აჩვენა, რომ ბულინგის ყველაზე 

გავრცელებული გამოვლინება ყველა ქვეყანაში არის სიტყვიერი შევიწროება 

(შეურაცხყოფა, ბოროტი ხუმრობა, სიტყვიერი პროვოკაციები, გამოჯავრებები, უხამსი 

ხუმრობები და ა.შ.), II ადგილზეა −  ბოიკოტი; III −   ფიზიკური ძალადობა, IV −  ჭორების 

გავრცელება, V −  ფულის გამოძალვა და პირადი ნივთების მოპარვა. 

ბულინგის დეფინაციის უკან ძალაუფლების დისბალანსი დგას, საზოგადოებრივ 

გარემოში არათანაბარი პოზიციები, რაც საშუალებას აძლევს რომელიმე ბავშვს ან მოზარდს 

დომინირებდეს სხვაზე. ამგვარი ურთიერთობები მუდმივ ხასიათს ატარებს, რაც 

გამოიხატება ურთიერთობების სტაბილურობაში, რომლის ერთ პოლუსზე არის ბულინგი, 
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მეორეზე −  ვიქტიმიზაცია. სიტუაციიდან და მოზარდის ქცევიდა გამომდინარე, მან 

შეიძლება იმოქმედოს როგორც აგრესორმა, მსხვერპლმა ან მოწმემ. 

ბულინგი ბავშვებსა და მოზარდებს საშუალებას აძლევს მიაღწიონ თავიანთ 

მიზნებს, სხვა ადამიანებთან შეთანხმებისას, სოციალურად მისაღები გზების შესწავლისა 

და გამოყენების გარეშე. ამის შედეგია არამყარი არაეფექტური ქცევის პატერნები 

(არაადეკვატური ნუმუშები, ქცევის მოდელები, რომლებიც არ ექვემდებრებიან 

ადაპტაციას).6 

 

III. ბულინგის მონაწილეების დახასიათება და მისი შედეგები 

ბულინგში სამი მხარე მონაწილეობს: თავად მდევნელი (ბულერი), დაზარალებული 

და მოწმე. სხვადასხვა სიტუაციებში ეს როლები შეიძლება შეიცვალოს. მაგრამ, 

მკვლევარების აზრით, შინაგანი წინაპირობები ხელს უწყობს ბავშვს ერთ-ერთი ზემოთ 

მითითებული როლის აქტიურ ათვისებაში. ბულინგის თითოეული მონაწილეს აქვს 

სპეციფიკური პიროვნული და ქცევით თვისებებით, რომლებიც დაკავშირებულია რიგ 

სოციალურ რისკებთან. 

ჩვეულებრივი მდევნელი იმპულსურია და მზადაა გამოიყენოს ძალადობა 

საკუთარი თვითგამტკიცებისთვის. ისინი, ვინც სხვა ბავშვებს დევნიან, ხშირად 

დემონსტრირებენ უხეშობას და თანაგრძნობას მსხვერპლის მიმართ, ასევე შეიძლება 

აგრესია გამოამჟღავნონ უფროსების მიმართ. მათ არ სურთ დაიცვან წესები. კვლევებით 

დამტკიცებულია, რომ ისინი ნაკლებად დეპრესიული, მარტოსულები და შფოთიანები 

არიან, ვიდრე თანატოლები და საკმაოდ ხშირად აქვთ უფრო მაღალი სოციალური 

სტატუსი. თითქმის ყოველთვის ჰყავთ თანამზრახველთა ჯგუფი, თუმც მცირე. მათ აქვთ 

მაღალი ემოციური ინტელექტი, აშკარად ამოიცნობენ სხვა ადამიანების ემოციებსა და 

ფსიქიკურ მდგომარეობებს, აქვთ მანიპულირების უნარი. 

მდევნელის მთავარი მოტივი არის ძალაუფლების მოთხოვნილება, სხვების 

ზიანისგან კმაყოფილების გრძნობა და ბოლოს, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჯილდო −  

მატერიალური ან ფსიქოლოგიური. მატერიალური ჯილდოები შეიძლება იყოს ფული, 

                                                            
6 D.L Haynie, T. Nansel, P. Eitel et al. “Bullies, victims, and bully/victims: Distinct groups of at-risk youth”. Journal of 
Early Adolescence. №21 (2001). 29-49. 
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სიგარეტი, დაზარალებულისაგან წართმეული სხვა ნივთები, ხოლო ფსიქოლოგიურ 

ჯილდოა −  პრესტიჟი, სოციალური სტატუსი და ა.შ. 

ბულერები ფანტაზიის ხალხია. მათ შეუძლიათ თანატოლებისა და უმცროსი 

ბავშვების დემორალიზება დახვეწილი ხერხებით. ამავე დროს ამ სისასტიკის არცერთ 

მოწმეს, როგორც წესი, არ შეუძლია ჩარევა.7 ბულინგის მსხვერპლთათვის 

დამახასიათებელია მომატებული მგრძნობელობა, ფიზიკური სისუსტე, შფოთვა, 

უკმაყოფილება, ტირილისაკენ მიდრეკილება, დაბალი თვითშეფასება, მეგობრების და 

სოციალური მხარდაჭერის არ არსებობა. როგორც წესი, ასეთი ბავშვებს ურჩევნიათ 

უფროსებთან ურთიერთობა. მკვლევარების უმეტეს ნაწილმა გამოიტანეს დასკვნა, რომ 

რისკჯგუფს, უპირველეს ყოვლისა, მიეკუთვნებიან ის ბავშვები, რომლებსაც აქვთ 

სირთულეები სწავლაში, არიან ჰიპერაქტიურები და აქვთ ყურადღების დეფიციტის 

სინდრომი. ესენი შეიძლება იყვნენ აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდები, დიაბეტიკები, 

ეპილეფსიით დაავადებულები, სიმსუქნისკენ მიდრეკილი ან ფიზიკური ნაკლის მქონე 

ბავშვები, სხვა დარღვევები და ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც მოქმედებენ 

გარეგნობაზე. ბულინგის ასეთი მსხვერპლების 82% არის მოზარდები, რომლებიც 

აღიქმებიან როგორც „ძალიან ფემინიურები“ (ბიჭები) და „ძალიან მამაკაცურები“ 

(გოგოები), ან რომლებიც სექსუალურ უმცირესობას წარმოადგენენ. 

ბულინგის მსხვერპლმა შეიძლება მოგვიანებით განიცადოს ჯანმრთელობის და 

აკადემიური მოსწრების სირთულეები, შესაძლებელია გაუჩნდეთ შფოთვის და 

დეპრესიული აშლილობის სიმპტომები, აპათია, თავის ტკივილი და ენურეზი და 

თვითმკვლელობის მცდელობა. მსხვერპლს უყალიბდება წარმოდგენა, რომ საზოგადოება 

არის საფრთხეებით სავსე სამყარო, ხოლო საკუთარ თავის გრძნობს უსუსურ არსებად, 

რომელიც გავლენას ვერ მოახდენს ამ მოვლენებზე. აგრესორი უფრო ნაკლებად იტანჯება 

ბულინგის შედეგებით, ვიდრე დაზარალებული, მაგრამ მაინც ეს მისთვის უკვალოდ არ 

ჩაივლის. 

მკვლევარები ბულერების სოციალური შედეგების რამდენიმე ჯგუფს გამოყოფენ:  ა) 

არასახარბიელო მომავალი; ბ) ურთიერთობის პრობლემები ვლინდება იმით, რომ ბავშვები, 

რომლებიც ბულინგს მაღალ სოციალურ სტატუსთან აიგივებენ, როგორც წესი, 

                                                            
7M.A. Novikova, A.A. Rean. “Impact of school climate on the emergence of harassment: domestic and foreign experience 
of research”. Education issues. N2. (2019). 78-97. 
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დიქტატორული ქცევის სტილის მატარებლები არიან ოჯახში და სამსახურში, და, 

შესაბამისად, მტრებს იჩენენ და გარშემო მყოფთა უარყოფითი ემოციების ობიექტები 

ხდებიან; გ) ოჯახში ტერორი აგრესიულობის გამოვლინების გამო, მათ არ შეუძლიათ 

თბილი ურთიერთობა დაამყარონ შვილებთან, საყვარელ ადამიანებთან და ოჯახის სხვა 

წევრებთან, რაც იწვევს წარუმატებელ ოჯახურ ურთიერთობებს. ჩვეული ძალადობა 

დამანგრეველია ბულბერის პიროვნებისთვის, რადგან ირღვევა სხვა ადამიანებთან 

სიახლოვის ფორმირების მექანიზმები. 

მკვლევარები თვლიან, რომ ნებისმიერი ბავშვი შეიძლება გახდეს ბულინგის 

მსხვერპლი, როგორც ფიზიკურად ძლიერი, აგრეთვე, სწავლაში წარმატებულიც, მაგრამ 

მათ არ გააჩნიათ თვითდაჯერებულობა. ბულინგის შედეგად კი, მსხვერპლი კიდევ უფრო 

კარგავს სიმყარეს.8 ჩვენი მკვლევარები ეთანხმებიან უცხოელ კოლეგებს იმაში, რომ 

ბულინგმა შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა სიმძიმის ფსიქიური გადახრები, 

ფსიქოსომატური დაავადებები, შეიძლება გახდეს თვითმკვლელობის ან სუიციზმის 

მცდელობის მიზეზი. 

ბავშვების ∼ 3% ერთდროულად შეითავსებს როგორც ბულერ ქცევას 

დემონსტრირებს, სხვა შემთხვევაში კი, პროვოცირებს ბავშვებს საკუთარი თავის 

დაზიანებისკენ. ესენი არიან „მდევარი/მსხვერპლი“, ან ტერმინოლოგიის მიხედვით 

„პროვოკაციული მსხვერპლი“.9 ბულინგის მონაწილეთა ჯგუფს მიეკუთვნება ე.წ. მოწმეები 

და ისენი უმრავლესობას წარმოადგენენ. კანადელმა მკვლევარებმა გამოაქვეყნეს 

მონაცემები, რომლის მიხედვით საშუალო სკოლის მოსწავლეების 68% იყო სკოლაში 

შევიწროების მოწმეები. ამავე დროს, გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ თითქმის ყველა 

მცირეწლოვანი ბავშვი ამბობს, რომ მსხვერპლის მიმართ სიბრალულის გრძნობა ჰქონდათ, 

მაგრამ გამოკითხულთა ნახევარზე ნაკლებმა სცადა დახმარება. უფრო მეტიც, უფროს 

მოსწავლეების შორის ეს მაჩვენებლები გაცილებით დაბალია. მოწმეების მნიშვნელოვანი 

ადგილი უკავიათ ბულინგში, რადგან შევიწროების მხარდაჭერა, თუნდაც დუმილით, 

ბულერისათვის ერთგვარი ჯილდოა, ხოლო წინააღმდეგობის გაწევა და მსხვერპლის 

მხარდაჭერის მცდელობას შეუძლიათ შეაჩერონ ბულერები შემდგომი ძალადობისგან. ამ 

დროს, მოწმის პოზიცია ძალიან წინააღმდეგობრივია, მათ შინაგანი კონფლიქტი აქვთ, რაც 

                                                            
8 M. Kravtsov. “Rejected: an honest book about child cruelty”. (Rostov-on-Don: Phoenix, 2014). 238. 
9O.L. Glazman. “Psychological features of the participants of bulling”. News of the RSPU named after A.I. Hercen. №105. 
(2009). 159-165. 
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იმაში მდგომარეობს, რომ ბულინგის შეჩერების მცდელობა გამოწვეულია საკუთარი 

უსაფრთხოების და ბავშვთა კოლექტივში საკუთარი სტატუსის დაკარგვის შიშით. დევნის 

მოწმეთა უარყოფითი შედეგებია ისეთი მსოფლმხედველობის ფორმირება, რომლის დროს 

მათ ირგვლივ არსებული სოციუმი აღიქმება, როგორც სახიფათო გარემო; შიში, უმწეობა, 

სირცხვილი საკუთარი უმოქმედობის გამო და აგრესორთან შეერთების სურვილი, და ამავე 

დროს, შეინიშნება ემპათიის უნარის შესუსტება. 

 

IV. ბულინგის მიზეზები 

სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული კვლევები ბულინგის მიზეზად, პირველ რიგში, 

ასახელებენ ბულინგის მონაწილეთა ინდივიდუალურ მახასიათებლებს და გარემოს 

თავისებურებებს. უფრო მეტიც, სხვადასხვა საზოგადოებაში ბულინგი აღიქმება და 

ვლინდება სხვადასხვა გზით. 

უნდა აღინიშნოს ბულინგის მიზეზების სოციალური კონტექსტი, დევნის 

მსხვერპლთა ოჯახში ძალადობის, ჰიპერპროტესტისა და ბავშვის უძლურობის არსებობა. 

ბულერები ხშირად აწყდებიან სისასტიკეს ოჯახში. 

აგრესიაზე გავლენას ახდენს მედიაში ძალადობის გავრცელება, საშიში გარემო, 

კომპიუტერული დამოკიდებულება, კრიმინალიზებული საზოგადოებები. ბულინგის 

რისკი იზრდება სოციალურად არაორგანიზებულ გარემოში, სადაც არის ჭარბი 

დასახლებები, გავცელებულია ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია. სხვადასხვა კრიზისი: 

ოჯახური, სოციალური, ასევე მნიშვნელოვნად ზრდის ბულერების აგრესიულობას და 

ამავე დროს მათ უფრო დაუცველს ხდის.10 მასწავლებლის ქცევაზეა დამოკიდებული ის, 

თუ რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობს ბავშვი თავს ჯგუფში. მასწავლებლის ქცევა 

განსაზღვრავს კლასში ბავშვის უსაფრთხოების სუბიექტურ განცდას. ხშირად, 

მასწავლებლები შეგნებულად პროვოცირებენ ბულინგს, თვლიან, რომ ეს არის სოციალური 

ადაპტაციის საშუალება ან იმის გამო, რომ მათ არ იციან როგორ გაუმკლავდნენ აგრესიის 

გამოვლინებებს ჯგუფებში. არსებობს მასწავლებლების ისეთი არაპროფესიონალური 

მოქმედებები, როდესაც ისინი თავად ხდებიან ბავშვების მეტსახელების ინიციატორები, 

შეუძლიათ შეურაცხყონ ბავშვები თანაკლასელების თანდასწრებით. ზოგიერთი პედაგოგი 

                                                            
10 E.V. Grebenkin. Prevention of aggression and violence in school. (Rostov-on-Don: Phoenix, 2006). 304. 
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ტრანსლირებას უკეთებს თავიანთ უპატივცემულო დამოკიდებულებას იმ მოსწავლეების 

მიმართ, რომლებსაც უჭირთ სწავლა. ფსიქოლოგების უმეტესი ნაწილი დარწმუნებულია, 

რომ სკოლაში ბულინგის ფართო გავრცელება გამოწვეულია მასწავლებლების დაბალი 

კვალიფიკაცით და გულგრილი დამოკიდებულებით თავის საქმისადმი. 

ზოგადი გაგებით, ბულინგი შეიძლება დიაგნოზირდეს როგორც გუნდის 

დაავადება. მისი აღმოფხვრის მიზნით, რადიკალურად შეიცვალოს ურთიერთობები და 

პოზიტიური გახდეს. მასწავლებლებმა უბრალოდ არ იციან როგორ გააკეთონ ეს, ისევე 

როგორც მშობლებს ან არ უნდათ, ან არ შუძლიათ მთლიანათ აღმოფხვრან ტელევიზორისა 

და კომპიუტერის გავლენა ბავშვის პიროვნების ჩამოყალიბებაზე. 

შეუძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ბულინგი მხოლოდ მსხვერპლის პრობლემაა. 

აგრესია სკოლის კოლექტივში, თავად კოლექტივის პრობლემაა. ამავე დროს, 

მასწავლებლები თავად შეიძლება გახდნენ ბულინგის მსხვერპლი. 

ს.ვ. კრივცოვას სამართლიანი მტკიცებულების თანახმად, „თანამედროვე 

მასწავლებლის უმწეობის გრძნობა აბსოლუტურად ადეკვატურად ასახავს სასკოლო 

საზოგადოებაში არსებულ მდგომარეობას. ეს შესაძლებელი გახდა იმის გამო, რომ სკოლა, 

როგორც ორგანიზაცია, დღეს არ იღებს პასუხისმგებლობას მოსწავლეთა ძალისმიერი 

ქცევაზე და ბულინგზე. ბულერების უსაქციელობა ხდება სხვა ბავშვების თვალწინ და ეს 

უარყოფით გავლენას ახდენს როგორც მოწმეებზე, ასევე სკოლაში არსებულ ატმოსფეროზე. 

რაც შეეხება ბულინგის მსხვერპლს, ფსიქოლოგიური კვლევების მონაცემებიდან ნათლად 

ჩანს, რომ ზუსტადაც ბულინგი, ძირითადად თანატოლების მხრიდან ხდება, რაც 

მსხვერპლის უარყოფის ფორმით გამოიხატება, ეს იწვევს მოზარდებში 

თვითმკვლელობას“.  

 

V. ბულინგის პრევენცია 

თეზისი, რომ ბულინგის უნდა შეებრძოლო, არ მოითხოვს დასაბუთებას, რადგან ეს 

უსამართლოა, იმიტომ რომ „ძლიერი“ კმაყოფილებას იღებს იმით, რომ „სუსტი“ 

ზარალდება. ამ ნეგატიური ელემენტის გამოვლინების შესამცირებლად აუცილებელია 

ყველა დაინტერესებული მხარის, განსაკუთრებით კი მასწავლებლებისა და მშობლების 

შეთანხმებული ქმედებები. 
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სპეციალისტები რამდენიმე ალგორითმს გვთავაზობენ, სკოლის საგანმანათლებლო 

სივრცეში ბულინგის აღმოსაფხვრელად. ნათელია, რომ ბულინგისგან თავის დაღწევა 

მთლიანად შეუძლებელია, მაგრამ მისი გავრცელების მასშტაბის შემცირება შესაძლებელია. 

უფრო მეტიც, საგანმანათლებლო დაწესებულების ფსიქოლოგიურმა სამსახურებმა დიდი 

როლი უნდა ითამაშოს ამ ასპექტში.  

სოციალურმა პედაგოგებმა და ფსიქოლოგებმა უნდა აწარმოონ იმ მოსწავლეების 

ქცევის დღიურები, რომლებიც მიდრეკილები არიან აგრესიის ან ძალადობისკენ. 

აუცილებელია ისეთი ტრადიციული მეთოდების გამოყენება, როგორიცაა ყველა 

მასწავლელის, მოსწავლის და მათი მშობლების ანონიმური გამოკითხვები, რაც 

საშუალებას იძლევა გაანალიზდეს სიტუაცია ბულინგთან დაკავშირებით სკოლაში, 

საკლასო ოთახში, ამის მეშვეობით განისაზღვროს ბულინგის მასშტაბები და შემდეგ კი 

გაანალიზდეს მისი მიზეზები, აგრეთვე შემუშავდეს აუცილებელი ზომების სია 

ნეგატიური გამოვლინებების შემცირების გზები. 

უნდა გვესმოდეს, რომ ერთჯერადი აქციები და ღონისძიებები არ იქნება ეფექტური, 

ასევე მიუღებელია ბულერების ჯგუფებად შეკრება და ფსიქოლოგიური ტრენინგების 

ჩატარება მათთან, რადგან ბულინგი არ არის სპონტანური ქცევა. ბულერები წარმოადგენენ 

ნარცისისტული მახასიათებლების მქონე პიროვნებას, რომლებიც მშვიდათ და 

გაანგარიშებით ამყარებენ თავის ძალაუფლებას სხვა ადამიანებზე. მათზე სკოლიდან 

გარიცხვის მუქარა და თავად გარიცხვაც არ მოქმედებს; ისევე როგორც, არ არის ეფექტური 

ბავშვებს სახალხოთ აიძულო ითხოვონ პატიება −  ეს ყველაფერი მხოლოდ ბულინგის 

ესკალაციას შეუწყობს ხელს. ბულინგის ფენომენი მოითხოვს გრძელვადიან და 

საპასუხისმგებლო ვალდებულებების მიღებას, რომლებიც უნდა გახდეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციული კულტურის ნაწილი.11 

ბულინგის პრიფილაქტიკის საკვანძო მომენტი არის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, 

რომლის თანახმად, ძალადობის პროვოცირებადი ფაქტორების გავლენა მინიმუმამდეა 

დაყვანილი. რაც შეეხება ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლას, აქ შეიძლა მოვიყვანოთ 

ამერიკული კანონმდებლობის მაგალითი, რომელმაც საგებანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებებში იარაღით თავდასხმის და მკვლელობის ხშირი შემთხვევების შემდეგ ბრძოლის 

                                                            
11 O.A. Mosina, V.S. Ustenko. “Problem of bulling in educational environment Scientific-methodical electronic”. Journal 
Concept. Т. 29. (2016). 144-148. 
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სპეციალური კანონები მიიღეს. მრავალი ევროპული ქვეყნის კანონები განათლების შესახებ 

ითვალისწინებს მოსწავლეების ჩხრეკას და აკრძალული ნივთების ამოღებას. ასეთ 

შემთხვევაში მშობლების თანხმობა არ არის საჭირო.12 

ამგვარად, თანამედროვე პერიოდში ბულინგის პრობლემების გადაწყვეტა 

ხორციელდება ორი მიმართიულებით: საგანმანათლებლო დაწესებულების დონეზე და 

სახელმწიფო დონეზე. გულისხმობს სპეციალური საკანონმდებლო აქტის გამოცემას, 

როგორც სახელმწიფოებრივ, ასევე რეგიონულ დონეზე, რომელშიც დაფიქსირდება და 

დასაბუთდება ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის თეორიული კომპონენტი: ბულინგის 

კონცეფცია, ადგილობრივი ხელისუფლების წრე, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 

სამოდელო პოლიტიკის შემუშავებასა და კონტროლზე.  

ეს მიდგომა საშუალებას გვაძლევს საფუძვლიანად გამოვიკვლიოთ და 

გავაანალიზოთ მსოფლიო გამოცდილება, ხოლო პრობლემის უფრო მაღალ დონეზე 

დაყენება და ცალკეულ კანონში ბულინგის აკრძალვის დაფიქსირებას პრევენციული 

მნიშვნელობა ექნება, და ეს არა არის გადაჭარბებული მოსაზრება. 

  

                                                            
12 N.A. Golovanova. “Problems of Fighting Bulling: Legislative Decision”. Journal of Russian Law. N8 (2018). 113-121. 
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