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ეჯაილ ტრანსფორმაციის დანერგვის შესაძლებლობები ქართულ კომპანიებში 

ლიანა აფაქიძე, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 
ეჯაილ ტრანსფორმაცია არის  ორგანიზაციის მუშაობის გამარტივების პრინციპებზე დაფუძნებული, 
რეაქტიული მიდგომისკენ გადასვლის პროცესი, რომელსაც შეუძლია კომპანიის საჭიროების 
შესაბამისად ჩართოს თანამშრომლები მუშაობის პროცესში. ეჯაილ ტრანსფორმაციას დიდი 
ძალისხმევა სჭირდება, რადგან მისი მიზანი ორგანიზაციისთვის ახალი სუნთქვის მიცემაა, რომელიც 
მოიცავს შემოქმედებას და ინოვაციებს, თანამშრომლების გაძლიერებას და იერარქიული დონის 
შემცირებას. სწორედ ამ საკითხებს განიხილავს ჩვენი ნაშრომი, რომლის მიზანიც ამ მეთოდის 
უპირატესობების ჩვენება და საქართველოში მისი დანერგვის  საკითხების განხილვაა. 
ეჯაილის სტრუქტურა არის განსხვავებული სხვა სტრუქტურებისგან, მოცემული მეთოდის დროს 
ყალიბდება გუნდები, რომლებშიც გაერთიანებული არიან განსხვავებული შეხედულებების, 
გამოცდილების, უნარების და კომპეტენციის მქონე პირები, ისინი მუშაობენ კონკრეტული პროექტის 
გარშემო და  მომხმარებლებს სთავაზობენ სხვადასხვა საინტერესო სიახლეებს. 
ნაშრომში განხილულია ის  თუ როგორ იცვლება სტანდარტული იერარქიული სისტემა ეჯაილ 
ტრანსფორმაციის დროს, ასევე რა ეტაპებია საჭირო ეჯაილ ტრანფორმაციის დანერგვისთვის. 
საქართველოში ეჯაილის დანერგვა ერთ-ერთი აუცილებელი მეთოდია, ამ ნაშრომით გვსურ  მეტი 
სიცხადე შევიტანოთ მასში, ამისათვის ნაშრომში შემოთავაზებული იქნება სხვადახვა მნიშვნელოვანი 
საკითხები და ავტორის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების განხილვა, რომელიც ქართულ 
კომპანიებში ეჯაილ ტრანსფორმაციის განხორციელებას ეხება.  
საკვანძო სიტყვები: ეჯაილ ტრანსფორმაცია, თანამშრომელთა განვითარება, მოქნილობა, იერარქიული  
ცვლილება, გუნდი.  

Abstract 
Agile transformation is a process based on the principles of simplifying the work of the organization, moving to 
a reactive approach which can involve employees in the work process as needed by the company. Agile 
Transformation takes a lot of effort as its goal is to give the organization a new lease of life, which includes 
creativity and innovation, empower employees and reducing hierarchical levels. These issues are discussed in 
our paper, which aims to show the advantages of this method and discuss the issues of its introduction in Georgia. 
The structure of agile is different from other structures, during this method teams are formed, which bring 
together people with different views, experiences, skills and competencies, they work around a specific project 
and offer various interesting news to users. 
The paper discusses how the standard hierarchical system changes during the agile transformation, as well as 
what stages are required for the introduction of the agile transformation. 
The introduction of agile Georgia is one of the necessary methods, we want to bring more clarity in this paper. 
For this the paper will offer various important issues and discuss the results of a study conducted by the author 
on the implementation of agile transformation in Georgian companies. 
Key words: agile Transformation, Employee Development, Flexibility, Hierarchical Change, Team. 

შესავალი 
ეჯაილ ტრანსფორმაცია  არის  სწრაფი გარდაქმნის პროცესი,  რომელიც  ორგანიზაციის  
წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია. მსოფლიო ცვალებად გარემოშია, ცვლილებები ეხება 
ორგანიზაციის გარე და შიდა ფაქტორებს, ამიტომ ამ ყველაფერზე სწრაფი რეაგირება აუცილებელია, 
ეჯაილის დროს კი კომპანია არის შემოქმედი, მოქნილი და სწრაფი.  

ეჯაილ ტრანფორმაციის დროს მოთხოვნილებები და გადაწყვეტილებები ყალიბდება 
თვითორგანიზებული და სხვადასხვა ფუნქციონალური გუნდების და  მომხმარებლების ერთობლივი 
ძალისხმევით. ეჯაილი მიზნად ისახავს უკეთესი რეაგირება მოახდინოს ბიზნესის საჭიროებების 
შეცვლაზე და გუნდების მუშაობაზე . 
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ეჯაილ მეთოდოლოგია არის პროექტის მართვის რამდენიმე ფაზად დაყოფა. იგი გულისხმობს მუდმივ 
თანამშრომლობას დაინტერესებულ მხარეებთან და  გაუმჯობესებას ყველა ეტაპზე. სამუშაოების 
დაწყებისთანავე, გუნდები გეგმავენ, ასრულებენ და აფასებენ პროცესს. 

1. ეჯაილ ტრანფორმაციის არსი და მნიშვნელობა 
ეჯაილ ტრანფორმაცია1 - ეს არის თანამედროვე მეთოდი რომელიც იერარქიული დონის შემცირებას 
გულისხმობს, მოცემული სისტემა  მუდმივ განვითარებაზეა ორიენტირებული, ეჯაილის დროს 
ორგანიზაცია არის მოქნილი და სწრაფი, შეუძლია პრიორიტეტების მართვა, აუმჯობესებს საქმიანობის 
ხარისხს და გარემო პირობებზე სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობას იძლევა.  

დღესდღეისობით კომპანიათა დიდი ნაწილი იყენებს „ჩანჩქერის მეთოდს“2, ეს მოდელი ეტაპების 
ერთობლიობაა,  ყველა მომდევნო ეტაპი წინა ეტაპზეა დამოკიდებული და პარალელურად  სხვა საქმის 
კეთება არ ხდება, მას აქვს როგორ დადებითი ასევე სუსტი მხარეები, დადებითად შეგვიძლია 
მოვიაზროთ ის, რომ  თანამშრომლებს აქვთ ზუსტი ინფორმაცია ყველა ეტაპის შესახებ და 
მომხმარებლებმა იციან საბოლოო პროდუქტზე, რაც შეეხება სუსტ მხარეს მოცემული მეთოდოლოგიის 
დროს  ორგანიზაცია სწრაფ რეაგირებას ვერ ახდენს გარემო პირობებზე, პროდუქტის შექმნის დროს არ 
ხდება  მისი შემოწმება, პროდუქტის შექმნისას ორგანიზაცია ვერ ცვლის პროდუქტს და 
მომხმარებელთა ახალ მოთხოვნებს სწრაფად ვერ  აკმაყოფილებს. ეჯაილი სწორედ „ჩანჩქერის 
მოდელის“ უარყოფით მხარეებზე ამახვილებს ყურადღებას და  სამყაროს მუდმივ განვითარებასთან 
ერთად მომხმარებლის მოთხოვნებზე სწრაფად რეაგირებს.  

ეჯაილ ტრანფორმაციის დროს სტრუქტურა3  სხვა მოდელებისგან განსხვავდება, ეჯაილი აყალიბებს 
ლიგებს, გუნდებს და ლეგიონებს. ლიგა ორგანიზაციაში არის ყველაზე დიდი  გაერთიანება, ის 
აერთიანებს 50-150 ადამიანს რომლებიც შემდგომ იყოფიან გუნდებად.  გუნდი მოიცავს  სხვადასხვა 
კომპეტენციის მქონე ადამიანებს, რომლების ერთიანდებიან მიზნის გარშემო, ისინი არიან 
თვითორგანიზებულნი და დამოუკიდებლები. ლეგიონი მოიცავს ერთნაირი სპეციალობის მქონე 
ადამიანებს,  შეიძლება ლეგიონის წევრი ასევე იყოს გუნდის წვრიც, ლეგიონი შედგება 5-7 
ადამიანისგან. მოცემული სტრუქტურის დროს თანამშრმლები არიან მეტად ჩართულები და 
შემოქმედებითები. ყველა თანამშრომელს აქვს თავისი როლი და პასუხისმგებლობა, როლები 
განსხვავდება ფუნქცია/მოვალეობების მიხედვით.  

გუნდების საქმიანობის წარმატებისთვის მნიშნელოვანია თუ სახეზე იქნება 3 სხვადასხვა პროცესი: 
სტრატეგიის განსაზღვრა, კვარტალური დაგეგმვა,დღიური გეგმა. 

ეჯაილის დროს აუცილებელია გუნდებმა გაუზიარონ გამოცდილებები, ამისთვის არსებობს 
მიმოხილვის პროცესი.  

მიმოხილვა -  ამ პროცესის დროს ხდება პრეზენტაციის წარდგენა და იმის განხილვა თუ რა გაკეთდა 
არსებული პერიოდის განმავლობაში,  გუნდები უზიარებენ ორი კვირის პროგრესს, ეს პროცესი  
ამცირებს რისკებს, რადგან ხდება არსებული ინფორმაციის გარშემო მსჯელობა და სხვადასხვა 
გადაწყვეტილებების მიღება.   

რეტროსპექტივა -  ეს არის შეხვედრა მხოლოდ გუნდებს შორის. ისინი განიხილავენ პროუდუქტის 
განვითარების ნაბიჯებს, ღიაობა და ინფორმაციის გაზიარება ამ შეხვედრის დროს აუცილებელი, 
რადგან საბოლოო პროდუქტი წარმატებით შეიქმნას.   

ეჯაილ ტრანსფორმაცია ხელს უწყობს კომპანიის განვითარებას,  ახალი შესაძლებლობების ამოქმედებს 
და  ხარისხის გაუმჯობესებას.  

                                                            
1 M. Dinnie. “Agile Methodology: An Overview”     https://zenkit.com/en/blog/agile-methodology-an-overview/    [უ.გ 11.12.2020]. 
2 https://lvivity.com/waterfall-model [უ. გ. 11.12.2020]. 
3 https://www.tbcagile.ge/about-agile [უ. გ. 9.12.2020]. 
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ეჯაილ ტრანსფორმაციის უპირატესობებია4: მოქნილობა, სისწრაფე, პროცესების პროგნოზირება. 
რისკის მინიმიზაცია, ეფექტური კომუნიკაცია, სრული გამჭვირვალეობა, გუნდური პასუხისმგებლობა, 
პრიორიტეტების მართვა. 
1. მოქნილობა -  მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის სისწრაფე და მოქნილობა. ხშირია  
გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, რა დროსაც მოქნილობა აუცილებელია. 
2. რისკის შემცირება - მუდმივი კომუნიკაცია და შეხვედრებზე პროდუქტის შემუშავების პროცესის 
განხილვა ამცირებს რისკებს, რადგან  პროდუქტის შექმნის პროცესში ხდება ამ ყველაფრის გამორკვევა 
და შემდეგ სწრაფი რეაგირების მოხდენა. 

3. ეფექტური კომუნიკაცია და თანამშრომელთა ჩართულობა - რეგულარული კომუნიკაცია და 
უკუკავშირის არსებობა პროცესს ამარტივებს და ასევე, უფრო ეფექტურს ხდის პროდუქტის შექმნას. 
4. სრული გამჭვირვალეობა - ყველა დაინტერესებული პირისთვის პროცესი არის ნათელი და 
გამჭვირვალე, არსებული სქემის მიხედვით ყველა  მარტივად აღიქვამს საქმიანობას. 
ეჯაილის დანერგვა ასევე ბევრ გამოწვევასთან არის დაკავშირებული. ეჯაილ ტრანსფორმაციის  
მნიშნელოვანი გამოწვევაა: 

1. ნაკლები ჩართულობა ხელმძღვანელის მხრიდან - ხელმძღვანელებს თავდაპირველად აქვთ შიში 
სიახლის დანერგვის და ორგანიზაციული კულტურის გარდაქმნის, რაც  ნამდვილად რთულია, მაგრამ  
შესაძლებელია ამ სირთულის მინიმიზაცია, თუ ხელმძღვანელს ექნება სრულყოფილი ინფორმაცია 
ეჯაილის შესახებ და იმის შესახებ თუ რა არის ამ მეთოდის მიზანი, ამ შემთხვევაში, ჩართულობა 
გაიზრდება და თანამშრომლებსაც ექნებათ სურვილი ცვლილებების განხორცილებაში ჩაერთონ.  

2. ცვლილებების მიუღებლობა - ყველა ადამიანს განსხვავებული უნარ-ჩვევები აქვს, თანამშრომელთა 
მუშაობის სტილის  შეცვლა რთულია. ორგანიზაციებში  ჩვევები არის დამკვიდრებული, ამის გამო 
თანამშრომლები ხშირად ტრანსფორმაციის წინააღმდეგები არიან.  

3. ორგანიზაციული კულტურის ცვლილება - ეჯაილის დანერგვა ორგანიზაციული კულტურის 
ცვლილებას გულისხმობ, რაც ძალიან დიდი გამოწვევაა კომპანიისთვის, განსაკუთრებით ისეთი 
კომპანიებისთვის, რომლებსაც ძლიერი ორგანიზაციული კულტურა გააჩნიათ.  

მიუხედავად იმისა,  რომ ეჯაილს გააჩნია სხვადასხვა გამოწვევები, როგორც აღვნიშნეთ, ბევრი 
დადებითი მხარე აქვს, ამის ცოდნა კომპანიას დაეხმარება აღიქვას ის  საკითხები რომელიც შესაძლოა 
ეჯაილ ტრანსფორმაციამ გამოიწვიოს. 

2. წარმატებული ეჯაილ ტრანსფორმაციისთვის საჭირო ნაბიჯები 
ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი გადადის ეჯაილ მეთოდზე, ამ მეთოდის დანერგვისას აუცილებელია 
ეჯაილ ტრანსფორმაციის სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც მოიცავს  სამ მნიშვნელოვან ნაბიჯს 
ესენია5: 

 სტრატეგიის განსაზღვრა -  ამ საფეხურზე აუცილებელია ორგანიზაციამ შეაფასოს კომპანიის 
შესაძლებლობები, ასევე შეაფასოს ბაზარი და სწორად  განსაზღვროს პრიორიტეტები. 

სტრატეგიული გეგმის შემუშავება-ამ დროს საჭიროა ორგანიზაციამ მოახდინოს  მაღალი 
შესაძლებლობების იდენტიფიცირება და მასზე კონცენტრირება. 

 ეჯაილ ტრანფორმაციის განხორციელება - ეს პროცესი ყველაზე რთულია, რადგან ის მოიცავს ყველა 
იმ აუცილებელ ეტაპს რის დახმარებითაც  წარმატებით უნდა დაინერგოს ეჯაილი.  

ეჯაილ ტრანსფორმაცია მოითხოვს სტრატეგიულ მიდგომას. წარმატება ან წარუმატებლობა, სისწრაფე 
და მოქნილობა, დამოკიდებულია ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე, თანამშრომლობის სტილსა და 
კომუნიკაციაზე. წარმატების მისაღწევად  მნიშვნელოვანია დაინტერესებული მხარეების  მხარდაჭერა.  

                                                            
4 V. Taya, “10 Benefits Of Bringing ‘Agile’ To Digital Transformation”, 2020. 
5 CollabNet, “Agile Transformation Strategy “, 2011. 
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ამ მეთოდის დანერგვისას აუცილებელია  მიზნების განსაზღვრა  და ამის შესახებ  თანამშრომელთა  
მაქსიმალური ინფორმირებულობა.  

 იმისათვის, რომ ეჯაილი წარმატებით დაინერგოს  ორგანიზაციამ უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი  
საკითხები: თანამშრომლები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად ინფორმირებული ცვლილებების შესახებ, 
მათ უნდა ჰქონდეს  გააზრებული ამ მეთოდის საჭიროება და მისი დანერგვის პროცესში წამოჭრილი 
პრობლემები, ასევე ორგანიზაციისთვის კარგი გამოცდილება იქნება თუ თავდაპირველად შექმნის 
საპილოტე გუნდს, გუნდი მიიღებს გამოცდილებას და შემდეგ სხვა გუნდებს გაუზიარებს 
გამოცდილებას, ასევე ან გუნდის დახმარებით ორგანიზაცია გაიაზრებს მის ძლიერ და 
გასაუმჯობესებელ მხარეებს. 

ეს მეთოდი არის ეფექტური მაგრამ რთულია მისი დანერგვა,  ამიტომ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს 
მკაფიო და დამაჯერებელი მიზნები, რომ თანამშრომლები უფრო მოტივირებულები შეხვდნენ 
არსებულ ცვლილებებს.   

ორგანიზაციამ უნდა გაითვალისწინოს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორისაა6: რა 
პერიოდი იქნება საჭირო ეჯაილ ტრანსფორმაციისთვის. ვინ არის ეჯაილის მომხრე და წინააღმდეგი, 
საჭიროა თუ არა  თანამშრომელთა მოზიდვა ან გადამზადება, ნათელია თუ არა შესაძლო რისკები, 
საქმიანობის პროცესი არის თუ არა გამჭვირვალე, რა  შესაძლებლობები აქვთ თანამშრომლებს, 
პროდუქტის განვითარების გზები, ორგანიზაციული კულტურის ცვლილების სირთულეები, 
თანამშრომელთა გამოცდილება, მომხმარებელთა მოთხოვნილებები, რის გაუმჯობესება სურს 
ორგანიზაციისას ეჯაილის დროს და სხვა. 

ეჯაილის დანერგვამდე აუცილებელია ეჯაილ ტანფორმაციის სკანირება, სკანირება ეს არის წინასწარი 
ნაბიჯი, რომელიც აფასებს ორგანიზაციის შესაძლებლობას და განსაზღვრავს მის ამჟამინდელი  
მდგომარეობას. სკანირების  დროს ხდება ზუსტი შეფასება იმ შესაძლებლობების, რომელიც კომპანიას 
აქვს. ამის შემდეგ ხდება რეკომენდაციების შემუშავება და ანალიზი. 

ეჯაილ ტრანსფორმაციისას  ზუსტად უნდა განისაზღვროს: რატომ ხდება ცვლილება, რას ნიშნავს 
ეჯაილ ტრანსფორმაცია, რა ეტაპები უნდა გაიაროს ორგანიზაციამ და თანამშრომლებმა მის 
დასანერგად, ვინ არის ჩართული ამ პროცესში. 

ეჯაილის  დანერგვისას ბევრი პარამეტრია, რომელიც  ხელმძღვანელმა და თანამშრომლებმა უნდა 
გაითვალისწინონ, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ არ არსებობს ერთიანი ჩარჩო რომელიც ყველა 
ორგანიზაციას მოერგება, ამიტომ აუცილებელია ორგანიზაციამ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი 
გამოცდილება და ის კრიტერიუმები გაითვალისწინოს, რომელიც ყველასთვის საერთოა.  

3. ეჯაილ  ტრანსფორმაციის ქეისები ქართული და უცხოური კომპანიების მაგალითზე 
ეჯაილ მეთოდს ბევრი წარმატებული ორგანიზაცია იყენებს, მათ შორის:  Google, Amazon, Netflix, 
Samsung  და ა.შ. მოცემული ორგანიზაციები აერთიანებენ გუნდებს, ისინი  მუშაობენ სხვადასხვა 
ამოცანის სწრაფ და ეფექტურ გადაწყვეტაზე. საქმიანობის პროცესში იყენებენ  ნებართვის პრინციპს, 
რაც გულისხმობს თანამშრომლების დამოუკიდებლობას გადაწყვეტილების მიღებისას. ეჯაილ 
ორგანიზაციებში განყოფილებები  დამოუკიდებლად იმართება. ისინი იყენებენ ეჯაილს  
ეფექტურობის შესანარჩუნებლად და მოქნილობისთვის.  პროცესები გამჭვირვალეა და მუდმივად 
ზრუნავენ მომხმარებლის მოთხოვნილებების სწრაფად დაკმაყოფილებისთვის. ეჯაილ 
ორგანიზაციები ასევე კადრებს იმის მიხედვით არჩევენ თუ რამდენად კრეატიულები, ინოვაციურები 
და შემოქმედებითები არიან, ეს აუცილებელია გუნდური მუშაობის ეფექტურობისთვის. 

საქართველოში რამდენიმე წელია  ეჯაილი დაინერგა - „ეჯაილი“, რომელიც  გულისხმობს მუდმივ 
განვითარებასა და გუნდურ მუშაობას,  საქართველოს ბანკში  და ასევე თიბისი ბანკში განხორციელდა 

                                                            
6 M.  Cottmeyer, “agile transformation”,  2019.   
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საქართველოს ბანკში ეჯაილი - მოცემული მოდელის მიხედით შეიქმნა  40  გუნდი, რომლებიც 
სხვადასხვა მნიშვნელოვან პროექტებზე მუშაობენ. მობაილ აპლიკაცია არის  ერთ-ერთი წარმატებული 
მაგალითი, რომელიც ეჯაილ გუნდებმა შექმნეს. საქართველოს ბანკი ასევე, იყენებს კლასტერიზაციას, 
რაც ნიშნავს იმას, რომ თითოეულ პროექტზე მუშაობს რამდენიმე გუნდი, მუშაობის პროცესი არის 
გამჭვირვალე და მოქნილი. 

ეჯაილ ტრანსფორმაცია თიბისი-ში 7 - თიბისიმ ეჯაილ ტრანსფორმაცია ოთხი წლის წინ დაიწო, 
მოცემული მოდელი IT მიმართულებით დანერგეს, რაც წარმატებით განხორციელდა, ეჯაილი რადგან  
სტრუქტურის ცვლილებებს გულისხმობ  დირექტორების, განყოფილებებისა და დეპარტამენტების 
ნაცვლად, ლიგა, გუნდი, ლეგიონი  და ცოდნის ცენტრები ჩამოყალიბდა. ეჯაილ მეთოდოლოგიით  500-
მდე თანამშრომელმა დაიწყო  მუშაობა.  ცვლილებებმა  თიბისი  სწრაფი გახადა, კომპანია უფრო 
აქტიურად სთავაზობს მომხმარებლებს სიახლეს, ასევე თიბისი ამ მეთოდის გამოყენების გამო 
საინტერესო დამსაქმებელი გახდა. 

4. კვლევის შედეგები 
საქართველოში ეჯაილ ტრანფორმაციის განხორციელების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით 
ჩავატარეთ კვლევა8, რომლის მიზანიც იყო დაგვედგინა როგორ დაინერგა ეჯაილი კოპანიებში და 
სამომავლოდ  იგეგმებოდა თუ არა მისი განხორციელება. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო სამმა 
ორგანიზაციამ, ესენია: თიბისი ბანკი, საქართველოს ბანკი და იუ ჯი თი. 

 კვლევის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ  მოცემული მეთოდის დანერგვა  
ორგანიზაციებისთვის რთული  აღმოჩნდა, რადგან ტრანსფორმაციამ ბევრი ცვლილება გამოიწვია,  
თავდაპირველად მნიშვნელოვანი იყო ტრენინგების ჩატარება და მაქსიმალური ინფორმაციის 
მიწოდება იმის შესახებ თუ რას ნიშნავდა ეჯაილი, რა ცვლილებებს გამოიწვევდა და რამდენი ხანი 
გაგრძელდებოდა, ყველა თანამშრომლისთვის თუ დაინტერესებული პირისთვის ამის გაცნობა მოხდა, 
რამაც მისი დანერგვა უფრო გაამარტივა, მათ თავდაპირველად ერთი გუნდით დაიწყეს და ნელ-ნელა 
გაფართოვდნენ. მიუხედავად  არსებული გამოწვევებისა, რაც ეხებოდა სიახლის შიშს, ეჯაილი 
საქართველოს ბანკმა და თიბისიმ წარმატებით დანერგა ხოლო იუ ჯი თი ამ ეტაპზე ახორციელებს, 
კვლევის საფუძველზე შეგვიძლიათ დავასკვნათ, რომ საქართველოში მოცემული მეთოდოლოგიის 
დანერგვა შესაძლებელია და ის ორგანიზაციებს წარმატებას მოუტანს. 

დასკვნა 
საქართველოში ისევე როგორც მსოფლიოში ეჯაილ ტრანსფორმაციის  მთავარი მიზანია 
წარუმატებლობის შემცირება  და ორგანიზაციის მუდმივი განვითარება. კვლევის ანალიზის 
საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე ტრანსფორმაცია ქართულ კომპანიებში წარმატებით 
მიმდინარეობს, ცნობადობის ამაღლება ამ მიმართულებით კი აუცილებელია, რათა უფრო მეტმა 
ორგანიზაციამ განახორციელოს ეჯაილ ტრანსფორმაცია.  ორგანიზაციების კულტურა განსხვავდება, 
განსხვავდება მათი შესაძლებლობებიც,  ეჯაილი ქმნის ინოვაციურ, შედეგებზე, თანამშრომლებზე 
ორიენტირებულ კულტურას. მისი დანერგვისთვის ყველა  ეტაპის  სრულყოფილად ჩამოყალიბება 
აუცილებელია, რათა წარმატებით დაინერგოს. 

ეჯაილი ეს არის მეთოდი რომელიც ბევრ ორგანიზაციას მოქნილს, შემოქმედს და კონკურენტუნარიანს 
გახდის, მისი დანერგვა  წარმატებული იქნება ქართული კომპანიებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის 
ვინც სიახლეზეა ორიენტირებული. ეჯაილი განხორციელების პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი 
თანამშრომელთა ჩართლობაა, მათ მხარდაჭერით ეჯაილ ტრანსფორმაცია  დაინერგება 
წარმატებულად. 

                                                            
7 https://www.marketer.ge/agile-tbc-transformation/ [უ. გ. 10.12.2020]. 
8 ლ. აფაქიძე  საბაკალავრო   ნაშრომი „ეჯაილ ტრანსფორმაცია: არსი და საქართველოში დანერგვის შესაძლებლობები.“ გვ 41-47. 
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მენეჯმენტის სტილის ცვლილებები პანდემიის პირობებში 

მარიამ თვარაძე,  
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი  

აბსტრაქტი 

ნაშრომი შეეხება დღევანდელ, 2020 წლის, რეალობასა და მასთან დაკავშირებულ  ცვლილებებს.  

კერძოდ ნაშრომის მიზანია: გამოვყოთ კორონა ვირუსით გამოწვეული პრობლემები კერძო სექტორში 
და  განვსაზღვროთ პანდემიიდან გამომდინარე, მენეჯმენტის სტილის ცვლილებები. გარდა ამისა, 
ერთერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია, თუ როგორ ეგუება კერძო სექტორი შექმნილ ვითარებას და რა 
კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მოუწია მენეჯმენტს ბიზნეს საქმიანობის გასაგრძელებლად. 

კონკრეტულად შევეხებით ღვინის სექტორს, მათ წინაშე წამოჭრილ პრობლემებსა და გამოწვევებზე 
ვისაუბრებთ, მიღებულ შედეგებს კი განვაზოგადებთ სექტორის ჭრილში. 

კვლევის სტრუქტურა/მეთოდოლოგია: აღნიშნულ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ხუთმა  საშუალო 
ზომის ღვინის მწარმოებელმა კომპანიამ, 100 მდე თანამშრომელმა და აღნიშნული კომპანიების 
მენეჯმენტმა. ასევე გამოყენებულია შედარებითი ანალიზის მეთოდი და სტატისტიკური მიდგომა.   

ნაშრომის ღირებულება/სიახლე: აღნიშული ნაშრომი ნათლად გადმოსცემს დღევანდელ რეალობას და 
ასახავს იმ პრობლემებსა და გამოწვევებს რომლის წინაშე გვიწევს ფუნქციონირება.  ხაზგასმულია რა 
მენეჯმენტის სტილს იყენებდნენ კომპანიები პანდემიამდე, რა ცვლილებების განხორციელება 
მოუწიათ მათ პანდემიის პირობებში და ამჟამად როგორ მმართველობით სტილზე შეაჩერეს არჩევანი, 
ეგზოგენური (გარე) ფაქტორების ზემოქმედებიდან  გამომდინარე. 

კვლევებისა და დაკვირვების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა გარკვეული წარმოდგენისა და 
დასკვნების გაკეთება ღვინის კომპანიების რეორგანიზაციასა და ცვლილებებთან დაკავშირებით. 

რიგი კომპანიებისთვის აუცილებელი გახდა მენეჯმენტი სტილის შეცვლა, რაც გამოისახება 
შემდეგნაირად: 

• გადავიდნენ ონლაინ მართვაზე 

• ონლაინ გაყიდვებზე 

• ონლაინ შესყიდვებზე 

• ოფისების დახურვა და ონლაინ მუშაობა და აშ. 

ჩატარებული ანალიზიდან გამომდინარე, სტატიაში ჩანს ის ინდივიდუალური მიდგომები და 
ცვლილებები, რომლებიც გამოიყენეს კომპანიებმა მომხმარებლის შესანარჩუნებლად.  

ნაშრომის ბოლო თავში გადმოცემულია პირადი დაკვირვებისა, კვლევისა და გამოკითხვის მეთოდით 
მიღებული შედეგები და გაკეთებულია დასკვნა, იმის შესახებ თუ როგორი რეაგირება მოახდინეს 
ქართულმა ღვინის კომპანიებმა პანდემიის პირობებში, კონკრეტულად რა შეცვალეს მენეჯმენტის 
კუთხით და რამდენად მომგებიანი იყო განხორციელებული გარდაქმნები მათი სამომავლო 
ფუნქციონირებისთვის. 

საკვანძო სიტყვები: მმართველობითი სტილი, ცვლილებები, ღვინის სექტორი, მენეჯმენტი, 
ანტიკრიზისული გეგმა, პანდემია 

Abstract 

The article discusses current – 2020 realities and related changes/problems. 

In particular, the purpose of the article is to highlight the problems caused by the corona virus from the point of 
view of management in the private sector and to identify changes in governance due to the pandemic. In 
addition, an important aspect is the consideration of how the private sector adapts to the current situation and 



13

what concrete steps it should have taken during changes in management, also about how the main elements of 
governance have changed and how all this has affected the private business. 

Structure of research / methodology:  The study involved five medium-sized companies, up to 100 employees 
and the management of these companies. The comparative analysis method and the statistical approach are also 
used. 

The value of article/novelty: This paper clearly conveys the current reality and reflects the problems and 
challenges we face. It emphasizes what management companies used before the pandemic, what changes they 
have made to the pandemic and how they have changed today due to exogenous (external) factors. We will also 
identify, in particular, the key components of management, in which direction the changes became necessary, 
in particular, which companies have changed-in which direction they began to develop and how they adapted 
to these circumstances. 

Key words: Management Style, Changes, Wine Sector, Management, Anti-crisis plan, Pandemic 

შესავალი 

XXI  საუკუნის ერთერთი უმწვავესი პრობლემა ( ჯერჯერობით მიმდინარე პრობლემა) არის პანდემია. 
COVID 19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის მიერ, ქვეყნის ეკონომიკასა და ადამიანების 
კეთილდღეობაზე მიყენებული ზიანი ჯერ კიდევ არაპროგნოზირებადი და მზარდია. 
სოციოეკონომიკური ცვლილებების გარდა, კრიზისმა  დღის წესრიგში დააყენა კომპანიების 
სტრუქტურის, მენეჯმენტის სტილის, სტრატეგიული გეგმების, მიზნებისა და სხვა მრავალი ფაქტორის 
ცვლილება/გარდაქმნა/გადაწყობა.  

შეიცვალა გარემო, ეგზოგენური ფაქტები, შემოსავლები, მომხმარებლის მსყიდველობითუნარიანობა, 
მომხმარებლის გემოვნება, საჭიროება და ა.შ. კომპანიებს მოუწიათ სწრაფი ადაპტაცია გარემოში და 
სხვადასხვა ხერხების გამოყენება კრიზისიდან თავის  დასაღწევად.   

განსახილველი საკითხი აქტუალურია, იგი ეხება მიმდინარე პერიოდს და იმ რეალურ მდგომარეობას, 
პრობლემებსა და ცვლილებებს აღწერს, რაც ამჟამად კომპანიების წინაშე დგას.  

სტატიაში გამოვიკვლევთ ღვინის სექტორს, მასში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებს. კვლევისა 
და დაკვირვების შედეგად მიღებულ შედეგებს განვაზოგადებთ სექტორულ ჭრილში.  

მოგეხსენებთ ღვინის წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი სექტორია ბიზნესში. 

გრაფიკი 11 

                                                            
1GALT & TAGGART, “ღვინისა და სპირტიანი სასმელების წარმოება საქართველოში “, 2012-2018 წლები, ხელმისაწვდომია აქ: 
galtandtaggart.com [უ.გ. 05.02.2021] . 
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კვლევაში ჩართული კომპანიების მაგალითზე განვსაზღვრავთ რამდენად მზად იყვნენ კომპანიები 
აღნიშნული კრიზისისთვის, ჰქონდათ თუ არა პრევენციულ/ანტიკრიზისული გეგმა შემუშავებული, 
მმართველობითი სტილის რომელ მოდელს იყენებდნენ პანდემიამდე და პანდემიის პირობებში, რა 
პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ, რა შეცვალეს მენეჯმენტში და როგორია თანამშრომლების 
დამოკიდებულება ცვლილებებისადმი.  

რიგი კომპანიებისთვის აუცილებელი გახდა მენეჯმენტი სტილის შეცვლა, რამაც რიგი პროცესების 
გარდაქმნა და რეორგანიზაცია გამოიწვია. 

სტატიის პირველ თავში განვსაზღვრავთ პანდემიამდე და პანდემიის პირობებში ღვინის სექტორის 
ფუნქციონირების მიმდინარეობას, შემდეგ თავში განსაზღვრული იქნება როგორ შეეგუა ღვინის 
ინდუსტრია პანდემიის პირობებს. 

მესამე თავში გამოვყობთ კვლევის შედეგებს და ვისაუბრებთ მათი გადაწყვეტილებების შესახებ. 

სტატიის ბოლო ნაწილში წარმოდგენილი იქნება დასკვნა და რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენი აზრით 
მნიშვნელოვანია გამოიყენონ ქართულმა კომპანიებმა კრიზისიდან შედარებით უმტკივნეულოდ 
გამოსვლისთვის. 

1. ღვინის სექტორი პანდემიამდე და პანდემიის პირობებში 

ღვინო საქართველოს ტრადიციისა და ისტორიული იდენტობის ნაწილია. ღვინის წარმოებასა და 
მასშტაბზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური 
განვითარება და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

მევენახეობა – მეღვინეობის მრავალსაუკუნოვანმა ტრადიციამ, ამ სფეროში დაგროვილმა 
გამოცდილებამ ვაზის კულტურის გაშენების, ჯიშობრივი შემადგენლობის, საქართველოს ბუნებრივ – 
კლიმატური პირობების მრავალფეროვნებამ, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია საქართველოს 
გეოგრაფიულ მდებარეობასა და რელიეფთან, განაპირობა მსოფლიო მასშტაბით ქართული ღვინით 
დაინტერესება. Covid 19 – ით გამოწვეულ პანდემიამდე, საქართველოში მეღვინეობის სექტორი 
ვითარდებოდა  და იზრდებოდა, როგორც ადგილობრივ ისე უცხოურ ბაზარზე. საექსპორტო 
მიმართულებით ჩნდებოდა ახალი ქვეყნები, სადაც პარალელურად იზრდებოდა ქართული ღვინის 
ექსპორტის მაჩვენებელიც. საქ. სტატის მონაცემებით ადგილობრივ ბაზარზე 2019 წლის მონაცემებით, 
ღვინის გაყიდვების 20%-იანი, ხოლო საერთაშორისო ბაზრებზე 15 %-იანი  ზრდა დაფიქსირდა. ღვინის 
ექსპორტი გაიზარდა ისეთ მნიშვნელოვან ბაზრებზე, როგორიც არის ჩინეთი, აშშ, კანადა და იაპონია.  2 
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გამომდინარე იქიდან, რომ ღვინოზე მოთხოვნას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ისეთი ფაქტორები, 
როგორიცაა სამომხმარებლო ბაზარი, ღვინის ტურიზმის მოთხოვნის ზრდა, გაყიდვების არხები, 
პანდემიის დაწყების შემდგომ ვითარება გარკვეულწილად შეიცვალა. კერძოდ, შეიცვალა 
მომხმარებლის ქცევა, საზღვრების ჩაკეტვამ გამოიწვია ტურიზმის და მასთან დაკავშირებული 
ბიზნესების (ჰორეკა) გაჩერება, შეიცვალა მიწოდების როგორც გლობალური ასევე ლოკალური არხები. 
ზემოთჩამოთვლილი ცვლილებების გათვალისწინებით, თითქმის 90%-ით შემცირდა შიდა გაყიდვები 
და დროებით შეფერხდა ექსპორტის მიმართულება.  

თუ გავითვალისწინებთ პანდემიით გამოწვეულ გლობალურ კრიზისს, ქართულის ღვინის მიმართ 
ინტერესი საერთაშორისო ბაზრებზე არ კლებულობს და აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში დიდი 
გავლენა არ მოუხდენია გლობალურ პრობლემას, თუ არ ჩავთვლით გადავადებულ გამოფენებსა და 
საერთაშორისო ფესტივალებს. აღნიშნული ფაქტის გასამყარებლად შეგვიძლია მაგალითად 
გამოვიყენოთ, საქ სტატის მონაცემები, რომლის თანახმადაც 2019-2021 წლის გაყიდვების მონაცემებით 
7%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.3 

ღვინის კომპანიებს შეექმნათ შემდეგი სახის პრობლემები: 

 გაყიდვების შემცირდა  / მოთხოვნის შემცირება ( აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ 
პროდუქტსა და მომსახურეობაზე გაიზარდა მოთხონა და გაყიდვები) 
 ლიკვიდურობის პრობლემა (კომპანიებს არ ჰქონდათ დანაზოგი, ფულადი სახსრები, 
რათა განეხორციელებინათ  ცვლილებები) 
 დისტანციურად მუშაობის ორგანიზების აუცილებლობა 
 
აღნიშნული კი გამოწვეული იყო და არის : 
 
 მენეჯმენტის მოუმზადებლობასთან; 
 ანტიკრიზისული გეგმის არ არსებობასთან; 
 მაღაზიების და ზოგადად გაყიდვების წერტილების  დახურვასთან; 
 ტურისტების ნაკადის შეზღუდვასთან; 
 ჰორეკას ქსელის გაჩერებასთან; 
 მსყიდველობითუნარიანობის შემცირებასთან (რაც დამოკიდებულია შემოსავლების 
შემცირებასთან); 
 სატრანსპორტო  ჯაჭვის დარღვევასთან და აშ. 

2. ღვინის სექტორის ადაპტაცია კოვიდ 19-თან 

Covid  19 - ის მიერ გამოწვეული კრიზისის დასაძლევად, ღვინის კომპანიების მენეჯმენტს მოუწია 
მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება, კერძოდ: 

• პროდუქციის დიფერენცირება; 
• მომწოდებლების დიფერენცირება; 
• მომხმარებლების დიფერენცირება; 
• ექსპორტის გაზრდა (ზოგიერთ შემთხვევაში შიდა ბაზრის დაკარგვამ კომპანიები 
აიძულა, რომ მარაგები გაეტანათ ექსპორტზე); 

მენეჯერების მიერ გასატარებელი ღონისძიებებიდან საჭირო გახდა შიდა გაყიდვების 
თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია, ასევე სადისტრიბუციო ქსელის შემცირება, ამასთან 
საჭირო გახდა ექსპორტის ჯგუფში კვალიფიციური თანამშრომლების დამატება. 

                                                            
2 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური „ღვინის ექსპორტის სტატისტიკა“ ხელმისაწვდომია აქ:  
https://www.geostat.ge/ka [უ.გ. 01.02.2021]. 
3 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური „ღვინის ექსპორტის სტატისტიკა“ 2019-2021 წ. ხელმისაწვდომია აქ 
https://www.geostat.ge/ka [უ.გ. 01.02.2021]. 
 



16

ღვინის ინდუსტრიაში არსებობს 3 ტიპის ღვინის მწარმოებელი კომპანია:4 

1. მცირე; 
2. საშუალო; 
3. მსხვილი. 

პანდემიამ მათზე გავლენა სხვადასხვანაირად იქონია. გამომდინარე იქიდან, რომ  მცირე და საშუალო 
მარნები რეალიზაციას ახორციელებდნენ შიდა ბაზარზე, პანდემიის გავლენა მათზე მნიშვნელოვნად 
აისახა. აღნიშნულმა ღვინის მწარმოებელმა კომპანიებმა სხვადასხვა ტიპის გამოსავალი იპოვეს, 
კერძოდ: 

1. გადავიდნენ ონლაინ ვაჭრობაზე; 
2.  დაიწყეს მონაწილეობის მიღება ონლაინ ფესტივალებსა და გამოფენებზე; 
3. მოახდინეს პროდუქციის დიფერენცირება (წიპწის ზეთი); 
4. შიდა ტურიზმი (ონლაინ ტურები). 

   ზოგიერთმა მათგანმა კრიზისი გამოიყენა, როგორც შესაძლებლობა და მაქსიმალურად 
პროდუქტიულად გამოიყენა შექმნილი ვითარება. 

   ასევე აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთმა ღვინის მწარმოებელმა კომპანიამ კრეატიულობითა და 
ინოვაციური მიდგომებით , შეძლო ონლაინ დეგუსტაციის მოწყობა მსოფლიო მასშტაბით. კერძოდ, მან 
წინასწარ გააგზავნა  ღვინის ნიმუშები სამიზნე ქვეყნებსა და კომპანიებში, შემდგომ ერთ-ერთი 
პლათფორმის საშუალებით ონლაინ ჩართო დეგუსტატორები, ღვინის ექსპერტები, დაინტერესებული 
პირები და მოეწყო ერთობლივი ღვინის დეგუსტაცია, მათ შეძლეს  ინფორმაციის, შეხედულებებისა და 
შთაბეჭდილებების გაცვლა. 

   ეს ყოველივე კი ხაზს უსვამს იმას, რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს შექმნილი კრიზისული 
სიტუაციიდან და გზების მოსაძებნად მნიშვნელოვანია სწორად დაიგეგმოს სხვადასხვა პროცესები. 

3. კვლევის შედეგები 

   კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ხუთმა საშუალო ზომის ღვინის მწარმოებელმა კომპანიამ და 100 მდე 
თანამშრომელმა. 

კვლევის თანახმად გამოვლინდა შემდეგი სახის მონაცემები: 

 არცერთ კომპანიას არ გააჩნდა ანტიკრიზისული/პრევენციული გეგმა; 
 მათი ლიკვიდურობა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა; 
 ამჟამად მუშაობენ პრევენციულ ღონისძიებებზე; 

   კითხვაზე „რა ღონისძიებებს ატარებს კომპანია პანდემიით გამოწვეული პრობლემების 
მოსაგვარებლად“ შემდეგნაირად გადანაწილდა ხმები: 

 შეადგინა კრიზისიდან გამოსვლის სტრატეგიული გეგმა (40%); 
 მოახდინა რეორგანიზაცია (20%); 
 მოახდინა გარემო ფაქტორებზე სწრაფი ადაპტირება (20%); 
 ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი (20%) 

   კითხვაზე თუ რამდენად არიან ჩართულები თანამშრომლები კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი 
პროცესების განხორციელებაში, პასუხები შემდეგნაირია:  

 ფორს-მაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა გუნდის 
მობილიზაცია, თანამშრომლების ჩართულობა, დაქვემდებარებულებთან კომუნიკაცია, 
ონლაინ-თათბირი.  

                                                            
4 შ. მაჭავარიანი, „მენეჯმენტის საფუძვლები“, თბ.2010 წ. 
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 ასევე გარდაუვალი გახდა თანამშრომლებთან ერთად პრობლემების განხილვა და 
გადაწყვეტილების მიღების ვარიანტების მოძებნა.  (უკვე ონლაინ რეჟიმში). 

 
ძირითადი ასპექტი, რომელზეც ყურადღება უნდა გამახვილდეს კრიზისამდე და მას შემდეგ არის :5 

• კრიზისის პრევენცია 

• კრიზისის დროს უნდა შეიქმნას ინდივიდუალური გეგმები და სტრატეგიები 

• ჩამოყალიბდეს მოქნილი ბიზნეს მოდელი 

• გათვალისწინებული უნდა იქნას მოცემული საფრთხეები და შესაძლებლობები 

• ხელშეკრულებების გაფორმება  კრიზისული გარემოებების გათვალისწინებით 

• მომწოდებლებთან  შეთანხმებები, ფორს -მაჟორისა და კრიზისული სიტუაციების 
გათვალისწინებით 

• შექმნილი მოცემულობიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს კომპანიის გადაწყობა 

 ( ორიეტირებისა და სხვა მრავალი ფაქტორის ცვლილება ) 

ონლაინ რეჟიმზე გადასვლამ გამოიწვია ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენება სტრატეგიულ 
კომუნიკაციაში. პირდაპირი ურთიერთობები, გამოფენები, ღონისძიებები, ფესტივალები მთლიანად 
ჩანაცვლდა ონლაინ პლატფორმებითა და ციფრული ურთიერთობებით. 

კომპანიებმა გააქტიურეს საკუთარი ვებ გვერდები, დაიწყეს ურთიერთობები ონლაინ 
პლატფორმასთან, ზოგიერთმა შექმნა საკუთარი ონლაინ გაყიდვების არხები, საჭირო გახდა 
საკურიერო მომსახურების დამატებაც. 

კითხვაზე რომელ მართვის სტილს იყენებდნენ კომპანიები, ხმები განაწილდა შემდეგნაირად: 

                                                            
5 ე. ჩოხელი, სტრატეგიული მენეჯმენტი, თბ., 2013.  
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   კომპანიის მენეჯერებმა აღნიშნეს, რომ  

   მოუწიათ მენეჯმენტის სტილის ცვლილება. 

თუმცა კონკრეტულად რომელ სტილს იყენებდნენ და რაზე გადავიდნენ ამაზე კონკრეტული 
ინფორმაცია არ ჰქონდათ.( არ აღიარებენ , რომ დიქტატორულ მმართველობით სტილზე ჰქონდათ 
არჩევანი გაკეთებული)  მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ თანამშრომლები მეტად ჩართულნი გახდნენ 
მიმდინარე პროცესებში. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თუ კომპანიის მენეჯერები ამბობენ რომ იყენებენ ლიბერალურ ან 
დემოკრატიულ მართვის სტილს ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რეალურად ესეა. 

პირველი რაც გამოიკვეთა კვლევისას ის არის, რომ კომპანიის მენეჯერებს არ ჰქონდათ შესაბამისი 
ინფორმაცია მმართველობით სტილთან დაკავშირებით. დასკვნების გაკეთება  თუ რომელ მოდელს 
იყენებენ მენეჯმენტში, შევძელით სხვადასხვა კითხვებზე პასუხის მიღების შემდგომ. ეს შესაძლებელია 
იყოს მხოლოდ ვარაუდი და არა ზუსტი რეალობა. 

ასევე გამოიკვეთა ის ფაქტიც, რომ თანამშრომლები არ ეთანხმებიან მენეჯერების პასუხებს და 
საერთოდაც არ თვლიან, რომ მათ კომპანიაში აქვთ დემოკრატიული მმართველობითი სტილი. 
თანამშრომლების პასუხებიდან გამომდინარე, დავასკვენით, რომ ხშირ შემთხვევაში ერთპიროვნული 
მმართველობითი სტილი ლიდერობს, სადაც კომპანიის მენეჯერები მართვაზე პასუხისმგებლობას 
სრულია იღებენ თავად, ასევე ყველა გადაწყვეტილებას იღებენ ერთპიროვნულად. 

   შეჯამებისთვის შესაძლებელია ვთქვათ, რომ საქმე გვაქვს : 

• არაკვალიფიციურ ; 
• არაპროფესიონალ ; 
• ლიდერული თვისებების არ მქონე მენეჯმენტთან. 

რაც აისახება საბოლოო ჯამში კომპანიის წარმატებულ თუ წარუმატებელ ფუნქციონირებაში. 

 კვლევის შედეგად ასევე გამოიკვეთა, რომ კომპანიებმა დაიწყეს ანტიკრიზისულ/პრევენციულ 
გეგმებზე მუშაობა, ამისთვის კი საჭირო გახდა: 

• ანტიკრიზისული მართვის გუნდის/გუნდის წევრების უნარების ანალიზი და მათი დაჯგუფება, 
სისტემატიზაცი, კატეგორიზაცია;  

კომპანიის მართვის სტილი

დიქტატორული დემოკრატიული ლიბერალური
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• კომპანიის სვოტ და ფინანსური ანალიზი ( განსაზღვრა მაჩვენებლების ლიკვიდურობის, აქტივებზე 
უკუგების ROA, კაპიტალზე უკუგების ROE, და სხვა)  

• კომპანიის განვითარების გეგმებისა და მიმდინარე ტენდენციების შედარებითი ანალიზი 
სახელმწიფოში არსებულ ბიზნეს გარემოსთან;  

• კომპანიის ტრანსფორმაციის  შესაძლებლობის ანალიზი და აშ. 

ერთერთი ღვინის მწარმოებელი კომპანიის ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავების ეტაპები 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 

• გარემოში ცვლილებების ანალიზი (აღნიშნულ ფაქტორში იგულისხმება რატომ 
შეიცვალა გაყიდვები, მიზეზი  რა არის, მომხმარებლები თავს იკავებს, ფულს ზოგავს, აღარაა 
მისაღები პროდუქტი, მიწოდების პრობლემაა თუ რაიმე სხვა) 

• კომპანიის დღევანდელი მდგომარეობის შეფასება  (იგულისხმება ახალი BREAK EVEN 
ის განსაზღვრა, შემოსავლებისა და ხარჯების ანალიზი) 

• საჭირო რესურსების განსაზღვრა ახალი Break Evenისთვის  (ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია 
რესურსების ოპტიმიზაცია) 

• ცვლილებების დაგეგმვა და ორგანიზება ( ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია 
თანამშრომლებთან, ცვლილებებისადმი მზად ყოფნა, ერთიანი მზაობა და მოქმედება ) 

• სათადარიგო გეგმის შემუშავება, ორგანიზება და განხორციელება (ამ ეტაპზე 
აუცილებელია კომპანიამ იქონიოს რამდენიმე გეგმა, იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაცია 
შეუცნობელია მნიშვნელოვანია კომპანიას ქონდეს ვარირების შესაძლებლობა, ნაკლები 
დანახაჯებით.)  

   საბოლოოდ, კრიზისიდან გამომდინარე აუცილებელი გახდა კომპანიებმა მიიღონ შემდეგი სახის 
ზომები:6 

• შეაფასონ კომპანიის შიდა გარემო; 

• შეფასდეს გარე ფაქტორები (ეგზოგენური ); 

• ჩამოაყალიბოს ახალი, ადაპტირებული ბიზნეს მოდელი; 

• გადამზადდეს მენეჯმენტი მსგავსი სიტუაციებისთვის; 

• ჩამოაყალიბონ ადაპტირებული მმართველობითი მოდელი; 

• აქტიურად გამოიყენონ ონლაინ სტრატეგიული კომუნიკაციის არხები და ა.შ. 

დასკვნა 

მნიშვნელოვანია, ყველა ბიზნესმა, რომელსაც უნდა მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ გამოვიდეს 
კრიზისული ვითარებიდან, მომხმარებლის ქცევის შესწავლის შემდეგ, ადაპტაცია გააკეთოს 
მომხმარებლების ახალ მოთხოვნებზე, ანუ სწორად განსაზღვროს სამიზნე აუდიტორია. 

ასევე მნიშვნელოვანია კომპანიამ მოახდინოს სწრაფი ადაპტაცია გარემოში, მოამზადოს კომპანია 
ცვლილებებისთვის და განახორციელოს შესაბამისი გარდაქმნები მყისიერად. 

                                                            
6 გ. ქეშელაშვილი, ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, თბ., 2013. 
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თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ციფრული საკომუნიკაციო არხების გარეშე ამ ეტაპზე წარმატების 
მიღწევა შეუძლებელია. 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიებმა მუდმივ რეჟიმში ითანამშრომლონ სხვა ქართულ თუ უცხოურ 
ფირმებთან და მაქსიმალურად გამოიყენონ უცხოური კომპანიების პრაქტიკა და გამოცდილება. 

ამასთან კომპანიებმა უნდა  შეძლონ არსებული კრიზისული სიტუაცია, პანდემია გამოიყენონ როგორც  
ახალი შესაძლებლობა და ინოვაციური, კრეატიული, შემოქმედებითი მიდგომებით იპოვონ როგორც 
გამოსავალი, ასევე დასახონ მაქსიმალური სარგებლის მიღების გზები. 
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COVID მარკეტინგი - გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები 

მათე ივანიაძე, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

გლობალურმა პანდემიამ ორგანიზაციები მთელ მსოფლიოში სერიოზული გამოწვევების წინაშე 
დააყენა, რამაც თავისთავად მნიშვნელოვნად შეცვალა მარკეტინგული გარემო და კომპანიათა 
სტრატეგიები გლობალური მასშტაბით. აღნიშნულმა პროცესებმა შეცვალა სამომხმარებლო ქცევა 
მსოფლიო მასშტაბით. კომპანიებმა დაიწყეს მომხმარებლებისთვის სრულიად განსხვავებული 
პროდუქტებისა და ახალი სერვისების მიწოდება.  

     ნაშრომი შეეხება ორ მთავარ საკითხს, რომელიც მარკეტინგული კუთხით განსაკუთრებით 
აქტუალურია გლობალური ეპიდემიის დროს:  

1. პანდემიის გავლენას სამომხმარებლო ქცევაზე, მომხმარებლების მიერ ფასეულობათა 
ტრანსფორმაციას და ახალი პროდუქტების (მომსახურების) გამოჩენას საბაზრო სივრცეში; 
2. კრიზისის პერიოდში ციფრული მარკეტინგული ინსტრუმენტებისადმი მოთხოვნის 
გაზრდას, რამაც ტექნოლოგიური რევოლუციის დაჩქარება გამოიწვია. 

მოხსენებაში განხილულია ავტორის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, ასევე სხვადასხვა 
ლიტერატურა, ელექტრონული ვებ-გვერდი და სამეცნიერო ნაშრომი, სადაც COVID 19-ის პანდემიის 
კონტექსტში მოცემულია ახალი მიდგომები და ხედვები, გაანალიზებულია კვლევები, რომლებიც 
ასახავს მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებების ეტაპებსა და მათ თავისებურებებს. 

ტექსტში განხილულია კორონავირუსის პერიოდისათვის დამახასიათებელი ტენდენციები:  ფასების 
ცვლილება სპეციფიკურ პროდუქტებზე, ტრადიციულად ლოიალური ბრენდებისადმი მოხმარებელთა 
ქცევის ცვლილება და ეროვნულ პროდუქციაზე მოთხოვნის ზრდა, სოციალური მედია მარკეტინგის 
როლის ზრდა გლობალურ ასპექტში.  

პანდემიისგან გამოწვეული ლოქდაუნის პირობებში ინტერნეტი და, განსაკუთრებით,  სოციალური 
ქსელები მომხმარებელთან დაკავშირების ყველაზე მარტივ და ეფექტურ საშუალებად იქცა. აქედან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვნად შეიცვალა ორგანიზაციათა მიდგომა სოციალური ქსელებისადმი და 
მათი როლი კიდევ უფრო გაიზარდა კომპანიების სტრატეგიის პროცესში.  

ნაშრომში განვიხილავთ ზემოთ აღნიშნული პროცესების დადებით და უარყოფით მხარეებს. 
სოციალური მედია მარკეტინგი გახდა ადამიანებისთვის უამრავი ინფორმაციის მიღების მთავარი 
წყარო. გაიზარდა არადამაჯერებელი ე. წ. ფეიკ-ინფორმაციები, განსაკუთრებით, ჯანდაცვის 
მიმართულებით. ფეიკ-ნიუსებთან ბრძოლის პროცესში გამოიკვეთა უამრავი პრობლემა, ხოლო 
აღნიშნული ინფორმაციების გავრცელებამ ხელი შეუწყო მომხმარებელთა იმედგაცრუებას სოციალური 
მედია არხებისადმი. თავისთავად, შემცირდა ნდობა სხვადასხვა პროდუქტებისადმი. 

დასკვნით ნაწილში განვიხილავთ იმ მიგნებებსა და რეკომენდაციებს, რაც დაეხმარებათ თანამედროვე 
ბიზნეს ორგანიზაციებს მარკეტინგული კუთხით საკუთარი საქმიანობის ახალ გარემოსთან 
ადაპტაციის პროცესში.  

საკვანძო სიტყვები: გლობალური პანდემია, მარკეტინგული სტრატეგია, მომხმარებელთა ქცევის 
ცვლილებები, სოციალური მედიამარკეტინგი, ციფრული მარკეტინგი, ინფლუენსერ მარკეტინგი. 

Abstract 

The global pandemic has posed serious challenges to organizations around the world, which in itself has 
significantly changed the marketing environment and company strategies globally. These processes have 
changed consumer behavior around the world. Companies have started offering completely different products 
and new services to their customers. 

The paper addresses two main issues that are particularly relevant in marketing terms during the global epidemic: 
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1. The impact of the pandemic on consumer behavior, the transformation of values by consumers and the 
emergence of new products (services) in the market space; 

2. Increased demand for digital marketing tools during the crisis, which accelerated the technological revolution. 

The report discusses the results of the author's research, as well as various literature, websites and scientific 
papers, which provide new approaches and insights in the context of the COVID 19 pandemic, and analyzes 
studies that reflect the stages of consumer behavior change and their characteristics. 

The text discusses trends typical for the coronavirus period: changing prices for specific products, changing 
consumer behavior toward traditionally loyal brands, and increasing demand for national products, increasing 
the role of social media marketing globally. 

In the wake of the pandemic, the Internet and especially social networks have become the easiest and most 
effective way to connect with consumers. Therefore, the approach of organizations to social networks has 
changed significantly and their role in the corporate strategy process has increased even more. 

In this paper we discuss the pros and cons of the above processes. Social media marketing has become a major 
source of information for people. Increased unbelievable e. g. Fake information, especially in the field of 
healthcare. Numerous problems were identified in the process of combating fake news, and the dissemination 
of this information contributed to the frustration of consumers with social media channels. By itself, trust in 
different products has decreased. 

In the concluding section, we discuss the findings and recommendations that will help modern business 
organizations in the process of adapting their business activities to the new environment in terms of marketing. 

Keywords: Global Pandemic, Marketing Strategy, Consumer Behavior Changes, Social Media Marketing, Digital 
Marketing, Influencer Marketing. 

შესავალი 

გლობალურმა პანდემიამ თანამედროვე მსოფლიო უამრავი ახალი გამოწვევის წინაშე დააყენა. 
კორონავირუსის გავრცელებამ აიძულა კაცობრიობა, რომ მთელი ყურადღება ჯანდაცვის სფეროს 
ეფექტიან ფუნქციონირებაზე მიემართა. ერთი შეხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანები არჩევანის 
წინაშე აღმოჩნდნენ: ჯანმრთელობა ან ეკონომიკური წინსვლა. მიმდინარე მოვლენებმა ცხადყო, რომ 
„პანდემია გლობალური ფენომენია, იგი მოითხოვს ღირებულებათა და მიწოდებათა ჯაჭვების 
დივერსიფიცირებას, რამაც შესაძლო რისკების შემცირება უნდა მოახდინოს. საერთოდ, პანდემია შეეხო 
მოსახლეობის ყველა სპექტრს, საყოველთაო ჯანდაცვა უმთავრესი პრობლემა გახდა და შეიძლება 
ითქვას, რომ „კორონოვირუსმა ეკონომიკა მედიცინის მძევლად აქცია“1. 

გლობალური მასშტაბით, ბიზნესი სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. უამრავმა 
ტრადიციულმა დარგმა პოპულარობა და რეიტინგი დაკარგა. შექმნილ რეალობაში, ორგანიზაციები 
ნაკლებად ფიქრობენ გრძელვადიან პერსპექტივაზე. მათი მთლიანი ყურადღება დღეს მომხმარებლის 
ნდობისა და ლოიალურობის შენარჩუნებისაკენ არის მიმართული. გარდა ამისა, შეიცვალა 
მომხმარებლებთან ურთიერთობის დამყარების ფორმა - კომუნიკაციის პროცესმა უმეტესწილად 
ციფრულ სივრცეში გადაინაცვლა, რამაც კიდევ უფრო გააძლიერა ციფრული მარკეტინგის 
მნიშვნელობა. პანდემიამ დაგვარწმუნა იმაში, რომ მარტივია იმ პროდუქციის და მომსახურების 
მიწოდება, სადაც მყიდველი და გამყიდველი დროის რეალურ რეჟიმში ერთმანეთთან ურთიერთობას 
ნაკლებად საჭიროებენ. ნაშრომის მიზანია COVID-19–ის პანდემიის დროს არსებული მარკეტინგული 
გარემოს ანალიზი, მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებების გამოკვლევა, სოციალური მედია 
მარკეტინგის როლის ზრდის შესწავლა.  

ჩვენს მიერ გაანალიზებული პრობლემების  შედეგად  ლოგიკური და რელევანტური რეკომენდაციების 
შემუშავება განსაკუთრებით აქტუალურია დღევანდელ სიტუაციაში.      

გლობალური პანდემიის დაწყებისთანავე კარგად გამოიკვეთა ის ცვლილებები, რომლებიც შეინიშნება 
ადგილობრივ და გლობალურ ბაზრებზე. განვლილმა წელმა გვიჩვენა, რომ აქამდე აპრობირებულმა, 

                                                            
1 ვ.პაპავა, „კორონომიკა და თვისებრივად ახალი ეკონომიკური კრიზისი“, ეკონომიკა და ბიზნესი, N 2, 2020. 
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ტრადიციულმა სამომხმარებლო ქცევამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. გაურკვევლობამ და 
მოულოდნელობის შიშმა შეცვლილი განწყობები და სამომხმარებლო ქცევა განაპირობა, რამაც 
მარკეტოლოგებისა და მკვლევარების წინაშე ახალი ამოცანები დასახა.  

1. პანდემია და მისი გავლენა სამომხმარებლო ქცევაზე 

2019 წლის ნოემბერში მოულოდნელად მოვლენილმა ვირუსმა, სახელად „კოვიდ-19“, მთელი 
მსოფლიო შეცვალა. აღნიშნული ცვლილება შეეხო ყველა სფეროს და ყველა ინდივიდს. პანდემიამ 
უდიდესი დარტყმა მიაყენა გლობალურ ბიზნეს გარემოს. ორგანიზაციებს უამრავი თავსატეხი 
გაუჩნდათ, რომლის დაძლევაც ზოგიერთი მათგანისთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა. 

გლობალურ ბიზნესგარემოში მომხმდარმა რადიკალურმა ცვლილებებმა გავლენა იქონია როგორც 
სამომხმარებლო, ისე ორგანიზაციათა ქცევაზე. მარკეტოლოგები ცდილობენ შეისწავლონ აღნიშნული 
პროცესების ზეგავლენა და რაც შეიძლება სწრაფად შეძლონ საკუთარი საქმიანობის ადაპტაცია 
შეცვლილ გარემოსთან.  

მკვლევართა უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ იმ გაურკვევლობამ, რაც COVID-19-მა მოუტანა მთელს 
მსოფლიოს, თვალსაჩინო ასახვა ჰპოვა მომხმარებელთა ქცევით გამოვლინებებში. ადამიანების 
დამოკიდებულება მკვეთრად შეიცვალა პროდუქტებისა და მომსახურებების მიმართ. 

Nielsen2-ის მიერ 2020 წელს 100 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, 
გამოიკვეთა მომხმარებელთა ქცევის ცვლილების 6 ძირითადი ეტაპი:  

I. ქცევის ცვლილებების დასაწყისი 
ფოკუსირება ჯანსაღ პროდუქტებზე და პირად კეთილდღეობაზე; 

II. ჯანმრთელობის პროცესის მართვა 
სპეციფიკური პროდუქტების (პირბადეები, სადეზინფექციო საშუალებები, სამედიცინო 
პრეპარატები) შესყიდვები; 

III. მარაგის შევსება 
ხანგრძლივი მოხმარების პროდუქტების ყიდვის სიხშირე იზრდება; 

IV. ახალი ქცევა  
ონლიანშესყიდვების ზრდა; შეზღუდვები მიწოდებაში; 

V. ფასების ზრდის ტენდენცია 
შეფერხებები ონლაინ მიწოდებაში; 

VI. ჩვეულ რეჟიმში გადასვლა 
მეტი სიფრთხილის გამოჩენა 

ზემოთ აღნიშნულ შედეგებზე დაყრდნობით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მარკეტინგული 
სტრატეგიის სწრაფი ადაპტაცია ახალ რეალობასთან მარკეტოლოგებისათვის ახალ თავსატეხად და 
კონკურენტული უპირატესობის მოსაპოვებლად ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ ინსტრუმენტად იქცა. 
როგორც McKinsey&Company-ს მიერ ჩატარებულმა ბოლო კვლევებმა3 გვიჩვენა, პანდემიის პირობებში 
მომხმარებლები ცდილობენ უფრო მეტი დახარჯონ სასიცოცხლოდ აუცილებელ ნივთებზე. კვლევის 
პროცესში გამოიკვეთა 5 ძირითადი ტენდენცია, რომელიც შეინიშნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით:  

1. გადასვლა მნიშვნელოვან და აუცილებელ ნივთებზე - ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც 
აქამდე ფუფუნების საგნების მოხმარების მიმართულებით კომპანიების სამიზნედ 
მიიჩნეოდნენ, მომხმარებლები ნაკლებად ოპტიმისტები გახდნენ. მოულოდნელობის შიშისგან 
და გაურკევლობიდან გამომდინარე, ისინი მხოლოდ აუცილებელ ნივთებს ყიდულობენ. 
2. ლოიალურობის სისტემის კრახი - უამრავმა მომხმარებელმა შეიცვალა საკუთარი 
ხედვები, რის გამოც კომპანიების დიდმა ნაწილმა დაკარგა ლოიალური მომხმარებელი. 

                                                            
2 M. O’Grady; „COVID-19: KEY QUESTIONS ALL MARKETERS SHOULD BE ASKING“ 31 October, 2020; available here: 
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-key-questions-all-marketers-should-be-asking/ [უ.გ. 01.03.2021]. 
3 „Consumer sentiment and behavior continue to reflect the uncertainty of the COVID-19 crisis“; 26 October, 2020; Available Here: 
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-
amid-covid-19# [უ.გ. 01.03.2021]. 
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პანდემიის პირობებში ადამიანები ფასების მიმართ უფრო მეტად მგრძნობიარეები გახდნენ, 
რამაც ასახვა ჰპოვა მათ სამომხმარებლო ქცევაზე. 
3. სახლის ეკონომიკა - მილიონობით ადამიანი გადავიდა ადგილობრივი პროდუქტის და 
მომსახურების მოხმარებაზე. ჩაკეტილმა საზღვრებმა აიძულა მსოფლიოს მოსახლეობის 
უმრავლესობა ესარგებლათ ადგილობრივი პროდუქტებითა და სერვისებით.  
4. დაჩქარებული ნაბიჯით ციფრული სამყაროსკენ - 2020 თამამად შეიძლება ჩაითვალოს 
ციფრული რევოლუციის დაჩქარების წლად. სახლში დარჩენილმა ადამიანებმა პროდუქტებისა 
და სერვისის მიღება ციფრული საშუალებებით დაიწყეს, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა 
კომპანიათა მარკეტინგული სტრატეგიები.  
5. საშვებულებო ხარჯების შემცირება - წინა წლებთან შედარებით, განუსაზღვრელობის 
პერიოდში ადამიანები ნაკლებს ხარჯავენ დასვენების დღეებზე. მსოფლიოს მასშტაბით 
მოგზაურობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო, მომხმარებელთა დიდი ნაწილი 
გადაერთო ონლაინ შოპინგზე. ისინი ნაკლებად სტუმრობენ სავაჭრო ობიექტებს, უარს ამბობენ 
ან რეგულაციებიდან გამომდინარე შეზღუდულები არიან მოგზაურობისას, რაც განაპირობებს 
შეცვლილ მყიდველობით ქცევას და ელექტრონული კომერციის როლის ზრდას. 

პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ადამიანთა ქცევა და დამოკიდებულება მრავალი პროდუქტისა და 
მომსახურების მიმართ, რამაც, თავის მხრივ, ორგანიზაციების ამოცანებიც მნიშვნელოვნად შეცვალა. 

2. პანდემიის პირობებში დაჩქარებული „გაციფრულების“ პროცესი 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გაურკვევლობამ ბიზნეს სამყარო  მრავალი ახალი გამოწვევის წინაშე 
დააყენა. მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში მომხმარებლებს დღემდე „ლოქდაუნის“ პირობებში უწევთ 
ცხოვრება, რაც განაპირობებს ონლაინ საშუალებების როლის ზრდას ფასეულობათა აღქმის პროცესში.  

XXI საუკუნე ტექნოლოგიების საუკუნედ ითვლება და გასაკვირი არ არის, რომ ციფრული მარკეტინგი 
პანდემიამდე პერიოდშიც აქტიურად გამოიყენებოდა ტრადიციულ მარკეტინგულ არხებთან 
შეთავსებით. შეიძლება ითქვას, რომ ვირუსის გავრცელებამ და მილიონობით ადამიანის სახლებში 
გამოკეტვამ ონლაინ სივრცის ათვისების პროცესი მეტად დააჩქარა. გარდა მანამდე არსებული 
ფუნქციებისა, ციფრული მარკეტოლოგების წინაშე ახალი ამოცანები გაჩნდა: 

• საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია (SEO) ლოკალურ დონეზე - მიუხედავად იმისა, რომ 
მსოფლიო ნორმალური ცხოვრების რიტმს აუცილებლად დაუბრუნდება, დროებითი 
ცვლილება - საერთაშორისოდან ადგილობრივ ბაზარზე ფოკუსირება, კომპანიებისთვის 
სასიცოცხლოდ აუცილებელი გახდა.  თამამად შეიძლება ითქვას, რომ SEO (საძიებო სისტემების 
ოპტიმიზაცია) ადგილობრივი ბაზრების დივერსიფიკაციისათვის მნიშვნელოვან 
ინსტრუმენტად გადაიქცა. 
• გადახდის ახალი მეთოდების გამოყენება მომხმარებელთა რაოდენობის 
გასაზრდელად - ადამიანები ტრანზაქციებს ასრულებენ სახლიდან, განსხვავდება გადახდის 
მექანიზმები. მარკეტოლოგებს უწევთ მარკეტოლოგებს უწევთ იმ მოწყობილობების შერჩევა, 
რომლებსაც ოპტიმალურად მოარგებენ გადახდის საკუთარ საშუალებებს. გარდა ამისა, 
ბაზარზე გაჩნდა უზარმაზარი მოთხოვნა ელექტრონული კომერციის მიმართულებით და 
მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა დამხმარე ხელსაწყოზე.  
• ხელმისაწვდომი ფასიანი რეკლამების გამოყენება - წარსულს ჩაბარდა დრო, როდესაც 
ონლაინ სივრცეში ხარისხიანი რეკლამების განთავსება მხოლოდ წარმატებული და 
ძვირადღირებული ბრენდებისთვის იყო შესაძლებელი. ციფრული ხელსაწყოების როლის 
ზრდამ ფასებზე გავლენა იქონია. გამომდინარე იქედან, რომ ონლაინ სივრცეში რეკლამის 
განთავსება გაცილებით ნაკლებ დანახარჯებს მოითხოვს, ვიდრე ტრადიციული 
მარკეტინგული არხები,  გაჩნდა ახალი შესაძლებლობები როგორც დიდი, ასევე მცირე 
ბიზნესებისა და სტარტაპებისთვის. 
• ციფრული ხელსაწყოების პერსონალიზაცია - „ლოქდაუნის“ მარკეტინგმა მოითხოვა 
შეტყობინების მისაწოდებლად საჭირო დროის და მომენტების შერჩევა აწ უკვე 
ელექტრონულად. არადისტანციურ სივრცესთან შედარებით, ციფრულ ტექნოლოგიებთან 
მიმართებაში აღნიშნული პროცესი, შეიძლება ითქვას, გამარტივდა.  
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• სოციალური მედია ბლოგინგი - სოციალური მედია პანდემიის პირობებში 
განტვირთვისა და ინფორმაციის მიღების უმთავრეს წყაროდ იქცა. ბლოგებისა და 
საინფორმაციო სტატიების მეშვეობით ურთიერთობების ჩამოყალიბება პანდემიურ პირობებში 
ყოველდღიურ რეალობად გადაიქცა. ბლოგინგის საშუალებით, მარკეტერების წინაშე ახალი 
ბაზრის მოზიდვისა და ადგილობრივი ბაზრების სრულად ათვისების შესაძლებლობა გაჩნდა.  

პანდემიის პირობებში ციფრულ სამყაროსთან ურთიერთობა მომხმარებელთა ყოველდღიურობის 
შემადგენელ ნაწილად იქცა. შეიძლება ითქვას, რომ „ლოქდაუნ“ მარკეტინგის პირობებში 
მომხმარებელთან კომუნიკაცია საგრნობლად გამარტივდა. 

3. სოციალური ქსელი, როგორც მთავარი საკომუნიკაციო „იარაღი“ მარკეტერებისთვის 

• 2020 წლის მარტში, როდესაც ვირუსი, სახელწოდებით კოვიდ-19, მსოფლიო 
ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მსოფლიო პანდემიად გამოაცხადა, სოციალურ ქსელ 
„ფეისბუქის“ აპლიკაციების მოხმარება 70%-ით გაიზარდა; 
• დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი აპლიკაციები „TikTok“ და „Snapchat“ 
პანდემიამდე პერიოდში მხოლოდ გართობის წყაროდ მოიაზრებოდნენ. მარტის თვეში, 
სოციალურმა ქსელმა „Snapchat“–მა სამხრეთ კორეაში მხოლოდ ანდროიდ სისტემაზე 
მომუშავე მობილურ ტელეფონებში გამოყენების 47%–იანი ზრდა დააფიქსირა, რაც 
რეკორდულ მაჩვენებლად ჩაითვალა.  

ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ მონაცემებიდან, რომლებიც ცხადყოფს, რომ ახლა კომუნიკაციის 
სპეციალისტებისათვის ხელსაყრელი დროა სოციალურ ქსელში ორმაგ დატვირთვაზე 
გადასასვლელად. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი ტრადიციული უგულებელვყოთ, 
მაგრამ, ახლა, როგორც არასდროს, ბრენდებმა ორმაგი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭონ სოციალურ მედია 
მარკეტინგს. ეს არის პანდემიის მიერ სახლში ჩაკეტილი მილიარდობით მომხმარებლის სივრცე, 
რომლებიც ყოველდღიურად უამრავ ინფორმაციას იღებენ სოციალური ქსელების საშუალებით. სწორი 
თარგეთირების და აუდიტორიის ზუსტი შერჩევის მეშვეობით, მარკეტოლოგის წინაშე ჩნდება ახალი 
სტრატეგიული საკომუნიკაციო არხი. 

პანდემიის პირობებში სოციალურ მედია მარკეტინგში თანდათან მკვიდრდება წინა პერიოდისაგან 
განსხვავებული მიდგომები. თუ 2020 წლამდე სოციალური მედია მენეჯერები ყურადღებას 
ამახვილებდნენ ინვესტიციიდან ამონაგების მაჩვენებელზე (ROI), ახლა მასთან ერთად ღირებული 
გახდა Like, Comment, Share + Click ფუნქციის გააქტიურება. დაკვირვებამ ცხადყო, რომ მომხმარებლები 
მეტს იხდიან დიდი გამოხმაურების მქონე ბრენდებში. გარდა ამისა, შეიცვალა კონტენტის სახეც. 
კომპანიები ცდილობენ მომხმარებელს შესთავაზონ რაიმე განსხვავებული - გასართობ ქსელებში 
ხშირად იხილავთ ისეთი სერიოზული ბრენდების პროდუქტებს და სახალისო ვიდეოებს, როგორიცაა 
“BOSS”, “Deutsche Bank” და ა.შ. 

2020 წლის ყველაზე პოპულარული სოც. მედია პლატფორმები Dataportal.com-ის მონაცემებით4 

1) “Facebook” - 2 498 მილიონი აქტიური მომხმარებელი 

2) „Youtube” – 2 მილიარდი აქტიური მომხმარებელი 

3) “WhatsApp” – 2 მილიარდი აქტიური მომხმარებელი 

4) “Facebook Messenger” – 1 300 მილიონი მომხმარებელი 

5) „WeChat” – 1 165 მილიონი მომხმარებელი 

6) “Instagram” – 1 მილიარდი მომხმარებელი 

7) „TikTok” – 800 მილიონი მომხმარებელი 

                                                            
4 „MOST POPULAR SOCIAL MEDIA PLATFORMS IN 2020“, ხელმისაწვდომია აქ: https://www.oberlo.com/statistics/most-popular-
social-media-platforms [უ.გ. 01.03.2021]. 
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სოციალური მედიის პოპულარობის ზრდამ გაზარდა ე.წ. „ფეიკნიუსების“ გავრცელების რისკები.  
აღმოჩნდა, რომ წამყვანი სოციალური მედია პლატფორმები არ არიან მზად გაუმკლავდნენ მოგონილი 
ამბების გავრცელების ასეთ მასშტაბებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გაიზარდა იმედგაცრუებულ 
მომხმარებელთა რიცხვიც. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთაგან ყოველი მეორე ადამიანი მიიჩნევს, რომ 
სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაცია სანდო არ არის, ხოლო მათი 25%-ის აზრით, 
ინფორმაცია სანდოა, მაგრამ საჭიროებს გადამოწმებას. 

აღნიშნულ შედეგებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სოციალურ მედია საშუალებებს 
მოუწევთ ტექნოლოგიების საშუალებით გააუმჯობესონ საკუთარი კონტენტის ავთენტურობის 
გადამოწმების საშუალებები. ამ მიმართულებით აქტიურად დაიწყეს მუშაობა კომპანია „ფეისბუქმა“ და 
„ტვიტერმა“. 

3.1 ციფრული მარკეტინგი და საქართველო 

ციფრული საკომუნიკაციო საშუალებების მარკეტინგული მიზნებისათვის აქტიური გამოყენება 
დაიწყეს ქართულმა კომპანიებმაც. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვებმა ადგილობრივ ბაზარზე 
არსებულ კომპანიებს ახალი თავსატეხი გაუჩინა - დაკავშირებოდნენ სახლში მყოფ ადამიანებს და 
შეეთავაზებინათ მათთვის კომფორტული მომსახურება. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაციათა 
უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ პანდემიის პერიოდში მათ მიერ ციფრული მარკეტინგული 
ინსტრუმენტების გამოყენებაზე გაწეული დანახარჯები მნიშვნელოვნად გაიზრდა.  

 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ქართველი მარკეტოლოგების შეფასებით, პანდემიის პირობებში 
შეცვლილი სამომხმარებლო ქცევის მიუხედავად, დღესდღეობით, ტრადიციული და ციფრული 
მარკეტინგული საშუალებების გამოყენება ყველაზე ეფექტურ შედეგს იძლევა. თუმცა, ტრადიციული 
მარკეტინგული არხების უგულებელყოფა წამგებიანია, რადგან მსოფლიო აუცილებლად 
დაუბრუნდება ჩვეული ცხოვრების რიტმს, სადაც პანდემიის პირობებში მიღებული გამოცდილება 
შესაძლოა კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებისათვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს.  

3.2. ინფლუენსერ მარკეტინგის როლის ზრდა პანდემიის პირობებში 

ბრენდის „ჰუმანიზაცია“ - ავთენტური შინაარსი, ვიზუალური მახასიათებლები, გამოკვეთილი 
ინდივიდუალიზმი, ემოციურ მიჯაჭვულობას იწვევს მომხმარებლებში. ამ მიმართულებით, 
გარკვეული ტენდენციები გამოიკვეთა ქართულ ბაზარზეც. საქართველოში ინფლუენსერების და 
ინფლუენსერ მარკეტინგის ბაზრის კვლევა ინფლუენსერ სააგენტო infleuncer.ge-მ განახორციელა. 
აღნიშნული კვლევის თანახმად5, ქართული კომპანიების 40%-ს  უსარგებლია, ხოლო 44% კი მზად არის 
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს საზოგადოებაში ცნობადი და გავლენიანი ადამიანები  საკუთარი 

                                                            
5 თ. მაისურაძე; “ინფლუენსერების და ინფლუენსერ მარკეტინგის ბაზრის კვლევა საქართველოში” ხელმისაწვდომია აქ: 
http://prweek.ge/news/297/influenserebis-da-influenser-marketingis-bazris-kvleva-saqarTveloSi-%E2%80%93-infleuncer.ge [უ.გ. 
01.03.2021]. 
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პანდემიისგან გამოწვეული სხვადასხვა შეზღუდვის 
პირობებში ციფრულ მარკეტინგულ ხელსაწყოების 
გამოყენებასა და არხებზე გაწეული დანახარჯები:

გაიზარდა უცვლელი დარჩა
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ბრენდის პოპულარიზაციისთვის. ასევე, გამოიკვეთა, რომ საქართველოში ამ მომსახურებას, 
ძირითადად, საშუალო და დიდი კომპანიები იყენებენ თავიანთ საქმიანობაში. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, არის 
ინფლუენსერთა შემოსავლების ზრდა. კვლევამ აჩვენა, რომ ინფლუენსერთა 71%-ის შემოსავალი ბოლო 
ერთი წლის მანძილზე არის გაზრდილი, ხოლო 29%-ს  სტაბილური შემოსავალი აქვს. ქართველი 
ინფლუენსერები ინფლუენსერ მარკეტინგის მთავარ ინსტრუმენტად სოციალურ ქსელ ფეისბუქსა და 
ინსტაგრამს მიიჩნევენ.  

იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიო კიდევ უფრო დამოკიდებული გახდა ონლაინ სივრცეზე,  
ინფლუენსერ მარკეტინგზე მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა. ასევე, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ 
ამ მიმართულებით მოთხოვნის ზრდა ტრადიციული მედია საშუალებების მთლიანად პანდემიასთან 
დაკავშირებული სიახლეების გაშუქებაზე გადართვამაც განაპირობა. კვლევებმა6 ცხადყო, რომ წინა 
წლებთან შედარებით, ტრადიციული სარეკლამო საშუალებებზე მოთხოვნა შემცირებულია.  

ევროპული სატელევიზიო არხების სარეკლამო რეიტინგების პროცენტული მაჩვენებლები ქვეყნების 
მიხედვით 

2019 წლის მარტი VS 2020 წლის მარტი 

• ნიდერლანდების სამეფო  +4,5% 

• ბელგია  +4,2% 

• გაერთიანებული სამეფო  -3% 

• იტალია  -5% 

     ამ მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ როდესაც მსოფლიო ცხოვრების ჩვეულ 
რიტმს დაუბრუნდება, ტრადიციული საკომუნიკაციო არხების მიმართ მოთხოვნა შემცირდება, ხოლო 
სოციალურ მედია პლატფორმებზე მომხმარებელთა ჩართულობა კი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 

დასკვნა 

 გლობალურმა პანდემიამ თანამედროვე მსოფლიო უამრავი ახალი გამოწვევის წინაშე დააყენა. 
კორონავირუსის გავრცელებამ აიძულა კაცობრიობა, რომ მთელი ყურადღება ჯანდაცვის სფეროს 
ეფექტიან ფუნქციონირებაზე მიემართა. ერთი შეხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანები არჩევანის 
წინაშე აღმოჩდნენ: ჯანმრთელობა ან ეკონომიკური წინსვლა. 

პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ადამიანთა ქცევა და დამოკიდებულება მრავალი პროდუქტისა და 
მომსახურების მიმართ, რამაც, თავის მხრივ, ცალსახად შეცვალა ორგანიზაციების ამოცანებიც. იმ 
გაურკვევლობამ, რაც COVID-19-მა მოუტანა მთელს მსოფლიოს, თვალსაჩინო ასახვა ჰპოვა 
მომხმარებელთა ქცევის ტრანსფორმაციაში. ადამიანების დამოკიდებულება მკვეთრად შეიცვალა 
პროდუქტებისა და მომსახურებების მიმართ. 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მარკეტინგული სტრატეგიის 
სწრაფი ადაპტაცია ახალ რეალობასთან მარკეტოლოგებისათვის ახალ თავსატეხად და კონკურენტული 
უპირატესობის მოსაპოვებლად ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ ინსტრუმენტად იქცა.  

შედეგების მიხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პოსტპანდემიურ პერიოდში ციფრულ 
მარკეტინგულ არხებზე მზარდი მოთხოვნა შენარჩუნდება. მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებმა 
ყურადღება გაამახვილონ ამ ფაქტორზე და დაიწყონ ზრუნვა საკუთარი პროდუქტებისა და 
მომსახურების ციფრულ ხელსაწყოებთან მაქსიმალური ადაპტაციისათვის. პანდემიამ გვიჩვენა, რომ 

                                                            
6 M. O’Grady; „COVID-19: KEY QUESTIONS ALL MARKETERS SHOULD BE ASKING “, 31 October, 2020; ხელმისაწვდომია აქ: 
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-key-questions-all-marketers-should-be-asking/ [უ.გ. 01.03.2021]. 
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მიმდინარე და შემდგომ პერიოდში აუცილებელი იქნება გადახდის ახალი მეთოდებისა და 
საშუალებებით ელექტრონული კომერციის უზრუნველყოფა.  

ონლაინ პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდის პარალელურად, მნიშვნელოვანია კომპანიამ საკუთარი 
ბრენდისათვის უზრუნველყოს საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია. ამ მიმართულებით გაწეული 
დანახარჯები დაეხმარება მომხმარებლებს თავიანთი სასურველი პროდუქტების  მოძიებაში. მეორეს 
მხრივ, მარტივდება მომხმარებელთან უშუალო კომუნიკაციისა და მათი მოთხოვნილებების ანალიზის 
პროცესი. ციფრული ხელსაწყოების დახმარებით უამრავი მონაცემის შეგროვება ტრადიციულ 
მეთოდებთან შედარებით გაცილებით მარტივია, რაც დაეხმარებათ მარკეტოლოგებს მომხმარებელთა 
მოთხოვნილებების იდენტიფიცირების პროცესში.  

გარდა ამისა, პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სოციალური მედია მარკეტინგის 
როლი კომპანიათა მარკეტინგულ საქმიანობებში. პანდემიის პირობებში სოციალურ მედია 
მარკეტინგში თანდათან მკვიდრდება წინა პერიოდისაგან განსხვავებული მიდგომები. დაკვირვებამ 
ცხადყო, რომ მომხმარებლები მეტს იხდიან დიდი გამოხმაურების მქონე ბრენდებში. გარდა ამისა, 
შეიცვალა კონტენტის სახეც. კვლევის შედეგები საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ 
პოსტპანდემიურ პირობებში, ამ მიმართულებით წამყვან როლს სოციალური მედია ბლოგინგი 
ითამაშებს - ადამიანები დიდ ყურადღებას მიაქცევენ ბრენდის სახეს, პერსონას, იმიჯს. შესაბამისად, 
თანამედროვე ბიზნეს ორგანიზაციებს მართებთ ამ მიმართულების განვითარება.  

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მომხმარებლებთან ურთიერთობაში 
უმნიშვნელოვანეს როლს ინფლუენსერ მარკეტინგი ითამაშებს. მომხმარებლები უფრო დიდ 
ყურადღებას გაამახვილებენ ბრენდის შინაარსობრივ მხარეზე, მის აღქმასა და ინდივიდუალურ 
მახასიათებლებზე.  
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თვითშეფასება გენდერულ და ასაკობრივ ჭრილში 

ანნა ნათობიშვილი, 
შორენა მაისურაძე, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 
ჩვენი საკვლევი თემაა თვითშეფასება გენდერულ და ასაკობრივ ჭრილში. დავინტერესდით, იმით, 
რომ შესაძლებელია თუ არა ასაკმა გავლენა იქონიოს თვითშეფასებაზე? კვლევის ჰიპოთეზაა ის, რომ  
ადამიანის თვითშეფასება ასაკობრივად იცვლება. თვითშეფასება ასაკობრივი და გენდერული 
ჭრილით ნაკლებად არის გამოკვლეული და, ამავდროულად, ერთ-ერთი აქტუალურ საკითხს 
წარმოადგენს დღევანდელ რეალობაში. სწორედ, ამ ფაქტმა განაპირობა ჩვენ მიერ ზემოხსენებული 
თემის წინ წამოწევა და აქტუალიზაცია. მნიშვნელოვანია, განვიხილოთთვითშეფასების თეორიული 
ასპექტები და განვსაზღვროთ ის ფაქტორები, რომლებსაც თვითშეფასების ჩამოყალიბებაში 
უდიდესი წვლილი შეაქვთ: ასაკობრივი ცვლილება, გარემო პირობების როლი, ოჯახი, 
თვითეფექტურობის განცდა და სხვა მრავალი. 

თვითშეფასება მე-კონცეფციის შემადგენელი კომპონენტია და ის აყალიბებს პიროვნების აღქმას და 
მთელ რიგ საკითხებს, რომლებსაც ყოველდღიურ ურთიერთქმედებაში ვაწყდებით. 
მისიგანვითარება ადრეულიბავშვობისასაკიდანვეიწყებადასამომავლოდ კი 
ხშირადგანსაზღვრვსპიროვნებისცხოვრების მრავალ ასპექტს. თვითშეფასების ჩამოყალიბების 
განხილვისას არ უნდა გამოგვრჩეს ადრეული სოციალიზაციის პროცესი, დასჯა-წახალისების 
როლი, ოჯახში გამეფებული ატმოსფერო და ბავშვის რიგითობა, 
რადგანთვითშეფასებასშეუძლია,გავლენისმოხდენა,როგორცთავადპიროვნებასადამისპიროვნულმ
იღწევებზე,ასევემის კარიერულდაცხოვრებისეულ წინსვლაზე.  თვითშეფასების შემადგენელი 
ნაწილი კი  თვითეფექტურობის განცდაა, რომელიც მოიცავს ინდივიდის მიერ საკუთარი 
ეფექტურობის  რწმენას, რომ მას შეუძლია გადალახვა, თავის გართმევა ამა თუ იმ საკითხისათვის. 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვითშეფასება და თვითეფექტურობა მჭირდო კავშირშია ერთმანეთთან, 
რადგან თვითეფექტურობის დაკარგვა პირდაპირ ზემოქმედებს ინდივიდის თვითშეფასებაზე. 

საკვანძო სიტყვები: თვითშეფასება, თვითეფექტურობა, მე კონცეფცია, სოციალიზაცია 

Abstract 
Our research topic is self-assessment in terms of gender and age. We wondered if age could affect self-esteem? 
The research hypothesis is that a person’s self-esteem changes with age. Self-esteem  is less explored in terms 
of age and gender and, at the same time, is one of the most pressing issues in today's reality. It is this fact that 
led us to raise and update the above-mentioned topic. It is important to consider the theoretical aspects of 
self-esteem and identify the factors that play a major role in shaping self-esteem: age change, the role of 
environmental conditions, family, sense of self-efficacy and more.  

Self-esteem is an integral component of the self-concept  and it shapes the perception of the person and the 
range of issues we encounter in our daily interactions. Its development begins in early childhood and in the 
future often determines many aspects of a person’s life. The process of early socialization  should not be 
overlooked when considering the formation of self-esteem: the role of punishment and encouragement, the 
atmosphere in the family and the order of the child, because self-esteem can affect the person and his/her 
personal achievements, as well as his/her career and life progress. An integral part of self-esteem is the feeling 
of self-efficacy, which includes the individual's belief in his/her own effectiveness, that he/she can overcome, 
to devote himself/herself to this or that issue. So, we can say that self-esteem and self-efficacy are closely 
related to each other because the loss of self-efficacy directly affects an individual’s self-esteem. 

Key words: Self-esteem, Self-efficacy, Self- concept, Socialization 
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შესავალი 
რამდენად მნიშვნელოვანია თვითშეფასება? თვითშეფასება ძალიან ღირებული რამ არის 
თითოეული ადამიანისთვის. თვითშეფასების საშუალებით ვიგებთ თუ ვინ ვართ ჩვენ  და ასევე 
განვსაზღვრავთ ჩვენს მომავალს.  თვითშეფასება განსაზღვრავს ჩვენს პოტენციალს, ჩვენი 
ცხოვრების ხარისხს, ბედნიერებას. თვითშეფასებაზეა დამოკიდებული ადამიანი იქნება 
თავდაჯერებული და პოზიტიური აზროვნების თუ პირიქით მერყევი და უსუსური. საბოლოოდ, 
თვითშეფასება პიროვნების ნებისმიერ ასპექტზე ახდენს გავლენას და ქმნის თითოეული ადამიანის 
ცხოვრებას. თვითშეფასება საშუალებას გვაძლევს გავუმკლავდეთ ცხოვრებისეულ გამოწვევებს და 
საკუთარ თავებს დავუმტკიცოთ, რომ სწორედ სირთულეები და მათი საკუთარი ძალებით 
გამკლავება განსაზღვრავს ჩვენივე წარსულს, აწმყოს და მომავალს. ვირჯინია სატირის სიტყვებით: 
„ყოველთვის არსებობს იმედი, რომ თქვენი ცხოვრება შეიძლება შეიცვალოს, რადგან ყოველ წუთს 
თქვენ შეიცნობთ რაღაც ახალს“.1 

თემის აქტუალობა. თვითშეფასება ასაკობრივი და გენდერული ჭრილით ნაკლებად არის 
გამოკვლეული და, ამავდროულად, ერთ-ერთი აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს დღევანდელ 
რეალობაში. სწორედ, ამ ფაქტმა განაპირობა ჩვენს მიერ ზემოხსენებული თემის წინ წამოწევა. 

1. თვითშეფასება 
 

თვითშეფასება2 მე-კონცეფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რაც წარმოადგენს 
ინდივიდის მიერ საკუთარი თავის სუბიექტურ აღქმას. თვითშეფასება განაპირობებს იმას, თუ 
როგორი დამოკიდებულება ექნება ადამიანს საკუთარი თავის მიმართ-დადებითი3 თუ უარყოფითი. 
თვითშეფასება მოიცავს და აერთიანებს ინდივიდის მრავალ ასპექტს,როგორიცაა:შეხედულებები, 
აღქმა და რწმენა იმისა, თუ რამდენად იმსახურებს რაიმეს ცხოვრებაში. თვითშეფასება გავლენას 
ახდენს ადამიანის ქცევასა და მოტივაციაზე, გუნება-განწყობილებაზე.თვითშეფასების საშუალებით  
ვაფასებთ არა ჩვენთვის დამახასიათებელ ზოგად თვისებებს, არამედ ჩვენთვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანს.თვითშეფასება თითოეულ ადამიანს ეხმარება საკუთარი თავის გაცნობიერებაში და 
იმ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაში, რომლებიც  უპირატესია ინდივიდისთვის. 

თვითშეფასებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ ჩვენგან დამოუკიდებლად.შეიძლება ითქვას, 
რომ ჩვენი თვითშეფასების მიერ იმართება ჩვენი ცხოვრება. 

თვითშეფასება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სუბიექტურია4 და დამოკიდებულია ინდივიდზე.  
არსებობს თვითშეფასების სამი სახე: დაბალი, ადეკვატური (საშუალო), მაღალი. თითოეულ მათგანს 
გააჩნია თავისი უარყოფითი და დადებითი ასპექტები, თუმცა ადეკვატური ანუ საშუალო 
თვითშეფასება არის ის, რაც ჯანსაღია, ჰარმონიაში ამყოფებს სუბიექტს საკუთარ თავთან და 
შესაძლებლობებთან.ასეთი თვითშეფასების მქონე ადამიანს აქვსმოვლენების ობიექტურად აღქმის 
უნარი. მაღალი თვითშეფასების შემთხვევაში, პიროვნება გადაჭარბებით აღიქვამს საკუთარ უნარებს 
და შესაძლებლობებს, რაც  არ შეესაბამება რეალობას. ამის რადიკალურად საპირისპირო კი დაბალი 
თვითშეფასებაა. დაბალი თვითშეფასების მქონე ადამიანი, პირიქით, ვერ აფასებს საკუთარ 
შესაძლებლობებს, ეჭვი შეაქვს მათში და არ არის დარწმუნებული საკუთარ თავში, რაც  
გადაწყვეტილების მიღებაში ხელს უშლის მას. 

ადამიანის დამოკიდებულება მისი ცხოვრებისა თუ შესაძლებლობების მიმართ რეალურად 
მოქმედებს მისი ცხოვრების  ხარისხზე. დაბალი თვითშეფასების მქონე ადამიანი   დაეჭვებულია 
საკუთარ შესაძლებლობებში.ის საკუთარ გაუბედაობასა და წარუმატებლობას მწვავედ  განიცდის, 
რასაც ისევ პირვანდელ მიზეზამდე-დაბალ თვითშეფასებამდე მივყვავართ. 

                                                            
1ვ.სატირი,  „როგორ შევქმნათ საკუთარი თავი და ოჯახი“,(1978). 
2Self-esteem – confidence in one’s own worth or abilities; self-respect. 
3 „თვითშეფასების სახეები და მათი ანალიზი. მაღალი თვითშეფასება და მისი მიზეზები“. 
4 ნ. გუგუნიშვილი „თვითშეფასება“. 
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ასევე განასხვავებენ რეალურ და პოტენციურ თვითშეფასებას. რეალურის შემთხვევაში 
იგულისხმება ის, თუ რა აქვს მიღწეული ადამინს და პოტენციურის შემთხვევაში იგულისხმება ის, 
თუ რისი შესაძლებლობა გააჩნია მას. პოტენციური თვითშეფასება ცნობილია, როგორც ასპირაციის 
დონე.   

თვითშეფასება კავშირშია პრეტენზიის დონესთან. იმის მიხედვით, თუ რა სტანდარტებს უყენებს 
ინდივიდი საკუთარ თავს, თვითშეფასების ცვლილება შესაძლებელია ადამიანის 
წარმატება/წარუმატებლობით. 

2. თვითეფექტურობა და თვითშეფასება 
 

თვითეფექტურობა5 და თვითშეფასება6 ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. 
თვითეფექტურობის7 საკითხები განსაკუთრებული სიცხადით წარმოდგენილია ალფრედ ბანდურას 
შრომებში. იგი განიმარტება,როგორც რწმენის ნაწილი, რომლის საშუალებითაც ადამიანს შეუძლია 
გაუმკლავდეს სხვადასხვა სიტუაციებს და აკონტროლოს მის ცხოვრებაში  არსებული მოვლენები.  

სწორედ თვითეფექტურობაზეა დამოკიდებული ის, თუ რას გააკეთებს ადამიანი, რამდენად 
რთული ან მარტივი იქნება საქმე, იქნება თუ არა ადამიანი წარმატებული და ა.შ. 

თვითეფექტურობა ოთხ ძირითად ასპექტზე ახდენს გავლენას: ქცევაზე, ემოციებზე, აზროვნებაზე, 
მოტივაციაზე. როგორც, თვითშეფასების, ასევე თვითეფექტურობის მხრივ. ადამიანები 
განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, მაღალი თვითეფექტურობის ადამიანები, უფრო მეტად 
მოტივირებულნი არიან, მეტად სწამთ საკუთარი თავის, ვიდრე დაბალი თვითეფექტურობის 
ადამიანებს.  აღსანიშნავია, რომ თვითეფექტურობაზე და თვითშეფასებაზე გავლენას ახდენს 
წარსულში არსებული მოვლენები.  მაგალითად: გოგონამ, რომელმაც სამივე გამოცდა ძალიან 
კარგად ჩააბარა, მაღალი თვითშეფასების და თვითეფექტურობის განცდა აქვს და ფიქრობს, რომ 
შეუძლია უფრო მეტის გაკეთებაც.  

თუმცა საპირისპიროს შემთხვევაში, გოგონას დაბალი თვითეფექტურობის და თვითშეფასების 
განცდა ექნება. საბოლოოდ, თვითეფექტურობა და თვითშეფასება მჭიდრო კავშირშია 
ერთმანეთთან, რადგან თვითეფექტურობის დაკარგვა პირდაპირ ზემოქმედებს ინდივიდის 
თვითშეფასებაზე. 

3. რასთან არის დაკავშირებული თვითშეფასება, როდის წარმოიშობა (იქმნება, ვითარდება, 
რა ახდენს გავლენას მასზე? ) 
 

თვითშეფასების8 ჩამოყალიბება რთული და ხანგრძლივი9 პროცესია. მისი ფორმირება10 ადრეული 
ბავშვობის პერიოდიდან იწყება. ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ოჯახს, განსაკუთრებით კი 
მშობლებს უკავიათ. მშობლებზეა დამოკიდებული ბავშვს მაღალი თვითშეფასება ექნება თუ 
დაბალი. მშობლების მხრიდან ბავშვზე ზრუნვა, ყურადღების მიქცევა, გვერდში დგომა, მისი 
აზრების მოსმენა და გათვალისწინება ბავშვის ფსიქიკაზე დადებითად ზემოქმედებს რაც 
თვითშეფასებაზე აისახება. როდესაც, ბავშვი ოჯახის წევრების მიერ არის უარყოფილი, შესაბამისად 
არასრულფასოვნების განცდა აქვს რაც ასევე დაბალ თვითშეფასებაში გამოიხატება. დაბალი 
თვითშეფასების დროს პიროვნება ვერ ვითარდება, რადგან ინდივიდები ვერ 
აცნობიერებენ/აღიქვამენ საკუთარ თავს ობიექტურად. სწორედ ამიტომაა,  რომ  საკუთარ თავში 
მხოლოდ სისუსტეებს ხედავენ და ნაკლებად აფასებენ დადებით თვისებებს.დაბალი თვითშეფასება, 
პიროვნებას ხელს უშლის საკუთარი ცხოვრების ისე წარმართვაში, როგორც მას აქვს წარმოდგენილი, 
რადგან არ აქვს საკუთარი თავის რწმენა, რაც ნაკლებ თავდაჯერებულობაში გამოიხატება. 

                                                            
5Self-efficacy – self confidence in one’s ability to accomplish and succeed in organizational tasks. 
6 MATTHEW MCKAY, PhD PATRICK FANNING ,, SELF-ESTEEM’’.  
7 მ. ბალიაშვილი „პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები’’. 
8 ქ. ოსიაშვილი „თვითშეფასება და მისი როლი ბავშვის პიროვნების ფორმირების პროცესში“. 
9 Nathaniel BRANDEN ,,The Six Pillars Of Self-Esteem’’. 
10 ნ. თოფურია „თვითშეფასების გავლენა პიროვნებად ფორმირების პროცესში“. 
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თვითშეფასების ჩამოყალიბების განხილვისას არ უნდა გამოგვრჩეს დასჯა-წახალისების როლი, 
ბავშვის რიგითობა, აღზრდის სტილი და ასევე ადრეული სოციალიზაციის პროცესი, რადგან 
თვითშეფასებას შეუძლია, ზეგავლენის მოხდენა, როგორც პიროვნებაზე და პიროვნულ მიღწევებზე, 
ასევე მის მომავალზეც.  თვითშეფასების ფორმირებაში გარდა მშობლებისა, მნიშვნელოვანია 
აღვნიშნოთ:საბავშვო ბაღი, სკოლა და ის დაწესებულებები, სადაც ბავშვი სხვადასხვა აქტივობებს 
მისდევს. ადრეულ ასაკში თვითშეფასება ბავშვს მშობლების, პედაგოგების ქცევებზე დაკვირვების 
საფუძველზე უყალიბდება. ამ პერიოდში ისინი ვერ აცნობიერებენ საკუთარ დადებით და 
უარყოფით თვისებებს, არ შეუძლიათ საკუთარი შესაძლებლობების აღქმა. ბავშვების თვითშეფასება 
დღეების, კვირების განმავლობაშიც კი შეიძლება შეიცვალოს. ძირითადად თვითშეფასება სხვათა 
შეფასების საფუძველზე ყალიბდება, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მშობელი, აღმზრდელი, 
პედაგოგი, როგორ შეაფასებს ბავშვს, რა დროს და როგორ გამოიყენებენ დასჯა-წახალისების 
მეთოდს. უფროსების მხრიდად ბავშვები ობიექტურად უნდა შეფასდეს. რადგან თავიდან იქნას 
აცილებული დაბალი თვითშეფასება ან არაადექვატურად მაღალი თვითშეფასება. მაგალითად, 
როცა ბავშვი ცუდად იქცევა, აღმზრდელმა უნდა მიუთითოს ამის თაობაზე. თუმცა,უფროსმა ისიც 
უნდა დაანახოს ბავშვს, რომ მის მიმართ სიყვარული არ დაუკარგავს. ობიექტურობა ბავშვს 
ადექვატურ თვითშეფასებას უყალიბებს,რაც მას ეხმარება ცხოვრების სწორად დაგეგმვასა და მის 
წარმართვაში, საკუთარი თავის გაცნობიერებაში, სისუსტეებისა და სიძლიერეების გაცნობიერებაში, 
მოთხვნილებების დაკმაყოფილებაში და გარემოსთან ადაპტირებაში.მაღალი თვითშეფასება 
საშუალებას აძლევს თითოეულ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობები11 მაქსიმალურად 
გამოიყენოს. რაც შეეხება ზრდასრულობის პერიოდს, თვითშეფასება ორი ფაქტორით 
განისაზღვრება: მიღება-უარყოფა, წარმატება-წარუმატებლობა. ასევე უნდა აღინიშნოს 
თანატოლების როლი თვითშეფასების ჩამოყალიბებაში, რადგან მოზარდობის პერიოდში, ის თუ რა 
აზრი/ დამოკიდებულება აქვს თანატოლებს ერთანეთთან, დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. და 
ბოლოს, თვითშეფასების ფორმირების პროცესში ყველაზე მნივნელოვანი ბავშვობის პერიოდია.  

4. პრობლემის დასმა და საკითხის კვლევა 
 

საკითხის ინტერესიდან გამომდინარე, მიზნად დავისახეთ გვეკვლიათვითშეფასება. კვლევის 
მიზანი: თვითშეფასების ასაკობრივი და გენდერული საკითხების დადგენა. 

კვლევის ამოცანები: 

• საკითხის ირგვლივ თეორიული მასალის შესწავლა და ანალიზი; 
• თვითშეფასების კვლევა ასაკობრივ ჭრილში; 
• თვითშეფასების კვლევა გენდერულ ჭრილში; 
• თვითშეფასების ასაკობრივ და გენდერულ სხვაობათა ანალიზი. 

ჰიპოთეზა: 

• პიროვნების თვითშეფასება ასაკობრივად იცვლება;  
• თვითშეფასების მაჩვენებელის ცვლილება დამოკიდებულია გენდერზე; 
• ასაკის მატებასთან ერთად თვითშეფასება იკლებს; 
• ქართულ პოპულაციაში,მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს, მამრობითი სქესის 

წარმომადგენლებთან შედარებით, აქვთ უფრო მაღალი თვითშეფასება. 

თვითშეფასების კვლევისათვის გამოვიყენეთ  როზენბერგის ტესტი, რომელიც მოიცავდა 10 
კითხვასოთხი სავარაუდო პასუხით. ესენია:   

• სრულიად ვეთანხმები -------4 
• ვეთანხმები --- ----------------3 
• არ ვეთანხმები ----------------2 
• სრულიად არ ვეთანხმები ----1 

                                                            
11 ნ. თურქია „თვითშეფასება, როგორც წარმატების საფუძველი“. 
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თითოეულ პასუხს მინიჭებული ჰქონდა შესაბამისი ქულა. გამონაკლისს წარმოადგენდა 
რამოდენიმე კითხვა, რომელთა შემთხვევაშიც ესაჭიროებოდა საპირისპირო ქულის მინიჭება.  
კვლევა ჩავატარეთ 100 რესპონდენტზე. გენდერული და ასაკობრივი ბალანსი დაცული იყო. 
გამოვყავით რესპონდენტთა 4 კატეგორია:  

1. 25 მდედრობითი სქესის სტუდენტი; 
2. 25 მამრობითი სქესის სტუდენტი; 
3. 25 მამრობითი სქესის 40-50 წლის რესპონდენტი; 
4. 25 მდედრობითი სქესის 40-50 წლის რესპონდენტი. 

5. მონაცემთა ანალიზი 
5.1. კვლევის ანალიზი ასაკობრივ ჭრილში 

ცხრილი#1 
სტუდენტები 18-25 

 

 

სტუდენტებზე ჩატარებული კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, როგორც ბიჭებში, ასევე 
გოგონებში დაბალი თვითშეფასების მაჩვენებელი 0%-ია, საშუალოს შემთხვევაში კი- გოგონებში 
უფრო მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, ვიდრე ბიჭებში.  მაღალი თვითშეფასების შემთხვევაში 
საპირისპირო შედეგი მივიღეთ: ბიჭი სტუდენტების 40%-ს  და გოგონების 12%-ს აქვს  მაღალი 
თვითშეფასება.რაც შეეხება ჯამურ მაჩვენებელს, საშუალო თვითშეფასება 74%-ს წარმოადგენს, 
ხოლო მაღალი-26%. ჯამური მაჩვენებელების მიხედვით, საშუალო თვითშეფასებას აქვს უფრო 
მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი (74%),  ვიდრე მაღალ თვითშეფასებას (26%), რაც გამოწვეულია 
მამრობითი სქესის ხარჯზე. საშუალო თვითშეფასების შემთხვევაში,მონაცემები გაზრდილია 
მდედრობითი სქესის წარმომადგენელთა ხარჯზე. 

კვლევის ანალიზი ასაკობრივ ჭრილში 
დიაგრამა #1 
სტუდენტები 18-25 
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სტუდენტები დაბალი საშუალო მაღალი 

მდედრობითი 0 (0%) 22 (88%) 3 (12%) 

მამრობითი 0 (0%) 15  (60%) 10(40%) 

ჯამი 0% 37 (74%) 13 (26%) 
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სვეტოვანი დიაგრამა,  კარგად გვაჩვენებს    განსხვავებას 18-25 წლამდე გოგონებისა და ბიჭების 
თვითშეფასებას შორის.  როგორც ვხედავთ, გოგონების  88%-ს და ბიჭების 15%-ს აქვთ საშუალო 
თვითშეფასება. კლვევის საფუძველზე, მამრობითი სქესის 40% ხასიათდება მაღალი თვთშფასებით. 
რაც შეეხება დაბალ თვითშეფასებას, როგორც გოგონებში, ასევე ბიჭებში-0%-ია. 

კვლევის ანალიზი ასაკობრივ  ჭრილში 

ცხრილი #2 

 (40-50წლის) 

ცხრილის სახით წარმოდგენილია 40-50 წლის  რესპონდენტთა თვითშეფასების მაჩვეენებელი. 
შეიძლება ითქვას,რომ დაბალი თვითშეფასების მაჩვენებელი მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენლებთან არ დაფიქსირებულა, მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან კი 1%-ია. 
საშუალო თვითშეფასების მაჩვენებელი მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებთან 84% აღწევს, რაც 
მცირედი სხვაობის მომცემია სტუდენტი გოგონების შედეგებთან შედარებით.კვლევამ აჩვენა, რომ 
მამაკაცების შემთხვევაში, ასაკთან ერთად მაღალი თვითშეფასება იკლებს. შესაბამისად, ჯამური 
მაჩვენებლებიც შეცვლილია.  

კვლევის ანალიზი ასაკობრივ ჭრილში 

დიაგრამა #2 

(40-50 წლის) 

 

კვლევის მონაცემებიდან გამომდინარე,  შეგვიძლია ვთქვათ,რომ  18-25 წლის სტუდენტებისაგან 
განსხვავებით, 40-50 წლის ასაკისათვის, დაბალი თვითშეფასება მამრობითი სქესის რესპონდენტთა 
4%-თან გამოვლინდა.    რაც შეეხება საშუალო თვითშეფასების მაჩვენებელს, მდედრობითი სქესის 
შემთხვევაში-84% -ია, ხოლომამრობითი სქესის შემთხვევაში კი-76%. მაღალი 
თვითშეფასებამამრობითი სქესის შემთხვევაში 20%-ია, ხოლო,მდედრობითი სქესისაში კი-16%.  
ჯამური მონაცემების მიხედვით, დაბალი თვითშეფასება მდედრობითი და მამრობითი სქესის 
წარმომადგენლებთან 2%-ია, მაღალი- 18%, საშუალო კი- 80%. 

მდედრობითი

მამრობითი
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დაბალი საშუალო მაღალი

მდედრობითი მამრობითი

40-50 დაბალი საშუალო მაღალი 

მდედრობითი 0 (0%) 21 (84%) 4 (16%) 

მამრობითი 1 (4%) 19 (76%) 5 (20% 

ჯამი 1 (2%) 40 (80%) 9 (18%) 



38
 

 

5.2. თვითშეფასება გენდერულ ჭრილში(ჯამური მონაცემების მიხედვით) 

ცხრილი #3  

კვლევის მონაცემებს თუ გავაერთიანებთ, თვალნათლივ დავინახავთ, რომ მდედრობითი სქესის 
18-25 და 40-50 წლის რესპონდენტების  84% -ს აქვს საშუალო, ხოლო 14%-ს კი მაღალი 
თვითშეფასება.   დაბალი თვითშეფასების მაჩვენებელი არ ფიქსირდება მდედრობითი სქესის 
რესპონდენტთა არცერთ ასაკობრივ კატეგორიაში. მამრობითი სქესის 
წარმომადგენლთამონაცემების შემთხვევაში,  დაბალი თვითშეფასება 2%-ია (40-50 წ.). მამრობითი 
სქესის რესპონდენტებთანსაშუალო თვითშეფასება არის 68%, ხოლო მაღალი კი-30%. 

5.3. თვითშეფასება ჯამური მონაცემების მიხედვით 

დიაგრამა # 

 

თუ მდედრობითი და მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს ერთმანეთს შევადარებთ, დავინახათ, 
რომ ორივე ასაკობრივი ჯგუფისათვის დამახასიათებელია უფრო მეტად საშუალო, ვიდრე დაბალი 
და მაღალი თვითშეფასება.

დასკვნა 
 
თვითშეფასება წარმოადგენს ადამიანის მე-კონცეფციის ნაწილს, რომელიც განსაზღვრავს 
ინდივიდის ღირებულებებს, დამოკიდებულებებს, როგორც საკუთარი თავის, ასევე გარემოს 
მიმართ. 

 

 დაბალი საშუალო მაღალი 

მდედრობითი 0 (0%) 42 (84%) 7 (14%) 

მამრობითი 1 (2%) 34 ( 68%) 15 (30%) 

0%

42%

14%

1%

68%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

დაბალი საშუალო მაღალი 
მდედრობითი მამრობითი 



39
 

 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ: 

• მდედრობითი სქესის შემთხვევაში,ასაკის მატებასთან ერთად,თვითშეფასება იზრდება; 
• მამრობითი სქესის შემთხვევაში, თვითშეფასება ასაკთან ერთად იკლებს; 
•  ჯამური მონაცემების მიხედვით, თვითშეფასების მაღალი მაჩვენებელი სტუდენტებთან 

გამოწვეული იყო მამრობითი სქესის სტუდენტთა თვითშეფასების მაღალი დონით; 
• მამრობითი სქესის წარმომადგენელთა უფრო დიდ რაოდენობას აქვს  მაღალი 

თვითშეფასება მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებთან შედარებით; 
• მდედრობითი სქესის წარმომადგენელთა უფრო დიდ რაოდენობას აქვს საშუალო 

თვითშეფასება მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან შედარებით; 
• ჰიპოთეზა ნაწილობრივ დადასტურდა, კერძოდ: 

1. პიროვნების თვითშეფასება ასაკობრივად იცვლება;  
2. თვითშეფასების მაჩვენებელის ცვლილება დამოკიდებულია გენდერზ
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რა გავლენას ახდენს Covid-19-ის მიერ შექმნილი გარემო სტრესზე? 

ზურაბ შათირიშვილი, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 
მას შემდეგ რაც Covid-19-ის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, საზოგადოებაში იმატა მღელვარებამ, 
რაც, თავისთავად დაკავშირებულია ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან. 

რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე დიდწილად მოქმედებს ემოციურ ინტელექტზე, ემოციების 
გაკონტროლებასა და მათ მართვაზე. 

მოცემული კვლევის მიზანია, დაადგინოს თუ რა გავლენას ახდენს Covid-19-ის მიერ შექმნილი 
გარემო სტრესზე და როგორაა დაკავშირებული ეს ყოველივე ემოციურ ინტელექტთან.  

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მცხოვრებმა 100-მა ადამიანმა, რომელთა ასაკი18-დან 
60-წლამდეა. მათთვის სტრესული სიტუაციის გამომწვევი ფაქტორები ძირითდად იყო 
ეკონომიკური მდგომარეობა, სამსახური, ოჯახური და პირადი ურთიერთობები. კვლევის 
მონაწილეებმა ელექტორნულ ფორმატში შეავსეს ონლაინ ტიპის თვითანგარიშის კითხვარები, 
რომელთა ანალიზის შემდეგაც საინტერესო მიმართებები გამოიკვეთა. მაგალითად, დადებითი 
კორელაცია გამოვლინდა ემოციური ინტელექტის ცვლილებასთან დაკავშირებით, პანდემიამდე და 
მის შემდგომ პერიოდში, რომელიც, თავის მხრივ, ძლიერ კავშირშია სტრესის მატებასთან.  

ასევე, კვლევით გაირკვა ისიც, რომ პანდემიის დაწყებიდან დღემდე საგრძნობლად შეიცვალა 
ადამიანთა კვებითი რაციონი და ძილის გრაფიკი, რაც უთუოდ ახდენს გავლენას მათ ემოციურ 
ინტელექტსა და შესაბამისად სტრესის მომატებაზეც. 

საკვანძო სიტყვები: ემოციური ინტელექტი, პანდემია Covid-19, სტრესი, ფსიქოლოგიური კარგად 
ყოფნა 

Abstract 
Since the first case of Covid-19, there has been an increase in public excitement, which in itself has a major 
impact on a person's daily life. 

Of course, this all has some effect on emotional intelligence, controlling emotions and managing them. 

The purpose of this study is to determine how the environment created by Covid-19 affects stress and how it 
relates to all emotional intelligence. 

The study involved 100 participants living in Georgia, aged 18 to 60 years. For them, the factors that caused 
the stressful situation were mainly economic situation, work, family and personal relations. The participants 
of the research filled in the online self-report questionnaires in electronic format, after the analysis of which 
interesting relations were revealed. For example, a positive correlation was found with changes in emotional 
intelligence before and after the pandemic, which in turn was strongly associated with increased stress. 

The study also found that since the beginning of the pandemic, people's diet and sleep patterns have changed 
significantly, which undoubtedly affects their emotional intelligence and, consequently, stress. 

Key words: Emotional Intelligence, Pandemic Covid-19, Stress, Psychological Well-Being 

შესავალი 
ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში დიდი ყურადღება ეთმობა ემოციურ ინტელექტს, 
ერთ-ერთი პირველი მკვლევრები, რომლებმაც სიღრმისეულად შეისწავლეს ხსენებული საკითხი, 
ჯონ მაიერი და პიტერ სალოვეი გახლდნენ, მათ 1990 წელს ტერმინი ემოციური ინტელექტი 
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შემდეგნაირად განმარტეს : ემოციების აღქმის, მათი წვდომისა და წარმოქმნის უნარი (Salovey and 
Mayer, 1989-90, 189გვ)1. შესაბამისად, ემოციური ინტელექტი გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რა ადგილს 
დაიკავებს ადამიანი საზოგადოებაში და როგორ შეძლებს ის სოციუმის სხვა წევრებთან 
ურთიერთობას. ემოციური ინტელექტის მიზანი ემოციის გაგება და მისი ემოციურ-
ინტელექტუალური ზრდის ხელშესაწყობად გამოყენებაა. ის მოიცავს ოთხი ტიპის ინტელექტს 
(Mayer and Salovey, 1007; Mayer et al., 2000)2. ესენია:  

● საკუთარი და სხვების ემოციები გაგება,  
● ემოციების სათანადო გამოყენება,  
● რთული ემოციების გავლენა სხვადასხვა ემოციურ მდგომარეობებზე ,  
● საკუთარი და სხვების ემოციების მართვის უნარი. 

ემოციური ინტელექტი მჭიდროდაა დაკავშირებული სტრესთან, რომელთანაც ადამიანს თითქმის 
ყოველდღე აქვს შეხება. სტრესი გარკვეულ რეაქციათა პატერნია, რომელიც ხორციელდება 
ორგანიზმის მიერ მასტიმულირებელი ობიექტისადმი, ის არღვევს ორგანიზმის წონასწორობას, 
გამოცდას უწყობს მას ან მისი დაძლევის უნარს აღემატება (Gerrig and Zimbardo, 1996, 519)3. როგორც 
უკვე მოგახსენეთ, ემოციურ ინტელექტსა და სტრესს შორის დადებითი კავშირი არსებობს, მაღალი 
EI-ს მაჩვენებლის მქონე ადამიანები უფრო მარტივად უმკლავდებიან სტრესსა და ყოველდღიურ 
პრობლემებს, განსხვავებით სხვა ადამიანებისაგან (Sánchez-Álvarez et al., 2015)4. 

ხშირად გამოიყოფა ემოციის რეგულაციის ორი გზა, კოგნიტური გადაფასება და ექსპრესიული 
ჩახშობა (Witvliet et al., 2014; Kelley et al., 2018)5. თუ ადამიანები ექსპრესიულ ჩახშობას მიმართავენ, 
დიდი ალბათობით ისინი ნაკლებად განიცდიან პოზიტიურ ემოციებს და აქვთ საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის პრობლემა (Kelley et al., 2018)6. ის ემოციის რეგულაციის დისფუქნციურ ფორმას 
წარმოადგენს, განსხვავებით კოგნიტური გადაფასებისაგან, რომელიც სიტუაციის შესაბამისად 
აღძრული ემოციის მართვას გულისხმობს. სწორედ ამიტომ ის უფრო ეფექტურ რეგულაციის 
საშუალებად ითვლება, ვიდრე ექსპრესიული ჩახშობა (Witvliet et al., 2014; Kelley et al., 2018)7. 

ასევე სტრესის დაძლევის კიდევ ერთი საშუალებაა სოციალური მხარდაჭერა (Carver & Scheier, 1989)8. 
Covid-19 პანდემიამ და მის მიერ გამოწვეულმა სიტუაციამ, კერძოდ კარანტინმა, სხვადასხვა 
დაწესებულებებისა და სარელაქსაციო ცენტრების დახურვამ, სოციალური იზოლაცია გამოიწვია, 
რამაც ხელი შეუწყო მოსახლეობაში სტრესის ზრდას. ამ კვლევის მიზანიც სწორედ ეს გახლავთ -  
დაადგინოს, თუ რა გავლენას ახდენს Covid-19-ის მიერ შექმნილი გარემო სტრესზე და როგორაა 
დაკავშირებული ეს ყოველივე ემოციურ ინტელექტთან.  

                                                            
1 ჩ. ქარვერი და სხვები, „დაძლევის სტრატეგიების შეფასება: თეორიულად დაფუძნებული მიდგომა’’, პიროვნებისა და 
სოციალური ფსიქოლოგიის ჟურნალი, 56, 1989. გვ-გვ267-283. 
2 ჯ. მეიერი და პ. სალოვეი, „ემოციური ინტელექტის მოდელები’’, რობერტ სტერნბერგის „ემოციური ინტელექტის 
სახლემძღვანელოში’’, კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2000, გვ-გვ 396-420. 
3 რ. გერიგი და ფ. ზიმბარდო, „ემოცია, სტრესი და ჯანმრთელობა’’, „ფსიქოლოგია და ცხვორება’’. ბოსტონის ალინისა და 
ბეიკონის გამომცემლობა. 2002. გვ-გვ501-552. 
4 ნ. სანჩეზ-ალვარესი და სხვები, „კავშირი ემოციურ ინტელექტსა და სუბიექტურ კეთილდღეობას შორის: მეტაანალიტიკური 
გამოკვლევა’’, პოზიტიური ფსიქოლოგიის ჟურნალი, 11, 2015, გვ-გვ 276-285. 
5 შ. ვიტვლიტი და სხვები, რუმინაციის გარდაქმნა ან შეკავება: თანაგრძნობის, მიტევებისა და აფექტური ფსიქოფიზიოლოგიის 
გავლენა თანაგრნობის გადაფასებაზე ემოციის ჩახშობის წინააღმდეგ, პოზიტიური ფსიქოლოგიის ჟურნალი, 10, 2014, გვ-გვ 
248-261. 
6 დ. კელეი და სხვები, ემოციის რეგულირების ტენდენციების გადაფასება და დათრგუნვა განსხვავებულად პროგნოზირებს 
ჯილდოს რეაგირებასა და ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას. გამომცემლობა „Elsevier’’ 2018. გვ-გვ 35-47. 
7 შ. ვიტვლიტი და სხვები, რუმინაციის გარდაქმნა ან შეკავება: თანაგრძნობის, მიტევებისა და აფექტური ფსიქოფიზიოლოგიის 
გავლენა თანაგრნობის გადაფასებაზე ემოციის ჩახშობის წინააღმდეგ, პოზიტიური ფსიქოლოგიის ჟურნალი, 10, 2014, გვ-გვ 
248-261. 
8 ჩ. ქარვერი და სხვები, „დაძლევის სტრატეგიების შეფასება: თეორიულად დაფუძნებული მიდგომა’’, პიროვნებისა და 
სოციალური ფსიქოლოგიის ჟურნალი, 56, 1989. გვ-გვ267-283. 
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1. კვლევის მეთოდი 

1.1. კვლევის მონაწილეები 
კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 100-მა აპლიკანტმა, რომელთა ასაკი 18-დან 60-წლამდეა. აქდან 73 
მდედრობითი ( 73%), ხოლო 27 მამრობითი (27%) მათი შერჩევა მოხდა დისტანციურად 
‘’ხელმისაწვდომობის პრინციპით’’. კვლევის განმავლობაში საქართველოში გამოცხადებული იყო 
კომენდანტის საათი, რაც ცხრა საათის შემდეგ სახლიდან გასვლის აკრძალვას გულისხმობდა. ასევე 
დაკეტილი გახლდათ საგანამათლებლო დაწესებულებებიც (ბაღები, სკოლები, პროფესიული და 
უმაღლესი განათლების ცენტრები), რამაც განათლების ონლაინ პლატფორმებზე გადანაცვლება 
გამოიწვია. აგრეთვე, დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა ან დროებით მუშაობა შეწყვიტა ზოგიერთმა 
სამუშაო ადგილმა. გარდა ჩამოთვლილისა, ჩაიკეტა საქალაქთაშორისო მიმოსვლა, სწორედ 
ხსენებულ მიზეზთა გამო კვლევის მონაწილეები დროს უმეტესად სახლში ატარებდნენ. 

1.2. კვლევის ინსტრუმენტები  
კვლევისათვის გამოვიყენეთ ორი კითხვარი. პირველი გახლდათ ემოციური ინტელექტის, როგორც 
პიროვნული ნიშნის საკვლევი კითხვარის (ვრცელი) (Trait Emotional Intelligence Questionnalire, 
TEIQue; Petrides, 2009)9 ქართული ვერსია (Martskvishvili et al., 2013)10 (იხ. დანართი). ეს 
თვითანგარიშის კითხვარი მოიცავს 15 სკალას და შედგება 153 წინადადებისაგან (კითხვისაგან). 
ხსენებული 15 სკალა გაერთიანებულია ოთხ ფაქტორში ((1)კარგად ყოფნა, (2) თვითკონტროლი, (3) 
ემოციურობა და (4)სოციალურობა) რომელიც, თავის მხრივ, ემოციური ინტელექტის მაჩვენებლს 
ქმნის, ესენია: 

● ადაპტაცია 
● ასერტულობა 
● ემოციების აღქმა 
● ემოციების გამოხატვა 
● ემოციების მართვა 
● ემოციების რეგულაცია 
● იმპულსურობა 
● ურთიერთობები 
● თვითშეფასება  
● თვითმოტივაცია 
● სოციალური ცნობიერება 
● სტრესის მართვა 
● ემპათია 
● ბედნიერება 
● ოპტიმიზმი 

სწორედ მათი საშუალებითაა შესაძლებელი ემოციური ინტელექტის მაჩვენებლის დადგენა. 

რაც შეეხება მეორე კითხვარს, იმის გათვალისწინებით, რომ კვლევის შესაბამისი ტესტის ქართულად 
ადაპტირებული ვერსია ფაქტობრივად არ არსებობს, გამოვიყენეთ ჩვენ მიერ შედგენილი ტესტი, 
რომელიც მოიცავს ღია და დახურულ კითხვებს (იხ. დანართი). 

2. პროცედურა 

შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით, აღნიშნულ კითხვარებს ელექტრონული ფორმა მივეცით 
და სოციალური ქსელის დახმარებით კვლევის მონაწილეებს გადავუგზავნეთ. კითხვარის შევსება 
ხდებოდა მოხალისეობრივად, ანაზღაურების ან ჯილდოს გარეშე. კვლევაში მონაწილეობის მიღება 

                                                            
9 კ. პეტრიდესი. ემოციური ინტელექტის როგორც პიროვნების საკვლევი კითხვარის ტექნიკური დამხმარე 
სახელმძღვანელო, გამომცემლობა ‘’ლონდონის ფსიქომეტრიული ჟურნალი’’, 2009. 
10 ხ. მარწყვიშვილი და სხვები, ემოციური ინტელექტის როგორც პიროვნების საკვლევი კითხვარის ქართული ვერსიის 
ფსიქომეტრიული გამოძიება, ფსიქოლოგიური შეფასების ევროპული ჟურნალი, 29, 2013, გვ-გვ 84-88. 
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ანონიმური გახლდათ, დაფიქსირებული პასუხების ანალიზი ყოველგვარი უფლებებისა და 
კონფიდენციალურობის დაცვით განხორცილედა.   

3. შედეგები 

მედიტაციური პრაქტიკების ხშირ გამოყენებასა და პანდემიისას განცდილ თავდაჯერებულობას 
შორის გამოვლინდა სტატისტიკურად სანდო დადებითი კავშირი ( r = 0.342, p < 0.01) ასევე 
სტატისტიკურად სანდო დადებითი კავშირი გამოვლინდა მედიტაციური პრაქტიკების 
შესრულებასა და ემოციის რეგულაციას შორის: ემოციების გამოხატვა ( r = 0.272, p < 0.01), სხვათა 
ემოციების წაკითხვა ( r = 0.234, p < 0.05), ემოციების კონტროლი ( r = 0.470, p < 0.01). ასევე, მონაცემთა 
ანალიზმა აჩვენა რომ ადამიანებს, რომლებიც ხშირად მიმართავენ მედიტაციურ ტექნიკებს, 
პანდემიის პერიოდში აუმაღლდათ ბედნიერების განცდა ( r = 0.521, p < 0.01) და გახდნენ უფრო 
პოზიტიურები ( r = 0.388, p < 0.01). ასევე, სტატისტიკურად სანდო დადებითი კორელაციაა 
პანდემისას აღძრულ ინტერესებსა და მედიტაციური პრაქტიკების შესრულებას შორის ( r = 0.322, p < 
0.01). 

აგრეთვე, თავადაჯერებულობის გრძნობას და ემოციების გამოხატვას შორის დადგინდა საშუალო 
დონის სტატისტიკურად სანდო  დადებითი კავშირი ( r = 0.487, p < 0.01). მონცემთა ანალიზის 
შედეგად დადგინდა, რომ დადებითი სანდო სტატისტიკური კავშირი არსებობს 
თავდაჯერებულობასა და უკეთესი მომავლის მოლოდინის განცდას შორის (r = 358, p < 0.01). ასევე 
გაირკვა ისიც, რომ თავდაჯერებული ადამიანები პანდემიისას უფრო ბედნიერები (r = 547, p < 0.01) 
და პოზიტიურები (r = 619, p < 0.01) გახდნენ. აგრეთვე, ასეთ ადამიანებს პანდემიის პერიოდში 
გაუჩნდათ ინტერესი სხვადასხვა საკითხის მიმართ (r = 322, p < 0.01). ამასთანავე, კვლევამ 
სტატისტიკურად სანდო დადებითი კავშირი გამოავლინა თავის მოვლასა და თავდაჯრებულობას 
შორის (r = 463, p < 0.01). 

რაც შეეხება პოზიტიურობის განცდას, ხსენებულსა და ემოციების გამოხატვას შორის დაფიქსირდა 
სტატისტიკურად სანდო კავშირი ( r = 583, p < 0.01). კვლევამ ასევე გამოავლინა სტატისტიკურად 
სანდო დადებითი კავშირი პოზიტიურობის განცდასა და ემოციის რეგულაციას შორის: ემოციების 
გამოხატვა ( r = 583, p < 0.01), ემოციების წაკითხვა ( r = 269, p < 0.01), ემოციების კონტროლი  ( r = 546, 
p < 0.01).  

ამასთანავე, კვლევამ ცხადჰყო, რომ მოტივაცია დაკარგულ ადამიანებს არ შეუძლიათ ემოციებისა ( r 
= -0.319, p < 0.01) და სიბრაზის ( r = 0, 383, p < 0.01) კონტროლი, უჭირთ სხვათა თანაგრძნობა ( r = 
0.199, p < 0.01), ვერ უთმობენ საკუთარ თავს საკმარის დროს ( r = -0.220, p < 0.01) და ხშირად ფიქრობენ 
ნეგატიურზე ( r = 0.496, p < 0.01) 

გარდა ამისა, მონაცემთა ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პანდემიისას არსებული სიბრაზის 
კონტროლი სტატისტიკურად სანდო უარყოფით კორელაციაშია ბედნიერებისა ( r = -0,253, p < 0,05) 
და პოზიტიურობის ( r = -0,339, p < 0.01) განცდასთან. პანდემიის დროს ამ ადამიანებმა დაკარგეს 
მოტივაცია ( r = 0.383, p < 0.01), ასევე სიბრაზის კონტროლისა და ნეგატიური ფიქრების არსებობას 
შორის დადგინდა სტატისტიკურად სანდო კავშირი ( r = 0.502, p < 0.01). 

ასევე კვლევამ ისიც გამოვლინა, რომ ადამიანები რომლებიც ცდილობენ პრობლემას გვერდი აუარონ, 
არიან მოტივაცია დაკარგულები ( r = 0.682, p < 0.01) და ხშირად ფიქრობენ ნეგატიურზე ( r = 0.482, p 
< 0.01). ასეთი ადამიანები ვერ აკონტროლებენ საკუთარ ემოციებს ( r = -0.315, p < 0.01) და არ აქვთ 
თანაგანცდის ძლიერი უნარი ( r = 0.227, p < 0.01). ეს ადამიანები პანდემიის პერიოდში გახდნენ 
ნაკლებად პოზიტიურები ( r = -0.276, p < 0.01) და მათ არ ეძლევათ განტვირთვის საშუალება ( r = 
0.381, p < 0.01). 

მონაცემთა ანალიზისას გამოვიყენეთ ორმხრივი ANOVA. დადგინდა სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი ურთიერთკავშირი ემოციური ინტელექტის გლობალურ მაჩვენებელს,  სქესისა და 
სამუშაოს არსებობას შორის F (2, 94) sig 0.042. 
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აგრეთვე ორმხრივი ANOVA გამოვიყენეთ გლობალური ინტელექტის, სქესისა და ემოციების 
გამოხატვას შორის არსებული კავშირის დადგენის მიზნით,  

დაფიქსირდა სტატისტიკურად სანდო ურთიერთკავშირი F (4, 90) sig 0.016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

აგრეთვე,  გამოკითხულთა 58% თვლის, რომ მათი ემოციური მდგომარეობა პანდემიისას გაუარესდა, 
8% მიიჩნევს რომ გაუმჯობესდა, ხოლო 34% ამ ყოველივეს ვერ განასხვავებს. 
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გარდა ამისა, გამოკითხულთა 71% მიიჩნევს, რომ პანდემიის დროს უფრო ხშირად ხვდება სტრესულ 
სიტუაციაში, ხოლო 29% თვლის, რომ პანდემიამდე უფრო ხშირად უწევდა სტრესის ქვეშ ცხოვრება. 

 

ამასთანავე მონაცემთა ანალიზისას გაირკვა ისიც, რომ მონაწილეთა 56%-ში შეინიშნება კვების 
რაციონის დარღვევები, ხოლო 71%-ში ძილის გრაფიკის . 

 

რაც შეეხება სამუშაოს საკითხს, გამოკითხულთა 56%-ს პანდემიამდე ჰქონდა დროებითი ან მუდმივი 
სამუშაო, მაგრამ პანდემიისას ეს რიცხვი საგრძნობლად იკლებს და 29%-მდე ჩამოდის. 
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4. შედეგების განხილვა 

თავდაჯერებულობა ადამიანის ცხოვრებაში დიდ როლს თამაშობს და გამონაკლისი არც პანდემია 
აღმოჩნდა, როგორც კვლევის შედეგებში ვიხილეთ, თავდაჯერებულობა მნიშვნელოვნადაა 
დაკავშირებული ემოციების გამოხატვას შორის. ასეთ ადამიანებს აქვთ პოზიტივისა და 
ბედნიერების უნარი, რაც ხელს უწყობს მათ კავშირი ადვილად დაამყარონ სხვა ადამიანებთან. 
გასაკვირი არ უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ თავის მოვლა დიდ როლს თამაშობს თავდაჯერებულობაში. 
ასეთი ადამიანები პატივს სცემენ საკუთრ თავს, რის გამოც ისინი პოულობენ დროს 
რელაქსაციისთვის. აგრეთვე, ასეთ ადამიანებს პანდემიისას გაუჩნდათ ინტერესი სხვადასხვა 
საკითხის მიმართ, შესაბამისად თავდაჯერება უმნიშვნელოვანს როლს ასრულებს ადამიანის 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მათ შორისაა ემოციების გამოხატვაც და პოზიტიურობის უნარიც. 

რაც შეეხება პოზიტიურობის განცდას, როგორც მონაცემთა ანალიზით დადგინდა, ასეთ ადამიანებს 
არ უჭირთ სხვათა ემოციების წაკითხვა და შესანიშნავად შეუძლიათ ემოციების კონტროლი. 
პანდემიის მიუხედავად პოზიტიურმა ადამიანებმა არ დაკარგეს მაღალი ემოციური ინტელექტი, 
პირიქით მათ გამოძებნეს დრო საკუთარი თავისათვის, რამაც მათ ემოციურ სტაბილურობას შეუწყო 
ხელი. 

როგორც უკვე იხილეთ, სტატისტიკურად სანდო კავშირები არსებობს მედიტაციური პრაქტიკების 
შესრულებასა და ემოციურ ინტელექტს შორის. ეს გასაკვირი არცაა მედიტაცია ხომ საუკუნეების 
განმავლობაში აპრობირებული მეთოდი იყო აზიურ სამყაროში, კერძოდ ინდოეთსა და ჩინეთში, რა 
თქმა უნდა ეს მათ რელიგიასთანაცაა კავშირი, მაგრამ როგორც ვხედავთ მედიტაციას მეცნიერული 
საფუძველი გააჩნია. ემოციური ინტელექტის უბადლო მკვლევარი დანიელ გოლდმანი თავის წიგნში 
სიმშვიდე - ექვსი მეთოდი სტრესის ასარიდებლად - რეკომენდაციას უწევს მედიტაციური 
ტექნიკების შესრულებას და მას სტრესის მენეჯმენტის ერთ-ერთ საუალებად სახავს. ასევე, 
მედიტაციის ეფექტურობას ხაზს უსვამს ჰარვარდის მედიცინის სკოლაც, რომლის მიერ 
გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათლადაა ჩამოყალიბებული ინფორმაცია მედტიაციის ეფექტურობის 
შესახებ. აგრეთვე, გაერთიანებულ სამეფოში არსებობს მედიტაციის -  Mindfulness -ის გაკვეთილები, 
დამიან ჰაინდსი ნიუ იორკ თაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ახსენებს რომ მსგავსი გაკვეთილები 
ეხმარება ბავშვს ბედნიერების განცდასა და ფსიქოლოგიურად კარგად ყოფნაში11. ეს კვლევა კიდევ 
ერთხელ ადასტურებს, რომ მედიტაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება სტრესისაგან თავის 
დასაღწევად. პანდემიის პერიოდში და განსაკუთრებით კარანტისიას, და არამარტო, მედიტაცია 
მართლაც, რომ შესანიშნავი იარაღია სტრესთან საბრძოლველად, ის წარმოადგენს გზას, რომელიც 
საშუალებას აძლევს ადამიანებს განავითარონ ემოციური ინტელექტი, გახდნენ უფრო 
დავდაჯერებულნი და აიმაღლონ ბედნიერების, პოზიტივის განცდა. 

მიუხედავად თავდაჯერებული და პოზიტიური ადამიანებისა, პანდემიამ ნეგატიური კუთხითაც 
იმოქმედა ადამიანებზე, მან ადამიანთა გარკვეულ ნაწილში გამოიწვია მოტივაციის დაკარგვა, ეს 
არცაა გასაკვირი, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ყოველივემ დიდი გავლენა იქონია მათზე. ამ ადამიანებს 
                                                            
11 ი. მაგრა, ‘’ინგლისის სკოლები წარადგენენ ახალ საგანს ‘’Mindfulness’’, ‘’ნიუ იორკ თაიმსი’’, 2019 წლის თებერვალი, 
ხელმისაწვდომია აქ: https://www.nytimes.com/2019/02/04/world/europe/uk-mindfulness-children-school.html [უ. გ. 05.02.2019]. 
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გაურთულად ემოციებისა და სიბრაზის კონტროლი, რაც პირდაპირ კავშირშია სტრესთან, გარდა 
ამისა მათ უჭირთ სხვათა თანაგრძნობა და ხშირად ფიქრობენ ნეგატივზე. აგრეთვე, ისინი ვერ 
უთმობენ საკმარის დროს საკუთარ თავს რაც მათზე ნეგატიურად აისახება. უკონტროლო ემოციები 
და ფიქრები, საკუთარი რელაქსაციისთვის დროის ვერგამოძებნა - ეს სწორედ ის მნიშვნელოვანი 
დეტალებია, რომელიც პირდაპირ სტრესის მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებს. Covid-19-ის მიერ 
შექმნილმა მდგომარეობამ ამ ადამიანებზე უთუოდ ნეგატიურად იმოქმედა, რა თქმა უნდა გასაკვირი 
არაა, რომ სტრესის მაჩვენებლის ზრდას ბედნიერებისა და პოზიტიურობის განცდის სიმცირეც თან 
ახლავს. ასეთ ადამიანებს ესაჭიროებათ ემოციური ინტელექტის გაძლიერება, რომლისთვისაც 
სპეციალური მეთოდები არსებობს.  

არსებობენ ადამიანებიც, რომლებშიც კოვიდ ცხრამეტმა გამოიწვია არამარტო მოტივაციის დაკარგვა, 
არამედ შექმნა სიბრაზის კონტროლის პრობლემაც. როგორც უკვე აღინიშნა, სიბრაზის კონტროლი 
და მოტივაციის დაკარგვა სტატისტიკურად სანდო დადებით კავშირშია ერთმანეთთან, გარდა 
ხსენებულისა, ასეთ ადამიანებს უჭირთ ფიქრებისა და ემოციების კონტროლი, ისინი ხშირად 
ფიქრობენ ნეგატიურზე, რაც უცილობლად მაღალი სტრესის მანიშნებელია, შესაბამისად, დროული 
რეაგირებაა საჭირო, რათა სიტუაცია უფრო ნეგატიურად არ წარიმართოს. 

გარდა ამისა, პანდემიის მიერ შექმნილმა მდგომარეობამ, ძლიერ დაარღვია ადამიანთა კვების 
რაციონი და ძილის გრაფიკი, ასევე განსაკუთრებით ამ პერიოდში ისინი დიდ დროს ატარებენ 
ელექტრონულ მოწყობილობებთან, შესაძლებელია ძილისა და კვების დარღვევები ამასთანაც იყოს 
კავშირში. 

აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქალებს მეტ-ნაკლებად სტაბილური ემოციური ინტელექტი 
აქვთ კაცებთან შედარებით. გაირკვა, რომ მამაკაცებისთვის ემოციურ ინტელექტზე დიდი გავლენას 
ახდენს სამუშაოს არსებობა. იმ შემთხვევაში თუ მამაკაცები დასაქმებულები არიან, დროებით ან 
რეგულარულად, მათი ემოციუტი ინტელექტის დონე მაღალია, ხოლო თუ ისინი არ მუშაობენ, 
გლობალური ემოციური ინტელექტის მაჩვენებელი თითქმის ერთი ქულით ეცემა. ეს მაშინ როდესაც 
მდედრობით სქესთან, არანაირი კავშირი არ გამოიკვეთა ემოციურ ინტელექტსა და სამუშაოს 
არსებობას შორის, მათ სამივე შემთხვევაში სტაბილური ემოციური ინტელექტი აქვთ. ასევე, ქალების 
სტაბილური ემოციური ინტელექტის დონე დაფიქსირდა ემოციების გამოხატვის დროსაც. 
მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს მეტ-ნაკლებად სტაბილური ემოციური ინტელექტი აქვთ, 
მიუხედავად იმისა გამოხატავენ თუ არა ემოციებს, განსხვავებით მამაკაცებისაგან, რომლებშიც  
გლობალური ემოციური ინტელექტის მაჩვენებელი ემოციების გამოხატვასთან ერთად 
მონაცვლეობს. 

დასკვნა 
საქართველოში Covid-19-ის პირველი შემთხვევის დაფიქსირებიდან დღემდე ერთ წელზე მეტი 
გავიდა, ქვეყანაში რამდენჯერმე გამოცხადდა კარანტინი და საქმეთა უმეტესობამ ონლაინ სივრცეში 
გადაინაცვლა. ამ ყოველივემ საზოგადოების ერთ ნაწილზე დადებითი გავლენა მოახდინა, ზოგიერთ 
ადამიანს აუმაღლდა ემოციური ინტელექტი, გაუმძაფრდა ბედნიერებისა და პოზიტივის განცდა. ამ 
პერიოდში ადამიანებს რელაქსაციის საშუალება მიეცათ, მათ მოახერხეს, დრო გამოენახათ საკუთარ 
თავზე ზრუნვისათვის და გამხდარიყვნენ უფრო დავდაჯერებულნი.  მიუხედავად ამისა, პანდემიის 
მიერ შექმნილმა გარემომ ძლიერ დააზიანა ქართველი საზოგადოების მეორე ნაწილი. მათი 
ემოციური ინტელექტის მაჩვენებელი დადაბლდა, გაუჭირდათ სხვათა და საკუთარი ემოციების 
წაკითხვა, მართვა და გამოხატვა. ამ ადამიანებში გაიზარდა სტრესის მაჩვენებელი, მათ არ აქვთ 
ბედნიერების, პოზიტივის განცდა და უჭირთ გააკონტროლონ როგორც ემოციები, ასევე ფიქრები. 
გარდა ამისა, ადამიანთა უმეტესობას დაერღვა კვების რაციონი და ძილის გრაფიკი, ისინი 
საგრძნობლად დიდ დროს უთმობენ ელექტრონულ მოწყობილობებს. ამ ყველაფრის ფონზე კი 
სტრესის მატება გასაკვირი ნამდვილად არაა. მოცემული სიტუაციაში აუცილებელია 



49

 

 
 

შეძლებისდაგვარად ოპტიმალურად შევამციროთ სრესის მაჩვენებელი. ჰარვარდის მედიცინის 
სკოლა ამისათვის რამდენიმე საშუალებას გვთავაზობს12: 
1 ფოკუსი სუნთქვაზე 
ნელი, ღრმა სუნთქვა ეხმარება ადამიანს თავი დააღწიოს ნეგატიურ ფიქრებს და შეინარჩუნოს 
სიმშვიდე. ამისათვის საჭიროა უბრალოდ ღრმად ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა. 
2 სხეულის სკანირება 
ასევე, ამ მეთოდით შესაძლებელია თავი დააღწიოთ დაძაბულობასა და სტრესს, განსაკუთრებით 
კარგად მოქმედებს სუნთქვის კონტროლისას. ეს მეთოდი გულისხმობს სხეულის კონკრეტულ 
ადგილზე ფოკუსირების მოხდენას და იმ ადგილას მყოფი კუნთების მოდუნებას. 
3 გიდირებული წარმოსახვის ტექნიკა 
ეს მეთოდი ასევე დადებითად მოქმედებს გონების მოდუნებაზე, ის გონებრივი რესურსების 
წარმოსახვაზე კონცენტრაციას მოიცავს. 
4 Mindfulness მედიტაცია 
როგორც ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, მედიტაცია ერთ-ერთი საუკეთესო იაღაღია 
სტრესთან საბრძოლველად და მისი გამოყენება ემოციური ინტელექტის ასამაღლებლად სრულიად 
მიზანშეწონილი საშუალებაა. 
5 იოგა, ტაი ჩი, ჩი-გუნი 
ჰარვარდის მედიცინის სკოლა ასევე რეკომენდაციას უწევს ხსენებულ საშუალებებს და თვლის, რომ 
მათი გამოყენება ეფექტური გზაა სტრესის შემცირებისთვის. 
6 განმეორებადი ფრაზა 
ეს ფრაზა ადამიანისთვის პოზიტიური მნიშვნელობის უნდა იყოს, რათა მან დადებითი გავლენა 
იქონიოს სტრესის შემცირებაზე. 
ჰარვარდის მედიცინის სკოლის სტატიაში ისიც ნახსენებია, რომ სჯობს ადამიანი დაკავდეს არა 
ერთი, არამედ რამდენიმე აქტივობით, რათა სასურველი შედეგი დროულად მიიღოს. 
ამგვარად, Covid-19 -მა პანდემიამ ქართველ მოსახლეობაზე იქონია როგორც დადებითი, ასევე 
უარყოფითი გავლენა, ერთ ნაწილს გაუუმჯობესდა ემოციური ინტელექტი და აუმაღლდა 
თავდაჯერებულობა, მეორე ნაწილში კი გამოიწვია სტრესის მატება და შესაბამისად ემოციური 
ინტელექტის დაქვეითება. 
 

                                                            
12 ჯ. ქორლისი, ’’ექვსი სარელაქსაციო ტექნიკა სტრესის შესამცირებლად’’, ჰარვარდის ჯანმრთელობის გამომცემლობა, 2016 
წლის სექტემბრი. ხელმისაწვდომია აქ: https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/six-relaxation-techniques-to-reduce-stress 
[უ. გ. 10.10.2019]. 
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ინტელექტის თეორიის გაფართოება საზოგადოების ავტორეგულატორული 
მატრიცის ანალიზის შედეგად და მოქალაქეობის პროგრამული მოდელირება 

ვალერი ოთხოზორია, 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს ინტელექტის თეორიის გაფართოებას საზოგადოებრივი 
ინტელექტის ცნების შემოტანით. საზოგადოებრივი ინტელექტი კვლევაში წარმოდგენილია 
ინტელექტის ცალკე სახეობად, რამდენადაც საზოგადოებრივი პროცესი იდენტიფიცირებულია 
ინტელექტუალურ პროცესად საზოგადოების ავტორეგულატორული მატრიცის მეშვეობით.  

საზოგადოების ავტორეგულატორული მატრიცა გვაძლევს საშუალებას გავაანალიზოთ ნებისმიერი 
საზოგადოების ოთხი ფუნდამენტური ტენდენციიის ურთიერთმიმართება, რითაც განვსაზღვრავთ 
ამ საზოგადოების მდგომარეობას, რაც თავის მხრივ გვაჩვენებს ამ საზოგადოების დანაკლისს და 
შედეგად, საჭიროებას. საზოგადოების საჭიროების გათვალისწინებით შესაძლებელია შეიქმნას 
მოქალაქეობის პროგრამირებული მოდელი, რომელიც რეალიზებულ იქნება ხელისუფლების მიერ 
საზოგადოების ან სახელმწიფოს ჰამორნიზებისა და განმტკიცებისთვის.  

კვლევაში მოქალაქეობის ცნება წარმოდგენილია პერმანენტული სოციალური პროგრამირების 
ჭრილში, ხოლო პოლიტიკა და ცნობიერების მართვა, ან ზემოქმედება ცნობიერებაზე გაიგივებულია; 
პოლიტიკური მოქმედება წარმოდგენილია ინტელექტუალურ მოქმედებად. ამდენად, სტატია 
ეძღვნება მომავლის პოლიტიკას, რომელიც დღეს უკვე დაწყებულია. 

მეთოდის სახით კვლევა ეფუძნება ემზარ ხვიჩიას მიერ დიმიტრი უზნაძის განწყობის ფსიქოლოგიის 
რეცეფციის შედეგად შემუშავებულ მეთოდის უნივერსალურ პარადიგმას. 

საკვანძო სიტყვები: ინტელექტი, საზოგადოებრივი, მატრიცა, მოქალაქეობა, მოდელირება, 
პროგრამირება. 

Abstract 

The purpose of this paper is to extend the theory of intellect by bringing a new concept of the Social Intellect 
with it. Within the framework of Social Autoregulatory Matrix we understand the different social proceses as 
a particular part of an intellectual process.  

The Societal Autoregulatory Matrix gives us the unique possibility to analise inner interaction of different 
social entities through four fundamental categories. In this regard we will be able to assess the general 
characteristics of a whole society, with its shortcomings and possible resolutios for them. In order to 
strengthen public unity and achieve its harmonious development the Sitizenshipal Programming Model needs 
to be adopted by the government. 

In research the concept of a citizenship is presented as a permanent social programming model and for the 
purposes of this approach the politics and the managing of a consciousness are identified as same 
phenomenons. Political process is regarded as an intellectual process. Therefore, this article will try to describe 
the type of future politics which has already started.  

This research is based on a method which is called as ‘Universal Paradigm for Methods` discovered by Emzar 
Kvichia, it is based on Dimitri Uznadze’s`Psychology of Set`.  

Key Words: Intelect, Social, Sitizenship, Matrix, Modelling, Programing. 
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ინტელექტის“ ფენომენი, როგორც ინტელექტის ცნების გაფართოება, რაც თავისთავად ნიშნავს 
ინტელექტის კვლევის ჰორიზონტის გაფართოებას ახალი პერსპექტივის შემოტანით. 
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საზოგადოებრივი ინტელექტის ფენომენის დადასტურებას ჩვენ მოვახერხებთ საზოგადოების 
თვითრეგულირების მატრიცის წარმოდგენით, რომელიც პრაქტიკულად საზოგადოებრივი 
ინტელექტის უნივერსალური სტრუქტურის ტოლფასია. საზოგადოების ავტორეგულატორული 
მატრიცაუნდა განვიხილოთ, როგორც საზოგადოებრივი ინტელექტის საზომი, უნივერსალური 
მონაცემი, რომელიც შესაძლებელს ხდის საზოგადოების თვითრეგულირების ტიპის დადგენის 
შედეგად, ამ საზოგადოების თვითრეგულირებაში პროგრამული ჩარევის შესაძლებლობას. ასეთი 
ჩარევა საზოგადოების ცხოვრებაში უწყვეტად მიმდინარეობს სოციალურ-პოლიტიკური და 
კულტურული პროცესების სახით, თუმცა ეს პროცესი არ არის დღემდე კონტროლირებადი, 
გაზომვადი მეცნიერული დაკვირვების შედეგად, ვინაიდან მეცნიერებას ამისთვის არ გააჩნდა 
შესაბამისი, თვითმკმარი პარადიგმა, რომლითაც საზოგადოების ჰარმონიზების, ანუ 
თვითრეგულირების პროცესის მოწესრიგების, დაბალანსების პროგრამას შექმნიდა, რომელსაც 
განახორციელებდა უკვე, როგორც წინასწარ მომზადებულ, მეცნიერულად შემოწმებულ და 
რეკომენდირებულ ჩარევის სტრატეგიას. ამგვარი სტრატეგიის რეალიზება, ანუ ჩაშვება 
საზოგადოებაში მოხდება შესაბამისი პოლიტიკით. სხვანაირად რომ ვთქვათ, ჩვენი სტატიის 
ფარგლებში წარმოვადგენთ საფუძველს, ბაზისს პოლიტიკის რაციონალიზებისთვის, ანუ 
რაციონალური პოლიტიკის მიღწევისთვის, და ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს შესაძლებელია 
საზოგადოებრივი პროცესების ინტელექტუალური პროცესების სახით ანალიზის შედეგად, და 
აგრეთვე, რომ ბაზისი, მატრიცა არის უნივერსალური და ერგება ნებისმიერ ადამიანურ 
საზოგადოებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 

ცხადია, საზოგადოებრივი პროცესების ინტელექტუალურ პროცესად განხილვა ვერ მოხდება 
წინასწარი მომზადების გარეშე, რაც ნიშნავს შესაბამისი პარადიგმისა და კვლევის მეთოდის 
წარმოდგენას. ამისთვის ჩვენ ჯერ გავაკრიტიკებთ ინტელექტის თეორიას იმ სახით, რა სახითაც 
არსებობს დღეს. შემდეგ ჩვენ ვაჩვენებთ ინტელექტის თეორიაში ერთ-ერთ „გამორჩენილ ნაწილს“, 
რომელსაც დავარქმევთ „საზოგადოებრივ ინტელექტს“. შემდეგ ჩვენ ვაჩვენებთ მატრიცას, რომელიც 
უზრუნველყოფს საზოგადოების ავტორეგულაციის პროცესის შეფასებას, გაზომვას. ასევე, მატრიცა 
გვაჩვენებს საზოგადოების თვითრეგულირების ოთხი სახის, ანუ ტიპის შესაძლებლობას. 
საზოგადოების ავტორეგულაციის ანალიზი შესაძლებლობას გვაძლევს შევიმუშავოთ 
ინტელექტუალური პოლიტიკის პროგრამა ყოველი კონკრეტული საზოგადოებისთვის, 
თვითრეგულაციის უნივერსალურ მატრიცაზე დაყრდნობით. როგორ არის ეს შესაძლებელი, 
ზემოჩამოთვლილი ასპექტების განხილვის შემდეგ, ჩვენ ამასაც შედარებით დაწვრილებით 
ვაჩვენებთ.  

 
1. ინტელექტის ფსიქოლოგიური კვლევების ძალიან მოკლე მიმოხილვა 

ინტელექტის თეორიაში ინტელექტი განიმარტება, როგორც ზოგადი უნარი, ხოლო მისი 
უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია გამოცდილების გარღვევის უნარი.1 ინტელექტი არ არის ტყვე 
გარემოსი, არამედ გარემოში თვითრეგულაციის მიღწევის უნარი გააჩნია, ამასთან სხვადასხვანაირი, 
ანუ ტიპის თვითრეგულაციისა, იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის და რა დონის, ანუ ხარისხის 
ინტელექტთან გვაქვს საქმე; ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, გარემოსაც აქვს მნიშვნელობა. ფილოსოფიაში 
ინტელექტი მართლაც გაიგება, როგორც აზროვნების უნარი, რომელიც გულისხმობს რეფლექსიასაც 
და თვითრეფლექსიასაც, ესე იგი როგორც გარემოს შემეცნების, ასევე მე-ს ადგილის, როლის, 
რაობისა და არსის შემეცნების უნარს. მაგალითად, დეკარტი „მეტაფიზიკურ მედიტაციებში“ ასკვნის 
შემდეგს: „ვაზროვნებ, მაშასადამე ვარ.“2 ამით ნაჩვენებია ინტელექტის მხოლოდ ერთი მხარე - 
თვითრეფლექსია, რომელიც თავის მხრივ ცნობიერების ერთი ასპექტია - თვითცნობიერება, ამ 
შემთხვევაში - ფილოსოფიური თვითცნობიერება. დეკარტი „მედიტაციებში“ აჩვენებს 
თვითცნობიერებას, როგორც თვითგამჭვირვალობას, როგორც თვითრეგულირების გარკვეული 
ტიპის მიღწევის გზას. იმანუელ კანტი „წმინდა გონების კრიტიკაში“ შეეცდება ინტელექტის 
შინაარსობრივ აღწერას, ანუ მისი სტრუქტურის ფილოსოფიურ ნათელყოფას. კონკრეტულად, მას 

                                                            
1„ინტელექტი“, ლექსიკონ-ცნობარი სოციალურ მეცნიერებებში. ხელმისაწვდომია აქ: http://dictionary.css.ge/content/intelligence 
[უ.გ. 01.03.2021]. 
2R. Descartes, „Les Méditations Métaphysiques“. გვ. 29. ხელმისაწვდომია აქ: http://www.ac-
grenoble.fr/PhiloSophie/old2/file/descartes_meditations.pdf [უ.გ. 01.03.2021]. 
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აინტერესებს ინტელექტუალური მონაცემი, რომელიც გვაქვს, ესე იგი ერუდიცია და აზროვნების 
უნარი, საიდან და როგორ მოგვეცემა, როგორ ახერხებს ინტელექტი ცნობიერებად საკუთარი თავის 
კონსტრუირებას... ამგვარი რთული ფილოსოფიური მიზნები ფსიქოლოგიაში ინტელექტის კვლევის 
სახეს იძენს, რომლის განმასხვავებელი ნიშანი არის ის, რომ ინტელექტი რაოდენობრივად გაზომვად 
სიდიდედ მიიჩნევა.3 მაშასადამე, ფსიქოლოგიის წიაღში უკვე რაოდენობრივი მეთოდები იწყებენ 
დომინირებას ინტელექტის ფენომენთან მიმართებით. აქ უკვე ჩვენ გვაქვს საქმე ინტელექტუალურ 
უნარებთან და ინტელექტუალურ განსხვავებებთან ინდივიდებს შორის. სხვანაირად რომ ვთქვათ, 
ინტელექტის ტესტები ყველასთვის ცნობილია და ასევე ბევრმა იცის, რომ ბევრნაირი ინტელექტის 
ტესტი არსებობს, რომელიც ერთი და იგივე, ან სხვადასხვა უნარის გასაზომად გამოიყენება.  

ჩვენ აქ მხოლოდ რამდენიმე ინტელექტის თეორიას განვიხილავთ და ამასთან, მხოლოდ 
ნაწილობრივ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ თეორიებიდან აღვნიშნავთ მხოლოდ იმას, რაც ჩვენ ამ 
ეტაპისთვის გამოგვადგება ინტელექტის ფსიქოლოგიური კვლევების უზოგადესი მახასიათებლების 
საჩვენებლად. აქედან პირველი იქნება იმ შედეგის აღნიშვნა, რომ აღმოაჩინეს, ინტელექტის, როგორც 
გაზომვადი ფენომენის აღმოჩენასთან ერთად, მისი შედგენილობა, ანუ არასიმარტივე.4 შედგენილი 
რამის შესწავლა, რა თქმა უნდა, უფრო რთულია, ვიდრე მარტივი რამისა, რამდენადაც შედგენილი 
რამის შესწავლა არა მხოლოდ შემადგენლების, ანუ კომპოზანტების ცალკეულ შესწავლას 
გულისხმობს, არამედ ამ კომპოზანტებს შორის მიმართებების შესწავლასაც, რომელმაც შეიძლება 
გაგვიყვანოს კლასებამდე, სისტემებამდე, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს ტრანსფორმაციების 
პროცესის კვლევას და სხვ. ყველაფერი დამოკიდებულია აგრეთვე იმაზე, თუ რამდენად რთულია 
თავის შიგნით თავად ეს რთული რაღაც -საკვლევი ობიექტი. ინტელექტი, სამწუხაროდ თუ 
საბედნიეროდ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ბევრი თვალსაზრისით ურთულეს ფენომენს წარმოადგენს და 
არა მხოლოდ ფსიქოლოგია არის უძლური ამომწურავად შეისწავლოს ის, არამედ სხვა დარგებიც, 
რომლებიც ინტელექტს სწავლობენ.  

მეორე მახასიათებლად ინტელექტის ფსიქოლოგიური კვლევებისა, ჩვენ გამოვყოფთ შემდეგ 
აღმოჩენას, ან მოსაზრებას, რომლამდეც მკვლევრები მივიდნენ: ინტელექტის სახეები არსებობს და 
ისინი ცალ-ცალკე უნდა გაიზომოს. მაგრამ მესამე მახასიათებელი არის ის, რომ ეს ინტელექტის 
სახეები არც ისე მარტივია და იმასაც შენიშნავენ, რომ როგორც ტიპების მიხედვით განსხვავდება, 
ასევე სისტემურადაც. სისტემური განსხვავების მაგალითად გამოდგება ჩარლზ პირმენის მოსაზრება 
ინტელექტის დაყოფისა, ზოგადი ფაქტორის ინტელექტად (G) და სპეციფიკურ უნართან 
დაკავშირებულ ინტელექტად (S).5 გარდა ამისა, ხშირად, თავად ინტელექტის სახეები აღმოჩნდება 
არა მხოლოდ განსხვავებული, რაც ბუნებრივია, არამედ ურთიერთგანსხვავებული, ანუ 
დაპირისპირებული თავისი სპეციფიკის მიხედვით. მაგალითად, რაიმონ კეტელის 
კრისტალიზებული და ფლუიდური ინტელექტის სახეები არა მხოლოდ სხვადასხვაგვარ 
ოპერაციებს წარმოადგენენ, არამედ ურთიერთგამომრიცხავსაც. მაგალითად, კრისტალიზებული 
ინტელექტი ვერ გამოდგება იმ ამოცანის შესასრულებლად, რასაც ფლუიდური ინტელექტი 
ასრულებს და პირიქით. გილფორდის ინტელექტის თეორიაშიც (სურ. 1.) კონვერგენტული და 
დივერგენტული ინტელექტი ურთიერთსაპირისპიროა. 

                                                            
3თ. გაგოშიძე, „ინტელექტი და მისი ფსიქოლოგიური ტესტირება“, რიდერი. გვ. 2-4. ხელმისაწვდომია აქ: 
https://www.scribd.com/document/376344445/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%
83%A5%E1%83%A2%E1%83%98 [უ.გ. 01.03.2021]. 
4თ. გაგოშიძე, იხ. სქოლიო 3, გვ. 5.  
5თ. გაგოშიძე, იხ. სქოლიო 3, გვ. 6. 
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სურ. 1. (გილფორდის ინტელექტის მოდელი.) 

სტენბერგის ტრიარქიულ თეორიაშიც (სურ. 2.) ემპირიული ინტელექტის უნარები 
ურთიერთსაპირისპიროა: რუტინულ სიტუაციაში სწორად მოქმედების უნარი და უცნობ 
სიატუაციაში ეფექტური მოქმედების უნარი ერთმანეთს გამორიცხავს. მიუხედავად ამისა, 
ინტელექტს ურთიერთსაპირისპირო უნარები ჰქონია და აქედან გამომდინარე, იგი არა მხოლოდ 
სხვადასხვა უნარების ნაკრებია, არამედ ურთიერთსაპირისპირო უნარებით შედგენილი სისტემური 
მთელიც ყოფილა, სხვანაირად როგორ შეძლებდა იგი თავის თავში ურთიერთსაპირისპირო 
უნარების დატევას?  

 

სურ. 3. (სტენბერგის ინტელექტის ტრიარქიული მოდელი.) 

გარდნერის მრავლობითი ინტელექტის თეორია ჩვენთვის საინტერესო იმითაა, რომ ორი 
ურთიერთდაპირისპირებული ინტელექტის სახეობა - ინტრაპერსონალური და 

• მხედველობითი
• სმენითი
• სემანტიკური
• სიმბოლური
• ქცევითი

შინაარსი

• შეფასება
• კონვერგენტული პროდუქცია
• დივერგენტული პრ.
• მეხსიერება
• შემეცნება

ოპერაცია
• ერთეულები
• კლასები
• მიმართებები
• სისტემები
• ტრანსფომაციები
• იმპლიკაციები

პროდუქტი

კო
მპ
ო
ნე
ნტ

უ
რ
ი • აზროვნება

• ცოდნის შეძენა
• შესრულება
• მეტაკოგნიცია

კო
ნტ

ექ
სტ

უ
ალ

უ
რ
ი • ადაპტაცია  

განსხვავებულ 
სიტუაციაში        

• მოხერხება
• ალღო

ემ
პი

რ
იუ

ლ
ი • სწორად 

მოქმედება 
რუტინულ 
სიტუაციაში

• ეფექტური 
ორიენტირება 
უცნობ 
სიტუაციაში
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ინტერპერსონალური, ერთ მომცველ სახეობაში ერთიანდება - ემოციური ინტელექტის სახით.6 ეს 
უკვე არის ურთიერთმოპირისპირეთა მთელში გაერთიანების მაგალითი, რაც, ქვევით დავინახავთ, 
რომ მნიშვნელოვანია კვლევის მეთოდის ტიპის, ანუ აღქმის პერსპექტივის იდენტიფიცირების 
თვალსაზრისით. მაგრამ, გარდა ამისა, გარდნერს კიდევ ერთი, ჩვენთვის საინტერესო დასკვნა 
ეკუთვნის. მკვლევარი ამტკიცებს, რომ სხვადასხვა საზოგადოებაში სხვადასხვა ინტელექტია 
აქტუალური, ანუ პრივილეგირებული, იმის მიხედვით, თუ ამა თუ იმ საზოგადოებაში რა 
ღირებულებებს ანიჭებენ უპირატესობას.7 

შემდეგ თავში ჩვენ ვაჩვენებთ ინტელექტის თეორიის სტრუქტურას და მის შეზღუდულობას, რის 
გამოც ვეცდებით შევავსოთ, რამდენადაც ეს ამ სტატიის ფარგლებში შესაძლებელია, მითითებული 
დანაკლისი. ამის მისაღწევად ჩვენ დაგვჭირდება მეთოდის უნივერსალური პარადიგმის შემოტანა, 
რასაც ასევე შემდეგ თავში შემოგთავაზებთ.  

 
2. ინტელექტის თეორიის შეზღუდულობა და მეთოდის უნივერსალური პარადიგმა 

ჩვენ მიერ ზემოაღწერილი მიდგომები უნივერსალური მეთოდის სამი ტიპიდან რომელიმე ერთია: 
ან ნაწილის უპირატესობაზე დაფუძნებული, ან მთელისა და ნაწილის ურთიერთპირველადობაზე, 
ან მთელის უპირატესობაზე. ნაწილის უპირატესობაზე დაფუძნებული მეთოდი ინტელექტის 
შინაარსში უპირატესობას ანიჭებს სახეობებს, ანუ შემადგენლებს, კომპონენტებს. მთელისა და 
ნაწილის ურთიერთპირველადობაზე დაფუძნებული მეთოდი კი სახეობებში 
ურთიერთდაპირისპირებულ კომპონენტებს გამოყოფს, რომელსაც ის მიჰყავს მათ მომცველ 
მთელამდე, რაც უკვე მთელის, ანუ სტრუქტურის უპირატესობის გამომჟღავნებაა. ამ კუთხით, 
არსებულ მიდგომებს აკლია მეოთხე მეთოდური მომენტის, პერსპექტივის გათვალისწინება, ანუ 
ხორცშესხმა, რაც გულისხმობს მთელისა და ნაწილის ურთიერთმიმართების მოხსნილობას. 
ამდენად, მეთოდის უნივერსალური პარადიგმა ამგვარად ჩამოყალიბდება (სურ. 4.). 

 
სურ. 4. (მეთოდის უნივერსალური პარადიგმა ე. ხვიჩიას მიხედვით.) 

მეთოდის ეს თვითმკმარი მოდელი, რომელიც ლოგიკურად გამოიყურება და რაც მთავარია, 
პრაქტიკაში გამოყენებადია, პირველად სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის - ემზარ ხვიჩიას 

                                                            
6„ემოციური ინტელექტი“, ლექსიკონ-ცნობარი სოციალურ მეცნიერებებში. ხელმისაწვდომია აქ: 
http://dictionary.css.ge/content/emotional-intelligence [უ.გ. 01.03.2021]. 
7შემდეგში, როდესაც ჩვენ გადავალთ საზოგადოების ავტორეგულატორული მატრიცის სტრუქტურის განხილვაზე, ვნახავთ, 
რომ სხვადასხვა საზოგადოებაში განსხვავებული კონსტელაციები გვხვდება მატრიცის კომპონენტებისა, კონსტელაციები, ანუ 
მიქსები. 

ნაწილის პირველადობა მთელისა და ნაწილის 
ურთიერთპირველადობა

მთელისა და ნაწილის 
ურთიერთმიმართების მოხსნილობა მთელის პირველადობა

მეთოდის 
უნივერსალური 

პარადიგმა
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შრომებში აღმოვაჩინეთ.8 როგორც მკვლევარი ამტკიცებს, ეს მოდელი მისი ნოუ-ჰაუა, რომელთანაც 
ის დიმიტრი უზნაძის განწყობის ფსიქოლოგიამ მიიყვანა. ხვიჩიას პარადიგმას ჩვენ ვიყენებთ ამ 
სტატიაში იმის საჩვენებლად, რომ ინტელექტის თეორიები მთელისა და ნაწილის 
ურთიერთმიმართების მოხსნილობის შესაბამის მოცემულობას არ იცნობენ ინტელექტის ცნებაში, 
არადა ასეთი მოცემულობა, ჩვენი აზრით, არსებობს საზოგადოებრივი ინტელექტის სახით. 
მომდევნო თავში ჩვენ ვაჩვენებთ ინტელექტის ცნებაში საზოგადოებრივი ინტელექტის შესაბამისი 
მომენტის - მეტაკოგნიციის, ანუ მეტარეფლექსიის როლს, მნიშვნელობას, და წარმოვადგენთ 
საზოგადოებრივი ინტელექტის მატრიცას, რომლითაც შესაძლებელი ხდება საზოგადოების 
თვითმოქმედების, ანუ ავტორეგულაციის ფსიქო-სოციალური, თვითმკმარი ანალიზი.  

 
3. საზოგადოებრივი ინტელექტის ცნება და მატრიცა 

პირველ რიგში, ჩვენ უნდა განვასხვავოთ „საზოგადოებრივი“ და „სოციალური“ ერთმანეთისგან. 
სოციალური კვლევის საგანია, როგორც სოციალური ფსიქოლოგიისა, ასევე სოციოლოგიისა. 
სოციალური ფსიქოლოგია შეისწავლის სოციალურ ზეგავლენას.9 სოციოლოგია სწავლობს, თუ 
როგორ „აზროვნებენ“ და მოქმედებენ ჯგუფები და მთლიანად სოციუმი, ანუ 
საზოგადოება.10სოციოლოგიის, ისევე, როგორც სოციალური ფსიქოლოგიის საგანია მოტივაციები, 
წარმოდგენები და მათი გამომწვევი მიზეზები, ზოგადად მიზეზები, რომლებიც წარმოქმნიან 
სოციალურ დამოკიდებულებებს, მოქმედებებს, მდგომარეობებსა და დინამიკას. სოციალური 
ფსიქოლოგია ამას შეისწავლის ადამიანზე, მის პიროვნულობაზე, ავტონომიაზე, არჩევანზე 
ზემოქმედების კუთხით, ხოლო სოციოლოგია უფრო მეტად ჯგუფებსა და სოციალურ ცვლადებს 
შორის მიმართებებზე ორიენტირდება.  

ჩვენი კვლევის ფარგლებში, ჩვენ ერთი მხრივ ფსიქოლოგიისა და სოციოლოგიის და მეორე მხრივ 
ფილოსოფიისა და კიბერნეტიკის გადაკვეთის წერტილში აღმოვჩნდებით. ჩვენ ვუყურებთ 
საზოგადოებას, ანუ სოციუმს, როგორც ავტონომიურ, ავტორეგულატორულ მოდელს, რომლის 
პროგრამულ ბაზისს, ანუ მის მატრიცას აღმოვაჩენთ იმისთვის, რათა მისი მონაცემთა ბაზის 
დახარისხება გახდეს შესაძლებელი შესაბამისი კატეგორიების მიხედვით, რომლებიც (კატეგორიები) 
ურთიერთმიმართებით ურთიერთგამომრიცხავნი არიან და შესაბამისად მათი სისტემური მოდელი 
გვაძლევს ბალანსის მიღწევის საშუალებას შესაბამისი სტრატეგიის განხორციელების შემთხვევაში.  

სოციალური პროცესების საზოგადოებრივ ინტელექტად მიჩნევის საფუძველი ეფუძნება ადამიანის 
ტრანსცენდირების უნარს, ესე იგი უნარს, გავიდეს საკუთარი თავისა და საზოგადოების გარეთ და 
თავის თავსა და სოციუმს შეხედოს გარედან. ამ კუთხით, ადამიანი არა მხოლოდ სოციალური 
ცხოველია, რომელსაც აქვს სოციალური კავშირები გარემოსთან, არამედ, როგორც არისტოტელემ 
სწორად ბრძანა, პოლიტიკური ცხოველიცაა, რომელსაც შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს ჯამზე, 
მთლიანზე, ტრანსცენდირების უნარის წყალობით.11 ეს მეტა-ჰოლისტური მონაცემი ინტელექტისა 
აძლევს ადამიანს საშუალებას საზოგადოებრიობა დაინახოს ინტელექტუალურ პროცესად 
ავტორეგულატორულ ჭრილში. სხვანაირად, ეს არის მიდგომა, რომელსაც უწოდებენ მეტა-
კოგნიციას, მეტა-რეფლექსიას, ესე იგი პროცესის პროცესს, აზროვნების აზროვნებას და სხვ. 

                                                            
8ე. ხვიჩია, „ნოოლოგია. თვითმკმარი არსებობის ლოგიკა. საზოგადოების თვითორგანიზაციისა და მდგომარეობის ცვლის 
კანონები.“, გამომცემლობა „ახალი პარადიგმა“ 2020.  გვ. 160. 
9ე. არონსონი, „სოციალური ცხოველი“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014. გვ. 18.  
10თ. გაგოშიძე, იხ. სქოლიო 3, გვ. 13. 
11ე. არონსონი, „სოციალური ცხოველი“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014. გვ. 13. არონსონი ცდება, 
როდესაც არისტოტელეს პოზიციას სოციალური ფსიქოლოგიის მეთოდს უიგივებს. არისტოტელე, ჩვენი აზრით, 
სოციალურზე მეტად საზოგადოებრივის მკვლევარია, რამდენადაც სწორედ ისე ხედავს საზოგადოებას, როგორც 
კიბერნეტიკულ, ანუ ავტორეგულატორულ მოდელს, და ცდილობს შესაბამისი მატრიცა უპოვოს, რათა საზოგადოებრიობის 
მართვის მოდელი შეიმუშავოს. 
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სურ. 5. (საზოგადოების ავტორეგულატორული მატრიცა) 

მე-5 სურათზე წარმოდგენილია საზოგადოების ავტორეგულატორული მატრიცა, რომელზეც 
ნაჩვენებია საზოგადოების შემადგენელი ოთხი პლატა, ფილა, რომელიც ნიშნავს ოთხ ძირითად, 
ურთიერთდაპირისპირებულ ტენდენციას, დინამიკას, რომელთა დაბალანსება წარმოადგენს 
საზოგადოების ჰარმონიზების წყაროს, ნებისმიერი საზოგადოებისთვის. მეორე მხრივ, მიჩნეულია, 
რომ ყოველი საზოგადოება კულტურული მოდელია, ესე იგი კულტურულ ქსოვილში 
აღმოცენებული მთელია, რის გამოც ჰარმონია ყოველი საზოგადოებისთვის წარმოადგენს ჰარმონიას 
კულტურასთან, მაგრამ არა ბოლომდე. შეუძლებელია რომელიმე საზოგადოება იყოს ბოლომდე 
კმაყოფილი თავისი კულტურით, კულტურა, ჩვენი აზრით, უფრო მეტად წარმოადგენს 
დისჰარმონიის მაჩვენებელს, ესე იგი გადახრის, პრობლემის რეპრეზენტაციას, ჰორიზონტალურ 
გაშლას, რომელსაც ჩვენ „ჰორიზონტალურ ეგზოტიკას“ ვეძახით. ესე იგი, კულტურა საზოგადოების 
გადახრის კომპენსატორია, თუმცა გადახრა რას ნიშნავს, ამას ჩვენ ქვევით გავარჩევთ.12 

ავტორეგულატორული მატრიცის მიხედვით, საზოგადოება ეგოისტური, ჰოლისტური, 
მესიანისტური და პროვოკაციული ტენდენციების ურთიერთმქმედი მთელია. ეს ოთხი ტენდენცია 
ურთიერთგამომრიცხავია: ეგოისტურს გამორიცხავს პროვოკაციული, ხოლო მესიანისტურს - 
ჰოლისტური. ამასთან, ეგოისტური და ჰოლისტური ურთიერთშემზღუდველი ფაქტორებია, ისევე, 
როგორც მესიანისტური და პროვოკაციული. ეგოისტური ტენდენციის საზოგადოებრივი 
გამოვლინებაა კორუფცია, მისაკუთრება და მომხვეჭელობა, ხოლო ჰოლისტურისა - 
ინსტიტუციონალური წესრიგი, სამართალი და ტექნოლოგიური პროგრესი, ესე იგი მეცნიერება. 
შესაბამისად, რაც უფრო მტკიცე და განვითარებულია, როგორც ინსტიტუტები საზოგადოებაში და 
მეცნიერება, მით უფრო ნაკლები კორუფცია და მომხვეჭელობა სუფევს და პირიქით, რაც უფრო 
ველური მისაკუთრებაა გავრცელებული, მით უფრო სუსტია ინსტიტუტები და მეცნიერება. 
პროვოკაციული, ანუ გამცემი ტენდენცია საზოგადოებისა ემყარება ხელგაშლილობას, ანუ ჩუქების 
ტრადიციას, რაც თავის საფუძვლად გულისხმობს მისაკუთრებას, რადგან რაც არ გაქვს, რას გასცემ; 

                                                            
12შენიშვნის სახით ჩვენ გვინდა მკითხველის ყურადღება გავამახვილოთ ფროიდის პოზიციაზე, რომელიც მან თავის ნაშრომში 
- „კულტურით უკმაყოფილება“, გამოხატა. ფროიდი აქ კულტურას წარმოადგენს, როგორც აკრძალვების სისტემას, 
გარკვეული კომპენსატორული მექანიზმებით, როგორებიცაა ხელოვნება, რელიგია, მეცნიერება. ფროიდის ზოგადი პოზიცია 
სწორია, მაგრამ ის ვერ ახერხებს ყოველი კონკრეტული საზოგადოებისთვის თავისი კულტურის სპეციფიკურობის ფსიქო-
სოციალურ ანალიზს, რადგან არ გააჩნია უნივერსალური მატრიცა, რომელიც ყოველი კულტურის გადახრის მაჩვენებს 
აჩვენებდა, რასაც ემყარება, შემდეგ, ამ კულტურის „ღირებულება“.   

• პროვოკაციული, 
ხელგაშლილი.

• მესიანისტური, 
მხსნელი.

• ჰოლისტური, 
სამართლებრივ-
ტექნიკური, 
პროცედურული.

• ეგოისტური, 
მომხვეჭელი.

მიზანზე 
ორიენტირებული

მთელის 
მიმღწევი, 

სტრუქტურული.

მიზეზ-მიზნის 
მიღმური, 

თავისუფალი.

მიზეზ-
მიზნობრივი
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მაგრამ თუ მიისაკუთრებ, ამით გაცემის წინაშე სცოდავ, მისაკუთრება ხომ გაცემის საპირისპიროა, 
მისი სრული უარყოფაა, ამდენად ერთ-ერთი სოციალურ-კულტურული ნევროზი ვლინდება იმგვარ 
საზოგადოებაში, სადაც გაცემა არის პირველად მორალურ ნორმად მიჩნეული, რაც აუცილებლად 
ეჯახება მის საპირისპიროს - მისაკუთრების აუცილებლობას, რადგან თუ არ მიისაკუთრებ, იმდენს 
ვერ დააგროვებ ძლიერი ინსტიტუტების, ანუ სამართლის შემთხვევაში, რომ ლაღად გასცე.  

მესიანისტური და ჰოლისტური ტენდენციები კიდევ ერთი ურთიერთგამომრიცხავი წყვილია 
საზოგადოებრიობის პლატაზე. მესიანისტური ტენდენცია გულისხმობს საზოგადოებრივი 
პროცესის წარმოდგენას დიქოტომიური მოდელის სახით, მაგალითად -როგორც კეთილი-ბოროტის 
დაპირისპირების, შედეგად ასეთი საზოგადოება სარწმუნოებრივ-ობსკურანტული განწყობის 
მატარებელია, რომელიც მიდრეკილია რიტუალური ქმედებისკენ, რაც გამოხატავს ერთი და იმავეს 
გამეორებას, რაზეც საზოგადოება ამყარებს თავის ზეკომპენსატორულ, ასევე ნევროტულ 
ფანტაზმებს - რჩეულობის, ხსნისა და მსგავსი იდეებით. ჰოლისტური ტენდენციის გაძლიერება 
უარყოფს მესიანისტურს. თუმცა, ჰოლისტურსაც სჭირდება თავისი სიმტკიცისთვის მესიანისტური 
ნაწილი, რადგან, რატომ უნდა ვთქვა უარი მომხვეჭელობასა და დანაშაულზე, თუკი არ მჯერა 
მორალური ნორმის (მესიანისტური), რომელიც განხორციელებული მეჩვენება ინსტიტუტის, 
მაგალითად სამართლის სახით? ამდენად, კანტიანური მცდელობა მორალური ნორმის 
ინსტიტუციური, ანუ წმინდა გონების ფარგლებში დაფუძნებისა, პოლიტიკურად სწორია, 
რამდენადაც მიზნად ისახავს ადამიანის წარმოდგენას მესიანისტურ-ჰოლისტურ არსებად, 
ეგოისტურის შეზღუდვის მოტივით. ამავე დროს, ეგოისტურის შეზღუდვა შეუძლებელია, თუკი 
გაცემის ტენდენცია არ იქნება რეალიზებული ჰოლისტურში: თუკი ინსტიტუტები კეთილდღეობას 
(გაცემა საზოგადოების მიმართ) არ მესახურება, მაშინ რატომ შეიკავებენ ინდივიდები თავს 
დანაშაულისგან (ეგოისტური), ან ასკეზისაგან (მესიანისტური)? მეორე მხრივ, გაცემის ტენდენციის 
გარკვეული სახით რეალიზების აუცილებლობა ეგოისტურის რეალიზებას თავისთავად 
გულისხმობს. ამდენად, მხოლოდ ამ ოთხი ტენდენციის ურთიერთდამაბალანსებელი პროგრამის 
რეალიზების შემთხვევაში შესაძლებელია საზოგადოების მეტ-ნაკლებად ჰარმონიზება. ქვევით ჩვენ 
აღვწერთ ზოგიერთ დისჰარმონიულ საზოგადოებას და მათ კულტურას ავტორეგულატორული 
მატრიცის გამოყენებით, რათა შემდეგ ჰარმონიზების ჰორიზონტის ჩვენება შევძლოთ. 

ზოგს შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ჰოლისტური ტენდენცია ყველაზე კეთილშობილი და კარგია 
საზოგადოებისთვის, მაგრამ სინამდვილეში ჰოლისტურიც მატარებელია თანაბარი საფრთხისა, 
როგორც დანარჩენები. ამ კუთხით, ავიღოთ ნაცისტური გერმანიის მაგალითი. ნაცისტურ 
გერმანიაში ჰოლისტურ-ინსტიტუციური განმტკიცება-განვითარება დაემყარა ერთი მხრივ 
მესიანისტურს, რაც გამოიხატა გერმანელი ერის, არიული რასის უპირატესობის რწმენაში მსოფლიო 
რასებზე, მეორე მხრივ გამცემს, რაც გამოიხატა გერმანიის მისიაში, მსოფლიოში გაებატონებინა 
ჯანსაღი ადამიანის ზეობა და შეექმნა ათასწლეულის მსოფლიო მმართველობა, რაც თავის მხრივ, 
ვერ მოხდებოდა ეგოისტურის უსაზომო რეალიზების გარეშე, რაც გამოიხატა ებრაელი ერის 
მტრობასა და გენოციდში (დავიბრუნოთ ქონება, რომელიც ებრაელებმა წაგვართვეს - ეგოისტური, 
და მოვაშოროთ ეს პარაზიტი ერი, ებრაელები მსოფლიოს, კაცობრიობას - პროვოკაციული, 
გამცემი...). შედეგად, ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ იკვებება ჰოლისტურის სიძლიერე დანარჩენი სამი 
ტენდენციის გაძლიერებით და რა მავნე შედეგებს გვაძლევს საბოლოოდ. ნაცისტური გერმანია არის 
მაგალითი ოთხივე ფუნდამენტური ტენდენციის დინამიკური გაძლიერებისა, რაც იძლევა 
კატასტროფულ შედეგს, როგორც ეს ისტორიამაც აჩვენა. რეალურად, ოთხივე კომპონენტის 
გაძლიერება, ანუ სრული გაძლიერება მიზნად ისახავს სრულყოფილი საზოგადოების რეალიზაციას, 
რაც ძირშივე შეუძლებელია, ვინაიდან, როგორც მატრიცა გვაჩვენებს, საზოგადოებრიობის გული, 
ბირთვი, თავიდანვე შეიცავს ნაკლს, რაც გამოიხატება ოთხი ძირითადი ტენდენციის თვისებრივ და 
სტრუქტურულ ურთიერთძირგამომთხრელობაში.  

ირკვევა, „კარგი საზოგადოება“, გნებავთ „კარგი სახელმწიფო“, სწორედ, რომ „ნაკლოვანია“, თუმცა 
ნაკლი, მნიშვნელოვანი სწორედ ესაა, ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის მუდამ უნიკალურია: 
ერთი საზოგადოება არ ჰგავს მეორეს, არც ერთი სახელმწიფო ჰგავს სხვას. რატომ? იმიტომ, რომ 
როგორც სტრუქტურულად, ანუ რაოდენობრივად, ასევე თვისებრივად, ანუ შინაარსობრივად, 
საზოგადოებრიობის მატრიცის ოთხი კომპონენტი, ოთხი ტენდენცია თითოეულ საზოგადოებაში 
რეალიზებულია თავისებურად, უნიკალური მიქსის სახით. სწორედ ამას ნიშნავს საზოგადოებრივი 
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ინტელექტის მოდელი, ანუ ავტორეგულაციის უნიკალური პროცესი, რაც თავის ანაბეჭდს ტოვებს 
კულტურის სახითაც, თუმცა ვერანაირად ვერ ამოიწურება კულტურული მემკვიდრეობით და ადათ-
წესებით, არამედ ხალხის ყველა მახასიათებელს მოიცავს. ამდენად, საზოგადოებრივი 
ავტორეგულაციის ანალიზი სიზუსტის თვალსაზრისით ურთულესი საქმეა და მხოლოდ თვისებრივ 
სიზუსტეზე შეიძლება ჰქონდეს პრეტენზია. თუმცა, ჩვენ ქვევით ვაჩვენებთ რაოდენობრივი 
კვლევების ჩართულობის შესაძლებლობას და სხვათა შორის საჭიროებასაც, თვისებრივ ანალიზში. 

მას შემდეგ, რაც ჩვენ ნაცისტური გერმანიის მაგალითზე ვაჩვენეთ, ავტორეგულატორული მატრიცის 
გამოყენებით, სრულყოფილი საზოგადოების შენების შეუძლებლობა, გადავიდეთ ნაკლოვანი 
საზოგადოების სტრუქტურაზე და მისი დაბალანსების მასშტაბი განვსაზღვროთ. ავიღოთ 
საქართველოს მაგალითი. მატრიცის ოთხი კომპონენტიდან საქართველოში დღეს გაძლიერებულია 
ეგოისტური და მესიანისტური კომპონენტი, ხოლო მოიკოჭლებს ჰოლისტური. მესიანისტური 
კომპონენტის გაძლიერება გამოხატული ეკლესიის სიძლიერით, რაც ქვეყანაში ნეპოტიზმის და 
კორუფციის სხვა მაჩვენებლების მოძლიერებასაც იწვევს, რაც ინსტიტუციურ წესრიგს ასუსტებს, 
ვინაიდან ინსტიტუტი გამჭვირვალობას და კანონთა წესრიგს ეფუძნება. მეორე მხრივ, კორუფციის 
მამოძრავებელია გაცემის (პროვოკაციის, ანუ დემონსტრირების) პროვოკაციული ტენდენცია, 
რომელიც ძღვენს აძლევს ისევ თავისას, ანუ ეგოისტურ კომპონენტს აძლიერებს. ამდენად, 
დამაბალანსებელი ფაქტორი, როგორც ამას უცხოელი ექსპერტები სწორად მიგვითითებენ, რა თქმა 
უნდა, ინსტიტუტციური გაძლიერებაა, რაც ვერ მოხდება ნეპოტიზმის აღმოფხვრის გარეშე.  

როდესაც მატრიცაზე ვსაუბრობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ საზოგადოება განსხვავებულ 
მდგომარეობას აჩვენებს განსხვავებულ დროის პერიოდში. მაგალითად, საქართველო 20 წლის უკან 
აჩვენებდა დღევანდელისგან განსხვავებულ შედეგს. ამ დროს, საქართველოში ეგოისტურ-გამცემი 
კომპონენტები მძლავრობდნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაფიოზური კლანები ქონებას ითვისებდნენ, 
ხოლო გაღარიბებული ხალხი ლუკმას ერთმანეთს უნაწილებდა. მეორე მხრივ, მესიანისტურ-
ჰოლისტური კომპონენტები მოიკოჭლებდნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხალხს ორიენტაცია და რწმენა 
ჰქონდა დაკარგული და არ იცოდა, რისთვის სჭირდება ინსტიტუტები. შემდგომი განვითარების 
დინამიკა გვიჩვენებს იმას, რომ მოკლე დროში ეკლესიის გაძლიერებამ გაუსწრო საერო 
ინტიტუტების გაძლიერებას, რაც აბსოლუტურად ბუნებრივია: ვინც „ბევრი ჭამა“, იმას სჭირდება, 
„ბევრი ილოცოს“, რათა შეინარჩუნოს ის, რაც აქვს და სინდისიც მშვიდად ჰქონდეს. მაგრამ 
დემოკრატიის ახალი მესიანისტური ტალღა გახდა საფუძველი უკვე სამართლიანი სახელმწიფოს, 
ანუ დმეოკრატიული ინსტიტუტების მოთხოვნილების გაჩენისა საზოგადოებაში, რამაც ამ 
ინსტიტუტების განვითარება და გაძლიერება გამოიწვია. ახლა ჩვენ უკვე ვხედავთ ეკლესიაში 
კრიზისს, რაც ასევე ბუნებრივი და ლოგიკურია. რატომ? ეკლესიის გაძლიერების საფუძველი, რაც 
ნიშნავდა მის დამყარებას არაინსტიტუციურ, ანუ ეგოისტურ ფულზე, მას დღეს ნელ-ნელა ფეხქვეშ 
ეცლება, ამავე დროს, რაც აყენებს ეჭვქვეშ მის ღირსებას, ანუ რეპუტაციას: რას წარმოადგენდა 
ეკლესია მაშინ, როცა ხალხს შიოდა? თუკი იგი იმ დროს ძალას იკრებდა, ახლა რა ფუნქციის 
შესრულებას აპირებს სახელმწიფოში?ამგვარი გამწვავება საკითხისა მატრიცული განვითარების 
პროცესმა წამოჭრა, რასაც ანალიზის შედეგად ნათლად ვხედავთ. მსგავსი ანალიზი კეთდება 
ნებისმიერი საზოგადოების, ან სახელმწიფოს მიმართ, რადგან ავტორეგულატორული მატრიცა არის 
საზოგადოებრივი ინტელექტის ანალიზის მეთოდი, რომლის გამოყენება, ცხადია, კაცობრიობის 
მასშტაბით დაუბრკოლებლად შეიძლება. 

ახლა შევეხოთ რაოდენობრივი მონაცემების გამოყენებას მატრიცული ანალიზისთვის და 
დამაბალანსებელი პროგრამის შექმნის შესაძლებლობას ამ ანალიზის საფუძველზე, ანუ 
დაბალანსების მასშტაბს. რაც შეეხება რაოდენობრივი მონაცემების გამოყენებას: სხვადასხვა 
საკითხის რაოდენობრივი შედეგი კატეგორიზდება ოთხი კომპონენტიდან რომელიმე ერთის, ან 
ორის მიხედვით. მაგალითად, მედიის თავისუფლების დაბალი მაჩვენებელი საზოგადოებაში 
შეიძლება იყოს ჰოლისტური და მესიანისტური ტენდენციის გაძლიერების მაჩვენებელი. სიღარიბის 
მაჩვენებელი შესაძლოა ნიშნავდეს მესიანისტურის სიძლიერეს და ჰოლისტურის სისუსტეს. 
მიუხედავად ამისა, ყოველი რაოდენობრივი მონაცემი კატეგორიზაციამდე საჭიროებს განმარტებას, 
ინტერპრეტაციას. არ არსებობს ცალსახა მონაცემი, რომელიც თავისთავად იქნება რომელიმე 
ტენდენციის მაჩვენებელი ოთხიდან. რაოდენობრივი მაჩვენებლების კატეგორიზების შემდეგ, ჩვენ 
გვექმნება შთაბეჭდილება ოთხი კომპონენტის ურთიერთმიმართებაზე ამ რაოდენობრივი 
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მონაცემების დახმარებით. ამის შემდეგ ჩვენ გადავდივართ ე.წ. რეცეპტის გამოწერაზე, ანუ 
დამაბალანსებელი პროგრამის, იგივე ჩარევის გეგმისშექმნაზე.  

პრინციპში, შეიძლება ითქვას, რომ დემოკრატიის პოლიტიკური ცნება საკმაოდ ახლოს დგას 
საზოგადოების მატრიცულ მოდელირებასთან, მხოლოდ დემოკრატიული მიდგომის შემუშავება 
მოხდა პოლიტიკურ-ისტორიული ტრადიციის მეშვეობით და არა ფსიქოლოგიისა და 
სოციოლოგიის გამოყენებით. ამდენად, შესაძლოა ასეც ითქვას, ჩვენი მცდელობა დემოკრატიის 
ფსიქო-სოციოლოგიური ჭრილის წარმოდგენაა. ყველაზე ზომიერად გაგებული დემოკრატია ხომ 
იმას ნიშნავს, საზოგადოებები განვითარდნენ თავისი ლოგიკით ისე, რომ არც თავს ავნონ და არც 
სხვას? სწორედ ასე შეიძლება გავიგოთ დაბალანსების პოლიტიკა საზოგადოების მატრიცული 
პროგრამირების კუთხითაც. მაგრამ მატრიცული ანალიზის უპირატესობა შეიძლება იყოს ის, რომ, 
როგორც ეთიკური საზომი, დემოკრატიის გუშაგადაც გამოდგება და ინტერპრეტაციის ჰორიზონტის 
მეცნიერულ ლეგიტიმაციას უზრუნველყოფს დემოკრატიის შიგნით ფსიქო-სოციოლოგიური 
მასშტაბის ჩვენებით. 

მატრიცული ანალიზი შესაძლებელია კულტურებისა და ცივილიზაციების მიმართაც, თუმცა 
პროგრამირების მასშტაბები გაცილებით შეზღუდულია და დასაშვებია მხოლოდ საზოგადოების 
შიგნით იმავე საზოგადოების წევრების მიერ განხორციელდეს. პროგრამირება არ უნდა იყოს 
გარედან თავს მოხვეული, ვინაიდან კულტურული გარსი, მემბრანა არ უნდა დაირღვეს გარე-
აგენტის უხეში ჩარევით, რადგან ამან შეიძლება მოგვცეს არსებულზე ბევრად უარესი შედეგი, რის 
მაგალითადაც იგივე ნაცისტური გერმანიის აღმოცენება გამოდგება.  

 
4. მოქალაქეობის პროგრამული მოდელირება 

მოქალაქეობა ოდითგანვე წარმოადგენდა პროგრამირებულ მოდელს, მარტივად რომ ვთქვათ 
პოლიტიკურ მოდელს. ის, რომ მოქალაქეს გააჩნდა, მინიმუმ, თავისუფლება, რაც იმას ნიშნავდა, რომ 
არასდროს იყო მონა, არამედ პოლიტიკური უფლებებიც ჰქონდა, მათ შორის ხმის მიცემისა და 
საკუთრების, ეს იმას მეტყველებს, რომ მოქალაქე იყო პროგრამული აგენტი, ესე იგი სახელმწიფოს 
იდგა მასზე, რადგან ის თავისი მოქმედებით ახორციელებდა სახელმწიფოებრივ პროგრამას - 
მოქალაქეობას. ეს ასე იყო ნებისმიერ ეპოქაში და ასეა დღესაც. თუმცა, მოქალაქეობის 
პროგრამირებულობის ჭეშმარიტებაში უკეთ გასარკვევად შევხედოთ შუა საუკუნეების სოციალურ 
წყობას, რომელშიც გვყავს თავადები, აზნაურები და ა.შ., ესე იგი გვყავს ზოგიერთი ადამიანი, 
როგორც უბრალო მოქალაქეზე მეტი, მოქალაქე „გაბერილი უფლებებითა და 
მდგომარეობით/ძალაუფლებით“. ზოგიერთ ეპოქაში ჩვენ ვხვდებით მონას, როგორც მოქალაქეზე 
ნაკლებს, მეტიც - როგორც ნივთს... ამ მოცემულობის საერთო მახასიათებელი მათი სტატიკურობა, 
ანუ დადგენილობა და მდგრადობაა. დღევანდელობაში ჩვენ გვაქვს მსოფლიოს მასშტაბით 
მოქალაქეობის უნივერსალური სისტემა, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქე იურიდიულად ტოლია 
მეორე მოქალაქისა. თუმცა, იურიდიული მნიშვნელობის მიღმა, არსებობს პროგრამული 
მნიშვნელობა მოქალაქისა, რომელიც მისი შინაარსობრივი მხარეა. აქ საქმე ეხება იმას, თუ მოქალაქე 
რომელიც ტენდენციის გამაძლიერებლად ევლინება სახელმწიფოს და სახელმწიფომ რომელი 
ტენდენციის გაძლიერებას უნდა მოახმაროს რესურსი მოქალაქეებში. უკვე კარგად ცნობილია 
სამოქალაქო საზოგადოების ფენომენი, რომელიც განსხვავდება, როგორც მთლიანი 
საზოგადოებისგან, ასევე პოლიტიკური ჯგუფებისა და სამეწარმეო საზოგადოებისგან, ანუ 
ბაზრისგან. ჩვენ კი ვამტკიცებთ იმას, რომ ხელისუფლებას უპრიანია ჰქონდეს მოქალაქეობის 
დაპროგრამებული მოდელი, რათა აამაღლოს რეფორმების ეფექტიანობა. მოქალაქეობის პროგრამის 
საზოგადოებაში ჩაშვების მეშვეობითსაზოგადოება ადეკვატურად პასუხობს სამოქალაქო 
გამოწვევებს, რის შედეგადაც რეფორმების ეფექტიანობა იზრდება და შედეგად, იზრდება, როგორც 
საზოგადოების დემოკრატიულობა, ესე იგი ჰარმონია და სიმტკიცე, ასევე კეთილდღეობა, ესე იგი 
ეკონომიკა. მოქალაქეობის პროგრამული თავისებურობა მისი დინამიურობაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 
ხელისუფლებას შესაძლოა მოუწიოს მოკლევადიანი პროგრამების ჩაშვება, რომელიც 5 ან 10 
წელიწადს არ აღემატება, ან შეიძლება ერთწლიანი პროგრამაც კი იყოს. ხანგძლივობა როდია 
პროგრამის ეფექტიანობის მაჩვენებელი დღეს, არამედ ინტენსივობა და მასშტაბი. სულაც გასაკვირი 
არაა, რომ მოქალაქეობის პროგრამული მოდელი პირველად პროფესიონალურ დონეზე აწარმოებს 
ნაცისტურ გერმანიაში და ეფექტიანობის თვალსაზრისით მაღალ შედეგებსაც მიაღწიეს. რასაც იმ 
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დროს პროპაგანდა ერქვა, ემსახურებოდა იგივე მიზანს, რასაც თანამედროვე სამოქალაქო 
პროგრამირებამ უნდა შეასრულოს: ეს არის საზოგადოების მომზადება იმ მიზნების 
შესასრულებლად, რომელიც მის კეთილდღეობას და სიმტკიცეს სასწრაფოდ ესაჭიროება. 
დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქეობის უწყვეტი პროგრამირების რეჟიმი გვაქვს. არჩევნების 
პერიოდულობა, ისევე, როგორც საგანმანათლებლო სისტემის მდგრადობა და ბაზრის ყოვლადობა 
პროგრამირების სამი უმთავრესი მექანიზმია. პროგრამირების ამ მექანიზმების შეცვლა 
სახელმწიფოს მხრიდან პრაქტიკულად შეუძლებელია, რამდენადაც სახელმწიფო ამ მექანიზმების 
ქვეშაა, მათი მსახურია. თუმცა, სახელმწიფოს შეუძლია დაამატოს მეოთხე, ფსიქო-სოციალური 
კომპონენტი, რომელსაც ავტორეგულატორული მატრიცული ანალიზის შედეგების 
გათვალისწინებით შეიმუშავებს. სწორედ ამ მეოთხე კომპონენტის პროგრამის შემუშავება იქნება ის 
კულტურული და ეროვნული მომენტი, რომელიც ბევრი სახელმწიფოს თანამედროვე 
მმართველობას აკლია და საზოგადოების მხრიდან განიცდება, როგორც გაუცხოების შემთხვევა, 
ნაპრალი საზოგადოებასა და პოლიტიკურ-სოციალურ წესრიგს შორის. სწორედ გაუცხოების მოხსნას 
ემსახურება სამოქალაქო პროგრამირების მეოთხე კომპონენტის შემუშავება და ჩვენ იმედი გვაქვს, 
რომ წარმოდგენილი მატრიცის გამოყენება მოგვცემს საშუალებას ამ კომპონენტის სწორად 
მიკვლევისა. 

ისე არ უნდა მოგვეჩვენოს, რასაც პროგრამირებას ვუწოდებთ, სავსებით ახალი რამეა და მანამდე არ 
უარსებია. როგორც ადრეც ვთქვით, პოლიტიკური (ან სოციო-კულტურული) ზემოქმედება და 
პროგრამირება ტოლფასი მოვლენებია, მხოლოდ პროგრამირების განმასხვავებელი მისი არა 
სტიქიურობა, არამედ გაცნობიერებულობა, განზრახულობაა. პროგრამირებული მოდელი იქმნება 
ექსპერტული მუშაობის შედეგად და წინასწარ ეცნობება საზოგადოებას საჭიროებების შესახებ, 
რომლის საპასუხო პროგრამული მოდელიც წარედგინება. შემდეგ, მიიღწევა საზოგადოების 
მხარდაჭერა (რეიტინგი) მოდელის მიმართ და მოხდება რესურსების მოძიება მის 
განსახორციელებლად. ბოლოს, მოხდება პროგრამული მოდელის განხორციელება, მისი 
მიმდინარეობის უწყვეტი ანალიზი და შეჯამება, და ახალი მოდელის შემუშავება. სხვანაირად, ეს 
არის გადასვლა დინამიურ, ლაბილურ, ინტელექტუალური მართვის სტილზე, ინტელექტუალურ 
პოლიტიკაზე, რომელიც საზოგადოებას უყურებს საზოგადოებრივი ინტელექტის სახით, როგორც 
ერთ, მთლიან ცნობიერებას და ცნობიერების კორექციის სახეს აძლევს პოლიტიკურ, სოციალურ და 
კულტურულ ზეგავლენათა კომპლექსს. ერთი სიტყვით, ამგვარი გამოწვევა დგას დღეს 
განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნების წინაშე, რომლის საზოგადოებაც ტექნოლოგიითა და 
ხელოვნური ინტელექტით გაჯერებულ, განვითარებულ საზოგადოებებს უნდა დაეწიოს 
ცნობიერების მომზადებულობით. 

5. კვლევის მეთოდოლოგია და ინტერდისციპლინური ჰორიზონტი 

ცხადია, საზოგადოებრივი ინტელექტის ფენომენის იდენტიფიკაცია და კვლევა 
ინტერდისციპლინურ ველზე ხორციელდება. მე-6 სურათზე წარმოდგენილია ის დისციპლინები, 
რომელთა გადაკვეთილ წერტილზე აიგება საზოგადოების ინტელექტის თეორია, როგორც ახალი 
პერსპექტივა ინეტელექტის ზოგადი თეორიისა. 

  

•ლოგიკა
•ფილოსოფია

პოლიტიკის 
მეცნიერება

• სოციოლოგია
• კულტუროლოგია

ფსიქოლოგია
• სამართალი
• ხელოვნება

კიბერნეტიკა
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სურ. 6. (საზოგადოებრივი ინტელექტის კვლევის ინტერდისციპლინური ველი.) 

საზოგადოებრივი ინტელექტის ცნების შემოტანა ემსახურება ხიდის გადებას პოლიტიკისა და 
საზოგადოების მეცნიერებებს შორის. ამ პროცესში აქტიური შუამავლის როლს კი ფსიქოლოგია 
შეასრულებს, კერძოდ - ინტელექტის თეორია, სოციალური ფსიქოლოგია და პიროვნების 
ფსიქოლოგია. უნდა აღინიშნოს ფილოსოფიის გამორჩეული როლი საზოგადოებრივი ინტელექტის 
კვლევის სფეროში. რამდენადაც რაოდენობრივ კვლევებზე მეტად, საწყის ეტაპზე მაინც, გვჭირდება 
კონცეპტუალური ანგარიში, ამ საქმეს ფილოსოფიაზე უკეთ ვერცერთი დარგი ვერ უპასუხებს, მით 
უფრო იმის გათვალისწინებით, თუ რა მდიდარი ტრადიცია აქვს ფილოსოფიას ცნობიერების, 
პოლიტიკის, სამართლის და მონათესავე საკითხთა სიღრმისეული დამუშავებისა. სამართალი 
პროგრამირების ერთ-ერთ უძველეს მეთოდად გვევლინება. ნორმაშემოქმედება ადამიანის ქცევის 
რეგულირების ნიმუშს წარმოადგენს საზოგადოებაში, ხოლო საზოგადოება გარკვეული 
თვალსაზრისით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც სამართლებრივი პროგრამირებით 
მოდიფიცირებულ ქცევათა, პროცესთა ერთობლიობა. ინფორმატიკის ენა ერთ-ერთი საკვანძოა 
კვლევის მეთოდისთვის, რამდენადაც თანამედროვე პოლიტიკის სტილი ყველაზე უფრო, ალბათ, 
კიბერნეტიკულ პროცესს ემსგავსება.  

წინამდებარე სტატია, რა თქმა უნდა, არის მხოლოდ იდეური და თანაც სუსტი მონახაზი იმ 
ჰორიზონტისა, რომელიც საზოგადოებრივი ინტელექტის მიმართულებით არსებობს. ჩვენ გვწამს, 
რომ ამ კუთხით კვლევები გაგრძელდება, რამდენადაც ამ კვლევებს თავად თანამედროვე 
განვითარების ტენდენციები გვკარნახობს.  

დასკვნა 

წინამდებარე სტატიაში ჩვენ აღვნიშნეთ ინტელექტის თეორიის ნაკლოვანება იმ კუთხით, რომ 
მისთვის ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი საზოგადოებრივი ინტელექტის ფენომენი. ჩვენ შევეცადეთ 
საზოგადოებრივი ინტელექტის ცნება დაგვეფუძნებინა საზოგადოებრივი პროცესების 
ინტელექტუალურ პროცესად გადააზრების, გადაფასების შედეგად, ამისთვის კი 
საზოგადოებრივისა და სოციალურის ცნებებს შორის განსხვავება მკაფიოდ გავავლეთ. 
საზოგადოებრიობის მომენტი ჩვენ დავაფუძნეთ ადამიანის ტრანსცენდირების ინტელექტუალურ 
უნარზე, რაც ნიშნავს სოციუმის, მათ შორის ჩართული საკუთარი მე-ს, გარედან შეხედვის, მისი 
ობიექტივაციის უნარს, რაც საზოგადოებრივი პროცესების იდენტიფიკაციის საშუალებას გვაძლევს. 
ჩვენ გამოვიყენეთ მეთოდის უნივერსალური პარადიგმა, რომელიც სოციალურ მეცნიერებათა 
დოქტორის, დიმიტრი უზნაძის განწყობის ფსიქოლოგიის მიმდევრის - ემზარ ხვიჩიას შრომებიდან 
ვისესხეთ, რათა გვეჩვენებინა მეთოდური არასრულყოფილება ინტელექტის კვლევებში, ხოლო 
მეოთხე მეთოდური მომენტის გათვალისწინებით გავხსენით სივრცე საზოგადოებრივი პროცესის 
ინტელექტუალურ პროცესად იდენტიფიკაციისთვის. საზოგადოების ავტორეგულატორული 
მატრიცის შემოტანით ვაჩვენეთ მატრიცული ანალიზის შედეგები ყოველი კონკრეტული 
საზოგადოებისთვის. ყოველი დროის მოცემული პერიოდისთვის საზოგადოების საჭიროებების 
გათვალისწინებით შევიმუშავეთ მოქალაქეობის პროგრამირების მოდელის ცნება, როგორც 
ხელისუფლების მხრიდან გასატარებელ ღონისძიებათა ერთობლიობა. ბოლოს, ჩვენ მოვხაზეთ 
საზოგადოების ინტელექტის კვლევის ინტერდისციპლინური ჰორიზონტი. 

ვიმედოვნებთ, ეს სტატია წაახალისებს საზოგადოებრივი ინტელექტის კუთხით შემდგომ კვლევებს. 
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მედიის გავლენა საზოგადოებაზე 

 ნინო ბერიძე, 
 საქართველო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 
მედიის  ზეგავლენა  საზოგადოებაში  სხვადასხვაგვაროვან  ქმედებებს  იწვევს.  სტატიაში  საუბარია  
ზემოქმედების  იმ  მიზეზ-შედეგობრივ  ფაქტებზე,  რომლებსაც  ახლავს  დადებითი  და  
უარყოფითი  შედეგები.  ყურადღება  გამახვილებულია   პრობლემებზე,  რომელიც  გამოწვეულია  
მედიაზე  ნარკოდამოკუდებულების  შედეგად. კვლევაში მკაფიოდაა  ნაჩვენები,  მედიის  გავლენის  
ქვეშ  მყოფი  საზოგადოების მდგომარეობა.  როგორ  შეუძლია  ჟურნალისტიკას  აუდიტორიის  
მართვა,  მათი  ქმედებებისა  და  შეხედულებების  ტრანსფორმაცია.  სტატიაში  წარმოდგენილი  
საკვლევი  საკითხის  მიმოხილვისას  ჩვენი  მიზანი  იყო,  დაკვირვებითა  და  კონტენტ  ანალიზით  
დაგვედგინა,  როგორ  ზემოქმედებს  მედია  სოციუმზე.  ვეცდებით,  ადეკვატური  შეფასებებით  
წარმოვაჩინოთ,  რა  ხდება  მედიაზემოქმედების  შედეგად. მედია ინფორმაციის ზემოქმედების  
შედეგად   ადამიანებს  საკუთარი  სიცოცხლე  ტრაგიკულადაც  დაუსრულებიათ.  ნაჩვენებია,  თუ  
რაოდენ  ძლიერ  ზემოქმედებას  განიცდის  მსოფლიო  მასმედიისგან. რამდენი ადამიანია  
დეპრესიაში  და როგორ  ჩადიან თვითმკვლელობას. დასახული  მიზნის  მისაღწევად,  დავაკვირდით  
აუდიტორიის  ქცევას,  მისწრაფებებს,  ინტერესებს.  საზოგადოების  დამოკიდებულებისა  და  
მედიის  ნდობის  ხარისხის  განსაზღვრისთვის,  ჩავატარეთ  გამოკითხვა.  შევადგინეთ  კითხვარი,  
რომლითაც   რესპოდენტებს  მივეცით  შესაძლებლობა   სავარაუდო   პასუხების  არჩევისა.  
დავაკვირდით,  რომელ  მედია  საშუალებას  იყენებენ  ყველაზე  ხშირად  ინფორმაციის  მისაღებად.  
ჩატარებული  კვლევის  შედეგად  დადგინდა,  რომ  ადამიანების  უმეტესობა  ინტერნეტ-მედიას  
მოიხმარს,  თუმცა  ნდობის  ფაქტორის გათვალისწინებით  აუდიტორიისთვის   ტელე  მედია  
აღმოჩნდა  მოწინავე  ადგილას.  თემის  მიმოხილვისას  მივედით  დასკვნამდე.  როგორ  უნდა  
განახორციელოს  თითოეულმა  ჟურნალისტმა  აუდიტორიაზე  სწორი  და  დადებითი  გავლენა.  
მედიისადმი  დამოკიდებულებამ  საზოგადოებაში  სავალალო  შედეგები,  რომ  არ  გამოიწვიოს,  რას  
უნდა  მივაქციოთ  ყურადღება.  ფაქტია,  დღევანდელ  საზოგადოებაში  დამაფიქრებელი  ვითარებაა.  
მაშასადამე,  ამ  სტატით   შევეცდებით  მივაგნოთ,  მედია  დამოკიდებულების  შედეგად  
გამოწვეული  პრობლემის  მოგვარებისა  და  აღმოფხვრის  გზებს.    

საკვანძო სიტყვები: მედიაზე  ნარკოდამოკიდებულება, მედიაზემოქმედება, მედიის ნდობის 
ხარისხი, აუდიტორიაზე დადებითი გავლენა, მიზეზ-შედეგობრივი ფაქტები. 

  Abstract   
The influence of the media leads to various actions in society. The article discusses the cause-and-effect facts 
of impact, which are accompanied by positive and negative consequences. The focus is on the problems caused 
by drug addiction in the media. The study clearly shows the state of society under the influence of the media. 
How can journalism manage audiences, transform their actions and views. In reviewing the research 
presented in the article, our goal was to observe and analyze the content of how media affects society. We 
will try, with adequate estimates to show what happens as a result of media influence. As a result of the impact 
of media information, people have tragically ended their lives. It shows how strongly influenced it is by the 
world media. How many people are depressed and how they commit suicide. To achieve the set goal, we 
observed the behavior, aspirations, interests of the audience. To determine the degree of public attitude and 
media trust, we conducted a survey. We developed a questionnaire that allowed respondents to choose the 
likely answers. We looked at which media outlets are most often used to obtain information. The survey found 
that most people consume Internet media, however considering the trust factor the TV media for the audience 
was in the advanced place. We came to a conclusion while reviewing the topic. How each journalist should 
make a correct and positive impact on the audience. Attitudes towards the media do not lead to deplorable 
consequences in society, what should we pay attention to. The fact is, the situation in today's society is 
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alarming. Therefore, in this article we will try to find ways to solve and eliminate the problem caused by 
media addiction. 

 Key Words:   Drug addiction to the media, media influence, degree of media trust, positive impact on the 
audience, cause-and-effect facts. 

შესავალი  
სტატიაში  მედიის  გავლენაზე  და  მის  შედეგად  გამოწვეულ  დადებით  და  უარყოფით მხარეებზე  
მახვილდება  ყურადღება.  ამ  საკითხის  წინა  პლანზე  წამოწევისას  ვფიქრობთ საინტერესოა  იმის  
ცოდნა,  თუ  რა  ხდის  არსებულ  თემას  აქტუალურს. მასმედიის გავლენაზე  საუბრისის,  
აუცილებლად  უნდა  შევეხოთ  მედია  დამოკიდებულების  საკითხს.  საზოგადოება,  ნებით  თუ  
უნებლიეთ,  მიჯაჭვულია  მასობრივი  ინფორმაციის საშუალებებზე.  ისიც  უნდა  აღინიშნოს,  რომ  
21-ე  საუკუნე,  ინფორმაციული  საუკუნეა,  მაშასადამე,  მედიის  როლი  საზოგადოებაში  დღითი-
დღე  მკაფიოდ  იკვეთება.  რაც  უფრო  იზრდება დამოკიდებულება  ჟურნალისტიკისადმი,  მით  
უფრო  აქტუალურად  გვესახება  მედიის გავლენის  საკითხი  ფართო  მასებისათვის.  როცა  
ვსაუბრობთ  ზემოქმედებაზე  და  მის  აქტუალობაზე,  უნდა  გავითვალისწინოთ  მისი  თანმდევი  
დადებითი  და  უარყოფითი  მხარეები.  არავინ  დაობს  იმაზე ,  რომ  მედიას  უზარამაზარი 
ზეგავლენა  გააჩნია  სოციუმზე.  ციფრული  ტექნოლოგიების  განვითარებასთან  ერთად,  კიდევ  
უფრო  იზრდება  მასმედიის  შესაძლებლობები. ყველაზე  მნიშვნელოვანი  ადგილი  ამ  კუთხით  
ინტერნეტს  უკავია. მას  შემდეგ,  რაც  ყველასთვის  ხელმისაწვდომი  გახდა  იგი,  კიდევ  უფრო  
გამარტივდა  ვირტუალურ  სივრცეზე  წვდომა.  ეს  დეპრესიის  ერთ-ერთ  მთავარ  მიზეზად  
სახელდება.  უამრავი  ადამიანისთვის  იქცა  პრობლემად  მასმედიისადმი  ნარკოდამოკიდებულება.  
ერთ-ერთ  საკომუნიკაციო  არხზე,  კერძოდ  კი,  ტელევიზიაზე  მიჯაჭვულობამ  ადამიანში  
ფსიქოლოგიური  პრობლემები  წარმოქმნა.  მედიის  გავლენა  დადებითი  კუთხიდანაც  
განვიხილოთ.  აუდიტორიის  წახალისება  შესაძლებელია  სხვადასხვა  ინფორმაციულ-
საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებითი  მასალებით.  საზოგადოება  ჟურნალისტებისაგან  
იღებს  საჭირო  ინფორმაციას,  მაშასადამე  ასეთ  შემთხვევაში  მედიის  გავლენა  დადებითია  
აუდიტორიაზე.  ფაქტია,  რომ  მასმედია  როგორც  დადებითი  ასევე  უარყოფით  გავლენას  ახდენს  
ფართო  მასებზე.  მას  მეოთხე  ხელისუფლებასაც  უწოდებენ,  ამდენად  მისი  გავლენა  
საზოგადოებაზე  დღითი  დღე  იზრდება  და  ამასთან  აქტუალურიც  ხდება.  

1. მედიაზე დამოკიდებულება  
მედიაზე  საუბრისას  არაერთხელ,  აღგვინიშნავს,  რომ  იგი  უზარმაზარ  გავლენას  ახდენს  
საზოგადოებაზე  ამა  თუ  იმ  ფორმით.  მისი  გავლენა  კარგად  ჩანს  ცხოვრების  ნებისმიერ  სფეროში,  
იქნება  ეს  პოლიტიკა,  კულტურა,  თუ  საზოგადოებრივი  ცხოვრების  სხვა  სფეროები.  ფაქტი  
ერთია,  მედიის  როლი  განუზომელია.  სხვადასხვა  საკომუნიკაციო  საშუალებები_ ტელევიზიები,  
რადიოები,  ჟურნალ-გაზეთები,  შუამავალ  როლს  ასრულებენ  საზოგადოებასა  და ინფორმაციას  
შორის.  ჯერ  კიდევ  მაშინ,  როდესაც  გაჩნდა  რადიო,  საზოგადოებას  შეექმნა  მოლოდინი,  თითქოს  
მას  სასწაულების  მოხდენა  შეეძლო.  ისეთი  რადიო  გადაცემებიც  არსებობდა ,  რომლებიც  
მასობრივ  პანიკას  იწვევდა  ხალხში.  მაგალითად,  1938  წელს  ტრანსლირებული  ოლსონ  უილსის  
რადიო  წარმოდგენა  მარსიანელების  თავდასხმაზე  ადამიანებმა მართლა  დაიჯერეს.  რადიოს  
შემთხვევაში,  ხომ  არათუ  ვიზუალური,  არამედ  აუდიუალური  აღქმა  გვეხმარება  წარმოსახვის  
უნარის  გააქტიურებაში,  როგორც  ამ  კონკრეტულ  შემთხვევაში.  ვინაიდან  და  რადგან  მედიის 
გავლენა  დიდია  საზოგადოებაზე,  ჟურნალისტი  ვალდებულია  იკისროს  პასუხისმგებლობა  
ადამიანების  წინაშე.  ჩვენ  კარგად  ვიცით,  რომ  მასმედიის  წარმომადგენელმა,  გარდა  დროულად  
საჭირო  ინფორმაციის  მოწოდებისა,  უნდა  იზრუნოს  იმაზეც,  რომ  აუდიტორია  მარტო  არ  
დატოვოს  პრობლემების  წინაშე.  შესთავაზოს  მას  მათი  გადაჭრის  გზები,  უჩვენოს,  თუ  როგორი  
ქმედებები  უნდა  განახორციელოს  გარკვეული  სირთულეების  დროს.  და  მაინც  საინტერესოა,  
არის  თუ  არა  მედია  მანიპულატორი  ძალა?  შეუძლია  თუ  არა  მას  ადამიანთა  აზრებითა  და  
დამოკიდებულებებით  მანიპულირება?  კვლევები  გვიჩვნებს,  რომ  სხვადასხვა  არხების  
აუდიტორია  შესაძლოა  ისე  გახდეს  მანიპულირების  მსხვერპლი,  რომ  ვერც  კი  
გაათვითცნობიეროს.  თითოეული  ჩვენგანი  დამოკიდებულია  მედიაზე.  გავიხსენოთ  ერთ-ერთი  
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ფრაგმენტი   მარშალ  მაკლუენის1  წიგნიდან  ,,მედიის გაგება’’2  ავადმყოფობის  გამო  გამოწვეული  
ძლიერი  ტკივილების  მიუხედავად,  აფრიკელი  აბორიგენი  ცდილობდა  ტკივილები  მოეთმინა  
იმისთვის,  რომ  ყოველ  საღამოს  ,,ბი-ბი-სის’’  ახალი  ამბები  მოესმინა, თუმცა  მათი  არაფერი  
გაეგებოდა.  მისთვის  მთავარი  ყოველ  საღამოს  შვიდ  საათზე,  ბგერებთან  ერთად  ყოფნა  იყო.  ეს  
აფრიკელი  აბორიგენი,   მედიაზე  დამოკიდებულების  ცოცხალი  მაგალითია.  შეგვიძლია  ახლახანს  
მომხდარი  ფაქტი  გავიხსენოთ.  სოფელ  ჯოკნარში,  14  წლის  ლუკა  ბასილაძემ  სიცოცხლე  
სუიციდით  დაასრულა.  მომხდარი  ტრაგედიის  მიზეზად  ინტერნეტ  თამაში  ,,ლურჯი  ვეშაპი’’ 
სახელდება.  ციფრული  ტექნოლოგიების  განვითარებამ  საზოგადოებას  მისცა  საშუალება  
ვირტუალურ  სამყაროში  საკუთარი  ქმედებების  განხორციელებისა.  სოფელ  ნატანებში3  
მცხოვრები  16  წლის  გოგონა  სოციალურ  ქსელში,  22  წლის  მევლუდ  თეზიაშვილის  შანტაჟის  
მსხვერპლი  გახდა.  იგი  გოგონას,  გიორგი  ცეცხლაძის  სახელით  გაეცნო  და აიძულებდა  ინტიმური  
ფოტოების  გადაღებას.  16  წლის  მოზარდმა  ვერ  გაუძლო  შანტაჟს  და  თავი  მოიკლა.  ფაქტი  
ერთია,  ელექტრონული  მედია    გარდა  დადებითი  გავლენისა,  უარყოფით  ზეგავლენას   ახდენს  
საზოგადოებაზე.  დადებითი  კუთხითაც  განვიხილოთ.  2020  წელს  შექმნილი  ეპიდვითარების  
შედეგად,  სახელმწიფომ  ქვეყნის  მაშტაბით  გარკვეული  რეგულაციები დააწესა.   ცხოვრების  
ნებისმიერი სფეროში,  მიმდინარე  საქმიანობა  ონლაინ  რეჟიმში  წარიმართა.  განათლებაც  არ  
ყოფილა  გამონაკლისი.  ინტერნეტ  მედიის  საშუალებით  საქართველოს  ეროვნულმა  
უნივერსიტეტმა-სეუმ    შექმნა  ზუმის  პლატფორმა,  რისი  საშუალებითაც   წარმართა  სასწავლო  
პროცესი.  ამდენად,  ელექტრონულმა  მედიამ,  დიდი წვლილი  შეიტანა  საზოგადოების  
კეთილდღეობაში.        

 

2. კვლევა 
მედიის  გავლენის  დონისა  და  მასზე  საზოგადოების  დამოკიდებულების  ხასირსხის  განსაზღვრის  
მიზნით,  ჩატარდა  კვლევა.  მისი  საშუალებით  დადგინდა,  თუ  რომელი  თაობა,  რომელი  მედიის  
მომხარებელია  და  ვინ  რა  დროს  უთმობს  დღის  განმავლობაში  საკომუნიკაციო  საშუალებებთან  
ურთიერთობას.  წარმოგიდგენთ  ამ  კითხვების  ჩამონათვალს  რომლის  საშუალებითაც  
წარვმართეთ  კვლევის  პროცესი. 

1.რომელია  თქვენი  ასაკი? 
ა) 12-18; 
ბ) 20-25; 
გ) 28-40; 
დ) 50-70. 
2. ძირითადად  რომელ მედია  არხს  იყენებთ  ინფორმაციის  მისაღებად? 
ა) ინტერნეტ  საიტებს; 
ბ) პრესას; 
გ) ტელევიზიას; 
დ) რადიოს. 
3. რომელ  საკომუნიკაციო  არხიდან  მიღებულ  ინფორმაციას  ენდობით? 
ა) ინტერნეტს; 
ბ) პრესას; 
გ) ტელევიზიას; 
დ) რადიოს. 
4. დღის  განმავლობაში  რა  დროს  ატარებთ  ინტერნეტ  საიტებთან 
ა) 2-3  საათი; 
ბ) 3-4 საათი 
გ) 5-6 საათი; 
დ) არ  ვსარგებლობ  ინტერნეტ  საიტებით.  
                                                            
1 მარშალ მაკლუენი „მედიის გაგება’’. 
2http://intermedia.ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90/58201/ [უ.გ.04.2.2021]. 
3https://www.youtube.com/watch?v=fmYMUYVSeC0 [უ. გ. 03.28.2021]. 



67

 

 
 

5. დღის  განმავლობაში  რა  დროს  ატარებთ  სოციალურ  ქსელებთან? 
ა)  2-3 საათი; 
ბ) 3-4  საათი; 
გ) 5-6 საათი; 
დ) არ  ვსარგებლობ  სოციალური  ქსელებით. 
6. დღის  გამნავლობაში  რა დროს  ატარებთ  ტელევიზორთან? 
ა) 2-3 საათი; 
ბ) 3-4 საათი; 
გ) 5-6 საათი; 
დ) არ  ვუყურებ  ტელევიზორს.  

3. კვლევის შედეგი 
კვლევის  პროცესში  გამოიკითხა  200  ადამიანი.  კვლევის  შედეგად  დადგინდა,  რომ  
გამოკითხულთა  

• 40%_  12-18  წლამდე  ადამიანია; 
• 35%_  20-25  წლამდე;  
• 45%_  28-40  წლამდე; 
• 10%_  50-70  წლამდე.    

ჩატარებულმა  კვლევამ  ასევე  აჩვენა  შემდეგი  შედეგები:  ადამიანთა  უმრავლესობა  საჭირო  
ინფორმაციას  იღებს  ე.წ  ინტერნეტ  საიტებისა  და  სოციალური  ქსელების  საშუალებით:  ინტერნეტ  
საიტები  (37.5 %),  სოციალური  ქსელები  (42.8 %).  რაც  შეეხება  ტრადიციულ  მედიას,  
გამოკითხულთა  (15.6% )  ინფორმაციას  ტელევიზორის  მეშვეობით  იღებს,  ხოლო  (8.9 %)  პრესას  
ეცნობა.  რაც  შეეხება  სანდოობას,  საინფორმაციო  საშუალებებისადმი:  გამოკითხულთა 

• 60%_  ენდობა  ტელე  მედიით  მიღებულ  ინფორმაციას; 
• 32%_  ინტერნეტის  საშუალებით  მიღებულ  ინფორმაციას; 
• 15%_  რადიოდან  მიღებულ  ინფორმაციას; 
• 10%_  ბეჭდური  მედიიდან  მიღებულ  ინფორმაციას.   

კვლევის  შედეგად  ინტერნეტ  საიტებზე  დამოკიდებულების  განსაზღვრისას  დადგინდა,  რომ  
გამოკითხულთა 

• 38.5%_  დღე-ღამის  განმავლობაში  ინტერნეტ  საიტებში  ატარებს  2-დან  3 საათამდე; 
• 32.1%_  3-დან  4 საათამდე; 
• 22.3%_  5-დან  6 საათამდე; 
• 5.6%_  არ  სარგებლობს  ინტერნეტ  საიტებით.   

 ტელემედიასთან  დაკავშირებით  კი  დადგინდა,  რომ  დღე-ღამის  გამნავლობაში  ტელევიზორთან  
ატარებს  გამოკითხულთა: 

• 60%_  2-დან  3 საათამდე; 
• 20%_  3-დან  4 საათამდე; 
• 7.5%_  5-დან  6 საათმდე 
• 42%-  არ  სარგებლობენ  ტელე  მედიით.  

ბოლოს  კი,  სოციალური  ქსელების  მომხმარებელთა  კვლევამ  აჩვენა,  რომ  მოქალაქეთა: 

• 40.2%_  2-დან  3 საათამდე; 
• 35.7%_  3-დან  4 საათამდე; 
• 15.2%_  5-დან  6 საათამდე; 
• 2%_  საერთოდ  არ  აქვს  სოციალური  ქსელი. 

აღნიშნული  კვლევა  კარგად  წარმოაჩენს  იმას,  თუ  რაოდენ  ზემომქმედია  მედია  საზოგადოებაზე.  
ის  ადამიანთა  განუყოფელი  ნაწილია.  როგორც ჟურნალისტიკა  ვერ  იარსებებს  აუდიტორიის  
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გარეშე  და  ყოველგვარ  ფუნქციას  დაკარგავს,  თავად  აუდიტორიაც  წარმოუდგენელი  იქნება  
მედიის  გარეშე.  თამამად  შეიძლება  ვთქვათ,  რომ  ადამიანთა  უმეტესი  ნაწილი  ინტერნეტის  
ზემოქმედებას  განიცდის.  ინტერნეტი  ის  არხია,  რომლითაც  შესაძლებელია  ინფორმაციის  
დამოუკიდებლად  როგორც  მოძიება,  ამავდროულად  გავრცელებაც  ფართო  მასებისათვის.  ერთი  
უარყოფითი  ფაქტორი  კი  მუდამ  თან  ახლავს  ამ  საკითხს.  აუდიტორია  ინტერნეტ  
დამოკიდებული  ხდება,  იგი  ვირტუალურ  სამყაროში  ატარებს  დროის  უმეტეს  ნაწილს  და  ამ  
ყოველივეს  შედეგად  რეალურ  ცხოვრებაში  დაუცველია. 

 

დასკვნა 
საკვლევად  წარმოდგენილი  საკითხი  საკმაოდ  ტევადია  და  მისი  განხილვა  სხვადასხვა  ასპექტით  
შეიძლება,  ვინაიდან  მედიის  გავლენა  საზოგადოებაზე  ყოვლისმომცველია.  რას  გვაუწყებს  ეს?  
სხვა  არაფერს,  თუ  არა  იმას,  რომ  ჟურნალისტიკა  მძლავრი  სოციალური  ინსტიტუტია  ნებისმიერ  
სახელმწიფოში.  მთავარი  მამოძრავებელი,  რამაც  მედიის  სამყარო  მძლავრ  სოციალურ  
ინსტიტუტად  ჩამოაყალიბა  არის  ინფორმაცია  და  თავად  აუდიტორია.  ადამიანთა  ის  ნაწილი  
რომელთაც  აქვთ  სურვილი  იყვნენ  ცხოვრებაში  აქტიურად  ჩართულნი  მუდამ  არიან  
ინფორმაციის  მოლოდინში.  ინფორმაციის  მოპოვება,  საზოგადეობისათვის  მიწოდება_ ამ  
მოქმედებებით  მედია  ახერხებს  მანიპულირებას  აუდიტორიისა  და,  საბოლოოდ,  აღწევს  
დასახულ  მიზანს,  იგი  აყალიბებს  საზოგადოებრივ  აზრს.4  ამდენად  თამამად  შეგვიძლია  ვთქვათ,  
რომ  თანამედროვე  საზოგადოებაში  მასობრივი  მედიის  როლი  დღითი  დღე  იზრდება  და  იჭრება  
ცხოვრების  ყველა  სფეროში.  უნდა  აღინიშნოს,  რომ  დიდი  მნიშვნელობა  აქვს  მედია  მუშაკების  
გაცნობიერებულ  პასუხისმგებლობას  საზოგადოების  წინაშე.  აუდიტორიაზე  ზემოქმედება  სწორი  
და  დადებითი  გზებით  რომ  განხორციელდეს,  ამისთვის  საჭიროა  თითოეულმა  ჟურნალისტმა  
გაითვალისწინოს,  თუ  რაოდენ  რელევანტურია  და  ადეკვატური  მათ  მიერ  გასაშუქებლად  
მომზადებული.  მედიას  შეუძლია  აუდიტორიაზე  სწორი  და  დადებითი  გავლენის  მოსახდენად  
სხვადასხვა  მიდგომა  გამოიყენოს,  რომ  არ  აქციოს  მასობრივი  აუდიტორია  მიზნის  მიღწევის  
საშუალებად.  მნიშვნელოვანია  ჟურნალისტი   ეყრდნობოდეს  ფაქტებს  და  არა  უბრალოდ  
ვარაუდებს.  თითოეული  სწორად  გათვალისწინებული  ნაბიჯები  არ  გახდება  საზოგადოებაზე  
არასწორი  ზემოქმედების  მიზეზი.  შესაბამისად,  მედია  ყურადღებას  მიაქცევს  ისეთ  წვრილმან  
დეტალებსაც,  რომლებიც  სავალალო  შედეგებამდე  მიყვანის  საშიშროებას  არ  წარმოქნის.    

 

 

                                                            
4 https://www.tsu.ge/news.rss/university-newspaper/news. [უ. გ. 03.31.2021]. 
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არჩევნების სამართლებრივი გაშუქება ტრადიციულ და ახალ მედიაში 

თამარი წერეთელი, 
ნიკა ხოსიტაშვილი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ   

აბსტრაქტი  

მედიასაშუალებებს მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ არჩევნების გაშუქების პროცესში. არჩევნები 
ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენაა. საარჩევნო სუბიექტებს 
ხშირად უწევთ მოსახლეობის ინფორმირება თავიანთ გეგმებთან დაკავშირებით, რაშიც აქტიურადაა 
ჩართული მედია. პოლიტიკოსებისათვის, ჟურნალისტური პიარკამპანია, სასიცოცხლოდ 
აუცილებელია. მედიასაშუალებები არჩევნების პროცესში არც თუ ისე იშვიათად ხდებიან 
მანიპულირებადი ან მანიპულირებენ საზოგადოებრივი აზრით.  ჩვენ მიერ ჩატარებული 
დაკვირვების, სხვადასხვა კვლევის მეთოდებით გამოიკვეთა თუ რომელი მედიასაშუალება  სწორ ან 
არაჯანსაღ საზოგადოებრივ  აზრს ქმნის. რომელი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებაა 
პოლიტიზირებული სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან. ფოკუს-ჯგუფებში ჩატარებული 
გამოკითხვის საფუძველზე გამოვლინდა, რამდენად და რომელ მედიას უფრო ენდობა საზოგადოება. 
კვლევის შედეგად ჟურნალისტთა სამართლებრივი და პროფესიული ეთიკის ნორმების დარღვევები 
გამოიკვეთა. მედიასაშუალებებს შეუძლიათ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება არჩევნების 
პროცესში, ამიტომ ეს საკითხი მუდამ აქტუალური და საყურადღებოა. 

საკვანძო სიტყვები: არჩევნების გაშუქება; იურიდიული ნორმები; პროფესიული სტანდარტები; 
პოლიტიკური არჩევანი 

Abstract 

The aim of the research is to determine the impact of legal coverage of elections in traditional and new media 
on public opinion. The media has an important role to play in covering fair elections. In this case, the focus is 
on the urgency of the problem, which is important at the level of Georgia and international practice. The 
media often tends to cover the election process and the pre-election campaign of the participating entities. 
Our research has shown that coverage of fair elections is the main guarantee of a democratic state. Qualified 
coverage of elections is based on: media independence, professionalism, honesty and adherence to legal / 
professional ethics. 

We used the following research methods to conduct research on the current topic presented in the paper: 
Content-Analysis - Based on the found materials, information study and analysis, the facts of violation of legal 
and ethical professional norms were revealed. With the help of content analysis, we identified the challenges 
facing traditional / new media and the degree of public confidence in them. 
Observation Method - We have observed and investigated cases of legal and ethical violations in traditional 
and new media platforms before, during and after the elections. Traditional: "Rustavi 2", "Imedi", "Main 
Channel", "Maestro", "First Channel". New Media: Social Networks and Information Websites. 
Qualitative and quantitative studies: 
Survey - a total of 150 social network users participated in the survey. 
We selected 4 focus groups, namely: 1. Undergraduate students; 2. Politicians; 3. Lawyers; 4. Journalists. 
(Survey was conducted via Google Drive). 
The study revealed the role of the media during the election process, according to which we conclude: 
Media outlets manipulate public opinion in the election process or become manipulative themselves. 
The media provide thorough verification of information, giving different parties and candidates a fair 
opportunity to express their opinions. They ask questions in political talk shows about how they intend to 
solve the issues of the state and citizens when coming to work in the country. 
The media often doesn’t pay attention to legal and professional-ethical obligations when covering elections. 
Surveys show that professional media is relatively more neutral in its coverage of elections than new media. 
Sources of information are subject to verification and its reliability. 
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შესავალი 

მედიას უმნიშვნელოვანესი როლია აკისრია საარჩევნო პროცესების მიმდინარეობისას. 
თანამედროვე ტექნოლოგიებმა ტრადიციულთან ერთად ახალი მედიის ჩამოყალიბება განაპირობა, 
რომელიც სოციალურ მედიასა და ელექტრონულ მასობრივ საინფორმაციო გამოცემებს 
ითვალისწინებს. 21-ე საუკუნეში, ისეთ ახალგაზრდა დემოკრატიულ ქვეყნებში, როგორიც 
საქართველოა, დღემდე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად არჩევნების სამართლიანი და ლეგიტიმური 
ჩატარება რჩება. ასეთ შემთხვევაში მედია სამართლიანობის სადარაჯოზე გამოდის, რომელიც 
არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობას განაპირობებს. ერთგვაროვანი მედიის პირობებში 
ჟურნალისტების უპასუხისმგებლობამ და არაკომპეტენტურობამ საარჩევნო პროცესების გაშუქებაში, 
შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს მის შედეგებზე.1 

კვლევის მიზანია, დავადგინოთ რა ზეგავლენას ახდენს ტრადიციულ და ახალ მედიაში არჩევნების 
სამართლებრივი გაშუქება საზოგადოებრივ აზრზე. მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებს 
მნიშვნელოვანი როლი აკისრია სამართლიანი არჩევნების გაშუქებაში.  მედიასაშუალებები 
არჩევნების  პროცესსა და მონაწილე სუბიექტების წინასაარჩევნო კამპანიას, ხშირად ტენდენციურად 
აშუქებენ. ჩვენი კვლევისას გამოიკვეთა, რომ  სამართლიანი არჩევნების გაშუქება, დემოკრატიული 
სახელმწიფოს მთავარი გარანტია. არჩევნების კვალიფიციური გაშუქების საფუძველია: მედიის 
დამოუკიდებლობა, პროფესიონალიზმი, პატიოსნება და სამართლებრივი/პროფესიული ეთიკის 
ნორმების დაცვა. 

ნაშრომში წარმოდგენილი  აქტუალური თემის კვლევის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ კვლევის 
შემდეგი მეთოდები: 

1. კონტენტ-ანალიზი - მოძიებული მასალების, ინფორმაციების შესწავლისა  და გაანალიზებიის 
საფუძველზე სამართლებრივი და ეთიკური პროფესიული ნორმების დარღვევის ფაქტები 
გამოიკვეთა. კონტენტ-ანალიზის დახმარებით დავადგინეთ, რა გამოწვევის წინაშეა 
ტრადიციული/ახალი მედია და როგორია საზოგადოების ნდობის ხარისხი მათ მიმართ.  

2. დაკვირების მეთოდი - დავაკვირდით და გამოვიკვლიეთ ტრადიციულ და ახალ მედია 
პლატფორმებში წინასაარჩევნოდ, არჩევნების პროცესში და არჩევნების შემდეგ სამართლებრივი და 
ეთიკური დარღვევევის ფაქტები.  ტრადიციული: „რუსთავი 2“, „იმედი“, „მთავარი არხი“, „მაესტრო“, 
„პირველი არხი“; ახალი მედია: სოციალური ქსელები და საინფორმაციო ვებ-გვერდები. 

3. თვისებირივი და რაოდენობრივი კვლევები 

ა) ანკეტური გამოკითხვა - კვლევაში მონაწილეობა მიიღო სულ 150-მა სოციალური ქსელის 
მომხმარებელმა.   

ბ) შევარჩიეთ 4 ფოკუს ჯგუფი, ესენია: 1. ბაკალავრიატის სტუდენტები; 2.პოლიტიკოსები; 3. 
იურისტები; 4. ჟურნალისტები.  

(გამოკითხვა ჩატარდა  Google Drive-ის საშუალებით). 

აღნიშნული კვლევიდან გამოიკვეთა მედიის როლი, საარჩევნო პროცესების დროს, რომლის 
მიხედვითაც ვასკვნით: 

1. მედიასაშუალებები არჩევნების პროცესში  საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებენ ან თავად 
ხდებიან მანიპულირებადი. 

2. მედიასაშუალებები ინფორმაციის ზედმიწევნით გადამოწმებას უზრუნველყოფენ, სხვადასხვა 
პარტიასა და კანდიდატს აზრის გამოთქმის სამართლიანად შესაძლებლობას აძლევენ. სვამენ 
კითხვებს პოლიტიკურ თოქ-შოუებში, როგორ აპირებენ,  სახელმწიფოსა და მოქალაქეების 
საკითხების გადაჭრას, ქვეყნის სამსახურში მოსვლისას. 

                                                            
1 ი.ლანგი,  „მედია და არჩენები“ .  გამომცემლობა რეგსტამი 2003წ,  გვ 5. 
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3. მედიასაშუალებები ხშირად არ აქცევენ ყურადღებას სამართლებრივ და პროფესიულ-ეთიკურ 
ვალდებულებებს არჩევნების გაშუქებისას.  

4. ანკეტურმა გამოკითხვამ გვიჩვენა, რომ პროფესიონალი მედია არჩევნების გაშუქებისას 
შედარებით უფრო ნეიტრალურია, ვიდრე ახალი მედია. ინფორმაციის წყაროები ექვემდებარება 
გადამოწმებასა და მის სანდოობას. 

მედიასაშუალებები რამდენად მანიპულირებენ საზოგადოებრივი აზრით არჩევნების პროცესში, ან 
თვითონ თუ ხდებაინ მანიპულირებადი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალისაგან?! 

ჩვენ განვიხილეთ ტრადიციული და ახალი მედიის გამოწვევები საარჩევნო პროცესების 
გაშუქებისას. რომელი მედიასაშუალებების მიმართაა საზოგადოების ნდობის მაღალი ხარისხი? 
კონკრეტულად განხილულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: 

• რა ზეგავლენას ახდენს ტრადიციულ და ახალ მედიაში არჩევნების სამართლებრივი 
გაშუქება საზოგადოებრივ აზრზე; 

• არჩევნების გაშუქებისას ნდობის ხარისხი ტრადიციულ მედიაში უფრო მაღალია თუ ახალ 
მედიაში; 

• არჩევნების გაშუქებისას პროფესიონალი მედია უფრო ნეიტრალურია თუ ახალი მედია; 

• რომელ საშუალებებში უფრო ხშირად იკვეთება არჩევნების პროცესების გაშუქებისას 
სამართლებრივი და პროფესიული ეთიკის ნორმების გადაცდომა ჟურნალისტების მხრიდან; 

• რამდენად ხელმძღვანელობენ მედიასაშუალებებით ამომრჩევლები პოლიტიკური 
არჩევანისას; 

სამართლიანი არჩევნები დემოკრატიული განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი 
შემადგენელი ნაწილია. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს განვითარების მომავლი, სწორედ 
არჩევნებით განისაზღვრება. სამართლიანი არჩევნებით ქვეყანას შეუძლია მოიპოვოს მოსახლეობის 
ნდობა, ეს კი დემოკრატიისაკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია. ხოლო არჩევნების სამართლიანად 
ჩატარება, ხელისუფლების მიერ დემოკრატიული სისტემის დაწყების მანიშნებელია. მასობრივ 
საინფორმაციო საშუალებებს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია სამართლიანი არჩევნების გაშუქებაში. 
მედია პასუხისმგებელია გააკონტროლოს მთავრობა, როგორ და რა ხარისხით ახორციელებს 
არჩევნების თავისუფალ და ღია პროცესს. არჩევნების სამართლებრივი გაშუქება 
მედიასაშუალებებში ინფორმაციის გაშუქების ძირითად ღირებულებას წარმოადგენს.  

დასავლური მედიის გამოცდილება მოწმობს, რომ პოლიტიკოსები საკუთარ ამომრჩეველთან 
მედიასაშუალებებით ურთიერთობენ. ეს პროცესი თავიანთი პოლიტიკური წინასაარჩევნო 
კამპანიას, პროგრამის გაცნობასა და ამომრჩევლის ნდობის მოპოვებას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში, 
თვალსაჩინო მაგალითად გამოგვადგება ამერიკის შეერთებული შტაბების 2020 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანია. აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი 
კონკურენტი, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 
ერთმანეთს ბოლო სატელევიზიო დებატებში ღიად და ცხარედ დაუპირისპირდნენ. დებატების 
ძირითადი თემა კორონავირუსის პანდემია იყო. პრეზიდენტმა ტრამპმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, 
რომ ვაქცინა მალე იქნება და კრიზისიც დასრულდება, მიუხედავად ქვეყანაში კოვიდ 
ინფიცირებული შემთხვევების მზარდი რაოდენობისა. 

ამერიკის საპრეზიდენტო კანდიდატების ეს ღია დაპირისპირება ქმნის გამჭვრივალე პროცესს, სადაც 
ამომრჩეველს საშუალება აქვს  პოლიტიკური არჩევანი გააკეთოს დამოუკიდებლად. მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებები უნდა იყვნენ სხვადასხვა პოლიტიკურ სუბიექტს შორის იდეოლოგიის 
გამტარი, რომლებმაც დაბალანსებულად და თანაბრად უნდა წარმოაჩინონ პოლიტიკური სპექტრის 
შეხედულებები. 

1. სამართლიანი არჩევნები 

 მედიასაშუალებები ამომრჩევლებსა და პოლიტიკურ სუბიქტებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე 
მთავარი მედიატორები არიან. ისინი ხშირად არჩევნების  პროცესსა და მონაწილე სუბიექტების 
წინასაარჩევნო კამპანიას ტენდენციურად აშუქებენ. აცნობენ საზოგადოებას თუ ვინ მონაწილეობს 
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არჩევნებში. (2018 წლის 25 ოქტომბერს პრეზიდენტობის სამმა კანდიდატმა პირველი არხის მიერ 
შეთავაზებული ფორმატით ისარგებლა, რაც დებატების გამართვას ერთმანეთის გამოწვევის 
საფუძველზე გულისხმობს. ამ შემთხვევაში, მმართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილმა 
დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა „ნაციონალური მოძრაობის“ და „ევროპული საქართველოს“-ი 
გამოიწვია და თანხმობაც მიიღო. საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტების გაცნობის და წამყვანის 
კითხვებზე პასუხების გაცემის გარდა, კონკურენტებმა კითხვები ერთმანეთსაც დაუსვეს). 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების არარსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია ამომრჩეველმა 
სრულიად გაუცნობიერებლად მისცეს ხმა ისეთ სუბიექტს, რომლის პროგრამას არც კი იცნობს. 
ჟურნალისტებმა თავი უნდა აარიდონ პოლიტიკურ და მიკერძოებულ კინკლაობას, რაც ხშირად 
სხვადასხვა გავლენის მატარებელია. მათ არ უნდა დაავიწყდეთ, რომ მოქალაქეების ხმას 
გამოხატავენ და მათი პრობლემები დღის წესრიგში  უნდა დააყენონ. 

მედიასაშუალებები, ეს იქნება ახალი მედია თუ ტრადიციული, არ უნდა წარმოადგენდეს ამა თუ იმ 
პოლიტიკური პარტიისა თუ კანდიდატის ნების გამომხატველ სუბიექტურ ინსტიტუტს. მედიის 
გადაჭარბებული პარტიულობა საფრთხეს უქმნის მედია პლურალიზმისა და სამართლიანი 
არჩევნების ჩატარების ფუნდამენტურ პრინციპებს. არჩევნების ციებცხელება ააშკარავებს 
ჟურნალისტს და განსაზღვრავს, ვინ არის იგი, მოვლენების ობიექტურად ამსახველი თუ 
პოლიტიკური პროცესების განსაზღვრის მონაწილე სუბიექტი. ამ შემთხვევაში, ყურადღება 
გასამახვილებელია აღნიშნული პრობლემის აქტუალობაზე, რომელიც საქართველოსა და 
საერთაშორისო პრაქტიკის დონეზე მნიშვნელოვანია. 

1.1. სამართლიანი არჩევნების კვალიფიციურობის საფუძველია:  

 მედიის დამოუკიდებლობა, პროფესიონალიზმი, პატიოსნება, სამართლებრივი და 
პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა.  

  ჟურნალისტები კონკრეტული  პოლიტიკური სუბიექტების, პოლიტიკური პარტიის 
ინტერესების გამტარებელები ხდებიან. ჟურნალისტმა არჩევნების პროცესების გაშუქებისას უნდა 
დაიცვას ობიექტურობის პრინციპი და თავი შეიკავოს პოლიტიკური სუბიექტების მიკერძოებისგან.  

 ჟურნალისტმა პროფესიონალურად, გადამოწმებულ ფაქტებზე დაყრდნობით 
საზოგადოებას წინასაარჩევნო კამპანიის, არჩევნებისა და მისი შემდგომი პროცესის შესახებ უნდა 
მიაწოდოს დაბალანსებული ინფორმაცია.   

 წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას მედიის მთავარი ამოცანაა: აჩვენოს ამომრჩეველს თუ 
ვის სურს ხელისუფლებაში მოსვლა, რამდენად რეალურია მათი დაპირებები და აქვთ თუ არა მათი 
შესრულების პოტენციალი. სწორედ ეს ინფორმაცია დაეხმარება ამომრჩეველს, მიიღოს 
გაცნობიერებული გადაწყვეტილება კენჭისყრის დღეს.  

1.2 არჩევნების გაშუქების ძირითადი სახელმძღვანელო წესები 

იმისათვის, რომ ამომრჩეველმა მიიღოს გაცნობიერებული გადაწყვეტილება, იგი უნდა იყოს 
ინფორმირებული იმის შესახებ, ვის სურს ხელისუფლებაში მოსვლა, რამდენად რეალურია მათი 
პროგრამა და აქვთ თუ არა მისი შესრულების შესაძლებლობა.    ყოველივე ამის შესრულება მედიის 
ინტერესებში.  

როგორც წესი, არჩევნებისას იზრდება კანდიდატებისა და მათი მხარდაჭერების მხრიდან 
კონკურენტების დისკრედიტაციის მცდელობა. ასეთ დროს, ჟურნალისტმა დიდი ყურადღება უნდა 
გამოიჩინოს, რათა არ გახდეს მანიპულირებადი და არ მიყვეს მათ დღის წესრიგს. მაქსიმალურად 
შეეცადონ აუდიტორიას შესთავაზონ ფაქტობრივი მსჯელობა არსებული მოვლენებისა და 
პროცესების ირგვლივ, რაც არჩევნებს უკავშირდება. ისინი ზედაპირული განხილვებისა და 
ურთიერთბრალდებების  ნაცვლად,  უნდა მოქმედებდნენ პირდაპირი კითხვებით და მოვლენებზე 
სწორი აქცენტების დასმით. 

ხშირ შემთხვევაში კანდიდატების აქტივობები, როგორებიცაა: სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან 
მისვლა, ბავშვებთან ერთად ფეხბურთის თამაში, ნერგების დარგვა და ა.შ. მარკეტინგული 



74

 

 
 

ხასიათისაა და მიზნად ისახავს ამომრჩევლის გულის მოგებას. შესაბამისად, ჟურნალისტებმა ასეთ 
დროს უნდა გამოიჩინონ მაღალი პროფესიული პასუხისმგებლობა და დასვან რელევანტური და 
მიუკერძოებელი კითხვები არსებულ აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.  

1.3 დებატები 

აუცილებლობას წარმოადგენს საარჩევნო პროცესების დროს მედიაში იმართებოდეს პოლიტიკურ 
კანდიდატებს შორის დებატები, არსებული საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით. 
„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონი პირდაპირი წესით ავალდებულებს საერთო მაუწყებლებს 
წინასაარჩევნო დებატების ეთერში გაშვებას.2 

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა უზრუნველყოს არადისკრიმინაციულად ყველა 
კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის თანაბარი მონაწილეობა წინასაარჩევნო დებატებში. 

დებატების მიზანია, ამომრჩეველს გააცნოს კანდიდატი და დაანახოს მაყურებელს რამდენად არის 
იგი მზად საარჩევნო დაპირებების შესასრულებლად. ასევე, მნიშვნელოვანია, დებატებში მონაწილე 
ყველა კანდიდატს საკუთარი პროგრამის წარმოსაჩენად თანაბარი დრო დაეთმოს. 

1.4 პოლიტიკოსები ეთერში 

„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მიკერძოებულობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპიდან 
გამომდინარე, დაუშვებელია ახალი ამბებისა და საინფორმაციო პროგრამებში მონაწილეობა 
წამყვანის ან ჟურნალისტის სახით. 

მაუწყებელმა მკაფიოდ უნდა განასხვაოს სახელმწიფო მოხელისა და კერძო პარტიული საქმიანობა. 
იმ შემთხვევაში თუ ჟურნალისტი გადაწყვეტს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, მას 
დაუყონებლივ უნდა შეუჩერდეს ჟურნალისტური საქმიანობა, რათა მისი რეპუტაცია არ გამოიყენოს 
წინასაარჩევნო კამპანიისათვის.3 

1.5 სიძულვილის ენის გამოყენების პრობლემა  არჩვენების გაშუქებისას 

კენჭისყრის დღეს ჟურნალისტების უფლებები „საარჩევნო კოდექსით“ განისაზღვრება. 

კოდექსის თანახმად: 

• დაუშვებელია მედიის გამოყენება სიძულვილის ენის ტირაჟირებისთვის. არათუ 
ჟურნალისტი არ უნდა იყენებდეს ამგვარ ლექსიკას, არამედ ყველანაირად უნდა ეცადოს, რომ 
რესპონდენტსაც ხელი შეუშალოს მის გავრცელებაში. 4 

• თუ რესპონდენტი პირდაპირ ეთერში იყენებს სიძულვილის ენას, მაშინ წამყვანი უნდა 
გაემიჯნოს მას და მიუთითოს რესპონდენტს, რომ ამგვარი ლექსიკა მიუღებელია. თანამედროვე 
ეთიკური სტანდარტები ჟურნალისტს ავალდებულებს გამოხატოს პოზიცია და გააკრიტიკოს 
დისკრიმინაციული განცხადება და მისი ავტორი. 

2. მედია და არჩევნები 

„მედია და არჩევნების“ სახელმძღვანელოს ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რა  გამოწვევების 
წინაშეა ტრადიციული და ახალი მედია საარჩევნო პროცესების გაშუქებაში. კონკრეტულად როგორ 
იზრდება ახალი მედიის გავლენა და ანაცვლებს ტრადიციულ საინფორმაციო საშუალებებს. 21-ე 
საუკუნეში თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ  მედიის მულტიმედიურობა განაპირობა. 

                                                            
2 ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია: „არჩევნების გაშუქება - სახელმძღვანელო წესები“. დებატები, 
https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/34569-archevnebis-gashuqeba-sakhelmdzghvanelo-tsesebi. [უ. გ. 
10.02.2021]. 
3 ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია: „არჩევნების გაშუქება - სახელმძღვანელო წესები“. პოლიტიკოსები ეთერში აბზაცი 1 და 3, 
https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/34569-archevnebis-gashuqeba-sakhelmdzghvanelo-tsesebi[უ. გ. 
10.02.2021]. 
4ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია: „არჩევნების გაშუქება - სახელმძღვანელო წესები“. სიძულვილის ენა, აბზაცი 1 და 3, 
https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/34569-archevnebis-gashuqeba-sakhelmdzghvanelo-tsesebi[უ. გ. 
10.02.2021]. 
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მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა გადაინაცვლეს ინტერნეტსივრცეში,  რაც ონლაინ 
პლატფორმებისა და სოციალური ქსელების საშუალებით ფუქნციონირებას ნიშნავს. დღეს ახალი 
მედია ნაკლებად კონტროლირებადია, რადგან მსოფლიოს მასშტაბით ინტერნეტი დაცული არაა.  
შესაბამისად სხვადასხვა მარეგულირებელი მექანიზმის ამოქმედება ამ მხრივ თანამედროვე მედიის 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. რაც შეეხება ტრადიციულ მედიას, მასზე მკაფიო 
მონიტორინგს „კომუნიკაციების ეროვნული კომისია“ და „საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის 
ქარტია“ ახორციელებს. გარდა ამისა, ტრადიციული მედიის ფუნქციონირებისთვის არსებობს 
„კანონი მაუწყებლობის შესახებ“, რომელიც არსებულ დარღვევებზე რეაგირებს და მოუწოდებს მას 
დაიცვას პროფესიული ეთიკის სტანდარტები, წინააღმედგ შემთხვევაში დაჯარიმდება გარკვეული 
თანხის სანაცვლოდ. მიუხედავად ახალი მედიის აქტუალობისა იგი დღეს მაინც არ ითვლება მთავარ 
მედიასაშუალებად, რადგან ამ პროცესს გარკვეული დრო სჭირდება. საზოგადოება, განსაკუთრებით 
საარჩევნო პროცესების დროს, სარგებლობს ორივე მედიაპლატფორმით, რათა შემდეგ  შეაჯეროს 
განსხვავებული პოზიციები და ჩამოუყალიბდეს საბოლოო აზრი. მედიასაშუალებები აშუქებენ 
პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიას, რაც მის ფუნქციაზე მიუთითებს. მედია 
ერთგვარ ბერკეტს წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტებისთვის, მეტი პოპულარობის შეძენისა და 
საკუთარი თავის დადებით კონტექსტში წარმოჩენისთავის. სწორედ, ტელეარხების სიმრავლემ და 
მზარდმა კონკურენციამ  პოლიტიკური შინაარსის გადაცემათა შემცირება გამოიწვია. 
პოლიტიკოსები სულ უფრო მეტად იყენებენ ე.წ Sound bite-ებს, ანუ საგანგებო ფრაზებს, რომლებიც 
შემდეგ ხშირად ისმის ახალი ამბების გამოშვებებში, აქედან გამომდინარე,  ახალი ამბების 
გამოშვებები უფრო ნაკლებად  ანალიტიკური გახდა.5 ასევე,  მედიამ უნდა უზრუნველყოს 
არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიქეტების იდეოლოგიისა ან საარჩევნო კამპანიის თანაბარი 
გაშუქება. სამართლიანი დებატების წარმართვაში აუცილებელია წინასწარ განისაზღვროს  
დებატების ფორმატი, ხანგრძლივობა, მონაწილეთა რაოდენობა და ა.შ 

 მონაწილეთა რაოდენობის განსაზღვრა მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან დებატების დროს ისინი 
ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდებიან. დისკუსიის ეს ფორმატი მაყურებელს 
შესაძლებლობას აძლევს უკეთ დაინახოს პარტიის უარყოფითი და დადებითი მხარეები. 
რასაკვირველია, დებატებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს ყველა პარტიიის წარმომადგენელი, რადგან 
ეს აუდიტორიას უფრო დააბნევს და პოლიტიკურ ქაოსს გამოიწვევს. მაგალითად,  ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ტელეგადაცემაში 30-დან 40-მდე კანდიდატს მონაწილეობა 
მიუღია, რომელიც არ იყო მედიისთვის გაშუქების რელევანტური ფორმა. საჭიროა, წინასწარ 
განისაზღვროს კრიტერიუმები, რის მიხედვით მიიღებენ მონაწილეობას კონკრეტული პარტიის 
წამომადგენლები. ასეთ შემთხვევაში, უნდა გათვალისწინდეს აუდიტორიის ინტერესები, რაც 
კანდიდატის მაღალ რეიტინგს ითვალისწინებს რეპრეზენტატული კვლევებისას.6  

ჩვენი დაკვირვების შედეგად ტრადიციულ და ახალ მედიაში  წარმოჩინდა პოლიტიკური 
სუბიექტების წინასაარჩევნო კამპანია. კვლევის თვისებრივი მეთოდით დავაკვირდით ქართული 
საინფორმაციო საშუალებების დადებითსა და უარყოფით ტენდენციებს: უზრუნველყოფს თუ არა 
მედია მოქალაქეებს სათანადო ინფორმაციით იმისათვის, რომ მათ ადეკვატური არჩევანი გააკეთონ. 
მონიტორინგის სუბიექტად შემდეგი სატელევიზიო არხები შეირჩნენ: იმედი.  ახალი მედიიდან: 
publika.ge; kvira.g;  news.on.ge.  

2.1. Publika.ge 

Publika.ge-ზე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით არ გამოვლენილა მკაფიოდ 
დადებითი ან უარყოფითი ტენდენცია რომელიმე პარტიის მიმართ. შუქდებოდა სხვადასხვა 
პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიები. მაგალითად: 20 ოქტობერს  Publika.ge-ზე 
„თავისუფალი დემოკრატების“ საარჩევნო პროგრამა გამოქვეყნდა, ხოლო  25 ოქტომბერს ნინო 
ბურჯანაძის აჭარაში წარდგენილი პროგრამა. ასევე, შუქდებოდა პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის 
დებატები. 15 ოქტომბერს გამოქვეყნდა სტატია  კანდიდატების დებატებთან დაკავშირებით, 
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ფუძემდებლის გიორგი ვაშაძისა და „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი 

                                                            
5 ი.ლანგი, „მედია და არჩევნები“. ევროსაბჭო. თბილისი. გამომცემლობა რეგტაიმი2003წ   გვ. 21. 
6 იქვე. გვ. 36-38. 
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ლიდერის, მამუკა მდინარაძის მონაწილეობით.  გარდა ამისა, Publika.ge მკითხველს აწვდიდა 
ინფორმაციას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ხედვებთან დაკავშირებით.   

12 ოქტომბერს გამოქვეყნდა სტატია „რა ხედვები აქვთ პარტიებს გარემოს დაცვის მიმართულებით“ 
ხოლო 14 ოქტომბერს „რა ხედვები აქვთ პარტიებს“. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, 
რომ Publika.ge სამართლიანად აშუქებს არჩევნების პროცესებს. გარდა ამისა, არ გვხვდება 
ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებისა და სამართლებრივი დარღვევები. 

2.2. kvira.ge 

Kvira.ge 2020 წლის საპარლმენტო არჩევნების პროცესების გაშუქების დროს მმართველ გუნდს 
დადებით კონტექსტში აქტიურად აშუქებდა. ხოლო სხვა მხრივ, ოპოზიციური ძალების 
დისკრედიტაციის მცდელობა შეიმჩნეოდა. დაკვირვების შედეგად  გამოიკვეთა ისეთი დარღვევები, 
როგორიცაა: მოვლენების ცალმხრივი გაშუქება და კონკრეტულ პირებისადმი დაუდასტურებელი 
ბრალდებები, რომლებიც ცილისწამების კონტექსტს შეიცავდა.  

„ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ მე-3 პრინციპის თანახმად ჟურნალისტმა უნდა გადასცეს 
ინფორმაცია მხოლოდ იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელთა წყარო დადასტურებულია. 

კერძოდ: „წყარო დადასტურებულია” ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჟურნალისტმა იცის 
ვინ არის ამა თუ იმ ფაქტის წყარო – თუმცა, შეუძლია, მისი ვინაობა არ გაამხილოს. ამ მუხლის 
ქვემდებარე არ არის წყაროს სანდოობის საკითხი. აქ არ იგულისხმება ადამიანი, ვისაც აქვს 
შესაბამისი კომპეტენცია და ვისაც ხელი მიუწვდება კონკრეტულ ინფორმაციაზე.“ 

 წინასაარჩევნო პერიოდში Kvira.ge აქტიურად აშუქებდა მხოლოდ მმართველ პარტიას. მაგალითად:  
„ქართული ოცნების“ საპარლამენტო სიის წევრმა კახაბერ კუჭავამ აღნიშნა, რომ   8 წლის 
განმავლობაში „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ არჩევნების ჩატარების სტანდარტები უმაღლეს 
დონეზე აიყვანა. წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას მედიის მთავარი ამოცანაა, აჩვენოს 
ამომრჩეველს თუ ვის სურს ხელისუფლებაში მოსვლა, რამდენად რეალურია მათი დაპირებები და 
აქვთ თუ არა მათი შესრულების პოტენციალი. სწორედ ეს ინფორმაცია დაეხმარება ამომრჩეველს, 
მიიღოს გაცნობიერებული გადაწყვეტილება კენჭისყრის დღეს.7 აღნიშნულ არხზე კრიტიკული 
აზრისა და სიღრმისეული ანალიზის ნაკლებობაა, რაც ეწინააღმდეგება დემოკრატიული მედიის 
პრინციპებს.  

Kvira.ge საკითხებს აშუქებს ზედაპირულად, შემოიფარგლება სახელმწიფო უწყებათა 
წარმომადგენლებისა და პოლიტიკოსთა ყოველდღიური საქმიანობისა და განცხადებების 
ტირაჟირებით. მასალები არ არის გააშუქებული სიღრმისეულად, რომელიც ორივე მხარის 
წარმოჩინებას ითვალისწინებს. ასევე, აუდიტორიას არ სთავაზობს  მიმდინარე მოვლენების 
კრიტიკულ და მრავალმხრივ ანალიზს.  იგი შემოიფარგლება ისეთი სტატიებით როგორიცაა: „ თეა 
წულუკიანის ბრიფინგი, ოპოზიცისს სქემასთან დაკავშირებით“, „ეს არჩევნები, პირველყოვლისა, 
მომავლისთვის არის მნიშვნელოვანი, თუმცა საზოგადოებას, ამასთანავე, აქვს შესაძლებლობა, რომ 
პოლიტიკური ველიდან „ნაციონალური მოძრაობა”  გაიყვანოს – არჩილ თალაკვაძე“,  „31 ოქტომბერს 
ჩვენ მთელ მსოფლიოს უნდა ვანახოთ როგორი არის სანიმუშო, ღია, დემოკრატიული არჩევნები 
პანდემიის პირობებში“ - გიორგი გახარია“. 

2.3. news.on.ge 

დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა რომ,  news.on.ge დიდ ყურადღებას აქცევდა   არჩევნებში 
მონაწილე სუბიექტების მიუკერძოებელ გაშუქებას. დაბალანსებულად შუქდებოდა სხვადასხვა 
პოლიტიკური პარტიის შეხვედრები და წინასაარჩევნო კამპანიები. news.on.ge ცდილობდა 
საზოგადოებისთვის  მიეწოდებინა  ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტების ხედვებისა და 
დამოკიდებულების შესახებ,  აკეთებდა შეფასებებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა: 

                                                            
7 კ. კუჭავა: ბოლო 8 წლის განმავლობაში ავწიეთ არჩევნების ჩატარების სტანდარტი,  მაგრამ დარწმუნებული ვარ, 2020-ის 
საპარლამენტო არჩევნები იქნება  განსაკუთრებული და საამაყო“, kvira.ge, 2020 წლის 23 ოქტომბერი, ხელმისაწვდომია აქ; 
http://kvira.ge/604607[უ. გ. 10.02.2021]. 
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ქვეყნის პოლიტიკური კურსი და უმცირესობის უფლებების დაცვა. დაკვირვების შედეგად არ 
გამოვლენილა რომელიმე პარტიის მიმართ  დადებითი ან უარყოფითი ტენდენცია. აქედან 
გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ არჩევნების პერიოდში news.on.ge არ მანიპულირებს 
საზოგადოებრივი აზრით და არც თავად ხდება მანიპულირებადი რომელი სობიექტის ან პარტიის 
მხრიდან.8 

2.4. იმედი 

დაკვირვების შედეგად ცხადად შეინიშნებოდა იმედის დადებითი დამოკიდებულება მოქმედი 
ხელისუფლების მიმართ, ხოლო უარყოფითი ოპოზიციური ძალების მიმართ. აქტიურად და 
დადებით კონტექსტში შუქდებოდა მმართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიები.  
მიუკერძოებლად და სამართლიანად ინფორმაციის გაშუქების ვალდებულება „მაუწყებლობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 54-ე მუხლითაა განსაზღვრული. მიუკერძოებლობა და  
სამართლიანობა დაცული იქნება, თუ პირმა ინფორმაცია ობიექტურად, თავისი შეხედულებებისა და 
გრძნობების გათვალისწინების გარეშე გააშუქა, თუმცა ის ბალანსი რაც მედიასაშუალებებს ევალბათ 
რომ დაიცვან იმედის ეთერში დარღვეული იყო. 20 ოქტომბერს ქრონიკა 20:00-ზე გავიდა მმართველი 
პარტიის მიერ ჩატარებული შეხვედრა და წინასაარჩევნო კამპანია რუსთავში. აქტიურად 
შუქდებოდა გიორგი გახარიასა და ირაკლი კობახიძის ბრიფინგები და შეხვედრები. არ შუქდებოდა 
ოპოზიციური ძალების წინასაარჩევნო კამპანია, იმედის ეთერში აშუქებდნენ ისეთ მასალებს, სადაც 
უარყოფითად იყო მოხსენიებული ოპოზიციური ძალები. მაგალითად 20 ოქტობერს 21 საათზე 
ქრონიკის ეთერში გაშუქდა ისეთი განცხადება, როგორიცაა: „ოპოზიციის მორიგი პროვოკაცია“ 
ხოლო 22 ოქტომბერს გავიდა  განცხადება, სადაც წარმოდგენილი იყო ოპოზიციური ძალის ერთ-
ერთი წარმომადგენელი მიხეილ სააკაშვილი უარყოფით კონტესტში: ("ქართული დასის“ ლიდერი 
სააკაშვილს სახელმწიფოს ღალატში ადანაშაულებს). 

 25 ოქტომბერს იმედის კვირის ეთერში გავიდა გადაცემა სათაურით „ღარიბი მიშას მდიდარი დედა“, 
სადაც გაუმიჯნავი იყო სარედაქციო მასალა და ჟურნალისტის აზრი.9   მაუწყებელი ვალდებულია 
უზრუნველყოს მოვლენის ზუსტი და სამართლიანი გაშუქება ისე, რომ შესაძლებელი იყოს 
ერთმანეთისგან ფაქტისა და აზრის გამიჯვნა,   ავტორის პოზიციის იდენტიფიცირება. კერძოდ: 
„საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ 1-ლი პრინციპის თანახმად: ჟურნალისტმა 
პატივი უნდა სცეს სიმართლეს და საზოგადების უფლებას – მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია. 

„ამ მუხლის ძირითადი სიმძიმე მოდის სიტყვებზე: ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს. უნდა ჩანდეს 
ჟურნალისტის მცდელობა, რომ მან საზოგადოების მიმართ გამოიჩინა პატივისცემა და ბოლომდე 
გადაამოწმა ფაქტები, რათა გამოექვეყნებინა სიმართლე და ზუსტი ინფორმაცია.ზუსტ 
ინფორმაციად, შეთანხმების თანახმად, ჩაითვლება ორ წყაროსთან გადამოწმებული ინფორმაცია, 
რომელშიც იდენტიფიცირებულია ადამიანი, ადგილი, მოვლენა – ვისაც და რასაც ეხება 
ინფორმაცია“.10 

არაიდენტიფიცირებული ინფორმაცია, თუნდაც მნიშვნელოვანი, უნდა გავიდეს სარედაქციო სვეტში 
და არა ახალ ამბებში. იგივე ეხება ამბავს, რომელსაც ჟურნალისტი შეესწრო, მაგრამ რომელიც არ 
დასტურდება დოკუმენტურად ფოტოთი, ვიდეოთი, ხმის ჩანაწერით და ა.შ. 

                                                            
8 მ. პატარიძე, წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადობრივი აზრის კვლევების გაშუქებასთან დაკავშირებით 
ადმინისტრაციული სანქცირების პრაქტიკა. თბილისი. მედიის განვითარების ფონდი, 2016.  
9 .„ქართული დასის“ ლიდერი სააკაშვილს სახელმწიფოს ღალატში ადანაშაულებს“ imedi.ge, 2020 წლის 22 ოქომბერი, 
https://www.imedi.ge/ge/video/63833/qartuli-dasis-lideri-saakashvils-sakhelmtsipos-galatshi-
adanashaulebs#!?from=1603152000&page=1&to=1603324800 [უ. გ.15.02.2021]. 
10 ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია: „არჩევნების გაშუქება - სახელმძღვანელო წესები“. სიძულვილის ენა, აბზაცი 1 და 3, 
https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/34569-archevnebis-gashuqeba-sakhelmdzghvanelo-tsesebi[უ. 
გ.15.02.2021]. 
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3. თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევები 

წარმოგიდგენთ ჩაღრმავებულ-სტრუქტურირებულ ინტერვიუს პატრიოტთა ალიანსის  
წევრ, გიორგი კასრაძესთან.  2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე  „პატრიოტთა ალიანსმა“ იგი 
წარადგინა მაჟორიტარობის კანდიდატად საჩხერე-ჭიათურა-ხარაგაულის ოლქში. 

• დამოუკიდებელია თუ არა ქართული მედია ? 

არ არის დამოუკიდებელი, პრესაც და სამაუწყებლო მედიაც  კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების 
ინტერესებს ატარებენ, რაც აისახა  წინასაარჩევნო პროცესებზე. იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც 
მხარს უჭერდა რომელიმე კონკრეტული არხი და ატარებდა მის პოლიტიკას  უფრო მეტი 
ამომრჩეველი ჰყავდა.  

• აუცილებელია თუ არა მედია იყოს  დამოუკიდებელი და ნეიტრალურად გააშუქოს 
არჩევნების პროცესი ? 

წესით მედია უნდა იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი გავლენებისაგან, თუმცა მსოფლიოში 
იშვიათად მოიძებნება ასეთი მედიასაშუალება. საზოგადოების ლიბელარული ნაწილი ფიქრობს, 
რომ  დასავლეთსა და ამერიკაში მედია უფრო დაბალანსებულია, ყოველ შემთხვევაში, არ ხდება 
ფაქტების გაყალბება, რასაც ჩვენს რეალობაზე ვერ ვიტყვით. ისეთი მედია, როგორიც CNN-ია მეტ-
ნაკლებად პოლიტიზირებულია, თუმცა მათ აქვთ კონკრეტული სარედაქციო პოლიტიკა და 
იზიარებენ დონალდ ტრამპის იდეოლოგია. ეს ყველაფერი არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ თითქოს 
აღნიშნული არხი სიცრუის ტირაჟირებას ეწევა, პირიქით, იგი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე 
პრესტიჟული და გავლენიანი მედიაგამოცემა, რომელიც თითოეულ აზრს პატივს სცემს. დონალდ 
ტრამპის არჩევნების დროს CNN აქტიურად აშუქებდა ჰილარი კლინტონს დადებით კონტექსტში და 
ტრამპის მიმართაც არაერთი უარყოფითი ტენდენციაც შეიმჩნეოდა, რაც ობიექტური მედიის 
მანიშნებელია. ეგზიტპოლის წინასწარი შედეგებიც კი განსხვავებული შედეგებით გამოაქვეყნა ამ 
არხმა. იქ ცალსახა იყო მიკერძოების ხარისხი. დონალდ ტრამპი ხშირად ამხელდა ტელევიზიებს და 
პრესას, რომელიც ხშირად ავრცელებდნენ ცრუ ან პოლიტიზირებულ ინფორმაციებს. დღევანდელ 
ტელევიიზიებს არ აქვთ დამოუკიდებლად არსებობის საშუალება, ამიტომ  ცდიოლობენ 
პოლიტიკოსების ან კონკრეტული ორგანიზაციების ხარჯზე იარსებონ. 

• ახდენს თუ არა, მედია გავლენას საზოგადოებრივ აზრზე არჩევნების გაშუქების დროს? 

რა თქმა უნდა,  ამის კარგი მაგალითია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები. 2016 წელს სამმა 
პოლიტიკურმა პარტიამ გაინაწილა მანდატები პარლამენტში. ესენი იყვნენ: პატრიოტთა ალიანსი, 
ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. სამივე  მათგანს ჰყავს საკუთარი იდეოლოგიის 
მხარდამჭერი მედია. პარლამენტში ადგილები გადანაწილდა იმის მიხედვით, რამდენად ენდობოდა 
საზოგადოება ამა თუ იმ ტელევიზიას. თუმცა 2020 წლის არჩევნებს თუ შევადარებთ აქ სხვა 
ფაქტორებმაც იმოქმედა, კონკრეტულად 1 პროცენტიანმა ზღვარმა.  1 პროცენტიანი ზღვარის 
გადალახვა კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს არ გაუძნელდათ.    

• არჩევნების პერიოდში ალტერნატიული მედია უფრო სანდოა თუ ტრადიციული და რატომ? 

ორივეს ვაკვირდები და ყველა მედიასაშუალება, ეს იქნება ახალი მედია თუ ტრადიციული არიან 
პოლარიზებულები. ახალ მედიასაც ჰყავს მომხმარებელი, მაგრამ  ტრადიციული მედია უფრო 
წამყვანია, რადგან დიდი დაფარვა აქვს ქვეყნის მაშტაბით. ნდობის მხრივ უფრო ტრადიციულს 
ვენდობი, თუმცა არა ერთ კონკრეტულ რომელიმე არხს, არამედ ერთსა და იმავე ინფორმაციას 
სხვადასხვა არხზე ვუყურებ, რადგან საბოლოოდ საკუთარი შეხედულება ჩამოვაყალიბო რომელიმე 
ფაქტთან დაკავშირებით. 

• ხვდებით თუ არა  მედიაში სამართლებრივ/პროფესიული ეთიკის დარღვევებს არჩევნების 
დროს  და რომელ საშუალებებში უფრო ინტენსიურია ის? (ტრადიციული/ახალი მედია) 

ტელევიზიებს მეტ-ნალკებად აკონტროლებს სხვადასხვა კომისია, მაგალითად „კომუნიკაციების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისია“ და „საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია“, 
რომელიც ტრადიციულ მედიაზე აქტიურად აწარმოებს მონიტორინგს. ხოლო ახალი მედიის 
კონტროლი ნაკლებად ხორციელდება. მაგრამ თუ „მთავარ არხს“ განვიხილავთ, მაშინ მისი 
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კონტროლი სოციალურ ქსელშიც და ტრადიციულშიც ერთნაირია, რადგან არ იცავს არხი 
პროფესიული ეთიკის ნორმებს. აქედან გამომდინარე, დარღვევები ორივე საშუალებებში 
ერთნაირად არის ახალ მედიაშიც და ტრადიციულშიც. 

• არსებობს მოსაზრება რომ, ტრადიციული  მედია არჩევნების გაშუქებისას შედარებით უფრო 
ნეიტრალურია ვიდრე ახალი მედია (სოციალური ქსელები და ვებგვერდები). ეთანხმებით 
თუ არა ამ მოსაზრებას? 

ვეთანხმები, იქიდან გამომდინარე, რომ ტრადიციული მედიას აკონტროლებენ, მედიასაშუალებები 
ცდილობენ, რომ აკონტროლონ თავიანთი სარედაქციო მასალები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ 
მიმართ აღიძრება გარკვეული ნორმები და ეთიკის ქარტიის მეშვეობით განაჩენიც გამოიტანება. 
ტრადიციული მედია ცდილობს დაიცვას ნეიტრალიტეტი, თუმცა რამდენად გამოსდის ეს უკვე სხვა 
საკითხია. ხოლო რაც შეეხება ახალ მედიას კონკრეტული კანონმდებლობა, რომელიც მას 
გააკონტროლებს არ არსებობს, შესაბამისად მათი მოწესრიგებაც რთულია. 

• არის მოსაზრება რომ მედია აქვეითებს საკუთარი პუბლიკის უნარს, შეიქმნას ობიექტური 
წარმოდგენა რეალური პოლიტიკური მოცემულობების შესახებ, ანუ მედია ახშობს 
ადამიანის განსჯის  უნარს. 

ადამიანები ინფორმაციას იღებენ არა მხოლოდ ისე, როგორც კონკრეტული მედიასაშუალება 
აწვდით მათ, არამედ ისინი კრიტიკულად უყურებენ ყოველ გადაცემას და ცდილობენ გამოიტანონ 
საკუთარი დასკვნები. ეს კონკრეტული გადაცემის ქვეშ მოცემულ კომენტარებშიც კარგად ჩანს. 
ამიტომ, საზოგადოება კარგად ხვდება რა დროს არის მედიატექსტი პოლიტიკურად მიკერძოებული 
და ობიექტური.11 

წარმოგიდგენთ ჩაღრმავებულ ინტერვიუს, „რუსთავი 2“-ის ჟურნალისტთან, ანი ხოშტარიასთან. იგი 
არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც ჟურნალისტიკაშია, თუმცა არჩევნების გაშუქების თვალსაზრისით 
გამოცდილება უკვე შეიძინა. საინტერესოა რას ფიქრობს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. 

• რას გულისხმობს მედიის მხრიდან არჩევნების სამართლიანი გაშუქება და რა როლი   
აკისრია მას საზოგადოებისთვის? 

უპირველესად, წინასაარჩევნო პერიოდი საკმაოდ დაბალანსებული უნდა იყოს. თითოეულ 
პოლიტიკურ ძალას უნდა დაეთმოს თანაბარი დრო, რადგან მათი საზოგადოების წინაშე წარმოჩენა 
და პროგრამის გაცნობა ობიექტურობის ფარგლებში გაშუქდეს. ამომრჩევლებს, ხშირ შემთხვევაში, 
ეზარებათ საარჩევნო ბუკლეტების წაკითხვა, ამიტომ ძირითადად ამჯობინებენ მედიის 
საშუალებით გაეცნონ პოლიტიკური სუბიექტების იდეოლოგიებს. ასე რომ, მედია ვალდებულია 
ყველა ის საკითხი წამოწიოს წინ, რაც აუდიტორიისთვის ღირებულია. 

• როგორ აშუქებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები საარჩევნო პროცესებს და 
რამდენად იცავენ ჟურნალისტები სარჩევნო პროცესების დროს სამართლებრიც/ეთიკურ 
ნორმებს? 

მედია საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული საარჩევნო პროცესების გაშუქებაში, რადგან 
სამართლიანი არჩევნების ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის დემოკრატიულობის 
განსაზღვრისთვის. რაზეც ერთ-ერთი საკვანძო როლი აკისრია, მასმედიას. იგი გვერდს ვერ აუვლის 
მსგავს მნიშვნელოვან პროცესებს, რადგან იგი არის სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტუტუსა და 
საზოგადოებას შორის ინფორმაციის გამტარი. ჩემი აზრით, შეძლებისდაგვარად, მედიის 
წარმომადგენლები ცდილობენ დაიცვან სამართლებრივი და პროფესიული ეთიკის ნორმები. 

• მედიის წარმომადგენლები საარჩევნო პროცესების გაშუქებისას ხელმძღვანელობენ თუ არა 
არჩევნების შესახებ კონსტიტუციით გათვალისწინებული კანონით? 

წინასაარჩევნო პერიოდში „ცესკო“ მასმედიის წარმომადგენლებს ურიგებს სხვადასხვა 
საინფორმაციო ბუკლეტს და ატარებს გარკვეულ ტრენინგებს, რათა ჟურნალისტები 
ინფორმირებულები იყვნენ პროცესების გაშუქების დროს. აღნიშნული, განსაკუთრებით 

                                                            
11 თვისებრივი ინტერვიუ გ. კასრაძე,  საჩხერე-ჭიათურა-ხარაგაულის ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდანტი  დეპუტატი. 
პარტია პატრიოტთა ალიანსის წევრი. 
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მნიშვნელოვანია, დამწყები ჟურნალისტებისთვის, რომლებსაც პირველად უწევთ არჩევნების 
გაშუქება.  

• რა არის ჟურნალისტის მისია და ანგარიშვალდებულება საარჩევნო პროცესების გაშუქებისას 
საზოგადოების წინაშე? 

ჟურნალისტი ვალდებულია საარჩევნო პროცესები გააშუქოს ზუსტად, დაბალანსებულად და 
ობიექტურად, რათა შექმნას კონკრეტული პოლიტიკური იდეოლოგიებისადმი საზოგადოებრივი 
აზრი. მოგეხსენებათ, არჩევნების დღე ისედაც ემოციურად დაძაბული დღეა, ჟურნალისტის 
ზედმეტად ნათქვამმა არასწორმა სიტყვამ შეიძლება დისბალანსი გამოიწვიოს.  

• ახდენს თუ არა მედია საზოგადოებრივი აზრის კვლევისას ტენდენციურობის 
გამომჟღავნებას? 

სამწუხაროდ, ხშირად იჩენს მედია ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიისა თუ კანდიდატისადმი 
ტენდენციურობას, რაც ხელს უშლის წინასაარჩევნო პროცესის სამართლიან გაშუქებას. 

• გაქვთ თუ არა გარკვეული წარმოდგენა არჩევნების გაშუქების საერთაშორისო 
პრაქტიკასთან? 

BBC-ის ჟურნალისტური სტანდარტები საარჩევნო პროცესების გაშუქებისას სამაგალითო და 
ადეკვატურია. კარგი იქნება, თუ ქართული მედიაც იხელმძღვანელების მათი წესების  მიხედვით.12 

თვისობრივი და როდენობრივი  მეთოდების  ფორმატში გამოვიყენეთ ანკეტური გამოკითხვა, 
რომელშიც 150-მა სოციალური ქსელის მომხმარებელმა მიიღო მონაწილეობა. გამოიკითხა: 
ბაკალავრიატის სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები (49), ლექტორები (7) და სხვა პროფესიის 
წარმომადგენლები( 56). გამოკითხვა ჩატარდა  google drive-ის მეშვეობით, რომელშიც გამოვიკვლიეთ 
როგორია საზოგადოებრივი აზრი ტრადიციულ და ახალ მედიაში არჩევნების  გაშუქების დროს.  

 გამოკითხულთა ასაკობრივი სეგმენტის მონაცემებია: 18-20 წლამდე  69.3%,                    21-30-
მდე  23.5%  ხოლო 31-40-მდე 7.4%. სქესი:  79.7%- მდედრობითი; 20.3%-მამრობითი. 

 გამოკითხულთა აზრით, მედიის როლი არჩევნების გაშუქებისას შემდეგნაირად 
განისაზღვრა: მათი უმეტესობა, 85.6% ფიქრობს რომ მედიის როლი მნიშვნელოვანია; 11.8%-ს 
მიაჩნია რომ მედიის როლი არჩევნების გაშუქებისას მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია; ხოლო 
გამოკითხულთა 1-1% ფიქრობს რომ არ არის მნიშვნელოვანი და ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა უჭირს.  

 გამოკითხულთა 71.9% თვლის რომ მედია გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე 
არჩევნების პროცესში, ხოლო 23.5% თვლის რომ  მედიის როლი  მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანია. 

 საზოგადოების  37.3% მედიის მიერ გაშუქებული წინასაავრჩევნო კამპანიით მეტ-ნაკლებად  
ხელმძღვანელობს, ხოლო 30.7% ხშირად; 

 გამოკითხულთა 56.9% თვლის რომ წინასაარჩევნო კამპანია საქართველოში            მეტ-
ნაკლებად სუბიექტურია; 26.1% კი თვლის რომ  მედიის მიერ  წინასაარჩევნო კამპანია  სუბიექტურია; 

 54.9% თვლის რომ მედიის გზავნილები არჩევნების პროცეში მეტ-ნაკლებად ობიექტურია. 
20.3% თვლის რომ გზავნილები არაობიექტურია;  

 კითხვაზე არჩევნების  გაშუქების პროცესში ახალი მედია უფრო სანდოა (სოციალური 
ქსელები, ელექტრონული მედია) თუ ტრადიციული, გამოკითხულთა  38.6% თვლის რომ 
ტრადიციული მედია უფრო სანდოა; 32% თვლის რომ არცერთი არ არის სანდო; 10.5% თვლის რომ 
ორივე სანდოა, ხოლო 19% თვლის რომ ახალი მედია უფრო სანდოა; 

 საზოგადოების 53.3% ფიქრობს რომ  მედიასაშუალებები  მეტ-ნაკლებად აქცევენ  
ყურადღებას არჩევნების გაშუქებისას სამართლებრივ და პროფესიულ-ეთიკურ ვალდებულებებს; 
23% თვლის რომ მედიასაშუალებები აქცევენ ყურადღებას  ყოველივე ამას; 

                                                            
12ჩაღრმავებული ინტერვიუ,  „რუსთავი 2“-ის,  საინფორმაციო გადაცემა „კურიერის“ რეპორტიორთან ანა  ხოშტარიასთან.   
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 არსბობს მოსაზრება რომ, პროფესიონალი მედია არჩევნების გაშუქებისას შედარებით უფრო 
ნეიტრალურია, ვიდრე ახალი მედია (სოციალური ქსელები და ვებგვერდები). ეთანხმებით თუ არა 
ამ მოსაზრებას?  ამ კითხვაზე გამოკითხულთა პასუხები შემდეგნაირია: 

 ტრადიციულ მედიას აქვს არჩევნების გაშუქების მრავალმხრივი და მრავალგვარი 
გამოცდილება. საქართველოში სოციალური ქსელები და განსაკუთრებით საინფორმაციო 
ვებგვერდები ახლაღა დგამს პირველ ნაბიჯებს. ჩემთვის, როგორც მაყურებლისთვის, რომელიც 
აქტიურადაა ჩართული საარჩევნო პროცესებში, მნიშვნელოვანია, ორივე მხარისგან მოწოდებული 
ინფორმაცია, თუმცა  უფრო მეტად ვეყრდნობი ტრადიციულ მედიას;  

 ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები, რადგან ქართული ტელევიზიები პარტიული 
დამოუკიდებლობით არ გამოირჩევიან, რაც მათ საარჩევნო პროცეების გაშუქებაზეც მკვეთრად 
აისახება; 

 არ ვეთანხმები, რადგან ჩვენ იმ რეალობაში ვცხოვრობთ, სადაც ხშირად მედიას უზღუდავენ 
თავისუფლებას, თუნდაც იმის გამო, რომ მათთვის არასასურველ ინფორმაციას ავრცელებენ, თუმცა 
მათვის პირველ ადგილას დგას სამართალი, მნიშვნელოვანია, ხალხის ხმა. აქედან გამომდინარე, 
ისინი ცდილობენ თქვან სიმართლე და პირიქით გააშუქონ ყველაზე მძიმე უსამართლობა, თუნდაც 
გაყალბება, მოსყიდვა და სხვა.  

 ამ მოსაზრებას არ ვეთანხმები და დავძენ, რომ მედია ზოგადად არ არის ნეიტრალურო 
არცერთი საკითხის მიმართ. ის ხშირად უსამართლოდ იჭრება იმ სივრცეში, სადაც დაუშვებელია 
გადაღება და აჭიანურებს პროცესებს, წერს საკითხებზე, რომელიც 60%-ით დეზინფორმაციის 
შემცველია. მეტი სამართლებრივი რეგულირება სჭირდება მედიას, რომ ტელესივრცე იყოს 
ობიექტური; 

 რა თქმა უნდა, პროფესიონალი მედია ბევრად უფრო ნეიტრალურია ახალ მედიასთან 
შედარებით, ამას განაპირობებს ის ფაქტი, რომ ახალ მედიაზე წვდომა ბევრად მარტივია და 
შესაბამისად ნებისმიერს შეუძლია სუბიექტური დამოკიდებულების გამოხატვა. განსხვავებით 
პროფესიონალი მედიისგან, რომელზეც დიდი გუნდი იხარჯება. 

ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა, აჩვენა რომ არჩევნების გაშუქებისას ჟურნალისტები, 
მედიამენეჯერები, მედიამფლობელები პროფესიულ და ეთიკურ სტანდარტებზე უნდა 
შეთანხმდნენ, დაიცვან ჟურნალიტური პრინციპები. საერთაშორისო გამოცდილების 
პარალელურად, განსაკუთრებით სასარგებლო იქნებოდა ქართული მედიასივრცისთვის. 

დასკვნა 

კვლევის შედეგების მიხედვით ვასკვნით, რომ საქართველოში მედია მეტ-ნაკლებად მანიპულირებს 
საზოგადოებრივი აზრით, თუმცა თავად ხდება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალისგან 
მანიპულირებადი. გამოკითხულთა შედეგებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რაოდენ 
დიდია მედიის როლი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებაში. მასობრივ საინფორმაციო 
საშუალებებს აქვს მნიშვნელოვანი გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე, ანუ ფართო მასების 
პოლიტიკური განწყობების მთავარი განმსაზღვრელი სწორედ მასმედიაა. იგი არის სხვადასხვა 
ინსტიტუტს შორის მედიატორი და ინფორმაციის გამტარი. 

საზოგადოების 35%-ზე მეტი პოლიტიკური არჩევანის გაკეთებისას ხელმძღვანელობენ მედიის 
გზავნილებით, ანუ ამ შემთხვევაში აშაკარაა ამომრჩევლების განწყობა და დაბალი ნდობის ხარისხი 
მედიასაშუალებების მიმართ. კვლევისას გამოიკვეთა, რომ ამომრჩევლები პოლიტიკური არჩევანის 
გაკეთებისას არ კმაყოფილდებიან და შესაბამისად არც ხელმძღვანელობენ მედიის გზავნილებით, 
არამედ ისინი ინფორმაციის მოსაპოვებლად, მათზე უფრო მცოდნე ადამიანებს მიმართავენ. 
თეორიული ცოდნიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საარჩევნო პროცესებისას მედიას 
აქვს შეზღუდული გავლენა საზოგადოებაზე, რაც ერთი მხრივ, მასობრივი საინფორმაციო 
საშუალებების განუსაზღვრელი გავლენის სტერეოტიპის დამსხვრევაზე მიუთითებს. 

ანკეტური გამოკითხვისას დადგინდა, რომ კვლევაში მიღებული სუბიქტების 50%-ზე მეტი თვლის, 
წინასაარჩევნო კამპანია საქართველოში მეტ-ნაკლებად ტენდენციურია. მედიის წარმომადგენლები 
უშუალოდ თავიანთი სარედაქციო პოლიტიკის მიხედვით ხელმძღვანელობენ, რაც 
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ერთმნიშვნელოვნად გამორიცხვას სუბიექტურობას და მიკერძოებულობას. საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის კონტექსტში თუ განვიხილავთ აღნიშნულ ტენდენციას მკაფიო მიკერძოება იქნებოდა 
სახეზე, რადგან იგი სახელმწიფო ბიუჯეტზე დაფუძნებული დამოუკიდებელი მედიაინსტიტუტია. 

გამოკითხულთა უმეტესობა 38% თვლის, რომ არჩევნების გაშუქების პროცესში ტრადიციული მედია 
უფრო სანდოა, ვიდრე ახალი მედია. ამ შემთხვევაში გამოიკვეთა საზოგადოების განწყობა, როდესაც 
საარჩევნო პროცესების გაშუქებას ეხება საქმე, ისინი ირჩევენ სანდო მედიასაშუალებას, როგორიცაა 
ტრადიციული, რადგან გაშუქების თვალსაზრისით ფაქტები ეფუძნება სანდო წყაროებს და 
გადამოწმებას. ახალი მედიის ტენდენცია ამ შემთხვევაში აშკარად უარყოფითია, გამოკითხულთა 
20%-ზე ნაკლები მიიჩნევს, რომ ახალი მედია არაა სანდო. 

კვლევის შედეგად ვასკვნით, რომ მედიასაშუალებები მეტ-ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას 
სამართლებრივი და პროფესიული ეთიკის ვალდებულებებს. საზოგადოების ნახევარზე მეტი 
მიიჩნევს, რომ ქართული მედია ამ მხრივ ასე თუ ისე მოწესრიგებულია, თუმცა პერიოდულად 
ჟურნალისტები არღვევენ ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპებს. 

კვლევისას გამოიკვეთა შემდეგი მიგნებები: 

მედიამონიტორინგი საშუალებას აძლევს ჟურნალისტს შეაფასოს საკუთარი მოღვაწეობა. დაინახოს 
გაშუქებისას არსებული შეცდომები და დარღვევები, რომლის გამოსწორებასაც სამომავლოდ 
შეეცდება. ეს საშუალებას მისცემს მედიამოხელეს თავისი საქმიანობა კეთილსინდისიერად 
განახორციელოს და არ გახდეს მანიპულირებადი მედიამფლობელებისა ან კონკრეტული 
პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან;  

მონიტორინგი ხელს უწყობს მოვლენების ხარისხიან და სამართლებრივ გაშუქებას. ასევე, აძლიერებს 
საზოგადოებასა და მედიას შორის ურთიერთკავშირს. აღნიშნული ტენდენცია, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია, ისეთ ქვეყნებში, სადაც მედია მკაფიოდ პოლარიზებულია.  
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2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პრე და პოსტპერიოდების 
გაშუქება, სიძულვილის ენის გამოვლინება თანამედროვე ქართულ ტელემედიაში 

ნონა კირკიტაძე, 
 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

აბსტრაქტი 
საკონფერენციო თემა ეხება 2020 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პრე და პოსტპერიოდების 
გაშუქებისას სიძულვილის ენის გამოვლინებას თანამედროვე ქართულ ტელემედიაში, კერძოდ, 
დავაკვირდებით საზოგადოებრივ მაუწყებელს, TV პირველს, იმედს, რუსთავი 2ს და მთავარ არხს. ამ 
თემის განხილვა მისი აქტუალურობიდან გამომდინარე გახდა, თანაც ისეთ პერიოში, როგორიცაა 
საპარლამენტო არჩევნები, ამ პერიოდში კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია სიძულვილის ენის 
გამომჟღავნება ტელებედიებში. აგრეთვე, საჭირბოროტო საკითხია საზოგადოებისთვის 
სიძულვილის ენის ტირაჟირება, რადგან ამ პრობლემამ შესაძლოა გარკვეული სახის ზეწოლა 
განახორციელოს კონკრეტული პირისა თუ სოციუმის მიმართ. ხოლო, აღნიშნული ტელეარხების 
შერჩევა მოხდა მათი რეიტინგისა და განსხვავებული სარედაქციო პოლიტიკის მიხედვით. 
იმისათვის, რომ გამოვავლინოთ სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვები თუ ფრაზები, 
ამისათვის შევისწავლით ჩამოთვლილი ხუთი ტელეარხიდან მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებსა 
და პოლიტიკურ თოქშოუებს. აგრეთვე, სიძულვილის ენას დავყოფთ გარკვეული მახასიათებლით, 
რაც უკეთ დაგვეხმარება იმის გაგებაში თუ რა ფორმის სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი 
სიტყვათა შეთანხმებების ტირაჟირება შეიძლება გამომჟღავნდეს ქართულ ტელემედიებში. საკვლევი 
თემისთვის შევარჩიეთ თვისობრივ-რაოდენობრივი,  არაალბათური შერჩევის ერთ-ერთი სახე, 
შემთხვევით შერჩევის მეთოდი, რაც დაგვეხმარება სიძულვილის ენის სიტყვათა შეთანხმებების 
იდენტიფიცირებაში და შეგვეძლება ტელეარხების მიხედვით მათი გამოყენების სიხშირის დადგენა. 
ამგვარად, ჩვენი მიზანია, წარმოვაჩინოთ ამ თემასთან დაკავშირებული პრობლემა და მის 
გამოვლინების სიხშირე, რათა სამომავლოდ დავსახოთ სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით 
გამოხატული სიტყვების თუ ფრაზების შემცირების ალტერნატიული გზები ქართულ 
ტელემედიაში. შედეგად კი, თანამედროვე ქართული ტელეარხები შეძლებისდაგვარად მოახერხებენ 
უფრო კარგი ხარისხიანი და ეთიკის ნორმების დარღვევების გარეშე მუშაობას, რაც ჟურნალისტიკის 
სფეროში ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტია მაუწყებლობისა და მუშაობის პროცესში. ეს ყოველივე 
კი ჟურნალისტიკის დარგს საშუალებას მისცემს, რომ განვითარების კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე 
ავიდეს. 
საკვანძო სიტყვები: არჩევნები, 2020 საპარლამენტო, ტელემედია, სიძულვილის ენა, პოლიტიკური 
თოქშოუ. 

Abstract 
The conference topic is the expression of Hate speech in the modern Georgian TV media during the coverage 
of the pre- and post-period parliamentary elections of October 2020, in particular, we will observe the Public 
Broadcaster, TV Pirveli, Imedi, Rustavi 2 and the main channels. Discussion of this topic has become relevant 
due to its urgency, and in a period such as parliamentary elections, it is even more important to express hate 
speech on TV. It is also a necessary issue to spread hate speech to the public, as this problem may exert some 
kind of pressure on a particular person or society. These TV channels were selected according to their ratings 
and different editorial policies. In order to identify the words or phrases that characterize hate speech, we 
will look at the main news programs and political talk shows from the five TV channels listed. We will also 
divide hate speech into certain features, which will help us better understand what form of hate speech word 
replication can be replicated in Georgian TV media. For the research topic, we have selected one of the types 
of qualitative-quantitative, non-random sampling, random sampling method, which will help us to identify 
hate speech word agreements and we can determine the frequency of their use according to TV channels. 
Thus, our goal is to present the problem related to this topic and the frequency of its manifestation, in order 
to outline alternative ways of reducing hate speech or phrases in Georgian TV media in the future. As a result, 
modern Georgian TV channels will be able to work with better quality and without violating ethical norms, 
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which is one of the main foundations in the field of journalism in the process of broadcasting and work. All 
this will encourage the field of journalism to reach higher level of development. 
Key words: Elections, 2020 Parliamentary, TV Media, Hate Speech, Political Talk Show. 

შესავალი 
2020 წლის ოქტომბრის საპატლამენტო არჩევნების პრე და პოსტპერიოდების გაშუქება, სიძულვილის 
ენის გამოვლინება თანამედროვე ქართულ ტელემედიაში, ერთ-ერთი აქტუალური თემაა. აგრეთვე, 
მნიშვნელოვანი საკითხია ჟურნალისტიკისათვის და საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. 
სიძულვილის ენა საშიშია არა მარტო ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის 
კუთხით, არამედ იგი ამკვიდრებს გაუცხოების, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური 
ცხოვრებიდან ამა თუ იმ ჯგუფის დისტანცირების პრაქტიკას და საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში 
მშვიდობასა და საზოგადოებრივ სიმშვიდეს. იგი მიმართულია, ერთი მხრივ, ცალკეული პირისა თუ 
ჯგუფის წინააღმდეგ, აყენებს რა მათ ფსიქოლოგიურ და მორალურ ზიანს, ხოლო მეორე მხრივ, 
მთლიანად სახელმწიფოს, მისი სოციალური და ზნეობრივი სტრუქტურის წინააღმდეგ. 
მედია საშუალებებისთვის სიძულვილის ენის გამომხატველი სიტყვები თუ ფრაზების 
გაკონტროლება აუცილებელია, რადგან სწორედ მედიაა ის ორგანო, საიდანაც მთელი საზოგადოება 
ახალი ამბებით ინფორმირდება. ამიტომაც, ტელემედია არ უნდა იყოს სიძულვილის ენის 
გამოხატვის ხელშემწყობი. პირიქით, მან სოციუმს უნდა მიაწოდოს მაქსიმალურად გამართული 
ინფორმაცია. 
სიძულვილის ენა არის გამოხატვის ფორმა, რომელიც ხელს უწყობს უარყოფითი დამოკიდებულების 
დამკვიდრებას ამა თუ იმ ნიშნით განსხვავებული ჯგუფების მიმართ. ასევე ამართლებს ან რეკლამას 
უწევს სიძულვილს, დისკრიმინაციას, მტრულ დამოკიდებულებას მათ მიმართ.1 
ხშირად ყველა ტიპის უარყოფით გამონათქვამი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური და 
დისკრედიტაციისთვის მომზადებული მასალები სიძულვილის ენად აღიქმება. რთულია 
განსაზღვრო რა არის სიძულვილის ენა, რომელი ტერმინები, ფრაზები და გამონათქვამები 
გააძლიერებს ნეგატიურ დამოკიდებულებას რომელიმე პირის მიმართ, რადგან ყველა ქვეყანას 
სხვადასხვა გამოხატვის კონტექსტი აქვს.2 
სიძულვილის ენის საყოველთაო ზუსტი ცნების განსაზღვრა არ არსებობს, მაგრამ არის შეთანხმება 
თუ რას ეფუძნება იგი. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 1997 წელს მიღებული 
რეკომენდაციით, „სიძულვილის ენა მოიაზრებს გამოხატვის ყველა ფორმას, რომელიც ავრცელებს, 
აქეზებს, ხელს უწყობს ან ამართლებს რასობრივ შუღლს, ქსენოფობიას, ანტისემიტიზმს ან 
შეუწყნარებლობაზე დაფუძნებულ შუღლის სხვა ფორმებს, ნაციონალიზმის, ეთნოცენტრიზმის, 
დისკრიმინაციისა და უმცირესობათა ან მიგრანტთა მიმართ გამოხატული მტრობის ჩათვლით“.3 
სიძულვილის ენა მჭიდროდ არის დაკავშირებული გამოხატვის თავისუფლებასთან, რომელიც 
დემოკრატიულ ქვეყანაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფუძველსა და ღირებულებას წარმოადგენს 
საზოგადოებისთვის. გამოხატვის თავისუფლება ყველა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო 
დოკუმენტითაა აღიარებული, რომელიც ადამიანის უფლებებთანაა დაკავშირებული.4 
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-19 მუხლის მიხედვით: „ყოველ ადამიანს აქვს 
უფლება მრწამსის თავისუფლებისა და მისი თავისუფლად გამოთქმისა; ეს უფლება მოიცავს 
ადამიანის თავისუფლებას დაუბრკოლებლად იქონიოს თავისი მრწამსი და ეძიოს, მიიღოს და 

                                                            
1 გამოცემაზე მუშაობდნენ: თ. ტარტარაშვილი, ნ. ფირცხალაიშვილი სიძულვილის ენა, გამოცემა მომზადებულია კავშირი ,,21-
ე საუკუნის’’ მიერ პროექტის - ,,სიძულვილსი ენის პრობლემა და მისი დაძლევის ხელშეწყობა საქართველოში” ფარგლებში 
2017. გვ.3. ხელმისაწვდომია აქ: http://www.fes-caucasus.org/fileadmin/Publications/2017/ hate_speech.pdf?fbclid= 
IwAR3j22ZyHCTsnTLtY4FuCSN_KugLIQcq1GqKVwrikGjapy3epcL_vH-zcg [უ. გ. 28.02.2021]. 
2 https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/75684 [უ.გ. 26.02.2021]. 
3 ევროპის საბჭო, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია სიძულვილის ენაზე, 1997. 
4 კვლევა მომზადებულია ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ადამიანის უფლებათა 
დაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში, სიძულვილის ენა (სამართლებრივი ჩარჩოები 
საქართველოსთვის), 2014. გვ.3. ხელმისაწვდომია აქ: 
https://gdi.ge/uploads/other/0/190.pdf?fbclid=IwAR1kQCfMXRI3whPajyiFc8mLZzPFZrPMfhISbCyPde4hnuMkfxAOkA6EEUo [უ.გ. 
28.02.2021]. 
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გაავრცელოს ინფორმაცია და იდეები ყოველგვარი საშუალებებით და სახელმწიფო საზღვრებისაგან 
დამოუკიდებლად“.5 
სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით არ არის დაწესებული ერთიანი სტანდარტი და 
სამართლებრივი მიდგომა. იგი სხვადასხვა სახელმწიფოში განსხვავებულადაა რეგულირებული.6 
სიძულვილის ენა შეიძლება გამოიხატოს სიტყვიერი შეურაცხყოფით, მუქარით, ძალადობისკენ 
მოწოდებით პირის ან პირთა ჯგუფის მიმართ ეროვნული წარმომავლობის, ეთნიკური 
კუთვნილების, განსხვავებული ფერის, რელიგიის, სქესის, ორიენტაციის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის ან სხვა ნიშნის საფუძველზე. 
სიძულვილის ენის გამოხატვის საშუალებებია: სიტყვიერი ფორმა (სიტყვიერი აგრესია - 
შეურაცხყოფა, დაცინვა და სხვა.) წერილობითი შეტყობინება; მედიაში განცხადებით გამოსვლა; 
შეტყობინება სიმბოლოების გამოყენებით ან სიმბოლური ქმედება; ასევე, რასობრივი შეთქმულების 
თეორიები, შეურაცხმყოფელი სტერეოტიპები, ეპითეტები და ა.შ. რაც ხელს უწყობს ამა თუ იმ 
ჯგუფის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას, მათ მიმართ მცდარი შეხედულებების დამკვიდრებას, 
ძალადობის წახალისებას და საფრთხეს უქმნის კონკრეტულ ჯგუფს, საზოგადოების რომელიმე 
ნაწილს ან მოსახლეობის რომელიმე ფენას.  
სიძულვილის ენა მოიცავს გამონათქვამებს, მტკიცებას, იდეებსა თუ შეხედულებებს, რომლებიც 
მიმართულია ამა თუ იმ სოციალური ჯგუფის წინააღმდეგ; ასევე ძალადობისკენ მოწოდებას, 
ზოგადი ხასიათის იქნება იგი თუ მიმართული კონკრეტული ადრესატისადმი. 
სიძულვილის ენად მიიჩნევა: 

• სტატიებში, დოკუმენტებში და ა.შ. დაშვება იმისა, რომ ძალადობა მისაღებია, მათ 
შორის ძალადობისკენ ზოგადი მოწოდება; 

• დისკრიმინაციისკენ მოწოდება, მათ შორის ზოგადი ლოზუნგებითა და მოწოდებებით; 
• პროპაგანდა ძალადობის დადებითი შედეგებისა ისტორიულ ან თანამედროვე ეტაპზე; 
• ძალადობის ან დისკრიმინაციის კონკრეტული მაგალითების მოყვანა და მათი 

გამართლების მცდელობა; 
სიძულვილის ენა საშიშია არა მარტო ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის 
კუთხით, არამედ იგი ამკვიდრებს გაუცხოების, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური თუ ეკონომიკური 
ცხოვრებიდან ამა თუ იმ ჯგუფის დისტანცირების პრაქტიკას და საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში 
მშვიდობასა და საზოგადოებრივ სიმშვიდეს. იგი მიმართულია, ერთი მხრივ, ცალკეული პირისა თუ 
ჯგუფის წინააღმდეგ, აყენებს რა მათ ფსიქოლოგიურ და მორალურ ზიანს, ხოლო მეორე მხრივ, 
მთლიანად სახელმწიფოს, მისი სოციალური და ზნეობრივი სტრუქტურის წინააღმდეგ.7 
აქედან გამომდინარე, სიძულვილის ენა განსხვავდება შეურაცხმყოფელი თუ ცილისმწამებლური 
გამონათქვამებისგან. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მეშვიდე მუხლი სწორედ 
სიძულვილის ენას მოიცავს და ასეა ფორმულირებული: „ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ 
დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე; ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის 
დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, 
რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის 
საფუძველზე ან რაიმე სხვა ნიშნით“.8 
ქარტიის საბჭოს მიერ საქმეთა განხილვის პრაქტიკის თანახმად, მეშვიდე პრინციპი ფარავს 
დისკრიმინაციას, სიძულვილის ენას, სტიგმატიზებას. როგორც ევროპის საბჭოს, ისე ქარტიის 

                                                            
5 მუხლი 19, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 15 სექტემბერი, 1991. 
6 კვლევა მომზადებულია ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ადამიანის უფლებათა 
დაცვის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში, სიძულვილის ენა (სამართლებრივი ჩარჩოები 
საქართველოსთვის), 2014. გვ.3. ხელმისაწვდომია აქ: 
https://gdi.ge/uploads/other/0/190.pdf?fbclid=IwAR1kQCfMXRI3whPajyiFc8mLZzPFZrPMfhISbCyPde4hnuMkfxAOkA6EEUo [უ.გ. 
28.02.2021]. 
7 გამოცემაზე მუშაობდნენ: თ. ტარტარაშვილი, ნ. ფირცხალაიშვილი, სიძულვილის ენა, გამოცემა მომზადებულია კავშირი 
,,21-ე საუკუნის’’ მიერ პროექტის - ,,სიძულვილსი ენის პრობლემა და მისი დაძლევის ხელშეწყობა საქართველოში” 
ფარგლებში 2017. გვ.3-8. ხელმისაწვდომია აქ: http://www.fes-
caucasus.org/fileadmin/Publications/2017/hate_speech.pdf?fbclid=IwAR3j22ZyHCTsnTLtY4F-
uCSN_KugLIQcq1GqKVwrikGjapy3epcL_vH-zcg [უ.გ. 28.02.2021]. 
8 მუხლი 7, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, 16 ნოემბერი, 2017. 
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განმარტების თანახმად, სიძულვილის ენა უნდა ეხებოდეს გარკვეულ იდენტობას. დისკრიმინაცია 
და სტიგმატიზებაც გარკვეული ნიშნით უნდა ხდებოდეს და ნეგატიურ შინაარს წარმოაჩენდეს ამ 
ნიშნის მქონე პირებს. საბჭომ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში მიუთითა, რომ „სიძულვილის ენა უნდა 
იყოს კონკრეტული ჯგუფის მიმართ და ატარებდეს შეურაცხმყოფელ ხასიათს, თუმცა ყველა 
შეურაცხმყოფლი ტექსტი არ შეიძლება იყოს სიძულვილის ენა“. ამ განმარტებით ქარტიის საბჭომ 
დისკრიმინაცია და დისკრედიტაცია ერთმანეთისგან გამიჯნა. 
სიძულვილის ენის და დისკრიმინაციული გამონათქვამებთან მიმართებით ყველაზე 
მნიშვნელოვანია კონტექსტი, საზოგადოებაში არსებული განწყობა, დამოკიდებულება ამა თუ იმ 
თემის მიმართ. ის რამაც ერთ სოციუმში შესაძლოა საზოგადოების ერთი ჯგუფისადმი სტიგმა 
გააძლიეროს, სხვა ტიპის საზოგადოებაში ყურადღებასაც არ მიაქცევენ. 
სიძულვილის ენის წამახალისებელი, სტერეოტიპების გაღრმავების ხელის შემწყობი შესაძლოა 
მარტივად გახდეს მედია, თუკი არ მოეკიდება სიფრთხილით თითოეულ შემთხვევას და არ 
იფიქრებს გაშუქების კუთხესა თუ ტერმინოლოგიაზე, რომელსაც იყენებს სენსიტიურ საკითხებზე 
მუშაობისას.9 
მედიაში სიძულვილის ენის მომატება საპარლამენტო არჩევნებმაც განაპირობა. პოლოტიკოსების 
ტონი და რიტორიკა უფრო და უფრო მწვავდებოდა. ყოფილი მმართველი პარტია, მოქმედი 
მმართველი გუნდის ლიდერთა ლექსიკაში ბოლო დროს გახშირებულმა ეპითეტებმა გააღიზიანა. 
თავის მხრივ, სახელისუფლებო გუნდსაც ჰქონდა გარკვეული უკმაყოფილება და ოპონენტებს 
დესტაბილიზაციის მცდელობაში და ყალბი ამბების მიზანმიმართულად გავრცელებაში 
დაადანაშაულა. სწორედ ამიტომ, ეს წინასაარჩევნო დაძაბული ფონი აღმოჩნდა მიზეზი იმისა რომ 
განეხილათ თემა ვენეციის კომისიის ექსპერტების მონაწილეობით ონლაინ შეხვედრაზე. 
ვენეციის კომისიის ესტონელი წევრი, მოსამართლე, ტალინის სააპელაციო სასამართლოში, ოლივერ 
კასკიმ განაცხადა ონლაინ შეხვედრაზე, რომ „საუკეთესო პრაქტიკა სიძულვილის ენასთან და ყალბ 
ამბებთან ბრძოლაში არის თვითონ მასმედიის როლი, არა მხოლოდ საზოგადოებრივი, არამედ კერძო 
მასმედიის ვალდებულებაცაა. ეს ექსპერტებმა უნდა მიუთითონ მედიის წარმომადგენლებს, რომ 
თავი აარიდონ შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს და თვითონ მასმედიამ უნდა გამოიჩინოს 
პროაქტიური როლი იმ კუთხით, რომ თავადაც ებრძოლოს ამგვარი სიძულვილის ენის გამოყენებას 
და გამოვლინებას“.10 
პოლიტიკაში ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა სიძულვილის ენის გამოყენება. საქართველოს რადიო, 
მაკა ცინცაძის გადაცემაში „არჩევნები 2020“ ირა ჭელიძის, სარეკლამო ტექნოლოგიებისა და 
კომუნიკაციების სპეციალისტის აზრით, „ამის მიზეზი პოლიტიკური ველის პოლარიზაციაა, რაც 90-
იანი წლებიდან იღებს სათავეს. ეს არის ტექნოლოგია და სტრატეგია, ვინც იყენებს, გარკვეულ 
მიზნებს აღწევს კიდეც. სამწუხაროდ არავინ, პროცესის არც ერთი მონაწილე არ ზრუნავს ვითარების 
გაუმჯობესებაზე, ეს კი საზოგადოებაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 
სიძულვილის ენის გამოყენება არ არის შემთხვევითი. ის რაც საზოგადოებისთვის მიუღებელია, 
ისინი ამა თუ იმ ამბავზე უარყოფითად რეაგირებენ და ამას სწრაფად გრძნობენ პოლიტიკური 
ჯგუფები, რის შედეგადაც აღარ საუბრობენ და აკეთებენ საზოგადოებისთვის მიუღებელ რამეს ანუ 
საზოგადოებას აქვს სიძულვილის ენის მიმღებლობა, რადგან ჯერ ჩვენამდე არ მოსულა სოციუმიდან 
იმის დაკვეთა, რომ აღარ ამბობდნენ უარყოფითი კონტენტის სიტყვებს და აღარ მანიპულირებდნენ 
საზოგადოებაზე“.11 
ჟურნალისტს კითხვის დასმისას ვერ შევზღუდავთ გარკვეულ ჩარჩოებში. ერთადერთი რაც 
დისკრიმინაციის გამონათქვამის მოსმენის დროს მოეთხოვება ესაა, დააფიქსიროს და შეაწყვეტინოს 
რომ ეს დისკრიმინაციული შინაარსის გამონათქვამია, არ წაახალისოს რესპოდენტის მხრიდან 
მსგავსი საქციელი.12 
საქართველოს კანონმდებლობით სიძულვილის ენა კრიმინალიზებული არ არის, იმ შემთხვევების 
გარდა, როცა ის მყისიერ, გარდაუვალ და აშკარა ძალადობის საფრთხეს ქმნის. სიძულვილის ენაზე 

                                                            
9 https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1/article/75684 [უ. გ. 26.02.2021]. 
10 https://www.youtube.com/watch?v=qRnf7EuJ7YQ&t=36s [უ. გ. 26.02.2021]. 
11 https://1tv.ge/audio/archevnebi-2020-politikuri-kultura-da-sidzulvilis-ena-qartul-politikashi/?fbclid=IwAR2r6-
OtC58cI9zbzm7w0gpyRO0TnYsSzmub9M2gVSMfKnSp-yUOwc29jrg [უ. გ. 26.02.2021]. 
12 https://www.radiotavisupleba.ge/a/sidzulvilis-ena-da-archevnebi/28838028.html?fbclid=IwAR2FzNedP9OJhRlv-
AtVD3feJIiVjo8ALz1VGGtSpk6lq3iDrcitQzHzbm4 [უ. გ. 26.02.2021]. 
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პროგრამული შეზღუდვები მხოლოდ მაუწყებლების შემთხვევაში არის დადგენილი: მაუწყებლობის 
შესახებ კანონის 56.3 მუხლის თანახმად: „იკრძალება ისეთი პროგრამების გადაცემა, რომლებიც 
მიმართულია პირის ან ჯგუფის ფიზიკური შესაძლებლობის, ეთნიკური კუთვნილების, რელიგიის, 
მსოფლმხედველობის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა თვისებისა თუ სტატუსის გამო 
შეურაცხყოფისაკენ, დისკრიმინაციისაკენ ან ამ თვისებისა თუ სტატუსის განსაკუთრებული 
ხაზგასმისაკენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს აუცილებელია პროგრამის შინაარსიდან 
გამომდინარე და მიზნად ისახავს არსებული შუღლის ილუსტრირებას“.13 
სიძულვილის ენის შემზღუდავი სტანდარტები მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით, საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის ქცევის კოდექსითა და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიითაც არის დადგენილი. 
მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ 
კანონმდებლობის საფუძველზე, ნორმატიული აქტის სახით არის მიღებული. კოდექსის 
საფუძველზე, 2009 წლიდან მაუწყებლებში შექმნილია თვითრეგულირების ორგანოები (კომისია და 
სააპელაციო ინსტანცია), რომელიც კოდექსის დებულებათა დარღვევის შემთხვევებს განიხილავს. 
როგორც ევროსაბჭოს ანგარიშშია აღნიშნული, სიძულვილის ენასთან და დისკრიმინაციასთან 
დაკავშირებულ საქმეებზე თვითრეგულირების მექანიზმი ყოველთვის ეფექტიანად არ მუშაობს, 
რადგან ამ ტიპის საქმეებში მაუწყებლები არაერთგვაროვნად განმარტავენ დაინტერესებული პირის 
ცნებას და უარს ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების და პირთა ფართო ჯგუფის მიერ 
ინიცირებული საჩივრების განხილვაზე.14 

1. არჩევნების წინა პერიოდში გამოვლენილი სიძულვილის ენა 
იმისათვის რომ, 2020 წლის, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პრე და პოსტპერიოდების 
გაშუქებისას სიძულვილის ენის გამოვლინება ქართულ ტელემედიაში აღმოგვეჩვინა, ამისათვის 
დავაკვირდით ქართულ ტელემედიას. კერძოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, TV პირველს, იმედს, 
რუსთავი2-ს და მთავარ არხს. კვლევის განსახორციელებლად გამოვიყენე თვისობრივ-
რაოდენობრივი კვლევის არაალბათური შერჩევის ერთ-ერთი სახე, შემთხვევით შერჩევა. 
კვლევა პრეპერიოდის ანუ არჩევნების პერიოდში სიძულვილი ენის გამოვლენასთან დაკავშირებით 
დავაკვირდით 20 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით დღეებს. 

1.1. მთავარი საინფორმაციო გამოშვებები 

დაკვირვების შედეგად, შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ ჩვენ მიერ წარმოდგენილ სამ კატეგორიას 
შორის - ძალადობისკენ მოწოდება, ცრუ ბრალდება, დაკნინება/დაცინვა - გამოიკვეთა, რომ 
ტელეეთერში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებში ყველაზე ხშირად დაკნინება/დაცინვის მიზნით 
რესპოდენტთა მხრიდან გაჟღერდა ფრაზები, გარდა „მთავარი არხისა“, „იმედისა“ და 
„TVპირველისა“, სადაც თავად ტელეწამყვანისგანაც გვესმოდა სიძულვილის ენისთვის 
დამახასიათებელი სიტყვები. დეტალურად, რომ განვიხილოთ „მთავარი არხიზე“, 2 ცრუ ბრალდება 
გაჟღერდა, „იმედიზე“ კი 1 დაკნინება, დაცინვის კატეგორია, ხოლო „TVპირველიზე“ 1 დაკნინება, 
დაცინვის გამოვლინება განხორციელდა ტელეწამყვანებისგან. რაც შეეხება, ტელეარხების 
რანჟირებას სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვებისა თუ ფრაზების  კუთხით, აქაც 
ვხედავთ, რომ ლიდერობს „მთავარი არხი“, შემდეგ დიდი წილი მოდის „იმედზე“, რომელსაც 
მოსდევს „რუსთავი 2“, „TV პირველი“ და ბოლო ადგილზეა „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“. 
აღნიშნული მონაცემები ასევე გვაძლევს საშუალებას, დავასკვნათ, რომ კერძო ტელევიზიებში 
ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტი ნაკლებად არის დაცული, ვიდრე საზოგადოებრივ 
მაუწყებელზე. 

1.2. პოლიტიკური თოქშოუები 

რაც შეეხება, არჩევნების წინ პოლიტიკურ თოქშოუებში გაჟღერებულ სიძულვილის ენისთვის 
დამახასიათებელ სიტყვებსა თუ ფრაზებს, უნდა აღინიშნოს, რომ ლიდერობს დაკნინება/დაცინვის 
                                                            
13 მუხლი 56.3, მაუწყებლობის შესახებ კანონი, 23 დეკემბერი, 2005. 
14თ. კინწურაშვილი, „სიძულვილის ენა“, 2018. გვ.9. ხელმისაწვდომია აქ: http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/91/file/Hat_Speech-
FINAL-GEO.pdf?fbclid=IwAR3hw-tYB8r7uqyXxJcJHSTZjlW227IH0lr-o76h2aUkyi6MtqUjYi7ERzc [უ. გ. 28.02.2021]. 
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მიზნით გამოყენებული მიმართვები, საიდანც თავად ტელეწამყვანისგანაც გვესმოდა 
დამაკნინებელი სიტყვათა შეთანხმებები. აქედან მხოლოდ, „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არ 
გაჟღერებულა ტელეწამყანებისგან სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვები თუ 
ფრაზები. დეტალურად კი „TV პირველზე“ 2 ძალადობისკენ ზოგადი მოწოდება და 4 დაკნინება, 
დაცინვა განხორციელდა, „იმედზე“ 3 ძალადობისკენ ზოგადი მოწოდება, 1 ცრუ ბრალდება, „მთავარ 
არხზე“ 1 ძალადობისკენ ზოგადი მოწოდება, 1 ცრუ ბრალდება და 1 დაკნინება, დაცინვა, ხოლო 
„რუსთავი2ზე“ 2 ძალადობისკენ ზოგადი მოწოდება ტელეწამყვანების მხრიდან. ცხრილიდან 
აშკარად ჩანს, რომ პოლიტიკურ თოქშოუებში სიძულვილის ენის ტირაჟირების კუთხით ლიდერობს 
„TV პირველი“, შემდეგ „მთავარი არხი“, „რუსთავი2“, „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ და ბოლო 
ადგილზეა „იმედი“. 
2020 წლის, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების, სიძულვილის ენის გამოვლინება ქართულ 
ტელემედიაში გაშუქებისას, რომ აღმოგვეჩვინა, ამისათვის დავაკვირდით მას. კერძოდ 
საზოგადოებრივ მაუწყებელს, TV პირველს, იმედს, რუსთავი2-ს და მთავარ არხს. კვლევის 
განსახორციელებლად გამოვიყენე არაალბათური შერჩევის ერთ-ერთი სახე, შემთხვევით შერჩევა. 
კვლევა პოსტპერიოდის ანუ არჩევნების შემდეგ პერიოდში სიძულვილი ენის გამოვლენასთან 
დაკავშირებით დავაკვირდით 2 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით დღეებს. 

2. არჩევნების პოსტპერიოდში  გამოვლენილი სიძულვილის ენა 

2.1. მთავარი საინფორმაციო გამოშვებები 

მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების დაკვირვების შედეგად, შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ ჩვენ 
მიერ წარმოდგენილ სამ კატეგორიას შორის - ძალადობისკენ მოწოდება, ცრუ ბრალდება, 
დაკნინება/დაცინვა - გამოიკვეთა, რომ ყველაზე ხშირად დაკნინება/დაცინვის მიზნით 
რესპოდენტთა მხრიდან გაჟღერდა ფრაზები, გარდა „მთავარი არხისა“ და „რუსთავი2სა“, სადაც 
თავად ტელეწამყვანისგანაც და რეპორტიორისგანაც გვესმოდა დამაკნინებელი სიტყვათა 
შეთანხმებები. კონკრეტულად, „მთავარ არხზე“ 2 დაკნინება, დაცინვაა, ხოლო „რუსთავი2ზე“ 1 
დაკნინება, დაცინვა ტელეწამყვანებისგან. რაც შეეხება, ტელეარხების რანჟირებას სიძულვილის 
ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვებისა თუ ფრაზების  კუთხით, აქაც ვხედავთ, რომ ლიდერობს 
„რუსთავი2“, შემდეგ „იმედი“, „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, „მთავარი არხი“ და ბოლო 
ადგილზეა „TV პირველი“. 

2.2. პოლიტიკური თოქშოუები 

ხოლო, რაც შეეხება, პოლიტიკური თოქშოუების მთავარი დაკვირვების შედეგად, შეგვიძლია, 
დავასკვნათ, რომ ჩვენ მიერ წარმოდგენილ სამ კატეგორიას შორის - ძალადობისკენ მოწოდება, ცრუ 
ბრალდება, დაკნინება/დაცინვა - გამოიკვეთა, რომ ყველაზე ხშირად დაკნინება/დაცინვის მიზნით 
რესპოდენტთა მხრიდან გაჟღერდა ფრაზები, გარდა ამისა,  თავად ტელეწამყვანისგანაც გვესმოდა 
სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვათა შეთანხმებები ტელემედიებიდან: „იმედიდან“ 
1 ძალადობისკენ მოწოდება, 3 დაკნინება, დაცინვა,  „რუსთავი2დან“ 1 ძალადობისკენ მოწოდება, 3 
დაკნინება, დაცინვა, „მთავარი არხიდან“ 1 დაკნინება, დაცინვა, ხოლო „TV პირველიდან“ 1 
დაკნინება, დაცინვა,  და „საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან“ 1 დაკნინება, დაცინვა. რაც შეეხება, 
ტელეარხების რანჟირებას სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვებისა თუ ფრაზების  
კუთხით, აქაც ვხედავთ, რომ ლიდერობს „მთავარი არხი“, შემდეგ „იმედი“, „TV პირველი“, 
„საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ და ბოლო ადგილზეა „რუსთავი2“. 

დასკვნა 
მაშასადამე, რომ შევაჯამოთ პრე და პოსტპერიოდებში სად უფრო მრავლად გამოვლინდა 
სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვები თუ ფრაზები, ყველაზე ხშირად პრე პერიოდში 
იყო გამოყენებული სიძულვილის ენა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მართალია პოსტ პერიოდში 
უფრო ნაკლებად გაჟღერდა სიძულვილის ენა, მაგრამ ამ ორ პერიოდს შორის დიდი სხვაობა არაა, 
რადგან პრე და პოსტ პერიოდებში განსხვავება მცირეა. 
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რაც შეეხება, ტელემედიებს სადაც ტელეწამყვანები და ჟურნალისტები ავლენდნენ სიძულვილის 
ენისთვის დამახასიათებელ სიტყვათა შეთანხმებებს, პრე პერიოდში ლიდერობს ტელეარხები: 
„TVპირველი, შემდეგ „იმედი“, „მთავარი არხი“ და  „რუსთავი2“. ცხრილების მიხედვით, 
„საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ პრე პერიოდში საერთოდ არ გამოვლენილა სიძულვილის ენის 
დამახასიათებელი სიტყვები თუ ფრაზები. პოსტ პერიოდის დროსაც გამოვლინდა 
ტელეწამყვანებისგან და ჟურნალისტებისგან სიძულვილის ენა და ყველა ცხრილის მიხედვით 
პირველ ადგილს იკავებს „რუსთავი2“, „იმედი“, „მთავარი არხი“, „TVპირველი“ და 
„საზოგადოებრივი მაუწყებელი“. 
ერთად ორივე პერიოდი, რომ შევაჯამოთ ტელემედიებში, სადაც ტელეწამყვანები და 
ჟურნალისტები ავლენდნენ სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელ სიტყვათა შეთანხმებებს, 
ტელეარხების სტატისტიკა ცხრილებიდან გამომდინარე ასეთია: პირველ ადგილზეა „იმედი“, 
შემდეგ „მთავარი არხი“, „TVპირველი“, „რუსთავი2“ და ბოლო ადგილზეა „საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი“. 
სიძულვილის ენის ტირჟირება შესწავლილი ხუთი ტელემედიიდან თითოეულ არხზე გაჟღერდა, 
როგორც პრე, ასევე პოსტპერიოდშიც. ორივე პერიოდის მიხედვით, ტელეარხების რანჟირებას 
სიძულვილის ენისთვის დამახასიათებელი სიტყვებისა თუ ფრაზების  კუთხით, პირველ ადგილზეა 
„მთავარი არხი“, შემდეგ „TVპირველი“, „იმედი“, „რუსთავი2“ და „ბოლოს საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი“. 
საბოლოოდ, ტელემედიაში სიძულვილის ენის გამოვლინება ძალიან დიდი პრობლემაა და იგი 
აზიანებს თითოეულ ჩვენგანს. ამიტომ, უნდა შეიქმნას სტანდარტი, რომელსაც გაითვალისწინებს 
ყველა ტელევიზია, იქნება ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სახელმწიფო ტელევიზია თუ 
კომერციული. აგრეთვე, ტელევიზიაში უნდა იმუშაოს აუცილებლად პროფესიით ჟურნალისტმა, 
რათა მას უკვე ნასწავლი აქვს ის ყველაფერი, რაც ესაჭიროება ტელევიზიაში და ნებისმიერ სხვა 
მედია საშუალებაში მუშაობისთვის და იცის როგორ გააშუქოს ინფორმაცია ყველა პრინციპის 
დაცვით. ჩვენს ქვეყანაში კი სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არ არის მედია საშუალებები პროფესიონალი 
ჟურნალისტებით დაკომპლექტებული. ჩემი აზრით, ამ პრობლემის გადასაჭრელი და ორიგინალური 
გზა სწორედ, ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტია, რათა მედიამ თავისი მუშაობის ხარისხი 
გააუმჯობესოს. 
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განზრახ დამახინჯებული ფაქტები ქართულ მედიაში 

გიორგი ლომსაძე, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

XXI საუკუნე განსაკუთრებით გამოირჩევა ინფორმაციის დამახინჯებული, არასაიმედო და 
არაზუსტი გავრცელებით.  სტატიაში იმ მედიაზე გავამახვილებთ ყურადრებას, რომელიც ასეთი 
ინფორმაციის გამავრცელებელია. ხშირ შემთხვევაში ფაქტის დამახინჯება არის სრულიად 
გამიზნულ-გააზრებული და არა შემთხვევით- დაუდევრობითი. ყველანი ვთანხმდებით, რომ  
მედია უნდა იყოს ობიექტური, მიუკერძოებელი, სამართლიან-გაწონასწორებული. ეს ყოველივე ამ 
ძალზედ საპასუხისმგებლო სფეროს აქსიომაა, რომელსაც დამტკიცება არ სჭირდება-მხოლოდ 
გათვალისწინება.  

კვლევის მიზანია ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა დაკვირება და კონტენტ ანალიზი, 
დავადგინოთ, რომელი არხები ავრცელებენ ყველაზე ხშირად დამახინჯებულად ფაქტებს, რა არის 
მათი რეალური მიზანი და რა ფორმით ცდილობენ ამ მიზნის მიღწევას.  

ქართული ტრადიციული მედია,  პოლიტიკურ-იდეოლოგიური მრავალფეორვნებით გამოირჩევა, 
რასაც საზოგადოებაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე დიდი გავლენა აქვს. ეს უკანასკნელი კი 
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას ეფექტურად აფერხებს.   სად არის ფაქტის სიზუსტე, 
რომელიც გავრცელებულ ინფორმაციას- ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის, ნეიტრალურობის 
ელფერს სძენს?  თუ ტელეარხებს გადავხედავთ, ამ კითხვაზე პასუხი ცალსახაა, რომ ასეთი ფაქტები 
პოლიტიკური გავლენით დამახინჯებულად ან საერთოდ არ არსებობს. ფაქტის არაზუსტი 
გავრცელება ერთია, ხოლო მისი მთლიანად გაყალბება და დეზინფორმაციის სახით გვარცელება 
მეორე. ორივე  მათგანი თანამედროვე კაცობრიობის დიდი გამოწვევაა, რომელზეც სამართლებრივი 
რეგულირება მეტად ლოიალურია, ვინაიდან, სიტყვის, აზრის, გამოხატვისა და მედიის 
თავისუფლება არ შეიზღუდოს. არის საფრთხე იმისა, რომ  დეზინფორმაციის პრობლემის 
აღმოფხვრას ამოფარებულმა არადემოკრატიულმა სახელმწიოფებმა, მასთან ბრძოლის სახელით 
პირდაპირ თუ ირიბ ცენზურას მედია დაუქვემდებაროს.   

საყურადღებოა კველავის შედეგად დადგენილი დამახინჯებული ფაქტები, რომლებიც 
ტელეკომპანია ,,მთავარი’’-სა და ‘’TVპირველი’’-ს   ახალ ამბებში ჭარბად დაფიქსირდა. ძირითადად 
მათ მიერ გაშუქებული ინფორმაცია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, უნდობლობა-შიშის 
დათესვასა და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების პირდაპირ თუ ირიბ არაობიექტურ 
კრიტიკაში გამოიხატებოდა. 

  ჟურნალისტიკა ადამიანის ცხოვრებას შინაარსით ავსებს. ეს შინაარსი კი სიჯანსაღითა და 
ობიექტურობით უნდა გამორჩეოდეს და არა მედიის მხრიდან დამახინჯებული ფაქტებით 
საზოგადოების მანიპულაციით. 

საკვანძო სიტყვები: მედია, ფაქტი, ინფორმაცია, დეზინფორმაცია, საიმედობა, ბალანსი, ინტერნეტი, 
საზოგადოება 

Abstract 

The 21-st century is especially characterized by distorted, unreliable and inaccurate dissemination of 
information. We are talking about the media that, unfortunately, is the principal means for spreading such 
kind of information. The most deplorable fact about the Georgian media is that sometimes the 
misrepresentation of the fact is completely intentional and premeditated and not a negligent act. We all 
acknowledge that the media should be objective, impartial, fair, and well-balanced. All of these features are 
a group of axioms pertaining to a very considerable field and they do not need to be proved - they need to be 
understood instead. However, unfortunately, we are proving similar axioms here today.    
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The Georgian traditional media is distinguished by the political and ideological diversity that has a great 
impact on the information disseminating in the society. The latter (the media) dramatically hinders the 
formation of the civil society. Where can we find the accuracy of the fact that gives objectivity, impartiality, 
and neutrality to the information disseminated? If we flip through the TV channels we will find out that the 
answer to this question is clear – such facts are distorted by political influence or they do not exist at all. 
Inaccurate dissemination of the fact is one thing but its complete falsification and dissemination in the form 
of misinformation is quite another. Both are a great challenge facing modern humanity to which legal 
regulation is excessively loyal in order not to restrict the freedom of speech, of expression and of the media. 
There is a threat that the non-democratic states will directly or indirectly censor the media in the name of 
fighting the problem of disinformation. The new telecommunications network called the Internet that is 
deeply established in the life of the society is worth taking into consideration since it is the network where 
the mass media communications are adapted. Misinformation can primarily be found on the Internet where 
it is difficult to differentiate credible and real information from fake news against the background of 
information overload. Solving this problem is the prerogative of the media. It should attempt to spread the 
information in the virtual space that will adequately compete with the disinformation and the society will 
identify a credible fact that actually happened.   

Key words: media, fact, Information, misinformation, reliability, balance, internet, society 

შესავალი 

ფაქტის სიზუსტე, გასავრცელებელი ინფრომაციის სარწმუნოობას ობიექტურობას, 
მიუკერძოებლობას, ნეიტრალურობას განაპირობებს.  თუ ტელეარხებს გადავხედავთ, შევხვდებით  
პოლიტიკური გავლენით დამახინჯებულ ფაქტებს. ფაქტის არაზუსტი გავრცელება ერთია, ხოლო 
მისი მთლიანად გაყალბება და დეზინფორმაციის სახით გვარცელება მეორე. ორივე  მათგანი 
თანამედროვე კაცობრიობის დიდი გამოწვევაა, რომელზეც სამართლებრივი რეგულირების 
სტუქტურები მეტად ლოიალურნი არიან, ვინაიდან, სიტყვის, აზრის, გამოხატვისა და მედიის 
თავისუფლება არ შეიზღუდოს. არის საფრთხე იმისა, რომ  დეზინფორმაციის პრობლემის 
აღმოფხვრას ამოფარებულმა არადემოკრატიულმა სახელმწიოფებმა, მასთან ბრძოლის სახელით, 
პირდაპირ თუ ირიბ ცენზურას დაუქვემდებაროს მედია. 

 საყურადღებოა საზოგადოების ცხოვრებაში ღრმად დამკვიდერებული ახალი საკომუნიკაციო 
ქსელი ინტერნეტი, სადაც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიც ადაპტირდა. დეზინფორმაციაც 
საკუთარ თავს ძირითადად ინტერნეტში ნახულობს, სადაც ჭარბი ინფორმაციის ფონზე რთულია 
სანდო-რეალური ინფორმაციის გამიჯვნა ყალბი ინფორმაციისაგან. ამ პრობლემის გადაჭრა მედიის 
პრეროგატივაა. ის უნდა შეეცადოს ვირტუალურ სივრცეში გაავრცელოს ინფორმაცია, რომელიც 
დეზინფორმაციას სათანადო კონკურენციას გაუწევს და საზოგადოებისთვის ცხადი გახდება-
რომელია რეალურ სინამდვილეში მომხდარი სანდო ფაქტი. ,,ჟურნალისტიკა ის სფეროა, რომელიც 
აკმაყოფილებს საზოგადოების ინტერესს ფაქტების სამყაროსადმი’’1. ინტერესები დაბალანსებული  
და ობიექტური ფაქტებით უნდა იყოს დაკმაყოფილებული, რათა სამოქალაქო საზოგადოება 
განვითარდეს.  თუ ჟურნალისტი იმ გარემოში, რომელშიც თავის პროფესიულ საქიანობას 
ასრულებს, საზოგადოებას სანდო, ობიექტურ და ამომწურავ ინფორმაციას მიაწვდის, ის მოიპოვებს 
როგორც ნდობას, ისე წარმატებას. ეს საჭიროა, როგორც ინტერნეტში რეგისტრირებული მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებისთვის (სპეციალური გამოხატვის ფორმებით),  ასევე საინფორმაციო 
სააგენტოებისთვისაც.  მრავალ ჟურნალისტურ სამეცნიერო ლიტერატურაში ვკითხულობთ, რომ 
ფაქტის გამიჯვნა  კომენტარ-პოზიციისგან, არის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება-აუდიტორიას 
დაბალანსებული ინფორმაცია მიეწოდოს.  როგორი პოლიტიკური თუ ფინანსური გვალენის ქვეშაც 
არ უნდა იყოს მედია, მას არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ფაქტი არის  ნამდვილი, ჭეშმარიტი არა 
გამოგონილი ამბავი, რომელიც რელურ სივრცეში არსებობს.  

                                                            
1 თ.ზაქარაშვილი, მასმედია და თანამედროვე საახალამბებო ჟურნალისტიკა, ქუთაისი 2014, გვ.43. 
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  1. გამოვლენილი დამახინჯებული ფაქტები 

 მასმედია, რომელიც  მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური 
საკითხების გაშუქებისას, რაც საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, 
გარკვეული გავლენების  ქვეშ ექცევა.  

სიმართლის თქმა, რომ შეუძლებელი არაა ამას საზოგადოებრვი მაუწყებელის მიერ გავრცელებული 
ახალი  ამბებიც ცხადყოფს. თითქმის ყველა ნიუსში დაცულია ბალანსი (თუ არ ჩავთვლით იმ ფაქტს, 
რომ პირველი არხი ზოგ შემთხვევაში ხელისუფლებისადმი ლოიალურია)  წარმოდგენილია ერთი 
მოვლენის გარშემო არსებული რამდენიმე მხარე,  რომელთა პოლიტიკური შეეხედულებები 
ერთმანეთისგან განსხვავებულია -ეს ხელს უწყობს მაყურებელს მოვლენა ყველა მხრიდან დაინახოს 
და შემდგომ განსაჯოს.  აღნიშნული მისი მთავარი მიზნიდანაც გამომდნირეობს, რომ იყოს 
დაბალანსებული, უსაფრთხო  და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ყველა ფენის დამკმაყოფილებელი. 
ზემოთ თქმულის დასადასტურებლად კარგია თუ ვიტყვით ‘’ტელეაუდიტორიის კვლევის’’ შესახებ, 
რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ,,სონარის’’ დახმარებით ჩაატარა. (14:45, 23.10.2020): 
კვლევის მიზანი იყო ტელეაუდიტორიის დემოგრაფიული სტრუქტურის, ტელეყურების სიხშირისა 
და ტელეკომპანიებისადმი ნდობის დადგენა.  კვლევამ გვიჩვენა, რომ სხვა ტელეკომპანიებთან 
შედარებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს უნდობლობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს.’' 2 

თუმცა ჩვენი კვლევის საგანი ქართულ მედიაში დამახინჯებული ფაქტების გამოვლენაა, და არა 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობა.  დამახინჯებული, გადაუმოწმებელი ინფორმაცია უფრო 
ხშირად ისეთი იურიდიული სტატუსის მქონე მედიაში გვხვდება, რომელიც ბიზნესის კანონებს 
ემორჩილება - კერძო (კომერციულ) არხებზე.   

კერძო მასმედია საჭირო  სახსრებს თვითონ მოიპოვებს. სახსრები რეკლამისა და იმ 
ორგანიზაციების, პიროვნებების დახმარებით შემოდის მედიაში რომლებსაც საკუთარი 
პოლიტკური სიმპათიები თუ კომერციული ინტერესები გააჩნიათ. ყოველივე ეს მედია არხსა და მის 
საქმინობაზე გარკვეულ გავლენას ახდენს. მაგალითად ტელეკომპანია ,,მთავარი’’, რომლის 
ნარატივის უმრავლესობა პარტია ,,ქართული ოცნების’’ ნეგატიურ და ,,ნაციონალური მოძრაობის’’ 
დადებითში ჭრილში წარმოჩენაა. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის კარტიის მიერ 
საქართველოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევაზე  დაყრდნობით: 
,,მთავარი’’ არხი ნიუსსა თუ რეპორტაჟში, ჟურნალისტიკის ყველა ჟანრში ცდილობს ფაქტების 
დაკნინებით მთავრობის უარყოფითად წარმოჩენას. კვლევის თანახმად - ,,ყველაზე მეტი დრო ამ 
არხის ეთერში მთავრობას დაეთმო და დათმობილი დროის 72 % ნეგატიური იყო. ყველაზე 
უარყოფითად მთავარი არხის ეთერში ადგილობრივი მთავრობა გაშუქდა, მისთვის დათმობილი 
დროის 78 % უარყოფითი იყო. მთავარი არხი ყველაზე დადებითად ნაციონალური მოძრაობას 
აშუქებდა - მისთვის დათმობილი დროის 6 % დადებითი ტონით’’. 3ეს 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების გაშუქების შედეგია, რომელიც გვაჩვენებს  მედიის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის 
ბერკეტად გადაქცევას. 

თანამედროვე მასმედიის ერთ-ერთი პრობლემა საზოგადოების განზრახ შეცდომაში შეყვანაა ამას 
ხელს უწყობს ისეთი სახის ინფორმაციის გაშუქება, რომელიც სადავო ხასითისაა. მაგალითად, 2020 
წლის 2 ივნისს TV პირველზე, გამოშვება “პირველებში” გასული სიუჟეტი:4 "მოკლული და ქუჩაში 
გადაგდებული ჩვილი", გავიდა, შედგება ფაქტების დამახინჯებებითა და ჟურნალისტური ეთიკის 
ნორმების დარღვევით გაშუქდა.  ამონარიდი სიუჟეტიდან:  ,,და კიდევ უფრო შემზარავი გახადა ეს 
ამბავი თვითმხილველების მონაყოლმა ტვ პირველთან,.. მათ გვითხრეს, რომ .., რაც მათ დაინახეს ეს 
არის ის, რომ პოლიციამ ახალშობილის ცხედარი პოლიეთინელის პარკში გაახვია და შემდეგ უკვე 
საგანგვე ურნაში გადააგდო’’. მასალაში არ ჩანს, რომ   ჟურნალისტი შეეცადა ფაქტების  გადამოწმაბს 
პოლიციის შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებასთან დაკავშირებით. ჟურნალისტმა საზოგადოება 
შეცდომაში შიყვანა იმის თქმით - თითქოსდა პოლიციამ ახალშობილი ნაგავზე გადააგდო და ამის 

                                                            
2 https://1tv.ge/news/sazogadoebrivi-mauwyebeli-teleauditoriis-kvlevis-shedegebs-aqveynebs/ [უ. გ. 23.10.2020]. 
3file:///C:/Users/User/Desktop/6d44c13f7a59caed0f81dc9f3ce859ad.pdf [უ.გ.06.01.2021]. 
4https://www.qartia.ge/ka/siakhleebi/article/83194-tv-pirvelis-zhurnalistis-ana-akhalaias-tsinaaghmdeg-qartias-mimarthes, 
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/536732127005874/ [უ. გ. 06.01.2021]. 
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დასადასტურებლად სიუჟეტში არასრულწლოვნები წყაროდ გამოჰყავს. მსგავსი მიდგომა ამ მძიმე  
ამბავს,  ხელოვნურად უფრო ამძიმებს. მედიას  უფლება აქვს სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოებიდან გამოითხოვოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც არ წარმოადგენს სახელმწიფო 
საიდუმლოებას. ამ შემთხვევაში ჟურნალისტს, პოლიციის შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედების 
შესახებ უნდა გამოეკვლია, თუ ვინ იყვნენ ის პოლიციელები? შსს-თან კომუნიკაციის საფუძველზე, 
გაერკვია  ინფორმაციის რეალურობა.  აღნიშნულ სიუჟეტში, ასევე, იკვეთება ქარტიის მერვე 
პრინციპის დარღვევის ფაქტი, რომლის მიხედვითაც: ”ჟურნალისტი ვალდებულია, დაიცვას ბავშვის 
უფლებები; პროფესიული საქმიანობისას უპირატესი მნიშვნელობა მიანიჭოს ბავშვის ინტერესებს, 
არ მოამზადოს და არ გამოაქვეყნოს ბავშვების შესახებ ისეთი სტატიები ან რეპორტაჟები, რომლებიც 
საზიანო იქნება მათთვის. ჟურნალისტმა არ უნდა ჩამოართვას ინტერვიუ და არ უნდა გადაუღოს 
ფოტო 16 წელზე ნაკლები ასაკის მოზარდს მშობლის ან მეურვის თანხმობის გარეშე იმ საკითხებზე, 
რომლებიც მისი ან სხვა რომელიმე მოზარდის კეთილდღეობას ეხება.” ჟურნალისტს სიუჟეტში 
პოლიციის მიერ ბავშვის ნაგავში გადაგდების შესახებ, წყაროდ არასრულწლოვანი ბავშვებიც 
გამოჰყვას (მშობლების ნებართვის გარეშე). 

კრიტიკული მედია არ გულისხმობს ფაქტების დამახინჯებით სახელმწიფო სტრუქტურების 
საქმინობის დაკნინებას. მედია მძლავრი იარარია პოლიტიკური პლატფორმისთვის წინასაარჩევნო 
პერიოდში. ამ პერიოდში ოპოზიციურად განწყობილი არხებიც განსაკუთრებით გამოხატავენ 
ხელისუფლებისადმი პირდაპირ  თუ ირიბ ნეგატიურ დამოკიდებულებას.  

მთავარი არხის მიერ 2020 წლის 2 დეკემბერს - 18:19 საათზე გაშუქებული ტელენიუსი ფაქტების 
დამახინჯების, სამთვარობო ინსტიტუტების დაუსაბუთებელი, არასანდო დაკნინების მაგალითია.5 
ტელენიუსში კადრები წარმოდეგნილია თანმიმდევრობით, რადგან პროცედურის შესაბამისად 
,,დაზარალებული’’ შედის შენობაში და პროცედურის გავლის შემდგომაც  გამოდის ამ 
უკანასკნელიდან, მაგრამ ერტი დიდი აცდენა მთავარი არხის მხრიდან - ვიზუალური მასალა არ 
მოდის თანხვედრაში ვერბალურ მასალასთან-ტექსტთან: ჟურნალისტი ამბობს ,,დ. კ ექსპერტიზაზე 
იმყოფება ამ წუთებში’’ და ეკრანზე აწერია ხაშური. რეალურად ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შენობა მდებარეობს ფორში და სწორედ აქ შედის 
დ.კ და არა ეკრანზე ტიტრებით მითითებულ ხაშირის რომელიმე შენობაში. 

მასალაში გამოყენებულია ორი წყარო აქედან ერთი ‘’დაზარალებულია’’, ხოლო მეორე - თამარ 
ხეთაგური  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელი.  სხვა მოწმეები ნიუსში არ 
არსებობენ. ტელესიუჟეტი  არასრულყოფილია იმ კუთხით, რომ საუბრობს მხოლოდ 
დაზარალებული, რომელიც ამბობს სავარაუდო დამნაშავეზე სიტყვათ შეთანხმებით: ‘’ბატონი 
გიორგი’’  ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაინტერესებულიყო ვინაა ეს ‘’ბატონი გიორგი’’, მაგრამ 
ინფორმაციის ზედაპირტული გადმოცემით, ფაქტის დამახინჯებით მარტივია იმის თქმა, რომ ეს 
ნიუსი არის ტენდენციური, არა სიღრმისეული და ბევრი კითხვა პასუხ გაუცემელია მაგალითად: 
რატომ არ მივიდნენ შსს-ში და არ გაარკვიეს ვინაა ‘’ბატონი გიორგი’’ (როგორც წესი ასეთ 
შემთხვევაში მანამ გამოძიება არ დასრულდება, პოლიციელს პროფეიული საქმიანობის შესრულება 
ეზღუდება), ტელესიუჟეტში არ ჩანს თვითმხილველი, რომელიც პოლიციის მიერ 
სამართალდარღვევას დაამტკიცებს.  ‘’ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია სწორედ 
სამართალდამცავების მხრიდან’’. ამ შემთხვეავში ჩვენ ინფორმაციის გადაუმოწმებლობასთანა და 
ფაქტებით მანიპულაციასთან გვაქვს საქმე.  ინფორმაცია ყველა ხერხითა და საშუალებით უნდა 
გადამოწმდეს, რადგან თვაიდან ავიცილთ მსგავსი ტიპის დამახინჯებული ფაქტები.  

ზემოთ განხილული დეფექტის აღმოსაფხვრელად საჭიროა მედიამ გაიაზროს საკუთარი 
პასუხიმგებლობა, რომელიც უპირველსე ყოვლისა მისი ფუნქცია, მისი დამოუკიდებლობა და 
ობიექტურობაა.   

ჯეკ ფულერი გვეუბნება: ,,ჟურნალისტიკის უპირველესი მიზანი სიმართლის თქმაა, იმისთვის, რომ 
ხალხს ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, რომელიც თავისუფლებისთვის სჭირდება.’’ დეზინფორმაცია, 
ცრუ ცნობების ერთობლიობაა, აღნიშნული, თავისუფლების მოპოვებაში ვერ დაგვეხმარება. 

                                                            
5 https://mtavari.tv/news/24789-davit-kiladze-romelits-politsias-tsemashi [უ. გ. 02.12.2020]. 
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ნახევრად ან მთლიანად დამახინჯებული ფაქტები ახალ ამბებში არის ნაწიობრივ მოპოვებული 
თავისუფლება, გავლენის ქვეშ. განვიხილოთ ისევ მთავარი არხის მიერ გავრცელებული ახალი 
ამაბავი, რომელიც შეუიარაღებელი თვალისთვისაც კი ფაქტების სიმახინჯეს ცხადყოფს.  

მთავარი არხი: (26 ოქტ, 2020 - 12:35),,კრიმინალური გარჩევა ბათუმში - ნაცემია პოლიციელი’’. 6 
,,ბათუმში, კრიმინალური გარჩევის დროს პოლიციის მაღალჩინოსანი სცემეს. "მთავარი არხის" 
ინფორმაციით, მეშვიდე განყოფილების უფროსი გოჩა ვანაძე მაშინ სცემეს, როცა 10-15 კრიმინალის 
ჯგუფურ ჩხუბში ჩაერია. მას დაზიანებები თავში მიაყენეს. სად იმყოფება ნაცემი პოლიციელი, 
უცნობია, ის სამსახურში არ გამოჩენილა.  შემთხვევა ორი დღის წინ მოხდა, გარჩევის 
მონაწილეებიდან ერთი პირი პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით დააკავეს, 
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი ის 3.000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა.’’ ადამიანი  მედიის 
გავლენის მთავარი ობიექტია.  საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია სიმართლის თქმა, იმისთვის, 
რომ  ჰქონდეთ სრული ინფორმაცია, რომელიც თავისუფლებისთვის სჭირდება.  დღეს 
საზოგადოების პოლიტიკური სისტემის ყველაზე დიდი გამოწვევა ასეთი ინფორმაცია - ზემოთ 
აღნიშნული ნიუსი, სახელწოდებით ,,კრიმინალური გარჩევა ბათუმში - ნაცემია პოლიციელი’’. 
უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს ტექსტი  ,,5w’’- ფორმულაზე (Who? - ვინ? What? - რა? When? - 
როდის? Where? - სად? Why? - რატომ?) პასუხებს სანახევროდ გვაძლევს.  თითოეული ახალი ამბავი 
უნდა იყოს აგებული ინფორმაციის წყაროზე, როცა  ‘’მთავარი’’ არხი ამბობს: ,,ჩვენი ინფორმაციით’’ 
რატომ უნდა ენდოს მას საზოგადოება?  როცა ეს ტელევიზია ისედაც დაბალი ნდობით სარგებლობს.  
აღნიშნულ ტელესიუჟეტში არაა არც ერთი წყარო, რომელიც დაამტკიცებს არსებულ ფაქტს.  
ნახსენებია  ,, ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კი ის 3.000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა’’- ის 
პირი. ვინ ის პირი - რა ჰქვია? რას წარმოადგენს? რა პოლიტიკურ - საზოგადოებრივი გავლენა აქვს?  
ამ ნიუსში ეთიკისა და ფაქტების გაშუქების ძირითადი პრინციპები დარღვეულია. არხი 
გვატყობინებს: ,,სად იმყოფებოდა ნაცემი პოლიტიელი, უცნობია, ის სამსახურში არ გამოჩენილა’’ - 
ჟურნალისტს შეეძლო მისი ადგილმდებარეობა შესაბამისი სტრუქტურებიდან შეეტყო, თუნდაც. 
გაერკვია აღნიშნული პიროვნება შვებულებაშია, თუ არა. წარმოდგენილ ახალ ამბავს აკლია: 
ინფორმაციის წყაროებით გამყარება, რომლებიც  ამბის რეალურობას  და ფაქტის ¬არსებობას 
დაამტკიცებს: თუნდაც გოჩა ვანაძესთან გასაუბრება, ეჭვმიტანილ პირთან ინტერვიუს ჩამორთმევა,  
შსს–ს საზოგადოებასტან ურთიერთობის სამსახურთან  დაკავშირება და გარკვევა, თუ სად 
იმყოფეოდა „ბატონი გოჩა“,  ასევე, იქ სადაც მოხდა ჩხუბის  თვითმხილველთა გამოკითხვა. (როდის 
მოხდა?  რა მოხდა? როგორ მოხდა? ა.შ).  ,,მნიშვნელოვანია ფაქტის სანდოობა.  ამიტომ საჭიროა 
წყაროს მითითებით იმის განმარტება, თუ რატომ ენდობით მას.  მოგეხსენებათ, ფაქტის სანდოობის 
განმაპირობებელი ფაქტორი, მისი ცალმხრივად გაშუქება არაა. ინფორმაციის გავრცელებისას 
წყაროს მითითება საჭიროა, თუმცა არა ვალდებულების მომხდის მიზნით, არამედ სანდოობის 
პრინციპიდან გამომდინარე, რომელიც ერთი ფაქტის გარშემო არსებულ რამდენიმე წყაროს მოიცავს. 

ყველა მედია, რომ დაქვემდებარებულია გარკვეული პიროვნების ან პიორვნებათა ჯგუფის 
ინტერესებს ეს ცხადია, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. 
რთულია მედიამ თავი დაახწიოს გავლენებისგან. რთული თუმცა არა შეუძლებელი. გავლენებზე 
დაქვემდებარებული ტელევიზია არ ნიშნავს ფაქტების გაყალბებით საზოგადოების განვითარების 
შეფერხებას. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, რომელ პოლიტიკუ თუ ბიზნეს ინტერესზეც არ 
უნდა იყოს დაქვემდებარებული, მას  არ უნდა დაავიწყდეს თავისი სოციალური როლი სამოქალაქო 
საზოგადოების განვითარებასა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში.   

  შემდეგ მაგალითში ჩანს თუ რამდენად აქვს თავისი სოციალური როლი გაშინაგნებული ,,მთავარ’’ 
არხს - „გამოცხადებული კოვიდ სიკვდილის ქრონიკები. ყოველდღიურად ჩვენს გვერდით 
იხოცებიან ადამიანები და ვერც ხელისუფლება, ვერც ჩამოშლილი ჯანდაცვის სისტემა ვერაფერს 
აკეთებენ“ 7 ასე დაიწყო ჟურნალისტმა მთავარი არხის 2020 წლის 3 დეკემბრის საინფორმაციო 
გამოშვების ერთ-ერთი სიუჟტი, სადაც საუბარი იყო კორონავირუსით გარდაცვლილ ახალგაზრდა 
გოგონაზე. ჟურნალისტი ამ სიუჟეტშივე გვაუწყებს, რომ  ,,რამდენიმე წუთის წინ გახდა მთავარი 

                                                            
6 https://mtavari.tv/news/20390-kriminaluri-garcheva-batumshi-natsemia-politsieli [უ. გ. 26.12.2020]. 
7https://www.youtube.com/watch?v=dAmvQyTbxLs&list=PLqcIpeZWxYsh3G12IpOAAKAR0XVnAIDuY&index=151  [უ. გ. 
03.12.2020]. 
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არხისთვის ცნობილი, რომ 17 წლის გოგონა გარდაიცვალა თბილისში, ოჯახმა ვერ მოახერხა მისი 
კლინიკამდე მიყვანა და ის საკუთარ სახლში არის გარდაცვლილი’’ ამბობს ჟურნალისტი.  
ჯანდაცვის სამინისტოროდან აღნიშნულ ფაქტს დროული რეგირება მოჰყვა, უწყების განცხადების 
საფუძველზე მთავარი არხის მიერ გავრცელებულ ინფორმაცია არის გადაუმოწმებელი, რომელსაც 
საზოგადოება შეცდომაში შეყავს და ყურადღებას ამახვილებს - მთავრობის უყურადღებობაზე 
კოვიდ დადასტურებულებთან მიმართებაში. უწყების განცხადებაში ვკითხულობთ შემდეგს - „3 
დეკემბერს, 03:24 საათზე 112-ში განხორციელდა ზარი, უგონო მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთან 
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების მიზნით. დახმარების ჯგუფი გამოძახების 
ადგილზე 13 წუთში, 03.37 საათზე მივიდა, რა დროსაც ექიმებს ადგილზე ახალგაზრდა გოგონა 
გარდაცვლილი დახვდათ. მედიკოსების შეფასებით, გარდაცვალება კორონა ვირუსულ ინფექციას 
არ უკავშირდება“, - ნათქვამია ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ზემოთ აღნიშნული ფაქტის 
სიზუსტის დადგენა რთული იქნებოდა, რომ არა უწყების ოფიციალური განცხადება. აღნიშნული 
ტელეინფორმაცია ჟურნალისტის შეფასებით მსჯელობასა და მწვავე ემოციურ ლექსიკას მოიცავს 
ფაქტის მცდარი ინტერპრეტაციით, რომლის მიზანიც საზოგადოებაში შიშისა და უნდობლობის 
დათესვაა. 

2. დადებითი ცვლილება 

სამოქალაქო საზოგადოებისა და ჩვენი დემოკრატიზაციისთვის მნიშვნელოვანი  ნაბიჯი გადადგა 
რუსთავი 2-მა, რომლის სარედაქციო პოლიტიკა, გავრცელებულ ინფორმაციათა უმრავლესობა არის 
დაბალანსებული. ,,კურიერში’’ სხვადასხვა ანალიტიკურ გადაცემბსა თუ გასართობ შოუებში, 
როგორიცაა ,,ნიკა არაბიძის შოუ’’ წარმოდგენილია ყველა პოლიტიკური პარტია მაქსიმალური 
დაბალანსებულობით.  რაც შეეხება წინასაარჩევნო პერიოდის გაშუქებას, ტელევიზიამ აქაც 
შეინარჩუნა დაბალანსებულობა.  ამას ადასტურებს ანგარიში, რომელიც  მომზადებული და 
გამოცემულია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ ევროკავშირისა (EU) და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით. (,,სატელევიზიო ახალი ამბების მონიტორინგის 
შუალედური ანგარიში’’ 15 ივნისი - 31 აგვისტო, 2020)  ჩვენ ვკითხულობთ, რომ „რუსთავი 2“-ის 
საინფორმაციო გამოშვება ძირითადად ნეიტრალურად, ეთიკური ნორმების დაცვით აშუქებდა 
მიმდინარე საზოგადოებრივ -პოლიტიკურ მოვლენებს. ჟურნალისტები არ იყენებდნენ 
შეურაცხმყოფელ, დამცინავ ლექსიკას პოლიტიკოსების მიმართ. რასაც ვერ ვიტყვით ,,მთავარ’’-ის 
,,იმედი’’-სა და ,,პოსტივ’’-ის პროდუქტზე.  რუსთავი 2-ზე დაფიქსირებული უარყოფითი ან 
დადებითი ტონი ძირითადად რესპოდენტებიდან მომდინარეობს, კერძოდ, როცა ერთი 
პოლიტიკოსი საუბრობს სხვაზე. როგორც ცნობილია, 2019 წელს ტელეკომპანია რუსთავი 2 -ის 
მფლობელი შეიცვალა და შესაბამისად, შეცვლილია სარედაქციო გუნდი, რაც აისახა მონიტორინგის 
შედეგებზე. სამონიტორნგო პერიოდში გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი ტენდენცია, თუ წინა 
მონიტორინგის დროს ხელისუფლების მამხილებელი ნიუსები იყო საინფორმაციო გამოშვების 
გამხსნელი, ეხლა ძირითადი თემები გახმაურებული კრიმინალური საქმეების ექსკლუზიური 
დეტალების გაშუქებაა.’’    საყურადრებოა შემდეგი ფაქტიც ,, მონიტორინგის პერიოდში რუთავი 2 
ზე გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციისა თუ გენდერული სტერეოტიპების შემცველი 
განცხადებები არ გაშუქებულა.’’ 

მაგალითებიდან გამომდინარე ტელეკომპანიებს სიტყვა ,,დაბალანსებული’’ არ ესმით, ან არ უნდათ, 
რომ ესმოდეთ. ტელერადიოკომპანია იმედის ინტელექტულური პროდუქტი ორიენტირებულია 
მთავრობის დადებითად წარმოჩენაში, თუმცა ეს უკანასკნელი ეთიკის ნორმების დარღვევითა და 
ფაქტის სიმახინჯით არ გამოირჩევა, განსხვავებით მთავარი არხისა, რომელიც 
მიკერძოებულობასთან ერთად ივიწყებს საკუთარ ფუნქცია-მოვალეობას გაავრცელოს სიმართლე, 
რომელიც ხალხს თავისუფლებისთვის სჭირდება. იმედია სანდო არასამთავრობო ორგანიზაციების 
მიერ ჩატარებული კვლევები არა მარტო რუსთავი 2-ის დაბალანსებულობაზე, არამედ სხვა 
ტელევიზიების გაწონასწორებულობასა და ობიექტურობაზეც ისაუბრებენ.  

3. მედიის მიერ ფაქტების ზუსტი, დაბალანსებული გავრცელება საჯარო პოლიტიკის ფორმირებაში 

მთავრობა გამუდმებით ფიქრობს იმაზე, თუ რაზე მოახდინოს რეაგირება და რაზე არა. 
საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები, რომელსაც ხშირად მედია აყალიბებს, მმართველი წრეების  
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დიდ თავსატეხს წარმოადგენს, რადგან როგორიცაა დამოკიდებულებები მთვარობაც შეაბამის 
გადაწყვეტილებას იღებს რეაგირების კუთხით. როცა მედია დაკავებულია დამახინჯებული 
ფაქტებისა და დეზინფორმაციის გავრცელებით სახელმწიფო რთულ სიატუაციაში  ვარდება, 
რადგან მთლიანად საზოგადოება, რომელიც მედიისგან მოიწამლა ცრუ ინფორმაციით, სახელმწიფო 
ხელისფულებას არ შეუძლია არაკონსტიტუციური ქმედება საზოგადოებისავე მოთხოვნაზე. 

მასობრივი ინფორმაციიის საშუალებები დემოკრატიულ სახელმწიფოში ,,მოდარაჯე ძაღლის’’ 
როლს რომ უნდა ასრულებდეს ეს უცხო არ არი ნებისმიერი ჟურნალისტისტვის.  მათი 
მეთვალყურეობის ობიექტია სახელმწიფო ხელისუფლების სამივე შტო: აღმასრულებელი 
საკანონმდებლო და სასამრთლო ხელისუფლება და ის მნიშვნელოვანი პროცესები თუ მოვლენები, 
რომელიც სინამდვილეში ხდება.  თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი 
პრინციპია, შეირჩნენ ის ადამიანები, რომლებიც ახორციელებენ საჯარო პოლიტიკას და იღებენ 
საზოგადოებისთვის საჭირბოროტო გადაწყვეტილებებს, იმ საკანონმდებლო ჩარჩოების 
გათვალისწინებით, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება პიროვნების ძირითად უფლებებსა და 
თავისუფლებებს.   საჯარო პოლიტიკას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. ერთ-ერთი მნიშვნელობით 
საჯარო პოლიტიკა არის მთავრობის მიერ ის ქმედება, რომელიც ფიქრის სხვადასხვა ეტაპს გადის, 
თუ რაზე მაოხდინოს გავლენა და რაზე არა ( ფიქრის პროცესში კი მედიის როლი ძალიან დიდია)  
ყველაფერი ის, რასაც სახელმწიფო ხელისუფლება აკეთებს ან არ აკეთებს, ცალსახად უნდა 
მოვიაზროთ, როგორც საჯარო პოლიტიკა. მთავრობის გადაწყვეტილებებზე მნიშვნელოვან, 
გადამწყვეტ და ეფექტურ გავლენას ახდენს მედია. ის არის იმ უკომპრომისო ბრძოლის მონაწილე, 
რომელიც მიმდინარეობს საერთო შედეგის მისაღწევად - მთავრობამ იმუშაოს ისე, მიიღოს ისეთი 
კანონები, რომლებიც დემოკრატიული საზოგადოების მოთხოვნილებებს შეესაბამება. მედიის 
ორგანზიაცია და საქმიანობა, რომელიც ორიენტირებულია ფაქტის ობიექტურ და დაბალანსებულ 
გავრცელებაზე, ეს საჯარო პოლიტიკის განვითარების ერთ-ერთი ელემენტია.  მედიის ამ როლის 
წარმოსაჩენად შემოგთავაზებთ რამდენიმე მაგალითს თუ რა როლი ითამაშა ჟურნალისტიკამ 
საჯარო პოლიტიკის განვითარებაში (ეს პროცესი მიმდინარეობს).  მაგალითად:  ქვეყნის ისტორიაში 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელშიც მასმედიის როლი, მისი ამ თემის 
ოპერატიულ გაშუქებაში გამოიხატება. ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება საკანონმდებლო 
ხელისუფლებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო 
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვითაც, 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნები პროპორციულთან მიახლოებული მოდელით  ჩატარდება.  ასევე გავრილოვის ღაამის 
შედეგად წამოყენებული მოთხოვნება, რომელსაც მედია ოპერატიულად აშუქებდა და რომლის 
შედეგადაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე თანამდებობიდან 
გადადგა.   

იბადება ერთი ძალზედ ლეგიტიმური კითხვა:  ვალდებულია თუ არა სახელმწიფო, ინფორმაცია 
თავისი გადაწყვეტილებების  შესახ საზოგადოებას გააცნოს?   ვალდებულია, და ის ამ 
ვალდებულებას მედიის დახმარებით ასრულებს. ყველა საკანონმდებლო ცვლილება, 
ხელისფულების გადაწყვეტილება მედიის დახმარებით ხდება საზოგადოების განხილვის საგანი. 
საქართველოს მთავრობის ბრიფინგები არის იმის კარგი მაგალითი, რომ მედიის გარეშე მათი 
გადაწყვეტილებები იქნებოდა ტოტალიტარული სახელმწიფოსთვის შესაფერისი და არა 
დემოკრატიული საზოგადოების მოთხოვნა. ამ დიდი პასუხიმგებლობის გააზრება სახელმწიფოს 
წარმატების წინაპირობაა. 

ქართული პოლიტიკური პროცესების დინამიურობა, რომ მედიის გავლენის გვეშაა, ამასაც 
ცხადყოფს ხელისუფლების გადაწყვეტილებები, იმ პირების თანამდებობიდან გათავისუფლების 
შესახებ, რომლებმაც საზოგადოების ინტერესები ვერ დაიცვეს და დაუშვეს ისეთი შეცდომა, 
როგორიცაა სამართლის პრინციპების უგულებელყოფა, რამაც გამოიწვია მაგალითად  გენერალური 
პროკურორის ირაკლი შოთაძის გათავისუფლება. ეს სარალიძის საქმესთან მიმართებაში, როცა ზაზა 
სარალიძე მოითხოვდა ამ პიროვნების გადადგომას (არა მარტო) და მედიის მხრიდან ამ მოთხოვნის 
სისტემატიურმა გაშუქებამ,  შედეგიც გამოიღო თავის დროზე.  პრმიტიულად, რომ ვთქვათ ეს 
მედალიონის ერთი მხარეა. საბოლოო ჯამში  საჯარო პოლიტიკის განვითარება გამოიხატება ისეთი 
კანონმდებლობისა და რეგულაციების მიღებაში, რომლებიც საერთო, ჯანსაღ საზოგადებრივ 
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ინტერესებსა და დემოკრატიის პრინციპებს არ  ეწინააღმდეგება. ამ პროცესის ხელმშემწყობი, 
დემოკრატიული და სამოქალაქო  საზოგადოების ჩამოყალიბების საფუძველი მედიის მიერ 
ფაქტების ზუსტი, დაბალანსებული გავრცელებაა.  

ფაქტის არაზუსტი, ცალმხრივი, დაუბალანსებელი გვარცელება, ქვეყნის სტაგნაციის 
განმაპირობებელი ფაქტორია, რაც შეეხება დეზინფორმაციის მიერ შეჭმულ ფაქტს, რომელშიც 
სიმართლე საერთოდ არ, ან სანახევროდ მოიპოვება,  სახელმწიფოს დეგენერეციის საფუძველია. 
,,სანდოობა ნიშნავს ფაქტის „დაუმახინჯებლად“ გაშუქებას, არსებითი გრამატიკული, თუ იდეური, 
შინაარსობრივი შეცდომების გარეშე, რაც, საბოლოოდ, ინფორმაციის სახეცვლილებას გამოიწვევს’’. 
8  დღეს სანდოობის ნიშანწყალი ნაკლებად მოიპევება განსაკუტრებით სოციალურ მეადიაში.   
სოციალური მედია არის ადგილი, სადაც ადამინები საკუთარ შეხედულებებს, პოზიციებს 
სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით ავრცელებენ. დეზინფორმაციაზე საზოგადოების პოზიციების 
დაფიქსირება და მისი დაჯერაბა დღევანდელობის სერიოზულ პრობემას წარმოადგენს. 
საზოგადოებამ არ იცის ინფორმაციის სიჭარბის  პირობებში, როგორ ამოარჩიოს სანდო ინფორმაცია.  
ამ უცოდინრობის მიუხედავად, ის მაინც ცდილობს დაიჯეროს, რაზეც ეჭვი ეპარაბა და 
უგულვებელყოს რეალური ინფომრაცია, რომელიც ტრადიციულ მედია საშუალებებში გავრცელდა. 

 ,,არსებობს სხვადასხვა სახის ყალბი ახალი ამბავი, ესენია:    

• „ამბავი, რომელსაც განზრახ შევყავართ შეცდომაში;  
• ხუმრობა, რომელიც რეალობად აღიქვეს;  
• ახალ ამბავში სელექციურად შერჩეული ინფორმაცია;  
• ამბავი, რომელშიც რთულია სიმართლის დადგენა;’’ 
• ცრუ ამბავი, რომელიც ცუდი განზრახვით არ ვრცელდება და რაიმეს ან ვინმეს 
პოპულარიზაციას ემსახურება“9 
 ამბავი, რომელსაც განზრახ შევყავართ შეცდომაში - ამის მაგალითად გამოდგება 
,,TVპირველი’’-ს სიუჟეტი, სადაც მან  სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კონცერტის გაშვებაში 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაადანაშაულა.  10სიუჟეტში ,,ტვ პირველი’’ საუბრობს 31 დეკემბრის 
ღამეს გასული საახალწლო მუსიკალური შოუს მერიის მიერ დაფინანსებაზე. ,,პირველი არხის მიერ 
საკუთარი რესურსებით მომზადებული და 31 დეკემბრის ღამეს გასული საახალწლო მუსიკალური 
შოუ მერიის მიერ დაფინანსებული ის კონცერტი იყო, რომელიც სახელმწიფო ცერემონიების 
სასახლეში მოწყობილ სამსართულიან სცენაზე გაიმართა და რომელიც სხვა არხების პირდაპირ 
ეთერში გადაიცა’’.  აქედან გამომდინარე ,,ტვ პირველის’’ მიერ გაშუქებული ინფორმაცია, თითქოს 
და მერია საზოგადოებრი მაუწყებლის საეთერო ბადის შევსებას აფინანსებს - დეზინფორმაცია 
აღმოჩნდა.  საქართველოს პირველმა არხმა ტელეკომპანია ,,პირველს’’ მიმართა ინრორმაციის 
სიზუსტის უზრუნველსაყოფად მოხდეს მცდარი ფაქტების შესწორება. ესაა ,,ტვ პირველის’’ მიერ 
გავრცელებული ამბავი, რომელსაც განზრახ შევყავართ შეცდომაში.  

ქართულ მედია სივრცეში არსებობს ისეთი გადაცემა, რომელსაც ინტერნეტში განთავსებული ყალბ 
ახალ ამბებს  ააშკარავებს.  მაგალითად: გადაცემა ,,იმედის დილის’’ რუბრიკა ,,ფეიკ ნიუსი’’, 
რომელიც  გასული კვირის ყალბ ახალ ამბებს განიხილავენ. ასეთი რუბრიკა-გადაცემები 
საზოგადოებას დაეხმარება გამიჯნოს ერთმანეთისგან ფეიკ ნიუსი და ჯანსაღი ინფორმაცია. 
დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ერთ-ერთ საშუალებად მედიაწიგნიერება და მაღალი ზნეობა 
გამოდგება, რადგან პირველი მათგანი ჟუნრალისტის განათლების ხარისხის დონის აწევით ხელს 
შეუშლის მედიაში ყალბი ახალი ამბების გავრცელებას.  მეორე კი დამოკიდებულია პირველზე, 
რომლის დახმარებითაც ჟურნალისტი მაღალი ზნეობრივი ღირებულებების ჭრილში შეაფასებს იმ 
ინფორმაციას, რომელსაც საზოგადოებას აცნობს. ფაქტის განზრახ თუ გაუაზრებლად დამახინჯება 
მედიის დიდი დაავადებაა და მისი განკურნება შესაძლებელია ქმედითი ნაბიჯებით, რომელიც 

                                                            
8 თ.ზაქარაშვილი, დეზინფორმაციის კომუნიკაციური რისკ ფაქტორები, გვ. 2 
9http://factcheck.ge/article/ra-aris-qhalbi-akhali-ambavi-fake-news/ [უ. გ. 06.01.2021] 
10 https://1tv.ge/video/dezinformacia-pirveli-arkhis-winaaghmdeg/ [უ. გ. 06.01.2021] 
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პირველ რიგში გულისხმობს ჟურნალისტის უფლება მოვალეობების გააზრებასა და 
მედიაორგანიზაციაებზე პოლიტიკურ-ფინანსური გავლენის შემცირებას.   

დასკვნა   

  ჩვენს მიერ განხილული მაგალითების საფუძველზე ვასკვნით, რომ ფაქტების მცდარი, 
დამახინჯებული და ემოციური ინტეპრეტაცია მკვეთრად შეინიშნება ისეთ მედიასაშუალებებში, 
როგორიც კერძო არხებია. მათ მიერ გავრცელებული ყალბი ამბები შიდა საინფორმაციო –
პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად გამოიყენება, რაც ვლინდება ფაქტების შერჩევითი მიწოდებით, 
ინფორმაციის ნაწილობრივი სიმართლით ან მთლიანად პოლიტიზირებით, სახელმწიფოებრივი თუ 
კერძო საკითხების არაჯანსარი კრიტიკით  და ფაქტების მიწოდების ისეთ ხერხებში გამოიხატება, 
როგორებიცაა რეალურ სინამდვილეში მომხდარი ფაქტის არასწორი ინტერპრეტაცია, მწვავე 
ფორმის ვერბალურ-არავერბალური, ემოციული კომუნიკაცია, ჟურნალისტის შემფასებლური, 
არაარგუმენტირებული დასკვნები. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ძირითადად,  ტელეარხები 
,,მთავარი’’ და ,,TV პირველი’’ გამოირჩევიან დამახინჯებული  ფაქტების გავრცელებით.  
ძირითადად მათ მიერ გაშუქებული ინფორმაცია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, უნდობლობა-
შიშის დათესვასა და ფაქტებით მანიპულირებას ისახავს მიზნად. 
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ბოლოდროინდელი ყველაზე რეზონანსული საქმეების გაშუქება თანამედროვე 
ქართულ ტელემედიაში, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ 

დანაშაულს 

თედო იობიძე, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ჩვენი თემა, თანამედროვე ქართული ტელევიზიების, იმედის, რუსთავი 2-ის საზოგადოებრივი 
მაწუყებლისა და მთავარი არხის ეთერში 2020 წლის 19 ივნისის ღამით მომხდარი მკვლელობის 
გაშუქების კვლევას ეხება. ექპერტიზის დასკვნის მიხედვით, არასწრულწლოვან, გიორგი 
შაქარაშვილს შურისძიების მოტივით, გაუსწორდა ახალგზრდების ჯგუფი, რის შედეგადაც 
ახალგაზრდა ფეხბურთელი მდინარე არაგვში ასფიქსიით გარდაიცვალა. 1 

4 დღიანი ძებნის შედეგად ფეხბურთელის ცხედარი მდინარეში  არაგშვი იპოვეს. მალევე, 
შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე, სამართალდამცველება 17 პირი დააკავეს, მათ შორის 
სპორტსმენები. დაკავებულთა შორის იყვნენ არასრულწლოვნები. ბუნებრივია, მედიისა და 
საზოგადოების დაინტერესება ამ საქმის მიმართ  დიდი იყო. მომდევნო დღეებში  საინფორმაციო 
სივრცის ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი გიორგი შაქარაშვილის დაღუპვა, როგორც შემდგომ გაირკვა 
ბურუსით მოცული   მკვლელობის საქმე იყო.  კვლევის დაწყების დრო 2020 წლის 22 ივნისია.  
ივნისის თვეში ვნახეთ ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა ტელევიზიის მთავარი საინფორმაციო 
გამოშვება. შევისწავლეთ, თუ რა რაოდენობითა და ქრონომეტრაჟით გააშუქეს ამ პერიოდში 
შაქარაშვილის საქმე. ასევე ყურადღება გავამახვილეთ მედია სამართლის მიხედვით ნორმების 
დარღვევის ფაქტებზე. ტელემედიამ, ისეთი მასალების გასაჯაროება მოახდინა, რომელსაც 
ვერანაირი საჯარო ინტერესი ვერ გადაწონის.  

მომდევნო თვეების კვლევის მიზნით, 2020 წლის ივლისი-აგვისტოს პერიოდში შემხვევითობის 
პრინციპით დღის მთავარ საინფრომაციო გამოშვებები გამოვიკვლიეთ და დავადგინეთ, თუ რა 
სიხშირით განაგრძო მედიამ ამ საქმის გაშუქება. ასევე, მათი კონტენტის, როგორც რაოდენობრივი 
ისე შინაარსობრივ განხილვა.  

შემთხვევითობის პრინციპით, ინტერნეტით ჩავატარეთ გამოკითხვა, იმის შესახებ, თუ როგორ 
გააშუქა ეს საქმე მედიამ. შედეგებმა აჩვენება, რომ ჩვენ მიერ აღნიშნულ გადაცდომებზე 
საზოგადოებაც მსგავსად რეაგირებს. მათთვის მთავარი პრობლემა  ამ საქმეში მედიის კუთხით 
უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაა. რომელსაც, როგორც გამოკითხულები თვლიან, საკმაოდ 
ხშირი პრაქტიკა ჰქონდა შაქარაშვილის საქმის მიმდინარეობის გაშუქებისას. 2 

საკვანძო სიტყვები: ტელემედია; დანაშაული, შაქარაშვილი; არასრულწლოვნები; ჟურნალისტური 
ეთიკის ქარტია. 

Abstract 
Our topic is about the study of the coverage of the murder that took place on the night of June 19, 2020 on 
the modern georgian televisions: Imedi, Rustavi 2, Public Broadcaster and the Main Channel. According to 
the conclusion of the expert, Giorgi Shakarashvili, a minor, was beaten by a group of young people with the 
motive of revenge, as a result of which a young football player died from asphyxiation in the river Aragvi. 

After a 4-day search, the body of the football player was found in the river Aragvi. Shortly afterwards, 17 
people, including sportsmen, were arrested in connection with Shakarashvili's death. Among the detainees 

                                                            
1 გიორგი შაქარაშვილის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა. ხელმისაწვდომია  აქ : 
https://pog.gov.ge/uploads/1a5072fb-eqspertizis-daskvna.pdf [უ.გ.01.03.2021]. 
2 საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპები. ხელმისაწვდომია აქ: https://www.qartia.ge/ka/mthavari-
gverdis-aikonebi/article/30513-preambula [უ.გ.01.03.2021] 
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were minors. Naturally, the interest of the media and the public in this case was great. In the following days, 
one of the main object of the information space Giorgi Shakarashvili  turned out later to be killed by veiled 
murder. The beginning of the study is June 22, 2020. In June, we looked through the main newscasts of all 
the TV stations listed above. We studied the amount and timing of Shakarashvili's case during this period. 
We also focused on the facts of violation norms under media law. The TV media has published such materials 
that no public interest can outweigh. 

For the research of the following months, in the period of July-August 2020, we examined the main news 
programs of the day on a random basis and determined how often the media continued to cover this case. 
Also, it involved the discussion of their content, both quantitatively and substantively. 

On a random basis, we conducted an online survey on how the case was covered by the media. The results 
show that the society reacts similarly to the violations we have mentioned. The main problem for them is the 
violation of the presumption of innocence in the media in this case which, according to the respondents, had 
quite a frequent practice in covering Shakarashvili's case. 

Key Words: TV Media; Shakarashvili; Minors; Crime, Charter Of Journalistic Ethics. 

შესავალი  

გიორგი შაქარაშვილის  მკვლელობის საქმე გასულ წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო. 
ახალგაზრდა ფეხბურთელის ბურუსით მოცული გარდაცვალების ფაქტით სწრაფადვე დაინტერესა 
საზოგადოება, რაც მედიის ინტერესზეც აისახა და მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების მთავარი 
თემა სწორედ ეს ფაქტი იყო. თემის სენსიტიურობიდან გადმომდინარე ტელემედიას, როგორც 
ყველაზე რეიტინგული ინფორმაციის გამავრცელებელ არხს, უდიდესი პასუხიმგებლბობა 
მართებდა თემია გაშუქების პროცესში. სამწუხაროდ მათი მხრიდან არაერთი გადაცდომა 
გამოვლინდა როგორებიცაა: თემით მანიპულირება, დაზარალებული ოჯახის წევრების უფლებების 
დარღვევა, პირადი ინფორმაციის გასაჯაროება, დეზინფრომაცია და ბრალდებულების 
იდენტიფიცირება. სამწუაროდ, ტელემედიას ზემოთ აღნიშნული გადაცდმოები სრულად არ აქვს 
გააზრებული. 

ახლახანს იყო გიორგი შაქარაშვილის დაბადების დღე, სადაც გასული წლის მსგავსად გავრცელდა  
საფლავზე მისული ოჯახის წევრების, კერძოდ კი დედის მძიმე კადრები. 

და ბოლოს, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ყველაზე მეტად 
ცდილობდა ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების დაცვას აღნიშნული თემის გაშუქებისას, რაც იმედს 
გვიტოვებს, რომ ნელ-ნელა ქართული ტელემედია მაღალხარისხიან პროდუქტს შესთავაზებს 
მაყურებელს და დაცული იქნება ადამიანთა ფუნდამენტური უფლებები. 

1. კვლევის აქტუალურობა 

30 წლიანი დამოუკიდებლობის მქონე საქართველო ახალგაზრდა დემოკრატიული ქვეყნაა, სადაც 
მეოთხე ხელისუფლებად მიჩნეული მედია ჯერ კიდევ განაგრძობს ჩამოყალიბების პროცესს, 
რომელიც რიგ შემთხვევებში უხეშად არღვევს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. მათ შორის, 
პირადი სივრცის ხელშეუხებლობას. უბედური შემთხვევისა თუ დანაშაულის გაშუქების დროს 
ქართული ტელემედია გარკვეული სიხშირით არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმციას. ასევე 
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, მედიაზე სხვადასვხა პოლიტიკური პარტიების ირიბი თუ 
პირდაპირი გავლენა. ნებისმიერი ინფრომაცია თუკი ის პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებში შედის 
მედიის მიერ  ინტერპრეტირდება, ისე როგორც მას პოლიტიკური ჯგუფი უკარნახებს.  ქართული 
სამაუწყებლო რეალობისთვის, ნაცნობი პრაქტიკაა პირადი მოსაზრებების, ფაქტად გაშუქება, რაც 
იწვევს მაყურებლის შეცდომაში შეყვანას. მსგავსი შემთხვები, თავს იჩენს დანაშაულებრივი საქმის 
გაშუქების დროსაც.  ჩვენი, თანამედროვე ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, პირადი 
სივრცის მნიშვნელობის არ და ვერ გააზრებაშია. ამ თემის ქვე მიზანიც, სწორედ ისაა რომ კიდევ 
ერთხელ ყურადღება გავამახვილოთ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე. მედიის კვლევისას, 
მსგავსი ფაქტი გამოვლინდა, როდესაც 22 ივნისს სამძებრო სამუშაოებისას მაშველებმა იპოვეს 
გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი. მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ ახალგაზრდა 
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ფეხბურთელის ნათესავები და ოჯახი.  მთავარის, მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ახლო 
კადრით იქნა ნაჩვენები ის მძაფრი ემოციები და განცდები, რაც ჰქონდათ გარდაცვლილის ოჯახის 
წევრებსა და ახლობლებს. მაგალითად  2014 წელს, როდესაც გერმანელმა ავტომრბოლელმა მიხეილ 
შუმახერმა უმძიმესი ტრავმა მიიღო, მისმა მეუღლემ  მედიას სთხოვა  დისტანცია დაეცვათ მათი 
სივცრიდან და დიდი ხნის განმავლობაში გერმანულ მედიაში არ არსებობდა კომაში მყოფი  
შუმახერის ფოტო, რომელიც ცუდად იმოქმედებდა, როგორც დაზარალებულზე ისე მისი ოჯახის 
წევრებზე. 3 

2. მეთოდოლოგია 

კვლევის დაწყების დრო 2020 წლის 22 ივნისია.  ივნისის თვეში ვნახეთ ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა 
ტელევიზიის მთავარი საინფრომაციო გამოშვება. შევისწავლეთ, თუ რა რაოდენობითა და 
ქრონომეტრაჟით გააშუქეს ამ პერიოდში შაქარაშვილის საქმე. ასევე ყურადღება გავამახვილეთ 
მედია სამართლის მიხედვით ნორმების გადაცდომების ფაქტებზე.  

მომდევნო თვეების კვლევის მიზნით,  2020 წლის ივლისი-დეკემბრის პერიოდში შემხვევითობის 
პრინციპით გამოვიკვლიეთ დღის მთავარი საინფრომაციო გამოშვებები, დადავგინეთ, თუ რა 
სიხშირით განაგრძო მედიამ ამ საქმის გაშუქება. ასევე, შევისწავლეთ მათი კონტენტი. შედეგად, 
კვლევა წარვმართეთ კონტენტანალიზის მეთოდზე დაყრდნობით.  

3. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები 

 
გრაფიკი 1.1 

ივნისის თვეში ქრონიკის მთავარმა საინფრომაციო გამოშვებამ აღნიშნული თემა 47.59 წუთით 
გააშუქა. თემა ცხედრის პოვნის დღიდან ყოველდღიურად შუქდებოდა. ივნისის თვეში ყველაზე 
დიდი დრო 29 ივნისს დაეთმო, რა დროსაც ქრონომეტრაჟის ხაგრძლივობამ 10.15 წუთი შეადგინა. 
ამ დღეს ქრონიკაში ორი სიუჟეტი გავიდა, პირველი ეხებოდა ამ საქმის პოლიტიკურ 
გამოხმაოურებას , რომელიც  ოპოზიციასა და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ 
მედიაშია იყო. მეორე სიუჟეტსი კი უშუალოდ საქმის დეტალებს ეხებოდა, რომელიც 
ქრონომეტრაჟით გაცილებით მცირე იყო.  

                                                            
3   "Michael Schumacher's wife tells media to leave hospital" The Guardian, 2014 წლის 7 იანვარი. შეგიძლიათ იხილოთ აქ:  
https://www.theguardian.com/sport/2014/jan/07/michael-shumacher-wife-media-leave-hospital-skiing-accident [უ.გ.01.03.2021]. 
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გრაფიკი 1.2 

გრაფიკი 1.2 მიხედვით, კურიერმა შაქარაშვილის საქმეს ივნისში 79.45 წუთით გააშუქა. რაც ჩვენს 
მიერ შერჩეულ კვლევის სუბიექტებიდან მეორე მაჩვენებელი აქვთ ქრონომეთრაჟის რაოდენობით. 
ივნისის თვეში  კურიერი ყოველდღიურად აშუქებდა აღნიშნულ თემას. ყველაზე მეტი დროით 27 
ივნისს გააშუქა 17.77 წუთით. ამ დღეს პროკურატურამ გაავრცელა ვიდეო კამერების ჩანაწერე. 
კურიერმა პირველი რეპორტაჟის დაკავებულებისა და საქმისდეტალების შესაქხებ მომაზადა, ხოლო 
მეორე სიუჟეტსი ჟურნალისტმა. ქრონოლოგიურად ის ვითარება, რაც 18 ივნისის ღამეს მოხდა.  

გრაფიკი1.3 

საზოგადოებრივმა მაწუყებელმა, შაქარაშვილის საქმეს ჩვენს მიერ შერჩეულ ტელევიზიებს შორის 
ყველაზე ნაკლები დრო დაუთმო. მთავარმა საინფრომაციო გამოშვებამ  ივნისში აღნიშნული თემა   
21.47 წუთით გააშუქა. 26 ივნისს მოამბის ეთერი პრემეირ-მინისტრის გამოსვლას დაეთმო, რომელიც 
პარლამენტში დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობდა. ივნისში ყველაზე მეტი დრო 27 რიცხვში 
დაეთმო, როდესაც შაქარშვილის საქმე. 8.79 წუთით გააშუქეს. ამ დღეს საგამოძიებო უწყებამ 18 
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ივნისის ღამეს მომხდარი მოვლენების, სხვადასხვა ლოკაციებზე სათვალთვალო კამერების მიერ 
გადაღებული ჩანაწერები გამოაქვეყნა. 4 

 
გრაფიკი 1.4  

მთავარმა არხის საინფრომაციო გამოშვებამ ივნისის თვეში შაქარაშვილის საქმე ყველაზე დიდი 
ქრონომეტრაჟით გააშუქა. მან, ამ თემას ივნისის თვეში ჯამში 107.39 წუთი დაუთმო. დღის მთავარი 
საინფრომაციო გამოშვების მთავარი თემა, სწორედ ახალგაზრდა ფეხბურთელის ტრაგიკულად 
დაღუპვა იყო.  27 ივნისს მთავარმა არხმა 25.74 წუთით გააშუქა, რაც ივნისის თვის ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელია. ზემოთ აღნიშნული არხების მსგავსდ, 27-ში მთავარ არხსაც ორი ვრცელი სახის 
მასალა ჰქონდა. პირველ ეტაპზე სტუდიაშია განიხილეს პროკურატურის მიერ გავრცელებული 
მასალები, ხოლო მეორე ეტაპზე სიუჟეტის სახით საქმის დეტალების შესახებ მოამზადეს. 

 

გრაფიკი 1.5  

ივლისის თვეში, გიორგი შაქარაშვილის საქმის გაშუქების ქრონომეტრაჟი შემცირდა. 3 ივლისს, 
ქრონიკის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში აღნიშნული თემაზე სიუჟეთი არ ყოფილა. ჩვენ მიერ 
შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეულ დღეებში ჯამში ქრონიკის საინფორმაციო გუნდა ეს თემა 
22.32 წუთით გააშუქა. 

                                                            
4 თავი III, საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. საქართველოს ორგანული კანონი ,,მაუწყებლობის შესახებ" 23 დეკემბერი, 2004. 
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ქრონიკის მთავარი საინფომრაციო გამოშვება. 3, 9, 15, 18, 22, 27 ივლისი
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გრაფიკი 1.6 

ივლისში, მოამბე ქრონომეტრაჟის ხანგრძლივობით ისევ ჩამოუვარდებოდა ჩვენ მიერ შერჩეულ  
ტელევიზიებს. შემხვევითობის პრინციპით შერჩეულ დღეებში მოამბემ ახალგაზრდა 
ფეხბურთელის საქმე ჯამურად 21.4 წუთით გააშუქა. 

გრაფიკი 1.7 

კურიერის დღის მთავარი გამოშვება შაქარაშვილის საქმეს საკმაოდ დიდი დროით აშუქებდა 
ივლისშიც.  მან ჩვენს მიერ შერჩეულ თითოელ დღეს ჯამში 40.23 წუთი დაუთმო.  

გრაფიკი 1.8 
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ივლისში, ისე როგორც წინა თვეში მთავარი არხის ქრონომეტრაჟი ამ საქმის მიმართ ყველაზე 
მაღალი იყო. მთავარი არხის 9 საათიან გამოშვებაში ჯამში შაქარაშვილის თემის გაშუქებამ 39.05 
წუთს მიაღწია.  

გრაფიკი 1.9 

აგვისტოს თვეში, შაქარაშვილის თემის გაშუქებამ მნიშვნელოვნად იკლო. ჩვენ მიერ შემხვევითობის 
პირნციპით შერჩეულ დღეებში ქრონიკამ მხოლოდ ერთხელ, 18 აგვისტოს გააშუქა 5.87 წუთით. 

გრაფიკი 2.0 

 

შემთხვევითობის პირნციპით შერჩეულ დღეებში საზოგადოებრივი მაუწყებლსი სიანფრომაციო 
გამოშვებამ შაქარაშვილის საქმეს არასრული 1 წუთი დაუთმო.  

1.8
3 აგვისტო 0

9 აგვისტო 0
15 აგვისტო 0
18 აგვისტო 5.87

22 აგვისტო 0

27 აგვისტო 0
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1.9
3 აგვისტო 0.74
9 აგვისტო 0

15 აგვისტო 0

18 აგვისტო 0
22 აგვისტო 0
27 აგვისტო 0
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მოამბის მთავარი გამოშვება. 3, 9, 15, 18, 22, 27,  აგვისტო
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გრაფიკი 2.1 

აგვისტოს თვეში, მთავარმა არხმა ჯამში 14.08 წუთით გააშუქა. ჩვენ მიერ შერჩეული დღეებიდან 
მხოლოდ ორჯერ იყო ისეთი ეთერი, როდესაც შაქარაშვილის საქმე არ გაშუქებულა. 

სექტემბერში, გრაფიკზე აღნიშნულ დღეებში მთავარმა არხმა ახალგაზრდა ფეხბურთელის საქმე 
მხოლოდ ერთხელ გააშუქა. 3 სექტემბერს, 7.9 წუთით.  

 

  
გრაფიკი 2.2  

როგორ და რა რაოდენობით გააშუქეს ცენტრალურმა ტელევიზებმა გიორგი შაქარაშვილის საქმე. ამ 
კითხვებზე ზუსტი პასუხის გასაცემად  მედიაარხების, რუსთავი 2-ის იმედის, მთავარი არხისა და 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების რაოდენობრივი კვლევა 
ჩავატარეთ. რაც ჯამში მოიცავდა 45 ეთერს. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველაზე მეტად 
ქრონომეტრაჟის მიხედვით მთავარმა არხმა გააშუქა აღნიშნული საქმე. მან 7 თვის განმავლობაში, 
გიორგი შაქარაშვილის საქმეს 160,52 წუთი დაუთმო. იმედმა 75.78 წუთით გააშუქა, ხოლო რუსთავი 
2-მა 79,45. რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მან ამ თემას 43,61 წუთი გამოუყო.   

 ივლისის თვეში, საინფორმაციო გამოშვებებში თემის გაშუქებამ იკლო, ხოლო აგვისტოში 
მკვეთრად შემცირდა. მომდევნო თვეებში კი შაქარაშვილის საქმე ცენტრალური ტელევიზიებით 
ფრაგმენტულად შუქდებოდა.  
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მთავარი არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. 3, 9, 15, 18, 22, 27 
აგვისტო

75.78

43.61

79.45

160.52

1

იმედი საზოგადოებრივი მაუწყებელი რუსთავი 2 მთვარი არხი
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 ემპირიული მასალის თვისსებრივი კვლევა კი დაგვეხმარება, გამოვკვეთოთ თუ რითი იყო 
განპირობებული ჩვენს მიერ შესწავლილი თითოეული ტელეარხის მიერ შაქარაშვილის საქმისთვის 
გამოყოფილი დრო.   

4. გიორგი შაქარაშვილის საქმის გაშუქებისას აღმოჩენილი დარღვევები 

საქართველოში ტელევიზია დღემდე ყველაზე რეიტინგული საინფორმაციო არხია. მას უდიდესი 
ძალა აქვს საზოგადოების ფართო მასებზე ზემოქმედები მხრივ, შესაბამისად მან ამ დიდ 
შესაძლებლობებს მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობითადა პროფესიონალიზმით  უნდა 
უპასუხოს. რაც შაქარაშვილის საქმის გაშუქების დროს ნაკლებად  გამოიკვეთა.   

გიორგი შაქარაშვილის საქმის გაშუქებისას, მედიის მხრიდან  მორალური, თუ სხვადსხვა 
ნორმატივებებით განაზღვრული წესების დარღვევა პირველივე დღეებში აღინიშნებოდა. 

 მაგალითად, 22 ივნისს ქრონიკის მთავარ საინფრომაციო გამოშვებაში გასულ სიუჟეტში 
დასახელებული პიროვნებები, ჯერ კიდევ არ იყვნენ ოფიციალურად ეჭვიტანილი ამ საქმეში და 
მათი დაკავება მხოლოდ 4 დღის შემდეგ მოხდა. 5 ასევე იდენტიფიცირება მოხდა იმ ადგილის, სადაც 
11 ივნისის ღამეს აღინიშნებოდა  დაბადების დღე. და იმავე ადგილის მფლობელთან სატელეფონო 
საუბრისას, შესაძლებელი იყო ბინის მისი ამოცნობა, ეკრანზე გამოსახული ფოტოსურათით. იმავე 
დღის სიუჟეტში ქრონიკის ეთერში აჩვენეს მწყემსის კომენტარი, რომელიც კონკრეტიკისგან  
მაქსიმალურად დაცლილი იყო და მის პირად ვარაუდებს გამოხატავდა. დაახლოებით 1 თვის 
შემდეგ მედიისთვის ცნობილი თავად მწყემსის ჩვენება გახდა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ 
მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ქრონიკის ჟურნალისტებს. მეტიც, ის არც მწყემსი იყო. არამედ, 
ფეხოსანი პატრული, რომლის მოვალეობა  იმ ტერიტორიაზე  გამავალი ბაქო -თბილისი- ჯეიჰანის 
ნავთობსადენის პატრულირებაა.   მედიის წარმომადგენლებს პირველ რიგში მართებდათ ამ წყაროს 
გადამოწმება და მისი იდენტიფიცირება, რას საქმიანობდა ის და რა შესაძლო კავშირი ჰქონდა მას ამ 
ტერიტორიასთან. ასევე მისი მოსაზრებები, რეალურ ფაქტებთან უნდა  შეედარებინათ.  22 
ივნისიდან ქრონიკის ჟურნალიsტების მიერ მომზადებული მედია პროდუქტი  შაქარაშვილის 
საქმეზე ყოველთვის საინფრომაციო გამოშვების მეორე ბლოკში გვხდებოდა, მომდევნო თვეში 
სიტუაცია შეიცვალა, რაც შესაძლოა განაპირობა სხვა მედია საშუალებების კრიტიკამ მთავრობის 
მიმართ, ამ საქმესთან დაკავშირებით.   

მთავარმა არხმა უხეშად დაარღვია გარდაცვლილის ოჯახის წევრებისა და ახლობლების პირადი 
სივრცე, როდესაც 22 ივნისს, ცხედრის პოვნის დღეს იქ შეკრებილი ოჯახის წევრებისა და 
ახლობლების მძიმე ემოციური ფონი დაუფარავად გააშუქა.  

მედიის განხილვისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის პოლიტიკური პასაჟები, რაც 
განსაკუთრებით შეინიშნებოდა იმედისა და მთავარი არხის საინფორმაციო გამოშვებების 
სიუჟეტებში. მაგალითად, მთავარი არხის სარედაქციო ჯგუფის განამრტებით, ამ საქმის 
სრულლყოფილი გამოიძებით არ არის დაინტერესებული შესაბამისი სამთავრობო უწყებები, 
რადგანაც ის რეალურ დამნაშავეებს ხელს აფარებს. ამ მოსაზრებას ეწინაღააღმედგებოდა 
გარდაცვლილის ოჯახი და მისი ადვოკატი, გიორგის ბიძა, მირიან ნიკოლაძე. შაქარაშვილის ოჯახმა 
სახალხო დამცველსაც მიმართა, რათა მედიას გარკვეული დისტანცია დაეცვა მათგან. მირიან 
ნიკოლაძე ივნისში პირად ფეისბუქ გვერდზე წერდა: (ნიკოლაძე, 2020) „შემიძლია გარდაცვლილი 
ბავშვის მშობლების მოსაზრება გითხრათ სრული ციტატით - რატომ გვკლავს მეორედ ეს ბოროტი 
ადამიანი თავისი პოლიტიკური შიზოფრენიის გამო?! ჩემი პატარა და უცოდველი გიორგი 
ძალადობამ მოკლა. ზუსტად იმავე ძალადობამ რომლის მსხვერპლი  ახლა მისი ოჯახია.“  6 

სამწუხაროდ, ოჯახის მიმართ ზეწოლა არც ამ განცხადებების შემდეგ არ შეცვლილა და ივნისის 
ბოლოს თავად გიორგი შაქარშვილის დედამ პირად ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა მოთხოვნა, 
სადაც საუბრობდა  მედიის მხირდან მასზე და მის ოჯახზე  უსაფუძვლო წილისწამებას.   

                                                            
5 ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. 
კვაჭაძე და სხვ.- თბ., 2005 283გვ.  
6 მ. ნიკოლაძის ფეისბუქ პოსტი შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://www.facebook.com/mirian.nikoladze/posts/3219392881460773 
[უ.გ.01.03.2021]. 
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საგამოძიებო ექპერიმენტი ჰქონდა მთავარს არხს. ნიკა გვარამიამ თანმხლებ პიროვნებებთან ერთად  
იმ ადგილზე, სადაც შაქარაშვილის ჩანთან იპოვეს მდინარე არაგვში შევიდა, მდინარის დინებისა და 
მისი გადალახვის სირთულესთან დაკავშირებით. ექსპერიმენტში არ მონაწილეობდა არც 
გარდაცვლილი ოჯახის წევრი და არც ექსპერტი, რომელიც უფრო დეტალურად ახსნიდა იმ 
ადგილზე რა შესაძლო შედეგები შეიძლება დამდგარიყო.  

მთელი საქმის განმავლობაში მთავარ არხს, მინიმალური ნდობა ჰქონდა პროკურატურის მიმართ. 
ფაქტობრივად დაპირისპირებულ რეჟიმში იყო შაქარშვილის საქმის ადვოკატთან, გარდაცვლილის 
ბიძასთან მირიან ნიკოლაძესთან. პირველ შემხვევაში მედიას მართლაც მოეთხოვება კრიტიკული 
აზროვნებით შეაფასოს პროკურატურის გადაწყვეტილება, განსაკუთრებით იმ ქვეყანაში სადაც 
სახელმწიფო ინსტიტუები ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია და ნდობის ხარისხია დაბალია, 
მაგრამ სხვადასხვა პირადი შეხედულების განსხავებულობის გამო, არამყარი არგუმენტების გარეშე 
დაადანაშაულოს ბიძა, რომ არ სურს საქმის სწორად და სრულყოფილად გამოიძება. მედიის 
მხრიდან ეს საკმაოდ მძიმე ბრალდებაა, რომელსაც პასუხისმგებლიანმა მედია არმხა ცალსახა 
დამატასტურებელი ფაქტებით უნდა უპასუხოს, სხვა შემხვევაში ჩაითვლება, რომ ის თემით 
მანიპულირებს და რეტინგის გაზრდას პრიმიტიული ხერხებით ცდილობს.     

საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გიორგი შაქარაშვილის საქმეს ქრონომეტრაჟის მიხედვით ყველაზე 
მცირე დრო დაუთმო. პირველ დღეებში ქრონიკის მსგავსად, მოამბის ეთერში სიუჟეტებს მეორე 
ბლოკში ვხდებოდით.  საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თავისი სტატუსიდან გამომდინარე მეტად 
უნდა ყოფილიყო ამ საქმით დაინტერესებული, რადგან ვალდებულია უპასუხოს საზოგადოებრივ 
ინტერესს, აღნიშნული საქმე კი ნამდვილად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროს 
მიეკუთვნება დღემდე.  2 ივნისს გასულ სიუჟეტში არ ყოფილა მნიშვნელოვანი გადაცდომები. ეს 
ტენდეცია გრძელდებოდა მთელი წლის განმავლობაშიც. 

სამწუხაროდ, ტელეკომპანია TV პირველის საინფრომაციო გამოშვებების სრულყოფილი კვევა ვერ 
ჩავატარეთ, რადგანაც ხელი არ მიგვიწვდება მათ არქივებზე. იმ მასალიდან, რისი განხილვაც 
შევძელით აუცილებლად ხაზი უნდა გავუსვათ აღნიშნული არხის  საინფრომაციო გამოშვების 
ჟურნალისტის ზარს 112-ში. 9 ივლისს შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით ჟურნალისტმა 
ჩაატარა ექსპერიმენტი, რაა დროსაც მან 112-ში ცრუ შეტყობინება განახორციელა, რათა დაედგინა 
თუ რა დრო დასჭირდებოდა საპატრულო ეკიპაჟს რეაგირებისთვის.  გიორგი შაქარაშვილის საქმის 
ერთ-ერტი მოწმე  ფოტოგრაფი იოკობ ბრეგვაძის იმ ღამით განხორციელებული ზარი უდაოდ 
უმნიშვნელოვანესი საკითხია, და მედიას მართებდა ამ ფაქტით დაინტერესება. რათა გარკვიათ იყო 
თუ არა ადეკვატური პოლიციის მოქმედება 112-ში ფოტოგრაფის მიერ განხორციელებულ ზარზე.  

თუმცა, პასუხისმგებლიანი ჟურნალისტის მიერ ამ თემის მსგავსი მეთოდით გამოძიება, 
გარკვეულწილად აფერხებს გადაუდებელი დახმარებისა და საპატრულო პოლიციის მუშაობას. 
ყოველწიურად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრში დაახლოებით 2 მილიონამდე 
არამიზნობრივი ზარი შედის, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს სამსახურის მუშაობას. ამ 
ჟურნალისტურმა ექპერიმენტმა კი წაახალისა უპასუხისმგებლო ქმედება.  თანამედროვე 
ტექნოლოგიებისა თუ დამატებითი ჯგუფის დახმარებით  საშუალებით აბსოლუტურად 
შესაძლებელი იყო ამ ექსპერიმენტის სხვაგვარად ჩატარება. 

ასევე, დარღვევებისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, TV პირველის ეთერში გასული 
ბრალდებულთა ციხის კადრები. რომლებიც მათ საკანში იყო გადაღებული. გამოქვეყნების მთავარი 
მიზანი არა ობიექტური მედია მასალის შექმნაა, არამედ საზოგაოდებაზე მანიპულირებაა. რა 
დროსაც მჯსავდებულთა ფუნდამენტური უფლებები, ფაქტობრივად არხის რეიტინგს შეეწირა.   

27 ივნისს, კურიერში გასულ სიუჟეტში, ჟურნალისტი საუბრობს 18 ივნისის ღამის ერთ-ერთ 
მონაწილეზე. ჟურნალისტის ციტატა: ‘’ერთ-ერთი ვერსით აგარაკზე დაპირისპირება სწორედ მის 
გამო დაიწყო.“ რა დროსაც აჩვენეს, როგორც სახელი და გვარი, ასევე იმ პიროვნების ფოტოსურათი. 
თუ გავითვალისწინებთ, იმას რომ 27 ივნისს, კითხვა და ჰიპოთეზები უფრო მეტი იყო ამ საქმესთან 
დაკავშირებით, ვიდრე პასუხები და რეალური არგუმენტები. ჟურნალისტმა თავი უნდა შეიკავოს, 
მსგავსი  ვერსიის გავრცელებაში, რადგანაც, ისედაც მძიმე ემოციური ფონის მქონე მოწმეებისთვის 
და მაით ოჯახის წევრებისთვის დამატებითი წნეხია. 18 ივლისს ინტერვიუ კურიერმა სწორედ იმ 
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პიროვნებასთან ჩაწერა, ვინც მათი ვერსიით დაპირსპირების მიზეზი გახდა. ეს პიროვნება  ე.წ 
დიჯეი, კოკო ღიბრაძეა.  

როდესაც ამ თემის შესახებ ვწერდი, სასამართლომ მიიღო გადაწვეტილება, რომლის მიხედვითაც  3 
პირი პატიმრობიდან გაანთავისუფლა. თუკი მედიის სოციალურ გვერდებს გადავხედავთ. მათ ისე 
გააშუქეს ეს ამბავი რომ განთავისუფლდნენ ის პირები, ვინც უშუალოდ არის ბრალდებული 
შაქარაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე.  პროკურატურამ ისინი მხოლოდ  პირველ ეტაპზე 
მომხდარი ჩხუბის მონაწილეობის გამო   დააკავა და ბრალის აღიარების შედეგად აღკვეთი 
ღონისძიება პატიმრობა, გირაოთი შეეუცვალა. 

ზემოთ აღნიშნული ფაქტები  ცხადჰყოფს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რეაგირება  იმ 
დარღვევებზე, რომლებიც რეზონანსული საქმის გაშუქების დროს ქართულ ტელემედიაში თავს 
იჩენს.  თითოეული მათგანი არის, იმ სისტემური ხარვეზების ერთობლიობა, რომელიც დღეს აქვს 
თანამედროვე ქართულ ტელემედიას. მის ობიექტურობაზე, განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს 
პოლიტიკური დღის წესრიგი. ერთი შეხედვით აბსოლუტურად აპოლიტიკურ საქმის, გაშუქებისას 
მთავარი არა საქმის დეტალები, არამედ  კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურებისა თუ პარტიების 
მოსაზრებები იყო ერთმანეთის წინააღმდეგ.  პოლიტიკურმა დღის წესრიგმა უგულებელყო ყველა 
ის ღირებულება, რაც უნდა ჰქონდეს მაღალი სოციალური პასუხისნგებლობის მქონე ტელევიზიას. 

 
5. გამოკითხვა 

 

გრაფიკი 2.3 
 
 

გრაფიკი 2.4 
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გრაფიკი.2.5 
 

1 ნიშნავს - სრულად პროპორციულს, 5 - არაპროპორციულს. 
 

გრაფიკი 2.6 
 

გრაფიკი 2.7 
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გრაფიკი 2.8 
 

დასკვნა 

აღნიშნულის თემის ანალიზისას გამოიკვეთა ერთი ძალიან მავნებლური  პრაქტიკა, რომელსაც 
ქართული მედია მხოლოდ რეზონანსული თემის გაუქებისას არ იყენებს. მოიწვიოს ისეთი 
რესპოდენტი, რომელიც ისაუბრებს იმ ნარატივში, რომელსაც მედია ყოველდღიურად  ატარებს, 
ერთი შეხედვით, ამ სქემაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში რესპოდენტების 
ცოდნა საკითხის მიმართ არის დიამეტრალურად განსხვავებული. ხშირ შემთხვევაში 
რესპოდენტები სხვადასხვა სფეროს ცნობილი წარმომადგენლები არიან, რომელსაც აუდიტორიას 
უსმენს და ზოგ შემხვევაში უჯერებს კიდეც. რაც იწვევს საზოგადოების დეზინფორმაციას და რიგ 
შემხვევაში პოპულისტური იდეებით კვებავს, რომელიც უწილობრივ აფერხებს განვითარების 
პროცესს. მაგალითად, მარტში როდესაც კორონა ვირუსის შესახებ ძალიან მცირე ინფრომაციო 
გქვონდა. წარმატებულ გერმანელ საფეხბურთო სპეციალისტს, იურგენ კლოპს პრესკონფერენციისას 
შეეკითხა ჟურნალისტი, თუ რას ფიქრობდა კოვიდ-19 შესახებ. რაზეც მან უპასუხა - (Klopp, 2020) ‘’ 
რაც არ მომწონს,  არის ის, რომ საფეხბურთო მენეჯერის აზრი, ამ საკითხზე არის მნიშვნელოვანი. 
ნამდვილად ვერ ვხვდები რატომ არის ჩემი აზრი საინტერესო. არ შეიძლება ჩემნაირმა ადამიანებმა, 
რომლებსაც არანაირი ცოდნა აქვთ ისაუბრონ... 

მე არ მაქვს უფლება ვუთხრა თუ როგორ მოიქცნენ ისინი.“ 7 

დღევანდელ ექოპაში, როდესაც  იტერნეტის როლი ყოველდღიურად იზრდება, ე.წ ტრადიციული 
მედია ძალიან ძლიერ კონკურენციაშია ციფრულ სამყაროსთან. სადაც ფაქტობრივად 
დამოუკიდებლად შეგიძლია განსაზღვრო რომელია ფაქტი და  რომელია მოსაზრება. 
თანამედრედოვე სამყაროში მარტივად ხდება მედიის ლუსტრაცია, როდესაც ის 
მიზანმიმართულად ცდილობს მცდარი მიკერძოებული იფორმაციის გაშუქებას.  

იმედს ვიტოვებ, რომ მედიაა მაქსიმალურად თვითკრიტიხულად შეხედავს საკუთარ პროდუქციას 
და მათი სარედაქციო პოლიტიკა აუდიტორიის მანიპულირებას  კიარ დაისახავს მიზნად,  არამედ  
ზუსტსა და ობიექტურ ინფორმაციას მიაწვდის მიმდინარე მოველენებზე. 8 ‘’ჟურნალისტიკა, თავისი 
საუკეთესო სახით არის უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი საქმიანობა, და ყველა, ვინც ამ 
საქმიანობითაა დაკავებული, უფრო მეტადაა ვალდებული მკითხველისა და მაყურებლების, ვიდრე 
ბაზრის მოთხოვნების წინაშე.’’ - დევიდ ტელბოტი Salon.com-ის მთავარი რედაქტორი. 9 
                                                            
7 ავტორი: Reuters Staff, ‘’Klopp says managers' opinions on coronavirus do not matter“, Reuters, 2020 წლის 4 მარტი 

ხელმისაწვდომია აქ: https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-soccer-klopp/klopp-says-managers-opinions-on-

coronavirus-do-not-matter-idINKBN20R0CO [უ.გ.01.03.2021]. 

 8 გ.კუზნეცოვი, ‘’სატელევიზიო ჟურნალსიტიკა’’ გვ58-59. 
9 ბ. კოვაჩი, ტ. რიზენსტილი - ‘’ჟურნალისტიკის ელემენტები’’ გამომცემლობა ‘’იმპრესი“, 2006. გვ2.  
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2020 წლის არჩევნები საქართველოსა და აშშ-ში:  
წინაპირობები, ურთიერთკავშირი და პროგნოზები 

ლაშა შამათავა, 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ცნობილია, რომ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც აშშ-ში საპრეზიდენტო საარჩევნო წელს 
ხდება მსოფლიოში, პირდაპირ ან ირიბად დიდ გავლენას ახდენს ამ არჩევნების შედეგებზე. 

შესაბამისად, მაღალი ალბათობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კოვიდ19-ის პანდემიამ 
გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა 2020 წლის აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. სტატიაში 
წარმოდგენილია აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნების ანალიზი სწორედ კოვიდ19-ის პანდემიასთან 
და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა აშშ-სა თუ 
დანარჩენ მსოფლიოში (ამ მოვლენებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია მოძრაობა „Black Lives 
Matter“). 

ზემოხსენებულთან დაკავშირებით ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ ერთ-ერთმა ქართველმა 
მეცნიერმა თავის ნაშრომებში რამდენიმე წლით ადრე გააკეთა აშშ-ში დღეს მიმდინარე პროცესების 
პროგნოზირება. ჩემ ნაშრომში მოცემულია ამ პროგნოზის რეპრეზენტაცია და ანალიზი. 

მეორე მხრივ, აშშ-ში 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად ჩატარდა 
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები. შეიძლება ითქვას, რომ აშკარა გახდა, რომ ჩვენთან 
ჩატარებულ არჩევნებზე დიდ გავლენას ახდენს აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაგალითისთვის, 
ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ ჩვენი ოპოზიციონერი ლიდერები უკვე აღარც მალავენ, რომ ისინი 
იმედის თვალით შეჰყურებენ 2021 წლის 20 იანვრისთვის მოსალოდნელ საპრეზიდენტო 
ინაუგურაციას აშშ-ში და არცთუ უსაფუძვლოდ ვარაუდობენ, რომ აშშ-ში ახლად არჩეული 
პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია საქართველოში ოპოზიციის მხარდაჭერად 
მოგვევლინება, შეცვლის აშშ-ის ელჩს საქართველოში და ხელისუფლებას აიძულებს მთელ რიგ 
დათმობებზე წავიდეს ოპოზიციის სასარგებლოდ და ა.შ. 

სტატიაში მოცემულია 2020 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების ანალიზი - რამდენად 
მოსალოდნელი იყო მიღებული შედეგები, რამ განაპირობა არჩევნების შემდეგ განვითარებული 
პროცესები და როდის/როგორ შეიძლება მოხდეს მისი განმუხტვა და სხვ. 

საკვანძო სიტყვები: აშშ, საქართველო, არჩევნები, 2020 წელი, ოპოზიცია, ბოიკოტი, არჩევნების 
გაყალბება, ნოოლოგია, ოპტიმალიზმის დოქტრინა, Covid19, პანდემია. 

Abstract 

It is a well known notion that all major incidents taking place during the US election year directly or 
indirectly affect the very results of the election itself.  Therefore, the chances that  Covid-19 pandemic 
influenced the outcome of the 2020 US presidential election are reasonably high. This article examines the 
2020 US election results within the framework of analysis of all the significant instabilities that happened 
during the election year (in this regard one of the key events analysed in the article is “Black Lives Matter” 
movement).  

With this in mind it is crucial to mention that the recent socio-political turbulences, occurring in the United 
States as the chain of events, were predicted and well described a couple of years before by Georgian 
researcher in the field. This article will try to represent and analyse the predictions  forecasted long before.  

On the other hand, the 2020 parliamentary election of Georgia took place in parallel with the 2020 US 
presidential election. Strong connection between these two events became clear, as the election in the United 
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States influenced the election in Georgia. Opposition leaders in Georgia have explicitly manifested 
their  expectations toward Joe Biden administration. With the hope that the new administration will be more 
assistive to Georgian opposition parties, might appoint a new ambassador in Tbilisi and negotiate a favourable 
deal to the opposition.   

This article also includes an analysis of the 2020 Georgian Parliamentary Election. It will try to retrospectively 
assess the election outcomes and review the political processes afterwards. It will also bring possible 
resolution for the ongoing political instabilities in Georgia.   

Key Words: USA, Georgia, Elections, 2020, Opposition, Boycott, Fabrication of Election Results, Noology, 
Doctrine of Optimalism, Covid-19, Pandemic.  

შესავალი 

2020 წლის არჩევნები საქართველოსა და აშშ-ში კალენდარულად ძალიან ახლოს იყო ერთმანეთთან 
- 31 ოქტომბერს საქართველოში და 3 ნოემბერს აშშ-ში. თუმცა განსხვავება იმაში მდგომარეობდა, 
რომ საქართველოში არჩევნები ჩატარდა მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში, აშშ-ში კი რამდენიმე 
კვირით ადრე დაიწყო წინასწარი ხმების მიცემა. როგორც საქართველოში, ასევე აშშ-ში შარშანდელი 
არჩევნები ხასიათდებოდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი წინაპირობით: 

● ორივე შემთხვევაში პოლიტიკურ პროცესებზე დიდი გავლენა მოახდინა კოვიდ-19-ის 
პანდემიამ;  

● ორივეგან იყო ძალიან მაღალი დაძაბულობა - პრაქტიკულად, დაპირისპირებამდე მისული.  

იყო განსხვავებაც - აშშ-ის არჩევნებს თან სდევდა “Black Live Matters”-ის მოძრაობის გააქტიურება, 
ხოლო საქართველოში რამდენიმე თვით ადრე შეიქმნა რამდენიმე ახალი პარტია, რომელთა 
ნაწილმა მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში.  

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ “Black Live Matters”-ის მოძრაობა არ შექმნილა 2020 წელს. ის მანამდე 
შეიქმნა და გააქტიურდა იმდენად ორკესტრირებულად და ორგანიზებულად, რომ აშკარად ჩანდა, 
რომ ისინი ემზადებოდნენ სხვადასხვა მოვლენებისთვის წინა პერიოდშიც - 2018-2019 წლებში და 
პირველი სიგნალი და საბაბიც მიიღეს, როცა ერთ-ერთი შავკანიანი გარდაიცვალა პოლიციელის 
ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად. მოგვიანებით დამტკიცდა, რომ პოლიციელის ზემოქმედებას 
არ მოჰყოლია აღნიშნული შედეგი, მაგრამ ეს ფაქტი, თითქმის უმნიშვნელო იყო (რადგან 
ეჭვმიტანილი თეთრკანიანი პოლიციელი დააკავეს), მთავარი იყო ის, რომ პროცესი დაიძრა. 
რამდენიმე საათში მოახერხეს მრავალრიცხოვანი აქციების ორგანიზება. ეს კი მიგვანიშნებს იმაზე, 
რომ სავარაუდოდ საპროტესტო მოქმედებები დაგეგმილი იყო მანამდე.  

ცალკე საკითხია ისიც, რომ კოვიდ-19-ის პანდემია ძალიან საეჭვოდ დაემთხვა შეერთებულ 
შტატებში არჩევნების პერიოდს. შესაბამისად,  შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კოვიდ19-ის პანდემია 
შესაძლოა ორგანიზებული ყოფილიყო გლობალური ძალების მიერ, რომელთა ინტერესებშიც 
შედიოდა აშშ-ს არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვება.  

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ რუსეთში 2020 წლის განმავლობაში დაგეგმილი მთავრობის ცვლილება 
დაჩქარდა და 2019 წლის ბოლოს და 2020 წლის დასაწყისში განხორციელდა. აქ შეიძლება 
ვივარაუდოთ ის, რომ რუსეთის მთავრობას ქონდა ინფორმაცია, რომ მოსალოდნელი იყო ასეთი 
მასშტაბური პრობლემები ს გეოპოლიტიკაში.  

ასევე - როგორც გაეროს გენერალურმა მდივანმა, აგრეთვე პუტინმა პირდაპირ უშიშროების საბჭოს 
მუდმივ წევრებს მოუწოდა შეკრებილიყვნენ დაუყოვნებლივ, რათა მსოფლიო უსაფრთოების 
საკითხებზე ემსჯელათ.  
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1. პანდემია კოვიდ-19:  მედია-სტატისტიკა მისი სიკვდილიანობის შესახებ 

პანდემია კოვიდ-19-ის საჯაროდ გავრცელებული მონაცემები სიკვდილიანობის შესახებ: 117,751,038 
შემთხვევა, 2,612,196 სიკვდილი, ანუ 2.2%. საინტერესოა ის, რომ 2020 წლის დასაწყისში 
პროცენტული მაჩვენებელი იყო 5%-ზე მეტი, 2020 წლის განმავლობაში კი „დაიკლო“.1 

2. კოვიდ-19 და მისი სიკვდილიანობა სამედიცინო კვლევების შედეგად 

2020 წლის ივლისში პარალელურ რეჟიმში ორი კვლევა ჩატარდა, ერთ-ერთი განგელტში, 
გერმანიაში, ხოლო მეორე - სანტა-კლარაში, აშშ-ში. სეროლოგიური კვლევის შედეგად დადგინა, 
რომ განგელტში კოვიდ-19-ით ინფიცირებულთა შორის სიკვდილიანობა 0.37% იყო, ხოლო სანტა-
კლარაში იგივე სახის კვლევამ აჩვენა, რომ სიკვდილიანობა 0.17%-ს არ აღემატებოდა. 

გერმანულ დასახლება განგელტს 12,597 მკვიდრი ყავს, მათგან 919-ს ჩაუტარდა ტესტირება და 
მხოლოდ 15.5%-ს დაუდგინა ორგანიზმში ვირუსის არსებობა. მათგან მხოლოდ 7 ადამიანი 
გარდაიცვალა კოვიდ-19-ით, რაც ცხადყოფს, რომ 0.37% იყო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. 

კალიფორნიის ერთ-ერთ ოლქში, სანტა-კლარაში, რომლის მოსახლეობაც 1.9 მილიონი ადამიანია, 
შეირჩა 3300 მოსახლე და ანტისხეულების არსებობაზე შემოწმდა. 3300 ტესტიდან მხოლოდ 50 
მათგანმა აჩვენა პოზიტიური რეზულტატი. ამ მონაცემების ოლქის მთელ მოსახლეობაზე გადატანის 
შემთხვევაში მივიღებთ, რომ შტატში ინფიცირებულთა რაოდენობა 2.8% იქნებოდა, რაც 54 ათასი 
დაინფიცირებული ადამიანის ეკვივალენტურია, ხოლო მათგან გარდაიცვლებოდა მხოლოდ 0.17%.2 

2020 წელს ჩატარებული კვლევა, რომელიც კოვიდ-19-ით სიკვდილიანობის მაჩვენებელს იკვლევს 
იტალიისა და ჩინეთის მაგალითების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე ასკვნის, რომ ერთ-ერთი 
შესაძლო ახსნა იმის შესახებ, თუ რატომ იყო იტალიაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ჩინეთთან 
შედარებით საგრძნობლად მაღალი, მდგომარეობს თავად კოვიდ 19-თან დაკავშირებული 
სიკვდილიანობის დეფინიციისა და განსაზღვრის პრობლემურობაში. მაგალითად, იტალიაში 
კოვიდ-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვს ათვლიან ყველას, ვისაც ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე 
კოვიდი დაუფიქსირდა და არ ხდება პაციენტებში არსებული წინარე ქრონიკული დაავადებების 
გათვალისწინება, რომელთაც სიკვდილის პროვოცირება შეეძლოთ.3 

იტალიაში კოვიდ 19-ით გარდაცვლილთა ამ მეთოდით აღწერამ გამოიწვია კოვიდით 
გარდაცვლილთა რიცხვის უხეში უტრირება და დამახინჯება. ერთ-ერთი კვლევის შედეგად 
შესწავლილ იქნა კოვიდ-19-ის შედეგად გარდაცვლილი 355 პაციენტი, ამ პაციენტების საშუალო 
ასაკი 79.5 წელი იყო, ხოლო 30% ქალი გახლდათ. მათი სამედიცინო ისტორიის დეტალური 
შესწავლის საფუძველზე გამოჩნდა, რომ 117 პაციენტს (30%-ს) იშემიური გულის დაავადება 
აღენიშნებოდა, 126 ადამიანს (35.5%-ს) დიაბეტი ჰქონდა, 72 ადამიანს (20.3%-ს) კიბოს აქტიური 
სტადია ჰქონდა, 34 ადამიანს (9.6%-ს) ინფარქტი უფიქსირდებოდა ისტორიაში და ა.შ. მთლიანობაში 
მხოლოდ 3 პაციენტს (0.8%-ს) ჰქონდა სუფთა სამედიცინო ისტორია. შესაბამისად, ჩნდება იმის ეჭვი, 
რომ კოვიდ-19-ს შესაძლოა საერთოდ არ უთამაშია გადამჭრელი როლი ამ 355 პაციენტში 
სიკვდილის პროვოცირებაში. 

3. კოვიდ 19-ით გარდაცვლილი ადამიანების საშუალო ასაკი 

აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში გარდაცვლილთა საშუალო ასაკი იყო ამავე ქვეყნებში 
სიცოცხლის საშუალო ასაკის იდენტური და ინფიცირებულთა საშუალო ასაკი იყო ამავე ქვეყანაში 

                                                            
1 Worldometer, COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC, Graphs - Countries - News, Last updated: March 09, 2021, 09:49 GMT [უ.გ. 
09.03.2021]. 
2 D. Mergel, Covid-19 Fatality Rate Between 0.1 and 0.3%, Gangelt and Santa Clara Combined. Preprints 2020, 2020070155; [უ.გ. 
09.03.2021]. 
3 G. Onder, G. Rezza, S. Brusaferro. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. 
2020;323(18):1775–1776. [უ.გ. 10.03.2021]. 
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მედიანურ ასაკთან ძალიან ახლოს. ეს ნიშნავს, რომ გარდაცვლილთა სტატისტიკაში, პრაქტიკულად 
კოვიდ-19-ს სერიოზული ცვლილება არ შეაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან საშიშ ვირუსად იქნა 
მიჩნეული და პანდემიაც გამოცხადდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ.  

კოვიდ 19-ით გარდაცვლილთა საშუალო ასაკი ინგლისსა და უელსში 82.4 წელს შეადგენს.4 
შოტლანდიაში კი კოვიდ 19-ით გარდაცვლილთა ასაკი ქალებში 84 წელია, ხოლო მამაკაცებში - 79. 
ამავდროულად, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა შოტლანდიაში შემდეგია: ქალები - 81.1 წელი, 
მამაკაცები - 77.1 წელი.5  

ჩეხეთში კოვიდ-19-ით  გარდაცვლილთა საშუალო ასაკი 79-80 წელია (მედიანური ასაკი ჩეხეთში 
43.2)6. აღსანიშნავია, რომ კოვიდით გარდაცვლილთა 93%-ზე მეტს ქრონიკული დაავადებების მქონე 
ადამიანები შეადგენენ.7 ავსტრალიაში კოვიდით ინფიცირებულებს შორის გარდაცვლილთა 
აბსოლუტური უმრავლესობა 70 წელს გარდაცვლილებზე მოდის8. მსოფლიოში კოვიდით 
გარდაცვლილების 92% 65 წელს გადაცილებულ ადამიანებზე მოდის.9 

გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი ფაქტი, რომ კოვიდ-19-თ გარდაცვლილად მიიჩნევენ ყველას, 
ვისაც ქონდა კოვიდ-19, მიუხედავად იმისა, თუ რამ გამოიწვია მისი გარდაცვალება, რაც ნიშნავს 
იმას, რომ არ ხდებოდა პათოლოგ-ანატომების მიერ გვამების გაკვეთა - პიროვნებას ჰქონდა კოვიდ-
19, გარდაიცვალა, ე.ი. ის შედის აუცილებლად კოვიდ-19-ით გარდაცვლილთა სტატისტიკაში, ამ 
დროს კი შეიძლება მიზეზი სხვა რამ ყოფილიყო.  

4. პრეზიდენტ ტრამპის პოლიტიკის ეკონომიკური შედეგები 

თუ შევადარებთ პრეზიდენტ ობამას და პრეზიდენტ ტრამპის ეკონომიკურ შედეგებს, კარგად ჩანს, 
რომ ეს შედეგები ძალიან ახლოსაა ერთმანეთთან. შეიძლება ითქვას, რომ უმუშევრობის 
პროცენტული მაჩვენებელი უფრო შემცირდა ტრამპის პრეზიდენტობის დროს, ვიდრე ობამას 
პრეზიდენტობის დროს. ინფლაციის მხრივ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს იყო ოდნავ უფრო 
მაღალი ინფლაცია, ვიდრე ობამას პერიოდში. მთლიანობაში, უმუშევრობის საშუალო 
მაჩვენებლები, ბევრად უკეთესია ტრამპის შემთხვევაში, თითქმის იდენტურია მშპ-ს ზრდა - ოდნავ 
უკეთესი აქვს ტრამპს, და უკეთესი მაჩვენებელი ინფლაციაში აქვს ობამას. იხ. შესაბამისი ცხრილი 
ქვემოთ.10  

 

 
 

                                                            
4 K. Burgess, "Average age of coronavirus fatalities is 82", The Times, Saturday October 10, 2020  
https://www.thetimes.co.uk/article/average-age-of-coronavirus-fatalities-is-82-pcwqrzdzz  [უ.გ. 09.03.2021]. 
5"Covid death figures: 10 things we've learned", BBC NEWS, 6 October, 2020 - https://www.bbc.com/news/uk-scotland-54433305  [უ.გ. 
10.03.2021]. 
6 Ministry Of Health Of The Czech Republic, "Average Age of Deceased Patients Who Are COVID-19 Positive Is 79-80", Nov. 25, 2020 
https://koronavirus.mzcr.cz/en/average-age-of-deceased-patients-who-are-covid-19-positive-is-79-80/ [უ.გ. 09.03.2021]. 
7 "Over 93% of people who died with Covid-19 had underlying condition - CSO", Breaking News, Irish and International Headlines, The 
Irish Times, Nov 6, 2020 [Updated: Fri, Nov 6, 2020, 13:32]  
https://www.irishtimes.com/news/health/over-93-of-people-who-died-with-covid-19-had-underlying-condition-cso-1.4402354 [უ.გ. 
09.03.2021]. 
8 "COVID-19 deaths by age group and sex", Australian Government Department of Health, March 3, 2021 
https://www.health.gov.au/resources/covid-19-deaths-by-age-group-and-sex  [უ.გ. 10.03.2021]. 
9 "COVID-19 Deaths and Cases", CSO statistical release, May 22, 2020 https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/br/b-cdc/covid-
19deathsandcases/  [უ.გ. 10.03.2021]. 
10A. Kimberly, Unemployment Rate by Year Since 1929 Compared to Inflation and GDP, September 17, 2020 
https://www.thebalance.com/unemployment-rate-by-year-3305506 [უ.გ. 7.03.2021]. 
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წელი უმუშევრობა მშპ-ის ზრდა ინფლაცია პრეზიდენტი 

2013 6.70% 1.80% 1.50% ობამა 

2014 5.60% 2.50% 0.80% 

2015 5.00% 3.10% 0.70% 

2016 4.70% 1.70% 2.10% 

საშუალო 5.50% 2.28% 1.28% 

2017 4.10% 2.30% 2.10% ტრამპი 

2018 3.90% 3.00% 1.90% 

2019 3.50% 2.20% 2.30% 

საშუალო 3.83% 2.50% 2.10% 

თუ შევხედავთ მეორე წყაროს, ჩანს რომ გეგმაზომიერად მიდის ქვევით უმუშევრობის მაჩვენებელი 
დაწყებული ობამასგან ტრამპის პრეზიდენტობის ფარგლებში. 2019 წლის ჩათვლით მაჩვენებელი 
დავიდა 3,5%-ზე და 2020 წელს ავიდა ისევ 8%-ზე ზევით. უმუშევრობის მსგავსი მკვეთრი ზრდა 
მოხდა 2008-2009 წლებში და 2010 წლიდან ისევ კლება დაიწყო - ანუ მსფოლიო ეკონომიკური და 
ფინანსური კრიზისის პირობებში დაფიქსირდა მსგავსი შემთხვევა. იხ. გრაფიკი ქვემოთ:11  

 

                                                            
11 Statista Research Department, Unemployment rate in the United States from 1990 to 2020 
https://www.statista.com/statistics/193290/ unemployment-rate-in-the-usa-since-1990/ [უ.გ. 7.03.2021]. 
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თუ იმასაც ავიღებთ, რომ ტრამპს საკმაოდ ბევრი მხარდამჭერი ყავს აშშ-ში საშუალო და დაბალ 
ფენებში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებს ის არ წააგებდა, რომ არა 
აღნიშნული კოვიდ-19-ის პანდემია. შესაბამისად, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პანდემია იყო 
ხელოვნურად ინსპირირებული და ის მოაწყვეს მისმა მოწინააღმდეგეებმა.  

5. ტრამპის და ბაიდენის ლოზუნგები და ურთიერთდამოკიდებულება 

Make America Great Again - ეს ლოზუნგი დონალდ ტრამპმა 2016 წელს მის საარჩევნო კამპანიაში 
გამოიყენა, შემდგომ კი, 2020 წლის არჩევნებზე შემდგომი ფორმულირებით იყო წარმოდგენილი: 
Keep America Great და America First. ჯო ბაიდენის ლოზუნგები კი შემდეგი იყო: Battle for the Soul of 
the Nation; Our Best Days Still Lie Ahead და Build Back Better; Unite for a Better America.  

ნიშანდობლივია ლიბერალური ელიტის დამოკიდებულება ტრამპის მიმართ. ამისი პირდაპირი 
მაგალითია ამერიკელი კინომსახიობის, რობერტ დე ნიროს გამოსვლა ერთ-ერთ საერთაშორისო 
ღონისძიებაზე, სადაც საუბარს იწყებს ტრამპის მიმართ უცენზურო სიტყვებით - Fuck Trump12 და 
დარბაზში მყოფი ელიტისგანაც გულწრფელ ოვაციებს იღებს. მისი დამოკიდებულება იგივეა 
დაახლოებით 1 წლის შემდეგაც და ერთ-ერთ ინტერვიუში ის ამბობს - Donald Trump Is “A Fake 
President” („დონალდ ტრამპი არის ყალბი პრეზიდენტი“).13 

ტრამპი მის ოპონენტს “მძინარე ჯოს” უწოდებდა, ბაიდენი კი ტრამპს არაკომპეტენტურ 
პრეზიდენტად მიიჩნევს - „აშშ-ს არასოდეს ჰყოლია ასეთი არაკომპეტენტური პრეზიდენტი“, თქვა 
მან.  

6. აშშ-ის საზოგადოებრივი მოძრაობა „Black Lives Matter“ 

საზოგადოებრივი მოძრაობა რომელსაც ჩვენ დღეს ვიცნობთ „Black Lives Matter“ სახელით, დაიწყო 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2013 წელს. მას საფუძვლად დაედო 17 წლის აფრო-ამერიკელი  
ტრეივონ მარტინის მკვლელობა. ორგანიზაცია აქტიურად ებრძოდა რასისტული ნიშნით 
სახელმწიფოს მხრიდან შავკანიანი მოქალაქეების სხვადასხვა მეთოდებით ძალადობას, თუმცა 
ორგანიზაცია 2020 წლამდე დიდი ცნობადობით არ გამოირჩეოდა შეერთებული შტატების 
სამოქალაქო სივრცეში.  

2020 წლის 25 მაისს, ქალაქ მინეაპოლისში, დაკავების დროს პოლიციის მიერ ძალის გადამეტებას 
ემსხვერპლა აფრო-ამერიკული წარმოშობის ჯორჯ ფლოიდი. ამ მოვლენის შემდეგ ანტი-
რასისტული მოძრაობა, „Black Lives Matter“ აქტიურად ჩაერთო შავკანიანთა დაცვის კამპანიაში. 
საპროტესტო გამოსვლებით და მასიური შეკრებები საწყის ეტაპზე მინეაპოლისიდან დაიწყო, 
რამდენიმე კვირაში კი მან მთელი ქვეყანა მოიცვა. პროტესტის მასიურმა ტალღამ სულ მალე ქვეყნის 
საზღვრებს გარეთაც გააღწია, განსაკუთრებით დიდი გამოსვლები გაიმართა კანადაში, დიდ-
ბრიტანეთსა და  ევროპაში. ამერიკული მასმედია საშუალებების საპროტესტო ტალღის ისტორიულ 
მასშტაბებზე მიანიშნებდნენ, სხვადასხვა მონაცემებით14 აშშ-ში საპროსტესტო აქციებში 25 
მილიონამდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. იკვეთება მასობრივი მედია-საშუალებების მიერ ამ 
სლოგანის ქოლგის ქვეშ მასშტაბური კამპანიის მხარდაჭერა,  რამაც გამოიწვია საპროტესტო ტალღის 
აგორება საერთაშორისო დონეზე.  

საპროტესტო აქციების დროს, ხშირად ფიქსირდებოდა შემთხვევები, სადაც პროტესტის 
მონაწილეები ლოზუნგით “Vote Donald Trump out” აქტიურად მოუწოდებდნენ საზოგადოებას 
არჩევნებში დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ ხმის მიცემისაკენ15.  მედია-საშუალებების მხრიდან ამ 

                                                            
12 Guardian News, Robert de Niro's 'Fuck Trump' speech at Tony awards, https://www.youtube.com/watch?v =1zNr8Pf1QkY [უ.გ. 
9.03.2021]. 
13 The Late Show with Stephen Colbert, Robert De Niro: Donald Trump Is "A Fake President", https://www.youtube.com/watch?v=  
EPO9WmkHYEw [უ.გ. 9.03.2021]. 
14 Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History, Larry Buchanan, Quoctrung Bui and Jugal K. Patel, July 3, 2020, 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html  [უ.გ. 10.03.2021]. 
15 Black Lives Matter movement could boost the anti-Trump vote, Oliver Sallet, Deutsche Welle, Nov. 2. 2020, 
https://www.dw.com/en/black-lives-matter-movement-could-boost-the-anti-trump-vote/a-55412690 [უ.გ. 9.03.2021]. 
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საკითხის ხელოვნურად წინა პლანზე წამოწევა და ქვეყანაში დონალდ ტრამპის საწინააღმდეგო 
განწყობების გაღვივებაზე მეტყველებს USA TODAY-ის მიერ ჩატარებული უახლესი გამოკითხვა16. 
გამოკითხვის მიხედვით, მოძრაობა “Black Lives Matter” მიმართ ნდობა საგრძნობლად არის 
შემცირებული და გაზრდილია ამერიკელ სამართალდამცავთა მიმართ ნდობის მაჩვენებელი. 
გამოკითხულთა 36%-ს სჯერა, რომ ჯორჯ ფლოიდი მოკლეს, მაშინ როცა 2020 წლის ივნისში 
ჩატარებული გამოკითხვით ეს რიცხვი 60% იყო.   

ბუნებრივია პანდემიით გამოწვეულ ეკონომიკურ შოკს სხვა სოციალურ პრობლემებთან ერთად 
დაემატა რასისტული ნარატივით გაჯერებული საზოგადოებრივი დაძაბულობა. პირდაპირ თუ 
ირიბად მეინსტრიმული მედია საშუალებების მხრიდან ხშირად ხდებოდა რესპუბლიკელი 
პრეზიდენტი დონალდ ტრამპისთვის სხვადასხვა რასისტული მოტივებით გაჯერებული 
ნარატივების მიწერა და ქვეყანაში დისკრიმინაციული ფონის ხელოვნურად გაზრდა.17  

არჩევნების შედეგებზე დაკვირვებით მკაფიოდ ჩანს რომ პატარა ქალაქებსა და სოფლებში 
ძირითადად გაიმარჯვა ტრამპმა, დიდ ქალაქებში კი ბაიდენმა. შეიმჩნევა სერიოზული ბალანსი და 
ძირითადი სტატისტიკის მიხედვით, ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა 2020 წლის არჩევნებში. 
კერძოდ, 2016 წელს, როდესაც ასევე დაძაბული არჩევნები იყო ტრამპსა და ჰილარი კლინტონს 
შორის, აქტიურობა იყო 56.5%. ახლა კი ბაიდენსა და ტრამპს შორის არჩევნებზე აქტიურობამ მიაღწია 
66.7%-ს. შესაბამისად, არჩევნებზე მისულთა პროცენტი გაიზარდა დაახლოებით 10%-ით. იხ. 
ცხრილი ქვემოთ: 

წელი 
ტრამპი, 
ხმები 

კონკურენტი და ხმები ჯამი მოსახლ. 
% ხმები 
/მოსახლ. 

აქტიურობა 
% 

2016 62,984,828  65,853,514  კლინტონი 128,838,342  323,000,000 39.9% 56.5% 

2020 74,216,747  81,268,867  ბაიდენი 155,485,614  330,000,000 47.1% 66.7% 

      სხვაობა 26,647,272  7,000,000  7.2% 10.2% 

შედეგების გათვალისწინებით, ეს დეტალები შეგვიძლია ერთგვარი რეკორდების სიის სახით 
წარმოვადგინოთ:  

● 1932 წლის შემდეგ ამხელა პროცენტი, რაც ბაიდენმა მიიღო, არავის მიუღია;  

● 1900 წლის შემდეგ ამდენ პროცენტს არჩევნებში არ მიუღია მონაწილეობა;  

● ჯამში ამდენ ამომრჩეველს (155,5 მლნ-მდე) არასოდეს მიუღია მონაწილეობა; 

● 81 მილიონზე მეტი ხმა (რაც ბაიდენმა მიიღო) აქამდე არც ერთ კანდიდატს მიუღია; 

                                                            
16 Exclusive: Stark divide on race, policing emerges since George Floyd's death, USA TODAY/Ipsos Poll shows, Susan Page, Sarah 
Elbeshbishi, Mabinty Quarshie, USA Today, Mar. 5, 2021, https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/03/05/americans-trust-
black-lives-matter-declines-usa-today-ipsos-poll/6903470002/  [უ.გ. 7.03.2021]. 
17 Trump calls Black Lives Matter a 'symbol of hate' as he digs in on race, Kevin Liptak and Kristen Holmes, CNN, July 1, 2020, 
https://edition.cnn.com/2020/07/01/politics/donald-trump-black-lives-matter-confederate-race/index.html [უ.გ. 10.03.2021]. 
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ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტმა ხმა მისცა ფოსტით, ანუ წინასწარ. აღსანიშნავია, რომ ტრამპი 
ითხოვდა მეილებითა და ფოსტით ხმის მიცემის პროცესი შეჩერებულიყო, რაც გამოწვეული იყო 
ეჭვებით, რომ ამ გზით ბაიდენს ხმათა რაოდენობა ნამდვილად მოემატებოდა.  

ხმოსნების ხმების ანალიზის საფუძველზე იკვეთება საინტერესო შედეგი: ბაიდენმა აიღო 306, 
ტრამპმა 232. მათ მიერ დაგროვებულ ხმებს შორის სხვაობა არის 74, ე.ი ტრამპი არ წააგებდა, თუკი 
აიღებდა დამატებით 37 ხმას. 37 ხმოსნის ხმის მისაღებად კი ტრამპს ჯამში ყოფნიდა არიზონას, 
ჯორჯიასა და ვისკონსინის შტატების ხმათა ჯამი - 21 500-ზე ნაკლებ მოქალაქეს მიეცა ბაიდენის 
ნაცვლად ტრამპის სასარგებლოდ. იხ. ცხრილი ქვემოთ: 

შტატი სხვაობა ხმოსნები საჭირო სხვაობა 

არიზონა 10,457 11 5,229 

ჯორჯია 11,779 16 5,890 

ვისკონსინი 20,682 10 10,341 

ჯამი 42,918 37 21,460 

 

მთლიანობაში, დაძაბულობა იმდენად მაღალი იყო, რომ პრეზიდენტი ტრამპი არ დაესწრო ახალი 
პრეზიდენტის ინაუგურაციას, თუმცა ამაზე ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამით მოხარულია, რადგან 
ტრამპი არაკომპეტენტური პრეზიდენტი იყო (ცხადია, ამით მან ირიბად შეურაცხყოფა მიაყენა 
ტრამპის ამომრჩევლებს).  

ბაიდენის ინაუგურაციამდე და ინაუგურაციის შემდეგ იყო ათასგვარი სპეკულაციები, 
ელოდებოდნენ ტრამპის დაკავებასაც კი, თუმცა ეს პროცესი არ გაგრძელებულა და სავარაუდოდ, 
ტრამპს არავითარი საფრთხე არ ემუქრება.  

7. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები 2020 

აქ შედეგების მიხედვით აშკარა გახდა ორი პარტიის დომინირება, დანარჩენმა ძალებმა ერთი 
ფრაქციაც ვერ შექმნეს და პრორუსულად მიჩნეულმა ძალებმა მხოლოდ 4 პარლამენტარი შეიყვანეს. 
ამის მიუხედავად, ოპოზიციის მხრიდან დაიწყო არჩევნების ბოიკოტი. იმ პერიოდის პარლამენტის 
ყოფილმა თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, გააკეთა შეთავაზება, რომ თუ ოპოზიცია 
დაამტკიცებს 1%-იან დარღვევას, ამ შემთხვევაში მმართველი ძალა თანახმა იყო დაენიშნათ 
რიგგარეშე არჩევნები, რასაც მოჰყვა მხოლოდ სპეკულაციები. ამის ფონზე ბევრი ჟურნალისტი და 
ბევრი უცხოელი დამკვირვებელი მოუწოდებდა ოპოზიციას, რომ შესულიყვნენ პარლამენტში და 
პარლამენტიდან გაეგრძელებინათ პოლიტიკური მოღვაწეობა, მაგრამ უშედეგოდ.  

შედეგები აჩვენებს რომ ხმების 75%-ზე მეტი მიიღო ორმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა და მათზევე 
განაწილდა საპარლამენტო მანდატების 84%. ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციურმა 
პარტიებმა კი ერთად დააგროვეს მხოლოდ 26 ხმა (16%). 
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№№ საარჩევნო სუბიექტი 
პროპორციულ
ში მიღებული 

% 

%-ის 
მზარდი 
ჯამი 

მანდატ. რაოდენ. მანდატები
ს მზარდი 

ჯამი 

მანდატები
ს მზარდი 
ჯამი % 

პროპორ
ც 

მაჟორი
ტ 

სულ 

1 
ქართული ოცნება - 
დემოკრატიული 
საქართველო 

48.22% 48.22% 60 30 90 90 60.00% 

2 

საარჩ. ბლოკი „ერთიანი 
ნაციონ. მოძრაობა-
გაერთიან. ოპოზიცია 
„ძალა ერთობაშია” 

27.18% 75.40% 36 0 36 126 84.00% 

3 

„ბაქრაძე, უგულავა, 
ბოკერია - ევროპ. 
საქართვ. - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“ 

3.79% 79.19% 5 0 5 131 87.33% 

4 
„ლელო - მამუკა 
ხაზარაძე“ 

3.15% 82.34% 4 0 4 135 90.00% 

5 

საარჩევნო ბლოკი 
„გიორგი ვაშაძე-
სტრატეგია 
აღმაშენებელი” 

3.15% 85.49% 4 0 4 139 92.67% 

6 

„დავით თარხან-
მოურავი, ირმა 
ინაშვილი - 
საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსი” 

3.14% 88.63% 4 0 4 143 95.33% 

7 „გირჩი“ 2.89% 91.52% 4 0 4 147 98.00% 

8 
„ალეკო ელისაშვილი-
მოქალაქეები“ 

1.33% 92.85% 2 0 2 149 99.33% 

9 

„შალვა ნათელაშვილი-
საქართველოს 
ლეიბორისტული 
პარტია“ 

1.00% 93.85% 1 0 1 150 100.00% 

10 

ნინო ბურჯანაძე-
ერთიანი საქართველო-
დემოკრატიული 
მოძრაობა 

0.85% 94.70% 0 0 0 150 100.00% 

11 სხვა პარტიები 5.30% 100.00% 0 0 0 150 100.00% 

  ჯამი 100.00%   120 30 150     

ეს აჩვენებს, რომ საქართველოში პოლიტიკური სიტუაცია ძალიან ემსგავსება აშშ-ის სიტუაციას 
სადაც 2 დომინანტური პარტიაა: რესპუბლიკელები და დემოკრატები. ეს ნიშნავს, რომ 
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დასავლეთისთვის და პირველ რიგში, შეერთებული შტატებისთვის სასურველი მდგომარეობისკენ 
მიდის სიტუაცია, რომ მხოლოდ ორი პარტია იღებდეს მთელი ხმების 90%-ზე მეტს. მართალია, 
საქართველოს შემთხვევაში 75%-ზე მეტი იყო მაჩვენებელი მაგრამ, ეს არც ისე ცოტაა.  

დასკვნის ნაცვლად: 2004 წელს მოხერხდა 2008 წლიდან დაწყებული გეოპოლიტიკური პროცესების 
პროგნოზირება 

2004 წელს დაიბეჭდა ქართველი მეცნიერის ემზარ ხვიჩია მონოგრაფია დასახელებით “ქართველი 
ერი და მსოფლიო ცივილიზაცია”18. ამ წიგნის 69-70 გვერდებზე წერია შემდეგი:  

ციტატის დასაწყისი: საწინააღმდეგო შემთხვევაში ანუ ხსენებულ სამეცნიერო სიახლეთა 
(„ფსიქიკურ სტიქიათა თეორიისა“ და „ციკლური ლოგიკის“ შედეგები) გათვალისწინების გარეშე, 
რაც ნიშნავს ცივილიზაციის სტიქიურობის შენარჩუნებას (ცივილიზაციის შემადგენელ ერთა შორის 
ოპტიმალური ურთიერთმიმართების დამყარების შესაძლებლობის იგნორირება), მიმდინარე 
ათწლეულის დასასრულს მსოფლიო ცივილიზაცია XX საუკუნის ოცდაათიანი წლების ანალოგიურ 
მდგომარეობაში აღმოჩნდება. მორიგი (მეოთხე) ფორმის მანიის ცალფა ეფექტის ფაზის დადგომით, 
რაც 2010 წლის მახლობლად არის მოსალოდნელი, მოხდება ფორმის მანიის კლასის ერთა მკვეთრი 
დაწინაურება ყველა სფეროში (მაგალითად, ეკონომიკაში თავისუფალი საბაზრო რეგულირების 
ეფექტურობას შესცვლის სახელმწიფო მონოპოლისტური რეგულირების ეფექტურობა, როგორც 30-
იან და 40-იან წლებში). ამჯერად, ამ კლასის ლიდერი არა გერმანელი, არამედ მოსალოდნელია, რომ 
ჩინელი ერი იქნება, რომლის ყველაზე ენერგიული დასაყრდენი არაბული და ირანული სამყაროები 
მოგვევლინებიან, სადაც რადიკალურად განწყობილ ექსტრემისტულ ძალებს შენარჩუნებული 
ექნებათ პოლიტიკური ინიციატივა და ანტიდასავლური ორიენტაცია. ფორმის მანიის ფსიქიკური 
სტიქიისათვის დამახასიათებელი უცხოს შეუწყნარებლობა მსოფლიოში ანტაგონიზმის 
საყოველთაო აფეთქებას მოიტანს, რაც სტიქიურ მსოფლიო ცივილიზაციას დიდ განსაცდელს 
უქადის, მით უმეტეს, რომ დედამიწის ეკოსისტემის მდგრადობის რესურსი ამოწურვის ზღვარზეა. 
ციტატის დასასრული.  

იგივე თქვა ემზარ ხვიჩიამ 2007 წლის 25 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში „ღამის 
საუბრები“ (წამყვანი - ზურაბ ქარუმიძე).19  

ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის პერეფრაზირება რომ გავაკეთოთ, მივიღებთ, რომ ემზარ ხვიჩიამ 
მის მიერ 2002 წელს დაწერილ და 2004 წელს დაბეჭდილ წიგნში, ასევე 2007 წლის აპრილის 
სატელევიზიო გადაცემაში გააკეთა პროგნოზი, რომ დაახლოებით 2010 წლიდან მოსალოდნელია 
ისეთი გეოპოლიტიკური პროცესები, რაც გულისხმობ ჩინურ-გერმანული ტიპის (მისი ტერმინებით 
„ფორმის მანიის კლასის ერების“) გააქტიურება. მისივე განმარტებით ამ ერებს ახასიათებთ უცხოს 
მიმართ შეუწყნარებლობა, საწარმოო ეკონომიკის დომინირება, იზოლაციონიზმი, 
ერთპარტიულობა, ლიბერალიზმის მიუღებლობა, სახელმწიფო მონოპოლისტური რეგულირება და 
სხვ. 

ემზარ ხვიჩია თავის თეორიას უწოდებს „კვანტურ რელატივისტურ ნოოლოგიას“ (სიმარტივისთვის 
ქვემოთ უბრალოდ ნოოლოგიას გამოვიყენებთ). 

მისივე განმარტებით, ამ პერიოდიდან დაწყებული ამგვარი ქცევის მოდელს დაექვემდებარება 
მთელი მსოფლიო, რაც სხვა ტიპის ეროვნულ სახელმწიფოებში გამოიწვევს საზოგადოებრივ 
წინააღმდეგობას. სწორედ ასეთი ტიპის წინააღმდეგობას აქვს დღეს აშშ-ში ადგილი. 

მართლაც, ზემოხსენებული ტიპის პროცესები დაიწყო 2008 წელს მსოფლიო საფინანსო კრიზისით. 
შემდეგ მოხდა არაბული გაზაფხული, უკრაინის გააქტიურება და რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, 
აშშ-ში ობამაქეა, მოგვიანებით კი ტრამპის გაპრეზიდენტება, საფრანგეთში მარინ ლე პენი გავიდა 
მეორე ტურში, კატალონიამ დაიწყო აქტიური ბრძოლა სუვერენიტეტისთვის, მოხდა ბრექსიტი, 

                                                            
18 ე. ხვიჩია, “ქართველი ერი და მსოფლიო ცივილიზაცია”. გამომც. “ნეკერი”, თბ., 2004. გვ. 69-70. 

19 ღამის საუბრები. სოციალურ - პოლიტიკური მეცნიერებათა დოქტორი ემზარ ხვიჩია. 
https://www.youtube.com/watch?v=LBxTSUJKFfY&t=2436s   https://www.youtube.com/watch?v=LBxTSUJKFfY&t=2505s 
https://www.youtube.com/watch?v=LBxTSUJKFfY [უ.გ. 9.03.2021]. 
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ლიბერალური მიმართულების პოლიტიკურ პარტიებს მკვეთრად შეუმცირდათ გავლენა, მათ 
შორის საქართველოში და ა.შ. 

სწორედ ზემოხსენებული პროგნოზისა და პროცესების რიგში ჯდება აშშ-ში საპრეზიდენტო 2020 
წელს მიმდინარე დიდი დაძაბულობა და ამერიკელების შინაგანი ეროვნული მახასიათებლის 
გამომხატველი კანდიდატის (ჯო ბაიდენის) და ნოოლოგიის ტერმინებით ნოოფილოგენეზის ფაზის 
შესაბამისი კანდიდატის (დონალდ ტრამპის) სრული ურთიერთმიუღებლობა. აღსანიშნავია ისიც, 
რომ მიუხედავად ლიბერალური მიმართულების წარმომადგენლობისა, ჯო ბაიდენსაც არაერთხელ 
მოუწია კონსერვატიული (ანუ ზემოხსენებული ფაზის შესაბამისი) პოზიციის დაფიქსირება. 

ნოოლოგიის შინაარსით მიღებული პროგნოზის სიზუსტემ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მსოფლიოში 
ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა ღრმად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და კრიზისული 
სიტუაციიდან გამოსასვლელად საჭიროა კვანტური რელატივისტური ნოოლოგიის შინაარსის 
გათვალისწინება.20

                                                            
20ე. ხვიჩია, „ნოოლოგია. თვითკმარი არსებობის ლოგიკა“, გამომც. „ახალი პარადიგმა“, თბ, 2020. 
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The Wormhole in Recent Georgian History: The Rose Revolution as a Libertarian 
Experiment, The Altering Understanding of Time and A New Historical Age 

Luka Ekhvaia,  
Caucasus's International University 

‘A map on which you cannot find the land Utopia is not even worth looking at.’ 
Ernst Bloch 

In the following article, I will be analyzing sociopolitical and economic developments in post-Rose 
Revolution Georgia in the context of two theories: The first originates from the German school of memory 
studies and the other represents the most recent breakthrough in the Georgian school of social studies. The 
analysis of the transformations followed to the Revolution of Roses transgresses sociopolitical and economical 
scope and it stretches into the much larger extent that is time and historical age; that being a case, I will be 
also examining the altering understanding of time and history against the backdrop of Aleida Assmann’s 
theory of the Time Regimes and Emzar Khvitcia’s theory of Noology. 

Keywords: Georgia; Recent History; Transition; Rose Revolution; Libertarian Experiment; Time Regimes; 
Noology.  

1. A Brief Historical Background of the Rose Revolution 
2003 was a year of a great beginning of the new Georgian history and the year of a breakup with the past. It 
was a starting point of something completely different that deeply impacted society and caused radical 
transformations in every possible dimension: politics, economy, culture, and consequently, everyday life. 
This was a year of high hopes and great expectations when after twenty days of relentless protest from 3 to 
23 November the youth group “Kmara” (“Enough”) and its pro-Western leaders brought a bloodless coup 
known as the Rose Revolution. They were passionately backed by the popular voice that later on was 
manifested with a landslide victory of Mikheil Saakashvili in the January 2004 presidential election when he 
obtained 96,24% of the votes while the turnout for the election was almost 88%.1 

The year of the Rose Revolution depicted the breaking with the recent Georgian history which was 
characterized by the failing state, an overreaching corruption, and gruesome poverty. In contrast, the Rose 
Revolution was inflaming the hopes for a strong and functional state, justice, and prosperity. The pledges and 
the vision of the bright future were so attractive and enchanting that people declared profound faith in it. 
They started to believe that through territorial reunification and reintegration in the European family Georgia 
could recover from social misery, regain dignity, reestablish its interrupted historical ties, and repossesses its 
historically lost place. As most of the revolutions the Rose Revolution too comprised the vision of utopia 
where the people would live in a more just environment; this ordinary promise remarkably raised the value 
of the future in the stock market of the value system. The future started to serve as an imaginary promised 
land for the hopes and believes of the people.  

2. The Rose Revolution Through the Lens of Aleida Assmann’s theory of the Time Regimes and 
Emzar Khvitchia’s theory of Noology  

Talking about the new beginning and new temporal phase, there are five core features of the modern time 
regime pinpointed by Aleida Assmann which can help to measure what can be regarded as a modern time 
that is radically different from the earlier ones. She is identifying the following five characteristics of the 
modern time regime:  

 breaking up time; 
 the fiction of a new beginning; 

                                                            
1 OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, Georgia: Extraordinary Presidential Election 4 January 2004, OSCE 
ODIHR Election Observation Mission Report, Warsaw 28 February 2004. 
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 creative destruction,  
 the invention of the historical; 
 acceleration of change.2  

In order to closely examine if the post-Rose Revolution reality was fulfilling all of these criteria, I will 
examine step by step if at least three features of the modern time regimes were present after the Rose 
Revolution and build up my arguments on the empirical knowledge. To put it differently, through careful 
observation I will make sure that three characteristics of the modern time regimes such as breaking up time, 
the fiction of a new beginning, and creative destruction were in fact emerged as the post-revolution 
environment was flourishing. 

On the other hand, I’m referring to the “theory of relativistic-quantum Noology” composed by Georgian 
scholar Emzar Khvitcha, particularly, my focus will be a perception of time through the lens of his Noology 
and one of the integral parts of his theory which is the “civilization phases”. Both these authors, Assmann 
and Khvitchia, and their theories will be conveyed to gain a much deeper understanding of the post-Rose 
Revolution times.  

2.1. The Breaking Up Time and the Rose Revolution 

According to Aleida the first condition for the modern time regime ‘breaking up time’ signifies one of the 
most decisive differences between the older time regimes also known as cultural time regimes and the modern 
time regimes. The cultural time regime was ensuring the continuity of the history and interlockedness of the 
past, present, and future by such construct as tradition. Traditions were the main source to neutralize the 
ruptures and discontinuity of history. As Aleida is suggesting, “dangerous and fatal disruptions, such as the 
physical death of an individual, the change of generations of the shift from one dynasty of rulers to another 
were anticipated, prevented and ‘repaired’ by the binding powers of cultural traditions.3 However, all of it 
was turned upside down with the emergence of the modern time regime, instead of guaranteeing a non-
interruption of the history it was producing perpetual ruptures and “hiatus-experiences”. The basic structure 
of the modern time regime consists of the constant repetition of breaking a historical time that maintains a 
‘dynamic of constant change.’ 
As we can see the modern time regime prevails by generating cracks in the continuity of history and 
therefore, producing a rift between the past and the future, between the “the sphere of experience” and “the 
horizon of expectation”. As the rift grows so does the power of the hiatus and most importantly, time is 
starting to be experienced as a persistent change. Therefore, instead of continuity which was the milestone 
in the cultural time regimes, for the new time regimes, excessive changes are becoming momentum. The 
modern time regimes are projected to consistently induce the new, inexperienced, and unexpected when 
danger is welcomed as a risk and a chance, instead of being perceived as a threat and a hazard.4 

When Mikheil Saakashvili and his political party the United National Movement came to power they have 
initiated abrupt changes. The rapid and relentless changes such as replacing national symbols including the 
flag and the anthem, launching a comprehensive anti-corruption campaign, and introducing the radical 
libertarian economic reforms are only a few examples of the drastic changes and the dynamics of sharp 
transformations.  

One of the most memorable hiatus experiences was a change of national symbols. The Five Cross Flag with 
its long historical roots was rehabilitated and served as a token of the Rose Revolution due to its symbolical 
connection with the victory of the UNM. Why the UNM chose five red crosses on the white background as 
a symbol of their reign requires more elaboration. A flag similar to it was used by King Vakhtang Gorgasali 

                                                            
2 Ulrich Herbert and Jörn Leonhard, Eds. Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future. (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co., 2013), p. 42. 
3 Ulrich Herbert and Jörn Leonhard, Eds. Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future. (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co., 2013), p.43. 
4 Ibid. p.44. 
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and later by Queen Tamar who was the great-granddaughter of David the Builder. Saakashvili and the UNM 
were trying to set the new historical time and the beginning of a new era by recalling and engaging with the 
brightest pages of medieval or earlier Georgian history. Their intention was much more ambitious than to 
reconnect with a legacy of great kings. Through the use of historical analogies, Saakashvili wanted to assert 
that the new beginning of Georgian history imposed by his government would become a new golden age. 

Another momentous hiatus experience was the formation of a new economic school of thought and 
implementation of the related sharp economic reforms. Saakashvili and his team have introduced to the 
Georgian reality the concepts of laissez-faire, libertarianism, and free-market fundamentalism through 
various practices such as the elimination of the regulatory and anti-monopoly institutions, announcing and 
cultivating so-called ‘cultural revolution’ by distancing from the Soviet legacy and injecting ‘western values’, 
glorifying the small state apparatus and less bureaucracy, etc. The head of the Georgian Ministry of the 
Economy, Kakha Bendukidze, was an engine of these changes. He famously promised to sell everything but 
Georgia’s conscience, to shut down his ministry, and to abolish all state economic regulations. As Stephen 
Jones argues, the famous tax system reform of 2005 was one of Bendukidze’s ‘merits’ that included the 
reduction of 21 taxes to 6, and the imposition of a 12% flat tax.5 This hiatus experience was different from 
others since it intended to break all the ties with previous past experiences and proposed something radically 
new and surpassing. 

The changes hastened so much that it was causing vertigo for the common people. Nevertheless, the social 
and cultural transformation was the most phenomenal and dramatic aspect of the great transformation. 
Despite the rapid and tumultuous changes, people were ready to face risks due to the prospect’s future was 
offering. The level of collective ecstasy was so high that no one has anticipated dangers future was already 
setting up. 

2.2. The Fiction of New Beginning and the Rose Revolution 

According to Edward Said and Aleida Assmann, there is a certain discrepancy between how the new 
beginning was placed in the context of the pre-modern cultural times and in the modern time regimes. 
Within the scope of cultural time regimes, the new beginning was transcending human senses and capacities 
and it was moved beyond a human access range. In the case of modern time regimes, the ability to announce 
a fresh start became a human authority; The mystical justification of the new beginning was superseded by 
rational reasoning, and subsequently, it shifted in the space of human influence which resulted in losing its 
divine nature: 

In an influential book, Edward Said made the same distinction between ‘beginning’ and ‘origin’; he 
defined the latter as ‘divine, mythical and privileged’ and the former as ‘secular, humanly produced 
and ceaselessly re-examined’. While in mythical origins the order of the world is placed outside of 
human time and beyond human reach modern beginnings are rational and enabling human 
constructs, authorising human experience, knowledge and art. The source of inspiration is no longer 
to be sought in previous authorities, periods and traditions, but in the creative spirit of the human 
author himself.6 

The modern time regime not only enabled humans to set a new historical starting point but also carried away 
with the wind the old understanding of time and utterly inverted the meaning of ‘revolution’. The original 
meaning of the word ‘revolution’ was referring to ‘overarching cosmic order’ in the sense of natural cyclic 
movements of the celestial bodies expressing harmony and balance of nature. This understanding was 
relevant until 14c. In old French revolucion meant ‘course, revolution (of celestial bodies)’ and in late Latin, 
revolutionem meant ‘a revolving’. Only in the mid-XV century, the word has gained a sense of great changes 

                                                            
5 Stephen F. Jones. Kakha Bendukidze and Georgia’s failed experiment. (oDR, open Democracy, 2 January, 2015). 
6 Ulrich Herbert and Jörn Leonhard, Eds. Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future. (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co., 2013), p.45. 
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and on the eve of the XVI century the word ‘revolution’ acquired a political connotation.7 As making new 
beginnings has become the man-made sphere of influence, also the revolutions have become a product of 
human intervention. 

In the recent history of Georgia, we can witness the shift from the pre-modern perception of the new 
beginning and revolution to the modern perception of these phenomena. In April of 1991 Georgia has 
successfully passed a declaration of independence and in May Zviad Gamsakhurdia has been elected as the 
first President of independent Georgia. He deeply believed that independence was achieved through the 
invigoration of the belief in a god and through the re-awakening of a nation as a real Christian society. For 
him, the sovereignty of the country was only reachable throughout the great resurrection and reawakening 
of Christianity in Georgia.8 According to Gamsakhurdia, Georgians have chosen the holly path when they 
braved to declare independence from the Soviet Union and this true path would ascend the nation to the 
‘kingdom of heaven’. For him setting the new beginning was connected with preserving independence and 
sovereignty, separation from the ‘Satan’ as he spoke of the Soviet Union, and turning back to the path of 
liberty which was paved by Georgian saints and martyrs.9 While speaking of the path of liberty he primarily 
kept in mind St. Ilia the Righteous, a well-known writer and the leading figure of the Georgian national 
movement in the second half of the 19th century. As we can witness during the early 1990s the pre-modern 
time regime references were too recognizable in Georgian reality, the new beginning and a revolution still 
had mythical and anti-secular denotations. 

Following the Rose Revolution, the privilege to set a new beginning and a capacity to make a revolution was 
fully subordinated to manpower and respective imaginations backed by religious believes started to vanish. 
After taking an office, Mikheil Saakashvili made it crystal clear that 2003 would be a year of starting a new 
era in Georgian history, and architects of this revolutionary time were himself, his supporters, and the 
Georgian population as a whole. He was continuously repeating from the inauguration day that the revolution 
and great achievements are only possible through the national consolidation and collective effort.10 Even 
though it seemed that his reading of history, time and revolution completely desacralized the perceptions of 
these phenomena, Saakashvili still used to summon historical analogies and relied on the endorsement of the 
Georgian Orthodox Church for strengthening and re-affirming distinctiveness of his rule.  

Prior to his official inauguration ceremony Saakashvili visited the Gelati Cathedral in Kutaisi and swore the 
oath at the tomb of King David the Builder. The intention was to be seen as the new great ruler as Kind David 
the Builder was and also to put the emphasis on the new grandiose beginning with the unforgettable 
ceremony. Saakashvili received the blessing of Patriarch of all Georgia Ilia II while bells were tolling and 
accompanying the ceremony all along. Up to ten thousand believers have gathered to witness the birth of the 
new age.11  

2.3. Creative Destruction and the Rose Revolution 

The next feature of the modern time regimes ‘creative destruction’ meticulously delineates the essence of the 
modern time regimes and it also explains why the post-Rose Revolution time must be regarded as a new 
chapter of Georgian history. Aleida Assmann is recalling two examples to explicate what stays behind the 
notion of creative destruction. The first example is professional Russian revolutionary and devoted innovator 
Michail Bakunin from the mid-nineteenth century: 

Like all committed innovators he was convinced of his mission as a destroyer of existing structures. 
At the time he did not conceive of his goal as destructive but as creative, and he brought both terms 

                                                            
7 The etymology of the word found at Online Etymology Dictionary; https://www.etymonline.com/word/revolution.[l.s 9.03.2021]. 
8 The inauguration speech of Zviad Gamsakhurdia, 7 June of 1991  www.new.2020news.ge [l.s 9.03.2021]. 
9 Public speeches of Zviad Gamsakhurdia given on 26 May of 1990 and 28 October of 1990 www.ai-ia.info [l.s 9.03.2021]. 
10 The inauguration ceremony of Mikheil Saakashvili, 25 January of 2004. https://www.youtube.com/watch?v=Pu16jn  Y47gE [l.s 
9.03.2021]. 
11 Caucasian Knot (2004) Saakashvili takes oath on tomb of King David the Builder, January 24 
http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/1991/ [l.s 9.03.2021]. 
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into a relation of mutual reinforcement. His famous slogan was: ‘The pleasure in acts of destroying 
is a creative pleasure’. This statement is the most frank and radical expression of the modern time 
regime.12 

A century later on the other hemisphere of the planet, at a place later known as the other side of the iron 
curtain and the center of capitalism the same ideas were resonated by the economist Joseph Alois Schumpeter. 
According to Aleida, it shows a ‘modern time regime spans’ and to some degree, unites antagonistic political 
ideologies.13 The difference between Bakunin’s and Schumpeter’s creative destruction is that the former 
focused on the destruction of all existing structures containing so political edifice also economic formations 
and cultural patterns. The latter was a pioneer with the imposition of creative destruction in economic theory. 
On the basis of Schumpeter’s theoretical elaboration capitalism enduringly renews itself by destroying 
preceding structures and commodities. 

The belief of the immediate need for powerful and all-encompassing creative destruction was ardently 
supported by the architects of the Rose Revolution. They saw creative destruction as the only way for the 
fundamental renewal of culture, politics, and economy. The claim that the Rose Revolution was the first 
radical libertarian experiment unprecedented at least on the scale of Eastern Europe can be seen as an 
exaggeration. However, the notion of ‘libertarian experiment’ most accurately sketches post-Rose Revolution 
developments. In order to grasp the magnitude of transformations a more detailed overview of the subject is 
needed. 

It can be challenging to find the post-revolution reality more influenced by the libertarian thinker Ayn Rand 
and her magnum opus ‘Atlas Shrugged’ than it was the Rose Revolution and the changes it carried within. It 
is strongly recommended to know the outline of Rand’s book for better understanding the visions and the 
ideology of post-Rose Revolution elites who promptly enacted radical reforms inspired by utopian capitalism. 
The book is a eulogy of capitalism, a free market, and a small state. It also highly praises the superiority of 
individual over the collective masses: 

The main character in the novel, the engineer John Galt, escapes from an America that has become 
a breeding ground for socialist ideas. Galt calls on the other men and women of talent and ambition 
to follow him to the remote mountains of Colorado in order to establish a utopia of pure capitalism. 
For, Galt, the engineer, the scientist and the entrepreneur are the true heroes of mankind. In the 
end, America discovers that it cannot survive without the talents of Galt and his fellow libertarians. 
They return from Colorado, defeat the collectivist morality of the grey, submissive masses and bring 
down the oppressive state. As Galt puts it, triumphantly, „Within the sign of the dollar as our symbol 
– the sign of free trade and free minds – we will move to reclaim this country once more from the 
impotent savages who never discovered its nature, its meaning, its splendor. Those who choose to 
join us, will join us; those who don’t will not have the power to stop us.“14 

The post-Rose Revolution times were fully determined by libertarian elites but even among them, several 
distinguished figures were great believers of utopian capitalism and meritocracy. The first and the most 
prominent figure was Georgian John Galt, Kakha Bendukidze who during eight years of his ministerial post 
has implemented unparalleled radical libertarian reforms. Bendukidze deeply believed that the first rule for 
economic success was the intactness and inviolability of business. According to him, there are only a few 
success stories of economic interventionism and they were made by Margaret Thatcher and Ronald Reagan. 
In the first case, he was speaking of Thatcher’s attack on Britain’s trade unions. Bendukidze not only shared 
Thatcher’s opinion that trade unions are ‘a politicized mafia‘,15 but also considered them a threat to the 
stability of the nation. The next case he was recalling is the words Ronald Reagan had spoken in his 

                                                            
12 Ulrich Herbert and Jörn Leonhard, Eds. Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future. (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co., 2013), 45-46. 
13 Ibid. p.46. 
14 Georgia’s Libertarian Revolution, Part one: Georgia as a model; European Stability Initiative (ESI), 10 April 2010. 
15 Alan Travis, National Archives: Margaret Thatcher wanted to crush power of trade unions, The Guardian, August 1, 2013. 
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presidential cabinet that he would fire everyone who would only mention ‘vertical industrial policy’ in his 
company. 

Not to scare away investors, Bendukidze categorically confronted any kind of changes in the labour code in 
favor of employed. He had other fixated ideas that served him as a creed such as stimulation of the gambling 
industry. He was against launching any regulation and considered that the gambling industry was one of the 
main sources for stirring up tourism in the country. Bendukidze found Georgia to be in a unique position to 
expand the gambling industry since in the neighboring countries of the region this field of the business was 
regulated or nominal.16 

Kakha Bendukidze imitated John Galt not only in an ideological sense but also in strategic and tactical terms. 
He founded Free University in 2007 that remains the highest-rated university in Georgia and purchased then 
renewed the Agricultural University of Georgia in 2011. He was trying to bring together his ideological 
followers and to establish a place like Galt’s shelter for libertarians in the Colorado mountains in order to 
guarantee the future prospects and continuity of libertarian ideology in Georgia. His plan obviously worked 
and there are several generations of Georgian youth inspired by his visions, they remain committed 
libertarians and create perpetuity of these ideas. 

Mikheil Saakashvili, the symbol of the Rose Revolution and the president of the Georgian republic was not 
much different from Bendukidze. While maintaining libertarian economic reforms he was constantly 
repeating that the milestone of the Georgian government is a libertarian small state, minimum taxes and 
charges on business, less state interventionism, less bureaucracy, and devotion to free-market principles.17 
Saakashvili’s creative destruction went beyond the elimination of the remnants of the Soviet economic 
institutions and norms, it also targeted existing cultural patterns and Georgian history as a whole by making 
a mental revolution. 

3. The Foundations of Relativistic-Quantum Noology: How Uznadze’s Psychology of Set Engendered 
Noology 

The theory of relativistic-quantum Noology known as Noology is a newly introduced theory in social 
sciences. The theory was built almost three decades ago by the Georgian scholar, Emzar Khvitchia, who is 
working on the development of this interdisciplinary paradigm still then. Emzar Khvitchia has generated his 
ideas based on the ‘theory of attitude and set’ (also known as ‘theory of set’) which is a scientific product 
forged by Georgian psychologist Dimitri Uznadze who is fairly considered to be the founder of ‘psychology 
of set’. The vibrations coming from the various fields such as Physics and Mathematics are too obvious when 
the reader engages with the Noology and starts to get to know it. 

The inception of Kvitchia’s theory starts with an expansion of Uznadze’s discoveries, however, it deviates 
from the findings suggested by the psychology of set and proposes the new extension with a concept of 
“generally irremovable aspect of set” and „Noological regression removal”. These two concepts which lay the 
foundations for Noology will be decomposed later. Uznadze’s psychology of set (Einstellung in German) was 
his major contribution to the science of psychology. According to him, the main impulse that triggers a living 
organism is a need, and the nature of the subsequent activity is determined by the particular situation where 
the set is supposed to be realized: 

The combination of these two factors (need and actual situation) induces in a living being a general 
change that is expressed in a readiness to take appropriate action. This state of readiness mobilizes 
all the subject’s capabilities for meeting the challenge before him or her and anticipates the 
development of a process of activity. This is the set. For Uznadze, the set is a reality that is far 
removed from any opposition between the subjective and the objective. Uznadze’s set mediated the 

                                                            
16 Interview with Kakha Bendukidze was conducted by the editor-in-chief of Forbes Georgia Guga Sulkhanishvili and macroeconomist 
Giorgi Bakradze; Forbes Georgia, 26 April 2013. 
17 The President of Georgia addressing Georgian Parliament during the plenary committee meeting, 6 October, 2009. 
http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saqartvelos-prezidentis-mixeil-saakashvilis-gamosvla-saqartvelos-parlamentis-
plenarul-sxdomaze-21670.page [l.s 9.03.2021]. 
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relationship not only between the physical and the psychological but also between psychological 
processes.18 

Through his experimental research to study a set Uznadze made plenty of the discoveries and in light of this 
he concluded that ‘state is nothing other than a disposition towards a specific activity.’ Moreover, later when 
he was summarizing the definition of set Uznadze claimed “We can conclude that a set is not a partial 
psychological phenomenon but something integral characterizing, as it were, the personal state of the 
subject.”19 At this point, he saw a set from the position of an undivided whole, since he grasped that a set was 
much more than a single part of our psychology and it was a state of personality. At the dusk of his career 
Uznadze, he came to a deadlock where he observed that a set was a major influence on psychology and 
physiology. 

Khvitchia goes much more further than the discovery of a generally irremovable aspect of set and Noological 
regression removal and based on this breakthrough he constructs the “theory of Noospheric elements” and 
the “cyclic logic”. The essence of a generally irremovable aspect of set implies that every action comprises 
four aspects. All of these four aspects are necessarily manifested/actualized in every single action and they 
are mostly in motion in a cyclic order. First of all, there is the first aspect of action such as handling tools 
meaning that when the need arises a living organism has to decide which means to use for achieving the goal 
in order to satisfy a need. Then comes the second aspect of an action that is choosing a form/shape for action. 
This aspect of action assumes that after handling a proper tool for achieving a goal person has to decide how 
to accomplish what he has started. The third aspect of the action is overcoming in the sense that the person 
has to crush all the obstacles in his or her path. And the last aspect of action relaxation is to take a delight in 
the completion of an act. 

The generally irremovable aspect of set as a condition that outpaces Noological regression removal. As we 
already indicated above there are four aspects of action and they are circulating as various sets and replacing 
each other in living human-being. Khvitchia’s significant contribution is a discovery that sometimes one of 
these sets can become deep-rooted and entrenched and this is a point when human-being as an individual 
and personality is born. According to Noology fixation on one of four sets is called Noological regression 
removal and the living organism who is an object Noological regression removal is called Nooyd/Nooydum. 
To put it another way, the formation of individual starts whenever one of the sets becomes dominant from 
four core sets and the circulation of sets comes to the end. On the other hand, it’s quite a complex issue how 
a set becomes fixed while a human being is starting self-reflection and associates himself with one of four 
sets.   

Khvitchia suggests that after a person is hooked with one of four psychic conditions/sets there is also a 
different factor in motion that needs to be envisaged. These psychic elements continuously supersede each 
other and this kind of interchangeability is producing specific cyclic order. In other words, from these four 
psychic complexes, one or two is always ascending and overriding others. However, this contingency is not 
perpetual and precisely here “cyclic logic” is on the move. 

According to Khvitchia, such a phenomenon as psychic fixation is producing four various types of basic 
psychic condition and respectively four types of basic condition of a person. The category “person or 
individual” denotes a human-being that is already distanced from the wildlife and who has already anchored 
in one of the following dominant psychic complexes which are “mania of form”, “mania of overcoming”, 
“mania of relaxation” and “mania of ruling”.  

The revolutionary finding of Emzar Khvitchia consists of a finding to adjust Noological regression removal 
from the individual level to the collective level and it’s truly dazzling how he does that. According to 
Khvitchia, the birth of Nooyd is followed by a psychological uneasiness that is caused by the reason to search 
for such other Nooyds whose fixated set is matching with his or her. This is how the people of four different 
                                                            
18 G. Ketchuashvili, D. Uznadze (1886-1950), the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of 
Education), vol. 24, no.3/4, 1994, p. 687–701, UNESCO: International Bureau of Education, 2002. 
19 Ibid. p.8-9. 
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sets are starting to enlarge and organize as communities. The amalgamation of Nooyds with four different 
sets is transmuting and transfiguring these four groups of Nooyds into nations. Khvitchia claims that this is 
how nations (the alternative term for the nation was coined by the author as Nous or Noos) appeared on the 
horizon; Nooyds started to merge based upon their sets and based on psychological resemblance extended 
from small communities into nations.  

As Nooyd/personality and Noos/nations were formed, the planet was occupied by four types of nations that 
mushroomed all over the earth. As a result, the coexistence of the four types of Noos such as a mania of form, 
a mania of overcoming, a mania of relaxation, and a mania of ruling was constructing larger spaces which 
were later manifested as civilizations (There were two alternative paths how civilizations were formed but 
due to lack of room, we’re not going to discuss it in this article). In the framework of Khvitchia’s theory 
civilization is named Noocenosis that delineates the entity or space that integrates four types of Noos. 
Nonetheless, we have to consider an exception in relation to a mania of ruling which is displayed implicitly. 
As we can see Khvitchia is building up new definitions of a person (Nooyd), a nation (Noos), and a civilization 
(Noocenosis).20  

In accordance with the “cyclic logic” Khvitchia is proposing a completely new systematization of history 
where civilization phases are determined by the interrelatedness of the four Noos. According to the author, 
one of the four psychic elements is the core of every nation and it is also the primal cause for determining 
and identifying the disposition of the nation. As we can see, Khvitchia’s unconventional understanding of 
history is completely rooted in the “theory of psychic elements” where four psychic elements are displayed 
with nations and later on with civilizations.  

3.1. The Altering Understanding of Time and the Civilization Phases According to the 
Theory of Noology 

As long as Khvitchia is introducing the new periodization of history bounded by the four different types of 
the nation each reflecting four psychic complexes, he is also providing a new understanding of time. He 
represents history as a constant battle among different type of nations which were pooled together in different 
global civilizations. The most enduring civilizations were Aegean Civilization, Western European 
civilization, and Chinese-Mongoloid Civilization. These civilizations had their unique historical cycles 
consisted of historical phases and these civilizations were entirely dependent on the inner composition 
meaning that the structure of civilization was defined by the incorporating nations/elements.21  

In the wake of civilizations, historical phases were much longer than it is now. The first phase of the Aegean 
civilization was ongoing almost for a millennium starting from 2000 BC it continues till 1100 BC. It was the 
first “dual effect phase” implying that it was characterized by the dominance of elements such as mania of 
ruling and mania of overcoming. The second phase of the Aegean civilization which was a “single effect 
phase” depicted by the dominance of mania of relaxation was already reduced in time and covered 1100-430 
BC. As a matter of fact, the first phase was stretched out for 900 years and the following one was diminished 
to 670 years.  The second dual effect phase of the Aegean civilization persisted 430 BC-180 AC, hence, it 
lasted for 610 years. The fourth single effect phase characterized by the dominance of relaxation mania 
endured from 180-750 AC (570 years). As we see the length of phases was slowly shrinking through history 
(I phase – 900 years; II phase – 670 years; III – 610 years; IV – 570 years, etc.) and there is a specific explanation 
for it. 

As Emzar Khvitchia is claiming the main reason for downsizing the length of historical phases is the 
dissemination of information. However, before the technological revolution, there were implicit reasons 
behind the lessening of phases such as constant battles and trading which were accelerating the spread of 
information. Both activities like wars and trading were boosting motivation for exchanging information. 

                                                            
20E. Khvichia, Noology: The Logic of Self-Sufficiency - Laws of Self-Organization and Change of State, Akhali Paradigma Publishing 
House, 2020. 
21Ibid. 
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Information was an instrument for improving warfare and commerce, thereby, it was gradually becoming 
the decisive factor in human evolution. After the fourth dual effect phase of the Aegean civilization (1580-
1927) historical phases were drastically reduced due to the technological revolution which has exceptionally 
accelerated flows of information. The third single effect phase of the Aegean civilization was prevailed by the 
mania of form in 1928-1947. 

On the other hand, from 1899 till 1918 there was a single effect phase dominated by the mania of overcoming 
in the framework of the Western European civilization. In 1919-1938 it was followed by the third dual effect 
phase of the Western European civilization which happened to be the last phase for this civilization, since 
then it has been absorbed by the Aegean Civilization. In the XX century, the historical phases have been 
dropped and stabilized to twenty years, thereafter, the phases are lasting for two decades.22 

3.2. The Rose Revolution in Terms of Theory of Noology 

We’ve already discussed why 2003 was the year of the historical fracture and the beginning of new modern 
time in relation to Aleida Assmann’s theory of time regimes and by adopting its three features we’ve analyzed 
the most significant and memorable political, economic, and socio-cultural events occurred during the UNM 
regime. It’s also quite captivating how we can explain the rule of UNM according to Emzar Khvitchia’s theory 
of Noology.  

The theory suggests that the sixth dual effect phase of the Aegean civilization was on the move from 1988 till 
2007 and it was characterized by the dominance of elements specific for the mania of ruling and overcoming, 
that’s why aggressive means and mechanisms have been activated around the globe. On one hand, this dual 
effect phase of the Aegean civilization was represented with the rise of terrorism, transmutation of regional 
confrontations into international conflicts where international coalitions and organizations have been 
engaged (As series of interventions in Iraq, Afghanistan, and Serbia), restoration and consolidation of the 
Russian state as a leading country among other countries of the mania of overcoming. On the other hand, the 
ongoing civilization phase was actualized with the resurgence of the Georgian state in the global political 
arena as long as Georgian people were representing mania of ruling alongside with Irish people, Basques, 
Corsicans, etc. 

On the basis of the dual effect phase of the Aegean civilization where mania of ruling and overcoming was 
materialized with several drastic transformations on the global level. First of all, as the consequence of the 
mania of overcoming effect, the Russian state was reinforced and solidified; simultaneously as an effect of the 
ongoing civilizational phase the USA has changed its methods and strategies as a response to the phase and 
adopted aggressive means of operation. Through the lends of Noology, the series of military intervention in 
the middle east is discerned as a sign of ideological crisis and the crisis of hegemony as well; the US has 
diverted from the principles of liberalism and pluralism which are inherent for the leading state among the 
mania of relaxation nations as the US was after the WWI. 

On the domestic level, the dual effect phase of the Aegean civilization was echoed quite similarly to the global 
level. As the libertarian elites came to power into the Georgian government who were soaked by the ideology 
of mania of relaxation meaning that they were expected to represent and comply with the principles of 
liberalism and pluralism, albeit, as the response to the ongoing civilizational phase they have chosen much 
more coercive ways of doing a politics. As we already mentioned above Georgian people are allocated among 
the nations of the mania of ruling, that’s why the United National Movement as a political power representing 
the ideology of mania of relaxation always remained inorganic for the Georgian environment especially than 
after they have starting to engage in politics with the instruments characteristic to the dual effect phase of 
the Aegean civilization.  

 

                                                            
22Ibid. გვ. 218-242. 
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ყარაბაღის კონფლიქტი და მისი გავლენა კავკასიის რეგიონზე 

დიმიტრი შავლოხაშვილი, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

აბსტრაქტი 
მსოფლიო სოციალურ, პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ჭრილში ვითარდება და, რა თქმა უნდა, 
განვითარების თითოეულ ეტაპს თან სდევს კონფლიქტები, დაძაბულობები, რაც ხშირ შემთხვევაში 
ასრულებს ინჰიბიტორის როლს მშვიდობასთან მიმართებით. უახლოეს წარსულში მიმდინარე ერთ-
ერთ ყველაზე ცხელ კონფლიქტს განეკუთვნება „მთიანი ყარაბაღის“ კონფლიქტი, რომელიც ახალი 
რეალობისა და გამოწვევების წინაშე აყენებს კავკასიის რეგიონსა და მასში შემავალ სახელმწიფოებს. 
სწორედ საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი ნაშრომი შეეხება ე.წ „მთიანი 
ყარაბაღის“ კონფლიქტს და მის გავლენას კავკასიის რეგიონზე.  

ბოლო წლებში სულ უფრო და უფრო დაძაბულია ვითარება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ე.წ 
„მთიანი ყარაბაღის“ ტერიტორიების გამო, ხოლო 2 თვის წინ განახლებული შეტაკებები 2020 წლის  
10 ნოემბერს ზავით დასრულდა, რასაც კონკრეტული შედეგები მოჰყვა. ძნელი მისახვედრი არ უნდა 
იყოს, რომ აღნიშნული კონფლიქტი არა მარტო სომხეთსა და აზერბაიჯანს ეხება, არამედ იგი 
გავლენას ახდენს როგორც კავკასიის რეგიონზე, ასევე  საქართველოზე. შესაბამისად, დაისმის 
არაერთი ლოგიკური შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ცვლის ახალი რეალობა კავკასიის 
რეგიონში, რა პოზიცია უნდა დაიკავოს საქართველომ აღნიშნულ  კონფლიქტში, რა სარგებელი 
მიიღო  რუსეთმა, თურქეთმა   და რაც ყველაზე მთავარია, რა მიიღეს ამით აზერბაიჯანმა და 
სომხეთმა სამომავლო პერსპექტივაში.  

ნაშრომი წარმოადგენს აღნიშნული კონფლიქტის სისტემურ ანალიზს და მასში განიხილება 
კონფლიქტში აქტიურად თუ პასიურად მონაწილე ყველა სუბიექტის პოზიცია, ამავდროულად 
აისახება ევროპული ქვეყნებისა და ამერიკის შეხედულებები კონფლიქტთან მიმართებით. 
მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, აღნიშნული საკითხის კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, 
გამოვიყენებ თვისებრივი კვლევის მეთოდებს, მათ შორის დოკუმენტების ანალიზსა და 
ექსპერტებთან ინტერვიუს. აღნიშნული ნაშრომი დაგვეხმარება უკეთ გავერკვეთ არსებულ 
ვითარებაში, მიღებული ცოდნისა და კრიტიკული აზროვნების საფუძველზე გავაკეთოთ 
გარკვეული დასკვნები, გამოვკვეთოთ  ტენდენციები და გავავლოთ პარალელები სხვა 
კონფლიქტებთან. ამავდროულად, პასუხი გაეცემა კითხვას რეგიონში მშვიდობისა და რუსეთის 
ინტერესების შესახებ.  ნაშრომის გაანალიზების შემდეგ გავიგებთ, თუ რა „დაკარგა“ საქართველომ 
ამ ომით სამომავლო პერსპექტივაში. 

საკვანძო სიტყვები: კავკასიის რეგიონი,  მთიანი ყარაბაღი,  რუსი მშვიდობიმყოფელები,  9 
ნოემბრის ხელშეკრულება, სტატუს-კვო. 

Abstract 
The world is developing economically, politically, socially and each stage of the development is followed by 
conflicts and tension, which often plays the inhibitor’s role toward peace. 

In the recent past, one of the hottest conflicts in the world was the Nagorno-Karabakh conflict, which makes 
the region of the Caucasus hotter and makes the countries in this region face a new reality and challenges. 

In recent years, the tension between Armenia and Azerbaijan has increased because of the territorial areas of 
the Nagorno-Karabakh.  Two months ago renewed attacks, have finished by trace between these countries 
on the 9th of November in 2020, which caused the concrete results. It is not difficult to guess that this conflict 
is not only between Armenia and Azerbaijan, but it also impacts the region of the Caucasus, and especially 
Georgia. 
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According to this issue, there are many logical questions, about the position of Georgia in this conflict. It is 
very interesting what profit does Russia and Turkey have, and what results will we get in Azerbaijan and 
Armenia soon. 

The paper is a systematic analysis of this conflict and there are presented active or passive participants’ 
positions, it also consists of the view of European countries and the USA toward the conflict. 

As for the methodology, the qualitative method of research has been selected.  I decided to use the analysis 
of the documents and the interviews with the experts. 

The research will help the audience to clarify the issue, get knowledge, and view the conflict critically.  In 
the end, the author makes conclusions, outlines the trends, and draws parallels with other conflicts. 

Key words: Caucasus region, Nagorno-Karabakh, Russian peacekeepers, 9 November’s agreement, Status- quo. 

შესავალი 
თუ 2020 წელს მომხდარ მოვლენებს აღვნუსხავთ და ინტერესისა და მნიშვნელობის მიხედვით 
დავალაგებთ კორონა ვირუსის შემდეგ, ყარაბაღის კონფლიქტი ყველაზე აქტუალურ თემად 
წარმოჩინდება, ვინაიდან კონფლიქტი ახალი დაწყებული არ არის, იგი მეტად ისტორიულ ხასიათს 
ატარებს და კატეგორიულად  დაპირისპირებული ორი მხარის ნარატივებზეა აგებული, რომელთა 
შორის მიმდინარეობს ტერიტორიულ-ეთნიკური კონფლიქტი. თემას აქტუალობას მატებს თავისი 
ხასიათი, ვინაიდან იგი არ წარმოადგენს იმ ლოკალურ კონფლიქტთა ანალოგს, როდესაც მოვლენები 
მხოლოდ ორ სუბიექტს შორის ვითარდება, არამედ ნაშრომი მიზნად ისახავს გამოყენებული 
კვლევის შედეგად დააკავშიროს ის ძირითადი მოტივები და ასპექტები, რომლებიც გავლენას 
ახდენენ კავკასიის რეგიონში ახალი სტატუს-ქვოს ჩამოყალიბებაზე. გარდა ამისა, კონფლიქტმა 
მოიცვა მთელი კავკასიის რეგიონი, პირდაპირ თუ ირიბად მასში ჩათრეული აღმოჩნდა თითქმის 
ყველა ქვეყანა, ( აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მეტად ნეიტრალიტეტს მუდმივად საქართველო 
იცავდა )  ყველაზე მეტად კი რუსეთი და თურქეთი. ასევე კონფლიქტმა დაგვანახა, რაოდენ 
მტკივნეული იყო ეს საქართველოში მაცხოვრებელი სომეხი და აზერბაიჯანელი ეთნიკური 
უმცირესობებისათვის და ასევე ნათლად გამოჩნდა მათი ნაციონალურ-ეროვნული სულისკვეთება, 
რაც მათ მობილიზაციაში გამოიხატა. გამოიკვეთა აზერბაიჯანის სამხედრო უპირატესობა და ძალთა 
ბალანსის მისკენ გადახრა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იკარგება ნდობა კონფლიქტის 
მრავალმხრივი მოგვარების ფორმატზე, რასაც ამყარებს ეუთოს ფარგლებში ჩამოყალიბებული 
„მინსკის ჯგუფი“, რომელმაც ვერ მოახერხა 26 წლის განმავლობაში კონფლიქტის მშვიდობიანი 
მოგვარება. 

სანამ უშუალოდ მიმდინარე მოვლენებსა და მის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებდეთ განვიხილოთ 
კონფლიქტი ისტორიულ ჭრილში, რათა უკეთესი წარმოდგენა შეგვექმნას მისი არსისა და 
მნიშვნელობის  შესახებ.  მივყვეთ ქრონოლოგიას. ჯერ კიდევ 1918 წელს, ბრიტანულმა ჯარებმა 
სტატუს-ქვოს დასადგენად იხელმძღვანელეს, რუსეთის იმპერიისდროინდელი ტერიტორიულ-
ადმინისტრაციული დაყოფით და ნახჭევნის ოლქი სომხეთს დაუქვემდებარეს, ხოლო 1920-იანი 
წლების დასაწყისში მუსლიმი აზერბაიჯანელები აჯანყდნენ და დაიკავეს ნახჭევანის ტერიტორია, 
რასაც მოჰყვა 1921 წელს, საბჭოთა ხელისუფლების მიერ სტატუს-ქვოს გადასინჯვა, რის შედეგადაც 
ნახჭევანი და მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია აზერბაიჯანს გადაეცა. იოსებ სტალინის 
გადაწყვეტილებით კი სომხებით დასახლებული მთიანი ყარაბაღის ტერიტორია ავტონომიურ 
ოლქად გადაიქცა. შედეგად აღნიშნული ტერიტორია, რომელზეც მანამდე სომხეთი აცხადებდა 
პრეტენზიას გახდა აზერბაიჯანის შემადგენლობაში ე.წ ანკლავი, რაც კიდევ ერთი შეშფოთების 
მიზეზი გახდა. 

რაც შეეხება დღევანდელ კონფლიქტს მისი ისტორია 1988 წლიდან იწყება. როდესაც საბჭოთა 
კავშირის პრეზიდენტმა, მიხეილ გორბაჩოვმა წამოიწყო ე.წ გლასტნოსტისა“ და „პერესტროიკის“ 
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რეფორმები,1 შეირყა „სსრკ“-ის სახელმწიფო სტრუქტურა, ამას მოჰყვა ნაციონალიზმის აღზევება 
წევრ სახელმწიფოებში, შესაბამისად მან გასაქანი მისცა ზემოთაღნიშნული კონფლიქტის 
გაღვივებას. 1988 წელს ყარაბაღში მაცხოვრებლებმა, რომლის სრულ უმრავლესობას თითქმის 90%-
ს სომეხი მოსახლეობა წარმოადგენდა მოისურვეს ოლქი გამოჰყოფოდა აზერბაიჯანს და 
გადასულიყო სომხეთის შემადგენლობაში, ამავე წელსვე სომეხი უმრავლესობით 
დაკომპლექტებულმა  „ყარაბაღის სახალხო დეპუტატთა საბჭომ“ გადაწყვიტა სომხეთის 
ტერიტორიულ შემოადგენლობაში გადასვლა. ამავე წლებში დაიწყო პირველი სისხლიანი 
შეტაკებები, რომლის ეპიცენტრიც ხშირად ხდებოდა, ხოლმე მთიანი ყარაბაღი. საგარეო 
გამოხმაურება რა თქმა უნდა მოჰყვა, შეტაკებებს, პირველ რიგში სსრკ-ის მხრიდან, რადგანაც 
ყველაზე მეტად მას არ აწყობდა რეგიონში სიტუაციის გამძაფრება, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როდესაც 
„საბჭოთა იმპერია“ დაშლის გზაზე დგას, აღმოსავლეთი ევროპის ბევრ ქვეყნებში მასობრივი 
საპროტესტო გამოსვლებია და შესაბამისად მასზე რეაგირება გაუჭირდა. 

1990 წლიდან დაიწყო მასობრივი შეტაკებები, ძალთა ბალანსი სომხეთისკენ გადაიხარა, რასაც 
მოჰყვა მთიანი ყარაბაღის რეგიონზე მათი კონტროლის დამყარება, კონფლიქტი მხოლოდ 4 წელში 
1994 წელს ბიშკეკის ხელსეკრულებით,2 რითაც საფუძველი დაედო ე.წ მთიანი ყარაბაღის 
რესპუბლიკის ჩამოყალიბებას. ხოლო 2020 წლამდე ბოლო შეტაკება გახლდათ 2016 წლის სამხედრო 
დაპირისპირებები, რომელიც ისტორიაში „ოთხდღიანი ომის“- სახელით არის ცნობილი. 

უშუალოდ ჩვენს განსახილველ საკითხთან ყველაზე ახლოს დგას 2020 წლის 27 სექტემბერს 
დაწყებული სამხედრო შეტაკებები, რომელმაც უდიდესი მატერიალური და არამატერიალური 
მსხვერპლი გამოიწვია ორივე დაპირისპირებული მხრიდან. განადგურდა დიდი რაოდენობით 
სამხედრო მოსამსახურე და ასევე მშვიდობიანი მოსახლეობა. სისხლიმღვრელი ომი, რომელიც 44 
დღის განმავლობაში მიდიოდა საბოლოოდ 2020 წლის 9 ნოემბრის ხელშერულებით დასრულდა, 
როდესაც, მხარეებს  რუსეთის რესპუბლიკამ უშუამდგომლა.3 

ხელშეკრულების თანახმად, ე.წ მთიანი ყარაბაღის რესბუბლიკის დედაქალაქი, სტეფანაკერტი და 
მისი მიმდებარე ტერიტორია ხდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული ანკლავი, ხოლო 
ლაჩინის 5 კილომეტრიანი დერეფანი, რომელიც სომხეთსა და ყარაბაღს  შორის დამაკავშირებელია 
სომხეთის კონტროლის ქვეშ რჩება. სომხები ინარჩუნებენ ასევე, კონტროლს სტეფანაკერტზე, სადაც 
რუსი ე.წ მშვიდობისმყოფელები განთავსდებიან 5 წლის ვადით. 4ხელშეკრულება რადიკალურად 
შეაფასეს დაპირისპირებულ მხარეთა ლიდერებმა, მაგალითად აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა თავი 
გამარჯვებულად გამოაცხადა და განაცხადა, რომ ეს გამარჯვება „სომხეთის კაპიტულაციას“ უდრის, 
ხოლო სომხეთის პრემიერ მინისტრმა ნიკოლ პაშინიანმა განაცხადა, რომ აღნიშნული 
გადაწყვეტილების მიღება ადვილი არ ყოფილა და ეს მხოლოდ სომეხი ხალხის სიცოცხლის 
დასაცავად მოხდა.  ასევე საინტერესო განცხადება გააკეთა მან თავის ერთ-ერთი „ფეისბუქ ლაივის“ 
მეშვეობით  -  „ეს გამარჯვება არ გახლავთ, თუმცა დამარცხებულიც მანამ არ ხარ, სანამ ასეთად არ 
მიიჩნევ თავსო“. 

აღნიშნული ინფორმაციის გაცნობის საფუძველზე ჩნდება რამდენიმე ლოგიკური კითხვა, 
მაგალითად რა მოხდება ხუთი წლის შემდგომ, როდესაც რუს „მშვიდობისმყოფელებს“ აღარ 
ექნებათ ქალაქ სტეფანაკერტზე კონტროლის უფლება. როგორი იქნება ახალი სტატუს-ქვო 
რეგიონში, ასევე საინტერესოა რა გრძელვადიანი გავლენა შეიძლება იქონიოს რეგიონზე გასულმა 
კონფლიქტმა, უსვამს თუ არა ხაზს ხელშეკრულების შუამდგომლობაში მონაწილეობა რეგიონში 

                                                            
1 დ. ლივენი, „ გორბაჩოვის ერა, პერესტროიკა და გლასნოსტის პოლიტიკა“ , 2020 წლის 5 იანვარი. 
https://www.britannica.com/place/Russia/Leaders-of-Russia-from-1276 [უ.გ.29.12.2020]. 
2 საერთაშორისო ხელშეკრულებები, „ ბიშკეკის ხელშეკრულება“ , 1994  წლის 11 მაისი. 
https://www.peaceagreements.org/view/990 [უ.გ.29.12.2020]. 
3 ი. კოტასოვა, „სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი აფორმებენ მთიანი ყარაბაღის სამშვიდობო შეთანხმებას“ , სი ენ ენი,  
2020 წლის 10 ნოემბერი, https://edition.cnn.com/2020/11/09/europe/nagorno-karabakh-shusha-armenia-azerbaijan-russia-
intl/index.html  [უ.გ.29.12.2020]. 
4 ე. ოსბორნი, „ რუსული სამშვიდობოები მთიან ყარაბაღში განლაგდნენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ“, 
როიტერი, 2020 წლის 10 ნოემბერი, https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan/russian-peacekeepers-deploy-to-nagorno-
karabakh-after-ceasefire-deal-idINKBN27Q11R [უ.გ.29.12.2020]. 
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რუსეთის დომინანტობას ხაზს. საინტერესოა რა სახით გაგრძლდება კავშირი თურქეთსა და 
აზერბაიჯანს შორის, რა დაკარგა სომხეთმა და რაც ყველაზე მეტად საინტერესოა ქართველი 
ხალხისთვის რა სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკური ზიანი, ან სარგებელი შეიძლება მიიღოს 
საქართველომ. 

1. კვლევის მიზნები და ამოცანები 
• საკითხის შესწავლა. 
• კონფლიქტის ანალიზი. 
• ექსპერტთა მოსაზრებების დადგენა/ინტერვუების ჩატარება. 
• დასკვნის გამოტანა. 

2. კვლევის მეთოდოლოგია 
ყარაბაღის კონფლიქტისა და მის გავლენაზე კავკასიის რეგიონზე კვლევისას გამოვიყენე 
დოკუმენტების ანალიზისა და თვისებრივი კვლევის მეთოდი, კერძოდ, ჩემ მიერ გამოყენებულ იქნა 
სიღრმისეული ინტერვიუ. 

3. შერჩევა 
კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგნენ გამოცდილი ექსპერტები და აღნიშნულ საკითხში 
კომპეტენტური ცნობილი პირები, რომლებთანაც ჩატარდა სხვადასხვა სახის ინტერვიუ და შეფასდა 
კონფლიქტის, როგორც გამომწვევი ფაქტორები, ასევე სამომავლო პერსპექტივები, როგორც ზემოთ 
აღვნიშნე, ყურადღება გამახვილდა კავკასიის რეგიონში მოქმედ 5 აქტორზე ესენია: სომხეთი, 
აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი და საქართველო. გარდა ამისა საუბარი შეეხებოდა ევროპისა და 
ამერიკის როლს აღნიშNულ საკითხთან მიმართებით. 

4. მონაცემთა მოპოვებისა და ანალიზის მეთოდი 
თემის აქტუალობიდან გამომდინარე გადავწყვიტე მონაცემთა მოპოვებისათვის გამომეყენებინა მეტ 
წილად სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდი, ვინაიდან აღნიშნული მეთოდი მაძლევს საშუალებას 
უფრო მეტად მოვახდინო გარკვეული საკითხების კონკრეტიზაცია და ყურადღება გავამახვილო 
ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ძალთა ბალანსსა და სამომავლო 
პერსპექტივაზე რეგიონში. 

სიღრმისეული ინტერვიუს ჩატარების შემდგომ, რომელიც განვახორციელე ონლაინ Zoom 
პლატფორმის მეშვეობით, ( იგი ყველაზე მოსახერხებელია დღევანდელი შექმნილი ეპიდ-
სიტუაციიდან გამომდინარე) პირველ რიგში, შევქმენი ტრანკრიპტი, ხოლო შემდეგ მოვახდინე მისი 
კოდირება, რათა მოვლენები და სამომავლო პერსპექტივები აზრობრივად სწორად 
ჩამომეყალიბებინა. 

5. შედეგები 
კვლევამ აჩვენა, რომ აღნიშნული კონფლიქტი ატარებს მეტად  ისტორიულ ხასიათს და ის ახალი არ 
არის. მოწვეულ ექსპერტთა უმეტესობამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ კონფლიქტმა წარმოშვა ახალი 
გეოპოლიტიკური მდგომარეობა კავკასიაში, კერძოდ გაიზარდა ისეთი ქვეყნების როლი, 
როგორიცაა თურქეთი და რუსეთი. 

პირველი, რაც უნდა გამოვყოთ არის თურქეთის როლი რეგიონში, თურქეთის დაბრუნება,  მეორე - 
რაც უნდა გამოვყოთ არის რუსეთის სამხედრო პოტენციალის კიდევ უფრო გაზრდა, კონკრეტულად 
აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და მთიანი ყარაბაღის სივრცეში, მესამე - ეს არის გარკვეული 
პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ლოჯისტიკურად 
აუცილებელი იქნება გარკვეულ დონეზე საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება, რაც ჩვენ 
დავინახეთ, ე.წ „მშვიდოფისმყოფელები“ აზერბაიჯანში ჩაფრინდნენ საქართველოს ტერიტორიის 
გავლით, რაც მანამდე არსებული პოლიტიკის დარღვევა იყო, ჩვენ არ ვატარებდით რუსეთის 
სამხედრო ტვირთებს და პერსონალს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. მეოთხე- არის აზერბაიჯანის 
მოძლიერება რეგიონში, მეხუთე - ეს არის სომხეთის უპირველესად შიდა პრობლემები, ფაშინიანის 
დესტაბილიზაცია, რეტროგრადული და რეგრესისკენ მიმავალი ძალების გაძლიერება, ასევე 
პრორუსული ფლანგის უფრო გაძლიერება სომხეთში. 
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 რესპოდენტები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ თუკი ფაშინიანმა, მშვიდობიანი 
რევოლუციის გზით ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ შეასუსტა რუსეთთან კავშირი და 
გადაერთო უფრო მეტად პროევროპულ გზაზე, გამოიწვევს თუ არა ფაშინიანის დესტაბილიზაცია 
პროევროპული კურსის მიჩქმალვას და დაბრუნებას პრორუსულ გზაზე. 

 შეინიშნება ცოტა გაუგებარი მომავალი, ანუ საითკენ წავა სომხეთი, დასავლეთისკენ, თუ უფრო 
მეტად რუსეთისკენ. 

მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთ წინა პლანზე გამოდის საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიების საკითხი5, სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კიდევ უფრო მეტი ინტეგრაციული პროცესი 
მიდის, რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებით და ჩვენ ვხედავთ ასევე, რომ დასავლეთი ნაკლებად 
არის ჩართული ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებაში, რაც ალბათ ყველაზე დიდ პრობლემას 
წარმოადგენს საქართველოსთვის, თუმცა რესპოდენტთა უმრავლესობა ამას კონკრეტული 
მიზეზებით ხსნის. 

დასავლეთის ნაკლებ ჩართულობას აღნიშნულ კონფლიქტში მრავალი მიზეზი შეიძლება 
მოვუძებნოთ, თუნდაც ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნები იყო და ფიზიკურად 
ძალიან რთული  და არარეალისტური იყო მათი ჩართვის მოლოდინი (ასე ჩამოყალიბდება 
დასავლეთის პასიური როლის ერთ-ერთი მიზეზი რესპოდენტთა აზრით). 

ცხადია, რუსეთის როლი დიდია აღნიშნულ კონფლიქტში, მიუხედავად წარსული „მეგობრობისა“, 
რუსეთი რატომღაც მუდმივად ინარჩუნებდა პასიური აქტორის როლს, რომელიც თითქოსდა 
ელოდა სომხეთის დამარცხებას, რითაც თითქოსდა პასუხი აგებინა სომხეთს მის მიერ აღებული 
პროდასავლური კურსის გამო. ექსპერტთა უმრავლესობა არ მალავს, რომ ე.წ 
„მშვიდობისმყოფელების“ ჩაყენება რუსეთის სამომავლო გეგმების ერთ-ერთი ნაწილია. 

ერთი შეხედვით ჩანს,  რომ რუსეთის მიერ ე.წ „მშვიდოფისმყოფელების“ განთავსება ე.წ. ყარაბაღის 
ტერიტორიაზე მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას ემსახურება, თუმცა, მიზეზი სულ 
სხვაა, ეს არის ჩვეულებრივი სამხედრო  ბაზების მოძლიერება სამხრეთ კავკასიაში. იგი 
წარმოადგენს რუსეთის სამომავლო პერსპექტივაში ერთი დიდი  გეგმის პატარა ნაწილს, რომელიც 
მოჩვენებითია, თითქოსდა მხოლოდ 5 წლის ვადით უნდა განისაზღვროს. გარდა ამისა, ისტორია 
გვიჩვენებს, რომ 2003 წლიდან მოყოლებული რუსეთმა, სადაც ჩააყენა ე.წ. „მშვიდოფიმყოფელები“ 
მათ ფეხი მოიკიდეს და აღარ შეუწყვეტავთ აგრესია, თუნდაც ოკუპირებული აფხაზეთისა და 
ცხინვალის რეგიონების მაგალითიდან გამომდინარე.   

რაც შეეხება კითხვაზე შემცირდება თუ არა საქართველოს გეოპოლიტიკურ-ეკონომიკური როლი, 
აღნიშნული კონფლიქტის შემდეგ, რესპოდენტთა სხვადასხვა ნაწილმა სხვადასხვანაირად უპასუხა, 
თუმცა საერთო ჯამში პასუხი ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს. 

ჩვენ ჯერ არ ვიცით რა და როგორ მოხდება სარკინიგზო მაგისტრალის მშებლობა ძალიან ძვირი 
ჯდება, ეს არ არის ერთი და ორი წლის ამბავი ამას ემატება ის, რომ თუ სომხეთის სამხრეთით 
აშენდება მაგისტრალი ამას გარკვეული გავლენა ექნება ტვირთვბრუნვაზე საქართველოსა და 
აზერბაიჯანს შორის, თუმცა ძირითადი პროექტები და გარკვეული დროის ფანჯარა არსებობს 
ნებისმიერ მსხვილ მშენებლობასა და მოუსალოდნელ ეკონომიკურ შედეგეს შორის, შესაბამისად თუ 
ეს მშენებლობა მართლაც დაიწყება და ეს იქნება ბოლომდე მიყვანილი, ამას დიდი დრო 
დასჭირდება და ეს დრო საკმარისი უნდა იყოს საქართველოს ეკონომიკისთვის, რომ მოხდეს 
დივერსიფიკაცია. 

ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში არ არსებობს არც იმის ეკონომიკური და 
არც ინფრასტრუქტურული პოტენციალი, რომ საქართველოს გავლით არსებული სატრანზიტო გზა 
რამენაირად ჩანაცვლდეს სომხრეთის სამხრეთით არსებული გზით, ამას კიდევ ემატება 

                                                            
5 ნ. ღარიბაშვილი; ც. შაორშაძე,  „საქართველოს ახალი გეოპოლიტიკური როლი სამხრეთ კავკასიაში“, 2020 წლის 25 ნოემბერი. 
https://spark.adobe.com/page/WncZtF4Ye4JrM/?fbclid=IwAR0pSzdH39Avw-Cjbmt8_qAylkMI-
_le3dZoSSA54NCLKBfYMFMIbXPc1GY [უ.გ.5.01.2021]. 
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სტრატეგიული და  უსაფრთხოების საკითხები, როდესაც გზა, თან ასეთი მნიშვნელოვანი გზა 
გაივლის ისეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელთანაც დაძაბული ურთიერთობა აქვს, როგორც 
თურქეთს, ასევე აზერბაიჯანს. შესაბამისად ნაკლებად რეალისტურია სამომავლო პერსპექტივაში, 
რომ ამ გზაზე მოხდის სრული დატვირთვის გადატანა იმ საფრთხიდან გამომდინარე, რომელიც 
ზემოთ ვახსენე. 

დასკვნა 
ყარაბაღის კონფლიქტმა უდიდესი გავლენა იქონია კავკასიის მთლიან რეგიონზე შეცვალა იგი 
არსებული ვითარება და მოხდა ე.წ გეოპოლიტიკური გაყოფა რუსეთსა და თურქეთს შორის, 
რომელიც სამომავლო პერსპექტივაში ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი აღმოჩნდებიან. ყველაზე 
მეტად გაიზარდა რუსეთის გავლენა6. ასევე შემცირდა ნდობა კონფლიქტების მოგვარების 
მრავალსაფეხურიანი ფორმატების მიმართ, ისიც შეიძლება ითქვას, რომ მოხდა დასავლეთის 
კერძოდ, ეუთოს ე.წ.  „მინსკის ჯგუფის“ გარიყვა რეგიონიდან, რომელშიც რუსეთი, საფრანგეთი და 
ამერიკა შედიან. ეს ყველაფერი ზიანს აყენებს საქართველოს პირველ რიგში პოლიტიკურ ასპექტში7, 
ვინაიდან საქართველოს მიზნებსა და პრიორიტეტებში ნათლად არის გამოხატული მისწრაფება 
დასავლეთისაკენ, თუნდაც იქნება ეს „ევროკავშირი“ თუ „ნატო“. რუსეთი კი თავის მხრივ ცდილობს 
კავკასიაში დესტაბილიზაციის ხელშეწყობას და სიტუაციის თავის სასიკეთოდ გამოყენება, რა თქმა 
უნდა დასავლეთს არ სჭირდება არასტაბილური და დესტაბილიზირებული პარტნიორი, 
შესაბამისად რუსეთი ყველანაირად ეცდება, ყარაბაღის კონფლიქტში მოპოვებული პლაცდარმების 
გამოყენებას თავის სასიკეთოდ. 

აგრეთვე, რეგიონში იზრდება ავტორიტარული მმართველობის გავლენა, რაც პირდაპირ აისახება 
დემოკრატიის დაბალ დონეზე და საფრთხეს უქმნის, როგორც საქართველოს, ისე ამიერკავკასიის 
ქვეყნების დასავლეთთან ინტეგრირებას. მიმდინარე მოვლენებმა კი ნათლად დაგვანახა, რომ 
კავკასიის რეგიონში ყველა ქვეყნის ეროვნული ინტერესეი და საგარეო პოლიტიკა განსხვავებულია, 
რაც ხშირად კონფლიქტის გაღვივებაში აისახება ხოლმე.  

გარკვეულწილად სამომავლო პერსპექტივაში შეიძლება საფრთხედ მოვიაზროთ ის, რომ თურქეთს 
განძრახული აქვს თურქული სამყაროს გაერთიანება, რასაც ერდორანისა და ალიევის სიტყვებიც 
ადასტურებს - „ ერთი ერი ორ სხვადასხვა ტერიტორიაზე“. გარდა ამისა, საფრთხეები შეიძლება 
დაემუქროს მცირე აზიის ქვენებს, სადაც ისტორიულად ეთნიკური თურქი ხალხი ცხოვრობს, ასევე 
ეს მოვლენა აისახება სირიაზეც. ამ შემთხვევაში მთავარ როლს სავარაუდოდ რელიგიური იდენტობა 
შეასრულებს. 

დიდი ალბათობაა, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე, რომ ე.წ. „მშვიდოფისმყოფელები“ არ 
შემოიფარგლებიან მხოლოდ 5 წლის ვადით და ხანგრძლივად დაიდებენ ბინას სამხრეთ კავკასიაში, 
შესაბამისად საქართველოს მართებს, მართებული და ქმედითი საგარეო პოლიტიკის შემუშავებისა, 
რომელიც იქნება გარანტი სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვისა. 

 

 

 

                                                            
6დ. ბატაშვილი, „რა მოიპოვა რუსეთმა ყარაბაღში“, 2020 წლის 16 ნოემბერი. https://www.gfsis.org/ge/blog/ 
view/1120?fbclid=IwAR0HZznhBHIX2zbqMEWehQ4SSdbA1SN8vORg_UTqmBf8B9jAePuI9ISIXh0 [უ.გ. 3.01.2021]. 
7 ზ.  ბატიაშვილი, „ყარაბაღის კონფლიქტის ესკალაცია, საფრთხეები და გამოწვევები“, 2020 წლის 5 ოქტომბერი. 
https://www.gfsis.org/ge/blog/view/1105?fbclid=IwAR2JyWOBwyxcjfUBTwK5bwp8RpbmzbORZJjjYKNvYN0F1vwGzP5E6WjiL70 
[უ.გ.29.12.2020]. 
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ჩრდილოეთ კორეის 2017-2018 წლების ბირთვული კრიზისი, როგორც 
გლობალური გამოწვევა და შეერთებული შტატების რეაქცია.   

დეა კაკაბაძე, 

 ლუკა გაგნიძე,  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   

აბსტრაქტი                                                               
 
2017-2018 წლების ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული კრიზისი გამოირჩეოდა გაზრდილი 
დაძაბულობით ჩრდილოეთ კორეასა და შეერთებულ შტატებს შორის, რაც დაიწყო მაშინ, როდესაც 
ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა მთელი რიგი სარაკეტო და ბირთვული ტესტირებები, რამაც 
წარმოაჩინა ქვეყნის შესაძლებლობები ბალისტიკური რაკეტების გაშვებასთან დაკავშირებით 
რეგიონის მიღმა. აშკარა გახდა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის შესაძლებლობები 
უფრო სწრაფად ვითარდებოდა, ვიდრე ამას აშშ-ს სადაზვერვო საზოგადოება აფასებდა.  

ბირთვულ და სარაკეტო სფეროებში სერიოზული მიღწევების შემდეგ, კიმ ჩენ ინის მმართველობის 
ქვეშ, ჩრდილოეთ კორეა გადაიქცა შეერთებული შტატების უსაფრთხოებისთვის მთავარ 
გამოწვევად. შეერთებულმა შტატებმა და ჩრდილოეთ კორეამ 2018 წელს დაიწყეს ბირთვულ 
განიარაღებაზე მოლაპარაკებები, თუმცა აღნიშნული მოლაპარაკებები 2019 წლის თებერვლის 
შემდეგ ფაქტობრივად შეწყდა. ამასობაში, ჩრდილოეთ კორეამ განაგრძო თავისი ბირთვული და 
სარაკეტო შესაძლებლობების გაზრდა და განვითარება.1 გასულ წელს განვითარებული მოვლენების 
სიმწვავესთან ერთად საკითხს აქტუალობას სძენს ისიც, რომ ჩრდილოეთ კორეამ 2020 წელსაც 
განაგრძო არაერთი მოკლე დიაპაზონისა თუ საშუალო დიაპაზონზე მფრენი ბალისტიკური 
რაკეტების გამოცდა, მათ შორის ისეთებისაც, რომლებსაც შეეძლოთ ტონიანი ბირთვული ტვირთის 
გადატანა და მასშტაბებით აჭარბებდა ქვეყნის სხვა ბალისტიკური რაკეტების შესაძლებლობებს.2 
კორეის ნახევარკუნძულზე განვითარებული კრიზისი, ძალზედ საინტერესო და, იმავდროულად, 
სახიფათო პროცესია, მრავლი მიზეზის გამო. აღნიშნული კრიზისი, გარდა იმ საფრთხისა, რომელიც 
ომის დაწყების შემთხვევაში დადგება, ასევე პოტენციურად წარმოადგენს საკმაოდ მნიშვნელოვან 
პოლიტიკური მოვლენას, რომელიც სცდება კორეის ნახევარკუნძულს და გადის ყველა იმ 
რეგიონზე, სადაც კი ანტიდასავლური, დესტრუქციული ძალების გავლენა ჯერ კიდევ 
აქტუალურია. საკვლევი კითხვა კი შემდეგნაირად იქნება ფორმულირებული: „რა განაპირობებს 
ჩრდილოეთ კორეისა და აშშ-ს ინტერესთა დაპირისპირებას 2017-2018 წლების კრიზისის ფონზე?“ 

საკითხის ანალიზისთვის გამოყენებულია კვლევის თვისებრივი მეთოდები, კერძოდ საკითხის 
გარშემო არსებული ლიტერატურის ანალიზი და მეორეულ მონაცემთა ანალიზი, ასევე  case study 
(შემთხვევათა შესწავლა), რაც საშუალებას მოგვცემს შევაფასოთ მოვლენის მნიშვნელობა აშშ-ს 
საგარეო უსაფრთხოების კონტექსტში და განვსაზღვროთ მისი სამოქმედო გეგმა ზემოხსენებული 
კრიზისის ფონზე. გარდა ამისა, კვლევა მიმართავს საერთაშორისო ურთიერთობათა დისციპლინის 
თეორიებსაც - კონსტრუქტივიზმსა და რეალიზმს, რომელთა მეშვეობითაც ცდილობს კონკრეტულ 
ქმედებათა მიზეზები დაადგინოს და გამოიტანოს დასკვნები. 

კვლევის მოსალოდნელი შედეგები გამოავლენს ჩრდილოეთ კორეისა და აშშ-ს ინტერესთა 
დაპირისპირების მთავარ დეტერმინანტ ფაქტორებს 2017-2018 წლებში განვითარებული კრიზისის 

                                                            
1E. Chanlett-Avery, E. Mark Manyin. “North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy and Internal Situation,” “Congressional Research 
Service,” July 27, 2018, page 8. Available at:  North Korea US relations, Nuclear Diplomacy and Internal Situation. (2018).pdf  [უ.გ. 
11.01.2021]. 
2 A. Quintin, “North Korea’s recent nuclear advances: What are the implications for European Security?” “Global Risk Insights.” 
November 9, 2020. https://globalriskinsights.com/2020/11/north-koreas-recent-nuclear-advances-what-are-the-implications-for-
european-security/ [უ.გ.11.01.2021]. 
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ფონზე და შეაფასებს ამერიკის ადმინისტრაციის ჩრდილოეთ კორეისადმი განსაზღვრული 
პოლიტიკის რელევანტურობას. 

საკვანძო სიტყვები: ბირთვული კრიზისი, გლობალური გამოწვევა, ჩრდილოეთ კორეა, აშშ, 
დაპირისპირება.  

Abstract  
The North Korean 2017-2018 nuclear crisis was marked by increased tensions between North Korea and 
United States, which began when North Korea tested a series of missile and nuclear tests that demonstrated 
the country’s ability to launch ballistic missiles beyond the region. It has become apparent that North Korea’s 
nuclear weapons capabilities were developing faster than the US intelligence community has estimated.  

After serious advances in the nuclear and missile fields, under Kim Jong Un, North Korea has become a major 
security challenge for the United States. The United States and North Korea began negotiations on nuclear 
disarmament in 2018, although those negotiations have practically ceased after February 2019. Meanwhile, 
North Korea has continued to increase and develop its nuclear and missile capabilities. In addition to the 
severity of the events of the past year, the issue is actual even nowadays because North Korea continued to 
test a number of short-range or medium-range ballistic missiles in 2020, including those capable of carrying 
tonnage nuclear cargo across the country and exceeding the capabilities of other ballistic missiles in the 
country. The crisis on the Korean Peninsula is a very interesting and, at the same time, dangerous process, 
for many reasons. The crisis, in addition to the threat posed by the outbreak of war, is also potentially a 
significant political event that transcends the Korean Peninsula and extends to all regions where the influence 
of anti-Western, destructive forces is still relevant. The research question will be formulated as follows: 
“What causes the interests conflict between North Korea and the United States in light of the 2017-2018 
crisis?”  

Qualitative research methods are used to analyze the issue, namely the analysis of the literature around the 
issue and the analysis of secondary data, as well as a case study, which will allow us to assess the significance 
of the event in the context of US foreign security and its action plan. Moreover, the study uses theories from 
discipline of International Relations – constructivism and realism, through which it seeks to determine the 
reasons for specific actions and draw conclusions.  

The expected results of the study will identify the main determinants of the conflict of interests between 
North Korea and US in the context of the crisis in 2017-2018 and evaluates the relevance of the US 
administration’s defined policy towards North Korea.  

Keywords: Nuclear Crisis, Global Challenge, North Korea, U.S, confrontation. 

   შესავალი  
    
ჩრდილოეთ კორეა, ეჭვგარეშეა, წარმოადგენს ცივი ომის შემდგომი პერიოდის ძირითად გამოწვევას 
ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოებისთვის, მისი მისწრაფების 
გამო - გაძლიერდეს შეიარაღების სფეროში და განიმტკიცოს საბრძოლო პოზიციები ამერიკასა და 
მის მოკავშირეებთან. 2016 და 2017 წლებში ბირთვული და სარაკეტო შესაძლებლობების გაზრდის 
შემდეგ, ჩრდილოეთ კორეა კიმ ჩენ ინის მმართველობის ქვეშ, გადაიქცა აღმოსავლეთ აზიაში 
ამერიკის ინტერესებისთვის საფრთხიდან უფრო მასშტაბურ გამოწვევად - საფრთხედ საკუთრივ 
ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. მცდელობა, შეეჩერებინათ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული 
იარაღების პროგრამა, ოთხი ადმინისტრაციის მმართველობის პირობებში, ერთ-ერთ უმთავრეს 
საზრუნავს წარმოადგენდა აშშ-ში. ჩრდილოეთ კორეა არაერთხელ გამხდარა ამერიკის შეერთებული 
შტატებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს მხირდან სანქციების სამიზნე. მიუხედავად იმისა, რომ 
ბირთვული პროგრამები იყო აშშ-ს ჩრდილოეთ კორეის მიმართ გატარებული პოლიტიკის 
ძირითადი აქცენტი, აშშ-ს ყურადღების ცენტრში მოექცა ასევე ისეთი საკითხები, როგორებიცაა: 
უკანონო ქმედებები, გამოხატული ყალბი ვალუტითა და ნარკოტიკებით ვაჭრობაში, მცირე ზომის 
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შეიარაღებული თავდასხმები სამხრეთ კორეაზე და ადამიანის უფლებების უკიდურესი შელახვა 
თავისსავე ტერიტორიაზე.3 შეერთებულმა შტატებმა და ჩრდილოეთ კორეამ 2018 წელს დაიწყეს 
ბირთვულ განიარაღებაზე მოლაპარაკებები, თუმცა აღნიშნული მოლაპარაკებები 2019 წლის 
თებერვლის შემდეგ ფაქტობრივად შეწყდა. ამასობაში, ჩრდილოეთ კორეამ განაგრძო თავისი 
ბირთვული და სარაკეტო შესაძლებლობების გაზრდა და განვითარება. გასულ წელს 
განვითარებული მოვლენების სიმწვავესთან ერთად საკითხს აქტუალობას სძენს ისიც, რომ 
ჩრდილოეთ კორეამ 2020 წელსაც განაგრძო არაერთი მოკლე დიაპაზონისა თუ საშუალო 
დიაპაზონზე მფრენი ბალისტიკური რაკეტების გამოცდა, მათ შორის ისეთებისაც, რომლებსაც 
შეეძლოთ ტონიანი ბირთვული ტვირთის გადატანა და მასშტაბებით აჭარბებდა ქვეყნის სხვა 
ბალისტიკური რაკეტების შესაძლებლობებს.4 კორეის ნახევარკუნძულზე განვითარებული 
კრიზისი, ძალზედ საინტერესო და, იმავდროულად, სახიფათო პროცესია, მრავლი მიზეზის გამო. 
აღნიშნული კრიზისი, გარდა იმ საფრთხისა, რომელიც ომის დაწყების შემთხვევაში დადგება, ასევე 
პოტენციურად წარმოადგენს საკმაოდ მნიშვნელოვან პოლიტიკური მოვლენას, რომელიც სცდება 
კორეის ნახევარკუნძულს და გადის ყველა იმ რეგიონზე, სადაც კი ანტიდასავლური, 
დესტრუქციული ძალების გავლენა ჯერ კიდევ აქტუალურია. აღსანიშნავია, რომ ჩრდ. კორეის 
უპირველესი ინტერესი გახლავთ სამხედრო სიძლიერე. იგი ორიენტირებულია მაქსიმალური 
გაძლიერების პრინციპზე, რის გამოც არ ზოგავს არანაირ ეკონომიკურ და ფინანსურ რესურსებს. 
ყოველივე ამის შედეგად კი კორეა წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ უპირველეს სამხედრო 
ძალას მილიონიანი არმიითა და არაერთი დახვეწილი ბალისტიკური იარაღით. და მაშინ, როდესაც 
კორეა იღვწის ატომური არსენალის ჩამოყალიბებისა და მისი გაფართოებისთვის, ჩნდება კითხვა, 
თუ რამდენად საშიშ ძალას წარმოადგენს ეს უკანასკნელი. ზემოხსენებულთან ერთად, შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ საკითხი აქტუალურია კიდევ რამდენიმე მიზეზის გამო. უპირველესად, წარმოადგენს 
გლობალურ გამოწვევას, რაც ნიშნავს იმას, რომ თანაბრად ექცევა ყველა განვითარებული და 
დემოკრატიული ინსტიტუტების მქონე ქვეყნის ინტერესისა და ყურადღების ცენტრში. თუ 
მივიჩნევთ, რომ საერთაშორისო პოლიტიკის ძირითადი განმსაზღვრელი, დეტერმინანტი 
შეერთებული შტატებია, ცალსახად დავინახავთ საკითხის სიმწვავის მასშტაბურ ხასიათს. 
ამასთანავე, უნდა ითქვას, რომ მეცნიერთა კონსესუსის თანახმად, ჩრდ. კორეის ატომურ რაკეტებს 
ძალუძთ აშშ-მდე მიღწევა. შესაბამისად, ომის დაწყების შემთხვევაში ორივე მხარე გაეხვევა 
დამანგრეველი ატომური ომის ქარცეცხლში, რაც დღესავით ნათელია, რომ გამოიწვევს სხვა 
აქტორების ჩართვასაც კონფლიქტში, მათ შორის სამხრეთ კორეისა და ჩინეთის, რასაც მოჰყვება 
რეგიონის სხვა სახელმწიფოთა ჩარევაც და, შესაძლოა, გრძელვადიან პერსპექტივაში ომში რუსეთი, 
ევროპა და იაპონიაც კი ჩაერთონ. მოცემული სცენარი ნაკლებ სავარაუდოა ისე “უნაკლოდ” 
განვითარდეს რომ მხოლოდ ჩრდ. კორეის განიარაღებითა და განეიტრალებით დასრულდეს. 
მსოფლიო ისტორია ცხადყოფს, რომ მსგავსი სახის მასშტაბური ომები დაკავშირებულია არაერთ 
ანომალიასთან, რაც თავის მხრივ, დამატებით ომებს წარმოშობს.  საკითხის ირგვლივ კრიტიკულად 
მსჯელობისას, შეიძლება გამოიკვეთოს დაპირისპირების კიდევ ერთი არეალი ხსენებულ ორ 
სახელმწიფოს შორის. როგორც ვიცით, 25 მილიონი მოსახლისაგან შემდგარი ქვეყანა, ჩრდ. კორეა, 
დაფუძნდა კიმ ირ სენის (1948წ.) მიერ ოფიციალურ იდეოლოგია ჩუჩხეზე, რომელმაც შეძლო 
შეეკავებინა საზღვარგარეთის გავლენები, რომლებიც რეჟიმის შენარჩუნებისთვის პოტენციურ 
საფრთხეს წარმოადგენდა.5 დემოკრატიული სამყაროსთვის რთული საკითხია ისეთ 
ტოტალიტარულ რეჟიმებთან გამკლავება, რომლებიც თავისუფალია საერთაშორისო სამართლის 
ფუნდამენტური ნორმებისაგან. ამ ნორმების მთავარ დამცველად კი სწორედ აშშ გვევლინება. 
შესაბამისად, ერთმანეთისგან დიამეტრულად განსხვავებული იდეოლოგიისა და პოლიტიკური 
რეჟიმის მქონე ქვეყნები, იდეოლოგიურ სარბიელზეც აწყდებიან დაპირისპირებას. საერთაშორისო 
ურთიერთობების, როგორც არც ისე ,,ხანდაზმული“ დისციპლინისთვის არსებითია იმ ასპექტების 
მიმოხილვა და მათზე აქცენტირება, როგორებიცაა პოლიტიკურ ლიდერთა როლი და მათ მიერ 
გაკეთებული ექსცენტრული განცხადებები. ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენების ფონზე, 

                                                            
3 “Congressional Research Service,” იხ. სქოლიო 1,  
4 A. Quintin, იხ. სქოლიო 2.  
5 გ. მელაშვილი. „კორეის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის ევოლუცია ჩრდილოეთის მიმართულებით 1990-იანი 
წლებიდან დღემდე “, თსუ, 2019. გვ.39. ხელმისაწვდომია აქ: კორეის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის ევოლუცია 
ჩრდილოეთის მიმართულებით 1990-იანი წლებიდან დღემდე (2019).pdf  [უ.გ. 11.01.2021]. 
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თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კონფრონტაცია მიმდინარეობდა ერთი მხრივ, ხმელეთსა და 
საჰაერო სივრცეში და მეორე მხრივ, ინტერნეტსივრცეში, სადაც ვიხილეთ ზემოხსენებული ორი 
სახელმწიფოს ლიდერთა არაორდინალური და მუქარით აღსავსე მიმართვები და განცხადებები.6 
ჩვენთვის კარგად ცნობილი მეთოდიკები კონტენტ ანალიზისა და სტატისტიკურ მონაცემთა 
დამუშავების სახით, დაგვეხმარება უფრო სიღრმისეულად ვიკვლიოთ განცხადებათა 
ქვეკონტექსტები და შესაბამისად, ლიდერთა მიერ გაცხადებული სახელმწიფოს სტრატეგიული 
მისწრაფებები და ზრახვები. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, საკითხის აქტუალობაზე საუბრისას, არ 
გამოგვრჩეს მოსალოდნელი ეკონომიკური დესტაბილიზაციის საფრთხე, რომელიც რიგ ქვეყნებს 
ემუქრებათ იმ შემთხვევაში, თუ კონფლიქტი სერიოზულ მასშტაბებს მიაღწევს და მისი ესკალაცია 
აპრიორულად აისახება ქვეყნების პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ყოფაზე. თუნდაც ჩინეთი, 
რომელიც უმსხვილესი ეკონომიკური პარტნიორია, როგორც ჩრდილოეთ კორეის, ისე აშშ-სთვის, 
დიდ დაბრკოლებებს წააწყდება, თუ კონფლიქტი მის მეზობლურ ურთიერთობებს კრიზისში 
შეიყვანს და ეს ყოველივე ასახვას პოვებს ქვეყნისშიდა ეკონომიკაზე. ჩრდილოეთ კორეის მთლიანი 
ვაჭრობის 90% წილი ჩინეთზე მოდის, აშშ კი მას ურთიერთობათა სტაბილიზაციის საშუალებად 
აღიქვამს. 7არსებობს ორი ასპექტი ჩინური საგარეო პოლიტიკის სპეციფიკისა ჩრდილოეთ კორეის 
მიმართ. პირველი გახლავთ ის, რომ ჩინეთი კორეას აღიქვამს და ყოველთვის აღიქვამდა როგორც 
ბუფერს მასსა და ამერიკულ ჯარებს შორის - სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე. მეორე კი ისაა, რომ 
იგი უფრთხის მიგრანტების დიდი ნაკადის შემოდინებას მისსავე საზღვრებში. საბოლოო ჯამში, 
უნდა აღინიშნოს, რომ ჩინეთის პოზიცია მერყევია საერთაშორისო ვითარებიდან და ჩრდილოეთ 
კორეის ქმედებებიდან გამომდინარე, შესაბამისად, პროცესი კვლავაც დინამიკაშია. როგორც ვიცით, 
საერთაშორისო ურთიერთობების სურათი მუდმივად ცვალებადია, შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, 
თუ მომდევნო ნაწილებში დაწვრილებით და სიღრმისეულად მიმოვიხილავთ კონფრონტაციისა და 
ინტერესთა შეჯახების მთავარ არეალებს თანამედროვე სიტუაციაში და გამოვარკვევთ, რამდენად 
რელევანტურია ამერიკის ადმინისტრაციის ჩრდილოეთ კორეისადმი განსაზღვრული პოლიტიკა, 
რითაც გავცემთ კიდეც პასუხს საკვლევ კითხვას და შევძლებთ გამოვკვეთოთ მიგნებები, შესაძლო 
რეკომენდაციები და სამომავლო პერსპექტივები, რომლებიც ახალი პრიზმით დაანახებს 
მკვლევარებს საკითს და დააფიქრებს მის აქტუალობაზე. 

1. თეორიული ჩარჩო  
 
მოცემული ნაშრომი კორეის ატომურ კრიზისში სიღრმისეულად ჩაწვდომის მიზნით იშველიებს 
რეალიზმის თეორიული სკოლისა და კონსტრუქტივიზმის კრიტიკული თეორიის რიგ პარადიგმებს 
და უსაბამებს ქეისის შესაბამის ნაწილებს.  
აღსანიშნავია, რომ პოსტ-რეალიზმის, იგივე ნეორეალიზმის თეორიის მნიშვნელოვანი პარადიგმები 
გახლავთ თავდასხმითი და თავდაცვითი რეალიზმი. მოცემულ ქეისთან მიმართებით 
გამოყენებულია ეს უკანასკნელი. ორივე მათგანი აღიარებს ნეორეალიზმის მთავარ პოსტულატს, 
რომ საერთაშორისო სისტემის ანარქიულობა განაპირობებს მასში მიმდინარე მოვლენებსა და ამ 
მოვლენების თავისებურებებსა თუ ხასიათს.8 საუბარია სისტემაზე, რომელშიც არ არსებობს 
უზენაესი ხელისუფალი, ვინც დაარეგულირებდა აქტორთა ქმედებებს, რაც თავის მხრივ, მას აქცევს 
საბრძოლო ველად და თვითგადარჩენაზე ორიენტირებული სახელმწიფოების ბრძოლის ასპარეზად 
- როგორც თომას ჰობსი იტყოდა- ბუნებრივ მდგომარეობაში მიმდინარეობს ,,ყველას ომი ყველას 
წინააღმდეგ.“ თავდაცვითი, რეალიზმი, რომლის მთავარი აპოლიგეტიც გახლავთ კენეტ უოლცი, 
საუბრობს “რკინის კანონზე”, ძალის ბალანსის სისტემაზე, რომელიც არეგულირებს ძალთა ბალანს 
საერთაშორისო სისტემაში. იგი უზრუნველყოფს, რომ არ მოხდეს არსებული ჰომეოსტაზის 
დარღვევა და რომელიმე სახელმწიფო არ გაძლიერდეს იმდენად, რომ იქცეს ჰეგემონად და 

                                                            
6 B. D. Blackstone, “Strength Through Diplomacy: A Fundamental Review of the Relationship Between North Korea and the United 
States,” “Claremont Colleges,” 2018, pg.32. available at: Strength-Through-Diplomacy_-A-Fundamental-Review-of-the-Relations.pdf 
[უ.გ. 11.01.2021].  
7 USIP China-North Korea Senior Study Group. “China’s Role in North Korea Nuclear and Peace Negotiations,” May 6, 2019. 
https://www.usip.org/publications/2019/05/chinas-role-north-korea-nuclear-and-peace-negotiations [უ.გ. 11.01.2021].  
8 D. Orsi et al, “Realism in Practice”, E-International Relations Publishing, 2018. P.35. Available at:http://www.e-ir.info/wp-
content/uploads/2018/01/Realism-in-Practice-E-IR.pdf. [უ.გ.11.01.2021].  
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“დაიმონოს” დანარჩენი მსოფლიო.9 უოლცის თქმით, საერთაშორისო სისტემაში, რომელიც თავის 
მხრივ, პოლარიზებულია, ვალდებულება ეკისრებათ წამყვან ეკონომიკური თუ სამხედრო ძალის 
მქონე სახელმწიფოებს, რომ აკონტროლონ მოცემული სისტემის სტაბილურობა.10 მართლაც, თუ 
შევუსაბამებთ მოცემულ პარადიგმას ჩვენს ქეისს, მივხვდებით, რომ აშშ ერთგვარად შიშობს ჩრდ. 
კორეის გაძლიერებით და მასში ხედავს პოტენციურ საფრთხეს იმისა, რომ იგი ერთ დღესაც 
იმდენად გაძლიერდება, რომ საფრთხეს შეუქმნის მოცემული სისტემის სტაბილურობას და 
შესაძლებელია, ახალი პოლუსის სათავეშიც კი აღმოჩნდეს აშშ-ს უმოქმედობის შემთხვევაში. 
შესაბამისად, მოცემული სცენარი იძულებულს ხდის ამ უკანასკნელს მოახდინოს საფრთხის 
პრევენცია და აუცილებელი ქმედებების განხორციელება. 

მეორე მხრივ, მოლაპარაკებების ნაწილს ნაშრომი განიხილავს კონსტრუქტივიზმის პრიზმაში. ეს 
უკანასკნელი მიიჩნევს, რომ მსოფლიო და მასში მიმდინარე პროცესები სოციალურად 
კონსტრუირებული ფენომენებია.11 და ვინაიდან შესაძლებელია კონსტრუქციის დაშლა და ხელახლა 
აშენება, ან პირდაპირ რეკონსტრუირება, ასევე სავსებით შესაძლებელია სახელმწიფოთაშორისო 
ურთიერთობების მოდიფიცირება. ამ უკანასკნელის რეალიზება კი ხდება შემდეგნაირად: 
თავდაპირველად უნდა მოხდეს აქტორთა შორის არსებული შეხედულებებისა და რწმენების 
შეცვლა, რაც თავის მხრივ გამოიწვეს შეცვლას  მათი ურთიერთობების ინტერსუბიექტული 
სტრუქტურისა, ანუ ორივე მხარის მიერ გაზიარებული შეხედულებისა კონკრეტული საკითხის 
მიმართ. თავის მხრივ, კი ყოველივე ეს დასრულდება მათ შორის ურთიერთობათა ბუნების 
შეცვლით.12ჩვენს შემთხვევას რომ შევუსაბამოთ, მას შემდეგ, რაც ტრამპმა და კიმმა გადაწყვიტეს, 
რომ აუცილებებლი იყო მათი ურთიერთობების დარეგულირება, სცადეს მათ შორის 
ურთიერთობების რეორგანიზება. დაიწყეს მოლაპარაკებები, შეხვდნენ სინგაპურისა და ჰანოის 
სამიტებზე და შესაბამისად შეწყვიტეს ერთურთის მტრად ჩათვლის პრაქტიკა. კიმმა შეცვალა 
ბირთვული პოლიტიკა, რამაც გამოიწვია ტრამპის შეხედულებების შედარებითი ცვლილება. თავის 
მხრივ, ტრამპის მხრიდან მიღებულმა ეკონომიკურმა სარგებელმა კიმს გარკვეულწილად 
შეაცვლევინა დამოკიდებულებები ამერიკის მიმართ. ამრიგად, შეიცვალა რა მათ შორის არსებული 
ინტერსუბიექტური სტრუქტურა, იმთავითვე დათბა ამერიკისა და კორეის ურთიერთობები და 
მსოფლიომ აიცილა მსხვილმასშტაბიანი ატომური ომი. 

2. ჩრდილოეთ კორეის ატომური პოლიტიკა 
 
აღსანიშნავია, რომ კორეის ატომური პოლიტიკა შეგვიძლია დავყოთ 5 ფაზად. რომელთაგან 
პირველი ფაზა მიმდინარეობდა 1956-80 წლებში, როდესაც კორეა ამზადებდა შესაბამის კვლევით 
ცენტრსა და მუშაობდა რესურსების მოძიებაზე. თუ პირველი ფაზისას ხდებოდა ურანის მოძიებაზე 
ორიენტირება, მეორე ფაზა ფოკუსირდება პლუტონიუმზე. ეს უკანასკნელი იწყება 1980 წელს და 
მთავრდება 1994 წელს. მოცემული ფაზისას მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდ. კორეა ხდება NPT-ის წევრი 
1985 წლიდან, ხოლო IAEA-ს შეთანხმებებს კი 1992 წელს უერთდება. მიუხედავად მოცემული 
ნაბიჯებისა, აშშ-ს ცნობით 1993 წელს კორეა იწყებს ატომური იარაღის წარმოებას.13 აღსანიშნავია, 
რომ ჩრდ. კორეისთვის ატომური იარაღის შექმნა დაკავშირებულია ე.წ. “ომის ისტერიასთან”. 
დივერსულ პანიკასთან, რომელიც ემსახურება ტოტალიტარული რეჟიმის გამტკიცებას და 
ეკონომიკური კატასტროფის ომის შიშით გადაფარვას. მეორე მიზეზად შეგვიძლია განვიხილოთ 
კორეის ნაიცონალური გეგმები. ცხადია, მას სურს აშშ-სა და სამხრეთ კორეას შორის 
ურთიერთობების გაფუჭება და ამ უკანასკნელისთვის დასაყრდენის გამოცლას, რაც გრძელვადიან 
პერსპექტივაში შესაძლოა ჩრდ. კორეას ნახევარკუნძულის გაერთიანებაში დაეხმაროს.14 შემდეგი 
მიზეზი გახლავთ, ე.წ. შეკავების პოლიტიკა. ჩრდ. კორეა ცალსახაა ატომური პოლიტიკით ცდილობს 

                                                            
9იქვე. გვ.32. 
10D. Orsi et al, იხ. სქოლიო 8. გვ.32. 
11 S. Theys, “Introducing Constructivism in International Relations Theory”, E-International Relations Publishing, 2018. P.1. Available 
at: https://www.e-ir.info/pdf/72842. [უ.გ. 11.01.2021]. 
12 იქვე. გვ.1. 
13 იქვე. გვ.12. 
14 S. Radchenko,” North Korea’s Nuclear Test”, LSE IDEAS, London School of Economics and Political Science. Available at: 
https://core.ac.uk/reader/8791706. [უ.გ. 11.01.2021]. 
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ძალის მაქსიმიზაციას.  იგი სწორედაც ამ უკანასკნელს მიიჩნევს რეჟიმის გადარჩენის ერთადერთ 
საშუალებას. ლოგიკურია, კორეა თვალს ადევნებს ისტორიას და ხვდება, რომ თანამედროვე 
მსოფლიოში დიქტატორულ რეჟიმებს დიდი დრო არ უწერიათ. ამრგიად, იგი ცდილობს სამხედრო 
არსენალის გაძლიერებით შეაჩეროს დასავლეთის გავლენების გავრცელება რეგიონში. გარდა ამისა, 
მას ეშინია გარე ინტერვენციისაც, იქნება ეს ჩინეთი თუ აშშ. აქედან გამომდინარე, გადარჩენის 
ერთადერთ საშუალებად სამხედრო ძლიერებას მიიჩნევს. 15მეოთხე მიზეზად შეგვიძლია 
განვიხილოთ ეკონომიკური კრიზისი. აღსანიშნავია, რომ ჩრდ. კორეის იზოლაციამ თავისი გავლენა 
იქონია ეკოომიკაზეც. ფაქტობრივად, კიმის დინასტიის ყოველივე შემდგომი წევრის 
მმართველობისას სიტუაცია უფრო და უფრო მძიმდება. 1994 წლიდან ქვეყანაში შეინიშნება 
კატასტროფული შიმშილობა, რამაც მოსახლეობის 10 % შეიწირა. დღესდღეობით კი ბავშვების 45% 
განიცდის სერიოზულ დეფიციტს საჭირო საკვებისა. ასევე ხაზგასასმელია, რომ გაერო სკვებით 
ამარაგებდა კორეას, თუმცა ეს საკვებიც ჯარს მოხმარდა.16 მოცემული ეკონომიკური კრიზისის 
გამოსვლად კორეა მიიჩნევს ატომური იარაღის შექმნას, რომელიც ერთი მხრივ, გაზრდიდა მის 
ძალაუფლებასა და როლს საერთაშორისო ასპარეზზე და გარკვეული მაქინაციებითა და 
დაშინებებით ეკონომიკურ სარგებელს მოიპოვებდა, ხოლო მეორე მხრივ არსებობს შავი ბაზარი 
ნუკლეური დანადგარებისა და რესურსებისთვისაც, სადაც შესაძლოა უდიდესი სარგებლის 
მიღება.17 ჰილპერტი კორეის მოტივებად ასახელებს შემდეგს: უსაფრთხოების პრობლემას, 
იდენტობის პროექტს, ისტორიულ პროექტს და ატომური იარაღის, როგორც ,,კოზირის“ გამოყენება. 
მისი თქმით, ჩრდილოეთ კორეას ეშინია ლიბიისა და ერაყის სცენარის გაზიარების და ცდილობს 
თავი დაიცვას იმპერიალისტური აშშ-სგან, რომელსაც ათწლეულების განმავლობაში 
ნახევარკუნძულზე რაკეტები ჰქონდა განლაგებული,18 მისივე თქმით, კორეის მთავრობის 
განცხადებების შესწავლის შედეგად შეიძლება დავასკნვათ, რომ რეჟიმი ორიენტირებულია 
პრესტიჟის მაქსიმიზაციისკენ, რათა დაანახოს როგორც თავის ხალხს, ასეე მთელ მსოფლიოს, რომ 
იგი ერთ-ერთი წამყვანი სამხედრო ძალაა მსოფლიოში.19  

3. აშშ - ჩრდილოეთ კორეის ურთიერთობები 
 
აშშ-სა და ჩრდ. კორეის ურთიერთიბების განმავლობაში ადმინისტრაციების ცვლილებასთან ერთად 
იცვლებოდა ის მიდგომებიც, რომელთა მეშვეობით პრეზიდენტები ხელმძღვანელობდნენ. 
აღსანიშნავია, რომ კორეასა და ამერიკას შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობის განმუხტვა 
1994 წელს დაიწყო, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი ჯიმი კარტერი ჩავიდა კორეაში და დადო 
ხელშეკრულება კიმ ილ სუნგთან, რომლის მიხედვითაც კორეამ შეაჩერა ატომური იარაღის 
წარმოება, რის სანაცვლოდაც დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო. კლინტონის პოლიტიკა 
კორეის მიმართ გახლდათ ე.წ. “სტაფილოს სტრატეგია”, იგი შედარებით თბილად ექცეოდა კორეას 
და თავას იკავებდა ცალსახა ომისგან. ასევე  კლინტონის პოლიტიკა შეიძლება შეფასდეს, როგორც 
ბილატერული, იმდენად რამდენადაც მოლაპარეკებებში მხოლოდ ორი მხარე იყო ჩართული.20  
როგორც ვიცით, 2000 წელს აშშ-ს პრეზიდენტი ხდება ჯორჯ ბუში უმცროსი, რომელიც 
გამოირჩეოდა მეტად ხისტი “ჯოხის სტრატეგიის” პოლიტიკით რიგი სახელმწეფიოების და მათ 
შორის, ჩრდ. კორეის მიმართ. აღსანიშნავია, რომ მოსვლიდან მალევე ბუშმა ,,ბოროტების ღერძის“ 
სიაში შეიყვანა ჩრდ. კორეა, დასდო ბრალი საიდუმლო მოქმედებებში და გამოცხადა მტარდ. რის 
შემდეგაც დაუწესა რიგი ეკნომიკური სანქციები. კორეელების თქმით, ყოველივე ამის შემდგომ აშშ-
ს ძალებმა კორეული გემიც კი აიყვანეს მძევლად, რასაც მოჰყვა ურთიერთობათა უკიდურესად 
                                                            
15 იქვე.  
16 M. Hohlfeld,” Risk Manipulation and Economic Extortion: A Game Theoretic Approach to Diplomatic Relations between the United 
States and North Korea”, University of California San Diego. P.5. იხილეთ აქ: 
https://econweb.ucsd.edu/~v2crawford/Hohlfeld03Essay.pdf.  [უ.გ. 11.01.2021]. 
17 M. Hohlfeld, იხ.სქოლიო 16. გვ.4. 
18 H. G. Hilpert; O. Meier, ”Facets of the North Korea conflict: actors, problems and Europe's interests”, Botanic Garden & Botanical 
Museum Berlin-Dahlem BGBM, 2018. P. 13-14. https://core.ac.uk/reader/286234536.    
[უ.გ. 11.01.2021]. 
19 იქვე. გვ. 14. 
20 N. Asghari; Eshaghi Gordji, M,” North Korea Nuclear Crisis; Policies and Strategies”, Journal of the Korean Mathematical Society, 
2019. P.142. https://www.researchgate.net/publication/336578327_ NORTH_KOREA_ NUCLEAR_CRISIS_POLICIES_ 
AND_STRATEGIES  [უ.გ. 11.01.2021]. 
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დაძაბვა.21ბუშის პოლიტიკის შედეგად კორეამ განაახლა ნუკლეური პოლიტიკა და უვკე 2006 წელს 
გამოსცადა კიდეც პირველი ატომური ბომბი22, რამაც გამოიწვია ხელახალი კრიზისი. ამ მოვლენების 
შემდოგმ 2007 წელს ხელახლა დაიდო ხელშეკრულება, კორეამ კვლავ შეაჩერა იარაღის წარმოება და 
ეკნომიკური სარგებელი მიიღო .23 თუმცა უკვე 2009 წელსს კრიზისი განახლდა, როდესაც კორეამ 
კოსმოსში გაგზავნა კომუნიკაციების სატელიტი, რასაც საერთაშორისო დაგმობა მოჰყვა. თავის 
მხრივ, აშშ-მაც გამოიყენა სანქციები რიგი კომპანიებისა და ერთი ბანკის  წინააღმდეგ. ამის შედეგად 
კორეა განრისხდა და განაახლა იარაღის წარმოება, რომელიც უკვე 2012 წლისთვის მიიღო.24ობამას 
ე.წ. ,,სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკის“ გაანალიზებისას, მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, 
რამდენად იქნებოდა შესაძლებელი წარმატების მიღწევა დიპლომატიური ძალისხმევით. თანდათან 
ნათელი ხდებოდა დიპლომატიური მოლაპარაკებებისა და ობამას ე.წ. ,,სტრატეგიული მოთმინების 
პოლიტიკის“ უშედეგობა, რამეთუ ჩრდ. კორეამ ისევ განახორციელა შორ მანძილზე მფრენი 
რაკეტების ტესტირება და 2009 წელს აგრესიული რეტორიკის გამოსამჟღავნებლად ორი ამერიკელი 
ჟურნალისტიც კი დააკავა და წყნარი ოკეანის თავზე ბალისტიკური რაკეტა (Taepodong 2) აფრინა. 
2009 წლის ივნისში გამართული სამიტის შემდეგ სანქციები გამკაცრდა იმ მიზნით, რომ 
შეერთებული შტატები კორეის მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მიყვანას შეძლებდა. 2012 წლის 29 
თებერვალს მიღებულ იქნა ,,დიდი ცვლილების (ნახტომის) დღის შეთანხმება“ (“The Leap Day 
Agreement”). საბოლოოდ, ობამას მოუხდა 2016 წელს დაეწესებინა წყება სანქციებისა. საწყის ეტაპზე, 
ტრამპის ადმინისტრაციამაც მიიღო ჩრდილოეთ კორეის ქმედებებზე საპასუხოდ ,,მაქსიმალური 
ზეწოლის“ პოლიტიკა, რომელიც მოითხოვდა ფხენიანისგან, შეეცვალა თავისი ქცევა ეკონომიკურ 
და დიპლომატიურ საკითხებში. ორივემ, ტრამპისა და ობამას ადმინისტრაციებმა ,,აიძულა“ 
ქვეყნები სამყაროს გარშემო, რომ მნიშვნელოვნად გადაეჭრათ ან/და შეემცირებინათ მაინც 
თავიანთი კავშირები ჩრდილოეთ კორეასთან, ხშირად იმაზე მეტ ასპექტშიც კი, ვიდრე ამას 
მოითხოვდა გაეროს უშიშროების საბჭო. 25ვინაიდან ჩვენი ნაშრომის მთავარი ფოკუსი 2017-18 
წლების ბირთვული კრიზისის ფონზე აშშ-სა და ჩრდ. კორეას შორის არსებული გამწვავებული 
ურთიერთობებია, უპრიანი იქნება თუ უფრო სიღრმისეულად წარმოვაჩენთ ტრამპის 
ადმინისტრაციის პოლიტიკას და ეტაპობრივად მივალთ ბოლოდროინდელი ურთიერთობების 
სპეციფიკამდე.  

4. ტრამპის ადმინისტრაცია და ომის ზღვარზე ბალანსირების პოლიტიკა  
ტრამპის ადმინისტრაციის მმართველობის პერიოდში, ამოქმედდა ე.წ. ,,მაქსიმალური ზეწოლის“ 
პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობდა ჩრდილოეთ კორეის დასჯას საერთაშორისო სანქციების 
მეშვეობით მის მიერ განხორციელებული განმეორებადი სარაკეტო ტესტირებების გამო. აღნიშნული 
პოლიტიკა ასევე ითვალისწინებდა ლიდერებს შორის უშუალო დიალოგს. 26 დაძაბულობამ 
უმაღლეს ნიშნულს 2017 წლის 29 მაისს მიაღწია, როდესაც ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა 
ბირთვული იარაღის მოქმედება იაპონიის ზღვაში, იაპონიის სასაზღვრო ზოლიდან 250 
კილომეტრით დასავლეთით.27 საერთაშორისო გამოხმაურების ფონზე კიმ ჩენ ინმა ნათლად 
დააფიქსირა თავისი განზრახვა, დაესრულებინა კონტინენტთაშორის ბალისტიკურ რაკეტაზე 
მუშაობა, რომელიც მიაღწევდა აშშ-ს ტერიტორიამდე. უკვე 1-ელ ივლისს, ტრამპი აღნიშნულ 
განცხადებას ცალსახად ხისტი რეტორიკით გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის 
რეჟიმთან ,,სტრატეგიული მოთმინების“ ხანა დასრულდა და ბირთვულ პროგრამებს სათანადო 
პასუხი სჭირდება. ამ ურთიერთგამოხმაურებამ ნათლად დაგვანახა, რომ აშშ-ს საგარეო პოლიტიკამ 
განიცადა ტრანსფორმაცია ობამას ადმინისტრაციის მიერ გატარებული პოლიტიკიდან. აღნიშნული 

                                                            
21იქვე. გვ. 142. 
22იქვე. გვ. 143. 
23იქვე. გვ. 145. 
24 იქვე. გვ.146. 
25 A. Guha Roy, “Trump’s ‘Personalised’ North Korea Policy: 2018-2020 and the Way Forward.” “E-International Relations”. September 
8, 2020. Available at: https://www.e-ir.info/2020/09/08/trumps-personalised-north-korea-policy-2018-2020-and-the-way-forward/ 
[უ.გ.11.01.2021].  
26 „U.S. – North Korea Relations,” “Congressional Research Service,” 2020, Pg. 1. Available at: U.S.-North Korea Relations (2020).pdf 
[უ.გ.11.01.2021]. 
27 K. Davenport. “Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy.” “Arms Control Association.” July 
2020.https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron?fbclid=IwAR39HHyUhU97IA4K7syrIRtk0eP41PNfAxpPcLBCdxoIWprU3Yq
GrP9AWSA [უ.გ.11.01.2021].  



156

 

 
 

მოვლენებიდან მხოლოდ 4 დღის შემდეგ, 2017 წლის 5 ივლისს, ჩრდილოეთ კორეამ წარმატებით 
გამოსცადა კონტინენტთაშორისი ბალისტიკური რაკეტა ,,Hwasong-14”. ჩრდილოეთ კორეის ეს 
ქმედება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა მტრული პოლიტიკისგან, რომელიც უფრო 
მეტად ჰიპოთეტურ და აბსტრაქტულ ხასიათს ატარებდა. ახლა გაცილებით ნათელი გახდა, რომ თუ 
აშშ მასზე ზეწოლას გააგრძელებდა, იერიში მისივე მხრიდან გარდაუვალი იყო. მტრული რეტორიკა 
გაგრძელდა მთელი ზაფხულის განმავლობაში, როდესაც კიმ ჩენ ინი დაემუქრა ამერიკას გუამზე 
თავდასხმით, თუ ეკონომიკური სანქციები არ მოიხსნებოდა. 28 ჩრდ. კორეის ლიდერი ამ აქტით 
დაემუქრა არა კონტინენტურ ნაწილს შეერთებული შტატებისა, არამედ მის შორეულ 
ტერიტორიებსა და გავლენის სფეროებს. მსგავსად ამისა, ტრამპის მიერ სანქციების გაზრდა და 
სამგზავრო შეზღუდვების დაწესება წარმოადგენდა შეზღუდული ფორმით სამაგიეროს მიზღვის 
მაგალითს. ყურადსაღებია ისიც, რომ შეერთებულმა შტატებმა უბიძგა ჩინეთს ბირთვული 
პროგრამის შეჩერების საკითხში თავისი წვლილის შეტანისკენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთმა 
ჩრდ. კორეას დაუწესა სანქცია ფულის გათეთრებისთვის ჩინურ ბანკებში, დანარჩენი მსოფლიო 
ძალები ეჭვობდნენ ჩინეთის მნიშვნელოვან როლსა და ძალისხმევის სათანადო გამომჟღავნების 
შესაძლებლობას დაპირისპირებაში. 29 ექსპერტთა ნაწილის აზრით, იმ დროისათვის ჩრდ. კორეა 
აღარ წარმოადგენდა ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის დამრღვევ ფაქტორს, არამედ 
წარმოიშვა ბირთვული შეკავების პრობლემა და მისი თანმდევი სავარაუდო ომი, ჩრდ. და სამხ. 
კორეის, შეერთებული შტატების მონაწილეობით, რომელიც არც ერთ მხარეს არ სურდა და 
ამერიკულ-სამხრეთ კორეულ კოალიციას ასეთ შემთხვევაში ელოდა კლასიკური პიროსის 
გამარჯვება, რომელიც უფრო მეტ პრობლემას გააჩენდა ვიდრე გადაწყვეტას.  
ამერიკისა და ჩრდ. კორეის ურთიერთობების მოლაპარაკების ფაზაში შესვლა იწყება 2018 წელს. 
ამავე წლის 12 ივნისს ტრამპი და კიმი შეხვდნენ სინგაპურში, რათა განეხილათ: ჩრდილოეთ კორეის 
ბირთვული პროგრამა, მშვიდობის მშენებლობა კორეის ნახევარკუნძულზე და აშშ-ჩრდ. კორეის 
სამომავლო ურთიერთობები. სამიტის შედეგად მიღებულ იქნა დოკუმენტი, რომელიც მოიცავდა 
სამოქმედო პრინციპებს შემდეგ ოთხ სფეროში: ორმხრივი ურთიერთობების შექმნა და 
ნორმალიზაცია, მტკიცე და ხანგრძლივი მშვიდობიანი ურთიერთობების დამყარება ქვეყნებს 
შორის, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული განიარაღება, კორეის ომის შედეგად არსებული ომის 
პატიმრებისა და მისიებში გაუჩინარებული ამერიკელი სამხედროების საკითხზე მსჯელობა. თავის 
მხრივ, ტრამპმა განაცხადა, რომ შეაჩერებდა ყოველწლიურ ამერიკულ-სამხრეთ კორეულ სამხედრო 
წვრთნებს. ექსპერტთა ნაწილი ვარაუდობდა, რომ სამიტი არაეფექტური იქნებოდა, ვინაიდან 
მიღწეული შეთანხმება განსაზღვრებებს მოკლებული იყო, ყოველივე ეს კი ნათელი გახდა 2019 
წელს. 27 და 28 თებერვალს ზემოხსენებული ლიდერები კიდევ ერთხელ შეხვდნენ, ამჯერად ჰანოის 
სამიტზე. საუბარი დასრულდა ხელმოწერილი შეთანხმების გარეშე. ოფიციალური განცხადებების 
თანახმად, პროგრესი მიღწეულ იქნა, თუმცაღა ყოველივე ეს მეტად საეჭვოა, ვინაიდან აშშ-სა და 
ჩრდ. კორეის წარმომადგენლებს განსხვავებული ინფორმაცია აქვთ სამიტის მსვლელობასთან 
დაკავშირებით. შტატებში აცხადებენ, რომ მეორე მხარე ითხოვდა სანქციების სრულად გაუქმებას 
ნაწილობრივი ბირთვული განიარაღების სანაცვლოდ, ჩრდ. კორეაში კი აჟღერებენ, რომ მათი 
მოთხოვნა იყო სანქციების ნაწილობრივი შემსუბუქება სამუდამოდ შეწყვეტილი ბირთვული და 
ბალისტიკური სარაკეტო ტესტირებისა და იანგბიონის ბირთვული კომპლექსის გაუქმების 
საპირწონედ. საბოლოოდ, ფაქტი ისაა, რომ სამიტებმა პრობლემები ვერ აღმოფხვრა.  

ათწლეულების განმავლობაში ფხენიანი თანმიმდევრულად და ცალსახად გამოხატავდა თავის 
რეალურ სურვილებს შეერთებულ შტატებთან მიმართებით, თუმცა დროთა განმავლობაში მისი 
პოზიციები შეიცვალა. ჩრდილოეთ კორეამ არაერთხელ გამოხატა მზაობა სამშვიდობო 
ხელშეკრულებებში მონაწილეობისა და ვაშინგტონთან ურთიერთობების ნორმალიზების საკითხში. 
მისი უმთავრესი მიზანი იყო უპირველეს ყოვლისა აშშ-ს იმჟამინდელი ადმინისტრაციის მიერ 
,,მტრული პოლიტიკის“ გატარების შეწყვეტა და კომბინაციაში რამდენიმე მიდგომის შეცვლა. ბევრი 
ანალიტიკოსის მოსაზრებით, ჩრდილოეთ კორეის მთავარი მიზანია აღიარონ დე ფაქტოდ მისი 
სტატუსი და ლეგიტიმაცია, როგორც ბირთვული სახელმწიფოს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდ. 

                                                            
28C. Krishnadev. “Why North Korea Is Threatening Guam.” “The Atlantic”. 2017.  
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/north-korea-guam/536286/ [უ.გ.11.01.2021].  
29 B. D. Blackstone, იხ. სქოლიო 6, გვ. 30.  
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კორეა მზაობას გამოთქვამდა წლების განმავლობაში კორეის ნახევარკუნძულის განიარაღებასთან 
დაკავშირებით, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ტერმინს ფხენიანი განსხვავებულ ინტერპრეტაციას 
აძლევს და ხედავს მას როგორც შეერთებული შტატების მიერ მუქარის სრულად მოშთობის 
შესაძლებლობას. ანალიტიკოსთა მიერ შემოთავაზებული ერთი ვარაუდით, ჩრდილოეთ კორეის, 
როგორც იზოლირებული სახელმწიფოს მოტივაცია რეალურად ნიღბავს მის სურვილს დაიცვას 
რეჟიმი დასავლური ალიანსის შესაძლო საფრთხისგან და ამის მისაღწევად გამონახოს შესაბამისი 
სასაუბრო ენა შეერთებულ შტატებთან. 30 აშშ-ს დიპლომატიური სტრატეგიის განსაზღვრისა და მისი 
საგარეო პოლიტიკის რელევანტურობის შეფასებისას მთავარი კითხვა და ამოცანა გახლდათ 
ზეწოლისა და სტიმულების სწორი კომბინაციის განსაზღვრა, რომლის დახმარებითაც აშშ შეძლებს 
ფხენიანის მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მიყვანას და ბირთვულ დათმობებზე გარიგების მიღწევას. 
საკითხი ჯერ კიდევ დინამიკაშია და სწორედ ამიტომ წარმოადგენს არსებით ასპექტს 
საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინისთვის. კვლევამ ნათლად დაგვანახა, რომ 
ზემოხსენებულ სახელმწიფოთა ინტერესები რამდენიმე მნიშვნელოვან განზომილებაში 
გადაიკვეთა და მთელი სიმწვავით წარმოაჩინა მათი საგარეო პოლიტიკის დინამიური ბუნება. 
მიუხედავად ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული გაზრდილი ზეწოლისა ჩრდ. 
კორეაზე და იმ საპასუხო რეაქციებისა, რომლებმაც სახელმწიფოთა მშვიდობიან თანაარსებობას 
საფრთხე შეუქმნა, მკვლევართა დიდი ნაწილი კვლავაც იმედოვნებს, რომ მოლაპარაკების გზაზე 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება და შევძლებთ თავიდან ავირიდოთ არასასურველი ომი.  

დასკვნა 
 
ჩრდილოეთ კორეის კრიზისი მრავალგანზომილებიანი მნიშვნელობისაა ამერიკისთვის, 
ჩინეთისთვის, რუსეთისთვის, იაპონიისა და სამხრეთ კორეისათვის. ჩრდ. კორეის გაზრდილმა 
წვდომამ ბირთვულ იარაღზე და მნიშვნელოვანმა გაუმჯობესებამ სარაკეტო შეიარაღებაში, 
განაპირობა აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის შეშფოთება და რეგიონული არასტაბილურობისა და 
კრიზისების საფრთხეებიც გააჩინა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბული 
ვითარების ტენდენციის შენარჩუნების შემთხვევაში ამერიკის რეგიონული მოკავშირეები 
გაააქტიურებენ პრევენციულ მოქმედებებს და გაზრდიან შეიარაღებას თავდაცვის მიზნით. თუმცა, 
ასეთ ვითარებაში, სავარაუდოა, რომ ძალის ვექტორი რუსეთისა და ჩინეთის მიმართულებით 
გადაიხრება, რაც გამოიწვევს ამერიკის მიერ ჩინეთის ჰეგემონიის შესუსტების მცდელობებს და 
ბალანსის დაცვის აუცილებლობას აღმოსავლეთ აზიაში. აღნიშნული ორი უმთავრესი აქტორის 
ქმედებების შესწავლამ ამ თამაშში გამოკვეთა ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ჩრდ. კორეის 
მიზანი, გაზარდოს ატომური ძლიერება, ნეგატიურად აისახება მოლაპარაკების პოლიტიკაზე. 
ბირთვული შეიარაღების მქონე სახელმწიფო მოწინააღმდეგეს დიდწილად დაიყოლიებს სასურველ 
ქმედებებზე და გარკვეულ დათმობებზე, რომლებიც შეიძლება ეკონომიკური კონტრიბუციითაც კი 
გამოიხატოს ფხენიანის მიმართ. ჩვენი, როგორც ახალგაზრდა მკვლევრების მოსაზრებით, 
შეცვლილი მიდგომა და საკითხში სამხრეთ კორეის აქტიური ჩართულობა, მოსალოდნელია, რომ 
მოაგვარებს ბირთვულ კრიზისს და უსაფრთხოების გამოწვევასაც კულმინაციისკენ წაიყვანს, რაც 
ხელსაყრელი იქნება კონფლიქტში ჩაბმული ყველა მხარის ინტერესებისთვის.   

                                                            
30 D. Wertez, “The U.S., North Korea and Nuclear Diplomacy,” The National Committee of North Korea,” 2018. 
https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/history-u.s.-dprk-relations [უ.გ. 11.01.2021]. 
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ფემიციდის საკანონმდებლო რეგულირება და არსებული მდგომარეობა 
საქართველოში 

ანა ცირეკიძე, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 
წინამდებარე მოხსენება ეძღვნება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიცაა ფემიციდის 
საკანონმდებლო რეგულირება და არსებული მდგომარეობა საქართველოში, ვიდრე უშუალოდ 
აღნიშნული საკითხის განხილვას დავიწყებდეთ მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, ხაზი გავუსვათ 
ზემოთხსენებული საკითხის აქტუალობასა და მნიშვნელობას. „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ“ ევროსაბჭოს კონვენცია ასევე ქართული 
კანონმდებლობა არ იცნობს ტერმინს “ფემიციდს“, თუმცა მის ნაცვად კანონმდებლობაში ვხვდებით 
ქალთა მიმართ ძალაოდობისა და ასევე ოჯახში ძალადობის ცნებებს. საკითხზე მსჯელობისას ასევე 
მინშვნელოვანია განვსაზღვროთ თუ რა მოიაზრება ზოგადად ფემიციდის ცნების ქვეშ და რა სახის 
დანაშაულს გულისხმობს ის. საინტერესოა ფემეიციდის სამრთლებრივი რეგულირებისას ქართულ 
კანონმდებლობაში, რამდენად არის ქალის უფლელებები დაცული. ფემიციდად ითვლება მამაკაცის 
მიერ ქალთა მკვლელობა იმ მიზეზით, რომ იგი ქალია. ამიტომ, ქმედების ფემიციდად 
კვალიფიკაციისას მნიშვნელოვანია მოტივის არსებობა. მოტივს კი ქალის გენდერული იდენტობა 
უნდა წარმოადგენდეს და არა სხვა რამ. ქალთა მიმართ დანაშაულის ჩადენისას მნიშვნელოვანია ასევე, 
მოტივის განსაზღვრა თუ რა შემთხვევაში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობა და რა უდევს აღნიშნულს 
საფუძვლად. ტერმინი ფემიციდი შეიძლება ითქვას ახალ დამკვიდრებულია, თუმცა ქალთა მიმართ 
ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში საკმაოდ მძიმეა. საინტერესოა რამდენად 
ეფექტურია ფემიციდის საკანონმდებლო რეგულირება და რამდენად არის ის შედეგის მომატანი, 
საჭიროებს თუ არა კანონმდებლობა ამ კუთხით რაიმე ცვლილებას. რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს 
სახელმწოფომ ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის პრევენციის მიზნით. 

საკავნძო სიტყვები: უფლებები, ფემიციდი, ქალეთა უფლებები, თანასწორობა, ფემიციდის 
რეგულირება, ქალთა უფლებების დაცვა, ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაული, გენდერული 
იდენტობის გამო ჩადენილი დანაშული, ღირსების სახელით ჩადენილი დანაშული, ლატენტური 
დანაშული.  

Abstract 
This report is dedicated to such an important issue as the legislative regulation of femicide and the current 
situation in Georgia, before we start discussing this issue directly, we consider it appropriate to emphasize the 
urgency and importance of the above issue. The Council of Europe Convention on the Elimination of 
Violence against Women and the Prevention of Domestic Violence also does not recognize the term 
"femicide" in Georgian law, although instead, we find the concepts of violence against women and domestic 
violence in the legislation. When discussing the issue, it is also important to define what is meant by the 
concept of femicide in general and what kind of crime it entails. It is interesting to see how much women's 
rights are protected in Georgian legislation during the legal regulation of femicide. The murder of a woman by 
a man for the reason that he is a woman is considered femicide. Therefore, the existence of a motive is important 
when qualifying action as femicide. The motive should be the gender identity of the woman and nothing else. 
When committing crimes against women, it is also important to determine the motive in which cases of 
violence against women occur and what underlies this. The term femicide can be said to be newly established, 
although the crime rate against women in Georgia is quite heavy. I wonder how effective the legal regulation 
of femicide is and how effective it is, whether the legislation needs any change in this regard. What measures 
should the state take to prevent crimes against women? 

Key words: Rights, Femicide, Women's Rights, Equality, Regulation of femicide, Protection of women's rights, 
Crime against women, Crime against gender identity, Honor killing, latent crime. 
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შესავალი 
ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაული იმ დაანშაულთა კატეგორიას განეკუთნება რომლის შესახებაც 
თითქმის ყოველდღე გავესმის. ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სიხშირეს რამდენიმე 
გარემოება განაპირობებს. თუმცა იქამდე სანამ აღნიშნული დანაშუალის მაპროვოცირებელ 
გარემოებებზე ვისაუბრებთ, უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ქალთა დანაშაულის მიმართ 
არ ხდება შესაბამისი და ტოლფასი რეაგირება, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ გვექნებოდა ასეთი 
სავალალო რეალობა, როგორიც გვაქვს დღეს ქვეყანაში. ის რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება 
შესაბამისი, ეფექტური ღონისძიების გატარება ამას აღნიშნული დანაშულის ლატერნტურობაც 
ადასტურებს. ქალთა მიმართ ჩედენილი დანაშული ხშირ შემთხვევაში არც კი გამოდის დღის 
სინათლეზე და მსხვერპლის მხრიდან შეუტყობინებელი რჩება. 

საქართველოში ქალთა მიმართ ჩადენი დანაშაულის რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა 
გვაქვს. ქალის მიმართ დანაშულს ყველაზე ხშირად მამაკაცი მეუღლეები ჩადიან, როდესაც ქალი 
გადაწყვეტს მეუღლესთან განშორებას, ნაცვლად იმისა რომ განქორწინების პროცესი ცივილურად 
წარიმართოს, მამაკაცები მზად არიან ცოლს ნებისმიერ ფასად შეურიგდნენ და ოჯახი კვლავ 
გააერთიანონ. თუმცა თუ ქალი ამის წინააღმდეგი აღმოჩნდება, მამაკაცები ცოლის მკვლელობაზეც 
მიდიან. ეს გარკევულ წილად მამაკაცის ღირსების აღდგენის გამო ჩადენილი დანაშულის 
კადეგორიაში გადის ვინანიდან, განქორწინებულის სტატუს მაკაცებს ხშირ შემთხვევაში მკვლელის 
სტატუსი ურჩევნიათ. რატომ ხდება ასე, რომ მამაკაცებს განქორწინებას ცოლის მკვლელობა 
ურჩევნიათ და რატომ ხედავენ ამაში გამოსავალს? იაქამდე სანამ განვიხილავთ ამ საკითხს უნდა 
ვთქავათ, რომ სწორედ მოცემული შემთხვევა ეხება ფემიციდის და ფემიციდის სახელით ჩადენილ 
დანაშულს. 

მოცემული ნაშრომის მიზანია დაგვანახოს თუ რას გულისხმობს ფემიციდი და რა სახის დანაშული 
მოიაზრება მასში. რატომ არის აუცილებელი ფემიციდის განსაზღვრა ქართულ კანონმდებლობაში და 
რა სიკეთის მომტანი შეიძლება გახდეს კანონის გამკაცრება ფემიციდის შემთხვევებში. ქალთა მიმართ 
ჩადენილი დანაშულების პასუხისმგებლობის საკითხი რომ არ არ არის საკმარისად მკაცრი და შედეგის 
მომტანი ამას დღეს არსებული მდგომარეობაც ცხადყობს. ამიტომ ფემიცის ქართულ 
კანონმდებლობაში ასახვა, შესაძლოა ერთგვარი გამოსავლი იყოს და სასჯელის გამკაცრებამ 
გარკვეულწილად დანაშაულის პრევანცია მოახდინოს. 

1. ფემიციდის არსი 
ტერმინი ფემიციდი ახალდამკვიდრებულია და ქართულ კანონმდებლობაში არ ვხვდებით მას. თუმცა 
ქართული კანონმდებლობისთვის ქალთა მიმართ ჩადენი დანაშულები სიახლეს არ წარმოადგენს. რა 
არის ფემიციდი ? ფემიციდად ითვლება მამაკაცის მიერ ქალის მკვლელობა იმ მიზეზით რომ ის ქალია. 

„ძირითადად, ქალის მკვლელობა საზოგადოებაში არსებული სოციო კულტურული სტერეოტიპების 
გავლენით ხდება, სადაც მამაკაცის უპირატესობაა აღიარებული და ქალის სიცოცხლე ნაკლები 
მნიშვნელობის მქონედაა შეფასებული. ქალის დაქვემდებარებულ როლს დამნაშავე იყენებს და მის 
მკვლელობას როგორც მისი მამაკაცური ღირსების საქმედ ისე განიხილავს“1. 

იმისათვის რომ მოვახდინოთ ფემიციდად დანაშულის კვალიფიკაცია მნიშვნელოვანია განმვარტოთ 
რა მოიაზრება მასში. ფემიციდი ქალის მიმართ დანაშაულის ჩადენის ფორმაა, სადაც დანაშაულის 
მთვარ მოტივს ქალის მკვლელობა წარმოადგენს მისი გენდერული იდენტობის გამო. ანუ აღნიშნული 
დანაშაულის მთავარი მაიდინტიპიცირებელი ნიშანი ქალის სქესია. 

თუმცა, ყველა შემთხვევა სადაც კი მსხვერპლი იქნება ქალი შეიძლება კი ჩაითვალოს ფემიციდად? 

ცხადია, ერთ-ერთი მთავრი გამოწვევა, რაც კი ფემიციდთან მიმართებაში ქართულ კანონმდებლობას 
აქვს სწორედ ფემიციდის ფაბულის სრული და სწორი განმარტებაა. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია 
მოხდეს ფემიციდს გამიჯვნა სხვა დანაშაულებისგან, ვინიდან კონკრეტულად მოხდეს ფემიციდის 
როგორც დანასულის შემადგენლობის განსაზღვრა. 

                                                            
1 მ. მესხი, სტატია  „თსუ-ს მოხსენებები“ 2019 წლის გვ.69. 
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ზემოთქმულის ნათელსაყოფად მოვიყვანოოთ მაგალითი: დამნაშავე შეიჭრა ქურდობის მიზნით უცხო 
პირის სახლში. ბინაში შეჭრისას მას სახლში დახვდა ქალი, რომელიც დამნაშავემ მოკლა, რათა 
შეძლებოდა ბინიდან ნივთების გამოტანა. 

მოცემული შეთხვევაში სახეზე არ გვაქვს ფემიციდი ვინიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული 
დანშაულის მსხვერპლი არის ქალი, ქალის მოკვლა არ მოხდა მისი გენდერული ინდენტობის გამო, 
დამნაშავემ ის მოკლა იმიტომ რომ ქალი იყო დაბრკოლება, დამნაშვის მიზანს არ წარმოადგენდა ქალის 
მოკვლა. მოცემული დანაშაულის მსხვერპლი გაქდა ქალი, რადგან ის ცუდ დროს ცუდ ადგილას 
აღმოჩნდა. 

ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ მამაკაცის მიერ ქალის ყველა მკვლელობა ვერ ჩაითვლება ფემიციდად. 

მნიშვნელოვანია კიდევ რა ნიშანი ახასიათებს ფემიციდის. იმისათვის რომ ქმედება 
დავაკვალიფიციროთ ფემიციდად, სახეზე უნდა გვქონდეს განზრახვა და მოტივი. შეიძლება ითქვას 
დანაშულის ფემიციდად კვალიფიკაციისას გადამწყვეტი არის მოტივი . იმიტომ ვკლავ რომ ქალია. 
მოტივს კი, როგორც ვთვით, ქალის გენდერი უნდა წარმოადგენდეს, მკვლელობა უნდა ხდებოდეს 
იმიტომ, რომ სხვერპლი ქალია და არა სხვა რამის გამო. 

საკითხზე მსჯელობისას ასევე მნიშვნელოვანია ვახსენოთ ფემიციდის მსგავსი სხვა ცნენბები, 
რომლებიც ქალის მიმართ დანაშულის სახეს მოიცავს. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია „ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ “ ევროსაბჭოს 
კონვენცია. კონვენცია გნმარტავს ქალთა წინააღმდეგ მიმართული დაანშულის სახეებს რომელიც 
თავის თავში შესაძლოა მოიაზრებდეს ფემიციდსაც2 . კონვენცია გნმარტავს ქალთა მიმართ ძალადობის 
ფორმასა და გენდერის არსს. „კერძოდ, გენდერი არის ის როლი, რომელსაც საზოგადოება აკისრებს 
მამაკაცებსა და ქალებს, აგრეთვე ის ქცევები, საქმიანობა და ნიშან-თვისებები, რომლებიც ქალისა და 
მამაკაცისათვის მიზანშეწონილად და სწორად ითვლება.“3 

იმისმიუხედავად რომ სტამბოლის კონვენციაში არ ვხვდებით ფემიციდის ცნებას და არ გვაქვს ზუსტი 
განმარტება, დოკუმეტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშულების მიმართ. 
„ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ “ 
კონვენცია ავალდებულებს სახელმწიფოებს დაიცვაან ქალები ძალადობისგან და ამ კუთხით 
გარკვეული ღონისძიებები გაატარონ. 

2. ღირსების სახლელით ჩადენილი დანაშაული 
უნდა ითქავს რომ ფემიციდი ღირსების სახელით ჩადენილი დანაშაულების კატეგორიაში გადის და 
ძალიან ხშირად სწორედ საკუთარი ღირესბის სახელით ჩადიან მამაკაცები ამ დანაშულს. ეს 
განსაკუთრებით ეხება იმ შემთხვევებს, როცა დაზარალებულმა დაარღვია შესაბამისი კულტურული, 
რელიგიური, სოციალური ან ტრადიციული ქცევის ნორმები ან ჩვეულებები. აქედან გამომდინარე, 
ღირსების აღდგენის სახელით ჩადენილ დანაშაულად (Honour Killing) ჩაითვლება მკვლელობა, 
რომელსაც ჩადის ოჯახის წევრი მამაკაცი ოჯახის “ღირსების” შენარჩუნების მოტივით.4  

აღსანიშნვაია, რომ ფემიციდი შესაძლოა ჩადენილ იქნეს პარტნოირის ან არაპარტნიორის მიერ. 
პარტნიორის მიერ ჩადენილი ფემიციდის ყველაზე გვარცელებული შემთხვევას ჩვენს ქვეყაში არის 
როდესაც, ქალი მოდის მოძალადე მამაკაცისგან და მამაკიცი განშორებაზე თანხმობის ნაცვლად კლავს 
მეუღლეს. საინტერესოა რატომ ჩადის მამაკაცი მკვლელობას ამ შემთხვევაში? აღნიშნულის მიზეზი 
საკმაოდ ტრივიალურია და შეიძლება ითქვას იმ სოციო- კულტუული ფონით არის განპირობებული, 
რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია. მამაკაცს გააზრებული აქვს მისი ქმედება და მისთვის განქორწინება 
საკმაოდ სენსიტიური თემაა, ამიტომ ურჩევნია განშორებას ცოლზე ფემიციდი განახორციელოს. რაც 
გარკევულ წილად საზოგადოების წნეხზე პასუხია, ვინიდან დღესაც კი საქართველოში მამაკაცების 
ნაწილს განქორწინება ტრაგედიად წარმოუდგენიათ და მათთვის მიუღებელია. 

                                                            
2 ნ. თოდუა, „ფემიციდის საკითხის საკანონმდებლო რეგულირება“, თსუ-ს 2019 წლის მოხსენებები. გვ33- გვ41. 
3 იქვე. 
4 მ. მესხი, სტატია, თსუ-ს 2019 წლის მოხსენებები. გვ 69- გვ-74. 
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ასევე აპელირება უნდა მოვახდინოთ იმაზეც, რომ მამაკაცი პარტნიორი ფემიციდს ჩადის იმიტომ რომ, 
მას უყვარს თავის მეორე ნახევარი და არ სურს მასთან განშორება, შეიძლება 

ითქავს, რომ ეს შემთხევა ფემიციდის ყველაზე მეტად გავრცელებული ფორმაა. თუმცა ნაწილი მაინც 
მიიჩნევს რომ აღნიშნული ვერ ჩაითვლება ფემიციდად, ვინიდან მკვლელობის მოტივს ქალის 
გენდენრული იდენტობა არ წარმოადგენს. თუმცა, ჩემი აზრით აღნიშნული სწორედ ფემიციდის სახეა, 
ვინიდან ქალის მკვლელობა სწორედ მამაკაცის მიერ ქალზე დისკრიმინაციული და დომინანტური 
ხასიათით არის განპირობებული. მამკაცს საზოაგადოება წარმოაჩენს, როგორც ოჯახის უფროს და 
ამიტომ მამაკაცი თავს ყველაფრის უფლებას აძლევს მათ შორის ძალადობს ცოლზეც. 

აპრიორი იმის თქმა რომ მამაკაცის მიერ ფემიციდის ჩადენის სურვილი საზოგადოებისგან და მისი 
აღზრიდადნ მოდის ჩემი მხრიდან არ იქნება სწორი. თუმცა კი ის, რომ მამკაცი საკუთარი ცოლის 
მკვლელობაზე მიდის გარკვეულ წილად მიგვანიშნებს საზოგადოებაში არსებულ არასწორ 
მენტალიტეტზე. 

3. ფემიციდის საკანონმდებლო რეგეულირება 
როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ ქართული კანონმდებლობა არ იცნობს ფემიციდის ცნებას და ამ კუთხით 
შეიძლება ითქავას არ გავქვს რაიმე სახის ნორმატიული მასალა. საქრთველო 2017 წლის 29 აგვისტოს 
გახდა სტამბოლის „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის 
შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის“ ხელმომწერი. კონვენციის საფუძველზე სახელმწიფომ აიღო 
ვალდებულება დაეცვა ქალები ძალადობისგან და მათ შორის ფემიციდისაგან. 

უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფოს როლი ფემიციდის საკითხის რეგულირებისას ძალიან დიდია. 
ვინაიდან სახელმწიფოს რეგირება ფემიციდის დანაშაულზე უნდა იყოს მყისიერი და არ უნდა მისცეს 
დანაშაულს გახშირების შესაძლებლობა. საკითხზე საუბრისას უნდა ვახსენოთ 

„ფემინიციდის“ ცნება. ფემიციდისგან განსხვავებით, ტერმინი „ფემინიციდი“, რომელიც მექსიკელმა    
მკვლევარმა    მარსელ    ალეგარდმა    დაამკვიდრა,    აღნიშნავს    სახელმწიფოს 

უმოქმედობას ქალთა მკვლელობებთან მიმართებით – როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკური 
ნება, მოახდინოს ამგვარი დანაშაულების გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა.5 

საქართველოს კანონმდებლობას თუ გადავხედავთ ამ კუთხით ფემიციდს, როგორც ცალკე დანაშაულს 
საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს. შესაბამისად, ქალთა სიცოცხლის მოსპობის ყველა 
შემთხვევის გამოძიება და დასჯა ხდება ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ზოგად 
კონტექსტში.6 თუმცა არის კი რელევანტური მსქავსი მძიმე დანაშულის მხოლოდ ადამიანის 
წინააღმდეგ მიმართული დანაშულით ნაწილით მოწესრიგება? რეალობა გვაჩვენებს რომ არა. 

ამ კუთხით ასევე პოზიტიური ნაბიჯი იყო სახელმწიფოს მხრიდან, როდესაც ქვეყანაში 
განხორციელდა ფემიციდის კრიმინალიზაციის ერთ-ერთი პირველი მცდელობა. კანონპროექტი, 
რომელიც ითვალისწინებდა, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს უნდა დამატებოდა 108 
პრიმა –ე მუხლი სახელწოდებით ფემიციდი – გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ 
მკვლელობა. 

რაც შეეხება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ქალის მიმართ ჩადენილ დანაშულს 
მიიჩნევს დამამძიმებელ გარემოებათ. სსკ-ს 109-ე მუხლის მე-2 მუხლის გ) ქვეპუნქტის თანახმად 
განზრახ მკვლელობა წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის მიმართ ითვლება დამამძიმებელ 
გარემოებად. შეიძლება ითქვას აღნიშნული ვერ აკმაყოფილებს ფემიციდის შემადგენლობას და არ 
არის საკმარისი. ის რომ კანონმდებლობა საჭიროებს ცვილებებს ქალთა მიმართ მიმართული 
დანაშულების კვალიფიკაციის ნაწილში, ამაზე მეტყველებს ისიც რომ სისხლის სამართლის კოდექსში 
ვერ ვხდებით ფემიციდის მსგავსი დანაშულის რეგულირების საკიხსაც კი. 

                                                            
5 R. L. Fregoso, C.Bejarano eds. Terrorizing Women: Feminicide in the Americas. Duke UP, 2010. Description. 
6 თ. მაზანაშვილი , „ფემიციდი, როგორც გენდერული ნიშნით ქალთა მკვლელობა“, თსუ-ს 2019 წლის მოხსენებები. გვ124- გვ 
130.  
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ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ ფემიციდის პრევენციისათვის მნიშვნელოვანია, სახელმწიფოს მხრიდან 
მოხდეს ფემიციდის, ისევე როგორც სხვა გენდერულად-მოტივირებული დანაშაულებების 
სიღრმისეეული შესწავლა და ანალიზი. ფემიციდთან დაკავშირებული რისკ ფაქტორები შესაძლოა 
რამდენიმე ძირითად ჯგფად დაიყოს: წყვილებს შორის 

ურთიერთობასთან დაკავშირებული ფაქტორები, სოციუმთან დაკავშირებული ფაქტორები, 
მსხვერპლთან და მოძალადესთან დაკავშირებული ფაქტორები.7 სახელმწიფოს მხრიდან გენდერული 
თუ ოჯახური ძალადობის შემთხვევებზე ეფექტური რეაგირების მექანიზმის არარსებობა ფემიციდის 
რისკ-ფაქტორებს მიეკუთნება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, სახელმწიფო სტრუქტურებს 
შორის კომუნიკაციის ნაკლებობის პრობლემა.8 

დასკვნა 
მთავარი რა მიმართულებითაც სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს ვფიქრობ, მოქალაქეთა ცნობიერების 
ამაღლების საკითხია. ბოლო წლებში ჩატარებული ჟურნალისტური კვლევების მიხედვით კითხვაზე 
პასუხი თუ დაარტყამენ ქმრები საკუთარ მეუუღლეებს საჭიროების შემთხევაში, სამწუხაროდ ძალიან 
ბევრი ამბობდა, რომ თუ საჭირო იქნებოდა საკუთარ ცოლზე იძალადებდა კიდეც. ამიტომ აღზრდის 
პორბლემა ამ შემთხვევაში ყველაზე თვალსაჩინოა. 

ასევე სახელმწიფოს სტრუქტურების მხრიდან მსგავს დანაშულებზე არა სათანნადო რეგირება ან 
თუნდაც საქმის გამოუძიებლობა. მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ ცოლ-ქმრის საქმეში არ უნდა 
ჩაერიოს და არ უნდა მოახდინოს რეაგირება, ასეთი დამოკიდებულება კი ფემიციდის რეგულაციის 
საკითხისთვის დიდ პრობლემას წარმოდგენს, ვინაიდან საზოაგადოებას არ აქვს მზაობა მსგავსი 
დანაშულების მიმართ რეაგირებისა. 

ასევე ერთ ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების 
შესახებ თავად მსხვერპლის მხრიდანაც არ ხდება შეტყობინება. ფემიციდის ყველაზე დიდი გამოწყვევა 
სწორედ, რომ მისი ლატენტური ბუნებაა. აუცილებელია მსხვერპლმა გაბედოს და თქვას, რომ ის არის 
მსხვერპლი, არ მოერიდოს პოლიციისიისთვის მიმართვა და ეცადოს საკუთარი თავის დაცვა. 

ფემიციდთან ბრძოლის მთავრ ბერკეტს სახელმწიფოს ჩართულობა წარმოადგენს, სახელმწიფომ უნდა 
გაატაროს ღონისძიეები, რომელიც მოქალაქეებს დაეხმარება ქალის 

როლის განსაზღვრაში, ასევე მისცემს ცოდნას ქალთა ძალლადობის ფორმებისა და რისკების შესახებ. 
საქართველოს კანონმდებლობაში უნდამოხდეს ქალთა მიმართ დანაშულის ჩადენისთვის სასჯელის 
გამკაცრება და ასევე საპოლიციოო სტრუქტურების მხრიდან მეტი ეფექტიანი და გულისხმიერი 
გამოძიება. აუცილებელია საზოგადოებას მეტი ემპათია და სენსიტიურობა ქონდეს ფემიცდის მიმართ. 
პრობლემის მოგვარება სწორედ, რომ მისი გააზრებით იწყება. ის რომ ვაღიარებთ ფემიციდის 
პრობლემას დღეს საქართველოში ეს უკვე უკვე პოზიტიური ნაბიჯია. 

                                                            
7 მ. კურტანიძე, ნ. აბარმიშვილი, ბ. პატარაია „ფემიციდი- დისკრიმინაციული დანაშული და მასთან ბრძოლის სახელმწიფო 
ვალდებულება“, გამომცემლობა კავშირი „საფარი“, თბილისი 2016 წ.    
8 იქვე. 
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ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვის ფარგლები 
და მისი მართლზომიერება პანდემიის პირობებში საქართველოს მაგალითზე 

ანი აკოფაშვილი,  
ელისაბედი აფაქიძე,  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ახალი კორონავირუსის გამოჩენამ თანამედროვე მსოფლიო უამრავი გამოწვევის წინაშე დააყენა, 
რომელთაგან ერთ-ერთი ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის 
საკითხია. საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით 
დაწესდა არა ერთი რეგულაცია, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ძირითადი 
უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვასთან. ზოგადად, ნებისმიერი უფლების შეზღუდვა 
უნდა ემსახურებოდეს ლეგიტიმურ საჯარო მიზანს და დაცული უნდა იყოს თანაზომიერების 
პრინციპი.   

საქართველო, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო, კონსტიტუციურად განამტკიცებს ადამიანის 
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის გარანტს და კისრულობს ვალდებულებას, 
ნებისმიერი სიტუაციაში დაიცვას ადამიანი როგორც სხვათა, ისე სახელმწიფოს გადამეტებული 
უფლებამოსილების ხელყოფისაგან. პანდემიის პირობებში დაწესებულმა შეზღუდვებმა გარკვეული 
სახის პრობლემები წარმოშვა, რაც ძირითადად, საგანგებო მდგომარეობის არამართლზომიერად 
გამოცხადებასა და მის საფუძველზე ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების 
არაპროპრორციულად შეზღუდვაში გამოიხატა, ასევე, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა დისკრიმინაციის 
აკრძალვის, თანასწორობის, პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი.  

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ბერკეტს 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოადგენს, რომელიც თავისი 
გადაწყვეტილებებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის განვითარებასა და ადამიანთა 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში. პანდემიის პირობებში დაწესებული რეგულაციების გამო საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქალაქეებმა მიმართეს საკონსტიტუციო სარჩელით, რომელთა 
ძალით სადავო გახდა მიმოსვლის თავისუფლებისა და შრომის თავისუფლების საკითხი. 
აღნიშნული სარჩელები წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების პასუხს ხელისუფლების მხრიდან 
უფლებამოსილების სავარაუდო არამართლზომიერად გამოყენებაზე და არის მნიშვენლოვან 
პრეცენდენტული წინაპირობა იმისათვის, რომ მომავალში როგორც პარლამენტმა, ასევე მთავრობამ 
საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადოს სამართლებრივი საფუძვლების დაცვითა და ლეგიტიმური 
მიზნის მისაღწევად. მართალია, საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ არ მიუღია საბოლოო 
გადაწყვეტილება აღნიშნულ სარჩელთან მიმართებით, თუმცა სტატიის მიზნებიდან გამომდინარე, 
საინტერესოა, მოსარჩელის მიერ განვითარებული სამართლებრივი მსჯელობისა და საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. 

გარდა ამისა, სტატიაში განხილული იქნება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცულ 
უფლებათაგან გადახვევა საგანგებო მდგომარების დროს და ევროკავშირის მიერ მიღებული ზომები 
პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებზე საპასუხოდ. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული საკითხის 
მიმოხილვა შესაძლებლობას მოგვცემს, იგი უფრო ფართოდ და რაციონალურად დავინახოთ და 
ურთიერთშედარებითი ანალიზით, მკაფიო გახდეს, რამდენად იყო დაცული ქართულ რეალობაში 
თანაზომიერების პრინციპი და რამდენადაა გამართლებული ადამიანის უფლებათა ამგვარი 
შეზღუდვა პანდემიის პირობებში, ჯანმრთელობის დაცვის არგუმენტით.  

საბოლოო ჯამში, პანდემიამ უამრავი პრობლემის პირისპირ დაგვაყენა, რომელთა გამკლავებაც 
უდიდეს ძალისხმევასა და ანალიზს მოითხოვს. წინამდებარე სტატიის მიზანი, უპირველესად, 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით პანდემიის პირობებში გამოწვეული პრობლემის დასმა და 
სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებების მართლზომიერებისა და თანაზომიერების 
ანალიზია. 



169

 

 

საკვანძო სიტყვები: პანდემია; ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; საქართველოს 
საკონტიტუციო სასამართლო; ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია; ევროკავშირი. 

Abstract 

The advent of the new coronavirus has posed numerous challenges to the modern world one of them is the 
issue of protection of fundamental human rights and freedoms.  
In Georgia, as well as around the world, a number of regulations, which are directly related to the restriction 
of basic human rights and freedoms, have been enacted to combat the pandemic. 

Generally, the restriction of any human right must serve to a legitimate public purpose and the principle of 
proportionality must be upheld.  

Georgia, as a democratic country, constitutionally strengthens the protection of fundamental human rights 
and freedoms. Restrictions imposed during the pandemic have caused many challenges in the protection of 
equality, confidentiality and data. One of the most important institutions for the protection of fundamental 
human rights and freedoms is the Constitutional Court of Georgia, which with its decisions plays an 
important role in the development of the legal system in Georgia. Due to the regulations imposed in the 
conditions of the pandemic, the citizens sued several constitutional lawsuits against the parliament and the 
government of Georgia.  These lawsuits are the response of civil society to the alleged abuse of power by the 
authorities and provide a significant precedent for both Parliament and the government to declare a state of 
emergency only for legitimate purposes, in compliance with relevant legal requirements in the future. 

The Constitutional Court has not yet made a final decision on the lawsuit, but for the purposes of this article, 
it is interesting to analyze the legal reasoning developed by the plaintiff and the case-law of the Constitutional 
Court of Georgia in terms of human rights. In addition, the article will discuss the deviation from the rights 
protected by the European Convention on Human Rights during the state of emergency and the measures 
taken by the European Union 

The brief review of the measures taken by the European Union, will help us to explore the issue more broadly 
and rationally and to clarify whether the principle of proportionality was protected in the Georgian reality 
and whether such a restriction of human rights in a pandemic situation is justified by the relevant arguments.   

Eventually, the pandemic confronted us with numerous problems that require the greatest effort to deal with. 
The purpose of our article is, first of all, to raise the issue of pandemics in terms of human rights protection 
and to analyze the legitimacy and proportionality of the measures taken by the government.  

Key words: Pandemic; Fundamental human rights and freedoms; Constitutional Court of Georgia; European 
Convention on human rights; European Union. 

შესავალი 

21-ე საუკუნის ყველაზე დიდმა გამოწვევამ თანამედროვე მსოფლიოს ცხოვრების   წესი შეცვალა. 
პანდემიამ, რომელიც მედიცინაში კოვიდ-19-ის სახელით არის ცნობილი, თანამედროვე 
სამყაროში უამრავი სახის პრობლემა შექმნა ეკონომიკური, ფინანსური თუ სოციალური 
კუთხით.  სიღარიბისა და შიმშილობის ზრდა, ბიზნესის, ტურიზმის, საგანმანათლებლო 
პროცესის გაჩერება, ეს იმ გამოწვევათა მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც ვირუსის გავრცელებას 
მოჰყვა. გარდა ამისა, გაჩნდა უამრავი სამართლებრივი პრობლემა. ვირუსის გავრცელების 
პრევენციისათვის სახელმწიფოთა მიერ გატარებულმა ღონისძიებებმა სამართლებრივ 
ურთიერთობებსა და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზეც მოახდინა გავლენა. 

სახელმწიფოები ცდებილობენ მაქსიმალური რესურსის მობილიზებასა და ეფექტური 
ღონისძიებების გატარებას ადამიანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დასაცავად. 
ღონისძიებათა უმრავლესობას რეგულაციური, ამკრძალავი ხასიათი გააჩნია, რაც ძირითადად 
გადაადგილებისა და შრომის თავისუფლების შეზღუდვასა და პირადი მონაცემების 
გამჟღავნებაში გამოიხატება. 
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პანდემიის პირობებში გატარებული რეგულაციები უცხო არც საქართველოსთვისაა. 
პრეზიდენტის დეკრეტით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 2020 წლის 21 მარტს საგანგებო 
მდგომარეობა ვირუსის გავრცელების საწყის ეტაპზევე გამოცხადდა. ამავე დღეს პრეზიდენტმა 
გამოსცა დეკრეტი საგანგებო მდგომარეობის დროს გასატარებელ რეგულაციათა შესახებ, რასაც 
კიდევ მოჰყვა მთელი რიგი აკრძალვები შეკრების, მანიფესტაციის, ადამიანთა თავშეყრის 
შეზღუდვის სახით. ასევე, გარკვეული დროით შეიზღუდა საქალაქთაშორისო და საჰაერო 
მიმოსვლა. მოგვიანებით მთავრობის მიერ დაწესდა კომენდანტის საათი. დეკრეტის 
საფუძველზე ასევე დადგინდა იძულებითი კარანტინისა თუ თვითიზოლაციის წესები, 
საკუთრების უფლების შეზღუდვის საფუძვლები და კერძო/იურიდიული პირების 
მატერიალური საშუალებების გამოყენების წესები საკარანტინო, საიზოლაციო და სამედიცინო 
მიზნებისათვის. 

საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის ხელმეორე გამოცხადებამ და მის ფარგლებში საკმოად 
გრძელვადიანმა შეზღუდვებმა სამოქალაქო საზოგადოებაში უამრავი შეკითხვა გააჩინა. 
საზოგადოების ვნებათაღელვა გამძაფრდა, როდესაც პარლამენტი იმ კანონპროექტზე მუშაობას 
შეუდგა, რომელიც  მთავრობას რეგულაციების მიღების უფლებას საგანგებო მდგომარეობის 
დასრულების შემდეგაც აძლევდა. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ხშირად ისმევა შეკითხვები, ფასადურია თუ არა ეს 
რეგულაციები? ხომ არაა სახეზე სახელმწიფოს მხრიდან ძალის გადამეტება ან ძალაუფლების 
ბოროტად გამოყენება? 

აღნიშნული შეკითხვები ძირითადად ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ჩნდება, 
რომლებიც უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საგანგებო 
მდგომარეობის დროსაც უპირატესი უნდა იყოს1 კანონის უზენაესობა, რომლის ძირითადი 
პრინციპია სახელმწიფოს ქმედების კანონთან შესაბამისობა2. ამ შემთხვევაში ტერმინი „კანონი” 
მოიაზრებს არა მხოლოდ საპარლამენტი აქტებს, არამედ ნებისმიერ აქტს, იქნება ეს 
ხელისუფლების საგანგებო განკარგულებები თუ სხვა რამ, იმ პირობით, თუკი საკონსტიტუციო 
საფუძვლები არსებობს. მრავალი სახელმწიფოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს 
განსაკუთრებულ სამართლებრივ რეჟიმ(ებ)ს, რომლებიც აღმასრულებელი ხელისუფლების 
უფლებამოსილებებს ზრდის ომის ან მნიშვნელოვანი სტიქიური თუ სხვა სახის უბედურების 
დროს. 3 

მოცემული ნაშრომის მიზანია, ერთი მხრივ, ქართული კანონმდებლობის გაანალიზება და 
შეფასება, რამდენად ქმნის იგი სრულყოფილ გარანტს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა 
დაცვის კუთხით  საგანგებო მდგომარეობის პირობებში; მეორე მხრივ, რეალობის შეფასება, 
მოხდა თუ არა საქართველოში ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება და ადამიანის  ძირითადი 
უფლებებისა და თავისუფლებების არამართლზომიერი შეზღუდვა. 

კვლევა განხორციელდა რამდენიმე მიმართულებით. მათ შორის, გაანალიზდა პოზიტიური 
კანონმდებლობის დანიშნულება და მისი სპეციფიკური მახასიათებლები, სამართლის 
პრინციპების როლი მოსამართლის მიერ საკითხის გადაწყვეტისას და ადამიანის მიერ 
ძირითადი უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობისას.  

რაც შეეხება კვლევის განხორციელებისას გამოყენებულ მეთოდოლოგიას, უნდა აღინიშნოს 
შემდეგი: სამართლებრივი აქტების რეტროსპექტული ანალიზი; საერთაშორისო სტანდარტების 
ანალიზი; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გამოყენებული მეთოდები 
საქმეთა გადაწყვეტის პროცესში; საჯარო ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი; სტატისტიკური 
მონაცემების გაცნობა/ანალიზი; ქართული/უცხოენოვანი სამეცნიერო ნაშრომების გაცნობა. 

                                                            
1 Guide on Article 15 of the European Convention on Human Rights-Derogation in time of emergency, Strasbourg, 2019, p.7. 
2 საქმე: ირლანდია გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Irland V. United Kingdom), 1978. 
3 საქმე: მეჰმეტ ჰასან ალთანი თურქეთის წინააღმდეგ(Mehmet Hasan Altan V. Turkey), 2018. 
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1. ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკანონმდებლო რეგულაცია 
საქართველოში 

თანამედროვე დემოკრატიის პირობებში, რომელიც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპსა 
და სამართლებრივი სახელმწიფოს პოსტულატს ემყარება, კონსტიტუციის უზენაესობის 
უზრუნველყოფას არსებითი მნიშვნელობა აქვს.4   

საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 მუხლი  კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის 
ძირითადი უფლებების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს. იგი განსაზღვრავს ძირითადი 
უფლებების ცნების არსებით ელემენტებს, მათ სტრუქტურასა და განხორციელების პირობებს, 
ასევე ძირითადი უფლებების ზოგადი მოძღვრების თეორიულ საფუძვლებს, რომლებიც 
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას, კანონმდებლობასა და იურიდიულ ლიტერატურას 
ეფუძნება.5 

კონსტიტუციით განმტკიცებულია ადამიანის, როგორც უზენაესი ღირებულების დასაცავად 
საჭირო და აუცილებელი ბერკეტები, რომელთაც დემოკრატიული, სამართლებრივი 
სახელმწიფოს პრინციპი მოიცავს. 

თუმცა პრაქტიკული გამოცდილების შეძენისა და ემპირიული დაკვირვების კვალდაკვალ, 
ხშირად ისმევა შეკითხვა, თუ რამდენად სრულყოფილი გარანტიაა შექმნილი ქართულ 
კანონმდებლობაში იმისათვის, რომ მოხდეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების 
სრულფასოვანი დაცვა, განსაკუთრებით საგანგებო მდგომარეობის პირობებში? 

აღნიშნული საკითხის შეფასების საჭიროება უფრო გამოკვეთა პანდემიამ და მის ფარგლებში 
სახელმწიფოს მიერ გატარებულმა რიგმა რეგულაციებმა. 

საქართველოში მოქმედებს კანონი „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ”, რომელიც საქართველოს 
აღმასრულებელ ხელისუფლებას რიგ უფლებამოსილებას ანიჭებს, რომელთა შორის 
აღსანიშნავია: კომენდანტის საათის შემოღება, სატრანსპორტო საშუალებათა მიმოსვლის 
შეზღუდვა, გაფიცვების მოწყობის აკრძალვა, მოქალაქეების გასახლება საშიში ადგილებიდან და 
ა.შ. 

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილება საკმაოდ ფართოა 
და შეიძლება შექმნას ხელისუფლების მიერ მათი გამოყენების საფრთხე საკუთარი ინტერესების 
სასარგებლოდ, რაც ეწინააღმდეგება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს. ამდენად, 
მმართველობის დემოკრატიული ფორმის ტოტალიტარულში გადაზრდის საფრთხე იქმნება. 

ვფიქრობთ, უმჯობესი იქნებოდა საგანგებო მდგომარეობის შესახებ კანონში ასევე 
მითითებული იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილების შეზღუდვის 
ფარგლები. 

ასევე, ვინაიდან საგანგებო მდგომარეობის პირობებში არსებობს ადამიანის უფლებათა 
დარღვევის მომეტებული საფრთხე და ხშირად მოსახლეობას არ აქვს საკმარისი ცოდნა მათი 
უფლებების შესახებ, საკმაოდ ეფექტიანი იქნებოდა ისეთი საინიციატივო ჯგუფის არსებობა, 
რომელიც ყოველგვარი გაჭიანურების გარეშე, უსასყიდლოდ დაეხმარებოდა ადამიანებს 
სასამართლოში სარჩელის შეტანით, წარმომადგენლობითა და მათი უფლებების გაცნობით. 

აღნიშნული ჯგუფის საქმიანობის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, საჭირო იქნებოდა მისი 
სტრუქტურისა და უფლებამოსილების საკანონმდებლო მოწესრიგება. ასეთი მექანიზმის 
გამოყენებით მოსახლეობა გაცილებით ეფექტურად შეძლებდა საკუთარი უფლებების დაცვას 
აღნიშნულის დაცვის მექანიზმებზე ინფორმაციის მიღების გზით, რაც, გარკვეულწილად, 

                                                            
4 ავტორთა კოლექტივი, რედაქტორი მ. კოპალეიშვილი, „ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა”, გამომცემლობა „სეზანი”, თბილისი, 2013 წელი, გვ. 10. 
5 ავტორთა კოლექტივი, რედაქტორი პ. ტურავა, „საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი” (თავი მეორე), თბილისი, 2019 
წელი, გვ.9, ხელმისაწვდომია აქ: http://www.library.court.ge/upload/Constitution_Commentary_Human_Rights.pdf [უ. გ. 
02.11.2020]. 
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შემაკავებელ როლს შეასრულებდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ უფლებამოსილების 
ბოროტად გამოყენების მიმართ. 

საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიერ საგანგებო მდგომარეობის 
პირობებში  რეგულაციების დაწესება კანონისს ფორმალური მოთხოვნების უგულებელყოფის 
ხარჯზე მოხდა. ამავდროულად, სახეზე იყო უფლებამოსილების გადამატება და 
არამართლზომიერი გამოყენება, რაც ცალსახად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციაში 
გამყარებულ სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც „მოითხოვს, 
რომ ქვეყნის სამართალი უზრუნველყოფდეს ადამიანის ძირითადი უფლება-თავისუფლებების 
სრული მოცულობით აღიარებასა და მათი დაცვის ყველა საჭირო გარანტიის შექმნას. ამ მიზნის 
მიღწევაში დიდია საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი. მან, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, 
უნდა შეძლოს კონსტიტუციური უფლებების შინაარსის სწორად და სრულყოფილად 
განმარტება“ . ამ განმარტებიდან გამომდინარე, შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ, როცა ქვეყანაში 
მოქმედი სამართლით არ არის შექმნილი ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვის „ყველა საჭირო გარანტია“ და არსებობს გარკვეული სამართლებრივი 
დაბრკოლებები, ამით ირღვევა სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, უგულებელყოფილია 
მისი მოთხოვნა და, ცხადია, წინა პლანზე საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა გამოვიდეს, 
როგორც ამ უფლება-თავისუფლებების უზრუნველყოფის მთავარი გარანტი და მიიღოს 
შესაბამისი გადაწყვეტილებები.6 

საკმაოდ ნათელია საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი და მისი ფუნქციური მნიშვნელობა. 
იგი ყოველთვის იდგა და დგას ადამიანის უფლებათა დაცვის სადარაჯოზე. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლოს კონტრიბუცია საგანგებო 
მდგომარეობის პირობებში ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის მართლზომიერების შეფასებისას. 
შესაბამისად, საკმაოდ რელევანტურია, აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით სასამართლოს 
რამდენიმე სარჩელიც მიეღო. 

2. საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ იმ სარჩელთა ზოგადი მიმოხილვა, რომლებიც 
შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან უფლებამოსილების არამართლზომიერ გამოყენებას 

მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს დღემდე არ გამოუტანია განჩინება, ამჟამად შეგვიძლია 
შემოვიფარგლოთ მხოლოდ სარჩელთა შინაარსის გაანალიზებით. 

პირველი სარჩელის მიხედვით, მოსარჩელემ სადავო გახადა კონსტიტუციის მე-14 (მიმოსვლის 
თავისუფლება) და 26-ე (შრომის თავისუფლება) მუხლებთან  მიმართებით საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონის კონკრეტული მუხლების ის ნორმატიული 
შინაარსი, რომლის მიხედვით, საქართველოს მთავრობას ან საქართველოს მთავრობის მიერ 
განსაზღვრულ სამინისტროს აქვს უფლებამოსილება, მათ მიერვე მიღებული ნორმატიული 
აქტით შეზღუდოს მიმოსვლისა და შრომის თავისუფლება. 

მოსარჩელე არის საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც სადავო ნორმის მოქმედების პირობებში, 
როგორც სხვა მოქალაქეებს, ეზღუდება გადაადგილების თავისუფლება, რადგან ვერ 
სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით.  ამასთან, 31 მარტიდან 22  მაისამდე 
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, 
გამოცხადებული იყო კომენდანტის საათი და აკრძალული იყო გადაადგილება საღამოს 9 
საათიდან დილის 6 საათამდე. 

მოსარჩელის მიერ სადავოდ გახდილი ნორმები საქართველოს მთავრობას აძლევენ 
უფლებამოსილებას, ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესების აღმოფხვრის მიზნით კვლავ 
დააწესონ კომენდანტის საათი. თუკი მთავრობა კვლავ დააწესებს კომენდანტის საათს, 
მოსარჩელეს კვლავ შეეზღუდება გადაადგილების თავისუფლება. ამასთან, ვინაიდან 
მსოფლიოში კოვიდპანდემია ამ დრომდე არ განიცდის რეგრესს, ნებისმიერ დროს არსებობს 

                                                            
6 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქმეზე N1/6/675 „საქართველოს მოქალაქეები „შპს სამაუწყებლო 
კომპანია რუსთავი 2” და „შპს ტელეკომპანია საქართველოს” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 2015 წლის 2 
ნოემბერი. 
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საქართველოში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების რისკი და, ამდენად, 
კომენდანტის საათის დაწესების ხელახალი შესაძლებლობა. შესაბამისად, მოსარჩელეს სადავო 
ნორმებით უკვე ერღვევა მიმოსვლის თავისუფლების უფლება და, ამასთან, ეპიდემიოლოგიური 
სიტუაციის გაუარესების შესაბამისად არსებობს რეალური საფრთხე, მას უფრო მაღალი 
ინტენსივობით შეეზღუდოს აღნიშნული უფლება. 

მოსარჩელე ამტკიცებს, რომ პარლამენტის მხრიდან მთავრობაზე კონსტიტუციით დაუშვებელი 
უფლებამოსილების დელეგირება განხორციელდა, რითაც მთავრობას შეუძლია შრომისა და 
მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა ისეთი წესით, როგორიც არ არის გათვალისწინებული 
კანონით და მეტიც,  ეწინააღმდეგება კანონით გათვალისწინებულ წესს. ეს კი მაშინ, როცა 
კონსტიტუციის არაორაზროვანი გადაწყვეტა არის ის, რომ ეს უფლებები მხოლოდ 
პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით უნდა იყოს გადაწყვეტილი და არა მთავრობის ან 
რომელიმე მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით7. 

მართალია, საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღია 
დასახელებულ კონსტიტუციურ სარჩელზე, თუმცა მნიშვენლოვანია, გამოვყოთ რამდენიმე 
ასპექტი. დელეგირების საკითხთან მიმართებით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
პრაქტიკის მიხედვით, „პარლამენტის მიერ უფლებამოსილების დელეგირებამ შეიძლება 
კონსტიტუციის დარღვევა გამოიწვიოს იმ შემთხვევებში, როდესაც მას საქართველოს 
კონსტიტუცია პირდაპირ კრძალავს ... ან/და, როდესაც დადგინდება, რომ გარკვეული 
უფლებამოსილების დელეგირებით საქართველოს პარლამენტი თავისი კონსტიტუციური 
უფლებამოსილების განხორციელებაზე ამბობს უარს“8 საქმეში „ლევან ალაფიშვილი და „კს 
ალაფიშვილი და ყავლაშვილი - საქართველოს ადვოკატთა ჯგუფი“ საქართველოს მთავრობის 
წინააღმდეგ“ მიღებული გადაწყვწტილების საფუძველზე სასამართლო აღნიშნავს, რომ 
„საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის 
პირველი პუნქტი გამორიცხავს კანონმდებლის მიერ აღნიშნული უფლებამოსილების 
დელეგირებასაც. დასახელებული კონსტიტუციური დებულება მიუთითებს, რომ „მხოლოდ 
კანონით” დაიშვება გადასახადებისა და მოსაკრებლების სტრუქტურისა და შემოღების წესის, 
მათი განაკვეთების ან განაკვეთის ფარგლების დადგენა. 

რაც შეეხება პირთა მიმოსვლას, აღნიშნული რეგლამენტირებულია საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-14 მუხლით, რომლის თანახმად, მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა 
მხოლოდ კანონის შესაბამისადაა დასაშვები. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის 
N322 დადგენილების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები, შესაძლებელია, 
გავიგოთ, როგორც კონსტიტუციის მე-14 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტებით დაცულ უფლებებში 
ჩარევა. სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს იმას, რომ პარლამენტს აღნიშნული 
საკითხის მთავრობაზე დელეგირების უფლებამოსილება არ ჰქონია. 

მიმოსვლის უფლების სუბიექტი ყველა ფიზიკური პირია, გამომდინარე იქიდან, რომ 
მთავრობას გადაადგილების ადგილთან და დროსთან დაკავშირებით შეზღუდვების დაწესების 
უფლება აქვს.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 30 
აპრილის საოქმო ჩანაწერი9 მიხეილ სამნიძის კონსტიტუციურ სარჩელთან მიმართებით, 
რომელიც გადაადგილების შეზღუდვას საღამოს 21:00 სთ-დან დილის 06:00 სთ-მდე ეხება. ამ 
საოქმო ჩანაწერით დასტურდება ის, რომ ეპიდემიის პირობებში განსაზღვრული დროით ქუჩაში 
გასვლა წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით გარანტირებულ 
გადაადგილების თავისუფლებაში ჩარევას. „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ” საქართველოს 
კანონის მე-4 მუხლის „რ” ქვეპუნქტი არეგულირებს კომენდანტის საათის შემოღების საკითხს. 

                                                            
7 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი კონსტიტუციური სარჩელი საქმეზე N1505 „პაატა დიასამიძე 
საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”, 2020 წლის 15 მაისი. 
8 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი კონსტიტუციური სარჩელი საქმეზე N1529 „პაატა დიასამიძე 
საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”, 2020 წლის 21 ივლისი. 
9 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საოქმო ჩანაწერი საქმეზე N1/6/1499 „მიხეილ სამნიძე საქართველოს 
მთავრობის წინააღმდეგ”, 2020 წლის 30 აპრილი. 
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ამდენად, საგანგებო მდგომარეობის დროს სწორედ ეს კანონი იყო ასეთი რეჟიმის საფუძველი, 
არასაგანგებო მდგომარეობის დროს კომენდანტის საათის შემოღების საფუძველი, რაც ზღუდავს 
გადაადგილების თავისუფლებას, შეიძლება იყოს უკვე მთავრობის დადგენილება. 

გარდა ამისა, ხაზი უნდა გავუსვათ ტერმინოლოგიურ საკითხს, კერძოდ, როგორ უნდა 
განიმარტოს საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლში ნახსენები ტერმინი „მხოლოდ 
კონონით”? აღნიშნული კონსტიტუციის 67-ე მუხლის პირველ პუნქტში გამოყენებული 
ტერმინის იდენტურია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის10 ანალიზი 
ცხადყოფს იმას, რომ ტერმინის „მხოლოდ კანონის” საფუძველზე არაკონსტიტუციურად ცნო 
რეგულირებისა და მომსახურების საფასური მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტის და არა კანონის საფუძველზე იყო დაწესებული. გარდა ამისა, 
საკონსტიტუციო სასამართლო გიორგი უგულავას საქმეში11 განმარტავს, რომ კონსტიტუციური 
ნორმები და კონსტიტუციაში მოცემული ტერმინების განმარტებისას სასამართლომ, შესაძლოა, 
იხელმძღვანელოს უფლების არსით, რომელთან მიმართებაშიც არის გამოყენებული ესა თუ ის 
ტერმინი, კონსტიტუციური ნორმ(ებ)ის სტრუქტურით, კონსტიტუციის სხვა ნორმებში 
მოცემული მსგავსი ტერმინების შინაარსის ანალიზით და სხვა.12 

მოსარჩელე აღნიშნავდა, რომ გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა დაკავშირებული იყო 
მის შრომით უფლებებთან. შრომით უფლებებს, ცხადია, კონსტიტუციურსამართლებრივი 
საფუძველი აქვს. კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის თანახმად, შრომითი 
უფლებები დაცულია ორგანული კანონით. კონსტიტუციური დათქმიდან გამომდინარე, რომ 
შრომითი უფლებების განსაზღვრა ორგანული კანონის მიღებასთანაა დაკავშირებული, 
შესაძლებელია მივიდეთ დასკვნამდე, რომ პარლამენტს აღნიშნული საკითხის დელეგირების 
უფლებამოსილება არ ჰქონია. გარდა ამისა, აქვე უნდა აღინიშნოს საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა13 აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით. კერძოდ, 
საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო მოსამარლეთა მიმართ 
დისციპლინური წარმოების მომწესრიგებელი ჩვეულებრივი კანონი, ვინაიდან ამ საკითხის 
მოწესრიგება ორგანული კანონით უნდა მომხდარიყო. განსახილველ სადავო საკითხთან 
მიმართებითაც მსგავს სურათს ვაწყდებით. კონკრეტულად, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
დაცვის შესახებ” კანონი14, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის15 
გაგებით, წარმოადგენს კანონს და არა ორგანულ კანონს, რომელთა შორისაც გარკვეული სახის 
კონცეპტუალური განსხვავება შეინიშნება, თუნდაც ნორმატიულ აქტთა იერარქიასთან 
მიმართებით. შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული წარმოადგენს ჩვეულებრივ 
კანონს, მის საფუძველზე პარლამენტს უფლება არ ჰქოდნა, შრომის უფლებაზე შეზღუდვა 
დაეწესებინა. ასევე, ნორმატიული აქტების შესახებ ორგანული კანონის მე-7 მუხლის მიხედვით, 
ორგანული კანონი ჩვეულებრივ კანონზე იერარქიულად მაღლა დგას და, ბუნებრივია, კანონის 
გზით ორგანული კანონით მოწესრიგებული სფერო ვერ შეიზღუდება. გარდა ამისა, პარლამენტს 
ამ საკითხის მთავრობაზე დელეგირების უფლებამოსილება არ ჰქონია. 

                                                            
10 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N2/3/1279 „ლევან ალაფიშვილი და „კს 
ალაფიშვილი და ყავლაშვილი - საქართველოს ადვოკატთა ჯგუფი“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”, 2019 წლის 5 
ივლისისაქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N2/3/1279 „ლევან ალაფიშვილი და „კს 
ალაფიშვილი და ყავლაშვილი - საქართველოს ადვოკატთა ჯგუფი“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”, 2019 წლის 5 
ივლისი 
11 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N3/2/646 „საქართველოს მოქალაქე გიორგი 
უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”, 2015 წლის 15 სექტემბერი. 
12 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N3/2/646 „საქართველოს მოქალაქე გიორგი 
უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”, 2015 წლის 15 სექტემბერი 
13 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N2/5/658 „საქართველოს მოქალაქე ომარ 
ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”, 2017 წლის 16 ნოემბერი 
14 საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”.  26 ივნისი, 2007 
15 საქართველოს ორგანული კანონი “ნორმატიული აქტების შესახებ”. 22 ოქტომბერი, 2009 
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კონსტიტუციურ სარჩელში16  განვითარებული მსჯელობის მიხედვით, თუ საკონსტიტუციო 
სასამართლო მიიჩნევს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის პირველი ნაწილი 
„შრომითი უფლებები დაცულია ორგანული კანონით“ ექსპლიციტურად არ გამორიცხავს 
შრომის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხების დელეგირებას, მოსარჩელის 
პოზიციით, პარლამენტის მიერ შრომის უფლების შეზღუდვის უფლებამოსილების მთავრობაზე 
დელეგირება მაინც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლის პირველი 
პუნქტის ფორმალურ კანონიერებას, რადგან სახეზეა ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი 
საკითხების მთავრობისთვის გადაცემა. 

ამდენად, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საინტერესო იქნება 
აღნიშნული სადავო საკითხის განხილვისას, რაც არა მხოლოდ სამართლიანი გარემოს შექმნის, 
არამედ ნორმის სწორად განმარტების თვალსაზრისით იქნება მნიშვნელოვანი. 

3. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცულ უფლებათაგან გადახვევა 
საგანგებო მდგომარეობის დროს და ევრროკავშირის მიერ მიღებული ზომების ზოგადი 
მიმოხილვა 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას ხელი მოეწერა 1950 წლის 4 ნოემბერს ქალაქ 
რომში.17 კონვენცია მიღებულია ევროპის საბჭოს (ქალაქი სტრასბურგი) ეგიდით, რომლის 
მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვა, პლურალისტული დემოკრატიის განმტკიცება და 
სამართლის უზენაესობის ხელშეწყობა.18 

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, საქართველოს 
კონსტიტუციური შეთანხმება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სამართლის 
საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს, კერძოდ, ადამიანის უფლებათა და 
ძირითად თავისუფლებათა სფეროში. საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებას, თუ იგი არ 
ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციასა და კონსტიტუციურ კანონს, აქვს უპირატესი 
იურიდიული ძალა ყველა სხვა ნორმატიული აქტის მიმართ.19 

აღნიშნული დანაწესიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ 
კონვენციას გააჩნია განსაკუთრებული როლი და, შესაბამისად, იგი უპირატესი ძალის მქონეა 
როგორც საგანგებო მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონთან, ისე პარლამენტისა თუ 
მთავრობის მიერ გამოცემულ იმ კანონქვემდებარე აქტებთან მიმართებით, რომლებიც 
ადამიანის უფლებებს ზღუდავს საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. 

აქედან გამომდინარე, საკმაოდ საინტერესოა  მოცემულ ნაშრომში იმის განხილვა, თუ რა 
ფარგლებში ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ამავე კონვენციიდან 
გადახვევას საგანგებო მდგომარეობის დროს. 

3.1. შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლის თანახმად, ყველას აქვს 
მშვიდობიანი შეკრებისა და სხვებთან გაერთიანების თავისუფლება, მათ შორის, პროფესიული 
კავშირების შექმნისა და მათში გაერთიანების უფლება საკუთარი ინტერესების დასაცავად. 

ვფიქრობთ, აღნიშნული უფლების განხილვა მოცემულ კონტექსტში საკმაოდ რელევანტურია, 
ვინაიდან არა მხოლოდ საქართველომ, არამედ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა 
უმრავლესობამ პანდემიის შესაკავებლად აკრძალა გარკვეული რაოდენობის ზევით 
ადამიანების შეკრება და გაერთიანება. 

                                                            
16 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი კონსტიტუციური სარჩელი საქმეზე N1529 „პაატა დიასამიძე 
საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ”, 2020 წლის 21 ივლისი. 
17 J. Frowein, The European Convention on Human Rights as the Public Order of Europe, in: Collected Courses of the Academy of 
European Law, 1990, Germany 
18 მუხლი 1, მუხლი 3  “ევროპის საბჭოს წესების პრეამბულა”, 16 მაისი, 2005  
19 მუხლი 7, პუნქტი 4,საქართველოს ორგანული კანონი “ნორმატიული აქტების შესახებ”. 22 ოქტომბერი, 2009 
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ჩვეულებრივი სოციალური საქმიანობის მნიშვნელოვანმა შეზღუდვებმა, მათ შორის, 
საყოველთაო სალოცავ ადგილებზე წვდომის, საზოგადოებრივი თავშეყრისა და საქორწინო თუ 
დაკრძალვის ცერემონიებთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა, შეიძლება გამოიწვიოს 
დასაბუთებული საჩივრები, ზემოაღნიშნულ დებულებებზე დაყრდნობით. ხელისუფლებას 
ევალება, რომ ნებისმიერი ასეთი შეზღუდვა, მიუხედავად იმისა, ეფუძნება თუ არა დათქმას, 
იყოს მკაფიოდ გათვალისწინებული კანონით, საკონსტიტუციო გარანტიების შესაბამისი და 
დასახული მიზნის თანაზომიერი20 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11  მუხლის მეორე ნაწილი უშვებს აღნიშნული 
უფლების შეზღუდვის შესაძლებლობას მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს გათვალისწინებულია 
კანონით და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების ან 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის 
აღსაკვეთად, ჯანმრთელობისა თუ მორალის ან სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების 
დასაცავად. ეს მუხლი ვერ დააბრკოლებს სახელმწიფოს, ამ უფლების განხორციელებაზე 
დააწესოს კანონიერი შეზღუდვები შეიარაღებული ძალების, პოლიციის ან სახელმწიფო 
ადმინისტრაციის წარმომადგენლის მიმართ. 

აქედან გამომდინარეობს, რომ შეკრებისა და გაერთიანების უფლების შეზღუდვა აუცილებლად 
ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად უნდა მოხდეს და აკმაყოფილებდეს თანაზომიერების 
პრინციპს. 

მიგვაჩნია, რომ არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროკაშვირის წევრ ქვეყანათა მიერ 
გატარებული რეგულაცია აღნიშნული უფლების შეზღუდვის მიზნით, გამართლებულია, 
რადგან მედიკოსთა რეკომენდაციების გათვალიწინებით, ვირუსის გავრცელების ერთ-ერთ 
უმთავრეს წყაროს ადამიანთა მჭირდო კონტაქტი წარმოადგენს.  

იმისათვის, რომ აღნიშნული უფლების შეზღუდვისაკენ მიმართული რეგულაცია იყოს 
მართლზომიერი, მისი შემსუბუქება და გაუქმება უნდა მოხდეს პანდემიის გავრცელების რისკის 
შეცირების კვალდაკვალ და არ უნდა გადაიზარდოს ხელისუფლებათა მიერ ძალაუფლების 
ბოროტად გამოყენებაში. საქართველოს მაგალითზე, თუ თავდაპირველად, შეზღუდული იყო 3-
ზე მეტი პირის შეკრება,  ინფიცირებულთა ტალღის კლების კვალდაკვალ, მაქსიმალური 
ზღვარი 10 ადამიანამდე გაიზარდა. თავის მხრივ, როგორც ზემოთ აღინიშნა, საკონსტიტუციო 
სასამრთლოს შესაფასებელია საკითხი იმის შესახებ, თუ რამდენად მართლზომიერი 
აღნიშნული შეზღუდვის დაწესება კანონქვემდებარე აქტით და მთავრობის მიერ, 
პარლამენტისაგან უფლებამოსილების დელეგირების საფუძველზე. 

3.2. დისკრიმინაციის აკრძალვა 

ადამიანის უფლებათა და თავიფულებათა კონვენციის მე-14 მუხლის თანახმად, ამავე 
კონვენციაში  გაცხადებული უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობა 
უზრუნველყოფილია ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე სქესის, რასის, კანის ფერის, ენის, 
რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებების, ეროვნული თუ სოციალური წარმოშობის, 
ეროვნული უმცირესობისადმი კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა 
ნიშნის განურჩევლად. 

დისკრიმინაციის აკრძალვის მიზანია, ინდივიდებს საშუალება მისცეს თანაბრად და 
თანასწორად მიუწვდებოდეთ ხელი საზოგადოებაში არსებულ შესაძლებლობებზე.21 

როგორც ცნობილია, პანდემიამ და საგანგებო მდგომარეობამ გამოიწვია ეკონომიკის შეფერხება, 
რაც მოსახლეობის გაღარიბებისა თუ შიმშილობის წინაპირობას წარმოადგენს. იმისათვის, რომ 
სახელმწიფოებს აეცილებინათ აღნიშნული შედეგი ან უბრალოდ, შეემცირებინათ ასეთი 
შედეგის დადგომის საფრთხე, მთელი რიგი პოზიტიური ხასიათის ღონისძიებები 

                                                            
20  საქმე: მეჰმეთ ჰასან ალთანი თურქეთის წინააღმდეგ, 20.03.2018; საქმე: ლაშმანკინი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ 
Lashmakin and others V. The federation of Russia, 2017 
21 „სახელმძღვანელო დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სამართლის შესახებ”, სტრასბურგი, 2010 წელი, გვ.26. 
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განახორციელდა, რომელთა დროსაც, საზოგადოება დაყოფილი იყო მიზნობრივ ჯგუფებად და 
მათ მიერ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების 
შედეგად, ისინი ფულად თუ სხვა სახის სოციალურ დახმარებას იღებენ. 

ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული ხასიათის ღონისძიებებმა, შესაძლოა შექმნას პოზიტიური 
დისკრიმინაციის საფრთხე. მაგალითად, კონვენციით (1-ლი ოქმის მე-2 მუხლი) და ევროპის 
სოციალური ქარტიით (მე-17 მუხლი) გათვალისწინებული განათლების უფლება არსებითად 
დაცული უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი უზრუნველყოფის გზები შესაძლოა 
ადაპტაციას მოითხოვდეს. თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დაუცველი 
ჯგუფების მიერ განთლების უფლებით სარგებლობას და საგანმანათლებლო საშუალებებსა თუ 
მასალებზე თანაბარ წვდომას იზოლაციის პირობებში. მზადების ეტაპზეა ბოშების, 
მიგრანტების, ეროვნული უმცირესობებისა და ლგბტ-ი პირების წინაშე მდგარი სირთულეებისა 
და რისკების დეტალური კვლევა, ისევე, როგორც შესანიშნავი კონკრეტული ინკლუზიური 
პრაქტიკები, რომლებიც კრიზისის დროს უკვე მიღებულია ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოში22. 

3.3. კონფიდენციალობა და მონაცემთა დაცვა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის თანახმად, პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის უფლება ადამიანის პირადი და ოჯახური ცხოვრების, საცხოვრებლისა და მიმოწერის 
პატივისცემის უფლების ნაწილია. დღესდღეობით, ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენცია პირველი 
საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტია მონაცემთა დაცვის შესახებ, რომელსაც აქვს 
სავალდებულო ძალა. კონვენციის მოდერნიზაციის პროცესი დასრულდა CETS No. 223 
შესწორების ოქმის მიღებით.  ევროკავშირის კანონმდებლობის თანახმად, მონაცემთა დაცვა 
აღიარებულია დამოუკიდებელ ფუნდამენტურ უფლებად. მას განამტკიცებს ხელშეკრულება 
ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ, კერძოდ, მისი მე-16 მუხლი, და ევროკავშირის 
ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტიის მე-8 მუხლი.23 

პერსონალურ მონაცემებზე წვდომისა და დამუშავების ახალი ტექნოლოგიები პანდემიის 
შეკავებისა და დაძლევის საშუალებას იძლევა. მონიტორინგი, მიკვლევა და პროგნოზირება 
ეპიდემიური მეთვალყურეობის გადამწყვეტი ნაბიჯებია. არსებული დახვეწილი ციფრული 
ტექნოლოგიებისა და ინსტრუმენტების სიმრავლემ და სიჭარბემ შესაძლოა ხელი შეუწყოს 
ამგვარ ეპიდემიოლოგიურ მეთვალყურეობას.24 

პანდემიის პირობებში, ვირუსის შესაჩერებლად, ერთ-ერთ ღონისძიებად უამრავმა ქვყანამ 
გამოიყენა აპლიკაცია, რომელიც გვიჩვენებდა დაინფიცირებული ადამიანის ვინაობას, მის 
სიახლოვეს ჩვენთან მიმართებით და მოძრაობის მარშრუტს. აღნიშნული აპლიკაციის მიზანს 
წარმოადგენდა ის, რომ მოქალაქეებს თავიდან აერიდებინათ დაინფიცირებულ ადამიანებთან 
კონტაქტი და დაეჭირათ მათთან სოციალური დისტანცია.  რამდენად გამართლებულია 
აღნიშნული აპლიკაციის შექმნა? 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია მონაცემთა დაცვის 
ჩვეულებრივი წესებიდან გამონაკლისებს უშვებს შეზღუდული ვადითა და შესაბამისი 
გარანტიებით (მაგ.: ანონიმიზაცია), ისევე როგორც ეფექტიანი ზედამხედველობითი ჩარჩოს 
არსებობის შემთხვევაში, რათა უზრუნველყოს მონაცემთა ლეგიტიმური და პასუხისმგებლიანი 
გზებით შეგროვება, ანალიზი, შენახვა და გაზიარება. 25 პერსონალური მონაცემების 
ფართომასშტაბიანი დამუშავება ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით უნდა განხორციელდეს 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც სამეცნიერო მტკიცებულება დამაჯერებლად აჩვენებს, რომ 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პოტენციური სარგებელი აჭარბებს ალტერნატიულ, 

                                                            
22 „დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემა COVID-19-ის სანიტარული კრიზისის 
პირობებში ინსტრუმენტების უწყება წევრი სახელმწიფოებისთვის”,  2020 წელი, გვ.10. 
23  „მონაცემთა დაცვის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო”, სტრასბურგი, 2018 წელი, გვ.20. 
24 „დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემა COVID-19-ის სანიტარული კრიზისის 
პირობებში ინსტრუმენტების უწყება წევრი სახელმწიფოებისთვის, 2020 წელი, გვ.9 
25 იგივე, გვ.9 
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ნაკლებად ინტრუზიული გადაწყვეტების სარგებელს. ხელოვნური ინტელექტის შესახებ 
ევროპის საბჭოს ექსპერტულ ქსელს26 

აღნიშნულ აპლიკაციის შექმნის ლეგიტიმური მიზნისა და იმის გათვალისწინებით, რომ 
მოსახლეობის აღრიცხვა და მათი მონაცემების დამუშავება თავად მათივე თანხმობითა და 
აპლიკაციაში რეგისტრაციით ხდებოდა, ვფიქრობთ, გამართლებულია, თუმცა არ უნდა მოხდეს 
პერსონალურ მონაცემთა ბოროტად გამოყენება და უნდა შეიქმნას ისეთი მექნიზმები, 
რომლებიც ასეთ პირობებში ადამიანთა პირად ინფორმაციის სრულფასოვან დაცვას 
უზრუნველყოფს.„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, 
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია წარმოადგენს 
განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს. ასეთი კატეგორიის მონაცემის დამუშევება 
შესაძლებელია თუ (ა) არსებობს პირის წერილობით თანხმობა; ან (ბ) საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის ან დაწესებულების (მუშაკის) მიერ ფიზიკური 
პირის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, აგრეთვე თუ ეს აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის 
სისტემის მართვისათვის ან ფუნქციონირებისათვის, შესაბამისი მონაცემი შესაძლოა 
დამუშავდეს პირის წერილობითი თანხმობის გარეშე27. 

3.4. ევროკავშირის მიერ მიღებული ზომების ზოგადი მიმოხილვა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ცალკეული უფლებების გაანალიზების ფონზე, 
მოკლედ შევეხები ევროკავშირის მიერ მიღებული ზომებს საგანგებო მდგომარეობის დროს. 

საქართველოს მსგავსად, ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა გაატარეს ისეთი 
რეგულაციები, რომლებიც ძირითადად, მიზნად ისახავდა ფიზიკური და სოციალური 
დისტანციის დამყარებას. 

რეგულაციების გატარებამდე,  ბიულეტინის სახით, წინასწარ გაიწერა ის უფლებები, რომელთა 
შეზღუდვაც შეიძლებოდა მომხდარიყო საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. ესენია: 
თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება,პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 
უფლება,  რწმენისა და რელიგიის თავისფლება, გამოხატვისა და შეკრების უფლება, 
ხელოვნებისა და მეცნიერების უფლება, გადაადგილებისა და საცხოვრებლის  არჩეევის 
თავისუფლება. 

ევროკავშირმა ასევე წინასწარვე გაითვალისწინა და დაგეგმა თუ როგორ უნდა მომხდარიყო 
აღნიშნული რეგულაციების გატარებისას შშმ პირთა, მოხუცთა და ბავშვთა უფლებათა დაცვა, 
რაც მიგვაჩნია, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამკრძალავი რეგულაციების 
გატარებისას არსებობს მათი უფლებების მომეტებულად შეზღუდვის საფრთხე. 

ამასთანავე,  საკმაოდ მნიშვნელოვანია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ გატარებული 
რეგულაციების კვალდაკვალ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტური დაცვისათვის 
განხორციელებული ღონისძიებები, ვინაიდან კარანტინისა და თვითიზოლაციის დროს, 
ძალადობის მსხვერპლებს პოტენციურ მოძალადეებთან ერთად თანაცხოვრება უწევთ, რა 
დროსაც შეზღუდული აქვთ შესაძლებლობა დარეკონ პოლიციაში და დაიცვან საკუთარი თავი. 

როგორც უკვე აღინიშნა, პანდემიის პერიოდში ვირუსის პრევენციის მიზნით, ხდება 
სახელმწიფოს მიერ ინფიცირებულ ადამიანთა პირადი მონაცემების შეგროვება, რა დროსაც 
არსებობს მომეტებული რისკი იმისა, რომ მოხდება მათი გამჟღავნება და კანონის მოთხოვნათა 
საპირისპიროდ გამოყენება. აღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად, ევროკავშირის წევრმა 
სახელმწიფოება შეიმუშავეს სპეციალური რეგულაციები როგორც  სახელმწიფო 
ორგანოებისათვის, ასევე დამსაქმებლებისთვის და მედიისთვისაც პერსონალური მონაცემების 
გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

                                                            
26 Statement of Ad hoc committee on Artificial intelligence (CAHAI) 
27 „კოვიდ 19-ის გავლენა სამართლებრივ ურთიერთობებზე”, თბილისი, 2020 წელი, გვ.51 
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დასკვნა 

კორონა ვირუსის გავრცელება 21-ე საუკუნის ერთ-ერთ  უდიდეს გამოწვევად ითვლება, 
რომლემაც უამრავი ჩვენგანის ცხოვრების წესი შეცვალა. 

ვირუსის გვერდითმა მოვლენებმა უამრავ სფეროში ძალიან ღრმა კრიზისი გამოიწვია, რომელიც 
სულ ახლახანს დაიწყო და ექსპერტების ვარაუდით, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. 

ერთი შეხედვით, აღნიშნული გამოწვევები მხოლოდ სამედიცინო, ეკონომიკურ და ფინანსურ 
პრობლემებს წარმოადგენს, თუმცა, თუ საკითხს კიდევ უფრო სიღრმისეულად დავაკვირდებით, 
აღმოვაჩენთ, რომ მისი პრევენციის მიზნით, სახელმწიფოთა მხრიდან გატარებულმა 
ამკრძალავი ხასიათის რეგულაციებმა ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა სრულფასოვან განხორციელებას. 

საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ და აღმასრულებელი 
ხელისუფლებისათის მინიჭებულმა მთელმა რიგმა უფლებამოსილებებმა შექმნა სახელმწიფოს 
მხრიდან უფლებათა არამართლზომიერი შეზღუდვის საფრთხე. 

აღნიშნული საკითხის გაანალიზებისის პროცესში გამოიკვეთა ის, რომ კანონი საგანგებო 
მდგომარეობის შესახებ არ ითვალისწინებს  ხელისუფლებისათვის მინიჭებულ 
უფლებამოსილებათა შეზღუდვის ბერკეტებს. შესაბამისად, ნაშრომში გამოთქმულია 
მოსაზრება, რომ უმჯობესი იქნება ამავე კანონში შემზღუდავი ბერკეტების საკონონმდებლო 
მოწესრიგების გაწერა. 

ამასთანავე, ვინაიდან მოსახლეობაში დაბალია ცნობიერების დონე მათი უფლებებისა და ამ 
უფლებების დასაცავად საჭირო სამართლებრივი საშუალებების შესახებ, ეფექტური იქნებოდა 
საინიციატივო ჯგუფის შექმნა, რომელიც მოქალაქეებს საგანგებო მდგომარეობის პირობებში 
მათ უფლებათა დაცვის მიზნით დაეხმარებოდა  სასამართლოში სარჩელის შეტანით, 
წარმომადგენლობით, მათი უფლებების გაცნობით. ეს კი, თავისთავად, საპირწონეა იმისა, რომ 
ხელისუფლების მიერ უფლებამოსილების არამართლზომიერდ განხორციელება შეიზღუდოს. 

აღნიშნული ჯგუფის საქმიანობის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, საჭიროა სტრუქტურის, 
უფლებამოსილებების საკანონმდებლო მოწესრიგება. 

ასევე, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია ის სარჩელები, რომლებიც შეტანილ იქნა 
საკონსტიტუციო სასამართლოში და რომლებიც ამტკიცებს, რომ პარლამენტისა და მთავრობის 
მხრიდან მოხდა კონსტიტუციის ფორმალური მოთხოვნების დარღვევა. 

აღნიშნული სარჩელები წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების პასუხს ხელისუფლების 
მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო არამართლზომიერად გამოყენებაზე და იძლევა 
მნიშვენლოვან პრეცენდენტს იმისათვის, რომ მომავალში როგორც პარლამენტმა, ასევე 
მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ საქართველოს კანონით მათთვის 
მინიჭებული უფლებები გამოიყენოს მხოლოდ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, შესაბამისი 
კანონიერი მოთხოვნების დაცვით. 
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საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წლის იუბილე: იდეა, განვითარება 
და სულისკვეთება 

ხატია ლეონიძე, 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი BSU  

 

აბსტრაქტი 

2021 წლის თებერვალში 100 წელი სრულდება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
პირველი კონსტიტუციის მიღებიდან. ამ 100 წლის განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი მშენებლობის გზის 
გასაგრძელებად საქართველოს პირველი კონსტიტუცია იყო.  რომელიც კიდევ ერთხელ ამტკიცებდა 
ქართველი ერის შეუპოვრობასა და სიძლიერეს, ისეთ რთულ პირობებში, როგორიც ქვეყნის 
გასაბჭოება და დამოუკიდებლობის დაკარგვა იყო. ქართულ სამართლებრივ საზოგადოებაში 
პირველი კონსტიტუციის შემდგომაც მიმდინარეობდა მისი არსებობისათვის და სრულყოფისაკენ 
ბრძოლა. სწორედ ასეთ ვითარებაში ჩაეყარა საფუძველი ქართულ კონსტიტუციონალიზმს. 2021 
წელს კვლავ აქტუალურია სახელმწიფოს უზენაესი კანონის მთავარი ფუნქცია, დაიცვას ადამიანთა 
უფლებები, უზრუნველყოს სახელმწიფო ხელისუფლების ფუნქციონირება და განავითაროს 
იდეალური დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპები. 

ქართული კონსტიტუციონალიზმს 1921 წლიდან, 1995 წლამდე და მის შემდგომაც საკმაოდ დიდი 
გამოცდილება დაუგროვდა. ასეთი გამოცდილების საფუძველზე საქართველო უფრო დაუახლოვდა 
დემოკრატიული მმართველობის სისტემას და ამ სისტემით საქართველო არის ერთიანი, 
განუყოფელი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო.  „საქართველოში სახელმწიფო ხელისუფლების 
წყაროა ხალხი. სახელმწიფო ხელისუფლება ხორციელდება კონსტიტუციით დადგენილ 
ფარგლებში. ხალხი თავის ხელისუფლებას ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალო დემოკრატიის 
სხვა ფორმებისა და თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით“.  საქართველოს პირველი 
დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის შექმნის სულისკვეთება იმპერიათა გზაგასაყარზე 
ტოტალიტარული და დიქტატორული რეჟიმებისგან დამოუკიდებლად თავისუფალი სახელმწიფოს 
მართლწესრიგის დადგენას გულისხმობს, სადაც საქართველოს კონსტიტუციის ნორმები 
დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მოქალაქეთა უფლების უზენაესი გარანტიაა. საუკუნის გასვლის 
შემდგომაც იგრძნობა ქართული კონსტიტუციონალიზმის იდეა და განვითარების დაუშრეტელი 
სურვილი.  

საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე, კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს პირველი 
დემოკრატიული რესპუბლიკის, პირველი კონსტიტუციის იდეის, მიზნისა და სულისკვეთების 
განხილვა, კონსტიტუციის მიღებიდან 100 წლის შემდეგ და იმ საკითხების შეფასება, თუ როგორ 
განვითარდა ქართული კონსტიტუციონალიზმის ისტორია საუკუნის განმავლობაში. 

საკვანძო სიტყვები: კონსტიტუცია, კონსტიტუციონალიზმი, დემოკრატიული რესპუბლიკა, 
დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი. 

Abstract  

February 2021 marks the 100th anniversary of the adoption of the first Constitution of the Democratic 
Republic of Georgia. One of the most important steps in the history of Georgia during these 100 years to 
continue the path of independent state building was the first Constitution of Georgia, which once again 
proved the resilience and strength of the Georgian nation in such difficult conditions as the Sovietization of 
the country and the loss of independence. In the Georgian legal community, even after the first constitution, 
there was a struggle for its existence and perfection. It was in this situation that the foundation of Georgian 
constitutionalism was laid. In 2021, the main function of the supreme law of the state is still relevant, to 
protect human rights, to ensure the functioning of state power and to develop the principles of an ideal 
democratic state. 
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Georgian constitutionalism gained a lot of experience from 1921 to 1995 and beyond. Based on such 
experience, Georgia has become closer to the system of democratic governance, and with this system, Georgia 
is a united, indivisible and independent state. "People are the source of state power in Georgia. State power 
is exercised within the limits established by the Constitution. "People exercise their power through 
referendum, other forms of direct democracy and their representatives." The spirit of creating the 
Constitution of the First Democratic Republic of Georgia implies the establishment of the rule of law of a 
state free from totalitarian and dictatorial regimes at the crossroads of empires, where the norms of the 
Constitution of Georgia are the supreme guarantee of the rights of citizens of an independent state. Even after 
the turn of the century, the idea of Georgian constitutionalism and the inexhaustible desire for development 
are felt. 

Given the urgency of the issue, the aim of the study is to discuss the idea, purpose and spirit of the first 
democratic republic of Georgia, the first constitution, 100 years after the adoption of the constitution and to 
assess how the history of Georgian constitutionalism has developed over the century. 

Key words:  Constitution, Constitutionalism, Democratic Republic, Independence, Sovereignty. 

შესავალი 

2021 წელი ქართული კონსტიტუციონალიზმის საიუბილეო წელია, რომელიც კვლავ შეგვახსენებს 
საქართველოს ისტორიას და პირველი კონსტიტუციის მიღებას. ეს იყო გარდამავალი პერიოდი, 
კონსტიტუციამდე და კონსტიტუციის შემდეგ. 1921 წლის კონსტიტუცია, ჩვენთვის, 
ქართველებისათვის, ის სამართლებრივი დოკუმენტია, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ქართულ 
კონსტიტუციონალიზმს.1 ეს იყო სამართლებრივი ნარატივი დემოკრატიული იდეებისა, რომელსაც 
ნდობა გამოვუცხადეთ და შედეგი 21-ე საუკუნეში საამაყო და შესამჩნევია, რადგან დღეს ჩვენ 
აღვნიშნავთ კონსტიტუციის 100 წლისთავს ეს კი, ის სულისკვეთებაა, რომელიც ქართველ ერს 
საუკუნის წინათ გააჩნდა და დღემდე ცოცხლობს.  

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა თავისი არსებობის დანიშნულებითა და მიზნებით 
წარმოადგენდა ქართველი ერის განვითარების სანიმუშო შედეგს. 1918-1921 წლებში რეპუბლიკის 
არსებობით ეროვნული იდეებისა და მისწრაფების გააზრებით საქართველოს ისტორიულ კუთხეთა 
მკვიდრი მოსახლეობა, როგორც რესპუბლიკის მოქალაქეები, ისე შეიკრნენ სახელმწიფოს 
მთავრობის მმართველობისა და კანონშემოქმედების მოლოდინში. რესპუბლიკას არა მხოლოდ 
პოლიტიკური ძალის, არამედ კონსტიტუციური ძალაუფლების დამკვიდრება სჭირდებოდა. 
შესაბამისად, 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს პირველი კონსტიტუციის მიღება 
რესპუბლიკის კონსტიტუციური ძალაუფლების დადგენისა და განვითარების ნიმუშია.   

ნაშრომში განხილულია საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის, პირველი 
კონსტიტუციის იდეა, მიზანი და სულისკვეთება. კვლევის მიზანია ისეთი მნიშვნელოვანი 
პოლიტიკურ-სოციალური და სამართლებრივი ასპექტების გამოვლენა, რომელთა არსებობას 
კონსტიტუციის მიღებამ ჩაუყარა საფუძველი.  

აღსანიშნავია, რომ ერთი საუკუნის შემდგომაც შენარჩუნებულია პირველი კონსტიტუციის 
ძირითადი ასპექტები და რაც მთავარია დღემდე ფუნქციონირებს კონსტიტუციურ ნორმათა 
თანამედროვე ფორმებში. საიუბილეო წელი კვლავ შეგვახსენებს საქართველოს ტრაგიკულ 
წარსულს და ამ ტრაგიზმში მნიშვნელოვან მონაპოვარს, როგორიც საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის 1921 წლის კონსტიტუციაა. 100 წლის განმავლობაში მრავალ სირთულეებთან ერთად 
საქართველოს მოქალაქეები პირველი კონსტიტუციის ერთგული რჩებოდნენ. მიუხედავად, 
საბჭოთა სოციალისტური კონსტიტუციების მოქმედებისა მათი მნიშვნელობა მხოლოდ და 
მხოლოდ ფორმალური და ძალმომრეობითი, მათ შორის საბჭოთა იდეოლოგიის მატარებელი იყო. 
საბჭოთა პოლიტიკურ სივრცეში მცხოვრებ მოქალაქეებს შესაძლებლობა მიეცათ აღექვათ იმ 
რამოდენიმე დღის განმავლობაში მოქმედი კონსტიტუციის დემოკრატიული ხასიათი. ეს ხსოვნა და 
მოგონება იქცა საქართველოს დამოუკიდებლობის ქვაკუთხედად.  

                                                            
1 ზ. კორძაძე, თ. ნემსიწვერიძე. „ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკები“ 2016. გვ. 11. 
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საკვლევ თემატიკაში, ასევე მნიშვნელოვანია ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკების 
ჩამოყალიბება. თუ რა გზა განვლო იმისათვის, რომ დღემდე მოღწეულიყო და საიუბილეოდ 
აღგვენიშნა. 

კვლევის მიზნების მისაღწევად ნაშრომში გამოყენებულია: სამართლის ნორმათა შედარების, 
სისტემური ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები. განხილულია მნიშვნელოვანი იურიდიული 
მონაცემები და მათი დახმარებით წარმოჩენილია რეალური გამოწვევები, ასევე პრობლემატური 
საკითხები. 

1. იდეა - კონსტიტუციის მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის და სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის სამართლებრივი გარანტიები 

 1.1. სუვერენული სახელმწიფოს არსებობის კონსტიტუციური მართლშეგნება 

 საქართველოს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა კონსტიტუციონალიზმის 
აღმოცენებამ, ეს იყო ბერკეტი რომლის საშუალებითაც საფუძველი ჩაეყარა სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის სამართლებრივ გარანტიებს. 1918-1921 წლები გამორჩეულია თავისუფალი, 
დამოუკიდებელი, განუყოფელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისკენ გადადგმული თვალსაჩინო 
საკანონმდებლო და პრაქტიკული ნაბიჯებით. იმ პერიოდს უკავშირდება მყარი სამართლებრივი 
ბაზის შექმნა, მათ შორის, 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის მიღება, რომელიც წარმოადგენს 
ღირებულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას და სახელმწიფოებრიობის ჭეშმარიტ მონაპოვარს.2 

კონსტიტუცია, როგორც დამფუძნებლური და სოციალური თანხმობის დოკუმენტი საუკეთესო 
სარკეა საქართველოს ახალი ისტორიის წიაღში მიმდინარე სოციალური, ეკონომიკური, 
პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური ცხოვრებისათვის. სწორედ, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ამ 
კონსტიტუციამ მნიშვნელოვანი როლი და ფუნქცია იკისრა არა მხოლოდ თეორიული კვლევების, 
მსჯელობისა და შეფასებების თვალსაზრისით, არამედ კონსტიტუციონალიზმის პრაქტიკაში 
მონაწილეობის კუთხითაც.3 ეს ყოველივე კი ქმნის მყარ საფუძველს იმისა, რომ ქვეყანაში 
გარანტირებული იქნება სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის სამართლებრივი გარანტიები. 
კონსტიტუცია განსაზღვრავს სახელმწიფოს ფუნქციურ წრეს, ადამიანსა და საზოგადოებასთან მისი 
ურთიერთობის საფუძვლებს, განამტკიცებს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მართვის 
ორგანოების სტრუქტურასა და მათ ურთიერთქმედებას, ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვის უმაღლეს გარანტიებს.4 კონსტიტუციას გააჩნია უმაღლესი იურიდიული 
ძალა და არის, როგორც პოლიტიკური ერთიანობის, ისე სამართლებრივი წესრიგის საფუძველი.  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია სახელმწიფო სუვერენიტეტია, რომელიც 
უზრუნველყოფიალია საქართველოს კონსტიტუციით.5 სახელმწიფო სუვერენიტეტი, როგორც 
ათასწლეულების მანძილზე მშვიდობისა და სტაბილურობის მთავარი გარანტიის მნიშვნელობა, 
ძალიან დიდი და მრავლის მომცველია. ეს არის, საკუთარი ტერიტორიის ფარგლებში აბსოლუტური 
დამოუკიდებლობის იდეა. რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს დაკარგული ჰქონდა. ჩვენი 
ქვეყნისათვის სუვერენიტეტი უბრალოდ ძალაუფლებას კი არ ნიშნავს, არამედ „უზენაეს 
ძალაუფლებას“, რომელმაც დასაბამი მისცა სახელმწიფო დამოუკიდებლობათა იდეალებს. სწორედ, 
ამ იდეალმა წარმოშვა სურვილი სუვერენული სახელმწიფოს შექმნისა, რაც გამოიხატება 
კონკრეტული სახელმწიფოს უზენაესობასა და დამოუკიდებლობაში, ქვეყნის ნებისმიერ სხვა 
ხელისუფლებასთან მიმართებაში ან თუნდაც საერთაშორისო ასპარეზზე. კონსტიტუციის შემდგომ 
კი, ამ ყოველივეთი უზრუნველყოფილი იყო  საქართველო. სწორედ სახელმწიფო სუვერენიტეტია 
ის მთავარი მექანიზმი, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას, იმუშაოს და იმოქმედოს სხვა 
სახელმწიფოების მარწუხებისგან გათავისუფლებულმა, ეს კი ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი 
მონაპოვარი იყო. 

                                                            
2 ზ. კორძაძე, თ. ნემსიწვერიძე, იხ. სქოლიო 1, გვერდი VIII. 
3ზ. კორძაძე, თ. ნემსიწვერიძე.  იხ. სქოლიო 1, გვერდი V. 
4ო. მელქაძე, „კონსტიტუციონალიზმი“ თეორიის საკითხები, 2003. გვ-გვ. 49. 
5ო. მელქაძე, „კონსტიტუციონალიზმი“ თეორიის საკითხები, გამომცემელი ბათუმის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2003. გვ-გვ 
86. 
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პირველი კონსტიტუციის მოქმედების არეალი ძალიან მცირე დროს მოიცავს, მაგრამ ძალიან 
მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ გავეცანით დამოუკიდებელი სახელმწიფოს იდეას და 
გადავდგით ნაბიჯი განვითარებისაკენ. ამ გარანტიების საფუძველზე ქვეყანას საშუალება მიეცა 
დაახლოებოდა განვითარებად სამყაროს, სადაც გზას იკვლევდა დემოკრატია და საქართველოშიც 
სათანადო ადგილს დაიკავებდა. 

საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ამოქმედებით რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე 
გავრცელდა დემოკრატიული ღირებულებების მქონე კონსტიტუცია, რომლის სამართლებრივი 
მდგომარეობა იმ დროისთვის იყო უნიკალური და ქართული კონსტიტუციონალიზმის ისტორიაში 
ერთ-ერთი ღირებული მიღწევა.  

1.2. რესპუბლიკის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის მნიშვნელობა 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა ერთ-ერთ 
რთულ, სპეციფიკურ და აუცილებელ საკითხს წარმოადგენდა. პოლიტიკური და სამხედრო 
თვალსაზრისით მეზობელ სახელმწიფოთა ღია აგრესიის დაძლევის მნიშვნელოვანი გარანტია 
იქნებოდა კონსტიტუციურ დონეზე განსაზღვრული და აღიარებული საზღვრები. უპირველესად იმ 
მიზნით, რომ სახელმწიფოს მთელ ტერიტორიაზე დამყარებულიყო რესპუბლიკის 
კონსტიტუციური ძალაუფლება და რესპუბლიკას შეენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა, ხოლო იმ 
შემთხვევაში თუ რესპუბლიკის სუვერენული ტერიტორიის ნაწილს დაიკავებდა უცხო 
სახელმწიფოს არმია, რესპუბლიკას შესძლებოდა მოლაპარაკების წარმოება და ძალმომრეობითი 
მოქმედების შედეგად დაკავებული ტერიტორიის უკან დაბრუნების მოთხოვნის წარმოშობა.6  

საინტერესოა თუ ტერიტორიული დაყოფის რა პრინციპს ეყრდნობოდა პირველი რესპუბლიკა. 
უპირველესად ეს იყო იმპერიული დროიდან ჩამოყალიბებული ადმინისტრაციული დაყოფის 
მოცემულობა, თუმცა რესპუბლიკამ მიზანშეწონილად მიიჩნია სახელმწიფოს ტერიტორიაზე 
შექმნილიყო ავტონომიური მმართველობის მქონე სამი სუბიექტი: 

1. აფხაზეთი (სოხუმის ოლქი); 
2. სამუსლიმანო საქართველო (ბათომის მხარე); 
3. ზაქათალა (ზაქათალის ოლქი). 

პირველი კონსტიტუციით ავტონომიური მმართველობით უფლებამოსილი სამი სუბიექტი 
ისტორიული და გეოგრაფიული მახასიათებლებით, მოცულობით ტერიტორიულ საზღვრებს 
მოიცავდა, სადაც ფიგურირებდა სასაზღვრო რეგიონის ზოგადი დანიშნულება და მეზობელ 
სახელმწიფოებთან ტერიტორიული ინტერესებისა და სადავო ხასიათის მქონე ურთიერთობის 
გათვალისწინებით სადემარკაციო ღონისძიებების განხორციელების საკითხი. რესპუბლიკის 
არსებობისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება და 
დაცვა.7 სწორედ ამ მიზანს ისახავდა კონსტიტუციური ძალაუფლების დამყარება და ამ 
კონსტიტუციით განსაზღვრული საკანონმდებლო მექანიზმების ამოქმედება. 
გასათვალისწინებელია, რომ ავტონომიური მმართველობით უფლებამოსილ ტერიტორიულ 
ერთეულებში რესპუბლიკის მთავრობის მიმართ არსებობდა ღია და დადებითად გამოხატული 
დამოკიდებულებები, თუმცა საბჭოთა რუსეთის, ქემალისტური თურქეთისა და მეზობელ 
სახელმწიფოთა შემდგომში აზერბაიჯანისა და სომხეთის საბჭოთა სოციალისტური 
რესპუბლიკების პოლიტიკური ინტერესი ქმნიდა საომარ და კონფლიქტურ განწყობილებებს. მათი 
პოლიტიკური ძალაუფლება შესაძლოა განეიტრალებულიყო კონსტიტუციური მოქმედების მქონე 
ჩანაწერით, სადაც რეპუბლიკის მთელი ტერიტორია იქნებოდა ერთიანი და განუყოფელი.8 

                                                            
6ე. ანდერსენი, „სამუსლიმანო საქართველო 1918-1921 წლებში და პირველი რესპუბლიკის სამხრეთ -დასავლეთ საზღვრის 
ფორმირება“, საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი -  საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება 100 წლის 
შემდეგ, მ. ერქომაიშვილის რედაქტორობით, თბილისი,  2018. გვ-გვ. 290-291. 
7ო. ჯანელიძე, „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის ნარკვევები“, შ. ჯონსის რედაქტორობით, თბილისი, 
2018. 101. 
8ს. ჯონსი, „დემოკრატიის ფორმირება საქართველოში: 1918-1921“, საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი -  საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის გახსენება 100 წლის შემდეგ, მ. ერქომაიშვილის რედაქტორობით, თბილისი,  2018. გვ-გვ. 48-
49. 
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საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ტერიტორიული მთლიანობის შესანარჩუნებლად 
მნიშვნელოვანი იყო რთული პოლიტიკური მდგომარეობის დაძლევა რესპუბლიკის სასიკეთოდ. 
1921 წლის დასაწყისისთვის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სუვერენული 
ტერიტორია შეადგენდა 107 600 კმ2-ს. ამ ტერიტორიის დაცვა დიდ სირთულეებთან იყო კავშირში. 
საგულისხმოა, რომ რესპუბლიკის არსებობის სამწლიან პერიოდში მთელი ეს ტერიტორია იყო 
დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ნაწილი და საქართველოს პირველ კონსტიტუციაში მათი 
დასახელება, შემდგომში კონსტიტუციური რეგულირება მოწმობს იმ საკითხს რომ 
რესპუბლიკისთვის სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება და დაცვა უმთავრეს 
მიზანს წარმოადგენდა. რესპუბლიკის წინააღმდეგ მოქმედი ძალები ცდილობდნენ სხვადასხვა 
ოდეოლოგიის დახმარებით წარმოეჩინათ თავიანთი „გამარჯვება“, თუმცა იმ დროისთვის შექმნილი 
პოლიტიკური დაძაბულობა და გაურკვევლობა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
ინტერესის საზიანოდ მოქმედებდა.  

1.3. კონსტიტუციური გარანტიები, როგორც ეროვნული მოძრაობის გაღვივების 
პირველწყარო 

მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში და ზოგადად მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში 
საქართველოში დაიწყო იდეური გახსენება იმ წარსულისა, რომელსაც საბჭოთა იდელოგია 
მუდმივად სდევნიდა. როგორი იყო ეს წარსული? პირველ რიგში, საკანონმდებლო შემოქმედების 
თვალსაზრისით სრულყოფილი, რადგან არსებობდა საქართველოს პირველი კონსტიტუცია. მეორე 
მხრივ, რესპუბლიკის წარსული ასოცირდებოდა უცხოეთში ემიგრირებულ რესპუბლიკის 
მთავრობასთან. საბჭოთა ხელისუფლება კი ამ ფაქტით არ იყო მოხიბლული. რესპუბლიკის 
მთავრობის საზღვარგარეთ აღმოჩენა ნიშნავდა იმას რომ რევკომის, საბჭოთა არმიისა და შემდგომში 
საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება საქართველოში არ იყო კანონიერი, არც არჩევითი ფორმის 
მქონე და მით უმეტეს საერთოდ არ ასოცირდებოდა იგი საქართველოს მშრომელთა ინტერესებთან. 
ამ საკითხის გააზრებამ საზოგადოებაში წარმოშვა იდეა, რომ კვლავ დაებრუნებინათ ის 
დემოკრატიული ღირებულებები და განზომილება, სადაც დაიბადა საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის პირველი კონსტიტუცია. 

ეროვნული მოძრაობის ჩამოყალიბების განვითარებისა და საბოლოო მიზნის მიღწევის შეფასებისას 
მნიშვნელოვანია სწორად გავაანალიზოთ საქართველოს პირველი კონსტიტუციის რეალური იდეა, 
რომ რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე ამოქმედებულ უზენაეს კანონს უნდა გაემართა 
სახელმწიფოს სამართლებრივი რეგულირება, თუმცა რესპუბლიკის დაცემამ სრულიად შეცვალა 
ერის მომავალი. უზენაესი კანონის სახელმწიფოს გარეშე აღმოჩნდა, რამაც ხელი შეუწყო პირველი 
კონსტიტუციის ისტორიულ დოკუმენტად გადაქცევას. უცხოეთში ემიგრირებული მთავრობა 
აცნობიერებდა რომ რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის კვლავ აღდგენა დიდი ხნით გადაიდო, ვერც 
მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში არსებული დამოკიდებულება გამართლდა - იმ შემთხვევაში თუ 
რესპუბლიკის ტერიტორიიდან საბჭოთა არმიას განდევნიდნენ შესაძლებელი იქნებოდა იქ კვლავ 
დადგენილიყო დამოუკიდებელი კონსტიტუციური წესრიგი, მაგრამ ეს მოლოდინები მეორე 
მსოფლიო ომის დასრულებასთან ერთად იქცა ისტორიულ ნარატივად. რეალურად რესპუბლიკამ 
არსებობა სამ წელიწადში დაასრულა. სრულიად შეიცვალა პოლიტიკური, სამართლებრივი და 
სოციალური გარემო 1921 წლის შემდგომ. ამიტომ, საქართველოს პირველი კონსტიტუცია თითქოს 
გაუცხოვდა ქართულ სამართლებრივ და სოციალურ რეალობასთან. მაგრამ სწორედ ეროვნული 
სულისკვეთების გამოღვიძებამ მისცა დასაბამი პირველი კონსტიტუციის კვლავ გააზრებას.  

ვფიქრობ, სწორედ ეს იყო ეროვნული სულისკვეთების გამოძახილი და პირველწყარო, რომელმაც 
ქართველ ერს შთააგონა ეროვნული მოძრაობების შექმნა და ბრძოლა ძველი, საბჭოთა სივრცეში 
დამოუკიდებლობა მოპევებული საქართველოს არსებობისა. სწორედ, ეს იყო გასაღები შემდგომი 
განვითრებისა და მომავალში მყარი საფუძველის შექმნისა დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. 
ქვეყნისთვის მებრძოლი ხალხისათვის გაზეთებში ამოკითხული  1921 წლის კონსტიტუციის შექმნაც 
კი დიდი სულისკვეთების გასაღები იყო. იმის გააზრება, რომ კონსტიტუციამ, უმნიშვნელოვანესი 
გარანტია შექმნა ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფოსი, საკმარისი იყო ქვეყნის გასაბჭოებული 
მარწუხებისგან გასათავისუფლებლად.  
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2. განვითარება-ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკები 

ქართული კონსტიტუციონალიზმის აღმშენებლობას საფუძველი ჩაეყარა   1918  წლის 26 მაისს, 
როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ასეთ მნიშვნელოვან გამარჯვებას მოჰყვა 
სურვილი ქვეყნის ხელისუფლების განმტკიცებისა  და სწორედ  აქედან წარმოიშვა სურვილი 
კონსტიტუციის შექმნისა.  რეალურად არსებული დამაბრკოლებელი, ძირითადად 
გარემოფაქტორების არსებობისა, 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველომ მიიღო პირველი 
კონსტიტუცია, რომელიც 17 თავისა და 149 მუხლისგან შედგებოდა. მართალია, ეს კონსტიტუცია  
მხოლოდ ოთხი დღის განმავლობაში არსებობდა.  მაგრამ, მიუხედავად მისი ხანმოკლე არსებობისა, 
ის მაინც მნიშვნელოვან დოკუმენტს წარმოადგენდა, შესაბამისად დიდი ზეგავლენა მოახდინა 
ქართველი ხალხის ცნობიერებაზე. მოცემული კონსტიტუცია  გამოირჩეოდა იმით, რომ 
ეყრდნობობოდა იმდროინდელი საქართველოს რეალურ სახელმწიფოებრივ მდგომარეობას და ამ 
რეალური მდგომარეობის საფუძველზე კონსტიტუციაში განხილული იყო  ყველაფერი, რაც საჭირო 
იქნებოდა დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის. მნიშვნელოვანი იყო 
კონსტიტუციის ის მუხლები, რომლითაც დგინდებოდა ადამიანთა უფლებები, მათი მოვალეობები, 
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მოწყობის პრინციპები და სხვა  დემოკრატიული ქვეყნისთვის 
დამახასიათებელი ასპექტები. თუმცა ქართველებს ამ კონსტიტუციის პრაქტიკაში გამოყენების 
საშუალება არ მიეცათ იქედან გამომდინარე, რომ იმავე წელს მოხდა ქვეყნის გასაბჭოება, რამაც 
მნიშვნელოვნად შეცვალა ის რეალობა, რომელსაც ეყრდნობოდა 1921 წლის კონსტიტუცია.  

საქართველოში სანამ,  კვლავ აიდგამდა ფეხს ქართული კონტიტუციონალიზმი,  მიღებულ იქნა 
ოთხი საბჭოური კონსტიტუცია, მათ შორის უკანასკნელი იყო 1987 წლის. 70 წლიანი საბჭოთა 
ტერორის პირობებში თითოეული კონსტიტუცია ფორმალურ ხასიათს ატარებდა და შესაბამისად 
სიტყვა კონსტიტუციონალიზმის ჭეშმარიტი გაგებაც გამქრალი იყო.9 

რადგან საუბარია კონსტიტუციონალიზმზე, გავიხსენებ 4 საბჭოთა კონსტიტუციას, მაგრამ მას 
ქართული კონსტიტუციაონალიზმის არსებით ნაწილად არ განხვიხიალავ, იქედან გამომდინარე, 
რომ უზენაესი კანონის ფუნქციის მატარებელი მსგავსი დოკუმენტები არსებობდა, თუმცა იდეური 
ბმა არ ყოფილა მათ შორის. საბჭოთა კონსტიტუცია მიმსგავსებითი იყო რუსეთის საბჭოთა 
კონსტიტუციისადმი და ამ კონსტიტუციებმა არსებობა შეწყვიტეს ახალ რეალობაში. ამიტომ 
განვიხილავ 1995  წლის 24 აგვისტოს რატიფიცირებულ კონსტიტუციას, რომელიც ქართული 
კონსტიტუციონალიზმის ღირსეული ნაწილია. მართალია, მიღებული კონსტიტუცია დღემდე 
იდენტური სახით არ მოქმედებს, რადგან ამ დროის განმავლობაში მოხდა მისი გადახედვა და 
საქართველოს მდგომარეობიდან გამომდინარე შესაბამისი რეფორმების გატარება. 1995 წლის 
შემდგომ ქართული კონსტიტუციონალიზმი უფრო განვითარდა, დაიხვეწა და დროის შესაბამისი 
ცვლილებები განიცადა. კონკრეტულად, ეს გამოიხატებოდა კონსტიტუციურ რეფორმებში: 2004; 
2005-2009; 2010-2013; 2017 წლები. 

როგორც უკვე აღვნიშნე, საქართველო რთულ მდგომარეობაში მაინც არ წყვეტდა ბრძოლას ქვეყნის 
ერთიანობისათვის და დამოუკიდებლობისათვის, ამას მოწმობს 1991 წლის 9 აპრილი, როდესაც 
საქართველომ დიდი დანაკარგისა და ტრაგიკული რეალობის მიუხედავად შეძლო და კვლავ 
აღიდგინა ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტი. ასეთ ვითარებაში ქვეყანას საშუალება მიეცა, რომ 
მიეღო ახალი კონსტიტუცია, რომელიც კვლავ გააცოცხლებდა პირველი კონსტიტუციის პრინციპებს 
და მართლაც  1992 წელს მიიღეს ახალი კონსტიტუცია, თუმცა მხოლოდ სამი დღის განმავლობაში 
იარსება. ხოლო მეორე მცდელობა კვლავ კონსტიტუციონალიზმის შენებისა, 1993 წელი იყო, 
როდესაც გადახედილ იქნა ქვეყნის პირველი კონსტიტუცია და  მის ძირითად პრინციპეპზე 
დაყრდნობით შექმნეს ახალი კონსტიტუცია, მაგრამ მისი მოქმედების არეალიც ხანმოკლე 
აღმოჩნდა.  ქართული კონსტიტუციონალიზმის ისტორია ამით არ სრულდება. 1995 წელს 
გამართულ საკონსტიტუციო კომისიის სხდომაზე ხელახალი განხილვის შედეგად საბოლოოდ 
გადაწყდა საკითხი კონსტიტუციის   მიიღებისა. რომელიც ამავე წლის 24 აგვისტოს 
რატიფიცირებულ იქნა და დღემდე მოქმედ კანონად რჩება. სწორედ,  ეს კონსტიტუცია გამოხატავდა 
სუვერენული საქართველოს სამართლებრივ სატატუსს და ქვეყნის დემოკრატიულობის რეალურ 

                                                            
9ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან_საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი (სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა „გრაალი“, ბათუმი, 2011. 
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საყრდენს. ამ კონსტიტუციით განისაზღვრებოდა მოქალაქეების თავისუფლება, დემოკრატიული, 
საზოგადოებრივი წყობილების დამყარება, სოციალური და ეკონომიკური თავისუფლება და 
ყველაფერი, რაც დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებს შეესაბამებოდა. რაც ყველაზე 
მათავარია ჩამოყალიბდა საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც უზრუნველყოფდა მოქმედი 
კონსტიტუციის უზენაესობას. 

საკონსტიტუციო ცვლილებები, კონსტიტუციის თითქმის ყველა ნაწილს შეეხო. კონკრეტულად 2004 
წლის რეფორმა, რომელსაც საკმაოდ მაშტაბური სახე ჰქონდა. კერძოდ, კონსტიტუციას ჩაემატა 
ახალი თავი, რომელიც უშუალოდ ეხებოდა საქართველოს მთავრობას. ამასთანავე, ამოღებულ იქნა 
91-ე მუხლი, რომელიც ეხებოდა პროკურატურას და ამავდროულად შემუშავენილ იქნა 
მმართველობის ახალი ფორმა, (საპრეზიდენტო რესპუბლიკისა).10 

2005 წლის რეფორმის შედეგი იყო, პარლამენტის წევრთა საერთო რაოდენობის შემცირება. ამავე 
წელს გატარებულ რეფორმათა შორის მნიშვნელოვანია ვახსენოთ ცვლილება სასამართლო 
რეგულაციასთან დაკავშირებით. რომლის შედეგადაც დადგინდა საერთო და საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მოსამართლეების ასაკობრივი ცენზები; შეეხო მოსამართლის სტატუსს, 
საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის ერთ-ერთ სუბიექტს, საქართველოს უზენაეს 
სასამართლოს, როგორც უმაღლეს საკასაციო სასამართლოს სტატუსს. 

2010 წელს გათვალისწინებული ერთ-ერთი რეფორმა 2013 წელს შევიდა ძალაში, რომლის 
მიხედვითაც შეიცვალა სახელმწიფო მმართველობის ფორმა, საქართველო გახდა 
ნახევრადსაპრეზიდენტო რესპუბლიკა. რის შედეგადაც შეიზღუდა პრეზიდენტის უფლებები. 
კერძოდ პრეზიდენტი აღარ ითვლებოდა მთავრობის მეთაურად და შესაბამისად ფორმალურად 
იღებდა მონაწილეობას მთავრობის ფორმირებაში. პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვას 
ავტომატურად მოჰყვა  პრემიერ-მინისტრის უფლება-მოვალეობების გაზრდა. 

როდესაც საუბარია საქართველოს კონსტიტუციის ქრონიკებზე მნიშვნელოვანია 2017 წლის 
საკონსტიტუციო რეფორმის გახსენება. უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნულ რეფორმაში პირველი 
კონსტიტუციის მნიშვნელოვანი ასპექტები შენარჩუნდა. მართალია, ქართული 
კონსტიტუციონალიზმის ისტორია ინახავს სხვადასხვა სახის საკონსტიტუციო ცვლილებებს 
მაგრამ, ეს ფაქტი მაინც არ ცვლის პირველი კონსტიტუციის მნიშვნელოვან იდეალებს და დღემდე 
შენარჩუნებულია ისინი.  

ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკები არის ნათელი მაგალითი განვითარების გზაზე 
მყოფი საქართველოსი. თანამედროვე სამყარო გარდამავალი და ცვალებადია შესაბამისად, 
ქართული კონსტიტუციონალიზმის ერთგვაროვანი სახის შენარჩუნება ვერ მოერგებოდა ქართულ 
რეალობას, ამიტომაც, კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკებია ის სარკე, სადაც  უნდა დავინახოთ 
სახელმწიფოებრივი განვითრების იდეა და ამით კიდევ ერთხელ მივუახლოვდებით ძლიერი და რაც 
მთავრია დამოუკიდებელი, სუვერენული სახელმწიფოს იდეურ სახეს.  

3. სულისკვეთება-პირველი კონსტიტუციის უკვდავი სული 

საქართველოს კონსტიტუცია, როგორც გზა თავისუფლებისაკენ და გზა გამარჯვებისაკენ იყო 
გასაღები, რომლის საშუალებითაც საქართველომ კარი გააღო და გაეცნო ახალი დამოუკიდებელი 
და თანამედროვე სახელმწიფოებრიობის იდეას. მართალია, საქართველოს პირველმა 
დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, ვერ მოახერხა შეუჩერებლად აღმოცენება, რადგან არასრული სამი 
წელი იარსება და ამის შედეგად კონსტიტუციამაც დაკარგა თავისი მნიშვნელობა. მიუხედავად 
ამისა, წარუშლელი კვალი დატოვა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და შემდგომში წარსული 
გამოცდილებიდან გამომდინარე უფრო მყარად გაიდგა ფესვები. საწყის ეტაპზე მისი მემკვიდრეობა 
და ზოგადად ტრაგიკული, ხანმოკლე ისტორია დღევანდელი ქართული 
სახელმწიფოებრიობისათვის ფასდაუდებელი გამოცდილება და სიამაყის საგანია.11  
კონსტიტუციონალიზმის წარმოშობამ განაპირობა ხელისუფლების გაძლიერებისა და სრულყოფის 
                                                            
10 ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან_საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი (სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა „გრაალი“, ბათუმი, 2011. 
11ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან_საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი (სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა „გრაალი“, ბათუმი, 2011. 
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სურვილი და საქართველოს პირველი კონსტიტუციაც იქნა მიღებული. რომ არა ეს, საქართველოს 
არ შეექმნებოდა მომავალი განვითარებისა და ახალი მმართველობის აღმშენებლობის სურვილი. 
სწორედ, ამ გამოცდილებამ საქართველო მიიყვანა კონსტიტუციონალიზმამდე და მისი უკვდავი 
სული, მიუხედავად ტრაგიკული ისტორიისა მაინც დღემდე არსებობს და ქვეყანა ადგას იმ გზას, 
რომელსაც სრულყოფილი სახელმწიფოს იდეამდე მივყავართ. ობიექტური მიზეზების გამო, მისი 
იურიდიული ძალა სულ ოთხი დღის მანძილზე გაგრძელდა, მაგრამ უდიდესი გავლენა იქონია 
ქართული კონსტიტუციონალიზმის წარსულსა და აწმყოზე. იგი სახელმწიფოებრიობის 
ფუძემდებლური დოკუმენტია, რომლის საფუძველზეც, მეოცე საუკუნის დასაწყისში, 
სამართლებრივად გაფორმდა ქართული სახელმწიფო და, რეალურად, შეიქმნა 90-იან წლებში 
სახელმწიფოებრიობის აღდგენის საფუძველი.12 ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ 1918 წლის 
დამოუკიდებლობის აქტმა, საქართველოს გზა გაუხსნა და აქედან გამომდინარე პირველი 
კონსტიტუციის ერთგვარ შესავალ ნაწილად იქცა. 

ამასთან დაკავშირებით საინტერესო შეფასება გააკეთა საკონსტიტუციო კომიის თავმჯდომარემ 
პავლე საყვარელიძემ: „ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფოებრივ-უფლებრივი არსებობა ემყარება ამ 
დამოუკიდებლობის აქტს. ეს არის თუ გნებავთ ჩვენი კანონთა კანონი, ჩვენი კონსტიტუციათა 
კონსტიტუცია. ეს არის დიდებული აქტი ... ერთიანად უნდა შევიდეს საქართველოს 
კონსტიტუციაში, როგორც შესავალი კარი, რაც სახელმწიფოს დაფუძნების აქტს დაუკავშირებს 
საკონსტიტუციო კანონმდებლობას და მთლიან ხასიათს მისცემს მთელ კონსტიტუციას“.13 

ეს სიტყვები კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ჯაჭვურ კავშირს დამოუკიდებლობის აქტსა და 
კონსტიტუციას შორის. ნათლად შეინიშნება ის, რომ საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 
ეყრდნობოდა 1918 წლის 26 მაისს მიღებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის 
უმნიშვნელოვანეს პრინციპებს.14 რომელმაც შექმნა კონსტიტუციის შექმნის საჭიროება, რომელიც 
თავისი გარანტიებით უზრუნველყოფდა ქვეყნის სრულ დამოუკიდებლობას.  

4. კონსტიტუციის 100 წლის იუბილე, როგორც ეროვნული სულისკვეთების გამოძახილი 

2021 წელი საზეიმო, საიუბილეო წელია ქართველი ერისათვის. საქართველოს პირველი 
დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი კონსტიტუცია, ეს არის მნიშვნელოვანი ისტორიული 
მომენტი, რომელიც ქართველი ერის მეხსიერებაში ღრმად გაიდგა ფესვები და წარუშლელი კვალი 
დატოვა. ჩაგვისახა იმედი და რაც მთავარია გვაჩვენა დამოუკიდებელი საქართვლოს იდეალი 
პირველი კონტიტუციით. არ შეიძლება არ გავიხსენოთ კონსტიტუციის სამი მუხლი, რომელიც 
პირადად ჩემში და ზოგადად ნებისმიერ ქართველ მოქალაქეს, თავისი წარსულით არ აღიძრავს 
სიამაყის გრძნობას. 

• საქართველო არის თავისუფალი, დამოუკიდებელი და განუყოფელი 
სახელმწიფო. მუდმივი და უცვლელი ფორმა პოლიტიკური წყობილებისა არის 
დემოკრატიული რესპუბლიკა.15  
• საქართველოს დედა ქალაქი არის ტფილისი.16   
• საქართველოს სახელმწიფოებრივი ენა არის ქართული ენა.17  

პირველი კონსტიტუციის ეს მუხლები ქართველი ერის სულიერებაში, ეროვნული სულისკვეთების 
გრძნობას აღძრავს.   ქართველი ერისთვის კონსტიტუციის 100 წლისთავის აღნიშნვა საამაყოა, 
რადგან შენარჩუნებულ იქნა  მშობლიური ენა, დამოუკიდებლობა და ისტორიული დედაქალაქი. არ 
უნდა გამოგვრჩეს, იმ ადამიანების სისხლი, რომელიც ქვეყნისთვის ბრძოლაში დაიღვარა.  ჩვენ 
შეგვიძლია გაბრწყინებული, კმაყოფილი თვალით შევხედოთ კონსტიტუციისა და 
კონსტიტუციონალიზმის დაბადებას და იმედჩასახული თვალებით ვუცქიროთ მომავალს. რომ არა 
ის პირველი ნაბიჯები, გადადგმული დამოუკიდებლობისაკენ, მებრძოლი სული, რომელმაც 
                                                            
12 ზ.კორძაძე, თ. ნემსიწვერიძე, იხ. სქოლიო 1, გვერდი VIII. 
13 ზ.კორძაძე, თ. ნემსიწვერიძე, იხ. სქოლიო 1, გვერდი 12. 
14ზ. კორძაძე, თ. ნემსიწვერიძე, ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკები, ზვიად კორძაძის გამომცემლობა, თბილისი, 
2016. გვ-გვ. 366. 
15მუხლი 1, საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ. 21 თებერვალი 1921 წელი.  
16მუხლი 2, იხ სქოლიო 15. 
17მუხლი 3, იხ სქოლიო 15. 
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გასაბჭოებული ქვეყნის პირობებშიც კი ვერ შეძლო დამოუკიდებლობის სურვილით გამსჭვალული 
ქართველი ერის მოგიზგიზე ცეცხლის ჩაქრობა, კვლავ გვიტევს იმედს ქვეყნის მომავალი 
გაძლიერებისა და დღეს შეგვიძლია ამაყად ვთქვათ, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი, როგორიც პირველი კონსტიტუციის ბეჭდური 
სახით შექმნა იყო, ეს პატივი ერგო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. კერძოდ, ბათუმში 1921 წლის 
მარტში ნესტორ ხვინგიას სტამბაში დაიბეჭდა და ის დღემდე ინახება საქართველოს ეროვნულ 
არქივში.  

ქართველ ერს შეუძლია იამაყოს წარსულით და მომავალში შექმნას ისეთი საფუძველი, რომ კვლავ 
საიუბილეოდ აღენიშნოს კონსტიტუციონალიზმის დაბადება. 

დასკვნა 

პირველი კონსტიტუციის შექმნამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს ისტორიაში და 
ჩამოყალიბდა დემოკრატიის იდეის უმთავრეს ასპექტად. ამიტომ, მისი როლი ძალიან დიდი, 
მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია. კონსტიტუციური ღირებულებები და კონცეფციები კვლავ 
შენარჩუნებულია თანამედროვეობაში ეს კი, კიდევ ერთხელ ამტკიცებს მის ეფეტურობას მათ შორის 
სამართლებრივი ხასიათის უნიკალურობას.  

ერთმნიშვნელოვნადაა აღიარებული, რომ 1921 წლის კონსტიტუცია იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე 
დახვეწილი ძირითადი კანონია, რომელიც გამოირჩევა სამართლებრივი კულტურის, ეროვნული 
ღირებულებების და პოლიტიკური რეალობის ადეკვატური აღქმის მაღალი ხარისხით.18 2021 წელი 
ქართული კონსტიტუციის საიუბილეო წელია და ქართველ ერს შეუძლია ამით იამაყოს. დიახ, ეს 
მართლაც საამაყოა, როგორც საფუძველი ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკებისა და 
ისტორიული მემკვიდრეობის გაგრძელებისა. 

ძალიან სასიამოვნო და დასაფასებელია რეალობა, სადაც ვხედავთ თუ როგორი გავლენა იქონია 
ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით კონსტიტუციონალიზმის დაბადებამ, მან დაამკვიდრა 
უზენაესი სახელმწიფოებრივი ფასეულობები - უფლებებისა და თავისუფლებების აღიარების და 
დაცვის თვალსაჩინო სტანდარტი, სახელმწიფოებრივი თვითმმართველობის და სხვა 
კონსტიტუციური ინსტიტუტების მყარი სისტემა. მისი შინაარსი როგორც წარსულში, ისე დღეს 
მოქმედი ექსპერტების მაღალ შეფასებას იმსახურებს.19  

 1921 წლის 21 თებერვლის ძირითადი კანონის მიერ დამკვიდრებული ღირებულებები დღემდე 
აქტუალურია. საქართველოს მოქალაქეებმა მოქმედი კონსტიტუცია გამოაცხადეს, „ქართველი ერის 
მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებისა და საქართველოს 1921 წლის 
კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით“.20 

საბოლოოდ, საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და კონსტიტუცია, მართლაც უდიდესი 
მონაპოვარია. თითოეული ადამიანის სიცოცხლე, რომელიც შეეწირა დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლასა და საბჭოური მარწუხებისგან გათავისუფლებას ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველ 
კონსტიტუციასთან ერთად მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა.  

 

                                                            
18ზ.კორძაძე, თ. ნემსიწვერიძე, იხ. სქოლიო 1, გვერდი VIII. 
19იქვე.  
20იქვე. 
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კრიტიკა საკონსტიტუციო სასამართლოს გარდაქმის ნაცნობ ქიმერებზე 

ივიკო ხავთასი,  
გიორგი ჯანჯალაშვილი,  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 
წინამდებარე სტატია ეძღვნება დასავლეთის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში საკონსტიტუციო 
კონტროლის სადავო საკითხს. ავტორებმა განიხილეს კონსტიტუციური იურისპრუდენციის 
გამორჩეული როლი; წარმოადგინეს ე.წ ამერიკული და ევროპული კონსტიტუციური კონტროლის 
მოდელების მოკლე მიმოხილვა; განიხილეს თითოეული მოდელის პრაქტიკული და 
დოქტრინალური ასპექტები; და მიუთითეს სამი ტიპის არგუმენტზე კონსტიტუციური კონტროლის 
ევროპული კონცეფციის მხარდასაჭერად. ტექსტის ნაწილი დაეთმო სადავო საკითხს, რომელიც 
გულისხმობს უცხოელი მოსამართლეებისთვის უფლებამოსილების მინიჭებას, განსაზღვრონ 
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკური ვექტორები. ნაშრომში განხილულია საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ დღეს არსებული პრობლემათა ნაწილი, რის საპასუხოდაც 
ავტორები მიუთითებენ კონკრეტულ იურიდიულ რეგულირებაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს, 
ავტონომიური და სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინსტიტუციის, დაკომპლექტებასთან 
დაკავშირებით. 

საკვანძო სიტყვები: საკონსტიტუციო კონტროლი, სასამართლო რეფორმა, სამართლის პოლიტიკა 

Abstract  

The following article is dedicated to the much-disputed issue of the constitutional review in the western 
democracies. The authors indicated the distinctive role of constitutional jurisprudence; presented a brief 
overview of the so-called American and European constitutional control models; discussed the practical and 
doctrinal aspects of each model; and represented three types of argument in support of the European 
conception of constitutional review. A part of the article was devoted to the contentious issue of granting 
foreign judges the power to review the state's domestic and foreign policy vectors. Moreover, this article 
examines the problems surrounding the Constitutional Court of Georgia. In response of which, the authors 
propose specific legal adjustments regarding the packing of the Constitutional Court and the future of this 
autonomous vital institution. 

Keywords: Constitutional Review, Judicial Reform, Legal Policy 

შესავალი 
საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი არსებობის ისტორიის განმავლობაში სხვადასხვა დროს 
ყოფილა რეფორმების ობიექტი, რაც თავისთავად ვერ მიიჩნევა უარყოფით მოცემულობად, რადგან 
იგი ცოცხალი ორგანიზმია, ანუ შეცდომებზე უნდა სწავლობდეს და გამოწვევებს პასუხობდეს. 
კონსტიტუციის შემუშავებიდან დღემდე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფში მუდმივად 
მუსირებდა აზრი საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების შერწყმის შესახებ. 
კონსტიტუციის შემუშავებისას, 1995 წელს არჩევანი გაკეთდა ე.წ კონცენტრირებულ - 
დამოუკიდებელი საკონსტიტუციო სასამართლოს - მოდელზე, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა 
მაშინაც არსებობდა. მოგვიანებით, ე.წ „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ ხელისუფლება შეეცადა 
ამერიკული მოდელის დამკვიდრებას,1 თუმცა მკვეთრად უარყოფითი საგარეო და საშინაო 

                                                            
1 2004 წლის დეკემბერში საყოველთაო სახალხო განხილვისთვის გამოაქვეყნა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 
ინიცირებული კანონის პროექტი, რომელიც inter alia საკონსტიტუციოს ართმევდა სასამართლო ხელისუფლების სტატუსს, 
მოსამართლეებს უწყდებოდათ უფლებამოსილება ვადამდე, ყველა მოსამართლე აირჩეოდა პრეზიდენტის წარდგინებით 
პარლამენტის მიერ და ა.შ. ვრცლად იხ. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს კონსტიტუციაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნებისა და მისი საყოველთაო-
სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის შექმნის თაობაზე“. 9 დეკემბერი, 2004.  
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რეაქციის შემდეგ რეფორმაზე უარი ითქვა.2 როგორც ჩანს, აღნიშნული იდეა დღესაც არ კარგავს 
აქტუალურობას და მასზე არ არსებობს ცალკეული კონსენსუსი.  

2020 წლის 13 მარტს ქართულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, ფართო შეფასებით, უპრეცედენტო 
შეთანხმებას მიაღწიეს სასამართლო სისტემის შესახებ3. აღნიშნული შეთანხმება სასამართლო 
სტრუქტურის გარდაქმნაზე ცალკეული ქართულ სამეცნიერო თუ არასამეცნიერო წრეებთან 
ასოცირებული შეხედულებების ტრივიალური გამოვლინებაა. აზრთა სხვადასხვაობა თავისთავად 
მისასალმებელია, რამეთუ იდეათა კრიტიკულ კომპარატივისტიკაში შესაძლებელი ხდება 
არსებული მოდელის სრულყოფა და შერჩეული გადაწყვეტის სისწორის რწმენაში განმტკიცება. 
საკონსტიტუციო კონტროლის შესახებ მოარული დამოკიდებულების არსებობა დროის 
კონკრეტული მოცემულობით არის არა შეზღუდული, არამედ კონსტიტუციაზე მუშაობის დღიდან 
მეტ-ნაკლები ინტენსივობით თანაარსებობს. მნიშვნელოვანია შეფასდეს ეს იდეები, მათი არსი და 
განხორციელებადობა.  კვამლი უცეცხლოდ არ ჩნდება, ხოლო მითითებული შეთანხმებებისა და 
დამოკიდებულებების განმაპირობებელ ფაქტორად მიჩნეულია სასამართლოების სისტემაში 
არსებული პოლიტიზირებული და ცენტრალიზებული მმართველობა, ხოლო მიზანი “საბჭოთა 
სასამართლო სისტემის” რეფორმაციაა. სასამართლო სისტემა ფართოდ არის გაგებული და 
სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების შეხედულებები მოიცავს არა მხოლოდ საერთო სასამართლოების 
სისტემას, არამედ გულისხმობს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ გარკვეულწილად 
არათავსებად რეფორმებსაც. წინამდებარე ტექსტი საკონსტიტუციო კონტროლთან დაკავშირებული 
რეფორმებისა თუ ხედვების კრიტიკაა.  

სტატიის პირველ ნაწილში განიხილება საკონსტიტუციო სასამართლოსა და უზენაესი 
სასამართლოს შერწყმის საკითხი, მეორე და მესამე ნაწილები შესაბამისად დაეთმობა უცხოელ 
მოსამართლეთა ხანგრძლივი ვადით მოწვევის იდეასა და საკონსტიტუციო სასამართლოში 
არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, პარალელურად კი დაინტერესებული ჯგუფებისთვის 
იქნება წარმოდგენილი არსებული სუპრალეგალური ვითარებისთვის გაუმჯობესებისთვის, 
ყველაზე ეფექტიანი ნაბიჯები.  

1. საკონსტიტუციო სასამართლოს და უზენაესი სასამართლოს გაერთიანების შესახებ (ინი 
და იანი4) 

საქართველოში საკონსტიტუციო კონტროლის დამოუკიდებელი ორგანოს ისტორია ხანგრძლივი არ 
არის, თუმცა მრავალნახულია, დაარსებიდან, ანუ 1996 წლიდან დღემდე ამ ორგანოს მნიშვნელობა 
არასდროს ყოფილა ერთფეროვანი და მცირე. საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელი 
ინსტიტუცია ადგილზე ძალაუფლების დანაწილების სისტემაში აზრები კონსტიტუციის 
შემუშავების ეტაპზეც ორად იყო გაყოფილი, კერძოდ, ერთნი მიიჩნევდნენ, რომ საქართველოს 
ამერიკული მოდელი უნდა შეეთვისებინა, სადაც საკონსტიტუციო კონტროლის დიფუზიური 
მექანიზმია და ასეთ კონტროლს ახორციელებენ ფედერალური საერთო იურისდიქციის 
სასამართლოები, ხოლო მეორენი ფიქრობდნენ, რომ საქართველოს კონსტიტუციას, კონტინენტური 
ევროპის მსგავსად, უნდა განემტკიცებინა საკონსტიტუციო კონტროლის დამოუკიდებელი 
ინსტიტუტი (ე.წ “ავსტრიული მოდელი”).5  

უშუალოდ საკონსტიტუციო კონტროლის არსი უკავშირდება წარმომადგენლობითი დემოკრატიისა 
და თავდაცვითი დემოკრატიის პრინციპებს, სოციალური კონტრაქტის თეორეტიკოსები 
                                                            
2 ჯ. ხეცურიანი, „საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში (2017 წ.) და საკონსტიტუციო სასამართლო“, საკონსტიტუციო 
სამართლის ჟურნალი - გამოცემა 1, 2018, გვ. 29 იხ. ციტირება ჯ. ხეცურიანი, (2006), „დამოუკიდებლობიდან სამართლებრივი 
სახელმწიფოსაკენ“, „სეზანი“, თბილისი, გვ. 67.  
3 ნ. ჩიჩუა, „როგორ ხედავს ოპოზიცია მომავალ სასამართლოს“, იხ. https://netgazeti.ge/news/482975/ [უ. გ. 26.02.2021]. 
4 ძველი ჩინური წარმოდგენის თანახმად, ყოფიერებას განაპირობებენ პოლუსური ძალები და იმპულსები, რომლებიც 
თანაარსებობენ თითოეულ ფენომენში ერთმანეთისგან განუყოფლად; კორელაციით ქმნიან ჰარმონიას. ბალანსის მიღწევის 
აღნიშნული ჩინური ფილოსოფია გავლენას ახდენს აზიურ სოციუმზე, ხელოვნებასა და პოლიტიკაზე იხ. E. Y. Kim, „The yin 
and yang of American culture: A paradox“. Hachette UK, 2001 xvi. როგორც ქვემოთ ვრცლად არის ნაჩვენები, სასამართლო 
ხელისუფლების ამ ორ ინსტიტუტს შორისაც ანალოგიური წინააღმდეგობრივი ურთიერთდამოკიდებულება არსებობს. 
5 ვ. ბაბეკი, „კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში (1993-1995)“, (მეორე გამოცემა) გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 2013, 247-250.  
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საკონსტიტუციო ზედამხედველობას რწმუნებულ-მარწმუნებლის ურთიერთობის ნაწილად 
მიიჩნევენ და ავითარებენ ნორმატიულ მსჯელობას, რომლის მიხედვით არჩეული კანონმდებლები 
ინდივიდების აგენტები არიან და წარმოადგენენ მათ კოლექტიურ ნებელობას, თავის მხრივ, 
მხოლოდ ხალხის სახელით იქმნება კონსტიტუცია, ხოლო საკონსტიტუციო კონტროლის მთავარი 
ფუნქცია ყოფილა პოლიტიკოსების მიერ ინდივიდებთან დადებული კონტრაქტის 
განხორციელების პროცესზე ზედამხედველობა.6 თუმცა აღნიშნული მსჯელობა ემპირიულად 
კრიტიკის საგანი შეიძლება გახდეს, იგი ყველაზე გონივრულად ხსნის საკონსტიტუციო იუსტიციის 
იდეასა და მიზანს, მეტიც შეიძლება ითქვას, რომ თავად კონსტიტუციონალისტური მმართველობა 
არსებითად არის დამოკიდებული საკონსტიტუციო კონტროლის - როგორც სახალხო 
მღელვარებისგან დისტანცირებული და სტაბილური სამართლებრივი მექანიზმის - სიძლიერეზე. 
თანამედროვე დემოკრატიული კონსტიტუციონალისტური სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელია 
სტრუქტურული დაძაბულობა დემოკრატიისა და კონსტიტუციონალიზმის პრინციპებს შორის. 
მოდერნული კონსტიტუციების ფუნქცია არის უმრავლესობის ნების ლიმიტირება შინაარსობრივი 
და პროცედურული მსაზღვრელებით,7 ხოლო საკონსტიტუციო იურისპრუდენციის ამოცანა ამ 
დაძაბულობის ჰარმონიზებაა. თუკი ჰარტის ანალოგიას გამოვიყენებთ, იგია დადგენილი “სათამაშო 
წესების” შესრულებაზე ზედამხედველი არბიტრი.8 ამ პროცესში სასამართლოს ყოველთვის უნდა 
ახსოვდეს მის თავთან მერყევ სახალხო ლეგიტიმურობაზე ჩამოკიდებული დამოკლეს მახვილი და 
ძნელად აღსაქმელი კონტრასტი წესების პროაქტიურ დადგენასა და მათზე ზედამხედველობას 
შორის. 

აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციის შემუშავების პროცესში 
თითქოს უკვე a priori იყო საკონსტიტუციო კონტროლის აუცილებლობის და მისი 
სასამართლოსთვის მინიჭების სისწორე, თუმცა, როგორც აღინიშნა კონკრეტულ სამოსამართლო 
მოდელებზე აზრთა შეუთავსებლობა არსებობდა და არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო 
ომების შემდეგ საკონსტიტუციო კონტროლი პანაცეა გახდა, სხვადასხვა ქვეყანა აგრეთვე იცნობს 
კვაზისასამართლო თუ არასასამართლო საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანოებსაც. 
საქართველოში ასეთი ერეტიკოსული იდეები პოპულარული განხილვების საგანი არასდროს 
ყოფილა და კლასიკური, ორთოდოქსული სამოსამართლო კონტროლის ჭეშმარიტობაში იშვიათად 
თუ დაეჭვებულა ვინმე.  სასამართლოსთვის erga omnes საკონსტიტუციო ზედამხედველობის 
უფლებამოსილების მინიჭების სისწორე იმით აიხსნება, რომ ხელისუფლების ეს შტო, თავისი 
ბუნებიდიან გამომდინარე, ყველაზე ნაკლებად საშიში და ნეიტრალური, შესაბამისად, 
არბიტრალურია.9 პრაქტიკაში პირველად ასეთი იდეა ჯონ მარშალმა 1800-1803 წლებში 
განახორციელა, როდესაც საქმეზე “მერბერი მედისონის წინააღმდეგ”10 რაციონალიზებული 
კომპრომისის შედეგად ამერიკულმა უზენაესმა სასამართლომ კონსტიტუციის მცველი არბიტრის 
როლი განამტკიცა.11 ნეიტრალურობასთან ერთად სასამართლო არის ხელისუფლების ერთადერთი 
ორგანო, რომელიც ანგარიშვალდებული მხოლოდ და მხოლოდ კანონის წინაშეა, შესაბამისად, 
იდეაში იგი ყველაზე მეტად უნდა იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური ზეგავლენებისგან.12 

საქართველოში კონსტიტუციის შემუშავების პერიოდში საბოლოოდ არჩევანი სწორედ 
კონტინენტური ევროპის მოდელზე გაკეთდა, შედეგად, გაიმიჯნა საკონსტიტუციო და საერთო 
სასამართლოების ფუნქციები, ავტონომია შეინარჩუნა სასამართლო ხელისუფლების ორივე 
                                                            
6 T. Ginsburg, „Economic analysis and the design of constitutional courts“, Theoretical Inquiries in Law, 3(1), 2002;  
50-51. 
7 C. Wöhst, „Hüter der Demokratie“. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017, 24. 
8 H. L. A. Hart, „The concept of Law “, Second Edition, Postscript edited by Penelope A. Bulloch, Joseph Raz, Oxford University Press, 
1994, 141-147. 
9 ჰამილტონი 78-ე ფედერალისტურ წერილში ასე მიუთითებდა: “სასამართლო ხელისუფლება ყველაზე სუსტია 
ხელისუფლების სამ შტოთაგან. იგი ვერასოდეს შეძლებს, წარმატებით დაესხას თავს დანარჩენ შტოებს.” იხ. ა. ჰამილტონი, 
78-ე ფედერალისტური წერილი, 1788, http://www.federalistpapers.ge/federali78.php [უ.გ. 26.02.2021]. 
10 “სასამართლო ხელისუფლების კატეგორიული კომპეტენცია და მოვალეობაა განაცხადოს, თუ რა არის კანონის არსი” იხ. 
Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 177(1803). https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/ [უ.გ. 26.02.2021]. 
11 ი. ხავთასი, „შეერთებული შტატების მაგალითზე ფედერალური უზენაესი სასამართლოს პოლიტიკური როლი 
ძალაუფლების დანაწილების შეკავებაგაწონასწორების მოდელში“, საკონსტიტუციო სასამართლოს ჟურნალი (გამოცემა 
№2/2019), 74. https://constcourt.ge/files/2/journal2019.2/Iviko-Khavtasi-2019.2-eng.pdf  [უ.გ. 26.02.2021]. 
12შ.დეისაძე, „საკონსტიტუციო კონტროლის წარმოშობა და მისი განმახორციელებელი ორგანო“, მართლმსაჯულება და 
კანონი #4(23)’09, 85. 
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ელემენტმა, გამოირიცხა მათი პირდაპირი ჩარევა ერთმანეთის კომპეტენციებში, მათ შორის, 
გამოირიცხა ე.წ “რეალური კონტროლი”.13 შესაბამისად, დღევანდელ მოდელში საკონსტიტუციო და 
საერთო სასამართლოები სხვადასხვა იურისდიქციის მქონე ორგანოები არიან. ამდენად, 
გამოირიცხება მათი კომპეტენციის გადაკვეთა ან/და ცალკეული იერარქიული უპირატესობა.14 
თუმცა თავ-თავიანთი იურისდიქციების მონოპოლიზაციის პირობებშიც კი არსებობს მათი 
თანაარსებობის პრობლემატიკა და შესაბამისად, კონსტიტუციური მმართველობისთვის ასე 
აუცილებელი შეკავებისა და გაწონასწორების status quo, სადაც ძალაუფლება გააკონტროლებს 
ძალაუფლებას,15 თავისთავად, საკონსტიტუციო კონტროლი გულისხმობს ძალაუფლებას, 
რომელსაც ბათუმში მდებარე სასამართლო ახორციელებს ხელისუფლების სამივე შტოზე.16 ისიც 
უნდა აღინიშნოს, რომ კონცენტრირებულ მოდელში არსებობს ენდემური კონფლიქტი საერთო და 
საკონსტიტუციო სასამართლოებს შორის, რამაც შეიძლება შეზღუდოს უფლება სამართლიანი 
სასამართლოს ხელმისაწვდომობაზე.17 

საკონსტიტუციო კონტროლის მოდელებზე აზრთა სხვადასხვაობა, საქართველოს მსგავსად, რა თქმა 
უნდა, მსოფლიოს მასშტაბითაც არ არის უცხო ხილი და მრავალი ცხარე იურისპრუდენციული 
დებატის მიზეზიც გამხდარა.18 მაშინ, როდესაც საფუძველი ეყრებოდა ევროპული საკონსტიტუციო 
კონტროლის ორგანოს შექმნას, კარლ შმიდტი აფიქსირებდა პოზიციას, რომ “კონსტიტუციის 
მცველი” არ შეიძლებოდა ყოფილიყო სასამართლო, რადგან ამ უკანასკნელს არ გააჩნდა “ფიზიკური 
ძალა”, ლეგიტიმური უფლებამოსილება აღასრულოს გადაწყვეტილებები, რომელთა შინაარსი 
პოლიტიკური და კანონშემოქმედებითია. სანაცვლოდ, მისი აზრით, კონსტიტუციის მცველის 
როლი ვაიმარის რესპუბლიკაში ფედერალურ “ზეპარტიულ” არჩევით პრეზიდენტს უნდა 
შეეთავსებინა.19  

ამის საპირისპიროდ, კელზენი მიიჩნევდა, რომ საკონსტიტუციო კონტროლის არსი და თანმდევი 
ნიშანთვისებები განსაზღვრავდა თავად დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნის აუცილებლობას. 
პირველ რიგში, ის გარემოება, რომ კონსტიტუცია უზენაესი კანონია, რომელთან იერარქიულ 
შესაბამისობაშიც უნდა იყოს მთლიანად ეროვნული კანონმდებლობა, შესაბამისად, აუცილებელი 
იყო დაცვის მექანიზმის არსებობა.20 ასეთი კონტროლის ფუნქციის განმახორციელებელი გარანტი, 
კელზენის აზრით, ვერ იქნებოდა ვერც საკანონმდებლო ხელისუფლება, ვერც საერთო 
სასამართლოები და ვერც ფედერალური პრეზიდენტი, რადგან ხშირად ეს კონსტიტუციური 
ორგანოები შეიძლება ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ყველა ასეთ ორგანოს შორის დავა, კელზენის 
აზრით, უნდა გადაეწყვიტა ჩვეულებრივი სასამართლოსგან დამოუკიდებლად მდგარ არბიტრ 
რგოლს, სპეციალიზებულ სასამართლოს. დაბოლოს, კელზენის აზრით, კონსტიტუციით 
შეზღუდული ხელისუფლების არსის - უმრავლესობის ნებით მართვა და უმცირესობათა 

                                                            
13 გულისხმობს ხელისუფლების სამივე შტოს, მათ შორის საერთო სასამართლოთა გადაწყვეტილებების საკონსტიტუციო 
კონტროლს. მაგალითად, გერმანიაში ინდივიდუალური კონსტიტუციური საჩივრის საგანი შეიძლება იყოს როგორც 
ნორმატიული და ინდივიდუალური აქტები, ისე ადმინისტრაციული და სასამართლო გადაწყვეტილებები იხ. M. Wienbracke, 
„Einführung in die Grundrechte: Mit wirtschaftsjuristischem Schwerpunkt und dem Recht der Verfassungsbeschwerde“, Springer-
Verlag, 2013, 299-300. 
14 მ. კოპალეიშვილი, ნ. სხირტლაძე, ე. ქარდავა, პ. ტურავა, „ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო“, 
გამომცემლობა “სიესტა”, 2008, 65. 
15 C. De Montesquieu, “The Spirit of Laws”, Thomas Nugent (trans.), Batoche Books Kitchener, 2001, 172. 
16 გ. ხუბუა, „საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც კონსტიტუციური ორგანო“, სტატიათა კრებულში „გურამ ნაჭყებია-75 
(საიუბილეო კრებული)“, რედ. ნ. თოდუა, “მერიდიანი”, 2016, 459.  
17 კელზენისეული მოდელი ეფექტიანია, თუმცა აგრეთვე ახასიათებს შინაგანი ნაკლოვანებები, ქმნის ხელოვნურ 
ინსტიტუციონალურ დაძაბულობას საერთო სასამართლოებსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის. იხ. L. Garlicki, 
Constitutional courts versus supreme courts. International Journal of Constitutional Law, 5(1), 2007, 63.  
18 მათ შორის ყველაზე ცნობილია მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში “კელზენი-შმიდტის” სახელით ცნობილი პოლემიკა, იხ. 
“The Guardian of The Constitution: Hans Kelsen And Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law” (2015), Translation and Notes 
by Lars Vinx, Cambridge University Press.  
19 ა. შაიო, „ხელისუფლების თვითშეზღუდვა - კონსტიტუციონალიზმის შესავალი“, მ. მაისურაძის თარგმანი, თ. ნინიძის 
რედაქტორობით, გამომცემლობა “სეზანი”, 2003, 287. 
20 კელზენს მიაჩნდა, რომ კონსტიტუციის უზენაესი ბუნება თავისთავად კონსტიტუციის დაცვის გარანტი ვერ იქნებოდა. 
ხოლო თუკი კონსტიტუციის, როგორც იერარქიაში უზენაესი ნორმის, დაცვის დამოუკიდებელი გარანტია არ იარსებებდა, 
კონსტიტუცია იქცეოდა მეორეხარისხოვან სამართლებრივ წესრიგად. შესაბამისად, კონსტიტუციის 
სიცოცხლისუნარიანობის აუცილებლობა განაპირობებდა კანონმდებლობის საკონსტიტუციო კონტროლს იხ. H. Kelsen, H., 
“Wer soll der Hüter der Verfassung sein?”, Berlin-Grunewald: W. Rothschild, 1931. 
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უფლებებისა და ინტერესების დაცვა/გათვალისწინება21 - განხორციელება სწორედ დამოუკიდებელ 
ფორუმს, საკონსტიტუციო სასამართლოს შეეძლო.22 ფაქტია, რომ კელზენისეული იდეა 
ცენტრალიზებულ საკონსტიტუციო კონტროლზე დღეს ყველაზე გავრცელებული მოდელია, 
განსაკუთრებით “ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში,”23 საინტერესოა რა განაპირობებს ასეთ 
ტენდენციას ზოგადად და შესაბამისად, საქართველოში.24 

ზოგადად, კონცენტრირებული საკონსტიტუციო კონტროლის გამამართლებელ არგუმენტებზე 
მსჯელობისას, შეგვიძლია რამდენიმე კატეგორიის არგუმენტი გამოვყოთ: საკადრო სპეციალიზება; 
საერთო სასამართლოების დეპოლიტიზირება; უფლებამოსილებათა ინსტიტუციონალიზაცია. 
განვიხილოთ თითოეული უფრო ვრცლად.   

პირველი, საკადრო სპეციალიზების არგუმენტი გულისხმობს საკონსტიტუციო სასამართლოში 
მოსამართლეთა შედარებით უპირატესობას, რაც განაპირობებს როგორც გადაწყვეტილებების 
მაღალ ხარისხს, ისე პროცესის ეკონომიურობას. კონცენტრირებული კონტროლი ეკონომიკურად 
მეტად ეფექტიანია, ხოლო დეცენტრალიზებული მოდელი, სადაც თითოეული ინსტანციისა და 
სპეციალიზების მოსამართლე არის უფლებამოსილი იმსჯელოს ნორმის კონსტიტუციურობაზე, 
ეკონომიკურად არაეფექტიანი. მიუხედავად იმისა, რომ დიფუზიურ მოდელში კონტროლის უფრო 
მეტ შრეს გადის ცალკეული საკონსტიტუციო სადაო საკითხი - რადგან თითოეული ინსტანცია და 
საქმის განმხილველი მოსამართლე არის უფლებამოსილი განახორციელოს საკონსტიტუციო 
კონტროლი - საბოლოოდ, უკანასკნელი სიტყვის უფლება მაინც უზენაეს ინსტანციას აქვს და 
პროცესი არაგონივრულად იწელება.25 ხოლო მოსამართლეთა სპეციალიზება შემდეგში შეიძლება 
გახდეს საფუძველი მიღებული გადაწყვეტილებების მაღალი ხარისხის, პრაქტიკის 
თანმიმდევრულობისა და განჭვრეტადობის, საქმისწარმოების დაჩქარებისა და პროცესში 
სასამართლოს ავტორიტეტის ზრდის.26 

ინსტანციური დამოუკიდებლობისა და პროფესიული სპეციალიზების კვალდაკვალ, საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობისა და ხელმისაწვდომობის 
ხარისხი დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო იზრდებოდა.  თავის მხრივ, იმის 
გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული ორგანოს გადაწყვეტილებები საბოლოო  და შესასრულებლად 
სავალდებულოა, ხშირად გამხდარა, მათ შორის, უნებურად - რადგან სასამართლო მოსარჩელეებს 
არ ირჩევს და საკონსტიტუციოსთვის ინდივიდუალური სარჩელით მიმართვის ქართული 
სტანდარტი ძალიან ფართოა - პოლიტიკური თამაშების მონაწილე.27 თუმცა უფრო მეტად, ვიდრე 
ნაკლებად აღნიშნული ინსტიტუტი თავისი 23 წლიანი ტურბულენტური ისტორიის კვალდაკვალ 
ყალიბდებოდა, როგორც ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებზე ორიენტირებულ ორგანოდ, 
დღევანდელ გამოწვევებსა და პრობლემებზე უფრო ვრცლად სტატიის მეორე ნაწილში.  

საერთო სასამართლოების დეპოლიტიზირების არგუმენტზე მსჯელობისას, პირველ რიგში, უნდა 
განიმარტოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედების მასშტაბის, კონსტიტუციის, როგორც 
პოლიტიკურად სენსიტიური აქტის მნიშვნელობა, საკონსტიტუციო სამართალწარმოება უნდა 
შეედაროს საერთო სასამართლოებში საქმის წარმოებას და გამოირკვეს განსხვავება. კონსტიტუცია, 

                                                            
21 მაგალითისთვის, ცენტრალიზებული საკონსტიტუციო კონტროლის ტრადიციის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია 
(განსხვავებით ამერიკული ვარიანტისგან) in abstracto კონტროლი, რომლის ინიცირება, მათ შორის, საპარლამენტო 
უმცირესობის მიერ არის შესაძლებელი.  
22 ა. შაიო, იხ. სქოლიო 19, გვ-გვ. 285-286. 
23 L.Garliki, იხ. სქოლიო 17, გვ-გვ. 81-85, დანართი, რომლის მიხედვით, 1980 წლიდან მოყოლებული 66 “ახალი დემოკრატიის” 
სახელმწიფოდან 46-მა აირჩია ცენტრალიზებული კონტროლის მოდელი. 
24 სხვადასხვა ავტორის აზრით, ევროპაში, განსაკუთრებით “ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში” ამ ტენდენციის 
განმაპირობებელი მიზეზია ავტორიტარული მმართველობის ისტორიული გამოცდილება, შიში. არსებული საერთო 
სასამართლოები არ იყო სტრუქტურულად დამოუკიდებელი  და ინტელექტუალურად ძლიერი, ამიტომაც გახდა საჭირო 
ცალკე ინსტიტუციის შექმნა. მაგალითისთვის იხ.  Garliki, სქოლიო 17, გვ. 45.  
25 თუმცა საპირისპიროდ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ დეცენტრალიზებულ მოდელში, იმის გათვალისწინებით, რომ 
სასამართლო სისტემა მონისტურია, ნაკლებად წარმოიშვება დავები იურისდიქციების შესახებ.  
26ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE), დასკვნა #15 (2012) მოსამართლეთა სპეციალიზაციის შესახებ, §§ 
8-13.  
27 ვ. ბაბეკი, „საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ: მიღწევები, გამოწვევები, მომავლის ხედვები“, წიგნში 
„საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ“, რედაქტორები: ვ. ნაცვლიშვილი, დ. ზედელაშვილი, ფონდი ღია 
საზოგადოება საქართველო, 2016, 29. 



199

 

 

როგორც პოლიტიკური აქტი, მოიცავს ფუნდამენტურ პროგრამულ საკითხებს, რომელთა 
მნიშვნელობა სცდება ტექნიკურ და მშრალ იურიდიულ თემატიკას, მათ შორისაა პოლიტიკური 
ღირებულებები, სახელმწიფო მმართველობა და უფლებები. “კონსტიტუცია ასახავს წარსულს, 
საფუძველს უქმნის აწმყოს და აყალიბებს მომავალს... იგი ერთდროულად წარმოადგენს 
ფილოსოფიას, პოლიტიკას, საზოგადოებასა და სამართალს.”28 უზენაეს კანონში დაფიქსირებული 
აბსტრაქტული და ზოგადი ხასიათის დებულებების გამოყენება საკონსტიტუციო კონტროლის 
დროს თავისთავად გულისხმობს პოლიტიკურ მსჯელობებს. 

საკონსტიტუციო სასამართლო ხშირად განიხილავს დავებს, რომელთა შესახებ საზოგადოებაში არ 
არსებობს პოლიტიკური კონსენსუსი და ცდილობს სტაბილიზატორის როლი მოირგოს. 
განსხვავებით საერთო სასამართლოებისგან, რომლებიც რუტინულად ვიწრო გაგებით 
აპოლიტიკურ (მაგალითად, საოჯახო) დავებზე არიან ხოლმე კონცენტრირებულები. შესაბამისად, 
საერთო სასამართლოში დავების განხილვა პოლიტიკისგან ძირითადად შორს დგას (თუმცა არა 
ფართო გაგებით) და ასეც უნდა დარჩეს.29 სასამართლოების ინსტიტუციური დუალიზმი, პირველ 
რიგში, საერთო სასამართლოებისთვის არის სასარგებლო, რადგან არ ხდება მათი არაგონივრულად 
პოლიტიზირება, რაც საკონსტიტუციო კონტროლის მესიანისტური ბუნების გარდაუვალი 
თანმდევი მოვლენაა. იმის გათვალისწინებითაც, რომ საკონსტიტუციო კონტროლის ერთ-ერთი 
მთავარი ფუნქცია სახელისუფლებო უწყებებს შორის საზღვრების დადგენაა, ხშირად ასეთი 
კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო არის აქტიურ კორელაციაში ხელისუფლების სხვა 
შტოებთან (მათ შორის საერთო სასამართლოებთან),30 შესაბამისად, თუკი არსებული დუალიზმის 
ადგილზე მონისტურ სასამართლო სისტემას დავამკვიდრებთ, საერთო სასამართლოების მიერ 
მართლმსაჯულების ეფექტიან განხორციელებას - რაც საზოგადოებრივ პრესტიჟსა და 
მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული - შეიძლება საფრთხე შეექმნას და მეტიც, ჩამოიშალოს 
ძალაუფლების დანაწილების არსებული სამთავიანი არქიტექტურა.  

მესამე, უფლებამოსილებათა ინსტიტუციონალიზაციის არგუმენტი უკავშირდება ნეგატიური 
კანონშემოქმედისა და ნორმათაშემფარდებლის ფუნქციათა შორის განსხვავებას. საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, სასამართლო თავისი 
არსით „ასრულებს ნეგატიური კანონმდებლის ფუნქციას, გავლენას ახდენს ნორმაშემოქმედებით 
საქმიანობაზე – სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, კონკრეტული ურთიერთობის 
მომწესრიგებელი ნორმა (ნორმები) კარგავს იურიდიულ ძალას, მეტიც, კანონმდებელმა, ხშირ 
შემთხვევაში, [იძულებულია] მიიღოს ახალი, კონსტიტუციის შესაბამისი, ნორმები.”31 სასამართლოს 
ნეგატიური კანონმდებლის როლი ძალაუფლების დანაწილების სისტემაში კოლოსალურია. უფრო 
მეტიც, საკონსტიტუციო სასამართლოს რიგი გავლენიანი მოქმედი და ყოფილი მოსამართლეების 
მიერ სხვადასხვა დროს გამოთქმულია მოსაზრება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს 
პროფესიონალი მოსამართლე არ უნდა მოქმედებდეს ე.წ სამოსამართლო თვითშეზღუდვის 
ფარგლებში, რადგან მათი როლია გაიაზრონ თავისუფლება ფართო მასშტაბით და ხელი შეუწყონ 
სამართლის პროგრესულ განვითარებას. ამ ერთგვარი მისიის ფარგლებში ისინი არ უნდა მოექცნენ 
კონსტიტუციის კონკრეტული ტექსტის და სიტყვების “ტყვეობაში”, ამგვარი მოქცევით, 
მოსამართლე “გააფერმკრთალებს საკუთარ მანტიას, გააუფასურებს კონსტიტუციური 
მართლმსაჯულების საჭიროებას, მიზანს.”32 აღნიშნული ავანგარდისტული სამოსამართლო 
ფილოსოფია შეიძლება კრიტიკის, მათ შორის, კონსტრუქციული კრიტიკის ობიექტი გახდეს სხვა 
დროს, მაგრამ ახლა ერთი ცხადია, რომ დაფიქსირებული ტენდენციები უფრო ნათელს ხდის იმას, 

                                                            
28 დ. გეგენავა, „საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი ბუნება და მისი ადგილი ხელისუფლების დანაწილების 
კონცეფციაში“, წიგნში „თანამედროვე საკონსტიტუციო სამართალი“, რედაქტორები: გ. კვერენჩხილაძე, დ. გეგენავა, დავით 
ბატონიშვილის ინსტიტუტი, 93, იხ. ციტირება A. Barack, „Purposive Interpretation in Law“, translated from Hebrew by Sari Bashi, 
Princeton, 2005, 370.  
29 R. A. Posner, “How Judges Think”, Harvard University Press, 2008, 277.  
30 ჰ. შვარცი, „კონსტიტუციის მშენებლობის საფეხურები“, საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა (პირველი ნომერი), 10. 
31 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს  გადაწყვეტილება საქმეზე №1/466, 2010 წლის 28 ივნისი, II-18. 
32 ქ. ერემაძე, „საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ: მიღწევები, გამოწვევები, მომავლის ხედვები“, 
„საქართველოს კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ“, რედაქტორები: ვ. ნაცვლიშვილი, დ. ზედელაშვილი, ფონდი ღია 
საზოგადოება საქართველო, 2016, 166-167.  
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თუ რამხელა პოტენციური ენერგია აქვს ამ ინსტანციას, ნათელს ხდის საკონსტიტუციო კონტროლის 
არსსა და მიუთითებს საკონსტიტუციო სამართალწარმოების სახესხვაობებზე.  

მეორე მხრივ, საერთო სასამართლოების ფუნქციაა მართლმსაჯულების განხორციელება. 
საკონსტიტუციო სასამართლო იცავს კონსტიტუციურ კანონიერებას, უშუალოდ ეხება არა 
მთლიანად მართლწესრიგს, არამედ კონსტიტუციურ წესრიგს, ხოლო საერთო სასამართლოები 
განიხილავენ მიმდინარე კანონის დარღვევის შემთხვევებს.33 საერთო სასამართლოები ადგენენ 
ფაქტებს, განმარტავენ ნორმებს და უფარდებენ აღნიშნულ განმარტებებს ცალკეულ სადაო 
შემთხვევებს. ხოლო საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელ სუბიექტს აქვს 
თავისუფალი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა, რაც განპირობებულია კონსტიტუციის 
კონცეპტუალური ბუნებით. ნორმათშემფარდებელისა და თავისუფალი ინტერპრეტატორის 
უფლებამოსილებებს შერწყმის შემთხვევაში, შევქმნით ძალაუფლების დანაწილების არსებულ 
მოდელში დაუზღვეველ, დაუბალანსებელ და გაუმართლებელ რისკს.  

2. უცხოელი მოსამართლეები, როგორც სახელმწიფოს შიდა და საგარეო პოლიტიკური 
ვექტორების ზედამხედველები 

სასამართლო სისტემის რეფორმის ერთ-ერთ საკვანძო საკითხად წარმოდგენილია, უცხოელ 
მოსამართლეთა მოწვევა სამოსამართლო საქმიანობის განსახორციელებლად ამერიკის 
შეერთებული შტატებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან. მიუხედავად იმისა, რომ სისტემის შიგნით 
პრობლემათა ჯაჭვის არსებობაზე საზოგადოების დიდი ნაწილის შეთანხმება არსებობს,34 
წარმოდგენილი ხედვა ამ პრობლემათა აღმოსაფხვრელად ვერ მიიჩნევა ღრმა ანალიზის შედეგად 
ჩამოყალიბებულად რამდენიმე მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, 
კონსტიტუციური მართლმსაჯულების უზენაეს სასამართლოში გადატანა ამ უკანასკნელის 
ძირითადი შემადგენლობის უცხოელი მოსამართლეებით დაკომპლექტების ფონზე ქმნის იმ ტიპის 
არსებით პრობლემას, რომელიც შეუძლებელს ხდის თავისთავად იმ ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას 
სისტემის გაჯანსაღების სახით, რის გამოც რეფორმირების იდეა გაჩნდა. 

იმისათვის, რომ პრობლემის რაობა ცხადი გახდეს, პასუხი უნდა დაზუსტდეს კითხვაზე თუ რა არის 
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, რითი განსხვავდება იგი საერთო 
სასამართლოებში მოქმედი მართლმსაჯულების განმახორციელებელი უმაღლესი ინსტანციისგან. ამ 
კითხვაზე პასუხს თავად კონსტიტუცია იძლევა, რომლის მესამოცე მუხლიც საკონსტიტუციო 
სასამართლოს უფლებამოსილებად ადგენს სახელმწიფოს ადგილობრივი და საერთაშორისო 
პოლიტიკური ვექტორების განსაზღვრის კონსტიტუციურობის შემოწმებას. სასამართლოს 
უფლებამოსილება შეამოწმოს საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუციურობა 
საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტებითაც საინტერესოა, თუმცა წინამდებარე შემთხვევაში 
სტატიის მიზნებისათვის უპრიანია გამოიკვეთოს სასამართლოს წევრის როლი სახელმწიფოს 
საერთაშორისო ასპარეზზე პოზიციონირებისას. 2002 წლის 21 მაისს პლენუმმა მიიღო 
გადაწყვეტილება დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლოს კონსტიტუციურ წარდგინებაზე, 
რომლის ხედვითაც პრობლემური იყო საქართველოს პარლამენტის მიერ 1996 წლის 16 ოქტომბრის 
დადგენილებით რატიფიცირებული "ადგილმდებარეობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და 
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის შეთანხმების“ მე-3 მუხლის კონსტიტუციურობა 
საქართველოს კონსტიტუციის (იმ დროისათვის მოქმედი რედაქციით) 42-ე მუხლის პირველ 
პუნქტთან და 82-ე მუხლთან მიმართებით.35 “საერთაშორისო ხელშეკრულებათა შესახებ” ვენის 
კონვენციის სამართლებრივი ბუნების გათვალისწინებით36 არსებითია, რომ სახელმწიფომ, როგორც 
მაღალმა ხელშემკვრელმა მხარემ, არ დაარღვიოს საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება, 
რომელიც მან სახელშეკრულებო თავისუფლების ფარგლებში იკისრა. ის თუ რამდენად პატივს 

                                                            
33 გ. ხუბუა, „საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც კონსტიტუციური ორგანო“, სტატიათა კრებულში „გურამ ნაჭყებია-75 
საიუბილეო კრებული“, რედ. ნ. თოდუა, გამომცემლობა “მერიდიანი”, 2016, 458. 
34 იხ. კავკასიის ბარომეტრის კვლევა სასამართლოსადმი ნდობის შესახებ, გამოკითხულთა მხოლოდ 17% ენდობა ან 
ნაწილობრივ ენდობა. https://www.caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/TRUCRTS/ [უ.გ. 26.02.2021]. 
35 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება საქმეზე N8/177/2, 2002 წლის 21 მაისი. 
36მუხლი 27, „კონვენცია სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ“, ვენა, 1969 წლის 23 მაისი. 
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სცემს სახელმწიფო საერთაშორისო წესრიგს, რომლის შემუშავებაშიც თავად, როგორც 
საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი მონაწილეობს საერთაშორისო პოლიტიკური ცხოვრების 
ერთგვარი მდგენელი და სახელმწიფოსათვის საერთაშორისო ასპარეზზე პოზიციონირების 
განმსაზღვრელია. მით უფრო, რომ თანამედროვე საერთაშორისო წესრიგი ემყარება ფუნდამენტურ 
პრინციპს pacta sunt servanda.37  

განსხვავებით დასახელებული საქმისგან, სადაც დავა კონვენციით განსაზღვრულ იმუნიტეტს 
შეეხებოდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მალევე განჩინებით მოუწია უარის თქმა განსახილველი 
საკითხის მიზნებისათვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან ასპექტზე, რომელიც „რუსეთის ფედერაციასა 
და საქართველოს რესპუბლიკას შორის ყოფილი სსსრ კავშირის საგარეო სახელმწიფო ვალისა და 
აქტივების მიმართ სამართალმემკვიდრეობის საკითხების მოწესრიგების შესახებ“ შეთანხმებით 
რატიფიცირების თაობაზე საქართველოს პარლამენტის 2001 წლის 16 თებერვლის დადგენილების 
კონსტიტუციურობას შეეხებოდა.38 

გარდა მოხმობილი მაგალითებისა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ასევე იხილავს 
პრეზიდენტის, პარლამენტის ან მთავრობის სარჩელის საფუძველზე პოლიტიკური პარტიის 
საქმიანობის კონსტიტუციურობისა და ამ პოლიტიკური პარტიის წარდგენით არჩეული 
წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს, რაც კიდევ უფრო 
ცხადს ხდის სასამართლოს მონაწილეობას პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნაში. გარდა ამისა, 
სასამართლოს კომპეტენციის ფარგლებს მიეკუთვნება პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთი 
მეხუთედის ან შესაბამისი პირის სარჩელის საფუძველზე პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების 
ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის შესახებ პარლამენტის გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობის 
საკითხის განხილვა. ამის მაგალითია 2006 წლის 13 ივლისის გადაწყვეტილება,39 რომელზეც 
სასამართლოს მოუწია საქართველოს პარლამენტის წევრის მანდატთან შეუთავსებელი საქმიანობის 
ფარგლების შეფასება და ამის ფონზე მისთვის სადეპუტატო მანდატის ვადაზე ადრე შეწყვეტის 
კანონიერებაზე მსჯელობა. გარდა ზემოაღნიშნულისა, დამატებით შესაძლოა მოხმობილ იქნეს 
სასამართლო პრაქტიკაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საარჩევნოსამართლებრივი 
დავა, რამდენადაც საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთი 
მეხუთედის ან სახალხო დამცველის სარჩელის საფუძველზე სასამართლო, აგრეთვე, იხილავს 
რეფერენდუმის ან არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმისა და ამ ნორმის საფუძველზე ჩასატარებელი 
ან ჩატარებული რეფერენდუმის ან არჩევნების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებულ დავას. 
მითითებულ საქმეზე,40 სასამართლომ ფაქტობრივად ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, რამდენადაც ეს 
ის საგამონაკლისო შემთხვევაა, როდესაც სასამართლოს აქტს არ გააჩნია ძირითადი ტექსტი და 
გადაწყვეტილების, როგორც იურიდიული ძალის მქონე სამოტივაციო ნაწილი, ისე განსხვავებული 
აზრი ერთადაა მოქცეული. აღნიშნულის საფუძველი გახდა საქმეში ცხრის ნაცვლად რვა 
მოსამართლის მონაწილეობა, რომელთა აზრებიც გაიყო. შესაბამისად, წინამდებარე საქმიდან 
აშკარაა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ წევრსაც ჰქონდა შესაძლებლობა არსებითად 
შეეცვალა საარჩევნო დავის და შესაბამისად სახელმწიფოს პოლიტიკური დღის წესრიგის 
იურიდიული შედეგი, ამდენად თითოეული მოსამართლის სასამართლოს აქტის ფარგლებში 
საჯაროდ გამოხატულ აზრს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რამდენადაც სამოსამართლო აზრი 
საჯარო სახეა მართლმსაჯულებისა, ისევე, როგორც კანონია საკანონმდებლო ორგანოს სახე.41 

შესაბამისად, უნდა აღინიშნოს, რომ განსხვავებით საერთო სასამართლოებში მოქმედი 
მოსამართლისგან, საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების განმახორციელებელი პირდაპირი 
გვევლინება სახელმწიფოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დღის წესრიგის 
ერთგვარ მდგენელად. სწორედ ამ როლის გათვალისწინებით ჩნდება მსჯელობის დასაწყისში 
წამოჭრილი საკითხის მნიშვნელობა, რამდენად ლეგიტიმურია უცხო სახელმწიფოს მოსამართლის 
მიერ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური და შესაბამისად მაღალი პოლიტიკური 

                                                            
37დამატებით იხ. M. N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, 5th Edition, 2003, 811-812. 
38 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქმეზე №2/14/156, 2002 წლის 4 ოქტომბერი. 
39 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №1/2/378, 2006 წლის 13 ივლისი. 
40 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე№3/3/763, 2016 წლის 20 ივლისი.      
41W. Popkin, “Evolution of the Judicial Opinion Institutional and Individual Styles”, New York University Press, 2007, 1. 
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ინტენსივობის საკითხების გადაწყვეტა იმ ფონზე, როდესაც ამ რეფორმის შედეგად სახელმწიფო 
თმობს მის იურისდიქციას ხელისუფლების განხორციელებაზე სხვა სახელმწიფოს 
წარმომადგენლის სასარგებლოდ. აქვე საყურადღებოა მოსამართლეთა არჩევის პროცედურული 
წესი. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი მართლმსაჯულებაში უნივერსალური სულაც არ არის, 
მაგალითად, დასამალი არაა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ მოსამართლეებს 
პრეზიდენტი იმისდა მიხედვით წარადგენს, თუ რამდენად იზიარებენ მის მსოფლმხედველობას.42 
მართალია, ჯერ-ჯერობით იდეის განხილვისას სამსჯელოდ არ გამოტანილა აღნიშნული საკითხი, 
თუმცა, თუ მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნას უზრუნველყოფს რომელიმე სხვა სახელმწიფოს 
პოლიტიკური ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო (მაგალითად, კონგრესი), მაშინ კიდევ უფრო 
მწვავედ წამოიჭრება სახელმწიფოს სუვერენულობის პრობლემა, რამდენადაც გამოვა, რომ სხვა 
სახელმწიფოს პოლიტიკური ორგანო უზრუნველყოფს იმ მოსამართლეთა შერჩევას, რომლებმაც 
უნდა დაადგინონ საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგი.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩნდება მოქალაქეობის ცენზის მნიშვნელობის საკითხი. 
საქართველოს კონსტიტუცია სავალდებულო მოთხოვნად აწესებს, რომ საკონსტიტუციო 
სასამართლოს წევრი საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალური 
მიდგომით შესაძლებელია ჩანაწერის ამოღება, უმთავრესია განხილულ იქნეს აღნიშნულის 
არსებითი მხარე. მოქალაქეობა თავისი მხრივ კონკრეტულ ღირებულებათა გარშემო 
გაერთიანებული საზოგადოების წევრობას ნიშნავს, რომლის მეშვეობითაც პირი მონაწილეობს 
ხელისუფლების განხორციელებაში, რაც თავის მხრივ, უპირატესად გულისხმობს პირის ინტერესს 
სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობასა და წინსვლაზე. დასავლურ დემოკრატიებში პოლიტიკური 
პროცესი არსებითად გამომდინარეობს მოქალაქეობის კონცეპტიდან, თავის მხრივ, რომლის 
სიცოცხლისუნარიანობაც დამოკიდებულია მრავლობითში პირველი პირის, "ჩვენ" 
ნაცვალსახელზე.43 მოქალაქეობის და შესაბამისად ამ საზოგადოების ღირებულებების 
ფორმალურად აღიარების გარეშე არ უნდა იქნეს შეწყნარებული პირის სახელმწიფო 
მმართველობით-პოლიტიკურ საქმიანობაში პროაქტიული ჩართვა, რამდენადაც სუვერენული 
სახელმწიფოს იდეა უპირატესად სწორედ ჩაურევლად სახელმწიფოს შიდა და გარე პოლიტიკური 
დღის წესრიგის განსაზღვრას გულისხმობს. 

გარდა ამისა, უცხოელ მოსამართლეთა მოწვევის კონცეფციაში არ არის განხილული ისეთი 
პროცედურული საკითხები, რომლებიც შესაძლოა ერთი შეხედვით მარტივად მოგვარებადად 
ისახებოდეს, თუმცა ქმნის ამ იდეის პრაქტიკაში განუხორციელებლობის თითქმის აბსოლუტურ 
გარანტიას. შესაბამისად, ჩნდება განსახილველი საკითხის ეკონომიკური არგუმენტი. 
საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობის უზენაესი სასამართლოს იურისდიქციაში 
გადასვლა არსებული მოცემულობით გულისხმობს ნორმატიული ბაზით დადგენილი მინიმუმის, 
ესე იგი, ოცდარვა მოსამართლისათვის კიდევ ცხრა მოსამართლის დამატებას საკონსტიტუციო 
კონტროლის პალატის დასაკომპლექტებლად. ვიდრე განხილულ იქნებოდეს სწრაფი 
მართლმსაჯულების ხარვეზები საქართველოში, რაც მოსამართლეთა მცირე ოდენობითაა 
გამოწვეული, ეკონომიკური არგუმენტის გათვალისწინება შესაძლოა არსებული მოდელითაც. 
კერძოდ, შემოთავაზებული რეფორმის მიხედვით, საქმის განმხილველ კოლეგიაში უმრავლესობას 
უნდა ქმნიდნენ უცხოელი მოსამართლეები, რაც სამწევრიანი კოლეგიის დაკომპლექტების 
პირობებში ნიშნავს სასამართლოს სრული შემადგენლობის 2/3-ით უცხოელი მოსამართლეებით 
დაკომპლექტებას, რაც სასამართლოს თავმჯდომარის გარეშე გულისხმობს მინიმუმ 24 
მოსამართლის ჩამოყვანას. 2020 წლის მოცემულობით ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი 
ინსტანციის, ესე იგი, ყველაზე დაბალი საფეხურის ფედერალური მოსამართლის წლიური ხელფასი 
შეადგენს 216,400$-ს,44 რაც თითქმის ათჯერ აღემატება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლის ხელფასს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სასამართლო 
ადმინისტრაციის გათვალისწინებით, პირველი ინსტანციის მოსამართლის ფუნქცია საქმის 

                                                            
42T. Bingham, “The Rule of Law”, Penguin Books, 2010, 120. 
43 R. Scruton, Howto be a Conservative, Bloomsbury Continuum, 2014, 40. 
44 იხ, https://www.uscourts.gov/judges-judgeships/judicial-compensation [უ.გ. 26.02.2021]. 
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არსებითი განხილვაა,45 რომლის რევიზიასაც საოლქო სააპელაციო სასამართლოები ასრულებენ, 
ამდენად, აქ არსებითად სადავოა რამდენად შეიძლება იყოს კომპეტენტური პირველი ინსტანციის 
მოსამართლე უმაღლეს ინსტანციაში. თუმცა, ისევ ეკონომიკურ არგუმენტს, რომ გავყვეთ, გამოდის 
რომ ჯამში 24 მოსამართლის თანამდებობრივი სარგო 5 193 600$ იქნება. აქ გასათვალისწინებელია, 
ისიც რომ აღნიშნულ თანხას დაემატება მოსამართლის სამდივნოს დანახარჯები, რომელიც შედგება 
ერთი მდივნისა და მინიმუმ ორი თანაშემწისაგან. დამატებით, საქმეთა დროული და სწრაფი 
თარგმნისათვის, აუცილებელი იქნება სპეციალური სამსახურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს 
თვეში ათიათასობით ფურცლის თარგმნას ქართულიდან ინგლისურად და პირიქით. 2020 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით, სასამართლო სისტემის დაფინანსება შეადგენდა 105 მილიონ 
ლარს,46 რომელშიც გარდა ადმინისტრაციული ხარჯებისა, ასევე, შედის 300-მდე მოსამართლისა და 
მათი სამდივნოების თანამდებობრივი სარგო. 

მართლმსაჯულების ერთ-ერთ გამოწვევას მოსამართლეთა სიმცირე და შესაბამისად, დავების 
განხილვის გაჭიანურება სახელდება. დაგვიანებული მართლმსაჯულება კი, მის განხორციელებაზე 
საერთოდაც უარის თქმად მიიჩნევა.47 წარმოდგენილი იდეის შედეგად კი, დავების განხილვის 
გაჭიანურება გაცილებით უფრო მწვავე პრობლემა გახდება, რამდენადაც მოსამართლეთა ოდენობა 
იგივე დარჩება უზენაეს სასამართლოში, რომელიც საქმის შესწავლას და გადაწყვეტილების მიღებას 
იმ დროით მეტ ხანს მოანდომებს, რაც ათიათასობით ფურცლის თარგმნას დაჭირდება 
ყოველთვიურად. საბოლოოდ რესურსების არ არსებობის გამო, საქმეთა იმ ოდენობის 
გათვალისწინებით, რაც საქართველოს სასამართლოებს გააჩნიათ, ფაქტობრივად, აშკარაა საქმეთა 
განხილვის კიდევ უფრო გაჭიანურება, რაც სერიოზულ წინააღმდეგობაში მოდის კონვენციის მე-6 
მუხლთან.48 გარდა ამისა, კონვენციის მე-13 მუხლის მოთხოვნა შიდასახელმწიფოებრივ ეფექტური 
საშუალებების არსებობასა და ხელმისაწვდომობაზე ყოველ სახელმწიფოში ინდივიდუალურია და 
დამოკიდებული სასამართლო სისტემის ორგანიზაციაზე.49 თუმცა, როგორც კი, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს იურისდიქცია შეუერთდება უზენაეს სასამართლოს, რომელსაც მოუწევს არსებითად 
არსებულ საქმეებთან ერთად კონსტიტუციური სარჩელების განხილვაც, დავის განხილვის ვადა 
საგრძნობლად გაიზრდება და პირის ხელმისაწვდომობა სწრაფ მართლმსაჯულებაზე, რომელიც 
სამართლის უზენაესობის ძირითადი იდეაა, მკაფიოდ შეფერხდება.  საქმეთა განხილვის 
გაჭიანურება თავის მხრივ გამოიწვევს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ხარისხის 
გაუარესებას.50 გარდა ამისა, მოსამართლეთა ჩამოყვანის თუ სხვა ადმინისტრაციული საკითხის 
მოხმობით სახელმწიფოს არ ეხსნება ვალდებულება სწრაფ მართლმსაჯულებაზე, რამდენადაც 
ადმინისტრაციული შეფერხებები სახელმწიფოს განკარგვის სფეროა და ის არ შეიძლება 
საპირწონედ იქნეს მიჩნეული უფლებით არაეფექტიან სარგებლობაზე.51 ხოლო თავად ამ იდეასთან 
მიმართებით კი, იგი ძირს უთხრის რეფორმის შემუშავების საწყისს - მართლმსაჯულებისადმი 
ნდობის ამაღლებას, რამდენადაც მრავალი კვლევით დადგენილია, რომ საქმეთა გაჭიანურება არის 
სწორედ ის პრობლემა, რაც უპირატესად აფერხებს სასამართლოსადმი ნდობის ამაღლებას. 

3. საკონსტიტუციო სასამართლოს პრობლემებსა და პერსპექტივებზე 

მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მისი კომპეტენციისა და იურისდიქციის 
გათვალისწინებით საერთო სასამართლოებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებადაა დაშორებული 
პოლიტიკისგან, ერთმნიშვნელოვნად კვლავ უნდა აღინიშნოს, რომ სტატიის მიზანი არ არის 
საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე ფაქტობრივი პრობლემატიკის პოლიტიკურ ჭრილში 
განხილვა, არამედ არსებული იურიდიული ჩარჩოს შეფასება. ჯეროვანი კონსტიტუციური 

                                                            
45 იხ. https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure [უ.გ. 26.02.2021]. 
46 იხ. 2020 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტი https://www.mof.ge/5259 [უ.გ. 26.02.2021]. 
47 M. L. Miller, R. F. Wright, “Criminal Procedures – Cases, Statutes and Executive Materials”, Aspen CaseBook Series, 4th Edition, 2011, 
1073. 
48 Harris, O’Boyle & Warbrick, “Law of the European Convention on Human Rights", Second Edition, Oxford, 2009, 278-283. 
49 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე No. 15339/02, „ბუდაიევა და სხვები რუსეთის 
წინააღმდეგ“, 2008 წლის 20 მარტი, პუნქტები 190-191. 
50 Opinion №20, Consultative Council of European Judges (CCJE), Strasbourg, 10 November 2017, §23. 
51 European Commission for Democracy through Law (VENICE COMMISSION), Study no. 316/ 2004, Strasbourg, 3 April 2007, 8. 
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მართლმსაჯულების განხორციელება მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან ინსტიტუციონალურ 
უზრუნველყოფას, რაც თავის თავში გულისხმობს იმგვარ პირთა შერჩევას, რომელთა 
კომპეტენციის, კვალიფიკაციისა და კეთილსინდისიერების მიმართაც ყველაზე ნაკლებად 
დაიბადება კითხვები.      

პრობლემურია საკითხის გადაწყვეტა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ცენზებთან 
დაკავშირებით, კერძოდ, განათლების ცენზად უზენაესის მოსამართლისთვის მითითებულია 
მაგისტრის ხარისხი, ხოლო ასეთ მოთხოვნას საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს 
კონსტიტუცია და ორგანული კანონი არ უწესებს. ის დათქმა, რომ ბათუმში მდებარე სასამართლოში 
დასანიშნი პირი უნდა იყოს “გამოჩენილი თავის სფეროში”, არაგანჭვრეტადი სტანდარტია. 
საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც საკონსტიტუციო კონტროლის “ერთადერთი და 
უზენაესი”52 ინსტანციის, მოსამართლე უნდა იყოს უმაღლესი კვალიფიკაციის. საქმიანობის 
სპეციფიკა განაპირობებს აუცილებლობას, რომ მინიმუმ მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული 
საგანმანათლებლო ხარისხი იყოს მოთხოვნილი.53 დღეს აღნიშნულ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს 
რამდენიმე დანიშნული მოსამართლე. სადავო არ არის, რომ თავისი არსით საკონსტიტუციო 
სასამართლოს წევრს უწევს არამხოლოდ კონკრეტული სპეციალიზაციის დავის განხილვა (როგორც 
უზენაესი სასამართლოს კონკრეტული პალატის მოსამართლეს), არამედ კომპლექსურად 
სამართლის მრავალი დარგის ყოვლისმომცველი ცოდნის გამოვლენა. ამდენად, განათლების ცენზი 
აშკარად არათანმიმდევრულია.  

გარდა ამისა, ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა სასამართლოს დაკომპლექტების მეტად 
არათანმიმდევრული მოდელი. ცნობილია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს 3-3 მოსამართლეს 
ნიშნავს პრეზიდენტი და უზენაესი სასამართლოს პლენუმი, ხოლო სამს ირჩევს პარლამენტი. 
აღნიშნული ჰიბრიდული და პარიტეტული მოდელი 1995 წლიდან არის განმტკიცებული.54 თავად 
ჰიბრიდული მოდელის იდეა - ფორმალურად მონაწილეობდეს სამივე შტო - საინტერესოა, იგი 
გონივრულად აბალანსებს მონაწილეობას და არის “მედისონიალური გადაწყვეტის” გამოვლინება, 
თუმცა დღესდღეობით ცალკეულ ასპექტებში ანაქრონისტული. 

კონსტიტუციური რეფორმების შემდეგ, ფართო შეფასებით, საქართველოს პოლიტიკური მოწყობა 
აღარაა საპრეზიდენტო ან ნახევრად-საპრეზიდენტო რესპუბლიკას, არამედ უკვე მიჩნეულია 
კლასიკურ საპარლამენტო მმართველობის სახელმწიფოდ,55 ამ ფონზე გაუგებარია, თუ რატომ 
მონაწილეობს ისევ პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებაში. კონსტიტუციის 
შემუშავების დროს პრეზიდენტის - როგორც კონსტიტუციის თავდაპირველი რედაქციით, 
აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის - მონაწილეობა საკონსტიტუციო სასამართლოს 
დაკომპლექტებაში აღიქმებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მონაწილეობად,56 დღეს 
მითითებული იდეა სრულიად უადგილო და ავანტიურისტული გახდა. 

პრეზიდენტის ნაცვლად საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტებაში უნდა მონაწილეობდეს 
პარლამენტი და სასამართლო ხელისუფლება. აღნიშნულ პროცესში აღმასრულებელი 
ხელისუფლების შემოყვანა გაუმართლებელი იქნებოდა, პროცესის პოლიტიზირების არგუმენტის 
გარდა, იმის გამოც, რომ ერთპალატიან საპარლამენტო რესპუბლიკაში აღმასრულებელი 
ხელისუფლება და საპარლამენტო უმრავლესობა წარმოადგენს თითქმის იდენტურ პოლიტიკურ 

                                                            
52 რობერტ ჯეკსონის ცნობილი დიქტუმი უზენაესი სასამართლოს ინსტიტუციონალურ როლსა და ადგილზე: “ჩვენ არ ვართ 
უზენაესი ჩვენი უცდომელობის გამო, არამედ შეუმცდარნი ვართ, რადგან ვართ უზენაესი.” იხ. Brown v. Allen, 344 U.S 433, 
540 (1953) (ჯეკსონის თანმხვედრი აზრი).  
53დ. გეგენავა, „საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება საქართველოში: სამართალწარმოების ძირითადი სისტემური 
პრობლემები“, რედ. გ. კვერენჩხილაძე, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი, 79. 
54კონსტიტუციის შემუშავების დროს საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტების საკითხზე არ ყოფიფლა აზრთა 
ერთსულოვნება. ძირითადად დავა იყო იმაზე, უნდა ჰქონოდა თუ არა უზენაესი სასამართლოს კანდიდატის წარდგენის და 
დანიშვნის უფლება, რადგან სათუო იყო წარმოადგენდა თუ არა სასამართლოს ეს ინსტანცია ხელისუფლების წყაროს, იხ. 
ბაბეკი, სქოლიო 5, გვ-გვ. 251-252. 
55 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), “Opinion on the Draft revised Constitution as adopted by 
the Parliament of Georgia at the second reading on 23 June 2017”, Adopted by the Venice Commission at its 112th Plenary Session 
(Venice, 6-7 October 2017), CDL – AD (2017) 023, Para 51. 
56 თ. პაპაშვილი, თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა #1(2), მთ. რედ. გ.ხუბუა , დავით ბატონიშვილის სამართლის 
ინსტიტუტი, აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო ინსტიტუტი, 2014, 73-74. 
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ნებას.57 შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის ლეგიტიმაციის 
დეფიციტის შექმნის გარდა, მივიღებდით გაორებულ პროცესს. თავის მხრივ, მიუღებელია ე.წ 
გერმანული მოდელი, სადაც ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებაში 
საბოლოო სიტყვა აქვს მხოლოდ პარლამენტს58 ორი მიზეზის გამო, ერთი ბიკამერალიზმისა და 
ფედერალიზმის არარსებობის პირობებში, აღნიშნული მოდელი საქართველოში არაეფექტიანი და 
კონტრპროდუქტიული იქნებოდა. მეორე, საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმომადგენლობითი 
ლეგიტიმაციის გარდა, ასევე სჭირდება კეთილსინდისიერი და კომპეტენტური მოსამართლეების 
გამოცდილება, ნდობა და თანამონაწილეობა.  

აგრეთვე პრობლემურია დაკომპლექტების პროცესში სასამართლოს ადგილი. არსებული მოდელით 
უზენაესი სასამართლოს prima inter pares (ლათ. პირველი თანასწორთა შორის) თავმჯდომარისთვის 
საკონსტიტუციოს მოსამართლეების წარდგენის ექსკლუზიური უფლებამოსილება უადგილო და 
კონტრპროდუქტიულია პარიტეტული დაკომპლექტების იდეასთან. არსებული მოწესრიგების 
პირობებში, როდესაც პლენუმი ნიშნავს სამივე კანდიდატს, მნიშვნელოვანია, რომ “კოლეგიალური” 
პლენუმის თითოეულ წევრს ჰქონდეს კანდიდატის დასახელების უფლებამოსილება.59 
დასახელების შემდეგ პლენუმის სხვა წევრებს უნდა მიეცეთ გონივრული დრო, რათა შეისწავლონ 
კანდიდატის პროფესიული გამოცდილება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება სრული 
შემადგენლობის (და არა დამსწრეთა) ⅗-ით ირჩევდეს პლენუმი საკონსტიტუციოს მოსამართლეს.  

2020 წელს პლენუმმა Covid-19-ის პანდემიის გამო საყოველთაო იზოლაციის პირობებში, 3 აპრილს 
ფორსირებულად დანიშნა მოსამართლე, რომლის პიროვნების შესწავლის დრო პლენუმის სხვა 
წევრებს არ მისცემიათ, ხოლო, მოგვიანებით მეტ-ნაკლებად მსგავს სიტუაციაში დაინიშნა მეორე 
მოსამართლეც.  მიუხედავად იმისა, რომ ორგანული კანონის მოთხოვნათა ფორმალური დაცვით 
წარუდგინა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ პლენუმს კანდიდატები, პროცესისადმი ნდობა 
მაინც არ არის მაღალი. პრეტენზიებიც გამოითქვა, მათ შორის, პლენუმის წევრის მიერ.60 გარდა 
ამისა, დაფიქსირდა კრიტიკა, რომ პროფესიულ თუ საზოგადოების ფართო წრეებში დანიშნული 
პირები არ სარგებლობდნენ ცნობადობით. საკითხის პრობლემურობა თავს იჩენს არა მხოლოდ 
საკუთრივ დანიშვნის პროცედურის ფორმალიზმში, არამედ მისი მატერიალური კუთხითაც. 
კერძოდ, რამდენად დაცულია კონსტიტუციური პრინციპები და დადგენილი წესრიგი. უნდა 
დაისვას კითხვა რამდენად სამართლიანია საკონსტიტუციო სასამართლოში დაინიშნოს პირი 
ფართო საზოგადოებრივი დისკუსიების გარეშე, მავანნი ინიშნებოდნენ ისე, რომ პლენუმის 
წევრებმაც არაფერი იცოდნენ მათ შესახებ, ვიდრე პლენუმის სხდომამდე. პროცესში არ იყოს 
გათვალისწინებული ხელისუფლების დანაწილების არსებული მოდელის ანაბანა. თუმცა, არსებულ 
რეალობაში ზემოთ განხილული გადაწყვეტა გააუმჯობესებს სიტუაციას ასეთი მოდელიც არ იქნება 
საკმარისად თანმიმდევრული კონსტიტუციური მოწყობისთვის. 

უზენაესი სასამართლო არის საკასაციო ინსტანცია და იგი თავისთავად არ არის სრულად 
სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანო. საკონსტიტუციოს პარიტეტული 
დაკომპლექტების იდეაა სამივე შტოს მონაწილეობა, შესაბამისად, პლენუმის მიერ სამი 
მოსამართლის დანიშვნის მიზანშეწონილობა ამ იდეასთან საკამათოა, გაუგებარია რა 
ლეგიტიმაციას შეიძლება ანიჭებდეს პლენუმი დანიშნულ მოსამართლეს. თანმიმდევრული იქნება, 
თუ აღნიშნული მოწესრიგება შეიცვლება და კანდიდატებს აირჩევს მოსამართლეთა 
თვითმმართველობის ორგანო, მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც თავის მხრივ, შედგება 
სამივე ინსტანციის სასამართლოების ყველა მოსამართლისგან და ასახავენ მოსამართლეთა 
კორპუსის ნებას. 

                                                            
57 Coalition Government as a Reflection of a Nation’s Politics and Society: A Comparative Study of Parliamentary Parties and Cabinets 
in 12 Countries, Edited by M. Evans, 2019, Routledge, 9.  
58 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23/5/1949, Art 94.  
59ქ. კუკავა, მ. ტალახაძე, ნ. ნოზაძე, „საქართველოს უზენაესი სასამართლო – ინსტიტუციური და სამართლებრივი ჩარჩოს 
ანალიზი“, 2020, 48. 
60 იხ. დისკუსია: „საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტება“, 2020 წლის 26 მაისი, საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია.  
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დასკვნა  
სტატიაში ნაჩვენებია საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტონომიურობის მნიშვნელობა, როლი, მისი 
პოლიტიკური ელფერები, საკონსტიტუციო კონტროლის პოლიტიკურ-სამართლებრივი არსი 
განპირობებულია მისი მოქმედების მასშტაბითა და საგნით. საკონსტიტუციო სასამართლო, 
რომელიც ემიჯნება და უარს ამბობს პოლიტიკაზე, ღალატობს თავის ფუნქციას, რადგან 
აპოლიტიკური საკონსტიტუციო იუსტიცია არ არსებობს,61  ასეთი გამიჯვნა ამბივალენტური, 
კონტრპროდუქტიული და არარეალურია.62  

გაანალიზდა საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საერთო სასამართლოების შერწყმის იდეა, 
რომელიც კონსტიტუციის შემუშავების დროიდან არ კარგავს აქტუალურობას. იდეის 
განხორციელების წინააღმდეგ სტატიაში დაფიქსირდა ძირითადად სამი არგუმენტი: 
სპეციალიზების, პოლიტიზირებისა და უფლებამოსილებათა ინსტიტუციონალიზების. სტატიის 
მეორე ნაწილი დაეთმო წარმოდგენებს უცხოელ მოსამართლეთა საკონსტიტუციო კონტროლში 
ჩართვის შესახებ. კერძოდ კი, უცხოელ მოსამართლეთათვის სახელმწიფოს საშინაო და საგარეო 
პოლიტიკური ვექტორების რევიზიის უფლებამოსილების მინიჭების პრობლემატიკას.  

სტატიის ბოლო ნაწილი დაეთმო საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ არსებული 
პრობლემატიკის გამომწვევი ფორმალური მიზეზების ძიებას და ამ ფორმალისტური 
არათანმიმდევრულობით შექმნილ მდგომარეობას. დასახელდა განათლების ცენზის შესახებ 
საკანონმდებლო უზუსტობა. გაანალიზდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დაკომპლექტების 
ამორფულობა და მიეთითა მეტად რელევანტურ და კონსტიტუციურ დაკომპლექტების მოდელზე. 

 

                                                            
61 დ. გრიმი, „რა არის პოლიტიკური საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებაში“, წიგნში „კონსტიტუციონალიზმი - მიღწევები 
და გამოწვევები“, სამეცნიერო რედ. და გამომცემლები: მ. უგრეხელიძე და ბ. ქანთარია, გამომცემლობა უნივერსალი, 2019, 
176. 
62 ტოკვილი წერდა, “აშშ-ში იშვიათად თუ მოიძებნება პოლიტიკური საკითხი, რომელიც ადრე თუ გვიან სასამართლოს 
განსახილველი არ გახდება”, იხ. A. de Tocqueville, “Democracy in America (Original work published 1835)”, J.D Mayer ed., George 
Ferguson trans., Anchor, 1969, 270. 
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ბავშვის უფლებათა კოდექსის მნიშვნელობა ბავშვთა სამართლებრივი 
მდგომარეობის  გაუმჯობესებისთვის საქართველოში და საერთაშორისო 

სტანდარტები 

მარიამ მახვილაძე,  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი          
საქართველოში უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა 
დამაკმაყოფილებელი არ ყოფილა. ამის მიზეზი საზოგადოების დაბალი ცნობიერების დონე 
აღმოჩნდა ბავშვის უფლებებისა და პიროვნული აღზრდის შესახებ. ნაშრომის მიზანია წარმოაჩინოს 
ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით უახლოეს წარსულში არსებული ხარვეზები სამართლებრივ 
ჭრილში და განიხილოს ბავშვის უფლებების უზრუნველყოფის მნიშვნელობა სახელმწიფოებრივ და 
საერთაშორისო დონეზე.  
ნაშრომის საკვანძო საკითხია - საქართველოს პარლამენტის მიერ 2019 წლის 27 სექტემბერს 
მიღებული ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსის’’ ცალკეული მუხლების მნიშვნელოვანი 
მახასიათებლების წარმოჩენა და მათი შედარება საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრაქტიკასთან, 
კერძოდ, გაეროსა და ევროსაბჭოს მიდგომებთან.   
კვლევისას გამოყენებულია ისტორიული, სტატისტიკური, შედარებითი მეთოდები, რომელთა 
საფუძველზე ვითარდება ნაშრომის  საკვანძო საკითხი- ბავშვთა უფლებები საქართველოში და 
ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომლის შინაარსის ანალიზისას  წინა პარაგრაფში მოცემული თემები 
იქნება განხილული. 
საკვანძო სიტყვები: ბავშვები, უფლებები, რეალიზაცია, სახელმწიფო, პერსპექტივები. 

Abstract  
For last decades, legal status of child has not been satisfactory in Georgia. The reason was a lack of awareness 
in society of how to raise a child and what kind of rights of the child exist generally. This work aims at 
representing mistakes related to the child rights’ issues; discussing them within the legal frame and 
emphasizing its importance at national and international levels.  
The key issue of the work is to review specific articles and important features of the code on the rights of the 
child adopted by the Parliament of Georgia on 27th September 2019 as well as to compare them with 
international standards and practice, in particular, approaches of the UN and  
CoE.  

During the process of research, historical, statistical and comparative methods were used in order show the 
developing vision of international society towards the rights of the child. Except it, the work includes the 
survey, with positive results, which was implemented to discover the awareness of newly adopted code in 
society in Georgia. 

Key Words: Children; Rights, Realization, Government, Perspectives. 

შესავალი 
საქართველო ,,ბავშვის უფლებების შესახებ’’ კონვენციას 1994 წელს შეუერთდა. რატიფიცირებას 
მოჰყვა არაერთი სახელისუფლო ორგანოს, თანამდებობის პირის ბრძანება-დადგენილებები,1 
რომლებიც ბავშვის უფლებებსა და კეთილდღეობას ეხებოდა.  მიუხედავად საერთაშორისო 
ვალდებულების აღებასთან ერთად მრავალი სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის 
განხორციელებისა, უახლოეს წარსულში საზოგადოებაში კვლავ სახეზეა ბავშვის უფლებების 
შემლახავი ფაქტორები სახელმწიფოსა თუ მოქალაქეების-  მშობლების, საჯარო მოხელეების, 
მასწავლებლების, ბავშვის ახლობლების-მხრიდან. ეს უკანასკნელი  საქართველოს სახალხო 
დამცველისა და საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობის მიერ 
განხორციელებული,  ქვემოთ დამოწმებული კვლევა-ანგარიშებით დასტურდება. სწორედ 
                                                            
1ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტები საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე ,, დოკუმენტების 
საძიებო სისტემაში’’ სიტყვით: ბავშვის უფლებები (ავტორი), ხელმისაწვდომია აქ: https://matsne.gov.ge/ka, [უ. გ. 14.01.2021].  
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აღნიშნული გახდა ბავშვის უფლებათა კოდექსის მიღების შესახებ შენიშვნებისა და 
რეკომენდაციების წარმოშობის საფუძველი  საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან საქართველოს 
მიმართ.  

1. რეფორმამდე არსებული მდგომარეობა საქართველოში 
სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშში, მითითებულია, რომ  ,,2016 წელს სახელმწიფოს მიერ 
განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, ბავშვის უფლებების 
გათვალისწინება, დაცვა და ხელშეწყობა კვლავ პრობლემად რჩება. ბავშვთა მიმართ ძალადობის, 
უკიდურესი სიღარიბისა და ბავშვის უფლებათა სხვა დარღვევების აღმოსაფხვრელად მიღებული 
ზომები არასაკმარისია (...) ოჯახსა და საზოგადოებაში ბავშვი კვლავ რჩება ყველაზე მოწყვლად 
წევრად, რომლის ხმა, ხშირ შემთხვევაში, არ ისმის’’.2  ანგარიშში აღნუსხულია შემთხვევები, 
სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც ცხადყოფს საქართველოს სკოლებსა და ოჯახებში 
არსებული მდგომარეობის შეუსაბამობას ,,ბავშვის უფლებათა შესახებ’’ კონვენციით აღიარებულ 
სტანდარტებსა და მოთხოვნებთან, კერძოდ, მე-13, მე-19, 27-ე მუხლებთან, რომლებიც, შესაბამისად, 
ითვალისწინებს: აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლებას,   ბავშვების დაცვას ფიზიკური თუ 
ფსიქოლოგიური ძალადობისგან და სათანადო პირობებში ცხოვრების უფლებას.  

,,მსოფლიოს ბევრი სხვა ქვეყნის მსგავსად, აღზრდის ძალადობრივი მეთოდები საკმაოდ 
გავრცელებულია საქართველოში’’.3 ფსიქოლოგიურ   აგრესიას  ყველაზე ხშირად მიმართავს 
მშობელი, სკოლაში კი დისციპლინის დამყარებისათვის მასწავლებელი ყვირილს იყენებს. 
შეინიშნება ბავშვისთვის შეურაცხმყოფელი სახელის დაძახება, შეჯანჯღარება, ბავშვის 
ხელზე/მხრებზე/ფეხზე შიშველი ხელის დარტყმა და სხვა.4 გარდა ამისა, კვლევაში აღნიშნულია- 
,,საგანგაშო სიგნალია ის ფაქტი, რომ ხუთიდან ერთი ბავშვისთვის ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 
მშობელს ხელი დაურტყამს’’,5  რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბავშვისათვის არასრულფასოვანი 
გარემოს არსებობას განვითარებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციისთვის. 

ცვლილებამდე არსებულ პერიოდში საქართველოს ომბუდსმენის კიდევ ერთი ანგარიშიდან  
ირკვევა, რომ მაღალმთიან ,,რიგ ტერიტორიულ ერთეულებსა და სოფლებში არ ფუნქციონირებს 
სამედიცინო პუნქტები და საავადმყოფოები, ამბულატორიების დიდ ნაწილს არ ჰყავს ბავშვთა ექიმი 
(პედიატრი)’’.6 სხვადასხვა ასპექტის გათვალისწინებით პრობლემურია ზოგადი განათლების 
უფლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის უფლების განხორციელებაც და ყურადღებას იპყრობს 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მდგომარეობაც ზემოაღნიშნული უფლებების 
უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობების არარსებობის გამო, რაც მათ ფიზიკურ, გონებრივ თუ 
პიროვნულ განვითარებაზე ნეგატიურად მოქმედებს.7 

რაც შეეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას, ,,რიგ შემთხვევებში ადგილი აქვს, ბავშვთან 
არასპეციალიზებულ პირთა კომუნიკაციას, პოლიციასა და პროკურატურაში მათ გამოკითხვას სხვა 
ბრალდებულებისა და თანამშრომლების თანდასწრებით. (...)’’.8   ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ 
პრაქტიკაში ბავშვის ინტერესები, ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა მხედველობაში არ მიიღებოდა, 
რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს, კერძოდ, ,,პეკინის წესების’’ მე-12 წესს, 
რომელიც პირდაპირ მიუთითებს პოლიციის, ბავშვთან კონტაქტის მქონე პირველი რგოლის 
თანამშრომლების ინსტრუქტირებასა და გადამზადებაზე.9 

2015 წელს საქართველოს პარლამენტმა ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი’’ მიიღო 
(შემდგომში ამკ). ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღების ერთ-ერთ მიზეზად, 
                                                            
2 საქართველოს სახალხო დამცველი, ,,ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში’’, 2016, გვ. 5. 
3 გაეროს ბავშვთა ფონდი, ,,ბავშვის აღზრდის პრაქტიკა საქართველოში’’, 2020, გვ. 27. 
4 იქვე, გვ. 28. 
5 იქვე. 
6 საქართველოს სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრი, ,,სპეციალური ანგარიში საქართველოს მაღალმთიან 
რეგიონებში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ’’, 2015, გვ. 12. 
7 იქვე, გვ. 34-41. 
8 საქართველოს სახალხო დამცველი, „არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში“, 2016, 
გვ. 46. 
9 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, rule 12. 
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ისევე როგორც ეს საერთაშორისო დონეზეა მიღებული, სახელმწიფო არსებული კანონმდებლობის 
არასრულწლოვნის განსაკუთრებულ ფიზიკურ და ფსიქიკურ მდგომარეობასთან შეუსაბამობას 
ასახელებდა’’.10  მიუხედავად პროგრესისა, იგი ,,სრულყოფილად მაინც ვერ ასრულებდა ბავშვის 
უფლებათა დაცვის კონვენციასთან შეერთებით ნაკისრ ვალდებულებებს’’.11 კერძოდ,  ,,პროფესორი 
შალიკაშვილი სამართლიანად შენიშნავს, რომ ამკ-ის ცალკეული მუხლები არ პასუხობენ 
არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის მოთხოვნას’’.12  
საერთაშორისო საზოგადოებას, მსგავსად სხვა სოციალური პრობლემებისა, საქართველოს 
მდგომარეობა უყურადღებოდ არ დაუტოვებია. ,,გაეროს ბავშვთა უფლებების კომიტეტმა 
საქართველოს მთავრობას მოუწოდა მიეღო ზოგადი კანონი ბავშვის უფლებების შესახებ, რომელშიც 
ასახული იქნებოდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა უფლებათა კონვენციისა და 
დამატებითი ოქმების დებულებები’’.13  
და შედეგმაც არ დააყოვნა. საქართველომ ბავშვის უფლებათა კონვენციის შესახებ ,,30 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით (...) მიცემული ერთ-ერთი დაპირება’’14 შეასრულა და ბავშვის 
უფლებათა შესახებ კოდექსი მიიღო, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა 
საქართველოში, ღასან ხალილმა, ,,ისტორიული მოვლენა’' უწოდა.15 

2. საერთაშორისო ხედვა და პრაქტიკა 

2.1. საერთაშორისო სამართლებრივი ჩარჩო 

1989 წლის 20 ნოემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ,,ბავშვის უფლებების შესახებ’’ 
კონვენცია (შემდგომში კონვენცია) მიიღო, რომლის პრეამბულის თანახმად,  მონაწილე მხარეები   
,,მხედველობაში იღებენ რა ბავშვის უფლებათა დეკლარაციის მითითებას, რომ ბავშვს, მისი 
ფიზიკური და გონებრივი მოუმწიფებლობის გამო, ესაჭიროება სპეციალური დაცვა და ზრუნვა, 
შესატყვისი სამართლებრივი დაცვის ჩათვლით, როგორც დაბადებამდე, ისე დაბადების შემდეგ’’. 
მიუხედავად იმისა, რომ კონვენცია პირველ შეთანხმებას არ წარმოადგენდა ბავშვის უფლებების 
შესახებ,  ეს იყო ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც 
ბავშვის უფლებებს ბავშვების ცხოვრების ყოველი ასპექტით განიხილავდა. უნდა აღნიშნოს 
პირველი საერთაშორისო ორგანიზაციის, ერთა ლიგის მიერ მიღებული 1924 წლის დეკლარაციაც 
,,ბავშვის უფლებების შესახებ’’, რომლის თანახმად  ,,კაცობრიობას აკისრია მოვალეობა, ბავშვს 
მისცეს საუკეთესო რამ, რასაც იგი ფლობს’’;16 და 1948 წლის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციაში, რომელშიც გაჟღერებულია- ,,დედებსა და ბავშვებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული 
ზრუნვა და თანადგომა’’.17 
კონვენციის შემდგომ, არაერთი  სპეციალიზებული დოკუმენტი შეიქმნა ბავშვის უფლებათა 
სფეროში. კერძოდ, ,,ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმების აკრძალვისა და დაუყოვნებლივ 
აღმოფხვრის ღონისძიებების შესახებ’’ კონვენცია და ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციის 
ფაკულტატური ოქმები ,,შეიარაღებულ კონფლიქტში ბავშვთა მონაწილეობის შესახებ’’; ,,ბავშვებით 
ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ’’ და ,,შეტყობინებების 
პროცედურების შესახებ’’. გარდა ზემოაღნიშნულისა, არსებობს. მინიმალური სტანდარტები, ე. წ. 

                                                            
10 ვ. ხარებაშვილი, ,,არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა, როგორც არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების ფუნდამენტური პრინციპი და მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა’’, თბილისი, 2019,  გვ.3. 
11 ი. იმერლიშვილი, ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება საქართველოში და საერთაშორისო სტანდარტები’’, წიგნში კ. 
კორკელია (რედ.), ,,ადამიანის უფლებათა დაცვა და სახელმწიფოს დემოკრატიული ტრანსფორმაცია’’, 2020,  გვ. 70-71. 
12  იხ. სქოლიო 11,  გვ. 13. 
13 საქართველოს სახალხო დამცველი, ,,ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში’’, 2016, გვ.6. 
14 UNICEF, ,, ბავშვთა უფლებათა კოდექსი - მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოში მცხოვრები ყველა ბავშვისთვის’’, 2019 
წლის  04 დეკემბერი,  ხელმისაწვდომია აქ: https://www.unicef.org/georgia/ka, [უ. გ. 14.01.2021]. 
15  იქვე. 
16 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Legislative History of the Convention on the rights of the 
child’’, Volume I, United Nations New York and Geneva, 2007, p. 3. 
17 მუხლი 25, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 1948. 
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,,პეკინის წესები’’,18 ,,ჰავანის წესები’’,19 ,,ვენის პრინციპები’’20 და სხვ. რომლებიც პირდაპირ 
არასრულწლოვანის მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეხება.  

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო სავსებით იაზრებს ბავშვის უფლებების 
უზრუნველყოფის მნიშვნელობას უკეთესი მომავლის შექმნისათვის და  ცდილობს სამართლებრივ 
ჩარჩოში მოაქციოს ყველა სფერო. აღნიშნულის დასტურია, ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო 
აქტები, რომლებიც სპეციალიზებული სახით არის შექმნილი საერთაშორისო საზოგადოების მიერ.  

2.2. სახელმწიფო და ბავშვის უფლებები 

,,პრაქტიკულად სახელმწიფო პოლიტიკის ყველა სფერო-  დაწყებული განათლებიდან 
დამთავრებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვით- გარკვეულწილად მოქმედებს ბავშვებზე არასწორი 
პოლიტიკის წარმოებისას, რომელიც ვერ ახერხებს ბავშვების საჭიროებათა გათვალისწინებას და 
ნეგატიური გავლენა აქვს საზოგადოების ყველა წევრის მომავალზე’’.21 

ბავშვის უფლებების დაცვის პროცესში დემოკრატიული სახელმწიფო სამივე შტო, საკანონმდებლო, 
სასამართლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებაა ჩართული, თითოეულის როლი ერთმანეთთან 
განსაკუთრებით მჭიდროდ არის დაკავშირებული მართლმსაჯულების სფეროში, რადგან,  
ბუნებრივია, სახელმწიფოს ან  რომელიმე ორგანოს ოფიციალური გადაწყვეტილება და ზოგადად 
ბავშვის ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები, საკანონმდებლო ორგანოს აქტებს 
ეფუძნება.  გარდა ამისა, სახელმწიფოს პოლიტიკის შინაარსის შემუშავება ბავშვებისა და მათი 
ოჯახების მიმართ სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტით განისაზღვრება. აქედან გამომდინარე, 
შესაძლოა საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა  მიენიჭოს პარლამენტის საქმიანობას და ბავშვის 
უფლებების სფეროს მოწესრიგების სფეროში პარლამენტის საკანონმდებლო და საკონტროლო 
ფუნქციებს. ,,საკანონმდებლო ორგანოები და მათი წევრები უნდა წარმოადგენდნენ ბავშვის დაცვის 
ჩემპიონებს. მათ აქვთ არა მხოლოდ მთავრობის გადაწყვეტილებებსა და ქმედებებზე გავლენის 
გავრცელების საშუალება, არამედ ხალხისა და ამომრჩევლების დაკავშირების შესაძლებლობაც,  
რათა გავლენა მოახდინონ საზოგადოებრივ აზრსა და ქცევაზე’’.22 

 2.3. ბავშვის უფლებები და მდგრადი განვითარება   

თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ მთავარ საზრუნავად გლობალური პრობლემების 
აღმოფხვრისთვის მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულება რჩება. Agenda 2030-ის 
განსახორციელებლად და მსოფლიოს უკეთესობისკენ შეცვლისთვის 2015  წელს ნიუ- იორკში, 
მდგრადი განვითარების სამიტზე, გაეროს ყველა ქვეყანამ ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომელშიც 
დასახულია 17 მიზნის მიღწევა. ამ დოკუმენტში გამოკვეთილად ჩანს ბავშვთა როლი მდგრადი 
განვითარების პროცესში, კერძოდ, მითითებულია: ,,ბავშვები და ახალგაზრდები, განურჩევლად 
სქესისა, არიან ძალიან საჭირო  ელჩები ცვლილებებისათვის, რომლებიც იპოვიან ამ მიზნებში 
პლატფორმას,  იმისთვის, რომ წარმოაჩინონ საკუთარი უსასრულო შესაძლებლობები უკეთესი 
მომავლის შექმნისთვის მოქმედების პროცესში’’.23 შესაბამისად Agenda 2030-ის შესასრულებლად 
მნიშვნელოვანია ბავშვების კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და საუკეთესო ინტერესებისებრ 
მოქმედება როგორც სახელმწიფოს, ისე საზოგადოების მხრიდან.  

ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის ასპექტებს მდგრადი განვითარების მიზნებს უკავშირებს 
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიონერი. მის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ  ,,ბავშვთა 
უფლებების უზრუნველყოფა წარმოადგენს მდგრადი მომავლისა და ადამიანის უფლებების 
                                                            
18 გაეროს სტანდარტული მინიმალური წესები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ადმინისტრირების შესახებ,1989. 
19 გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნების დასაცავად, 1990. 
20 სახელმძღვანელო პრინციპები სისხლის სამართლის სისტემაში ბავშვებთან დაკავშირებით მოქმედების შესახებ, 1997. 
21 UNICEF, ,,Child rights and why they matter’’, ხელმისაწვდომია აქ:  https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-
why-they-matter, [უ. გ. 14.01.2021]. 
22 D. O'Donnell, “Child Protection A handbook for parliamentarians’’, UNICEF, 2004, p. 22.  
23UN, ,,TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT’’ , A/RES/70/1, 2015, 51. 
(თარგმანი - ავტორი). 
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რეალიზაციის დაცვის საფუძველს’’.24 კავშირი უფრო მკაფიოდ ჩანს მდგრადი განვითარების 
კონკრეტული მიზნის განხილვის მაგალითზეც, რომელიც არავის ტოვებს უკან. თუ არ არსებობს 
ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ბავშვებისთვის, არ არსებობს გენდერული თანასწორობა ოჯახში, 
რომელიც ფიზიკური/ფსიქოლოგიური ძალადობით არის გამოწვეული, არ არის განათლება, 
სანიტარია და სუფთა წყალი ხელმისაწვდომი სახელმწიფოს უმოქმედობით..., მაშინ საფრთხე არა 
ირიბად, არამედ პირდაპირ ექმნება გაეროს მდგრადი განვითარების შემდეგი მიზნების მიღწევას:  
მიზანი N4 -ხარისხიანი განათლება, მიზანი N5- გენდერული თანასწორობა და მიზანი N6- სუფთა 
წყალი და სანიტარია. ზემოაღნიშნულზე უფლება ყველა ბავშვს აქვს, რაც აღნიშნულია ბავშვთა 
უფლებების შესახებ კონვენციაში მე-1925, 24-ე26 და 28-ე27 მუხლების სახით. 

3. ბავშვის უფლებათა კოდექსი საქართველოში  და საერთაშორისო სტანდარტები 

3.1. ძირითადი უფლებები და   თავისუფლებები  

ამ უფლებებს კოდექსში პირველი წიგნის მეორე თავი ეთმობა და შინაარსობრივად მჭიდრო 
კავშირშია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციასა და ბავშვის უფლებათა შესახებ 
კონვენციასთან. მეორე თავში ყურადღებას იპყრობს  სიახლე ტერმინის სახით- ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესი, რომლის დეფინიცია კოდექსის შესავალ დებულებებშია მოცემული.28 ტერმინი ზუსტი 
თარგმანია ბავშვთა კონვენციის მესამე მუხლიდან, რომელიც კოდექსის შინაარსის ქვაკუთხედია-
ბავშვს უფლება აქვს, მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას 
უპირატესობა მიენიჭოს მის საუკეთესო ინტერესებს’’- აღნიშნულია კოდექსის მე-5 მუხლში. 
სიტყვა ,,უპირატესობა’’ წარმოაჩენს,  რომ პროცესში სხვა საბუთებთან, გარემოებებთან მიმართებით 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესი უპირველესი, უმთავრესი, გადამწყვეტი ძალის მქონე  არ არის და სხვა 
ფაქტორებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. იგივე წარმოჩინდება კონვენციაშიც, რომლის მე-3 
მუხლზე საუბრისას UNICEF სახელმძღვანელოში აღნიშნავს, ფორმულირება ითვალისწინებს, რომ 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესები ყოველთვის არ იქნება განცალკევებულ მდგომარეობაში, როგორც 
დომინანტად მისაჩნევი ფაქტორი; შეიძლება მასთან ერთად იყოს ადამიანის უფლებებთან 
დაკავშირებული წინააღმდეგობრივი ინტერესები, მაგალითად, ბავშვებს შორის, ბავშვების სხვა 
ჯგუფებს შორის ...’’.29 

საყურადღებოა სხვა მუხლებიც, რომელთა შინაარსი უკავშირდება ზრდასრული, ქმედუნარიანი 
პირის მოქმედებას, კერძოდ, ბავშვის ინტელექტუალური შემოქმედების უფლება, ბავშვის 
გაერთიანებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებები, პირადი და ოჯახური ცხოვრების 
უფლება და სხვ. 

3.2. ოჯახის ავტონომიურობის საკითხი კოდექსის შინაარსის მიხედვით 

,,ოჯახის ავტონომია არის განცალკევებული მდგომარეობა სოციალური ინტერვენციიდან, 
რომელიც წარმოიშობა მაშინ, როცა ოჯახის წევრებს უფლება აქვთ გამოიყენონ პირადი ცხოვრების 
უფლება ოჯახში გადაწყვეტილებების მიღების დროს’’. 30  კოდექსის რამდენიმე მუხლი, რომლებიც 
ბავშვისა და ოჯახის თანაცხოვრებას, ურთიერთობას ეხება, შინაარსობრივად გამორიცხავს ოჯახის 
ავტონომიას. კოდექსის 26-ე მუხლის  თანახმად, ,,ბავშვი მისი ნების საწინააღმდეგოდ არ უნდა 

                                                            
24UN Office of the High Commissioner for Human Rights, “Input from a child rights perspective to the HighLevel Political Forum on 
Sustainable Development review of ‘eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world’’, 2017, p.1. 
25 ბავშვის უფლება ყველა ფორმის ძალადობისგან დაცვაზე. 
26 ბავშვის უფლება ჯანმრთელობასა და ჯანდაცვის სერვისებზე. 
27 განათლების უფლება. 
28მუხლი 3, ბავშვის უფლებათა კოდექსი, 2019 წლის 27 სექტემბერი. 
29United Nations Children’s Fund, “IMPLEMENTATION HANDBOOK FOR THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE 
CHILD’’, 2007, p. 38. 
30 J. G. McMullen, “Privacy, Family Autonomy, and the Maltreated Child’’, 75,  ,,Marquette. Law Review’’, 1992, pp. 569-598. 
ხელმისაწვდომია აქ:https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1689&context=mulr#:~:text=In%20other%20words%2C%20family%20autonomy,privacy%20in%20family%20decision%2Dmaking, 
[უ. გ. 14.01.2021]. 
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განცალკევდეს მშობლისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათი დაშორება აუცილებელია 
ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე’’. ამავე მუხლში 
იკვეთება საჯარო მოხელისა და ხელისუფლების ორგანოს ჩარევის შესაძლებლობაც. ,,ბავშვის 
მშობლისგან განცალკევების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური მუშაკი. იგი 
შუამდგომლობას წარუდგენს ბავშვის ადგილსამყოფლის მიხედვით რაიონული (საქალაქო) 
სასამართლოს მოსამართლეს...’’. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფო პირდაპირ არ 
მიმართავს განცალკევების პროცედურას. უპირველეს ყოვლისა, ოჯახმა უნდა ისარგებლოს 
სახელმწიფოსგან მიწოდებული დახმარების პროგრამით ფინანსური მდგომარეობის 
გათვალისწინებით (მუხლი 26.5) და მხოლოდ ამის შემდეგ წარმოიშობა  განცალკევების საკითხი. ეს 
მუხლი სახელმწიფოს ავალდებულებს, რომ უმწეო, ღარიბი ოჯახებისთვის შეიმუშაოს გონივრული, 
მიზანშეწონილი დახმარების პროგრამები, რომლებიც მათ ბავშვის ,,ჩამორთმევამდე’’ არ მიიყვანს.  
განცალკევების საკითხზე საუბრობს კონვენციის მე-9 მუხლი და ასახელებს კონკრეტულ 
ვითარებებს განცალკევების მიზეზად: ,,ეს შეიძლება აუცილებელი გახდეს ამა თუ იმ კონკრეტულ 
შემთხვევაში, მაგალითად, როცა მშობლები სასტიკად ექცევიან ბავშვს და არ ზრუნავენ მასზე, ან 
როცა მშობლები ცხოვრობენ ცალ-ცალკე და აუცილებელია ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის 
თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება’’ 

ამგვარად, ოჯახის ურთიერთობების სფეროში შეიძლება ჩაერიოს სახელმწიფო, თუ ოჯახის 
ზრდასრული წევრები განზრახ ან განზრახვის გარეშე ვერ ახერხებენ უზრუნველყონ   ,,ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების’’ დაცვა ბავშვებისათვის.  

3.3. განათლების მიღების უფლება 

 კოდექსის 35-ე მუხლის თანახმად, ,,სახელმწიფო უზრუნველყოფს ხარისხიანი ადრეული, 
სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ყველა ბავშვისთვის თანაბარ 
ხელმისაწვდომობას განათლების ინკლუზიური სისტემის დანერგვით...’’. ,,ინკლუზიური 
განათლება ნიშნავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების 
მაქსიმალურ ჩართვას სასწავლო პროცესში. ინკლუზიური განათლება მიზნად ისახავს სპეციალური 
საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვების განათლების ხელშეწყობას, შესაძლებლობების 
გამოვლენასა და განვითარებას’’.31 ეს ფაქტი კოდექსის ერთ-ერთი მისასალმებელი მხარეა 
დღევანდელ საქართველოში არსებული ვითარების გათვალისწინებით, კერძოდ, მიზეზი შემდეგია:  
,,შეზღუდული შესაძლებლობა საქართველოში (სხვა საზოგადოებებშიც) ხშირად განიხილება 
როგორც „ავადმყოფობა“ და არა სოციალური გამოწვევა. (...) საზოგადოების შეუსაბამო 
შეხედულებები და დამოკიდებულება ასაზრდოებს და განაპირობებს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ქმედებებსაც, რაც ხშირად დისკრიმინაციულია და ადამიანის 
ფუნდამენტურ უფლებებს ეწინააღმდეგება’’.32    
კოდექსი პირდაპირ არ საუბრობს ბულინგზე, რომელიც ყველა ქვეყანაში, მათ შორის, 
საქართველოშიც სასკოლო ცხოვრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება, მაგრამ 
სახელმწიფოს ავალდებულებს განახორციელოს ბავშვთა შორის ჩაგვრის პრევენცია. ,,დაუშვებელია 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დისციპლინურ ზომად ნებისმიერი ფორმის ძალადობის 
გამოყენება, მათ შორის, ფიზიკური დასჯა ან სხვა სასტიკი ან დამამცირებელი მოპყრობა ან 
სასჯელის გამოყენება (მუხლი 38.1).    

3.4. ბავშვის უფლება სოციალურ დაცვაზე, ცხოვრების სათანადო პირობებსა და 
განვითარებაზე 

                                                            
31 თ. პაჭკორია (რედ. ავტორობით), ..ვისწავლოთ ერთად : ინკლუზიური განათლება’’ , 2008, გვ. 5.  
32 სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი, ,,საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ’’, 2020,  გვ .4, ხელმისაწვდომია აქ: 
https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home/library/democratic_governance/disability-research.html, [უ. გ. 14.01.2021]. 
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ბავშვის სოციალური დაცვის უფლება სახელმწიფოს ავალდებულებს განახორციელოს ისეთი 
ღონისძიებები, რომლებიც  მიმართული იქნება ბავშვის ოჯახისა და ბავშვის საცხოვრებელი 
პირობების სტანდარტიზაციისკენ. ეს უფლება უკავშირდება ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციას, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ,,ყველას აქვს უფლება საკუთარი თავისა და ოჯახის 
ჯანმრთელობისთვის,  კეთილდღეობისთვის სათანადო, სტანდარტულ საცხოვრებელ პირობებში 
იცხოვროს, რაც მოიცავს საკვებს, ტანსაცმელს, საცხოვრებელსა, სამედიცინო და სოციალურ 
სერვისებს...’’ კოდექსით საქართველოს სახელისუფლებო ორგანოები ვალდებულია ბავშვის 
სოციალური მხარდაჭერისთვის განახორციელოს შესაბამისი პროგრამები და ითანამშრომლონ 
რეგიონულ დონეზე ისეთ საკითხებში, რომლებიც ბავშვის უფლებებს ეხება.33 
ბავშვთა უფლებების კომიტეტი ზოგად კომენტარში აღნიშნავს, რომ ,,პირობითად სიღარიბეში 
გაზრდა საფუძველს აქრობს ბავშვის კეთილდღეობას, სოციალურ ინკლუზიასა და საკუთარი თავის 
პატივისცემას, ასევე ამცირებს სწავლისა და განვითარების შესაძლებლობებს. აბსოლუტურ 
სიღარიბეში გაზრდას კიდევ უფრო სერიოზული შედეგები მოჰყვება, რომლებიც ბავშვთა 
გადარჩენასა და ჯანმრთელობას ემუქრება, ისევე როგორც ცხოვრების ხარისხს. ამის გამო 
სახელმწიფოები იძულებულნი არიან, რომ მოახდინონ სისტემატური სტრატეგიების 
იმპლემენტაცია, რათა შემცირდეს სიღარიბე ადრეულ ბავშვობაში...’’.34  

3.5. ბავშვის უფლება მართლმსაჯულებაზე       

კოდექსის მეათე თავი (წიგნი I) მართლმსაჯულების სფეროში ბავშვს უფლებებსა და მის წინაშე 
არსებულ სხვადასხვა სახელისუფლებო ორგანოს ვალდებულებებზე საუბრობს. ეს თავი 
ყურადღებას იპყრობს იმით, რომ ბავშვის მიმართ სამართალდამცავების მოქმედება განისაზღვრება 
მულტიდისციპლინური მიდგომებით, რომლებშიც მონაწილეობს სხვადასხვა დარგის 
პროფესიონალი-ადვოკატი, ფსიქოლოგი, გამომძიებელი...- ერთად ,,ბავშვის ფსიქოლოგიური, 
სოციალური, ემოციური და ფიზიკური ჯანმრთელობის შეფასებისა და მისი საუკეთესო 
ინტერესების დადგენის მიზნით’’.35 ამ მიდგომას იზიარებს ევროსაბჭოს სამართალიც და 
მულტიდისციპლინური თანამშრომლობის მიზნად  ბავშვის მდგომარეობის სრულფასოვნად 
გაგებასა და მისი ფსიქოლოგიური,  სამართლებრივი, სოციალური, ემოციური, ფიზიკური და 
კოგნიტური სიტუაციების აღქმას ასახელებს.36  მეტიც, იგი ითვალისწინებს მოსამართლეებისა და 
სამართალდამცავებისთვის რჩევებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების მიცემას სხვადასხვა 
დისციპლინის პროფესიონალთა მხრიდან მაშინ, როდესაც გადაწყვეტილებამ დიდი გავლენა 
შეიძლება იქონიოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებსა და მის კეთილდღეობაზე.37   
არანაკლებ საინტერესოა ბავშვის პერსონალური მონაცემების დაცვაც, რომელიც ბავშვის უფლებათა 
შესახებ კონვენციის მიხედვით, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ბავშვის ,,პირადი ცხოვრების 
სრული პატივისცემა საქმის გარჩევის ყველა სტადიაზე’’.  ეს მიდგომა ემსახურება ბავშვის დაცვას 
საზოგადოების კრიტიკისგან.  ,,პირადი ცხოვრების პატივისცემის მიზანია იმ ზიანის თავიდან 
აცილება, რომელიც შეიძლება მიადგეს ბავშვს საქმის გაუმართლებელი საჯაროობით. უარყოფითმა 
საჯაროობამ შეიძლება მოახდინოს ბავშვის სტიგმატიზაცია, რაც უარყოფითად აისახება ბავშვის 
შესაძლებლობაზე, მიიღოს განათლება, მოიძიოს სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი. 
კონფიდენციალური პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროება არასასურველ გავლენას ახდენს 
ზოგადად ბავშვის რეინტეგრაციაზე’’.38 
კოდექსში მითითებულია, რომ ,,ბავშვის მიერ მოსაზრების გამოხატვის პროცესს დაკითხვის ფორმა 
არ უნდა ჰქონდეს. ის მეგობრულ გარემოში თავისუფალი დიალოგის სახით უნდა განხორციელდეს. 
დიალოგს უნდა ჰქონდეს არა ბავშვთან პაექრობის, არამედ მისი მხარდაჭერის ხასიათი.'' (მუხლი 
78.8) ბავშვისათვის შესაბამისი, არასტრესული გარემოს შექმნის მნიშვნელობას მხარს უჭერს 

                                                            
33 მუხლი 47.8, ბავშვის უფლებების კოდექსი, 1948. 
34 UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, CRC/C/GC/7, 2005, 26. 
35 მუხლი 72.1, ბავშვის უფლებათა კოდექსი, 2019 წლის  20 სექტემბერი.  
36 Committee of Ministers of the Council of Europe, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-
friendly justice, 17 November 2010, გვ. 23. 
37იქვე, გვ. 66. 
38 საქართველოს სახალხო დამცველი, „არასრულწლოვანი ბრალდებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში“, 
2016, გვ. 26. 
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ევროსაბჭოც და მოუწოდებს ქვეყნებს, რომ მართლმსაჯულების პროცესში უზრუნველყონ 
ბავშვისთვის მეგობრული, კომფორტული, არასტრესული, არადამაშინებელი გარემო, ე.წ. ,,Child-
Friendy Environment’’.39 

დაკვნა 
დასასრულ, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსი 
მაქსიმალურად ითვალისწინებს ,,ბავშვის საუკეთესო ინტერესების’’ დაცვას ბავშვის ცხოვრების 
ყველა ასპექტში. იგი ყურადღებას ამახვილებს ბავშვის კეთილდღეობაზე, განჭვრეტს მის მომავალს 
იმ უფლებების რეალიზაციის გზით, რომლებიც ბავშვის საზოგადოებაში სრულფასოვნად 
ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს.       ამავდროულად კოდექსი სავსებით იზიარებს საერთაშორისო 
სტანდარტებსა და პრაქტიკას, რაც დასტურდება მუხლების შინაარსობრივი მხარით და 
საქართველოს მხარის კოორდინირებული მუშაობის შედეგით გაეროს ბავშვთა ფონდთან.   

საქართველოში  კოდექსის ეფექტურობისთვის- ბავშვთა სამართლებრივი მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისთვის- ძირითად წინაპირობას სამართალდამცავი ორგანოების ქმედითობა 
წარმოადგენს. ამისათვის კი საჭიროა სახელმწიფო უმაღლესი ორგანოებისა და მათდამი 
დაქვემდებარებული ერთეულების მხრიდან მოხდეს კოდექსით აღებული ვალდებულებების 
შესრულების მნიშვნელობის გათვალისწინება.  გარდა ამისა, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
მოსახლეობის, ბავშვისა და მისი ოჯახის წევრებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, რაც 
აუცილებლად უნდა განხორციელდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამოქალაქო 
საზოგადოებების აქტივიზმის- პროექტების, საჯარო შეხვედრების, კამპანიების...- საშუალებით. 

კვლევით დადგინდა, რომ გამოკითხულთა 91%-ს სმენია ბავშვის უფლებათა კოდექსის შესახებ. 
შედეგი ცხადყოფს, რომ კოდექსის ქმედითობისთვის მოსახლეობის ინფორმირებულობა 
განხორციელებადია, რადგან რესპოდენტებმა მოახერხეს ინფორმაციის მოპოვება/მიღება. 
საკმარისია საგანმანათლებლო ზომების მიღება სხვადასხვა დაწესებულების მიერ, რათა კოდექსის 
ცხოვრებაში ამოქმედება და ბავშვთა უფლებების რეალიზაცია პერსპექტიულად მივიჩნიოთ. 

                                                            
39 Committee of Ministers of the Council of Europe, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-
friendly justice, 17 November 2010, pp.84-887.  
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ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში - არასრულწლოვანთა მიმართ 
პატიმრობის შეფარდებამდე გამოსაყენებელი კანონით გათვალისწინებული  

ღონისძიება?! 

სალომე  გულიაშვილი,  

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   

 აბსტრაქტი 

 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით პრინციპის დონეზეა კანონმდებლობით 
განმტკიცებული   არასრულწოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა, აღნიშნულის გარეშე  
საუკეთესოთა შორის საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღება არასრულწლოვნისათვის, რაც  მთავარი 
საკითხია მართლმსაჯულებით სისტემაში შეუძლებელია. აღნიშნულის მიღწევის  ნათელი 
გამოხატულებაა ისეთი ინსტიტუტის შემოღება, როგორიცაა - ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიში. ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში არის ერთგვარი ოქროს ხიდი 
არასრულწლოვნისათვის საუკეთესოთა შორის საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღებისაკენ, რითაც 
მიიღწევა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მიზანი. კანონმდებლობით განსაზღვრულია 
სავალდებულო შემთხვევები, როცა უნდა გამოიყენებოდეს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში 
და იქვე კეთდება დათქმა, რომ სხვა დროსაც შეიძლება, თუ ამის თაობაზე გადაწყვეტილებას 
მიიღებს პროკურორი. იბადება, ლოგიკური კითხვა - გამოიყენება თუ არა იგი არასრულწლოვნის 
უფლებათა და თავისუფლებათა შეზღუდვის ისეთი უკიდურესი საშუალების შეფარდებამდე, 
როგირიცაა აღკვეთის ღონნისძიება - პატიმრობა, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ესაა 
პრევენციულ-უზრუნველმყოფი ღონისძიება და არა დასჯაზე ორიენტირებულია?! რატომ უნდა 
გამოიყენებოდეს პატიმრობის შეფარდებამდე ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში და როგორ 
შეიძლება მისი მოწესრიგება იმ ფონზე, როცა დღევანდელ პრაქტიკაში უმთავრესად დროის 
ფაქტორის  გამო შეუძლებელია მისი გამოყენება. ამ ყოველივეს გაანალიზების მიზნით სტატიაში  
განხილულია თავად ინდივიდუალური მიდგომის არსი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, 
შემდგომ ამისა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში, რის შემდგომაც კულმინაციის სახით 
განხილულია  ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშისა და პატიმრობის საკითხის გადაწყვეტის 
ჯაჭვის გადაკვეთის წერტილის ოქროს შუალედი.  

საკვანძო სიტყვები:  ინდივიდუალიზაცია,  პრინციპი, ინსტიტუტი, კანონმდებლობა. 

  Abstract  

The Juvenile Justice Code is at the level of principle an individual approach to juveniles enshrined in law, 
which is clearly reflected in the introduction of an institution such as the Individual Assessment Report. An 
individual evaluation report is a kind of golden bridge for the juvenile to make the best decision among the 
best, thus achieving the goal of juvenile justice. The law stipulates the mandatory cases when an individual 
assessment report must be used and makes a reservation that it may be made at another time, if a decision is 
made by the prosecutor. A logical question arises - is it used to impose such an extreme measure of restraint 
on the rights and freedoms of a juvenile as a measure of restraint - imprisonment, especially given that it is a 
preventive measure and not focused on punishment ?! Why should an individual assessment report be used 
prior to detention and how can it be adjusted in a context where it is impossible to use it in the current 
practice, mainly due to a time factor. In order to analyze all this, the article discusses the essence of the 
individual approach in juvenile justice itself, followed by the individual assessment report, which culminates 
in the golden interval between the intersection of the individual assessment report and the detention case. 

Key words: Individualization, principle, institute, legislation. 

შესავალი  

საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით, არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის 
პროცესუალური საკითხები  სრულწლოვანთაგან მეტად მსუბუქი მიდგომით ხასიათდება. 
დამკვირდებულია, რომ  ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მისი აღზრდისა და რესოციალიზაციისათვის 
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და არც ერთი უფლებებისა და თავისუფლებების შემზღუდველი ღონისძიება არ უნდა იყოს 
დასჯაზე  ორიენტირებული. სწორედ ამიტომ, დამკვიდრებულია საუკეთესო ინტერესის 
პრიორიტეტულობის პრინციპთა პრინციპის   ყველა პროცესუალურ საკითხთან მიბმის 
აუცილებლობის საკითხი, რაც არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომის პრინციპის 
გათვალისწინების გარეშე არ მიიღწევა, აღნიშნული მთლიანობაში გათვალისწინებულია ისეთი 
ინსტიტუტუტით, როგორიცაა - ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში. არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულება ორინტირებულია ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის დაცვაზე, ამისათვის 
აუცილებელია დაცული იქნეს ბავშვის უფლებები, რაც ბავშვის განვითარებადი შესაძლებლობებისა 
და ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის განმარტების საჭიროების განმარტებით მიიღწევა.1 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, დარგი,  რომელიც ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია  
არის მართლმსაჯულების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რომლის სწორი განვითარება საზოგადოების 
განვითარების ტოლფასია.2 ვინაიდან, ბავშვები განსაკუთრებულად  მოწყვლადი ჯგუფის 
წარმომადგენლები არიან, აუცილებელია სამართალწარმოება მათ საჭიროებებზე მორგებულად 
მიმდინარობდეს.3 დაუშვებელია ხისტი დამოკიდებულება  და გლობალური მიდგომების გარეშე 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხების გადაწყვეტა.4 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების განვითარებამ საკმაოდ რთული გზა გაიარა.5  კანონთან 
კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნის პიროვნებას როდესაც ვეხებით, აუცილებელია აღინიშნოს, 
რომ საზოგადოების პოზიტიური გავლენის შედეგად  პიროვნება ყალიბდება დადებითად, ხოლო 
სუბკულტურული ფასეულობების გავლენის შედეგად იგი გვევლინება ასოციალური ქმედების 
ჩამდენ პირად, რომელიც არამარტო უგულებელყოფს და აბუჩად იგდებს საზოგადოებაში არსებულ 
ტრადიციებსა და მორალის ნორმებს, ასევე  ჩადის დანაშაულს.6 სწორედ ამიტომ, არასრულწლოვნის 
მიმართ ნებისმიერი შემზღუდველი ხასიათის ღონისძიება განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა 
იქნეს გატარებული. არასრულწლოვანთა მიმართ მიდგომების შეცვლის აუცილებლობიდან 
გამომდინარე საქართველომ გაიზიარა  განვითარებული სახელმწიფოების (გერმანია, სერბეთი, 
ხორვატია, ჰოლანდია, იტალია, პორტუგალია, რუმინეთი, მაკედონია) პრაქტიკა, რის საფუძველზეც 
შეიქმნა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელსაც ,,რევოლუციურ პროექტსაც“ 
უწოდებენ ქართულ სამართლებრივ სივრცეში. მაშინ  როდესაც ბავშვთა უფლებები ყველა  
დემოკრატიულ სახელმწიფოში პრიორიტეტია, ჩვენს ქვეყანას  არ ჰქონდა ინსტიტუციონალური 
მიდგომა ამ სფეროსადმი, ამ ფონზე კი არასრულწლოვანთა საუკეთესო  ინტერესებზე მორგებული, 
კოდიფიცირებული სამართლებრივი აქტის შემოღება ნამდვილად ინოვაციური და რევოლუციური 
ნაბიჯია.7 

ქართული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება კლასიკური გაგებით სწორედ 2016 წელს  დაიწყო 
- არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღებით. 2016 წლამდე არასრულწლოვანთა  
მიმართ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სისხლის სამართალწარმოების 
ცალკეული საკითხები  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით რეგულირდებოდა,  რასაც 
მხოლოდ ერთი თავი ეთმობოდა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ამოქმედდა 
2016 წლის პირველი იანვრიდან, რომლის განმარტებით ბარათშიც აღნიშნულია, რომ მისი მიღების  
მიზეზი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში   არასრულწლოვანთა მონაწილეობის 
მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის 

                                                            
1 ი. იმერლიშვილი, ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება საქართველოში და საერთაშორისო სტანდარტები”, კ. 
კორკელია (რედაქტორი), ,,ადამიანის უფლებათა დაცვა და სახელმწიფოს დემოკრატიული ტრანსფორმაცია“, 2020. გვ. 66. 
2 ი. ჩხეიძე, ,, არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა“,  2018. გვ.11. 
3 ე. კავთუაშვილი, ,,არასრულწლოვანის გამოკითხვა და დაკითხვა“, 11, ,,სამართალი და მსოფლიო“, 2019. გვ. 156. 
4  ი. ჩხეიძე, ,, არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა“,  2018. გვ.12. 
5 ქართულ მართლმსაჯულებას ისეთი რადიკალური  ნაბიჯების გადადგმაც კი მოუწია, როგორიცაა 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკის 14-დან 12 წლამდე დაწევა ცალკეული დანაშაულების მიმართ, ამასთან 
საინტერესოა, რომ 1998 წლის 20 თებერვლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მიზანშეუწონლად თვლიდა 
არასრულწლოვნის მიმართ პატიმრობის შეფარდებას.  

6 ე. კავთუაშვილი, ,,კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი - ფსიქოლოგიურ, თეოლოგიურ, პედაგოგიურ და 
იურიდიულ ჭრილში“, 4(52), ,,მართლმსაჯულება და კანონი“, 2016. გვ. 99. 

7 ი. ჩხეიძე,  ,,არასრულოწვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა“, 2018. გვ.17. 
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საჭიროებაა - არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინების აუცილებლობა.8 
მართალია, წინგადადგმული ნაბიჯია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
შემუშავება, რაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე ორინეტირებული ნორმატიული აქტია, თუმცა 
იგი  განვითარებისა და დახვეწის პროცესშია.   

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ერთ-ერთი სენსიტიური საკითხია - პატიმრობა. 
თავისუფლების უფლების შეზღუდვით ადამიანი ფაქტობრივად მოკლებული რჩება  სხვა 
უფლებების განხორციელების შესაძლებლობას, რაც ავალდებულებს კანონმდებელს, 
თავისუფლების უფლების შეზღუდვისას დაიცვას კონსტიტუციით დადგენილი ჩარევის მკაცრი 
სამართლებრივი სტანდარტები.9 არსებობს თავისუფლების უფლებაში ჩარევის სხვადასხვა 
ფორმები, რის მიხედვითაც განსხვავებულია მათგან დაცვის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 
გარანტიები. რაც უფრო მძიმე ფორმით ხდება ადამიანის თავისუფლების  უფლების შეზღუდვა, 
დაცვის უფრო მეტი გარანტიის არსებობა მოეთხოვება სახელმწიფოს.10 სწორედ ამგვარი მიდგომაა 
პატიმრობის გამოყენების დროსაც, რაც გარანტირებული უნდა იყოს როგორც მატერიალური, ასევე 
კონსტიტუციურ რანგში აყვანილი პროცესუალური ნორმების ერთობლიობით.11 წინასწარი 
პატიმრობა მაქსიმალურად იშვიათად უნდა გამოიყენებოდეს და მათ მაგივრად ალტერნატიული 
ღონისძიებების გამოყენებაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი.12 ,,სასამართლომ და სამართალდამცავმა  
ორგანოებმა  ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოს, რომ არასრულწლოვანი საზოგადოების ჯგუფის 
წევრს წარმოადგენს, მისი განვითარება დამოკიდებულია  ქვეყნის სოციალურ, კულტურულ, 
საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და მათი ზეგავლენის ერთგვარი 
შედეგია, ხოლო არასრულწლოვანი  ძალიან მგრძნობიარეა მის გარშემო არსებული ემოციური 
კლიმატის და მიმდინარე მოვლენების მიმართ. ზოგადად, არასრულწლოვან  დამნაშავეებს 
გამონაკლისის გარდა, სრულწლოვან დამნაშავეთაგან განსხვავებით არ შეუძლიათ  მათ მიერ 
ჩადენილი დანაშაულის ხასიათისა   და ხარისხის მთლიანად, სრულყოფილად გაცნობიერება, რაც 
ზოგიერთი მოზარდის მცირე ასაკის ან არასაკმაო ინტელექტუალური  მომზადების ან 
გამოუცდელობასთან   დაკავშირებულია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ პოზიტიური 
როლი ითამაშოს არასრულწლოვანი დამნაშავე  პირების  ხელახალი აღზრდისა  და  
რესოციალიზაციის მიზნით. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვნის მიმართ აღკვეთის 
ღონისძიების გამოყენება და აღკვეთის ღონისძიების ეტაპზე კონკრეტული ფორმის შერჩევა მოხდეს 
განსაკუთრებული  სიფრთხილით, ნებისმიერი ღონისძიება ყველა შემთხვევაში  იყოს მისი 
პიროვნებისა და ჩადენილი ქმედების  თანაზომიერი (პროპორციული), ხოლო უპირატესობა 
ყოველთვის მიენიჭოს უფლებათა და თავისუფლებათა  შეზღუდვის ყველაზე მსუბუქ ფორმას, რათა 
უპირველესად გათვალისწინებული იქნას არასრულწლოვნის მომავალში სათანადო აღზრდისა და 
მისი საზოგადოების ღირსეულ  წევრად ჩამოყალიბების შესაძლებლობა“.13  

ნაშრომი განსაკუთრებულად აქტუალურია, ვინაიდან ინოვაციურად უდგენა საკითხს და სათანადო 
საკანონმდებლო ბაზის გაანალიზების შემდგომ პასუხს დაგადაჭრის გზას იძლევა 
ინდივიდუალური სეფასების ანგარიშისა და პატიმრობის შეფარდების საკითხის დამაკავშირებელ 
გზაზე.  

                                                            
8 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის განმარტებითი ბარათი, ხელმისაწვდომია აქ: file0012.pdf (factcheck.ge) 

[უ. გ. 01.09.2021]. 
9 თ. ტუღუში და ,,სხვათა“, ,,ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების  
პრაქტიკა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საქართველოს სახალხო დამცველი“, გამომცემლობა ,,საქართველოს  
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“, 2013.  გვ.106. 
10 იქვე. გვ.106 
11  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 6 აპრილის №2/1/415 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს 
სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ , II.პარაგრაფი. 1. 
12 ე. გაბრიჩიძე, ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობა  და მისი მოქმედების სფერო“, ავტორთა 
კოლექტივი (რედაქტორი ნ. გვენეტაძე) ,,მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების, სასამართლო მედიაციისა და  
არასრულწოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე“, 2017. გვ. 137. 
13 თბილისის  სააპელაციო სასამართლოს  საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება, №1გ/178-15 საქმეზე. 
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1.  არასრულწლოვნისადმი ინიდივიდუალური მიდგომა - არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული ნორმა-პრინციპი 

არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა პრინციპის დონეზე გატარებული ნორმაა, 
კერძოდ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მე-14 მუხლში ინკორპორირებულია 
აღნიშნული პრინციპი და განმარტებულია მისი მნიშვნელობა: ,,1. არასრულწლოვნის მიმართ 
გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება მისი ინდივიდუალური განვითარების დონე, 
ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები, განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, 
ოჯახური ვითარება და სხვა გარემოებები, რომელიც  არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის 
თავისებურებების, საჭიროებების განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა. 2. არასრულწლოვანთა  
მართლმსაჯულების  პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი პირი 
არასრულწლოვანს  განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას“.14 არასრულწლოვნისადმი 
ინდივიდუალური მიდგომა, პირველ რიგში, გულისხმობს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება 
მხოლოდ კონკრეტულ ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ეხებოდეს.15 აღნიშნული პრინციპი 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას და 
არასრულწლოვნისადმი მოპყრობისას.16 გადაწყვეტილების მიღებაში უნდა მოვიაზროთ პროცესის 
მიმდინარეობისას მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, მათ შორის, ცხადია, აღკვეთის 
ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტა, რაც მით უფრო ყურადსაღებია, რაც უფრო მკაცრი აღკვეთის 
ღონისძიებას ვიყენებთ.17 

არასრულწლოვნისადმი ინდივიდუალური მიდგომა სულ რამდენიმე საკითხს ითვალისწინებს მე-
14 მუხლში, რაც ამომწურავი ცხადია ვერ იქნება. კერძოდ, ეს საკითებია: ასაკი, განვითარების დონე, 
ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები, განათლების დონე, არასრულწლოვნის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება, სხვა გარემოებები, არასრულწლოვნების ფაქტი.  
განვიხილოთ თითოეული მათგანი, რაც წარმოდგენას შეგვიქმნის თუ რას მოითხოვს 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი პროცესის მწარმოებელი პირებისაგან 
გადაწყვეტილების მიღებამდე.  

არასრულწლოვნის ასაკის მნიშვნელობა დაკავშირებულია მის მიმართ მისაღები გადაწყვეტილების 
თანაზომიერებასთან. თანაზომიერების პირნციპი კი უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს იმას, რომ 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირის მიმართ გამოყენებული ღონისძიება ჩადენილი ქმედების 
პროპორციული უნდა იყოს.18 პროპორციულობის პრინციპის მიხედვით, ღონისძიება მაშინაა 
თანაზომიერი, როდესაც  კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირს არათანაზომიერად არ ტვირთავს.19 
პროპორციულობის ან/და თანაზომიერების პრინციპის განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებულია მე-7 მუხლში, სადაც 
თანაზომიერების პრინციპის სახითაა მოცემული: ,,კანონთან კონფლიქტში მყოფი 
არასრულწლოვნის მიმართ გამოყენებული ზომა ჩადენილი ქმედების თანაზომიერი უნდა იყოს და 
მის პიროვნებას, ასაკს, საგანმანათლებლო, სოციალური და სხვა საჭიროებებს უნდა 
შეესაბამებოდეს“.20  თანაზომიერების  პრინციპი მოითხოვს დაცული იქნეს ის ოთხი 
სტრუქტურული ელემენტი, რაც ერთიანობაში მის დაცულობაზე მიუთითებს, როგორიცაა: 
ლეგიტიმური მიზანი,  გამოსადეგობა, აუცილებლობა და პროპორციულობა.21 

                                                            
14 მუხლი 14, საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი  2015. 
15 მ. შალიკაშვილი, გ. მიქანაძე,  ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება (სახელმძღვანელო)“, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 
2016. გვ. 87. 
16 ავტორათა კოლექტივი, რედაქტორები  გ. ნაჭყებია,  ნ. თოდუა, ,,სისხლის სამართალი (სახელმძღვანელო), ზოგადი 
ნაწილი“, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 2016. გვ. 668. 
17 იქვე. გვ. 668. 
18 მ. უგრეხელიძე, ,,სამართალი, როგორც განზომილებითი სისტემა“,,,ოთარ გამყრელიძე - 80, საიუბილეო სამეცნიერო 
კრებული“, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 2016. გვ. 28. 
19 ავტორთა კოლექტივი, რედაქტორი, ნ. თოდუა, ,,სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები 
საქართველოში“, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 2016. გვ. 502. 
20 მუხლი 7, საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ 2015. 
21 ავტორთა კოლექტივი, რედაქტორი პ. ტურავა ,,საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე, საქართველოს 
მოქალაქეობა. ადამიანის ზირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცელობა შპს ,,პეტიტი“, 2013. გვ. 24. 
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არასრულწლოვანი  არის პირი 14 წლიდან 17 წლამდე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს 
მართლმსაჯულებით სისტემაში ,,მოხვედრილია“ 14 წლის თუ 17 წლის ბავშვი, ვინაიდან მათი ბიო-
ფსიქო-სოციალური მდგომარეობა არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ამ განსხვავების 
ანალიზის გარეშე სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლებელია. არასრულწლოვნის ასაკი 
ემთხვევა ე.წ. ,,გარდატეხის პერიოდს“, რასაც ფსიქოლოგიაში უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია 
პიროვნებად ჩამოყალიბების პროცესში. ამ დროს ხშირია ,,მე“-ს წარმოჩენის მიზნით სხვადასხვა 
დევიაციური საქციელის ჩადენა, აგრესიის გამოხატვა, შესაბამისად, არასრულწლოვნისადმი 
მიდგომა განსაკუთრებით სათუთი უნდა იყოს. 22 

არასრულწლოვნის განვითარების დონეში იგულისხმება როგორც ფსიქიკური, ისე 
ინტელექტუალური და ფიზიკური განვითარება. ვინაიდან არასრულწლოვანმა უნდა გააცნობიეროს 
მის მიერ ჩადენილი ქმედების  ხასიათი და რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის გავლით შედეგი 
თვალსაჩინო იყოს.  ცხოვრების, აღზრდისა და განვითარების პირობები არის ძალიან 
მნიშვნელოვანი. აქ ყურადსაღებია თუ როგორ საცხოვრებელ პირობებში უწევს არასრულწლოვანს 
ცხოვრება, აქვს თუ არა ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობები, ამასთან, როგორ ზნეობრივ 
გარემოში იზრდება, რა ღირებულებების მქონე ოჯახი და გარემოცვა ჰყავს, რაც საბოლოოდ მის 
განვითარებაზე არსებით კვალს ტოვებს.  განათლების დონეს რაც შეეხება, შეიძლება ითქვას, რომ 
იგი ფაქტობრივად პირდაპირ  კავშირშია დანაშაულის ჩადენასთან. განათლება ისაა, რაც ადამიანის 
მიმართ მეტ სოციალურ პასუხისმგებლობას გიყალიბებს.  ამასთან,  აღქმასთან მნიშვნელოვან 
კავშირშია, თუ რამდენად აღიქვამს ჩადენილ დანაშაულს არასრულწლოვანი, როგორია მისი 
დამოკიდებულება ჩადენილისადმი და რას ფიქრობს სამომავლოდ. არასრულწლოვნის  
ჯანმრთელობის მდგომარეობა აუცილებლად გასათვალისწინებელი საკითხია, მით უფრო, 
როდესაც ვსაუბრობთ არასრულწლოვნისადმი პატიმრობის შეფარდებაზე. როგორია მისი 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი პატიმრობაში ყოფნა იმაზე დიდი ზიანის მომტანი ხომ არ 
იქნება ვიდრე თავისუფლებაში ყოფნა?! ამიტომაც, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის არსი ამ 
მიმართებით უდიდესია. შეუძლებელია ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში  ,,numeras clausas” 
პრინციპით სრულად  ჩამოთვლიდეს გასათვალისწინებელ  გარემოებებს, ამიტომაც არის დათქმა 
,,და სხვა გარემოებების“  შესახებ. მასში მოიაზრება ყველაფერი, რაც კონკრეტული 
არასრულწლოვნისათვის მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მისაღებად და სიტყვა-სიტყვით არაა 
გათვალისწინებული  კოდექსის აღნიშულ მუხლში. იგი ფართო ლავირების საშუალებას იძლევა, 
რაც ინტერპრეტირებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, მასში შეიძლება მოვიაზროთ, 
არასრულწლოვნის ჰობი, რით ერთობა თავისუფალ დროს, რა მისწრაფებები გააჩნია და ასე შემდეგ, 
რაც მის პიროვნებას მეტად თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს.  

2.  ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის არსი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში 

2015 წლის 12 ივნისს მიღებული არასრულწლოვანთა  მართლმსაჯულების კოდექსი 
ითვალისწინებდა ახალ ინსტიტუტს - ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშს. საერთაშორისო 
სტანდარტების მიხედვით, აუცილებელია, რომ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში  ბავშვების 
სისხლის  სამართლებრივი პროცედურების აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი გახდეს.23 
საინტერესოა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა აღნიშნულის მსგავსი მოდელის 
ამოქმედების თაობაზე  ჯერ კიდევ 2010 წლის 20 იანვარს გამოცემულ  რეკომენდაციაში დააფიქსირა, 
სადაც ნათქვამია, რომ: ,,ეროვნული კანონმდებლობის გათვალისწინებით, პრობაციის სამსახურებმა 
შეიძლება მოამზადონ    ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშები იმისთვის, რომ შესაბამისმა 
ორგანოებმა სათანადო იძულების ღონისძიებები გამოიყენონ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
მიმართ. ასეთი ინფორმაცია უნდა მომდინარეობდეს პირველწყაროსგან და იგი შესაძლებლობის 
ფარგლებში უნდა იყოს  გადამოწმებული.24 ნებისმიერი საერთაშორისო აქტი, რომელიც ეხება 

                                                            
22 მ. შალიკაშვილი, ,,არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის სისხლისსამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და 
ფსიქოლოგიური ასპექტები“, 2013.  გვ. 13. 
23 2016 წლის 11 მაისის ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა  2016/800/EU  არასრულწლოვანი ბრალდებულისა და 
ეჭვმიტანილების  პროცესუალური  უსაფრთხოების თაობაზე;  2012 წლის 25 ოქტომბრის  ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს  
დირექტივა    2012/29/EU მსხვერპლთა დაცვის მინიმალური  სტანდარტების თაობაზე. 
24 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/REC(2010) 1 წევრი სახელმწიფოებისათვის ევროსაბჭოს 
პრობაციის წესების შესახებ, პუნქტი 42-43 
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ბავშვთა უფლებების დაცვას სხვადასხვა გზით უთითებს ამ საკითხზე. არასრულწლოვანთა 
სამართალწარმოების მიმდინარეობისას  ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას მხედველობაში  
უნდა იქნეს მიღებული  არასრულწლოვანთა კეთილდღეობის  უზრუნველყოფა, მისი ასაკი, 
განაჩენის სიმძიმე კი განსაზღვრული უნდა იყოს იმგვარად, რომ ეს იყოს აღზრდის და არა 
დასჯისკენ მიმართული, რათა ამან ხელი შეუწყოს მის დაბრუნებას საზოგადოებაში.25 აღნიშნული 
ინსტიტუტის არსი უნდა დაკავშირდეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხთან, როგორიცაა ამკ-ის მე-14 
მუხლში  პრინციპის დონეზე  გატარებული  - არასრულწლოვნისადმი  ინდივიდუალური მიდგომა, 
რომლის მიხედვითაც არასრულწლოვნის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინება  
მისი ინდივიდუალური მახასიათებლები: ასაკი, განვითარების დონე, ცხოვრების, აღზრდისა და 
განვითარების პირობები, განათლება, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური ვითარება და სხვა 
გარემოებები, რომლებიც არასრულწლოვნის ხასიათისა და ქცევის თავისებურებების შეფასების და 
მისი საჭიროებების განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან, არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე პროცესის მწარმოებელი პირი 
არასრულწლოვანს განსაკუთებული ყურადღებით უნდა მოეპყრას.  ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიში მიზნად ისახავს არასრულწლოვნის სოციალური გარემოს, მისი უნარების, 
ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად  მაქსიმალურად მასზე მორგებული   
სისხლისსამართლებრივი ღონისძიების გამოყენებას, რაც აუცილებელია არასრულწლოვნის 
საუკეთესო ინტერესების პრაქტიკაში გათვალისწინებისათვის. ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშში  ასახულია არასრულწლოვნის განსაკუთრებული საჭიროებები, რაც მიზნად ისახავს  
არასრულწლოვნის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის რეკომენდებული 
ღონისძიებების შემუშავებას.26 ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიშის მიზანია მოსამართლეს 
მიეწოდოს ინფორმაცია ბავშვის ბიო-ფსიქო-სოციალური საჭიროების შესახებ, იგი არის 
სარეკომანდაციო ხასიათის და არა რაიმე მტკიცებულებითი ხასიათის დოკუმენტი.27 

ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიშის შედგენისათვის სოციალური მუშაკი არასრულწლოვნის 
საჭიროებების, დანაშაულის ჩადენის რისკებისა და უნარების შესახებ  დეტალურ ინფორმაციას 
იღებს არასრულწლოვნის ჯანმრთელობის, ფსიქოლოგიური განვითარების, განათლებისა და 
სოციალური მდგომარეობის შეფასების შედეგად.28 სოციალური  მუშაკი ინფორმაციის წყაროზე 
დაყრდნობით და საკუთარი დაკვირვებების შედეგად ავსებს ინდივიდუალური შეფასების 
ანგარიშს, რომელიც მოიცავს არასრულწლოვანთან  დაკავშირებულ შემდეგი სახის ინფორმაციას: ა) 
ზოგადი ინფორმაცია  არასრულწლოვნის შესახებ; ბ) მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ; გ) 
ფიზიკური განვითარებისა და ჯამრთელობის  მდგომარეობის შესახებ; დ) ემოციური, კოგნიტური 
განვითარების და ქცევითი თავისებურებების შესახებ; ე) განათლების, პროფესიული მომზადების, 
სპორტული საქმიანობისა და სამუშაო გამოცდილების შესახებ; ვ) ოჯახისა და საცხოვრებელი 
გარემოს შესახებ; ზ) სოციალური ქსელისა და ურთიერთობების შესახებ.29 

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას აუცილებელია სოციალური მუშაკის მიერ  
განხილული იყოს მოზარდის დამოკიდებულება  ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებისადმი, მისი 

                                                            
25 პუნქტი 37 (ბ), კონვენცია  ბავშვის უფლებების შესახებ  1989.  
26თ.მახარობლიძე, ,,ინდივიდუალური შეფასების  ანგარიშის მნიშვნელობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში“, 1,  
,,სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები“, 2016. გვ. 86. 
27 სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში არასრულწლოვან ბრალდებულთა, მოწმეთა და დაზარალებულთა 
საპროცესო უფლებების დაცვა, საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, 2020. გვ. 31. 
28 ამერიკის  შეერთებულ შტატებში არასრულწლოვნის საქმის წარმოებისას გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანია დადგენილი 
იქნეს დანაშაულის ჩადენის ფაქტობრივი გარემოებები ასევე კუმულაციურად მიმდინარეობს მუშაობა არასრულწლოვნის 
პიროვნების დადგენის ფართო გაგებით, რაც გულისხმობს მისი ფსიქიკური  დონის შეფასებას, განვითარების დონეს, 
მოწმდება გარემო, სადაც იგი ცხოვრობს, აგრეთვე მის პიროვნებასთან დაკავშირებული სხვა გარემოებები. ამ გარემოებების 
დადგენის მიზნით, ისმენენ არასრულწლოვანი მშობლის, მეურვის და სხვა პირთა ინფორმაციებს, რომელთაგანაც შეიძლება 
მიიღონ საჭირო ინფორმაცია. ამ ყოველივეს შესახებ მოხსენება უნდა იქნეს წარდგენილი სოციალური მომსახურების 
ცენტრიდან, რათა გადაწყვეტილება მორგებული იყოს არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესებს - იხ. Juvenile COURTS act 
(official  no. 111/1997 chapter 7, pre-trial proceeding, article 70. 
29  საქართელოს  იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრების   2016 წლის 15 მარტის  
№132/№ 95/№ 23 ერთობლივი ბრძანება, პუნქტი 8. 
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მოტივაცია დანაშაულის   ჩადენისადმი. მოზარდის დანაშაულებრივი საქციელი, მისი ემოციური 
მდგომარეობა დანაშაულებრივი საქციელის  შემდეგ.30 

ამრიგად, ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში არის ინდივიდუალური მიდგომის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი გამოხატულება, მაგრამ ამასთან აუცილებელია კანონმდებლის მიერ  მოხდეს 
თავისი წილი პასუხისმგებლობის აღება აღნიშნული ანგარიშის საკანონმდებლო 
სრულყოფისათვის, რათა ხელი შეეწყოს ამ ინსტიტუტის პრაქტიკაში აქტიურ და ჯეროვან 
გამოყენებას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში.31   

3.  ინდივიდიალური შეფასების ანგარიშის გამოყენების არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევები 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის  27-ე  მუხლი სავალდებულოდ ასახელებს ხუთ 
შემთხვევას, რა დროსაც უნდა გამოიყენებოდეს ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიში: 1) 
განრიდების ღონისძიების განსაზღვრისას; 2) სასჯელის დანიშვნისას; 3) საპატიმრო სასჯელის 
ინდივიდუალური დაგეგმვისას; 4) არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისას; 5) პირობით ვადამდე 
გათავისუფლების საკითხის განხილვისას. ამასთან, ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიშის 
მომზადება და გათვალისწინება სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, როცა საქმე აკმაყოფილებს  
განრიდების საკანონმდებლო კრიტერიუმებს, თუმცა პროკურორი არ იღებს გადაწყვეტილებას 
არასრულწლოვნის განრიდების შესახებ. ამავე მუხლის მეხუთე ნაწილის მიხედვით კი, 
პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიში  შესაძლებელია მომზადდეს 
და გათვალისწინებულ იქნეს სხვა დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების სტადიაზეც, თუ სისხლის სამართლის  საქმის  მიმდინარეობა და ვადები 
ამის შესაძლებლობას იძლევა. ამავე მუხლის მერვე ნაწილის მიხედვით, ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიში, საჭიროებისამებრ, გაითვალისწინება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე. სისხლის სამართლის პროცესის ყოველ მომდევნო სტადიაზე 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას მხედველობაში მიიღება წინა 
ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში არსებული ინფორმაცია, თუმცაღა პროცესის ყოველ 
მომდევნო სტადიაზე მზადდება ახალი ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში.32  ჩამოთვლილ 
სტადიებზე  ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია, წესი და 
სტანდარტი განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის მინისტრების 2016 წლის 15 მარტის №132/№95/№23 ერთობლივი ბრძანებით, 
რომელშიც  განსაზღვრული და დარეგულირებულია ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშთან 
დაკავშირებული საკითხები. 

4.  ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიში და პატიმრობის გამოყენება ?! 

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშზე მსჯელობისას უნდა  განვსაზღვროთ რას გვეუბნება 
კანონი, ანუ რა დროს, რა შემთხვევებში გამოიყენება იგი და რა პრობლემური საკითხებია, რომელიც 
არასრულწლოვნის მიმართ პატიმრობის გამოყენებასთანაა დაკავშირებული. პატიმრობის 
შეფარდება განსაკუთრებულად მძიმე დაღს  ტოვებს არასრულწლოვანი ბრალდებულის სულიერი 
განვითარების საკითხში, ამ ფონზე გამოძიების ორგანოებსა და სასამართლოს ესაჭიროება  
მაქსიმალურად დეტალურად ჰქონდეს შესწავლილი არასრულწლოვნის პროფილი მრავალი 
კუთხით, რისთვისაც ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის არსებობა აუცილებლობას უნდა 
წარმოადგენდეს.33 

საინტერესოა, აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საკითხის განხილვისას, მით უმეტეს როცა საქმე 
ეხება ყველაზე მკაცრ აღკვეთის ღონისძიებას, როგორიცაა პატიმრობა უნდა გამოიყენებოდეს თუ 
არა ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში? შეგვიძლია კი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
კოდექსის 27-ე მუხლის რომელიმე ნაწილში წავიკითხოთ კანონმდებლის მიერ შესაბამისი 
                                                            
30მ. შალიკაშვილი, ,,არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის სისხლისსამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და 
ფსიქოლოგიური ასპექტები“,  2013.  გვ. 142. 
31თ. მახარობლიძე, ,,ინდივიდუალური შეფასების  ანგარიშის მნიშვნელობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში“, 1,  
,,სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები“, 2016. გვ. 86. 
32 მუხლი 27, საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ 2015. 
33  M. Shalikashvili,  ,,The Juvenaile Justice Code is two  yeaars old“, 9, ,,South Caucasus Law Journal“, 2018-2019. p.175. 



229

 

 

ორგანოებისათვის ამგვარი დაშვების შესაძლებლობა?! პირველ რიგში, უნდა ითქვას, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 27-ე მუხლში, სადაც მოცემულია ხუთი სტადია, 
სადაც სავალდებულოა ინდივიდუალური შეფასების  ანგარიშის  მომზადება და გათვალისწინება, 
სადაც მოცემული არაა აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების სტადია. ამრიგად, სავალდებულოდ 
გათვალისწინება არ განსაზღვრა კანონმდებელმა, თუმცა, ამავე მუხლის მეხუთე ნაწილში  
ნათქვამია, რომ პროკურორის დადგენილებით ინდივიდუალური შეფასების ანგარიში 
შესაძლებელია მომზადდეს მის დისკრეციას მიკუთვნებული საკითხების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების  დროს, თუ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობა და ვადები ამის 
შესაძლებლობას იძლევა. საინტერესოა, რას გულისხმობს ვადები და როგორ შეიძლება ვიმსჯელოთ 
ამ საკითხთან დაკავშირებით  აღკვეთის ღონისძიების საკითხის განხილვისას. ინდივიდუალური 
შეფასების ანგარიშის მომზადების ვადას განსაზღვრავს ბრძანების დანართი, რომლის მიხედვითაც 
ეს ვადაა 10 დღე, რაც პროკურორის გადაწყვეტილებით, როცა ამის საჭიროება არსებობს შეიძლება 
გაგრძელდეს.34 იურიდიულ წრეებში  აღნიშნული ვადაც მიჩნეულია მცირე ვადად, რადგან 
პრაქტიკაში  რთულია სოციალური მუშაკის მიერ  მოძიებულ და დამუშავებულ იქნეს ყველა ის 
ინფორმაცია, რაც ასახული უნდა იყოს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშში.35 რაც შეეხება ვადას, 
რამდენად თავსებადია იგი აღკვეთის ღონისძიების სტადიაზე და რამდენად მოხერხებადია მისი 
შედგენა სოციალური მუშაკის მიერ. ზოგადად, ვადების კუთხით პრობლემურია, რადგან სანამ 
არასრულწლოვანი პირი ცნობილი არ იქნება ბრალდებულად შესაბამისი პროცედურის შესაბამისად 
მანამდე სოციალური მუშაკისადმი მიმართვას პროკურორი ვერ განახორციელებს დისკრეციის 
ფარგლებში, რომ გადაწყვიტოს თუ რომელი აღკვეთის ღონისძიებაა უფრო შედეგობრივი. ამ 
ყველაფრისათის კი ჯამურად ბრალდების მხარეს აქვს 48 საათი, ხოლო შემდეგ სასამართლოს 
გადაწყვეტილების მისაღებად 24 საათი,რაც საბოლოოდ არის მხოლოდ 3 დღე, ეს მაშინ როდესაც 
სოციალური მუშაკის მიერ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის შედგენის მინიმალური ვადა 
არის 10 დღე, პლუს იმის გათვალისწინებაც, რომ  ეს ვადაც არაა საკმარისი. გამოდის, რომ აღკვეთის 
ღონისძიება კარგა ხსნის ჩავლილი იქნება, როდესაც სოციალური მუშაკი ინდივიდულაური 
შეფასების ანგარიშს გაამზადებს; მაშინ როდესაც, გათვალისწინების გარეშე არ უნდა დარჩეს ის, რომ  
პატიმრობის გამოყენებისას ნამდვილად უკიდურესად საჭიროა კარგად იყოს შესწავლილი 
ინდივიდუალური მახასიათებლები, ამრიგად, დროის ნაკლებობის გამო სრული სახით   მართალია 
ვერ ხერხდება  ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიშის წარდგენა, მაგრამ  აუცილებელია ამგვარი 
დოკუმენტის საქმეში არსებობა გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომლითაც  თუნდაც  მცირე, მაგრამ 
აუციელებლად მხედველობაში მისაღები გარემოებები იქნება პატიმრობის შეფარდების საკითხის 
გადაწყვეტამდე.36 

გასათვალისწინებელი გარემოება არის ისიც, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 
ერთმნიშვნელოვნად გაამყარა ინდივიდუალური მახასიათებლების გათვალისწინება პირის მიმართ 
პატიმრობის გამოყენების საკითხის გადაწყვეტისას, მით უფრო როცა საქმე ეხება არასრულწლოვან 
ბრალდებულს.37 

ამკ-ის  27-ე მუხლი არ უთითებს მოსამართლის მიერ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების დროს  
არასრულწლოვნის  ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის გაცნობისა და გამოყენების 
აუცილებლობაზე, თუმცა ამავე მუხლის  მე-8 ნაწილი პირდაპირ საუბრობს არასრულწლოვნის 
მიმართ ინდივიდუალური  შეფასების ანგარიშის საჭიროებისამებრ გათვალისწინების თაობაზე.38 

                                                            
34 საქართველოს იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრების 2016 წლის 15 მარტის  
№132/ №95/ №23 ერთობლივი ბრძანება. 
35 თ. მახარობლიძე, ,,ინდივიდუალური შეფასების  ანგარიშის მნიშვნელობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში“, 1,  
,,სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები“, 2016. გვ. 79. 
36 M. Shalikashvili,  ,,The Juvenaile Justice Code is two  yeaars old“, 9, ,,South Caucasus Law Journal“, 2018-2019. 175. 
37 ნ.  ხაინდრავა ,,და სხვათა“, ,,წინასწარი პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებული   ადამიანის უფლებათა 
სასამართლოს ანალიზი“, 2010.  გვ. 67.  
38  გ. თუმანიშვილი  ,,და სხვათა“, ,,ევროპული და საერთაშორისო  სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის სამართლის 
საპროცესო სამართალზე“, გამომცემლობა ,, მერიდიანი“,  2019. გვ. 540. 
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დასკვნა 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია  იგი იყოს 
ეფექტური, სამართლიანი და ადამიანური,  ვინაიდან მიზანია - არასრულწლოვანთა აღზრდა და არა 
დასჯა.39 პატიმრობის გამოყენებამდე აუცილებელია სასამარლოსათვის მინიმალური დოზით მაინც 
იქნას ცნობილი არასრულწლოვნის ინდივიდუალური მახასიათებლები. ვფიქრობ, საჭიროა, რომ 
დაინერგოს ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის გამოყენება არასრულწლოვანთა მიმართ 
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                                             ნიკა უსუფაშვილი, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 
სისხლის სამართლის პროცესში ბრალდებული განიხილება პოტენციური ინფორმაციის წყაროდ ორ 
შემთხვევაში_როდესაც მას გააჩნია გონებაში ინფორმაცია და ცოდნა საქმის ცალკეული 
რელევანტური გარემოებების შესახებ, რომელსაც პირობითად არამატერიალური ინფორმაცია 
შეიძლება ეწოდოს, მეორე მხრივ, ინფორმაცია შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს ფიზიკურად 
აღქმადი, ხელშესახები ფორმით, რომელიც წარმოადგენს ე.წ. მატერიალურ ინფორმაციას(მაგ., 
ბრალდებულის სისხლის ნიმუში; სვირინგები და სხვ.), შესაბამისად, ნაშრომის თანაავტორთან 
ერთად(ნიკა უსუფაშვილი) შევეცდები წარმოვაჩინო ბრალდებულის სხეულიდან მტკიცებულების 
მოპოვების თავისებურება, რადგანაც სწორედ ამ შემთხვევაში აქვს ადგილი ორ 
ურთიერთსაპირისპირო ინტერესთა კოლიზიას, დამნაშავის დასჯის სახელმწიფო ინტერესსა და 
ბრალდებულის კონსტიტუციითა და სხვა საკანონმდებლო აქტებით მინიჭებულ უფლების დაცვის 
ინტერესს შორის და განვსაზღვროთ მისი მიმართება სისხლის საპროცესო სამართლის ძირითად 
პრინციპებთან. ნაშრომში წარმოდგენილი იქნება ისეთი საგამოძიებო მოქმედებისა და საპროცესო 
იძულების ღონისძიების საკანონმდებლო მოწესირგება, როგორებიცაა პირადი ჩხრეკა და ნიმუშის 
აღება; აგრეთვე, განსაზღვრული იქნება აღნიშნული ღონისძიებებით ძირითად უფლებებში ჩარევის 
ხარისხი, რათა არ მოხდეს პიროვნების ღირსების ხელშეუვალობის კონსტიტუციური პრინციპის 
რღვევა, ასევე არ იქნას ხელყოფილი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის(„პრაივესის უფლება“) 
გარანტია და რაც მთავარია, ევროპული და ქართული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის 
საფუძველზე გაკეთებული იქნება ერთგვარი დასკვნა იმის თაოაბზე, მოიცავს თუ არა 
თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია ბრალდებულის სხეულიდან მტკიცებულების 
მოპოვებას და რა შემთხვევაში გვექნება აღნიშნული პრინციპის დარღვევა. ამდენად, ნაშრომი 
მოგვცემს დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას იმის თაობაზე, რომ თუკი ბრალდებული არ სცემს 
კითხვებზე პასუხს ანუ იყენებს დუმილის უფლებას, პრაქტიკულად არ არსებობს მეთოდი, 
რომელიც მას სიმართლეს ათქმევინებს, თუმცა სრულიად განსხვავებული მიდგომები ჩამოყალიბდა 
მატერიალური ინფორმაციის გამოთხოვის ნაწილში, რაზეც დეტალურად იქნება მსჯელობა. 

საკვანძო სიტყვები: თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია, არამატერიალური ინფორმაცია,  
მატერიალური ინფორმაცია, პრაივესის უფლება, დუმილის უფლება, საგამოძიებო მოქმედება, 
საპროცესო იძულების ღონისძიება. 

Abstract 
In criminal proceedings, the accused is considered a potential source of information in two cases - when he 
has in mind information and knowledge of certain relevant circumstances of the case, which can be called 
conditionally intangible information, on the other hand, information may be presented in a physically 
perceptible form Material information (eg, blood sample of the accused; swearing, etc.), therefore, together 
with the co-author of the paper (Davit Macharashvili) I will try to present the peculiarity of obtaining 
evidence from the body of the accused, because in this case there are two conflicting interests. Between the 
interest of protecting the right conferred by the Constitution and other legislative acts and to define its 
relation to the basic principles of criminal procedure law. The paper will present the legislative regulation of 
such investigative actions and procedural coercive measures as personal search and sampling; These measures 
will also determine the degree of interference with fundamental rights, so as not to violate the constitutional 
principle of inviolability of the dignity of the individual, as well as not to violate the guarantee of inviolability 
of private life (""right of privacy"") and, most importantly, Whether the privilege of protection from self-
incrimination involves obtaining evidence from the body of the accused and in what cases we will have a 
violation of this principle. Thus, the paper allows us to conclude that if the accused does not answer the 
questions or uses the right to remain silent, there is practically no method to tell him the truth, although 
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completely different approaches have been developed in the part of requesting material information, which 
will be discussed in detail. 

Keywords: Privilege of protection from self-incrimination, Intangible information, Material information, 
Right to privacy, Right to silence, Investigative action, Procedural coercive measure. 

შესავალი 
სისხლის სამართლის პროცესში, ფაქტობრივად, შეუძლებელია საქმის განხილვა ისე, რომ ადგილი 
არ ჰქონდეს ორ ურთიერთსაპირისპირო ინსტერესთა კოლიზიას, დამნაშავის დასჯის სახელმწიფო 
ინტერესსა და ბრალდებულის კონსტიტუციითა და სხვა საკანონმდებლო აქტებით მინიჭებულ 
უფლების დაცვის ინტერესს შორის. იქიდან გამომდინარე, რომ სამართლებრივ სახელმწიფოში 
ყოველი ადამიანი, მათ შორის, ბრალდებულიც განიხილება არა „მიზნის მიღწევის საშუალებად“ 
(ობიექტად), არამედ „მიზნად“(სუბიექტად)1 სისხლის სამართლის პროცესის მთავარი ამოცანა 
ხდება ბალანსის მიღწევა ინტერესთა კონფლიქტის დროს, რისთვისაც აუცილებელია სახელმწიფო 
ორგანოთა მოქმედების შესაძლებელობების გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევა.2 
ზემოაღნიშნული პრობლემა თავს იჩენს ისეთი საპროცესო იძულების ღონისძიებისა თუ 
საგამოძიებო მოქმედების განხორციელებისას, როგორებიცაა ბრალდებულის სხეულიდან ნიმუშის 
აღება და პირადი ჩხრეკა. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი უშვებს აღნიშნული საპროცესო 
და საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებას იძულების წესით. თუკი არსებულ რეგულირებას 
შევადარებთ საპროცესო კოდექსით3 და კონსტიტუციით4 განმტკიცებულ თვითინკრიმინაციისაგან 
დაცვის პრივილეგიას5 უდავოდ დავასკვნით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ბრალდებულის არ სურს 
მონაწილეობის მიღება სისხლის სამართლის საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენაში, სახელმწიფო 
ორგანოებს კატეგორიულად ეკრძალებათ მისი იძულება, მაგრამ კანონი, სხვა მხრივ, არ კრძალავს 
საქმისათვის მნიშვნელოვანი საგნისა და ნივთიერებების იძულების გზით ბრალდებულისაგან 
მიღებას.6 თუმცა, საინტერესოა, „თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგიის“ შინაარსის 
დიხოტომიური გაგების დაწესებით(დაუშვებელია ბრალდებულის იძულება, რომ მან აქტიურად 
შეიტანოს წვლილი საკუთარი თავის დანაშაულში მხილებაში, მაგრამ, ბრალდებულმა უნდა 
ითმინოს სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან მასზე ისეთი იძულების ღონისძიებების 
განხორციელება, რაც მას ამხელს დანაშაულის ჩადენაში)7ზედემტად ხომ არ ვაფართოებთ 
აღნიშნული პრინციპის შინაარსობრივ არეალს პიროვნების ღირსების ხელშეუვალობისა და პირადი 
ცხოვრების ხელშეუხებლობის ძირითადი უფლებების საწინააღმდეგოდ? ამდენად, აღნიშნული 
ნაშრომის მთავარი მიზანი იქნება განვიხილოთ ნიმუშის აღებისა და პირადი ჩხრეკის დასაშვებობის 
ფარგლები ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობით განმტკიცებული ძირითადი 
პრინციპების მიხედვით. 

1. ბრალდებულის სხეულიდან მტკიცებულების მოპოვების თავისებურება 
სისხლის სამართლის პროცესში ბრალდებული განიხილება პოტენციური ინფორმაციის წყაროდ ორ 
შემთხვევაში_როდესაც მას გააჩნია გონებაში ინფორმაცია და ცოდნა საქმის ცალკეული 
რელევანტური გარემოებების შესახებ, რომელსაც პირობითად არამატერიალური ინფორმაცია 
შეიძლება ეწოდოს, მეორე მხრივ, ინფორმაცია შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს ფიზიკურად 
აღქმადი, ხელშესახები ფორმით, რომელიც წარმოადგენს ე.წ. მატერიალურ ინფორმაციას (მაგ., 
ბრალდებულის სისხლის ნიმუში; მის სხეულზე არსებული სხვადასხვა დაზიანებები; სვირინგები 

                                                            
1ე. გოცირიძე, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებები და 
თავისუფლებები, თბილისი,  2013 წელი, გვ.109. 
2გ. თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია-75, საიუბილეო კრებული, 2016 წელი, გვ.72. 
3მუხლი 15, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, 2020 წლის 15 ივლისის მდგომარეობით. 
4 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხ.31.11, 2020 წლის 29 ივნისის მდგომარეობით. 
5 „არავინ არ არის ვალდებული, ჩვენება მისცეს საკუთარი თავის წინააღმდეგ ან სხვა პირთა წინააღმდეგ, რომელთა წრეც 
განისაზღვრება ამ კოდექსით“. 
6გ. თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია 75, საიუბილეო კრებული, 2016 წელი, გვ.72. 
7გ. თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია-75, საიუბილეო კრებული, 2016 წელი, გვ.73. 
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და სხვ.). ბრალდებულის სხეული მაშინაც შეიძლება გვევლინებოდეს ინფორმაციის მატარებლად, 
როდესაც მას სხეულში გადამალული აქვს სხვადასხვა საგნები და ნივთიერებები (მაგ., პირის ღრუში 
ან კუჭში გადამალული ნარკოტიკული ნივთიერება და ა.შ.).8 
აღსანიშნავია, რომ სისხლის სამართლის პროცესში ბრალდებულისაგან არამატერიალური 
ინფორმაციის იძულების გზით მოპოვება დაუშვებელია, სწორედ ამას ადასტურებს სსსკ მე-15 
მუხლი („ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის უფლება“, „nemo tenetur”)9. მეტიც, დუმილის უფლება 
აყვანილია კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრინციპის რანგში.10 შესაბამისად, იგულისხმება, რომ 
ადამიანს ამოძრავებს თვითგადარჩენის სინდრომი და ის არ უნდა იქნეს დაყენებული მისთვის 
საზიანო ჩვენების მიცემისა და შეგნებულად ცრუ ჩვენების მიცემისათვის მსჯავრდებას შორის 
არჩევანის წინაშე. ბრალდებულის გონებაში არსებული არამატერიალური ინფორმაცია  
შესაძლებელია სისხლის სამართლის პროცესში მოპოვებული და მტკიცებულებად გამოყენებული 
იყოს, თუ ბრალდებულმა ნებაყოფლობით სხვა პირს გაანდო იგი და ეს უკანასკნელი მოწმის სახით 
იქნება დაკითხული, ასევე როდესაც ბრალდებული მოახდენს არამატერიალური ინფორმაციის 
მატერიალიზაციას მის დისკზე ან ინფორმაციის სხვა მატარებელზე გადატანის გზით და იგი იქნება 
კანონით დადგენილი წესით ამოღებული.11 
რაც შეეხება ბრალდებულის სხეულიდან მატერიალური ინფორმაციის მოპოვებას, იგი დასაშვებია 
სსსკ 121-ე მუხლის 1-ლი ნაწილისა და 147-ე მუხლის, შესაბამისად, პირადი ჩხრეკის ან ნიმუშის 
აღების გზით, რომელიც ბრალდებულის ნების საწინააღმდეგოდ, იძულების წესითაც შესაძლოა 
იქნეს განხორციელებული.  ამდენად, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა 
მტკიცებულების მოპოვებისას განსხვავებულ რეჟმში აქცევს ბრალდებულის ფსიქიკას (გონებაში 
არსებულ ინფორმაციას) და მის სხეულს. მართალია „პიროვნების ღირსების ხელშეუვალობის“ 
პრინციპი სახელმწიფოს კატეგორიულად უკრძალავს ბრალდებულისაგან აღიარებითი ჩვენების 
მიღებას და მისი ნების თავისუფლებაზე ზემოქმედებას იძულების სხვადასხვა ღონისძიების 
გამოყენებით, მაგრამ, სხვა მხრივ, კანონი არ კრძალავს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისათვის 
წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში იძულების პროპორიცული ზომის გამოყენებას12 და 
საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე საგნისა და ნივთიერების იძულების გზით ბრალდებულის 
სხეულიდან აღებას.13  მაშასადამე, სსსკ 38-ე მუხლის მე-17 ნაწილის მიხედვით, მართალია 
ბრალდებული უფლებამოსილია არ მიიღოს მონაწილეობა საგამოძიებო მოქმედებებში, მაგრამ აქ არ 
მოიაზრება მის მიმართ სასამართლოს ნებართვით განხორციელებული ცალკეული იძულების 
ღონისძიებები, რომლის დროსაც ბრალდებულს გააჩნია თმენის ვალდებულება (მაგ., პირადი 
ჩხრეკა, ნიმუშის აღება და სხვ.), რადგან ასეთი მტკიცებულებები ბრალდებულის ნებისაგან 
დამოუკიდებლად არსებობს.14ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 2015 წლის 3 ივლისის განჩინება, რომლითაც სასამართლომ 
საპროცესო სტატუსის მიხედვით განსაზღვრა სხეულიდან ნიმუშის აღებისას იძულების 
დასაშვებობის საკითხი. კერძოდ, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ხმის ნიმუშის აღება, თუნდაც 
მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, როცა ბრალდებული უარს აცხადებს ნიმუშის 
ნებაყოფლობით აღებაზე, წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციითა და საპროცესო 
კანონმდებლობით ბრალდებულისათვის მინიჭებულ უფლებებთან, ხოლო სსსკ 147-ე მუხლის მე-3 
ნაწილთან მიმართებით კოლეგიამ შემდეგი განმარტება გააკეთა: „იგი ეხება ზოგადად იმ პირს, ვინც 
უარს აცხადებს ნიმუშის ნებაყოფლობით აღებაზე(მიცემაზე) და არა უშუალოდ ბრალდებულს, 
რომლის სტატუსიც ამ უკანასკნელს ანიჭებს უფლებამოსილებას არ მიიღოს მონაწილეობა 

                                                            
8იხ. იქვე., გვ.74. 
9 „არავინ არ არის ვალდებული, ჩვენება მისცეს საკუთარი თავის ან სხვა პირთა წინააღმდეგ, რომელთა წრეც განისაზღვრება 
ამ კოდექსით“. 
10 მუხლი 31.11, საქართველოს კონსტიტუცია, 2020 წლის 29 ივნისის მდგომარეობით. 
11 ავტორთა კოლექტივი, რედ. გიორგი გიორგაძე, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2015 
წელი, გვ.124. 
12 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 111-ე მუხლის მე-7 ნაწილი („საგამოძიებო მოქმედების 
ჩატარებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში დასაშვებია იძულების პროპორციული ზომის გამოყენება“), 2020 
წლის 15 ივლისის მდგომარეობით. 
13გ.თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია-75, საიუბილეო კრებული, 2016, გვ.72-75. 
14ავტორთა კოლექტივი, რედ. გიორგი გიორგაძე, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2015 
წელი, გვ.188-189. 
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საგამოძიებო მოქმედებაში, ამ შემთხვევაში, ხმის ნიმუშის აღებაში“.15 ევროსასამართლოს მიერ 
დაფიქსირებული პოზიციები სხვადასხვა საქმეზე თუ კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 
პრინციპების ახლებური გაანალიზება, აბსოლუტურად ადასტურებს, რომ დღესდღეობით პრაქტიკა 
ამ საკითხთან მიმართებით არის სრულიად სხვაგავრი, ამასთან, მართალია სსსკ 147-ე მუხლი არ 
მოიაზრებს მხოლოდ ბრალდებულს, მაგრამ ეს საერთოდაც არ გვაძლევს ნორმის იმდაგავრი 
განმარტების საშუალებას, როგორიც სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ 
განავითარა, მით უმეტეს, მაშინ, როცა საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემის 
ვალდებულებისაგან გათავისუფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრინციპით ისევე 
სარგებლობს პროცესის სხვა მონაწილე, როგორც ბრალდებული. ნაშრომში წარმოდგენილი 
სასამართლო გადაწყვეტილებებიც უდავოდ დაგვარწმუნებს, რომ დღეს პრაქტიკა ცალსახად 
განსხვავებულია. 

2. ბრალდებულის სხეულიდან მტკიცებულების მოპოვება და სისხლის სამართლის 
პროცესის პრინციპები 

ნიმუშის აღებისაგან განსხვავებით, რომელიც გათვალისწინებულია სსსკ-ს 147-ე მუხლით და 
წარმოადგენს საპროცესო მოქმედებას, 121-ე მუხლი წარმოადგენს საგამოძიებო მოქმედებას. სსსკ-ს 
121-ე მუხლის მიზანია იმგვარი შემთხვევების დარეგულირება, როდესაც პირადი ჩხრეკის 
აუცილებლობა სხვა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისას წარმოიშვა, კონკრეტულად ჩხრეკისა და 
ამოღების დროს. სსსკ-ის 121-ე მუხლის გამოყენებას საფუძვლად უდევს დასაბუთებული ვარაუდი, 
რომ პირმა დამალა საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტი. ნაშრომის 
მიზნებისათვის, ამ მუხლზე საუბარი ემსახურება იმ ფაქტს, რომ საქმისათვის მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის შემცველი ობიექტის ამოღება შესაძლებელია პირის სხეულიდან.16პირადი ჩხრეკის 
მსგავსად ნიმუშის აღებაც გარკვეულწილად ძირითად უფლებებში ჩარევას წარმოადგენს, 
შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალურად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი როგორც 
ადამიანის კონსტიტუციური უფლებების დაცვა, ისე სამართლებრივი წესრიგის დაცვა.17 ამიტომაც 
სსსკ 147-ე მუხლი განსხვავებულ მიდგომებს აყალიბებს იმის მიხედვით, ნიმუშის აღება იწვევს თუ 
არა ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს. კერძოდ, ნიმუშის აღებისთვის, დამოუკიდებლად იმისა, ტკივილის 
გამომწვევია თუ არა იგი, აუცილებელია ბრალდებულის თანხმობა, უკუთუ არ იწვევს ფიზიკურ 
ტკივილს, მაგრამ პირი თანხმობას არ აცხადებს (ან პირს არ შეუძლია გამოხატოს ნება მისგან 
ნიმუშის აღების შესახებ), დასაშვებია მისი იძულებითი აღება სასამართლოს განჩინებით ან მის 
გარეშე (გადაუდებელი აუცილებლობისას გამომძიებლის დადგენილებით). თუმცა, იმ შემთხვევაში, 
როცა ჩარევა ძლიერ ტკივილს იწვევს, პირის თანხმობის არარსებობის პირობებში (აგრეთვე სახეზე 
უნდა იყოს მშობლის, მეურვის ან მზრუნველის თანხმობით, თუ ამ პირს არ შესრულებია 16 წელი ან 
თუ დაავადებულია ფსიქიკურად), იძულებითი აღება დასაშვებია მხოლოდ სასამართლოს 
განჩინებით (გამორიცხულია, ამ შემთხვევაში, გამომძიებლის დადგენილებით).  
ამგვარად, ბრალდებულის სხეულიდან ნიმუშის აღების ორი სახე არსებობს: კონფლიქტური და 
არაკონფლიქტური.  

- არაკონფლიქტურია ისეთი შემთხვევა, როდესაც პირი თანახმაა და ნებაყოფლობით 
იძლევა ნიმუშს; 

- კონფლიქტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია ნიმუშის აღება, თუმცა 
ნებაყოფლობით არ იძლევა პირი მას. შესაბამისად, როდესაც პირი წინააღმდეგობას 
უწევს ნიმუშის აღებას, დასაშვებია იძულების ღონისძიების გამოყენება, თუ მის გარეშე 
შეუძლებელია წინააღმდეგობის დაძლევა(გამომძიებელი მაქსიმალურად უნდა 
მოერიდოს ფიზიკური იძულების ზომების გამოყენებას. მიუხედავად პირის შესაძლო 
ნეგატიური დამოკიდებულებისა, გამომძიებელმა და ნიმუშის აღებაში მონაწილე სხვა 
პირებმა უნდა შეინარჩუნონ თავაზიანობა და კეთილგანწყობა, დეტალურად აუხსნან 
სადავო საკითხი. თუ პირი განაგრძობს ხელშეშლას, გამომძიებელი ან მისი დამხმარე 

                                                            
15 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინება N1გ/945-15 საქმეზე. 
16 ე. შუბლაძე, ბრალდებულის ნების საწინააღმდეგოდ მოპოვებული მტკიცებულებები, თბილისი, 2020 წელი, გვ.44-45. 
17 ავტ. კოლექტივი, რედ. ლ. ფაფიაშვილი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), 
თბილისი, 2017 წელი, გვ.515. 
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ჯგუფის წევრები, იძულების გამოყენებით ანეიტრალებენ მის წინააღმდეგობას და 
ახდნენ ნიმუშის აღებას“18 ). 

იძულების შესაბამისი ზომის გამოყენება უნდა იყოს აუცილებელი მიზნის მისაღწევად, 
შესაბამისად, საგამოძიებო ორგანოებმა აღნიშნული უფლებამოსილება არ უნდა გამოიყენონ 
ბოროტად, მათი ვალდებულებაა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეაფასონ თავისუფალი ან 
პირობით თავისუფალი ნიმუშის გამოყენების მიზანშეწონილობა ექსპერიმენტულის 
ალტერნატივად.19 ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 
საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება 2015 წლის 24 ივნისის წინასასამართლო სხდომის საოქმო 
განჩინებაზე, ბრალდების მხარის ცალკეულ მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობასთან 
დაკავშირებით, კერძოდ, ფონოსკოპიურ ექსპერტიზაზე N58/ფ, რომელიც ეხებოდა 
ბრალდებულებისაგან იძულებით აღებულ ხმის ნიმუშს. სასამართლომ მიიჩნია, რომ „...აღნიშნული, 
რა თქმა უნდა, არ ართმევს გამოძიებას სხვა კანონიერი მეთოდებითა და საშუალებებით მოიპოვოს 
ხმის შესადარებელი ნიმუშები, თუ ასეთი არსებობს და ჩაატაროს ფონოსკოპიური ექსპერტიზა 
პიროვნების იდენტიფიცირების მიზნით“.20   

2.1. „პიროვნების   ღირსების ხელშეუვალობა “ 

საინტერესოა, რამდენად შეესაბამება ნიმუშის აღებისას თუ პირადი ჩხრეკისას გამოყენებული 
იძულების პროპორციული ზომები საქართველოს კონსტიტუციის მე-9 მუხლითა და საპროცესო 
კოდექსის მე-4 მუხლით აღიარებული ღირსების ხელშეუვალობის პრინციპს. ღირსების 
ხელშეუვალობის ძირითადი უფლება, როგორც აბსოლუტური უფლება, ადამიანის დაცვას 
უზრუნველყოფს რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის, ადამიანის სხეულის მთლიანობის, 
ფიზიკური ხელშეუხებლობის დაცვის თვალსაზრისით, ვინაიდან აცხადებს, რომ  „დაუშვებელია 
ადამიანის ნების თავისუფლებაზე ზემოქმედება წამების, ძალადობის, სასტიკი მოპყრობის, 
მოტყუების, სამედიცინო ჩარევის, ჰიპნოზის, ასევე სხვა ისეთი ღონისძიებების გამოყენებით, 
რომლებიც ზემოქმედებს ადამიანის მეხსიერებაზე ან აზროვნებაზე“21.  შესაბამისად, ადამიანის 
ღირსება ადგენს ინდივიდის ფიზიკური ხელშეუხებლობის გარანტიას, ადამიანის ფიზიკური 
არსებობის(სიცოცხლის) უფლებას ავრცობს სხეულის ხელშეუხებლობით და ამით განსაზრღვრავს 
ადამიანის დაცვის ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ ფარგლებს.22 
თანამედროვე საერთაშორისო თუ შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკა ადასტურებს, რომ 
ბრალდებულის ნების საწინააღმდეგოდ, მისთვის სისხლის აღება ან სხვა სამედიცინო 
პროცედურების განხორციელება დამნაშავის მტკიცებულების მოსაპოვებლად არ არის 
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა, თუმცა სახელმწიფოს ევალება დაადასტუროს ამის 
აუცილებლობა და მტკიცებულებების მოპოვების ალტერნატიული საშუალების არარსებობა.23  
შესაბამისად, დაუშვებელია ადამიანის სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი საქმიანობის უბრალო 
ობიექტამდე დეგრადირება. ადამიანის ღირსება შეილახება, თუკი პიროვნება რაიმე მიზნის 
მისაღწევი საშუალება გახდება. დაუშვებელია, რომ ადამიანი სისხლის სამართლის პროცესში 
ჭეშმარიტების დადგენის დაუცველი ობიექტი იყოს. ამდენად, აღნიშნულის იმ ფაქტით 
გამართლება, რომ ბრალდებულის სხეულიდან ინფრომაციის მიღება ხდება სავარაუდო დამნაშავის 
მიმართ, ეწინააღმდეგება ადამიანის ღირსების დაცვის გარანტიას, რადგან არავის აქვს უფლება 
მოახდინოს ადამიანთა კლასიფიკაცია მათი სავარაუდო მორალური (ზნეობრივი) ღირებულებების 
მიხედვით. შესაბამისად, ადამიანის ღირსების პატივისცემის გარანტია იცავს როგორც 

                                                            
18ავტორთა კოლექტივი, რედ. მ. ჯანყარაშვილი, გამოძიების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო(Criminal Investigation 
Methodology Manual), თბილისი, 2017, გვ. 266-267. 
19 ავტ. კოლექტივი, რედ. ლ. ფაფიაშვილი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), 
თბილისი, 2017 წელი, გვ.516. 
20 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2015 წლის 24 ივნისის განჩინება N1გ/945-15 საქმეზე. 
21საქართველოს კონსტიტუცია, მუხ.9.2., 2018 წლის 23 მარტის რედაქცია. 
22იხ.  კ. კუბლაშვილი, „ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებები“, თბილისი, 2019 წელი, გვ.78. 
23ე. გოცირიძე, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებები და 
თავისუფლებები, თბილისი, 2013 წელი, გვ.125. 
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ბრალდებულის ნების თავისუფლებას, ისე მის სხეულს ისეთი მოპყრობისაგან, რომელიც აქცევს ამ 
უკანასკნელს სახელმწიფო ორგანოების მიერ წარმოებული პროცესის შიშველ ობიექტად. 24 
მაშასადამე, იმისათვის, რომ დავადგინოთ ხელყოფს თუ არა პირის სხეულიდან მტკიცებულების 
მოპოვება პიროვნების ღირსების ხელშეუვალობის პრინციპს, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ისეთ 
კრიტერიუმებზე, როგორებიცაა:  

- რამდენად მიაღწია ჩარევამ სისასტიკის მინიმალურ ზღვარს; 
- მოპყრობის ხანგრძლივობა, მისი ფიზიკური და გონებრივი ზემოქმედება; 
- რიგ შემთხვევებში, დაზარალებულის სქესი, ასაკი, თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

და სხვ. 
საქმეში „ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ“25 , განმცხადებელი სახელდებრ ამტკიცებდა, რომ 
ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ სამართალდარღვევაზე მტკიცებულების მოსაპოვებლად 
ღებინების გამომწვევ საშუალებათა ძალდატანებით გამოყენება შეესაბამებოდა კონვენციის მე-3 
მუხლით აკრძალულ არაადამიანურ და ღირსების შემლახველ მოპყრობას.  გამოძიებით 
დადგენილი ფაქტობრივი გარემოება: პოლიციის ოფიცრებმა განმცხადებელს ვერ აღმოუჩინეს 
რაიმე სახის ნარკოტიკი. იმის გათვალისწინებით, რომ შემდგომ გაჭიანურებას შეეძლო ხელი 
შეეშალა გამოძიების წარმართვისათვის, საზოგადოებრივმა პროკურორმა ბრძანა, ექიმის 
დახმარებით განმცახდებლისათვის მიეცათ ღებინების გამომწვევი. რამდენადაც განმცხადებელმა 
უარი თქვა მის მიღებაზე ოთხმა პოლიციელმა იგი ძირს დააგდო და გააკავა. ამის შემდეგ ექიმმა მას 
ძალით გაუკეთა ზონდი ცხვირში. განმცხადებელი ამტკიცებდა, რომ მის მიმართ გამოყენებული 
ზომებიდან მომდევნო სამი დღის განმავლობაში მას შეეძლო მხოლოდ წვნიანის მიღება, ხოლო 
ზონდის შეყვანით გამოწვეული ჭრილობის გამო ცხვირიდან სისხლდენა ორ კვირას გაუგრძელდა. 
ღებინების გამომწვევი საშუალების ორი კვირის შემდეგ ციხის საავადნმყოფოში დაუდგინდა 
საყლაპავის ქვედა არის გაღიზიანება კუჭის წვენის ამოდინებით, რაც სამედიცინო დასკვნამ 
პირდაპირ არ დაუკავშირა ამოსაღებინებელი პრეპარატის იძულებით მიღებას. ციხიდან 
გათავისუფლების შემდეგ მას მოუწია მკურნალობის გავლა, თუმცა არ წარმოუდგენია სამედიცინო 
მკურნალობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რაც მთავრობის კონტრარგუმენტის მთავარი 
საბუთი გამოდგა.                         
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, რომ: 
ა) ამოსაღებინებელ საშუალებათა იძულებით შეყვანა არსებული სტატისტიკით ორ შემთხვევაში 
დასრულდა ფატალურად, რაც უბიძგებდათ ეფიქრათ, რომ ამგვარი საშუალება სიცოცხლისთვის 
საშიშია;  
ბ) ამოსაღებინებელი ნივთიერების ამოღების მანერასთან დაკავშირებით განმარტა, რომ ოთხი 
პოლიციელის მიერ განმცხადებლის ძირს დადგდება უახლოვდება სისასტიკის მინიმალურ ზღვარს; 
გ) სასამართლომ აღნიშნა, რომ ზონდის ცხვირის გავლით კუჭში შეყვანა იწვევს ტკივილს და შიშს; 
გასათვალისწინებელია განმცხადებლის სულიერი ტანჯვა, ვიდრე დაიწყებდნენ ნივთიერების 
ამოღებას; 
დ) რაც შეეხება ჯანმრთელობის გრძელვადიან მოშლას, სასამართლო მის ხელთ არსებული მასალით 
ვერ ადასტურებს ამას, თუმცა ეს ეჭქვეშ არ აყენებს იმას, რომ გამოყენებული საშუალება 
სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია. 
ამდენად, სასამართლომ არათანაზომიერად მიიჩნია გამოყენებული საშუალება ლეგიტიმურ 
მიზანთან მიმართებით, ვინაიდან საგამოძიებო ორგანოებს შეეძლოთ მოეცადათ, თუ როდის 
გამოიყოფოდა ნარკოტიკი ორგანიზმიდან ბუნებრივი გზებით; სასამართლოს მიაჩნია, რომ 
ნარკოტიკების რაოდენობის დადგენა საგამოძიებო ორგანოს თვითმიზანი არ უნდა ყოფილიყო, 
რადგან მათთვის ცნობილი იყო, რომ ნარკოტიკებით მოვაჭრე ქუჩის დილერი იყო, რომელიც 
ნარკოტიკებს ინახავდა პირის ღრუში და მასშტაბურად ვერ ვაჭრობდა ამით. შესაბამისად, მოპყრობა 
მიიჩნია არაადამიანურად(კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევად), რადგან  inter alia, იგი იყო 
წინასწარ განზრახული, გაგრძელდა საათების მანძილზე და გამოიწვია როგორც სხეულის 
დაზიანება, ასევე ღრმა ფიზიკური და სულიერი ტკივილი.26  

                                                            
24გ. თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია-75, საიუბილეო კრებული, 2016 წელი, გვ.81-83. 
25 ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ(Jalloh v. Gemany), 2006, ECHR, პ.11-18. 
26 ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ(Jalloh v. Germany),2006, ECHR, პ.68,77,82. 
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საინტერესოა აშშ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაც საქმეზე, როჩინი კალიფორნიის 
წინააღმდეგ, სადაც ჟალოს საქმის მსგავსად ადგილი ჰქონდა ამოსაღებინებელი საშუალების ძალით 
გამოყენებას. როჩინის საჩივარზე სააპელაციო სასამართლომ მტკიცებულებები დასაშვებად ცნო, 
ვინაიდან კალიფორნიისა და აშშ-ის კონსტიტუციებით სისხლის სამართლის პროცესში მსგავსი 
უკანონოდ მოპოვებული მტკიცებულებები დასაშვები იყო. აშშ-ის უზენაესმა სასამართლომ 
მოცემულ საქმეზე ღირსების ხელშეუვალობის უფლებისა და მთლიანად სამართლიანი 
სასამართლოს უფლების დარღვევა დაადგინა, მოსამართლე ფრანკფურტერმა აღნიშნა, რომ 
მტკიცებულების მოპოვების საშუალება იმდენად სასტიკი იყო, რომ იგი იყო აშაკარად და საშინლად 
უსამართლო27.28 
აუცილებელი და პროპორციული ლეგიტიმური მიზნის(მაგალითად: მძიმე დანაშაულის გახსნა ან 
თავიდან აცილება) მიღწევის გარდა, მიმაჩნია, რომ ღირსების კომპონენტზე მსჯელობისას 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გამოყენებული სამეცნიერო-ტექნიკური საშუალების 
სახეს, სწორედ მასზეა დამოკიდებული პირის ფიზიკური მთლიანობის დაცულობა(და არამარტო 
ფიზიკური მთლიანობა, როგორც აღვნიშნეთ, გამოყენებული საშუალების სახეზეა დამოკიდებული, 
თუ რამდენად შეიძლება იყოს იგი სულიერი ტანჯვის გამომწვევი), მაშასადამე, საჭიროების 
შემთხვევაში სავალდებულოა დღეისათვის საუკეთესო ტექნიკური სამედიცინო 
საშუალების_კომპიუტერული ტომოგრაფიისა და არა მოძველებული სამედიცინო საშუალების 
გამოყენება, რომლებიც მძიმედ და უხეშად არღვევს ფიზიკური ხელშეუხებლობის ძირითად 
უფლებას და, შესაბამისად, ადამიანის ღირსებას. კომპიტერული ტომოგრაფია და სხვა 
თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებები ასევე არ არის დაკავშირებული ჯანმრთელობის 
რისკებთან.29  

2.2.  “პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა” 

ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლება(იგივე „პრაივესის“ უფლება/”Right of Privacy”), როგორც 
კონსტიტუციურ-სამართლებრივი უფლება, ხელშეუვალია. იგი იცავს ადამიანს ხელისუფლებისა 
და გარეშე პირების ჩარევისაგან მის ინტიმურ, პირად ურთიერთობებსა და საქმიანობაში.30 სისხლის 
სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით, გამოძიების პროცესში მხარეს არა აქვს 
უფლება თვითნებურად და უკანონოდ ჩაერიოს სხვის პირად ცხოვრებაში, ამასთან საპროცესო 
მოქმედებების ჩამტარებელმა არ უნდა გაამჟღავნოს ცნობები პირადი ცხოვრების შესახებ, ასევე 
პირადი ხასიათის ცნობები.  აღსანიშნავია, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება 
მოიცავს არა მარტო პირის შესახებ პერსონალურ მონაცემებს, არამედ პირის საკუთარ სხეულზე 
ბატონობის უფლებასაც,31 ამიტომაც, ღირსების უფლების დარღვევით სხეულიდან აღებული 
მტკიცებულება აპრიორი არღვევს პირის „სხეულებრივი მთლიანობის“(bodily integrity) უფლებას და 
მაშასადამე, პირადი ცხოვრების ხელშეუვალობას. ამასვე ადასტურებს ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, “ ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ”; მას შემდეგ, 
რაც სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-3 მუხლის(“წამების აკრძალვა“) დარღვევა, მე-8 მუხლის 
ფარგლებში აღნიშნული საკითხის განხილვა საფუძველს მოკლებულად ჩათვალა, რადგანაც 
არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობა თავისთავად არღვევს პირადი ცხოვრებით 
დაცულ „სხეულებრივი მთლიანობის“(bodily integrity) უფლებას.32 
მიუხედავად ამისა, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებაა არაა აბსოლუტური 
(აკრძალულია მხოლოდ უკანონო და თვითნებური ჩარევა),  საჭიროების შემთხვევაში 
თანაზომიერების პრინციპის საფუძველზე კონსტიტუციური წესრიგის ნორმათა შემოწმების დროს 
უნდა მოხდეს ჩარევის პროპორციულობის შემოწმება ლეგიტიმურ მიზანთან. 33 აღნიშნულს 

                                                            
27როჩინი კალიფორნიის წინააღმდეგ(Rochin v. California), 1952, 342 U. S. 165, პ.15. 
28 ე. შუბლაძე, ბრალდებულის ნების საწინააღმდეგოდ მოპოვებული მტკიცებულებები, თბილისი, 2020 წელი გვ. 22. 
29 კ. კუბლაშვილი, „ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებები“, 2019 წელი, თბილისი,  გვ.85. 
30ე. გოცირიძე, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებები და 
თავისუფლებები, თბილისი, 2013 წელი, გვ.95. 
31გ. თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია-75, საიუბილეო კრებული, 2016 წელი, გვ.87. 
32 ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ(Jalloh v. Germany), 2006, ECHR, პ.86. 
33 კ. კუბლაშვილი, „ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებები, 2019 წელი, თბილისი, გვ.93. 
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ადასტურებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის სასამართლო მონიტორიც, რომელიც გიორგი რურუას 
წინააღმდეგ მიმართულ სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლო სხდომებს საქმის არსებითი 
განხილვის დაწყების პირველივე დღიდან აკვირდება. ბრალდებულის სხეულიდან იძულებით 
აღებულ დნმ-ის ნიმუშთან დაკავშირებით გაკეთებულ განმარტებაში იგი ხაზს უსვამს 
ბრალდებულის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას და აცხადებს, რომ „პირადი ცხოვრების 
პატივისცემის უფლება, რომელიც კონვენციის მე-8 მუხლითაა დაცული, მოიცავს პირის ფიზიკური 
მთლიანობის პატივისცემის უფლებას. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, საქმეში 
„Detlef-Harro Schmidt against Germany“34 მიუთითა, რომ აპლიკანტისაგან სისხლისა და ნერწყვის 
ანალიზის აღება წარმოადგენს სავალდებულო ჩარევას, რომელიც, იმ შემთხვევაშიც კი თუ იგი 
მცირე მნიშვნელობისაა, მიჩნეულ უნდა იქნეს მის პირად სფეროში ჩარევად, ასეთი ჩარევა კი 
წარმოშობს მე-8 მუხლის დარღვევის შემთხვევას, თუ არ იქნება ცხადი, რომ: 1) იგი „კანონით იყო 
გათვალისწინებული“; 2) ემსახურებოდა ერთ ან რამდენიმე ლეგიტიმურ მიზანს ან მიზნებს და 3) 
აუცილებელი იყო დემოკრატიულ საზოგადოებაში“.35  
თანამედროვე იურიდიულ დოქტრინაში გამოყოფენ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 7 
ძირითად სფეროს, რომელთაგან ერთ-ერთია პიროვნული სფერო და მასში შეიძლება შედიოდეს 
ბიომეტრული მონაცემები ან გენეტიკური კოდები.36 ნიმუშის აღება დაკავშირებულია პირის 
ბიოლოგიური და ანატომიური თავისებურების იდენტიფიცირებასთან. ამდენად, აბსოლუტურად 
გასაზიარებელია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტება საქმეზე ს. და 
მარპერი გერმანული სამეფოს წინააღმდეგ; სასამართლომ აღნიშნა, რომ უჯრედის ნიმუშში დაცული 
პირადი ინფორმაციისა და ღირებულების გათვალისწინებით, მასში არსებული უნიკალური 
გენეტიკური კოდების შემცველობა და დნმ-ის აღწერილობა ადამიანებს შორის ნათესაური კავშირის 
ან ეთნიკური წარმომავლობის დადგენის საშუალებას იძლევა.37 შესაბამისად, პირის სხეულიდან 
აღებული ნიმუში თავისი უნიკალურობიდან გამომდინარე, პირის ბიოლოგიური 
იდენტიფიცირების პირდაპირ წყაროს წარმოადგენს, რაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 
უფლებითაა დაცული. მაშასადამე, აღებული ნიმუშის ბედი, მისი აღებ-შენახვის საკითხი სწორედ 
საჯარო და პირად ინტერესს შორის სამართლიანი ბალანსის ფარგლებში უნდა გადაწყდეს. 
ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე, „ს“ და მარპერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“38, 
დაუშვებლად ცნო დნმ-ისა და თითის ანაბეჭდის ნიმუშების შენახვა სამართალდამცავი ორგანოების 
მონაცემთა ბაზაში იმ არგუმენტით, რომ დაუშვებელია იმ პირთა მონაცემთა შენახვა, რომლებიც არ 
არიან ბრალდებულნი/მსჯავრდებულნი დანაშაულის ჩადენაში, რაც ცხადია, არღვევს ბალანსს 
სახელმწიფო და კერძო ინტერესებს შორის. სრულიად განსხვავებული შეხედულება ჩამოაყალიბა 
ეროპულმა სასამართლომ საქმეზე, „პერუზო და მარტენსი გერმანიის წინააღმდეგ“39, სასამართლომ 
არ ცნო კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევად ისეთი შემთხვევა, როცა დნმ-ისა და უჯრედული 
მასალის აღებ-შენახვა მონაცემთა ბაზაში დაკავშირებულია მომავალი შესაძლო დანაშაულებისას 
პირის იდენტიფიცირებასთან, რაც ხელს შეუწყობს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებას, 
შესაბამისად, ეს ეხება ისეთ შემთხვევას, როცა აღნიშნული პირების მხრიდან მოსალოდნელია 
დანაშაულებრივი ქმედების მომავალშიც გამეორება.40 
ამდენად, ბრალდებულის სხეულიდან მტკიცებულების უკანონო და თვითნებური მოპოვება 
არღვევას ადამიანის ისეთ ფუნდამენტურ კონტიტუციურ-სამართლებრივ უფლებას, როგორიცაა 
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, რადგანაც აღნიშნული ხელყოფს არა მარტო 
სხეულებრივი მთლიანობის(“Bodily Integrity”) უფლებას, არამედ უკანონოდ და უსაფუძვლოდ ხდის 
ხელმისაწვდომს პირის მაიდნეტიფიცირებელ ცნობებს(ამ შემთხვევაში, ნიმუშის აღება). 

                                                            
34დეტლეფ-ჰარო შმიდტი გერმანიის წინააღმდეგ(Detlef-Harro Scmidt v. Germany), 2006, ECHR, განაცხადი N32352/02. 
35 გ. ტყებუჩავა, „სავარაუდოდ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეების მონიტორინგი“(გიორგი რურუას სისხლის 
სამართლის საქმე_სამართლებრივი ანალიზი), თბილისი, 2020 წელი, გვ.124. 
36 ავტორთა კოლექტივი, რედ. ლ. ფაფიაშვილი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2015 წელი, 
გვ.63-64. 
37 “ს. და მარპერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ”(S. and Marper v. UK), 2008, ECHR, პ.127-129. 
38 იხ. იქვე., პ.127-129. 
39 “პერუზო და მარტენსი გერმანიის წინააღმდეგ”(Peruzzo and Martens v. Germany), 2013, ECHR, პ.40. 
40კ. კორკელია, ბ. ბოხაშვილი, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს ვალდებულებები, 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკისა და საქართელოს საკონსტიტუციო სამართლის პრაქტიკის 
მიმოხილვა, 2017 წელი, გვ.49-50. 
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2.3 „თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია “ 

2.3.1  მიმოხილვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის ჭრილში: 
საინტერესოა, რა შინაარსის მატარებელია თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია, იცავს თუ 
არა იგი ბრალდებულს მისი ნების საწინააღმდეგოდ ნებისმიერი სახის მტკიცებულების 
მოპოვებისაგან თუ მხოლოდ საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის 
უფლებას ანიჭებს მას?! 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2003 წლის 29 იანვარს მიღებულ გადაწყვეტილებაში 
განმარტა, რომ კონსტიტუციის 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტი მოიცავს მხოლოდ საკუთარი თავის 
წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის უფლებას: „სასამართლო კოლეგია აღნიშნავს, რომ 
საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტი განსაზღვრავს ადამიანის უფლებას, არ 
მისცეს თავისი ან იმ ახლობელთა საწინააღმდეგო ჩვენება, რომელთა წრეც განისაზღვრება კანონით. 
სისხლის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ერთმანეთისაგან მიჯნავს 
მტკიცებულებათა ორ ისეთ სახეს, როგორებიცაა, ერთი მხრივ, ჩვენება, ხოლო მეორე მხრივ, 
ექსპერტიზის დასკვნა. საქართველოს საკონსტიტუციოს სასამართლოს მეორე კოლეგია მიიჩნევს, 
რომ ზემოაღნიშნული ნორმები არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას, 
ვინაიდან არ არსებობს კონსტიტუციასთან მათი მიმართება და კოდექსის აღნიშნული მუხლებით 
გათვალისწინებული საკითხები საქართველოს კონსტიტუციით არ არის გადაწყვეტილი“,41 
აღიშნული მსჯელობით კი სასამართლომ კონსტიტუციის 31-ე მუხლის მე-11 პუნქტით დაცული 
სფეროდან გამორიცხა საკუთარი თავის საწინააღმდეგო სხვა მტკიცებულების ბრალდებისათვის 
გადაცემისაგან თავის შეკავების უფლება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სასამართლომ ამოწურა 
აღნიშნული ნორმის განმარტების რესურსი.  
აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის დამახასიათებელია დროთა განმავლობაში 
რიგ საკითხებთან მიმართებაში საკუთარი პრაქტიკისა და მიდგომების ცვლილება, რასაც მოწმობს 
2018 წლის გადაწყვეტილება საქმეზე, საქართველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ; მოცემული გადაწყვეტილებით ზემოაღნიშნული ნორმის ახლებური 
ინტერპრეტაცია წარმოგვიდგინა საკონსტიტუციო სასამართლომ:  „საქართველოს კონსტიტუციის 
31-ე მუხლის მე-11 პუნქტის კონტექსტში ჩვენების მიცემა გულისხმობს ვერბალურ, წერილობით ან 
სხვა ნებისმიერი ფორმის ქმედებაში საკუთარი ნებელობითი ელემენტების რეალიზებას, 
გამოხატვას, ხოლო თვითინკრიმინაციის დაცვის პრივილეგია კრძალავს სწორედ პირის ნებაზე 
ზემოქმედებას, მისცეს ჩვენება რაიმე ფორმით, საკუთარი თავის წინააღმდეგ. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ხსენებული უფლების შეზღუდვას ვერ გამოიწვევს რეგულირება, რომლის 
ფარგლებშიც არ ხდება პირის ნებაზე ზემოქმედება მისგან მტკიცებულების მოპოვების მიზნით“.42 
საინტერესოა, სსსკ 121-ე და 147-ე მუხლები ხომ არ მოდის წინააღმდეგობაში საკონსტიტუციო 
სასამართლოს ზემოაღნიშნულ განმარტებასთან თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგიასთან 
დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით ასევე შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითი ქართული 
რეალობიდან: 
2018 წლის 29 მაისს ფეისბუქზე ვიდეო გავრცელდა, რომელზეც ჩანს, რომ სამართალდამცავები 
ადამიანის დნმ-ის ნიმუშის(ოფლისა და ნერწყვის) აღებას მისგან იძულებით ახდნენ - დაკავებული 
უძალიანდება, რამდენიმე ადამიანი კი მას აკავებს და ცდილობს, ნიმუში ისე აიღოს. დაკავებული 
პერიოდულად ყვირის, რომ ცუდად არის. კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა, 
ვალდიმერ ბორცვაძემ განმარტა, რომ კანონი იძლევა საპროცესო მოქმედების ჩატარებისას 
წინააღმდეგობის დაძლევის მიზნით იძულების პროპორციული ზომების გამოყენების 
შესაძლებლობას, საპროცესო იძულების განხორციელებისას კი გამოყენებული იქნა იძულების ის 
ზომა, რაც მოცემულ შემთხვევაში აუცილებელი იყო ბრალდებულის წინააღმდეგობის 
დასაძლევად.43 

                                                            
41საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2003 წლის 29 იანვრის N2/3/182,185,191  გადაწყვეტილება საქმეზე 
„საქართველოს მოქალაქეები ფირუზ ბერიაშვილი, რევაზ ჯიმშერიშვილი და საქართველოს სახალხო დამცველი 
საქართველოს პარალმენტის წინააღმდეგ“, 4. 
42საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილება N1/4/809 საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II-42. 
43http://www.tabula.ge/ge/story/133153-shss-dnm-is-nimushebis-idzulebit-aghebis-nebartva-sasamartlom-mogvca, [უ.გ. 10.12.2020]. 
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ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან უდავოდ გამომდინარეობს ის, რომ ბრალდებულს არ აკისრია 
ბრალის დამადასტურებელი მტკიცებულებების წარდგენის ვალდებულება, მაგალითად, 
დოკუმენტის გადაცემა. მაგრამ nemo tenetur-ის პრინციპი არ გამოიყენება იმ მტკიცებულებებთან 
მიმართებით, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ბრალდებულის ნებაზე და რომელთა 
მოპოვებაც დამოკიდებულია ბრალდებულთან საპროცესო კანონმდებლობით ნებადართული 
იძულების ღონისძიებების გზით (მაგალითად, სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე მოპოებული 
დოკუმენტები, ჰაერის, წყლის, შარდის, სისხლის, თმის, ხმის ნიმუშები და გენეტიკური 
ანალიზისათვის საჭირო ქსოვილის ნიმუშები და სხვ.). ფიზიკური იძულება აღნიშნული მასალების 
ან „რეალური“ მტკიცებულებების მიღების მიზნით დასაშვებია, მაგრამ დაუშვებელია აღიარების, 
დოკუმენტის ან ნივთიერი მტკიცებულებების მოპოვების მიზნით, ასევე ნივთიერი 
მტკიცებულებების მიღების მიზნით ბრალდებულის ფიზიკურ ანატომიაში იძულებითი, 
თვითნებური და ღირსების შემლახველი ჩარევა, ამდენად, საკონსტიტუციო სასამართლოს 
განმარტებით აღნიშნული პრინციპი შემოიფარგლება არა ყველა სახის იძულების აკრძალვით, 
არამედ მხოლოდ „არასათანადო იძულების“ დაუშვებლობით“.44 

2.3..2 მიმოხილვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 
სამართლის ჭრილში: 

თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლითაა 
განმტკიცებული, შესაბამისად, აღნიშნული პრინციპის დარღვევა სასამართლიანი სასამართლოს 
უფლებას ხელყოფს.45 ევროპული სასამართლის განმარტებით, თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია, უპირველეს ყოვლისა, ნიშნავს ბრალდებულის ნების პატივისცემას, შეინარჩუნოს 
დუმილი დაკითხვისას და მისცეს ჩვენება იძულების გარეშე. ამიტომაც ცნო ევროსასამართლომ 
საქმეზე, ალექსანდრ ზაიჩენკო რუსეთის წინააღმდეგ46, კონვეცნიის 6.1 მუხლის დარღვევა, როცა 
საქმის განმხილველმა სასამართლომ დამნაშავედ ცნობა დააფუძნა განმცხადებლის მიერ 
პოლიციისათვის მიცემულ ჩვენებას, რომელიც დუმილის უფლების განმარტების გარეშე ჩამოერთვა 
და ეს ხარვეზი არც წინასასამართლო და არსებითი განხილვის სხდომებზე აღმოფხვრილა. აქედან 
გამომდინარე, საინტერესოა, ევროსასამართლოს პრაქტიკა, მოცულია თუ არა 
თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის უფლებით ბრალდებულის სხეულიდან მტკიცებულების 
მოპოვება და ლახავს თუ არა ეს უკანასკნელი სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. 
ჩემს მიერ ქვემოთ მოყვანილი მაგალითები კიდევ ერთხელ დაადასტურებს იმას, რომ 
ევროსასამართლომ განავითარა „თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგიის“ დიხოტომიური 
გაგება47,  მხოლოდ დუმილის უფლება და იმ მტკიცებულებების(მაგ., დოკუმენტი) გადაცემის 
იძულების დაუშვებლობა ჩათვალა აბსოლუტურ უფლებად, რომლებიც ბრალდებულის ნებაზეა 
დამოკიდებული (საქმეზე, ფუნკე საფრანგეთის წინააღმდეგ, სასამართლომ დაადგინა, რომ 
განმცხადებლის იძულების მცდელობა, გადაეცა დოკუმენტაცია და ამით წარმოედგინა მის მიერ 
სავარადოდ ჩადენილი დანაშაულის მტკიცებულება, არღვევს მის უფლებას არ დაიდანაშაულოს 
თავი, რაც საბოლოოდ ეწინააღმდეგება თვითინკრიმინაციის საწინააღმდეგო პრივილეგიას ფართო 
გაგებით48). გარდა ამისა, სასამართლომ ზოგიერთ შემთხვევაში, უფრო ფართო მნიშვნელობა მიანიჭა 
კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით დაცულ თვითიკრიმინაციის საწინააღმდეგო პრივილეგიას 
იმ მტკიცებულებებთან მიმართებითაც, რომლებიც ბრალდებულის ნებისაგან დამოუკიდებლად 
არსებობს(მაგ., დნმ, ნერწყვი, თმა და სხვ.) და პირდაპირ დაუკავშირა მსგავსი შემთხვევები 
ღირსების ხელშეუვალობის პრინციპის დარღვევას(მაგალითად, საქმეზე ჟალო გერმანიის 
წინააღმდეგ), შესაბამისად, ჩარევისას განხორციელებული არაადამიანური, ღირსებისშემლახველი 
და დამამცირებელი მოპყრობის გამო. მაგრამ ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ დამამცირებელი და 
არაადამიანური მოპყრობის გზით მოპოვებული მტკიცებულების ბრალდებულის საწინააღმდეგოდ 
გამოყენება ყოველთვის იწვევს კონევნცისს მე-6 მუხლის(სამართლიანი სასამართლოს უფლების) 

                                                            
44ავტორთა კოლექტივი, რედ. ლ. ფაფიაშვილი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2015 წელი, 
გვ.124-125. 
45 ჰენი და გიუნესი ირლანდიის წინააღმდეგ(Heaney and McGuinness v. Irland), 2001, ECHR, პ.57-58. 
46 ალექსანდრ ზაიჩენკო რუსეთის წინააღმდეგ(Aleksandr Zaichenko v. Russia), 2010, ECHR, პ.55,58,60. 
47გ. თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია-75, საიუბილეო კრებული, 2016 წელი, გვ.73. 
48 ფუნკე საფრანგეთის წინააღმდეგ(Funke v. France), 1993, ECHR,პ.44. 
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დარღვევას; აღნიშნული სრულიად გააბათილა ევროსასამართლომ საქმეზე, გაფგენი გერმანიის 
წინააღმდეგ: „არსებობდა მყარი ვარაუდი, რომ მტკიცებულების ელემენტების გამოყენება, 
რომლებიც იყო მე-3 მუხლით აკრძალული მეთოდებით მოპოვებული აღიარებითი ჩვენების 
შედეგი, საქმის განხილვას გახდიდა არასამართლიანს იმავე სახით, როგორც თვითონ მოპოვებული 
აღიარებითი ჩვენების გამოყენება. თუმცა, მოცემულ გარემოებებში საქმის სასამართლო 
განხილვისას განმცხადებლის ახალი აღიარებითი ჩვენება გახდა მსჯავრდების ძირითადი 
საფუძველი. მტკიცებულებათა სხვა ელემენტები, მათ შორის, სადავო უტყუარი მტკიცებულება, იყო 
მხოლოდ დამატებითი შინაარსის და ემყარებოდა ამ აღიარების ნამდვილობის დადასტურებას...ამ 
ელემენტების თვალსაზრისით, პალატამ დაადგინა, რომ მტკიცებულებათა სადავო ელემენტების 
გამოყენების გამო, განმცხადებლის სასამართლო პროცესი არ იყო მთლიანად არასამართლიანი“49. 
განსხვავებული პოზიციები ჩამოაყალიბა ევროსასამართლომ საქმეებზე, საუნდერსი 
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ და ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ. საუნდერსის საქმეში 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ: „უფლება, არ მოახდინოს საკუთარი თავის ინკრიმინაცია, პირველ 
რიგში ეხება ბრალდებული პირის დუმილის ნებას. როგორც ეს არის გაგებული კონვენციის 
ხელმშემკვრელი მხარეების სამართლებრივ სისტემებში, იგი არ ვრცელდება სისხლის სამართლის 
პროცესში იმ მასალების გამოყენებაზე, რომლებიც ბრალდებულისაგან ნებისაგან დამოუკიდებლად 
არსებობს, ასეთია სუნთქვის, სისხლის, შარდის ნიმუშები და ქსოვილები დნმ-ის ტესტირების 
მიზნით“50. თუმცა, აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუნდერსის საქმეში სასამართლომ, პირველ 
ყოვლისა, იმ ნიმუშებთან მიმართებით იმსჯელა, რომლებიც ამოღებულ იქნა იძულების გზით 
სამედიცინო ექსპერტიზისათვის, რათა, მაგალითად, ორგანიზმში დაედგინათ ნარკოტიკისა და 
ალკოჰოლის შემცველობა. ამასთან, გამოყენებელი ძალის ხარისხს თუ დავუკვირდებით, 
ბუნებრივია დავასკვნით, რომ ბრალდებული ვალდებული იყო ეთმინა მის ფიზიკურ მთლიანობაში 
უმნიშვნელო ჩარევა.51  
სწორედ მოსაპოვებელი მტკიცებულების სახემა და ჩარევის ხარისხმა განსაზღვრა სრულიად 
განსხვავებული პოზიციის ჩამოყალიბება საქმეზე, ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ, რადაგანაც 
ბრალდებულის სხეულში ზონდის შეყვანა და ამ გზით ნივთიერების მიღება ორგანიზმში იწვევს 
პათოლოგიურ რეაქციას, რაც სახიფათოა არა თუ ჯანმრთელობისათვის, არამედ 
სიცოცხლისთვისაც(რასაც ადგილი არ ჰქონია საუნდერსის საქმეში).52 სასამართლომ 
თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგიის ქვეშ მოაქცია მტკიცებულების მოპოვების ამგვარი 
ფორმა და შესაბამისად, ცნო კიდეც მისი დარღვევა, რადგან მსგავსი ჩარევები თავისი არსით აღწევს 
სისასტიკისა და არაადამიანური მოპყრობის მინიმალურ ზღვარს და თავის მხრივ, არღვევს 
ღირსების ხელშეუვალობის პრინციპს. აღნიშნული პირდაპირ არ გამომდინარეობს ევროპული 
კონვენცისს მე-6 მუხლიდან, მაგრამ „წამებისა და სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 
შემლახველი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ“ კონვენციის მე-15 მუხლი უშუალოდ განმარტავს, 
რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, ნებისმიერი მტკიცებულება, რომელიც მოპოვებულ იქნა 
წამების შედეგად, არ იქნას გამოყენებული მსხვერპლის საწინააღმდეგოდ.  
ამდენად, სავსებით გამართლებულია ბრალდებულის სხეულიდან  მტკიცებულების მოპოვებისას 
განხორციელებული ისეთი ჩარევის მოქცევა თვითინკრიმინაციის დაცვის პრივილეგიის ქვეშ, 
რომელიც იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს და უთანაბრდება არაადამიანურ და სასტიკ 
მოპყრობას. უდავოა, რომ სხვადასხვა სამედიცინო და ქირურგიული მანიპულაციების 
განხორციელება ზეგავლენას ახდენს აგრეთვე პირის ფსიქიკაზეც და შესაბამისად, ბრალდებულის 
თავისუფალ ნებაზე. საკმაოდ მაღალია ალბათობა იმისა, რომ ბრალდებულმა მისი სხეულიდან 
მტკიცებულების მოსაპოვებლად განხორციელებული ქირურგიული მეთოდის შიშით და მისგან 
გამოწვეული ტკივილის გამო აღიაროს დანაშაული, რაც ცალსახად წარმოადგენს მის თავისუფალ 
ნებაზე ზემოქმედებას და ბუნებრივია ღირსების შელახვასაც.  ამიტომ არასწორი იქნებოდა 
თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგიის დაყვანა მხოლოდ ბრალდებულის დუმილის 
უფლებამდე; წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოვიდოდა, რომ გამოძიების ორგანოების მიერ 
ბრალდებულის იძულება ვერბალურ კომუნიკაციაზე ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, ნაკლებად 

                                                            
49 გაფგენი გერმანიის წინააღმდეგ(Gäfgen v. Germany), 2010,ECHR, პ.147-149. 
50 იხ.საუნდერსი გერმანიის წინააღმდეგ(Saunders v. United Kingdom), 1996, ECHR, პ.69. 
51იხ.  ჟალო გერმანიის წინააღმდეგ(Jalloh v. Germany),11.07.2006, ECHR, პ.113-114. 
52იქვე. პ.118. 
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ლახავს მის ნებას, ვიდრე ბრალდებულის სხეულზე სხვადასხვაგავარი მანიპულაციის გზით მისი 
ნების საწინააღმდეგოდ ინფორმაციის მოპოვება, რაც მტკიცებას მოკლებულია და ნაკლებ 
მხარდაჭერას იმსახურებს, ამასთან, ბრალდებული პრაქტიკულად ინკვიზიციური პროცესის 
პირობებში აღმოჩნდება, როდესაც იგი მოკლებული იყო ყოველგვარ პროცესუალურ გარანტიებს და 
ფართოდ იყო აღიარებული პიროვნების სხეულისა და სულის(ფსიქიკის) დუალისტური გაგება. 
აღნიშნული დოქტრინის თანახმად, ადამიანის სხეული უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე 
მისი სული(ფსიქიკა) და ნება.53 

დასკვნა 
წარმოდგენილი საკონფერენციო ნაშრომის ფარგლებში განვიხილე ბრალდებულის სხეულიდან 
მტკიცებულების მოპოვებისას გამოყენებული ღონისძიების დასაშვებობის ფარგლები. როგორც 
დავინახეთ, თუკი ბრალდებული არ სცემს კითხვებზე პასუხს ანუ იყენებს დუმილის უფლებას, 
პრაქტიკულად არ არსებობს მეთოდი, რომელიც მას სიმართლეს ათქმევინებს; თუმცა სრულიად 
განსხვავებული მიდგომები ჩამოყალიბდა მატერიალური ინფორმაციის გამოთხოვის ნაწილში. 
თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგიის მეშვეობით, მართალია, ბრალდებული არ არის 
ვალდებული წარადგინოს გამამტყუნებელი მტკიცებულებები, თუმცა იგი არ არის დაცული 
იმგვარი ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებისგან, რომელიც მისი ნებისაგან დამოუკიდებლად 
მოიპოვება (მაგ., ხმის, თმის, სისხლის ნიმუში და სხვ.). მეტიც, კანონმდებელმა დაუშვა 
ბრალდებულის მიმართ ფიზიკური იძულების ბერკეტების გამოყენება (სსსკ 147-ე და 121-ე 
მუხლები), რაც მთელ რიგ შემთხვევებში ეჭქვეშ აყენებს მისი ღირსების ხელშეუვალობას, პირადი 
ცხოვრების ხელშეუხებლობასა და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგიის ქმედითობას.  
შესაბამისად, ვინაიდან nemo tenetur-ის პრინციპი კრძალავს „არაჯეროვან იძულებას“, ხოლო ამ 
უკანასკნელის უგულებელყოფა, თავის მხრივ, უარყოფითად აისახება ფიზიკური 
ხელშეუხებლობისა (ღირსების) თუ პირადი ცხოვრების დაცულობის გარანტიაზე, როგორც 
ეროვნული, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობა მოითხოვს, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, 
განისაზღვროს: 1) იძულების სახე და ხარისხი; 2) შესაბამისი პროცესუალური გარანტიების 
არსებობა; 3) იძულების გზით მოპოვებული მტკიცებულებების გამოყენების მიზანი; 4) კერძო და 
საჯარო ინტერესების თანაფარდობა.54 ამგვარად, ბრალდებულის სხეულიდან ნიმუშის აღებისას თუ 
პირადი ჩხრეკისას ფიზიკური იძულების დასაშვებობის ფარგლები უდავოდ შებოჭილია იძულების 
პროპორციული ზომების გამოყენების აუცილებლობით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არასწორად 
გაგებული დოქტრინა წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის შემოქმედი გახდება, 
რაც სრულ შეუსაბამობაშია სამართლიან, მიუკერძოებელ და გამჭირვალე მართლმსაჯულებასთან.  

                                                            
53გ. თუმანიშვილი, „ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის 
პრივილეგია“, წიგნში: გურამ ნაჭყებია-75, საიუბილეო კრებული, 2016 წელი, გვ.75-77. 
54ავტორთა კოლექტივი, რედ. ლ. ფაფიაშვილი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2015 წელი, 
გვ.124. 
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დამნაშავის ფსიქოლოგია - დანაშაულის პრევენციის ხერხი 

ნინო ნაირაშვილი,  
გიორგი ბედუაშვილი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 
საზოგადოების მიდგომა დანაშაულისა და დამნაშავის მიმართ, თითქმის ყოველთვის არის 
ერთგვაროვანი, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, რაც უფრო მძიმეა დანაშაული, უფრო მძიმე უნდა იყოს 
სასჯელიც. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების შემთხვევებში, როგორიცაა მაგალითად სერიული 
მკვლელობები, ხალხი დამნაშავეს ხედავს როგორც „მონსტრს“ და რიგ ქვეყნებში სიკვდილით 
დასჯასაც კი ითხოვს. საზოგადოება არასდროს სვამს კითხვას - “რატომ?“ და არ ინტერესდება რა 
დგას მოძალადის უკან. თუმცა, მოძალადეებად არ იბადებიან, მოძალადეებად იზრდებიან. 
ნაშრომის მთავარი იდეაა მკითხველს დაანახოს თუ რამდენად დიდი როლი შეიძლება ჰქონდეს 
საზოგადოებას მოძალადის ჩამოყალიბებაში. ნაშრომში განხილული იქნება კრიმინოლოგია, 
როგორც დამნაშავის ფსიქოლოგიის შემსწავლელი მეცნიერება, მოყვანილი იქნება სხვადასხვა 
თეორიები და ექსპერიმენტები, რომლებიც გვიჩვენებს რამდენად შეუძლია გარემოს დანაშაულის 
ჩადენის პროვოცირება. ასევე, სხვადასხვა ცნობილი სერიული მკვლელების მაგალითზე 
ვიმსჯელებთ რა შეიძლება იყოს დამნაშავის მამოძრავებელი მოტივი და კავშირშია თუ არა 
საზოგადოება მასთან. საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე განვიხილავთ დღევანდელი 
მოცემულობით ყველაზე ხშირ და მძიმე - ოჯახური ძალადობის შემთხვევებს და საზოგადოების 
როლს ამ შემთხვევებში. და ბოლოს, შემოგთავაზებთ დანაშაულის პრევენციის გზებს ყოველივე 
ზემოთქმულის გათვალისწინებით. ნაშრომის მიზანია მკითხველს დაანახოს, რომ თითოეულ 
ინდივიდს აქვს მნიშვნელობა ძალადობის შემცირების და მშვიდობიანი საზოგადოების 
ჩამოყალიბების პროცესში.  

საკვანძო სიტყვები: დანაშაული, დამნაშავე, კრიმინოლოგია, ფსიქოლოგია, ექსპერიმენტები და 
თეორიები, სერიული მკვლელები, ოჯახური ძალადობა, ქართული რეალობა, სასჯელი, 
დანაშაულის პრევენცია. 

Abstract 
The public point of view to crime and the criminal is almost always similar, the offender must be punished, 
as more grave crime is, the more heavy is the punishment.  Especially in cases of serious crimes, such as serial 
killings, people see the offender as a “monster” and in some countries even demand the death penalty.  The 
public never asks the question – “Why?” And doesn't care what is behind the abuser.  However, people aren’t 
born as abusers, they grow up as abusers.  The main idea of the paper is to show the reader how big a role of 
the society can be in shaping the abuser.  In the paper we’ll discuss criminology as a science of criminal 
psychology, will present various theories and experiments that show, how the environment can provoke 
crime.  Also, on the example of various famous serial killers we’ll discuss what may be the driving motive of 
the offender and whether the society has anything common with that. Based on the reality of Georgia, we 
discuss the most frequent and severe cases of domestic violence and the role of society in these cases.  Finally, 
we will offer you ways to prevent crime by considering all of the above.  The aim of the paper is to show the 
reader that each person is important in the process of reducing violence and building a peaceful society. 

Key words: Crime, Offender, Criminology, Psychology, Experiments and theories, Serial killers, Family 
Violence, Georgian reality, Punishment, Crime prevention 

შესავალი  
დანაშაული არის ისეთი ქცევა, რომელიც საზოგადოებისთვის მიუღებელია და აღიარებულია 
ამორალურად. განვითარების გარკვეულ ეტაპზე საზოგადოებამ შექმნა კანონი, რომელიც 
დამნაშავის დასჯის მექანიზმს წარმოადგენს. საკითს კონკრეტულ სისხლის სამართლებრივ ჭრილში 
თუ განვიხილავთ, ეს მექანიზმი დღევანდელ რეალობაში არის სისხლის სამართლის კოდექსი, 
რომელიც ადგენს რა სახის ქმედებაა დანაშაულებრივი და ამ ქმედებისთვის აწესებს ამა თუ იმ 



249

 

 

კონკრეტულ სასჯელს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის პირველივე მუხლში 
მოყვანილია დებულება - „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედებაა 
დანაშაულებრივი, და აწესებს შესაბამის სასჯელს ან სხვა სახის სისხლისსამართლებრივ 
ღონისძიებას“.1 სისხლის სამართლის კოდექსი მოქმედებას იწყებს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 
დანაშაულებრივი ქმედება განხორციელდება და დადგება პირის დასჯის საკითხი. სისხლის 
სამართლის კოდექსს არ აინტერესებს რატომ ჩაიდინა პირმა ესა თუ ის დანაშაული, განზრახვას 
აფასებს ზედაპირულად, განიხილავს მხოლოდ დანაშაულის ჩადენის მომენტში და არ ჩადის ისეთ 
სიღრმეებში, როგორიცაა დანაშაულის ჩადენის გამომწვევი მიზეზები.  

არის თუ არა საკმარისი არსებული სისხლის სამართლის კანონმდებლობა იმისათვის, რომ 
საფუძვლიანად შევისწავლოთ დანაშაულისა და დამნაშვის ხასიათი, მოტივი და მიზეზები, თუ 
რატომ ჩადის პირი დანაშაულს? რა უფრო მნიშვნელოვანია ფაქტი, რომ პირმა ჩაიდინა დანაშაული 
თუ მიზეზი, რატომ? აქვს თუ არა საზოგადოებას თავისი წილი პასუხისმგებლობა ამა თუ იმ 
დანაშაულის განხორციელებაში? პრობლემატურია თუ არა ქართულ საზოგადოებაში 
დანაშაულისადმი მიდგომა და რა შეიძლება იყოს დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი გზა ქართულ 
რელობაში? 

1. კრიმინოლოგია  
სიტყვა "კრიმინოლოგია" ლათინური წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს მოძღვრებას დანაშაულზე. ეს 
სიტყვა პირველად 1879 წელს გამოიყენა ფრანგმა ანთროპოლოგმა პაულ ტოპინარდიმ. 1885 წელს 
იტალიელმა იურისტმა რაფაელ გაროფალომ სიტყვა კრიმინოლოგია გამოიყენა როგორც ცნება.2 
ტერმინის ზოგადი მნიშვნელობაა "დანაშაულის, როგორც სოციალური ფენომენის, კრიმინალებისა 
და სისხლის სამართლის ინსტიტუტების მეცნიერული შესწავლა".3 კრიმინოლოგია, როგორც 
მეცნიერება ეხება ადამიანის ქცევის იმ კონკრეტულ გამოხატულებას, რომელსაც საზოგადოება 
კრძალავს. შესაბამისად, ეს არის სოციალურ-სამართლებრივი კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავს 
სისხლის სამართლის დანაშაულის მიზეზების აღმოჩენას და გვთავაზობს დანაშაულის შემცირების 
საშუალებებს.  ამ დარგის შესწავლის მიზანია დანაშაულის სხვადასხვა ასპექტის გაანალიზება და 
დამნაშავეთა მოპყრობის ეფექტური საშუალებების გამოყენება, საზოგადოებაში მათი 
რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიზნით. ამრიგად, კრიმინოლოგიას პრაქტიკული 
სარგებლობა აქვს, რამდენადაც ის მიზნად ისახავს საზოგადოების კეთილდღეობის მიღწევას. 
კრიმინოლოგიური კვლევის ობიექტია დანაშაული, მისი ფორმები, გამომწვევი მიზეზები და 
შედეგები. კრიმინოლოგია ეყრდნობა ფსიქოლოგიას, ეკონომიკას, ანთროპოლოგიას, ფსიქიატრიას, 
ბიოლოგიას, სტატისტიკას და სხვა დარგებს კრიმინალური ქცევის მიზეზების ასახსნელად. 

2. თეორიები და ექსპერიმენტები 
2.1. “Broken windows” თეორია  

1969 წელს, ფსიქოლოგმა ფილიპ ზიმბარდომ ჩაატარა ფქსიქოლოგიური ექსპერიმენტი, რომლის 
საფუძველზეც, რამდენიმე წლის შემდეგ, ჩამოყალიბდა ე.წ. „ჩამსხვრეული ფანჯრის“ თეორია. 
ფილიპ ზიმბარდომ კალიფორნიის ორ სხვადასხვა უბანში დატოვა ავტომობილი სანომრე ნიშნის 
გარეშე. ბრონქსის ქუჩაზე, სადაც კრიმინალის და სიღარიბის დონე მაღალი იყო, ავტომობილის 
მიტოვებიდან ათ წუთში უბნის მაცხოვრებლებმა დაიწყეს მისი ძარცვა. ცოტახანში ავტომობილს 
მიუახლოვდა ოჯახი, მამა, დედა და ახალგაზრდა ვაჟი, რომლებმაც ავტომობილს ამოაცალეს 
რადიატორი და აკუმულატორი. 24 საათის განმავლობაში ავტომობილი ფაქტობრივად თავიდან 
ბოლომდე გაიძარცვა. პალო ალტოს ქუჩაზე, სადაც კრიმინალის დონე შედარებით დაბალი და 
მაცხოვრებელთა სოციალური მდგომარეობა შედარებით უკეთესი იყო, ავტომობილს ერთი კვირის 
განმავლობაში არავინ შეეხო. მიუხედავად ამისა, ზიმბარდომ არ შეწყვიტა ექსპერიმენტი, მან 
დემონსტრაციულად ჩაამსხვრია ავტომობილის შუშა, რასაც შედეგად მოჰყვა გამვლელების მსგავსი 
რეაქცია. ცოტახანში ავტომობილი მთლიანად დამტვრეულ იქნა უბრალო გამვლელების მიერ, 

                                                            
1 მუხლი 1, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი,  22.07.1999.  
2 მ. შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, III გამოცემა, თბილისი, „მერიდიანი“, 2017, გვ. 1. 
3 Criminology, Teaching Material, Mrs. Glory Nirmala.k, Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research 
Institute, 2009, P.1. ხელმისაწვდომია აქ: https://chilot.files.wordpress.com/2011/06/criminology.pdf [უ.გ. 02.02.2021].  
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საბოლოოდ კი მანქანა გადატრიალდა და განადგურდა.4 ზიმბარდოს ექსპერიმენტზე დაყრდნობით 
1982 წელს ამერიკელმა სოციოლოგებმა ჯორჯ კელინგმა და ჯეიმს ვილსონმა შეიმუშავეს სამი 
თეზისი: (1)ქალაქის რომელიმე უბანში არსებული უწესრიგობა და ქუჩების „უპატრონოდ მიტოვება“ 
მიუთითებს, რომ ეს უბანი უკონტროლოდ არის დატოვებული; (2)უბანში არსებული ამგვარი 
მდგომარეობა უბნის მაცხოვრებლებში წარმოქმნის დაუცველობის გრძნობას; (3)უბანში არსებული 
უწესრიგობა და ქუჩების „უპატრონოდ მიტოვება“ ხელს უწყობს დამნაშავეებს ოპტიმალურად 
განახორციელონ თავიანთი უკანონო ქმედებები.5 ვილსონი და კელინგი თვლიდნენ, რომ 
წვრილმანი დანაშაულების ყურადღების მიღმა დატოვება არ შეიძლება, რადგან ეს კრიმინალის 
დონის ამაღლებას იწვევს. შესაბამისად, თუ თავიდან ავიცილებთ მცირე მნიშვნელობის 
დანაშაულებს და მოხდება მათი დროული აღკვეთა, ეს შეამცირებს ისეთ მძიმე დანაშაულებს, 
როგორიცაა ყაჩაღობა, მკვლელობა, გაუპატიურება და ა.შ. თეორიის მიხედვით, შენობის ერთი 
ჩამსხვრეული ფანჯარა, რომელიც არ იქნება აღდგენილი იწვევს ამ შენობის სხვა ფანჯრების 
ჩამსხვრევას. ეს ვრცელდება როგორც სოციალურად დაბალ, ასევე მაღალ ფენებზეც.  

“Broken windows” თეორიაზე დაყრდნობით ვილსონმა და კელინგმა საზოგადოებას შესთავაზეს 
დანაშაულის ჩადენის აღმოფხვრის გზები და ფილიპ ზიმბარდოს ექსპერიმენტი განიხილეს 
მხოლოდ ვიწრო ჭრილში. თუ ამ ექსპერტიმენტს შევხედავთ სხვა კუთხით, შესაძლოა გამოიკვეთოს 
დამნაშავის ფსიქოტიპი, ანუ მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როდესაც ის ჩადის დანაშაულს. 
მარტივად რომ ითქვას, რომ არა მაპროვოცირებელი გარემო, რომ არა „ჩამსხვრეული ფანჯარა“ 
ალბათობა იმისა, რომ პირი ჩაიდენს დანაშაულს საგრძნობლად მცირდება. “Broken windows” 
თეორიის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ კრიმინალური გარემო პროვოცირებს 
დანაშაულის ჩადენას, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტული ინდივიდის მიერ ჩადენილი დანაშაული 
შესაძლოა განპირობებული იყოს გარემო ფაქტორების ზეგავლენით.  

გარემო ფაქტორების ზეგავლენას პიროვნებაზე ადასტურებს არა-ერთი ფსიქოლოგიური კვლევა თუ 
ექპერიმენტი. რამდენიმე მათგანს განვიხილვათ წინამდებარე ნაშრომში.  

2.2. სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი  
 „სტენფორდის ციხის ექსპერიმენტი“ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კვლევაა ფსიქოლოგიის 
ისტორიაში და იგი, ისევ და ისევ, ფილიპ ზიმბარდოს სახელს უკავშირდება.  1971 წელს ზიმბარდომ 
და მისმა კოლეგამ სტენლი მილგრემმა გადაწყვიტეს ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის ჩატარება. მათ 
სურდათ დაედგინათ, ახდენს თუ არა გარემო გავლენას პიროვნების ქცევაზე.6 „თუ კარგ, კეთილ 
ადამიანებს მოვათავსებთ ცუდ, საშინელ ადგილას, გაიმარჯვებს მათი სიკეთე?“7 - აღნიშნა 
ზიმბარდომ ერთ-ერთ ინტერვიუში. ამ კითხვაზე პასუხი გასცა ექპერიმენტის შედეგებმა.  

1971 წლის ზაფხულში გაზეთებში გამოჩნდა განცხადება, რომლითაც ფსიქოლოგიური 
ექსპერიმენტისთვის ეძებდნენ მოხალისეებს. 70-ზე მეტი პირი გამოეხმაურა განცხადებას. მათ 
ჩაუტარდათ დიაგნოსტიკური ინტერვიუები და პიროვნული ტესტები ფსიქოლოგიური 
პრობლემების, სამედიცინო უნარშეზღუდულობის, დანაშაულის ან ნარკომანიის ისტორიის მქონე 
კანდიდატების აღმოსაფხვრელად. საბოლოო ჯამში, ექსპერიმენტში მონაწილეობისთვის შეარჩიეს 
კოლეჯის 24 სტუდენტი, რომელთაც ანაზღაურების სახით, გადაუხდიდნენ დღეში 15 აშშ დოლარს. 
ციხის ცხოვრების კვლევა დაიწყო როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად ჯანმრთელი, 
საშუალო ფენის, ახალგაზრდა მამაკაცების ჯგუფთან. ეს ბიჭები თვითნებურად დაყვეს ორ ჯგუფად 
შემთხვევითობის პრინციპით. 12 მათგანი იყო პატიმრის როლში, ხოლო 12 ციხის მცველის 
ამპლუაში. ექსპერიმენტის დასაწყისში არ არსებობდა განსხვავება პატიმრად და მცველებად 
დანიშნულ ბიჭებს შორის. ციხე აშენდა სტენფორდის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის შენობის 
სარდაფში. ეს დერეფანი იყო "ეზო" და ერთადერთი ადგილი, სადაც პატიმრებს შეეძლოთ სიარული, 

                                                            
4 B. Windows, J. Q. Wilson and G. L. Kelling, 1982, P.2 ხელმისაწვდომია აქ:  
http://faculty.washington.edu/matsueda/courses/371/Readings/Wilson%20and%20Kelling%20(1982).pdf [უ.გ. 03.01.2021]. 
5 მ. შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, III გამოცემა, თბილისი, „მერიდიანი“, 2017, გვ. 52-53. 
6 The Stanford Prison Experiment, Kendra Cherry, 25.10.2019 ხელმისაწვდომია აქ:  https://www.verywellmind.com/the-stanford-
prison-experiment-2794995#citation-1 [უ.გ. 10.01.2021]. 
7 An Interview with Philip Zimbardo, Tamler Sommers, 01.09.2009 ხელმისაწვდომია აქ:  https://believermag.com/an-interview-
with-philip-zimbardo/ [უ.გ. 10.01.2021]. 
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ჭამა ან ვარჯიში. ციხის საკნების შესაქმნელად გამოყენებულ იქნა ლაბორატორიული ოთახები. 
„ციხეში“ არ არსებობდა ფანჯრები და საათები, რამაც მოგვიანებით პატიმრებში დროის აღქმის 
პრობლემა გამოიწვია და გარკვეული გავლენა მოახდინა შედეგებზეც.   

პატიმრების ციხეში მოთავსების შემდეგ  მიენიჭათ ნომრები ინდეტიფიცირებისთვის, 
ფაქტობრივად ეს ნომრები გახდა მათი „სახელი“.  ბიჭებს თმა დაფარული ჰქონდათ ნეილონის 
თავსაბურავით, თმის დაფარვამ პატიმრისთვის თმის გადაპარსვის იმიტაცია შექმნა. თავის 
გადაპარსვის პროცესი, რომელიც ციხეების უმეტეს ნაწილში მიმდინარეობს, ნაწილობრივ 
შექმნილია თითოეული ადამიანის ინდივიდუალურობის შესამცირებლად, ვინაიდან ზოგიერთი 
ადამიანი გამოხატავს თავის ინდივიდუალობას თმის სტილის ან სიგრძის საშუალებით. ეს ასევე 
საშუალებას აძლევს ხალხს დაიწყოს დაწესებულების თვითნებური, იძულებითი წესების დაცვა. 
ფსიქოლოგთა ჯგუფი ცდილობდა შეექმნა ციხის სიმულაცია ისეთი პირობებით, რომელშიც 
პატიმრები ზუსტად ისე იგრძნობდნენ თავს დამცირებულად, როგორც რეალური პატიმრები. 
ახალგაზრდებს ჩააცვეს ფორმა - კაბა, რომელსაც ისინი საცვლების გარეშე ატარებდნენ. 
ექსპერიმენტმა ჯგუფის გაოცება საწყისს ეტაპზევე დაიწყო, როცა ზოგიერთმა პატიმარმა, კაბის 
ჩაცმის შემდეგ დაიწყეს სხვაგვარად ჯდომა, სიარული და ზოგადად მათი ქცევა ნელ-ნელა ქალის 
ქცევებს ემსგავსებოდა.  

ციხის მცველებს არ ჩაუტარდათ რამე სპეციალური ტრენინგი ექსპერიმენტის დაწყებამდე. მათ 
მისცეს სრული ძალაუფლება, იმისთვის რომ „ციხე“ დაეცვათ, რისთვისაც მცველებმა შექმნეს 
საკუთარი წესები. მათ გადაეცათ იდენტური ფორმები და მზის მუქი სათვალეები, რათა პატიმრებს 
მათი ემოციების ამოკითხვა არ შესძლებოდათ, როგორც ამას ხსნიდა ფსიქოლოგთა ჯგუფი. რაც 
უფრო მეტი დრო გადიოდა, ციხის მცველები თავის ძალაუფლებას სულ უფრო ბოროტად 
იყენებდნენ.  

ექსპერიმენტის დაწყებიდან 36 საათზე ნაკლებ დროში, პატიმარ #8612-ს დაეწყო მწვავე ემოციური 
აშლილობა, არაორგანიზებული აზროვნება, უკონტროლო ტირილი და გაბრაზება. ამ ყველაფრის 
მიუხედავად, ფსიქოლოგთა ჯგუფმა ჩათვალა, რომ პატიმარი ცდილობდა მათ მოტყუებას, რათა 
გაეთავისუფლებინათ იგი. სპეციალურად მოწვეული კონსულტანტი გაესაუბრა პატიმარს, თუმცა 
ისევ უკან ციხეში შეაბრუნა. ნელ-ნელა პატიმრის მდგომარეობა სულ უფრო უარესდებოდა, იგი 
არწმუნებდა თანამესაკნეებს, რომ ისინი რეალურ ციხეში იმყოფებოდნენ და არავინ აპირებდა მათ 
გაშვებას. რამდენიმე საათში მას დაეწყო ფსიქიკური აშლილობა, ყვირილი, უკონტროლო 
ქმედებები, რაც პატიმარ #8612 -სთვის ექსპერიმენტის დასასრული აღმოჩნდა.  

ციხის მცველები შესამჩნევად ზრდიდნენ შევიწროების დონეს, დამცირებას პატიმრების მიმართ. 
კვლევის ამ ეტაპზე, ზიმბარდომ მოიწვია მღვდელი, რათა შეესწავლა რამდენად რეალური იყო 
ციხის მდგომარეობა. მღვდელი თითოეულ პატიმარს ინდივიდუალურად გაესაუბრა. მთავარი 
კითხვა, რომელსაც მღვდელი უსვამა პატიმარს იყო: "შვილო, რას აკეთებ, რომ აქედან წახვიდე?". 
მღვდლის ვიზიტმა კიდევ უფრო გაარღვია ზღვარი როლების თამაშსა და რეალობას შორის. ამ დროს 
პატიმარი #819, რომელმაც მღვდელთან საუბარზე უარი განაცხადა, ითხოვდა ექიმთან წაყვანას, 
ცუდად გრძნობდა თავს და საკვებზეც უარი თქვა. ფილიპე ზიმბარდო გაესაუბრა მას, რა დროსაც 
#819-ს დაეწყო ფსიქიკური აშლილობა, ისტერიული ტირილი, მას დაკარგული ჰქონდა იდენტობის 
შეგრძნება. ზიმბარდომ ახალგაზრდა ექპერიმენტიდან მოხსნა.  

პატიმრები იმედგაცრუებისა და უძლურების გრძნობებს სხვადასხვა გზით უმკლავდებოდნენ. 
თავდაპირველად, ზოგი პატიმარი აჯანყდა ან დაცვას ებრძოდა. ოთხ პატიმარს აღენიშნებოდა 
ემოციური აშლილობა. ერთ პატიმარს ფსიქოსომატური გამონაყარი გაუჩნდა მთელ სხეულზე, 
როდესაც შეიტყო, რომ ე.წ. სიმულაციური პირობით ვადამდე გათავისუფლების მოთხოვნა 
უარყოფილი იყო. სხვები ცდილობდნენ გაეკეთებინათ ყველაფერი, რაც მცველებს სურდათ. 
როდესაც სიტუაცია უკონტროლო გახდა, ფილიპე ზიმბარდომ ექსპერიმენტი დასრულებულად 
გამოაცხადა. ერთ-ერთ მიზეზად კი აცხადებდა, რომ ღამის საათებში, როდესაც მცველებს ეგონათ, 
რომ მათზე დაკვირვება არ მიმდინარეობდა, ისინი პატიმრებზე ძალადობდნენ და ამ ძალადობამ 
სექსუალური შევიწროვების და ღირსების შელახვის სახე მიიღო.8 
                                                            
8 THE STORY: AN OVERVIEW OF THE EXPERIMENT, ხელმისაწვდომია აქ:  https://www.prisonexp.org/the-story [უ.გ. 
11.01.2021]. 
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ამ ექპერიმენტმა ცალსახად დაადასტურა, რომ გარემო ფაქტორები აშკარად მოქმედებს პიროვნების 
ქცევაზე. დამცირება, გაუსაძლისი პირობები, ღირსების შელახვა, ინდივიდუალიზმის დაკარგვა 
გახდა პიროვნების ფსიქიკური აშლილობის მიზეზიც კი. მეორეს მხრივ შეუზღუდავი ძალაუფლება, 
ქმედების უკონტროლობის შეგრძნება გახდა აგრესიის საფუძველი. ციხის მცველებმა გაიაზრეს, რომ 
მათ ქმედებებს ფსიქოლოგთა ჯგუფი არ ზღუდავს, მათ ქცევაში გამოიკვეთა აგრესიული ფონი და 
საბოლოო ჯამში ძალადობრივმა ქმედებებმაც იჩინა თავი. 9 

2.3. „ლიფტის ექსპერიმენტი“  
ფსიქოლოგი სოლომონ აში თავისი ინოვაციური ექსპერიმენტებით გახდა ცნობილი. აშის 
ექპერიმენტები ძირითადად მიზნად ისახავდა შეეფასებინა ადამიანის მისწრაფება დაეთანხმოს 
მიღებულ სტანდარტს, როდესაც მასზე გარე ფაქტორები მოქმედებენ. ერთ-ერთი ასეთი 
ექსპერიმენტი აშმა 1962 წელს ჩაატარა.10 ექსპერიმენტი მდგომარეობდა შემდეგში: ერთ-ერთი 
საოფისე შენობის ლიფტში მოხალისეები დგებოდნენ ლიფტის კარისკენ ზურგით, მხოლოდ ერთი 
ადამიანი შედიოდა ლიფტში და ექსპერტთა ჯგუფი აკვირდებოდა მათ ქცევებს. იყვნენ ადამიანები, 
რომლებიც ცდილობნდენ შეენარჩუნებინათ თავისი ინდივიდუალიზმი და იდგნენ სახით ლიფტის 
კარისკენ, თუმცა ნელ-ნელა ისინიც ტრიალდებოდნენ. ზოგიერთი ლიფტში შესვლის თანავე 
ლიფტის კარისკენ ზურგით დგებოდა, რადგან ხედავდა, რომ სხვებიც ასე იდგნენ.11 ამ 
ექპერიმენტით კიდევ ერთხელ მტკიცდება, რომ გარემოს, გარშემომყოფ ადამიანებს საკმაოდ დიდი 
გავლენა აქვს პიროვნების ქცევაზე. თითქოს უმნიშვნელო და ზოგისთვის სასაცილო ექსპერიმენტიც 
კი ცხადყოფს, რომ ჩვენი ქმედებები, ხშირად ჩვენი თავისუფალი ნების გამოვლინება არაა და ის 
გამოწვეულია გარე მოქმედი ძალებით.  

3. ცნობილი სერიული მკვლელები 
3.1. ედვარდ გეინი  

გარემო დიდ როლს ასრულებს ადამიანის დამნაშავედ ჩამოყალიბებაში და ამის ერთ-ერთი ნათელი 
მაგალითია სერიული მკვლელის, ედვარდ გეინის ბავშვობის ისტორია. ედის ჰყავდა უფროსი ძმა, 
დედა, ავგუსტა, რომელიც შვილებზე მუდმივად ძალადობდა და ალკოჰოლიკი მამა, ჰენრი. მამის 
ალკოჰოლისადმი დამოკიდებულებამ გამოიწვია ბავშვებისადმი უყურადღებობა, ფაქტობრივად 
გეინისთვის მამობა არავის გაუწევია. დედის მიერ ძმაზე ძალადობას იგი არა-ერთხელ შესწრებულა. 
გეინების ოჯახი ფანატიკურად შეპყრობილი იყო რელიგიით და ბავშვების აღზრდაც არ ყოფილა 
სტანდარტული. ძმებს არ ჰქონდათ ურთიერთობა თავის თანატოლებთან, ისინი მხოლოდ ოჯახის 
გარემოში იზრდებოდნენ და ვითარდებოდნენ. ალკოჰოლიკი მამის გარდაცვალების შემდეგ, ედის 
ძმა საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა ხანძრის შედეგად, რაც სამართალდამცავებმა უბედურ 
შემთხვევად გამოცხადეს. მიუხედავად დიდი ეჭვებისა, რომ იგი ძმის მიერ იყო მოკლული, 
მტკიცებულებები არ აღმოჩნდა საკმარისი. ამ დროიდან გეინი უკვე მოძალადე დედით შეპყრობილი 
რჩება მასთან მარტო. ისედაც მძიმე ფსიქოლოგიური ფონი კიდევ უფრო მძიმდება, როდესაც ედის 
დედა ხდება ავად და ეჯაჭვება საწოლს. ავადმყოფ დედას მომავალი სერიული მკვლელი უვლიდა, 
თუმცა მაშინაც კი, დედის მხრიდან იგი მუდმივი ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი იყო. 
ბოლოს, ავგუსტამ სიცოცხლე ინფაქტით დაასრულა და ედი დარჩა მარტო. 

დედის გარდაცვალებიდან მრავალი წლის შემდეგ, ედ გეინმა სამართალდამცავების ყურადღება 
მიიპყრო, როცა ადგილობრივი გამყიდველი გაუჩინარდა და იგი ბოლოს ედთან ჰყავდათ ნანახი 
თვითმხილველებს. დაიწყო გამოიძიება და გაუჩინარებული ქალი გეინის სახლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე იპოვეს დანაწევრებული. მისი სახლის დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა კიდევ 
რამდენიმე ადამიანის კანისგან შეკერილი სამოსი, კედლებზე ეკიდა ადამიანების მოჭრილი თავები. 
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ვისი ამოცნობაც შეძლეს სამართალდამცავებმა, იყვნენ ქალები და ისინი 
გავდნენ ავგუსტას, გეინის დედას.12 ერთი წამით წარმოვიდგინოთ, რომ ედ გეინი დაიბადა ოჯახში, 
სადაც მას ჰყავდა მოსიყვარულე მშობლები, დადიოდა სკოლაში, ჰყავდა მეგობრები, არ იყო 

                                                            
9 https://youtu.be/KND_bBDE8RQ [უ.გ.19.01.2021]. 
10 Elevator Groupthink: An Ingenious 1962 Psychology Experiment in Conformity, Maria Papova, ხელმისაწვდომია აქ: 
https://www.brainpickings.org/2012/01/13/asch-elevator-experiment/ [უ.გ.19.01.2021]. 
11 https://youtu.be/XZDLbbfT9_Q [უ.გ. 19.01.2021]. 
12 J. P. Jenkins, Ed Gein. ხელმისაწვდომია აქ:  https://www.britannica.com/biography/Ed-Gein [უ.გ. 12.02.2021]. 
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შემოსაზღვრული ჩარჩოებით, ეცნობოდა სამყაროს და ვითარდებოდა, ისე, როგორც მისი 
თანატოლები, არავინ ძალადობდა მასზე და უწევდა ცხოვრება ჯანსაღ გარემოში... 
ჩამოყალიბდებოდა იგი ასეთ პიროვნებად, სერიულ მკვლელად? ამ კითხვაზე პასუხი ცალსახაა, რა 
თქმა უნდა, არა. წარმოვიდგინოთ ოჯახი, სადაც ერთი წევრი მუდმივად ძალადობს მეორეზე, ამ 
ძალადობრივ გარემოში იზრდება ბავშვი და ის ხედავს, რომ ამ ძალადობაზე არანაირი რეაგირება არ 
აქვს მის გარშემომყოფებს, მათ შორის თვით მსხვერპლსაც კი. ბავშვის საკმაოდ სათუთ ფსიქიკაში ეს 
ყოველივე ილექება როგორც ნორმა და შეიძლება ითქვას, რომ ძალადობა ამ ინდივიდისთვის ხდება 
ჩვეული ქმედება. მეორეს მხრივ ოჯახი, სადაც ბავშვი მუდმივად ზრუნვის ობიექტია, სადაც 
გარშემომყოფებისთვის ძალადობა არის მიუღებელი, ფაქტობრივად ძალადობრივ აქტებს ბავშვი არ 
ესწრება და ვერ ხედავს, მისი ფსიქოლოგიური განვითარება ხდება ბევრად ჯანსაღი და ჰუმანური. 
ძალადობრივ ოჯახში აღზრდილი ბავშვის მომავალში მოძალადედ ჩამოყალიბების ალბათობა 
ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა ნებისმიერ ოჯახში, ჰუმანური მიდგომებითნ აღზრდილი 
ბავშვი. შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ ედ გეინზე ბავშვობაში განხორციელებულმა 
სისტემატიურმა ძალადობამ გამოიწვია მისი სერიულ მვლელად ჩამოყალიბება.  

3.2. დევიდ პარკერ რეი  
დევიდ პარკერ რეი - თანამედროვე სერიული მკვლელი, რომელიც 2002 წელს ციხეში გარდაიცვალა, 
მსოფლიოში ცნობილია როგორც ე.წ. „Toy-box killer”. პარკერს ჰყავდა 60-ზე მეტი მსხვერპლი, ყველა 
მათგანი იყო ქალი, რომლებსაც სპეციალურად მოწყობილ ფურგონში სექსუალურად აწამებდა. იგი 
საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მსოფლიოში, თუმცა არც თუ ისე ბევრმა იცის მისი 
ბავშვობის ისტორია და ის საწყისი წერტილი, საიდანაც რეის განუვითარდა ძალადობრივი 
მიდრეკილებები. ფსიქოლოგების აზრით მკვლელის სადომაზოხისტური მიდრეკილება მის 
ბავშვობას უკავშირებდა, რეის ლოთი მამა ყავდა რომელიც ბავშვს გამუდმებით ათვალიერებინებდა 
სადომაზოხისტური ელემენტების შემცველ პორნოგრაფიულ ჟურნალებს, ხოლო საშუალო სკოლაში 
ის მუდმივად იყო ჩაგვრის მსხვერპლი, განსაკუთრებით კი გოგოებისგან იღებდა დიდ დამცირებას 
მისი მორცხვობის გამო.13 ცალსახაა, რომ არც ერთ ნორმაში და სტანდარტში არ ჯდება, მითუმეტეს 
ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ფსიქიკის მქონე ბავშვისთვის სექსუალური, სადომაზოხისტური, 
ძალადობრივი სცენების დათვალიერება. რეიც გაიზარდა არა ჯანსაღ გარემოში, სადაც მას არ ჰყავდა 
მეგობრები, იყო მუდმივი ბულინგის მსხვერპლი სკოლაში და ერთადერთი ცხოვრებისეული 
ბერკეტი, რომელსაც იგი ეყრდნობოდა, იყო მისი ალკოჰოლიკი, სადომაზოხისტური 
მიდრეკილების მქონე მამა.  

4. ქართული რეალობა  

გადმოვინაცვლოთ ქართულ რეალობაში და განვიხილოთ, რა ხდება ჩვენს სახელმწიფოში, რა 
პრობლემების წინაშე დგას ქართველი საზოგადოება, სისტემა და მომავალი თაობა. ყველაზე 
მთავარი პრობლემა, რის წინაშეც დღეს ჩვენ ვდგავართ, არის უნდობლობა სამართალდამცავი 
ორგანოს ყველაზე დაბალი რგოლის -  საპატრულო პოლიციის მიმართ. ყველა ჩვენგანისთვის 
ცნობილი ფაქტია, რომ ქართულ მენტალიტეტში საკმაოდ გამჯდარია დამოკიდებულება, რომ 
საპატრულოში ზარის განხორციელება სირცხვილია და მიუღებელია. ამის ორი მიზეზი არსებობს: 
ერთის მხრივ ინდივიდის მოლოდინი, რომ საზოგადოების რეაქცია იქნება უარყოფითი, ხოლო 
მეორეს მხრივ, ისევ და ისევ უნდობლობა, ან დაუცველობის შეგრძნება. დღესდღეობით 
საქართველოში საკმაოდ მომატებულია ოჯახური ძალადობის შემთხვევები, რაზეც რეაგირება არც 
საზოგადოებას და არც თვითონ მსხვერპლს არ აქვს, სანამ არ დგება ფატალური შედეგი. თუმცა, თუ 
ეს ფატალური შედეგი არ დადგა, ოჯახური ძალადობა ხორციელდება საქართველოს უამრავ ოჯახში 
და ამ ოჯახებში იზრდება მომავალი თაობა. მედიაში არა ერთი გავრცელებული სიუჟეტებიდან 
ნათლად იკვეთება საზოგადოების დამოკიდებულება ოჯახური ძალადობის მიმართ. ადამიანებს არ 
აქვთ რეაგირება ოჯახური დანაშაულების ფაქტებზე, არ გრძნობენ ვალდებულებას და 
პასუხიმსგებლობას მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს, რადგან თვლიან, რომ ოჯახის საქმეში 
ჩარევა მიუღებელია. ხშირად ჩაურევლობას მოჰყვება ფატალური შედეგი, როგორიცაა ადამიანის 
სიცოცხლის მოსპობა. აქ ისმის კითხვა, არის თუ არა ალბათობა იმისა, რომ მესამე პირის მიერ 

                                                            
13დ. პარკერ რეი / David Parker Ray ხელმისაწვდომია აქ: https://psychoticmindd.blogspot.com/2018/08/toy-box-killer.html [უ.გ. 
12.02.2021]. 
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განხორციელებული ზარი სამართალდამცავ ორგანოებში, გადაარჩენდა ადამიანის სიცოცხლეს? ანუ 
თუ ფატალური შედეგი დადგა და საზოგადოების გულგრილობას ჰქონდა ადგილი, არის თუ არა 
დამნაშავე საზოგადოებაც უშუალოდ მოძალადესთან ერთად? შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება 
ამ შემთხვევაში თამაშობს გარკვეულ როლს დანაშაულის განხორციელებაში, რეაგირების არ ქონით 
ხელს უწყობს დამნაშავის ჩამოყალიბებას. შედეგი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ უშუალოდ ის 
ფატალური შედეგი - მსხვერპლის გარდაცვალება, არამედ ძალადობრივ ოჯახში აღზრდილი 
დამახინჯებული ფსიქიკის მქონე კიდევ ერთი ინდივიდი.  

პრობლემა არ მომდინარეობს მხოლოდ ერთი მხრიდან, საზოგადოებისგან ან სამართალდამცავი 
ორგანოებისგან, პრობლემა უფრო მასშტაბური და სისტემურია, შესაბამისად მისი აღმოფხვრა 
შესაძლებელია ერთობლივი ძალისხმევით. ეს პროცესი არ არის ხანმოკლე და გრძელვადიან 
ვადაზეა გათვლილი, თუმცა ვეცდებით ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი პოზიცია, თუ როგორ შეიძლება 
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მოვახდინოთ დანაშაულის პრევენცია და მისი 
საგრძნობლად შემცირება. 

5. დანაშაულის პრევენციის გზები  

დანაშაულის პრევენცია ქართული კანონმდებლობის მიხედვით სასჯელის ერთ-ერთ მიზანს 
წარმოადგენს. არსებობს სასჯელის ზოგადი, ანუ გენერალური პრევენცია და სასჯელის კერძო, ანუ 
სპეციალური პრევენცია. გენერალური პრევენცია მიმართულია საზოგადოებისკენ. მისი ფუნქციაა 
საზოგადოების წევრების გათვითცნოებიერება, რომ ამა თუ იმ დანაშაულს მოჰყვება ესა თუ ის 
სასჯელი, ფაქტობრივად გარკვეულ დაშინების ფუნქციას ითავსებს. ამას გარდა, გენერალური 
პრევენცია მოიცავს სამართლებრივი ნორმების და ზოგადად კანონისადმი პატივისცემის დანერგვის 
ფუნქციასაც. სასჯელის კერძო პრევენცია მიმართულია კონკრეტული დამნაშავის მიმართ. მისი 
მიზანია ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება კონკრეტული მსჯავრდებულის რესოციალიზაციის 
გზით.14 

დანაშაულის პრევენცია, როგორც სასჯელის მიზანი, რეალურად მოქმედებას იწყებს მაშინ, 
როდესაც დანაშაული უკვე ჩადენილია და საკითხი დგას პირის დასჯაზე. თუმცა, ჩვენი აზრით, 
დანაშაულის პრევენცია შესაძლებელია ბევრად უფრო ადრეულ ეტაპზე.  

პირველ რიგში განვიხილავთ სისტემის მიმართ უნდობლობის ფაქტორის აღმოფხვრის შესაძლო 
საშუალებებს. აუცილებელია სამართალდამცავი ორგანოების პირველი რგოლის ხშირი 
დატრენინგება და გადამზადება, რაც მოიცავს როგორც დაზარალებულის, ასევე მოწმის ან თუნდაც 
ბრალდებულის მიმართ მიდგომის შესწავლას. მეორეს მხრივ, პარალელურად აუცილებელია 
განათლების მიღების ადრეულ ეტაპზე, მოზარდებს მიეწოდებოდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია მათი 
უფლებებისა და პასუხისმგებლობების შესახებ. საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, კერძოდ 
სკოლებმა, უნდა შეითავსონ ე.წ. კონტროლის ფუნქცია, რაც გულისხმობს ბულინგის მაქსიმალურად 
აღმოფხვრას.  ყოველივე ზემოთხსენებულს მოჰყვება შედეგი, თუ თითოეული ინდივიდი 
გაითავისებს თავის წილ პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე.  

დასკვნა  
პრობლემის გადაჭრის მთავარი ხერხი, ისევ და ისევ, თითოეული ინდივიდის მიერ საკუთარი 
პასუხისმგებლობის გაცნობიერებაა. მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ ყველა „მონსტრის“ უკან, 
ყოველთვის დგას ადამიანი.  დამნაშავეებად არ იბადებიან, დამნაშავეებს ქმნის გარემო, გარემოს კი 
საზოგადოება. ამ ნაშრომით ვეცადეთ ეს ლოგიკური ჯაჭვი შეგვეკრა და მკითხველისთვის 
გვეჩვენებინა, რომ  

„ყველა ჩვენგანი, ყველაფრის გამო, ყველას წინაშე დამნაშავეა“- ფიოდორ დოსტოევსკი.15  

 

 

                                                            
14 ი. ვარძელაშვილი, სასჯელის მიზნები, თბილისი, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016, 
15ფ. დოსტოევსკი, „ძმები კარამაზოვები “, 1880, რუსეთი 
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საკორპორაციო „ჩიხი“ და მისი გადაჭრის გზები  
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგალითზე 

 
მაკა პაპაშვილი, 

ნატა სუხაშვილი, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 
ჩვენი საკონფერენციო ნაშრომი შეეხება თანამედროვე საკორპრაციო სამართლის ერთ-ერთ 
პრობლემატურ საკითხს კერძოდ კი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში არსებულ 
„ჩიხურ სიტუაციებს“. დღევანდელი მოცემულობით, აღნიშნული პრობლემატიკა საკმაოდ 
აქტუალურია, ვინაიდან პრაქტიკაში მეტად გავრცელებულ სამეწარმეო საზოგადოების ფორმას 
წარმოადგენს შპს და შესაბამისად სასამართლო პრაქტიკაში ხშირად  ვხდებით ამ საზოგადოების 
ფორმასთან დაკავშირებით წარმოშობილ დავებს. საკორპორაციო სამართალში არსებული 
საწესდებო ავტონომია დამფუძნებელ პარტნიორებს ანიჭებს თავისუფლად მოქმედების 
შესაძლებლობას საწესდებო ავტონომიის საფუძველზე , რომელსაც არ გააჩნია სახელმწიფოს მიერ 
სწორედ დადგენილი ფარგლები და მივყავართ „ჩიხურ სიტუაციამდე“. ნაშრომში წარმოდგენილი 
იქნება  შემდეგ საკითხები 

1) საწესდებო ავტონომია და მისი ფარგლები 
2) „გამოუვალი მდგომარეობა“ (Deadlock)  ანგლო-ამერიკული სამართლის მაგალითზე  
3) ქართულლი სასამართლო პრაქტიკა „ჩიხურ სიტუაციებთან“ დაკავშირებით; 
4) მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონპროექტის ანალიზი და მისი რეგულირება 

არსებულ საკითხთან დაკავშირებით; 

გარდა, ამისა ვიმსჯელებთ ამ თემის ირგვლივ, თუ როგორი რთული სასამრთლო პრაქტიკა 
არსებობს, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ქართული სასამართლო საკუთარ კომპეტენციად არ 
მიიჩნევს „ჩიხურ სიტუაციებთან“ მიმართებაში გადაწყვეტილებების მიღებას. შესაბამისად, 
არსებული საკითხი რჩება მოწესრიგების გარეშე, როგორც საკანონმდებლო, ისე სასამართლო 
პრაქტიკის თვალსაზრისით, რაც თავის არსში გულისხმობს საზოგადოების საქმიანობის შეფერხებას 
და ეს გავლენას ახდენს სამეწარმეო საზოგადოების განვითარებაზე. ჩვენი მიზანია, წარმოვადგინოთ 
მოქმედი „მეწარმეთა შესახებ“ კანონისა და ახალი კანონპროექტის შედარებითი ანალიზი 
აღნიშნული საკითხის მოწესრიგებასთან დაკავშრებით, რათა თვალნათლივ წარმოვაჩინოთ 
არსებული განსხვავებები და ის რეალური გამოწვევები, რომელებიც არსებობს შეზღუდული 
პასუხისგმებლობის საზოგადოებაში  „გამოუვალ მდგომარეობასთან“ დაკავშირებით. 

საკვანძო სიტყვები: ჩიხური სიტუაციები; ახალი კანონპროექტი; ანგლო-ამერიკული სამართალი; 
საწესდებო ავტონომია; 

Abstract 
Our conference paper will address one of the most problematic issues in modern corporate law, namely, the 
"deadlock situations" in a limited liability society. At present, these issues are quite relevant, as the most 
common form of entrepreneurial society in practice is LLC, and therefore in court practice we often 
encounter disputes over the form of this society. Statutory autonomy in corporate law gives the founding 
partners the opportunity to act freely, and it is this statutory autonomy, which does not have the right limits 
set by the state, that leads to a "deadlock". In the topic under discussion, we present the following issues: 

1) Statutory autonomy and its scope 

2) "Deadlock" on the example of Anglo-American law 

3) Georgian court practice regarding "deadlock situations"; 

4) Analysis of the Draft Law of Georgia on Entrepreneurs and its regulation in relation to the existing issue; 
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In addition, we will discuss the complex case law around this topic, as in many cases the Georgian court does 
not consider it its own competence to make decisions regarding "deadlocked situations". Consequently, the 
existing issue remains unresolved, both in terms of legislation and case law, which in it is essence implies the 
disruption of public activities, and this is reflected in the development of the entrepreneurial community. 
Our aim is to present a comparative analysis of the current Law on Entrepreneurs and the new draft law in 
relation to the settlement of this issue, in order to highlight the existing differences and the real challenges 
that exist in the limited liability society due to the "difficult situation". 

Key words: Deadlock situations; New bill; Anglo-American law; Statutory autonomy; 

შესავალი 
საკონფერენციო ნაშრომში გამოკვლეულია საკორპორაციო  სამართლის ერთ-ერთ პრობლემატური 
საკითხი, რომელიც ცნობილია „ჩიხური სიტუაცების“ სახელწოდებით. არსებული საკითხი 
განხილული იქნება შეზღუდული პასუხისმგებლობის მაგალითზე, ვინაიდან ის არის  ყველაზე  
გავრცელებული სამეწარმეო საზოგადოების ფორმა  და ალბათობა იმისა, რომ შევხვდებით შპს-ის 
კომპანიებში ჩიხურ სიტუაციებს, არის მაღალი.  რაც შეეხება უშუალოდ „ჩიხური სიტუაციების“ 
არსს, გამოიხატება მაშინ, როდესაც შპს-ს პარტნიორებს შორის არსებობს წილთა თანაფარდობა, რაც 
შემდგომში ზრდის რისკს, რომ პარტნიორები ვერ მიაღწევენ კომპლექსურ შეთანხმებას. მოცემული 
პრობლემის არსებობა განპირობებულია იმით, რომ უმეტეს შემთხვევაში პარტნიორები წილის 
განსაზღვრისას არ ითვალისწინებენ ბიზნეს გადაწყვეტილებების   ეფექტურობის აუცილებლობას 
და ისინი  უგულებელყოფენ წილთა პროპორციულობის მნიშვნელობას, რაც იწვევს კომპანიის 
საუკეთესო ინტერესების პარალიზებას და „ჩიხურ სიტუაციებს“.  ნაშრომში წარმოდგენილი იქნება, 
ყველა ის ხელშემშლელი ფაქტორი და გარემოება, რომელიც გხვდება საკანონმდებლო დონეზე და  
არსებითად  განაპირობებს „ჩიხური სიტუაციების“ წარმოშობის  საფუძვლებს. შესაბამისად, 
გამოკვეთილი იქნება თითეული პრობლმების გადაჭრის გზები და ის მიგნებები, რომელიც 
აუცილებლად დაგვეხმარება მოცემული საკითხის მოწესრიგებაში.  

1.საწესდებო ავტონომია და მისი ფარგლები 
თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს პარტნიორთა 
შორის ნდობაზე დაფუძნებულ საქმიან ურთიერთობას,  რაც გულისხმობს ნაკლებ კონფლიქტს და 
ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღებას1. სწორედ  ამას საუბროს კრაკმანი თავის 
სახელმძღნაელოში „ საკორპორაციო სამართლის ანატომია“.  მიუხედავად ამისა, რთულია მივიღოთ 
მსგავსი მოცემულობა, ვინაიდან არსებობს მიზეზები, რომელთა გავლენითაც მიიღება 
განსხვავებული პოზიციები.  ერთ-ერთი მიზეზი არის საწესდებო ავტონომია2, რომელლიც 
დაფუძნებულია დისპოზიციურ ნორმებზე3, რომლებიც განსაზღვრავს მის ფართო მოქმედების 
ფარგლებს, უფრო კონკრეტულად კი, ფართო საწესდებო ავტონომიის პრინციპი არის, ის, რის 
საფუძველზეც  კორპორატიული სუბიექტები საზღვრავენ წესდებაში კომპანიისთვის საჭირო 
პირობებს და წესებს.   მოცემული პრინციპი მნიშვნელოვანია საკორპორაციო სამართლისათვის, 
რადგან სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორებმა შეძლონ კანონისაგან დამოუკიდებლად 
გარკვეული საკითხების მოწესრიგება  მათი ბიზნეს ინტერესების შესაბამისად.  მიუხედავად იმისა, 
რომ ეს პრინციპი ემსახურება საკორპორაციო სამართლის თავისუფლებას, ქართულ 
კანონმდებლობაში სრული საწესდებო ავტონომია გარკვეულ პრობლემებს წარმოშობს, მათ შორისაა 
„ჩიხური სიტუაცები“.  აქვე სამსჯელოა, იმის შესახებ, რომ დღეს „მეწარმეთა შესახებ“ კანონი ფართო 
საწესდებო ავტონომიას უზრუნველყოფს, იმდენად ფართოს, რომ ხშირად საერთოდ არ ადგენს 
ქცევის წესებს, მთლიანად წესდებას ანდობს ბევრი საკითხის მოწესრიგებას, რის გამოც პრაქტიკაში 
სერიოზული პრობლემები იქმნება, როდესაც არც წესდება არ შეიცავს შესაბამის მოწესრიგებას, 

                                                            
1 წიგნი „კრაკმანი და სხვები“; მესამე გამოცემა, 2019 წელი. „ საკორპორაციო სამართლის ანატომია“ გვ 4-7, 
http://lawlibrary.info/ge/books/2019giz-ge_anatomy_of_corporate_law.pdf [უ.გ 01/03/2021].  
2 ლ. ჭანტურია, „საკორპორაციო სამართლის ცნება და ადგილი სამართლის სისტემაში“,  ბ. ზოიძის 60 წლისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო კრებული  უნივერსიტეტის გამოცემა, 2014 წელი გვ: 559-562 . 
3 ლ. ჭანტურია, „საწესდებო ავტონომია საკორპორაციო სამართალში“, სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების 
ისტორიის ნარკვევები, წიგნი I, 2010 წელი,  გვ 368-569. 
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ვინაიდან  წესდების შედგენის დროს ხშირად შეუძლებელია ყველა შემთხვევის წინასწარ განჭვრეტა 
და დარეგულირება. 

2. „გამოუვალი მდგომარეობა”  (Deadlock)  ანგლო-ამერიკული სამართლის მაგალითზე 
თავდაპირველად, „გამოუვალი მდგომარეობა“ (Deadlock)4 ანგლო-ამერიკული სამართლის 
კონცეფცია იყო, ასევე ფართოდ გავრცელდა კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემის 
ქვეყნებშიც. სწორედ ანგლო-ამერიკულ სამართალში წარმოიშვა „ჩიხური სიტუაციები“ და მათი 
გადაჭრის ოთხი უმნიშვნელოვანესი საფეხური, ესენია: 1) დამფუძნებელი პარტნიორების მიერ 
სიფრთხილის ზომების მიღება ხელშეკრულების გაფორმებისას, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
სადაო საკითხების წარმოშობა;5 2) თუ პარტნიორთა შორის საწესდებო ავტონომიის დონეზე ვერ 
მოხდება აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება ამ შემთხვევაში სასამართლო გამოიყენებს ყიდვა-
გაყიდვის ან სროლის ფორმებს; 6 3)ყიდვა-გაყიდვის ფორმა მოიცავს სასამართლოს მიერ ერთი 
პარტნიორისათვის ვალდებულების დაკისრებას მეორე პარტნიორს მიჰყიდოს თავისი წილი 
საბაზრო ღირებულების ფასად;  4) სროლის ფორმა კი გამოიყენება იმ შემთხვევაში,როდესაც 
შეუძებელია სხვა გზით „ჩიხური სიტუაციის“ გადაწყვეტა, ამ დროს სასამართლო იღებს 
საზოგადოების დაშლის გადაწყვეტილებას7. აღნიშნული საფეხურების გათვალისწინებით 
განვიხილავთ რამდენიმე მნიშვნელოვან მაგალითს, რომელიც შეეხება უცხო ქვეყნების სასამართლო 
პრაქტიკას. პრეცედენტულმა სამართალმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა კანადის და ამერიკის 
შეერთებული შტატების  სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში, რომელიც ეხება „ჩიხურ 
სიტუაციებსა“ და მისი გადაჭრის გზებს. კანადაში კორპორაციული „გამოუვალი მდგომარეობის“ 
გადასაჭრელად სწორედ, რომ გამოიყენება სროლისა და ყიდვა გაყიდვის ფორმები, რაც 
გულისხმობს იმას, რომ დავაში მონაწილე მხარეთა ინტერესების გარდა სასამართლო განხილვის 
დროს უპირატესობა ენიჭება იმას, თუ რა არის კომპანიის საუკეთესო ინტერესი და ხომ არ 
გამოიწვევს მსგავსი დავა სამეწარმეო საქმიანობის კოლაფსს.  აღნიშნული ფორმა, რომელიც 
წარმოდგენილია ყიდვა-გაყიდვის სახით, აგრეთვე ითვალისწინებს საწედებო ავტონომიის 
ფარგლებში დარჩენას და სასამართლოს მიერ მისი გადაწყვეტილების მიღებისას  წესდების 
ჩარჩოებით ხელმძღვანელობას. მოცემული მდგომარეობის ნათელ მაგალითს წარმოადგენს KINZIE 
v the  Dell HOLDING8 და KURT v PRYDE-ის9 სასამართლო  პრაქტიკა, სადაც მკაფიოდ გამოჩნდა 
კანადის სასამართლო პრაქტიკაზე ანგლო-ამერიკული სამართლის გავლენა.  

KINZIE V DELL HOLDING-ის საქმე შეეხება კორპორაციაში არსებულ „გამოუვალ მდგომარეობას“, 
სადაც კორპორაციულ სუბიექტებს შორის არსებობდა  პირადი დაპირისპირება, აქედან  
გამომდინარე კომპანია შევიდა ჩიხში, რადგან  ერთ-ერთ პარტნიორს სურდა მეორე პარტნიორის 
გაძევება კორპორაციიდან , თუმცა წესდებით გათვალისწინებული ნორმებიდან გამომდინარე 
მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო იყო ყველა პარტნიორის წერილობით თანხმობა.  
ეს უკანასკნელი არ არსებობდა იმ მოტივით,  რომ ისინი თავს არიდებდნენ  პარტნიორთა საერთო 
კრებაზე გამოცხადებას და კომპლექსური გადაწყვეტილების მიღებას, რაც თავის მხრივ იწვევდა 
საზოგადოების კოლაფსს. რაც შეეხება KURT v PRYDE-ის საქმეს, მისი სუბიექტები არიან ყოფილი 
მეუღლეები, რომლებიც ერთად ხელმძვანელობდნენ მათ მიერ შექმნილ სამეწარმეო საზოგადოებას, 
კერძოდ კი KURT ხელმძღვანელობდა ადმინისტრაციულ უზრუნველყოფას, ხოლო PRYDE  
კომპანიის  მიერ მესამე პირებისათვის მომსახურების უზრუნველყოფას. მათ შორის დავა წარმოიშვა 

                                                            
4მ. პლანკის კერძო სამართლის სამეცნიერო სტატია „ პარტნიორობასა და მჭიდრო კორპორაციებში, კორპორაციების 
დახურვა. მიდგომა შედარებითი სამართლიდან და ეკონომიკური თეორიიდან“ გვ 1.   
5 მ. პლანკი, იხ. სქოლიო 4, გვ. 2. 
6 მ. პლანკი, იხ. სქოლიო 4, გვ. 3.  
7 მ. პლანკი, იხ. სქოლიო 4, გვ. 4-5.  
8 კანადის სასამართლო პრაქტიკა: „ კენზი v დელს ჰოლდინგის წინააღმდეგ“   Kinzie v. The Dells Holdings Ltd., 2010 BCSC 
1360    https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2010/2010bcsc1360/2010bcsc1360.html [უ.გ 21.03.2021]. 
9 კანადის სასამართლო პრაქტიკა: „კურტი v პრაიდის წინააღმდეგ“ ,The Deadlock Principle as a Ground for the Just and 
Equitable Winding Up of a Solvent Company: Thunder Cats Investments 92 (Pty) Ltd ν   Economic Prospecting investment (Pty) Ltd 
2014 5 SA 1 (SCAhttp://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-37812016000100035 [უ.გ 21/03/2021].    
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განქორწინების შემდგომ, რადგან მათ არ სურდათ შეთანხმებული სამეწარმეო საქმიანობის 
განხორციელება და მჭიდრო თანამშრომლობა. შესაბამისად, კომპანია დადგა „ჩიხური სიტუაციის“ 
პრობლემის წინაშე, ვინაიდან ვერ ხერხდებოდა მნიშვნელოვანი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღება 
და ასევე, ერთ-ერთ პარტნიორს KURT-ს სურდა საზოგადოებიდან გასვლა. კანადის  ონტარიოს 
უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება PRYDE-ის მიერ წილის ნებაყოფლობითი 
შესყიდვის ჩარჩოს დაწესების შესახებ, რომელიც აგრეთვე ითვალისწინებდა მეორე მხარის KURT-ის 
ინტერესებსაც. ამ საქმეში იკვეთება ანგლო-ამერიკული სამართლის გავლენა კანადის სასამართლო 
პრაქტიკაზე. ანგლო-ამერიკული სამართლის გავლენა, ასევე გამოკვეთილია არგენტინის 
სასამართლო პრაქტიკაზეც, რასაც მოწმობს  მომდევნო სააქმე  Thunder Cats Investment ltd v Nkonjane 
Economy Prospecting & Investments Ltd10, სადაც  ორმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოებამ Thunder Cats Investment ltd და Nkonjane Economy Prospecting & Investments Ltd–მა 
ჩამოაყალიბა ერთი სამეწარმეო საზოგადოება. ისინი საზოგადოებაში ფლობდნენ თანაბარ წილებს, 
უფლებებსა და მოვალეობებს. მათი ბიზნეს საქმიანობა კარგად მიდიოდა იქამდე, სანამ  Thunder Cats 
Investment ltd–მა პარტნიორთა საერთო კრებაზე არ დააყენა საზოგადოების ლიკვიდაციის საკითხი, 
რასაც Nkonjane Economy Prospecting & Investments Ltd–ი კატეგორიულად არ იზიარებდა. მათ შორის 
წარმოშობილმა კონფლიქტმა საზოგადოება შეიყვანა „ჩიხურ სიტუაციაში“ კერძოდ კი არ 
იმართებოდა პარტნიორთა საერთო კრება, რაც ხელს უშლიდა ხელმძღვანელობით–
წარმომადგენლობითი ფუნქციის განმახორცილებელ დირექტორს საქმიანობაში და ა.შ.   ამ 
პრობლემის გადასაჭრელად  Thunder Cats Investment ltd–მა მიმართა სასამართლოს. ამ უკანასკნელმა 
მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც Nkonjane Economy Prospecting & Investments Ltd–ს 
მიენიჭა  Thunder Cats Investment ltd–ის წილის სამართლიან ფასად გამოსყიდვის უფლება, ხოლო  
სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით შეძლო გაეთვალისწინებინა, როგორც პარტნიორთა 
სურვილები, აგრეთვე საზოგადოების საუკეთესო ინტერესიც. 

3. ქართული სასამართლო პრაქტიკა „ჩიხურ   სიტუაციებთან“   დაკავშირებით. 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ქართული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით „ჩიხური სიტუაციები“  
უმეტესად გვხდება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებში. ამას ადასტურებს ჩვენი 
ქვეყნის სასამრთლო პრაქტიკაში არსებული მრავალი მაგალითი, თუმცა  ნაშრომში განხილული 
იქნებ ორი სასამართლო პრაქტიკა კერძდ კი,  უადრესი და უგვიანესი სასამართლოს 
გადაწყვეტილებები, რომელიც ნათლად წარმოადგენს საკანონმდებლო ხარვეზს.   საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო პალატის 2002 წლის საქმე,11 რომელიც შეეხება  სამეწარმეო 
საზოგადოებაში პარტნიორთა საერთო კრების და დირექტორთა საბჭოს ხმების  თანაბრად გაყოფას,  
სადაო საკითხს წარმოადგენდა ქონების დაბრუნების მოთხოვნა, რომელზედაც  გადაწყვეტილება 
ვერ იქნა მიღებული. სასამართლომ ამ საქმესთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა სამ 
მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, ესენია:  

1)საკორპორაციო ჩიხი; 

 2) საწარმოს ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა;  

3) დირექტორატი და ბორდი; 

ვინაიდან ჩვენი თემის მთავარ საკითხს წარმოადგენს საკორპორაციო ჩიხი, ვისაუბრებთ მასთან 
დაკავშირებით. სასამართლომ განმარტა, რომ მის კომპეტენციაში შედიოდა  ემსჯელა 

                                                            
10კანადის სასამართლო პრაქტიკა:  „შპს სანდერ ქეთს ინვესტმენტი შპს v ნკოანი ეკონომი ფროსფექტინგი და ინვესთმენდ 
შპს“ Thunder Cats Investment ltd v Nkonjane Economy Prospecting & Investments Ltd  Thunder Cats Investment 92 (Pty) Ltd v 
Nkonjane Economic Prospecting & Investments (Pty) Ltd 2014 5 SA 1  
http://www.saflii.org/za/journals/PER/2016/35.html?fbclid=IwAR3GPjzg0o_PX0uNvGiWb7PHS2C6BNgmv66WJLhHIPaoHRc3pLCm
v6ouJ78 [უ.გ 21/03/2021]. 
11 უ. თოდუა „ მეწარმეტა შესახებ საქართველოს კანონი სასამართლო გადაწყვეტილებებში“ , თბილისი 2019  
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მიერ მიღებული  (№3კ/1154-02 , 2002 წლის, 8 
ნოემბრის გადაწყვეტილება, გვ71-72, 
http://lawlibrary.info/ge/books/2019gizge_metsarmeta_shesaxeb_kanoni_sasamartlo_gadackvetilebebshi.pdf?fbclid=IwAR3BGxm0kzk
ghYDQZCWFcuI-IFsf0gIyt2qAScIt4fxzq9_WWcaWjyvQrH0  [უ.გ 21/03/2021]. 
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საზოგადოების სასამართლო განხილვაში  სათანადო მხარის ჩაბმის შესახებ, რადგან  ყველა სხვა 
საკითხი სცდებოდა მისი კომპეტენციის ფარგლებს და წარმოადგენდა შიდა კორპორაციული 
რეგულირების საგანს საწესდებო ავტონომიის პრინციპიდან გამომდინარე. თავის მხრივ, ეს 
უკანასკნელი გულისხმობს,  რომ არსებული კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ მოწესრიგების გარეშე 
ტოვებს საწესდებო ავტონომიას, რომელიც სასამართლოს ართმევს შესაძლებლობას თავისი 
კომპეტენციის ფარგლებში განხილოს „ გამოუვალი მდგომარეობები“  და მიიღოს რელევანტური 
გადაწყვეტილებები. დღევანდელმა კანონის მოწესრიგებამ საწესედებო ავტონომიის პრინციპი 
დატოვა თავისუფალი და არ გაითვალისწინა მისი რეგულირების ჩარჩოები, რამაც ხელი შეუწყო 
„ჩიხური სიტუაციების“ განვითარებას.  ეს უკანასკნელი გულისხმობს, რომ კანონმა  უნდა 
დაარეგულიროს ისეთი საკითხები, რასაც პარტნიორები არ, ან ვერ გაითვალისწინებენ 
საზოგადოების წესდებაში და სწორედ, რომ კანონმდებელმა უნდა შექმნას „საწესდებო ავტონომიის 
პრინციპის“ ჩარჩო პრობლემური სიტუაციების წარმოშობის პრევენციისათვის.   რაც შეეხება მეორე 
სასამართლო პრაქტიკას12, რომელიც განიხილია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა პალატამ, ამ შემთხვევაშიც სახეზე გვაქვს შეზღუდული პასუხსიმგებლობის პარტნიორთა 
კომფლიქტი, რამაც წარმოშო  „ კორპორატიული ჩიხი“. მოცემულ საქმეში წარმოდგენილია სამი 
სუბიექტი, რომელთაგანაც ორი იყო პარტნიორი, ხოლო მესამე პიროვნება იყო ერთ-ერთი 
პარტნიორის ნათესავი და ამასთანავე ამ კომპანიის დირექტორი. გარკვეული პერიოდის შემდგომ, 
დირექტორსა და კორპორატიულ სუბიექტს შორის გაჩნდა უთანხმოება, ვინაიდან პარტნიორი მას 
ადანაშაულებდა დირექტორის უფლებამოსილებების არაკეთილსინდისიერად შესრულებაში და 
მოითხოვდა მის გათავისუფლებას.  თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საერთო პოზიცია პარტნიორებს 
შორის არ იქნა გაზიარებული და მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოხდა კომპლექსური შეთანხმება, ეს 
არ გახდა სასამართლოს ჩარევის საფუძველი და ამას კარგად წარმოაჩენს თავად სააპელაციო 
სასამართლო სამოქალქო პალატის განმარტება, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის კომპანიის 
დირექტორების გამოწვევა და შიდაკოპორაციული ნორმებით მოწესრიგების საგანი.  
წარმოდგენილი სასამართლო პრაქტიკებით, რომელიც განეკუთვნება 2002 და 2018 წელს, ნათელი 
მაგალითია იმისა, რომ მათ მიერ გაკეთებული განმარტებები არის იდენტური და ამ პერიოდის 
განმავლბაში არ განხორციელდა  შესაბამისი ცვლილებების შეტანა კანონმდებლობაში და პრობლემა 
დარჩა პრობლემად. . 

4.მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონპროექტის ანალიზი და მისი რეგულირება 
არსებულ საკითხთან დაკავშირებით 

როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, დღეს მოქმედი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“  ითვალისწინებს 
ფართო საწესდებო ავტონომიას, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს „ჩიხური სიტუაციების“ წარმოქმნას 
საზოგადოებაში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ  2020 წელს შემუშავებულ  იქნა კანონპროექტი „ მეწარმეთა 
შესახებ“13 , რომელიც  გარკვეული პროცედურების გავლის შემდგომ საკანონმდებლო ორგანოს მიერ  
იქნება მიღებული. იგი გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში აბრუნებს   სამეწარმეო სამართლის 
2008 წლის ცვილებებამდე არსებულ რედაქციას, სადაც მკაფიოდ და სწორად იყო მოწესრიგებული 
მრავალი მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის საწესდებო ავტონომიის ფარგლები, თუმცა „ჩიხური 
სიტუაციების“ გადაჭრის გზები მატერიალური კანონმდებლობისათვის წარმოადგენს ახალ 
მოვლენას. აქვე უნდა აღვნიშნოთ,  კანონპროექტის მე-9 თავი, რომელიც წარმოადგენს სიახლეს და 
განსაზღვრავს  პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე  სასამართლოს მიერ საზოგადოების დაშლის 
შესაძლებლობას. გარდა ამისა,  რეგულაცია ემსახურება საზოგადოებაში შექმნილი ჩიხური 
სიტუაციის გადაწყვეტას, როდესაც, მაგალითად, პარტნიორი უხეშად არღვევს მის მოვალეობებს ან 
საზოგადოებაში ხმათა თანაბარი გადანაწილების გამო პარტნიორები ვეღარ იღებენ 
გადაწყვეტილებას, რაც, საბოლოო ჯამში, შეუძლებელს ხდის საზოგადოების მიზნის მიღწევას. 
მსგავს სიტუაციაში კანონპროექტი შესაძლებლობას აძლევს პარტნიორს, მიმართოს სასამართლოს 
და მოითხოვოს საზოგადოების დაშლა. ამავე დროს, გასათვალისწინებელია სხვა პარტნიორების 

                                                            
12 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს  სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2018 წლის 26 ნოემბრის #2/ბ-1053-18 განჩინება 
http://temida.mylaw.ge/fullcase/1897///--.pbn [უ.გ. 21.03.2021]. 
13 კანონპროეტქი „მეწარმეთა შესახებ“ მუხლი 81გამოქვეყნების წყარო, თარიღი , 13/08/2020  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4962987?publication=0&fbclid=IwAR2tn7Nf5rvJ8n6aNZozcT4oS6J-
BHGoWXQjfEoTO5hsJEEhgvOgOWMEDUM  [უ.გ 2.03.2021]. 
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ინტერესიც საზოგადოების არსებობის გაგრძელების თაობაზე, ამიტომ, კანონპროექტი 
შესაძლებლობას აძლევს სხვა პარტნიორებს, რომ  თავიდან აიცილონ საზოგადოების დაშლა 
განმცხადებელი პარტნიორისთვის წილის სამართლიან ფასად გამოსყიდვის შეთავაზებით, რაც 
თავის მხრივ ხაზს უსვამს ანგლო-ამერიკული სამართლის გავლენას კანონპროექტის 
ჩამოყალიბებაზე. მოცემული ჩანაწერი  წარმოადგენს სიახლეს მატერიალური 
კანონმდებლობისათვის, რომელსაც ვერ ვხედავთ დღეს მოქმედ კანონში და იგი ემსახურება 
საზოგადოებაში შექმნილი „ჩიხური სიტუაციების“ გადაწყვეტას საკანონმდებლო დონეზე. ეს 
ჩანაწერი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს აღნიშნული საკითხის მართლმსაჯულების  კომპეტეციის 
მიკუთვნების მნიშვნელობას.  „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის მიღების შედეგად, 
სამეწარმეო ურთიერთობებში კანონის როლი და დანიშნულება გაძლიერდება. კანონპროექტით 
შემოთავაზებული მთელი რიგი ნორმებისა, ერთი მხრივ, საწესდებო ავტონომიის პრინციპს 
გაამყარებს, ხოლო  მეორე მხრივ, მარეგულირებელ ფუნქციას შეასრულებს ამგვარი ავტონომიით 
სარგებლობის პროცესში. 

დასკვნა 
იმისათვის, რომ მოხდეს ზემო აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა და შეიქმნას სამეწარმეო 
საქმიანობის სრულყოფილად განხორციელების შესაბამისი კანონმდებლობა, აუცილებელია:    

1) საწესდებო ავტონომიის ფარგლების დადგენა საკანონმდებლო დონეზე; 

2) ბალანსი  დისპოზიციურ და იმპერატიულ ნორმებს შორის; 

3)სასამართლოს ჩარევის ფარგლების გაზრდა პარტნიორთა შორის კონფლიქტების მოსაგვარებლად; 

მოცემული დებულებების არსებობა, პირდაპირ გავლენას მოახდენს სამეწარმეო საზოგადოების 
ეფექტურობაზე. აუცილებელია, კომპანიებს გააჩნდეთ სამეწარმეო საქმიანობის  თავისუფლება, 
რომელიც თავის მხრივ კონსტიტუციური პრინციპია14 და იგი განაპირობებს ეფექტურ 
განხორციელებას მათი საქმინობისა.  ასევე, საყურადღებოა, რომ კანონდებლობის გამკაცრებით 
ეჭვქვეშ არ უნდა დადგეს საწესდებო ავტონომიის პრინციპის თავისუფლება, რომელიც ბიზნესის 
დინამიურობიდან გამომდინარე აუცილებელია. სწორედ ამას გულისხმობს, როდესაც ვამბობთ, რომ 
დისპოზიციურ და იმპერატიულ ნორმებს შორის უნდა იყოს ბალანსი, რათა  საზოგადოების 
პარტნიორებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად განსაზღვრონ გარკვეული საკითხები და  
მოაწესრიგონ ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე, ხოლო მეორეს  მხრივ, თუ ისინი თავად   ვერ 
გაითვალისწინებენ რიგ გარემოებებს, ამ შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭებათ იმპერატიულად 
განსაღვრულ დებულებებს. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებული იყო,  სასამართლო 
ხელისფულების კომპეტენციის ფარგელების გაზრდაზე, კერძოდ კი,  სასამართლოს პირდაპირ 
უნდა შეეძლოს საკანონმდებლო დონეზე „ჩიხური სიტუაციებისას“ კონფლიქტის მოწესრიგება. 
საბოლოოდ, თითეული რეკომენდაციის პრაქტიკაში განხორციელება შექმნის მატერიალური 
კანონმდებლობის აღსრულების ქმედით მექანიზმებს, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამეწარმეო 
საქმიანობის განხროციელებას და აღმოფხვირს „ჩიხური სიტუაციების“ წარმოშობას. 

 

                                                            
14 მუხლი 26, პუნქტი „4“, საქართველოს კონსტიტუცია, საკანონმდებლო მაცნე 
https://www.matsne.gov.ge/document/view/30346?publication=36 მიღებულია 1995 წლის 24 აგვისტოს  [უ.გ 21.03.2021]. 
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აღიარებითი სარჩელის იურიდიული ინტერესის დადგენის პრობლემა 
სასაამართლო პრაქტიკაში 

ირაკლი ფერაძე, 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

აღიარებითი სარჩელი  - ესაა სადავოდ ქცეული სამოქალაქო უფლების დაცვის საპროცესო 
საშუალება.  

კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში, სადაც უფრო და უფრო იზრდება კერძოსამართლებრივი 
ბრუნვა (უძრავი ნივთსა და კომპანიის წილზე დადებული გარიგება და ა.შ), არც თუ ისე იშვიათია 
გარიგებიდან გამომდინარე უფლების სადავოობა.  

სადავოდ ქცეული უფლების დავის ეფექტიან მექანიზმად მიიჩნევა უფლების სასამართლო წესით 
დაცვა. აღნიშნული კი, უკავშირდება გარკვეული რესურსების (ფინანსური თუ ადამიანური) 
მობილოზების საჭიროებას. ამასთან, სამართლებრივი ურთიერთობების განვითარება თავის მხრივ, 
განაპირობებს სასამართლოთა გადატვირთულობას.  

შესაბამისად, დღის წესრიგში დგება, უფლების დაცვის საპროცესო საშუალებების ეფექტიანი და 
ჯეროვანი გამოყენება. ამ სიკეთეს ემსახურება აღიარებითი სარჩელისთვის განკუთვნილი 
დასაშვებობის ის კრიტერიუმი, როგორიცაა იურიდიული ინტერესის არსებობა. სწორედ, ამ 
პრობლემურ საკითხს განვიხილავ ამ ნაშრომში. 

აღიარებითი სარჩელის წარმოებაში მიღებისათვის უმნიშვნელოვანესია კანონით 
გათვალისწინებული წინაპირობების არსებობა, ერთ-ერთი ასეთია იურიდიული ინტერესი, 
რომლის დადგენაც სასამართლო პრაქტიკაში საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. რაც 
განაპირობებს სასამართლოში, წარუმატებელ სარჩელთა საკმაოდ დიდ რაოდენობას. 

აღიარებითი სარჩელის იურიდიული ინტერესის დადგენის პრობლემასთან დაკავშირებით, 
მნიშვნელოვანია განვიხილოთ რამდენიმე საკითხი, რაც თვალნათლივ დაგვანახებს ამ პრობლემას 
სასამართლო პრაქტიკაში. პირველი საკითხი, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ზოგადი განხილვა 
იმისა, თუ რა არის აღიარებითი სარჩელი და რას გულისხმოს ფაქტი,  რომ ის არის სამაოქალაქო 
უფლების დაცვის საპროცესო საშუალება. აქვე განხილულ უნდა იქნეს ის წინაპირობები და მათ 
შორის უმთავრესი, იურიდიული ინტერესი, როგორც სარჩელის დასაშვებობის მთავარი 
საფუძველი. იურიდიული ინტერესის განხილვასთან ერთად უნდა აღვნიშნოთ ის საკითხიც თუ 
ვისზეა მტკიცების ტვირთი, იმისა თუ ნამდვილად არსებობს იურიდიული ინტერესი და არის თუ 
არა ეს ინტერესი მართლზომიერი. 

სასამართლო პრაქტიკა ძალიან კარგად იცნობს შემთხვევას, როდესაც სახეზე გვაქვს „ფსევდო 
იურიდიული ინტერესი“, სწორედ ამიტომ საჭიროდ ვთვლი, განვიხილოთ ის გარემოება თუ რა 
შედეგს იწვევს ყოველივე ეს და რამდენად მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მსგავს იურიდიულ 
ინტერესს პროცესის ეკონომიურობის პრინციპთან მიმართებაში. ყოველივე ამის განხილვის შემდეგ, 
აუცილებელია ვისაუბროთ იმ პროცესუალურ შედეგებზე, რაც მოჰყვება მართლზომიერი 
იურიდული ინტერესის არქონას. დასკვნით ეტაპზე უნდა აღვნიშნოთ, ის, თუ როგორი პრაქტიკა 
გვაქვს საქართველოში ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენად მნიშვნელოვანია სარჩელის 
დასაშვებობის ეტაპზე სარჩელის სახის იდენტიფიცირება. 

საკვანძო სიტყვები: სარჩელის ბუნება, სარჩელის სახეები, აღიარებითი სარჩელი, იურიდიული 
ინტერესეს რაობა და მისი განსაზღვრა პრაქტიკაში, სასამართლოს აქტიურობა. 

Abstract 

A confessional claim is a litigation procedure for the protection of a disputed civil right. 

In private law relationships, where private equity turnover (real estate and company shares, etc.) is increasing, 
disputes over rights arising from the transaction are not uncommon. 
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Judicial protection of the right is considered to be an effective mechanism for disputing the disputed right. 
This is related to the need to mobilize certain resources (financial or human). However, the development of 
legal relations, in turn, leads to overcrowding of the courts. 

Therefore, the effective and proper use of due process is on the agenda. This goodness is served by the 
admissibility criteria for a confessional claim, such as the existence of a legal interest. It is this problematic 
issue that I discuss in this paper. 

The existence of preconditions provided by all laws is crucial for the admission of a confessional claim, one 
of which is the legal interest, the establishment of which is a rather big problem in court practice, which 
leads to a large number of unsuccessful lawsuits in court. 

With regard to the problem of establishing the legal interest of a confessional claim, it is important to consider 
a few issues that will clearly show this problem in court practice. The first issue we need to talk about is a 
general discussion of what a confession is and what it means to be a civil right proceeding. Here, the 
preconditions and, most importantly, the legal interest should be considered as the main basis for the 
admissibility of the claim. In addition to discussing the legal interest, we should also mention the issue of 
who bears the burden of proof, whether there really is a legal interest and whether that interest is legitimate. 

The jurisprudence is very familiar with the case when we face a "pseudo-legal interest", which is why I 
consider it necessary to consider the consequences of all this and how important is the impact of such a legal 
interest on the principle of court economy. After considering all this, it is necessary to emphasize and talk 
about the procedural consequences that follow from the lack of a legitimate legal interest. At the final stage 
we should mention the practice we have in Georgia regarding this issue and how important it is to identify 
the type of lawsuit at the admissibility stage of the lawsuit. 

Key words: nature of the lawsuit, type of the lawsuits, a confessional lawsuit, the nature and the definition 
of the legal interests in practice, court activity. 

შესავალი 

ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს, რათა დაიცვას საკუთარი უფლებები. 
სასამართლოსათვის მიმართვის დროს, სარჩელი შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახის, მისი ეს სახეები 
შესაძლოა იყოს განხილული, როგორც მატერიალური ნიშნით (სარჩელები კერძო-სამართლებრივი 
ურთიერთობებიდან და სარჩელები საჯარო-სამართლებრივი ურთიერთობებიდან), ისე 
პროცესუალური ნიშნით (მიკუთვნებითი, გარდაქმნითი და აღიარებითი). 

მატერიალური თვალსაზრით1 სარჩელები შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახის: კერძო-
სამართლებრივი და საჯარო-სამართლებრივი. კერძო-სამართლებრივი ანუ სამოქალაქო სარჩელის 
თვალსაზრისით ხშირ შემთხვევაში გვევლინება სანივთო-სამართლებრივი და ვალდებულებით-
სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო სარჩელები. სანივთო-სამართლებრივი სარჩელებიდან 
საყურადღებოა სავინდიკაციო (უკანონო მფლობელის მიმართ, ნივთის გამოთხოვის მოთხოვნით) 
და ნეგატორული (საკუთრების ხელყოფის ან სხვაგვარი ხელშეშლის აღსაკვეთად) სარჩელები. 
ვალდებულებით-სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო სარჩელებიდან აღსანიშნავია 
დელიქტური (დელიქტური ვალდებულებიდან წარმოშობილი), კონდიქციური (ემსახურება 
ქონებრივი წონასწორობის აღდგენას) და დერივაციული (ფიდუცური მოვალეობების დარღვევის 
შემთხვევაში) სარჩელები. 

სამართალმცოდნეები და სამართლის მეცნიერები, სარჩელის სახეების პროცესუალური ნიშნით2 
კლასიფიცირებისას გამოყოფენ სამ სახეს, ესენია: მიკუთვნებითი ანუ აღსრულებითი სარჩელი, 
გარდაქმნითი (ამგვარ სარჩელს საქართველოს პრაქტიკა არ იცნობს) და აღიარებითი ანუ 
დადგენითი სარჩელი. 

                                                            
1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2017 წლის 16 ივნისის გადაწყვეტილება Nას-302-
285-2017. 
2თ.ლილუაშვილი, ვ.ხრუსტალი, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი“, გამომცემლობა 
„სამართალი“, თბილისი 2007 წელი, გვ. 310. 
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1. აღიარებითი სარჩელი, როგორც სამოქალაქო უფლების დაცვის საშუალება 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 180-ე მუხლში3 მოცემულია აღიარებითი 
სარჩელის დეფინიცია, რომლის მიხედვითაც „სარჩელი შეიძლება აღიძრას უფლებისა თუ 
სამართლებრივი ურთიერთობების არსებობა-არარსებობის დადგენის, დოკუმენტის ნამდვილობის 
აღიარების ან დოკუმენტის სიყალბის დადგენის შესახებ, თუ მოსარჩელეს აქვს იმის იურიდიული 
ინტერესი, რომ ასეთი აღიარება სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოხდეს“. აქედან გამომდინარე 
აღიარებითი სარჩელის აღძვრის წინაპირობას არ წარმოადგენს მხოლოდ დარღვეული უფლების 
აღდგენა ან უფლების დარღვევისაგან თავის დაცვა, მისი აღძვრისათვის საკმარისია არსებობდეს 
რაიმე ფაქტის დადგენის საჭიროება, მაგრამ აღიარებითი სარჩელი არ არის მხოლოდ დადებითი 
(მაგ.: იჯარის, ქირავნობის და ა.შ. ხელშეკრულების დადგენის შესახებ) ასპექტის მქონე, ის შესაძლოა 
იყოს უარყოფითიც (მაგ.: ქირავნობის ხელშეკრულების ბათილობის დადგენა).  

ისევე, როგორც სამართლის სხვადასხვა დარგები და ამა თუ იმ დარგის სახე, აღიარებითი სარჩელიც 
სათავეს იღებს რომის სამართლიდან. რომის სამართალში აღიარებითი სარჩელის ინსტიტუტი 
ნახსენები იყო, როგორც „პრეიუდიციული სარჩელი“. მიუხედავად იმისა, რომ ძველი რომის 
სამართალში მისი სახელწოდება სრულიად სხვა იყო ვიდრე დღეს, მისი შინაარსი, სამართლებრივი 
ბუნება და დანიშნულება იდენტური იყო აღიარებითი სარჩელის დღეისათვის გავრცელებული 
განმარტების. 

იმისათვის, რომ სასამართლომ წარმოებაში მიიღოს და შემდგომში იმსჯელოს აღიარებით 
სარჩელზე მნიშვნელოვანია არსებობდეს ასეთი სარჩელის დასაშვებობის ყველა ის წინაპირობა, 
რომელიც მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 180-ე მუხლში, მაგრამ სანამ 
უშუალოდ სარჩელის დასაშვებობაზე ვიმსჯელებთ, მანამდე უნდა ვიმსჯელოდ იმაზე თუ ვისი 
განსჯადია ის და შესაძლებელია თუ არა მისი განხილვა მაგისტრატი მოსამართლის მიერ. 

მაგისტრატ მოსამართლეთა განსჯადობას4 შეგვიძლია მივაკუთნოთ აღიარებითი სარჩელიც, მაგრამ 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-14 მუხლიდან გამომდინარე, აღიარებით 
სარჩელზეც, ისევე როგორც სარჩელის სხვა სახეზე ვრცელდება შეზღუდული რეჟიმი და 
მაგისტრატი მოსამართლის განსჯად აღიარებით სარჩელს წარმოადგენს, ისეთი ხელშეკრულების 
ნამდვილობის ან ბათილობის დადგენა რომლის ღირებულებაც არ აღემატება 5000 ლარს, ასევე 
შესაძლოა მას მიეკუთვნებოდეს ქორწინების ნამდვილობის დადგენა და ა.შ. 

2. იურიდიული ინტერესი, როგორც აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობის მთავარი 
წინაპირობა 

რაც შეეხება უშუალოდ აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობის წინაპირობებს, მას განეკუთვნება 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 177-ე, 178-ე და 180-ე მუხლების5 დისპოზიციებში 
მითითებული გარემოებები. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 177-ე და 178-ე მუხლები არის 
ზოგადი ხასიათის და იგი განეკუვთნება, როგორც აღიარებით, ისე მიკუთვნებითი სახის 
სარჩელების დასაშვებობის საკითხს, რაც გულისხმობს, რომ ყველა ის გარემოება დაცული უნდა 
იყოს მოსარჩელის მიერ, რომლებიც ამ ორ მუხლშია გაწერილი (მაგ.: სარჩელის ფორმა, დავის საგანი, 
მოსარჩელის მოთხოვნა და ა.შ.). გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, უშუალოდ, აღიარებითი სარჩელის 
მუხლში (სსსკ-ის 180-ე მუხლი) მოცემული გვაქვს დამატებითი წინაპირობები, რომლებიც უნდა 
ახასიათებდეს სარჩელს, რათა სასამართლომ ის მიიჩნიოს დასაშვებად. აღიარებითი სარჩელის 
დასაშვებობის უმთავრესი წინაპირობებს წარმოადგენს: 

1. უფლების ან სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა ან არ არსებობის, დოკუმენტების 
ნამდვილობის აღიარების ან დოკუმენტობის სიყალბის დადგენის მიზანი; 

2. სასამართლო წესით ასეთი აღიარების თაობაზე მოსარჩელის იურიდიული ინტერესი. 

                                                            
3მუხლი 180,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962 მიღ. თარიღი 
31.12.1997, [უ.გ. 03.03.2021]. 
4 ი. გაგუა, „აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობის პრობლემა“ თსუ სამართლის ჟურნალი N1, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 
თბილისი 2019, წელი, გვ. 306. 
5 მუხლები 177, 178, 180,  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962  მიღ. 
თარიღი 31.12.1997, [უ.გ. 03.03.2021]. 
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პირველ შემთხვევაში კანონმდებელი ყურადღებას ამახვილებს მოსარჩელის მიზანზე ანუ რა მიზანს 
ემსახურება სასამართლოსათვის მიმართვა და რამდენად ამართლებს საშუალება მიზანს. რაც 
შეეხება მეორე წინაპირობას, ეს არის აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობისათვის ერთ-ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრობლემური წინაპირობა. ზოგადად იურიდიული ინტერესის 
არსებობა განაპირობებს სარჩელის აღძვრასა და მისი დასაშვებობას. 

ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა იცნობს შემთხვევებს, როდესაც სახეზე გვაქვს 178-ე მუხლში 
არსებული გარემოებები, მაგრამ სახეზე არ არის იურიდიული ინტერესი. მსგავს შემთხვევაში 
სასამართლო წარმოებაში ვერ მიიღებს სარჩელს, რადგან სწორედ იურიდიული ინტერესი 
განაპირობებს სარჩელის რეალურ არსებობას, ასევე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ხშირ 
შემთხვევაში აღიარებითი სარჩელის აღძვრის დროს ჯერ კიდევ არ რის უფლება დარღვეული, 
ამიტომ მნიშვნელოვანია სხვა წინაპირობებთან ერთდ სახეზე გვქონდეს მკაფიოდ გამოკვეთილი 
იურიდიული ინტერესი.6 

აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობისას მნიშვნელოვანია სასამართლომ იურიდიულ ინტერესსა და 
სხვა გარემოებებთან ერთად განიხილოს, მოსარჩელეს აღიარებითი სარჩელი უნდა აღეძრა თუ 
მიკუთვნებითი, რადგან იმშემთხვევაში თუკი დავის საგანზე შესაძლებელია აღიძრას 
აღსრულებითი სარჩელი, ასეთ შემთხვევაში აღიარებითი სარჩელი მიჩნეული იქნება, როგორც 
დაუშვებელი. სწორედ ამასთან დაკავშირებით საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ, ერთ-ერთ 
საქმეზე აღიარებითი სარჩელი დაუშვებლად ცნო და განმარტა, რომ აღიარებით სარჩელს 
მოსარჩელისათვის უნდა მოჰქონდეს სასარგებლო შედეგი და მიკუთვნებითი სარჩელის აღძვრის 
საჭიროებას აღარ უნდა ტოვებდეს. იმ შემთხვევაში თუკი ასე მოხდება, საქმე გვექნება საპროცესო 
ეკონომიის პრინციპის დარღვევასთან, რადგან პირმა დარღვეული უფლების აღდგენას ან 
მდგომარეობას უნდა მიაღწიოს ერთი სარჩელის აღძვრით და არა რამდენიმეს საშუალებით.7 

როგორც ზემოთ აღინიშნა აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
წინაპირობაა იურიდიული ინტერესი. იურიდიული ინტერესის არსებობა არარსებობა 
განსაზღვრავს სარჩელის სამომავლო ბედს სასამართლოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუკი სახეზე არ 
გვაქვს მართლზომიერი იურიდიული ინტერესი პირს, არათუ უარი ეთქმება სარჩელის 
დაკმაყოფილებაზე, არამედ ეს შესაძლოა სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის მიზეზიც 
გახდეს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებიდან გამომდინარე მართლზომიერი 
იურიდიული ინტერესი ეს არის პირის ინტერესი გარკვეული სამართლებრივი შედეგის მიმართ და 
აქვე სასამართლომ აღნიშნა, რომ მართლზომიერი იურიდიული ინტერესი უნდა ემსახურებოდეს 
და გამომდინარეობდეს სამი მარტივი გარემოებისაგან:8 1. მოსარჩელეს უნდა ედავებოდნენ 
უფლებაში, 2. მოსარჩელესა და მოპასუხეს შორის არსებული დავა რეალურად უნდა ქმნიდეს, 
მომავალში ამ უფლების დარღვევის, საფრთხეს და 3. სარჩელის შედეგად მიღებული 
გადაწყვეტილება, დავის გადაწყვეტის საუკეთესო საშუალება უნდა იყოს. ამ ყოველივედან 
გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღიარებითი სარჩელის აღძვრისათვის, იურიდიული 
ინტერესის არსებობის საკითხს ენიჭება ძალიან მაღალი სტანდარტი, რაც გაომდინარეობს მისი 
ზემოთ აღნიშნული ბუნებიდან, მაგრამ ამ ყოველივეს ისიც ემატება, რომ მოსარჩელემ სარჩელში 
მკაფიოდ უნდა მიუთითოს გარემოებები, რომლებზეც იგი დაამყარებს საკუთარ მოთხოვნებს, ასევე 
უნდა მიუთითოს ის თუ რა მიზნის მიღწევა სურს მას ამ სარჩელის მეშვეობით. ამასთან მოსარჩელემ 
უნდა დააკონკრეტოს, მისი უფლება უკვე დარღვეულია თუ არა, რადგან თუკი უფლება 
დარღვეულია, აღიარებითი სარჩელის აღძვრა დაარღვევს საპროცესო ეკონომიის პრინციპს , რადგან 
პირს უფლების აღსადგენად ან გამოსასწორებლად მაინც მიკუთვნებითი სარჩელის აღძვრა მოუწევს.  

                                                            
6 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის  2017  წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე  Nას-664-635-2016. 
7უ.ჰაგენლოხი, მ.თოდუა, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი - რჩეული მუხლები“, თბილისი 2020, 
წელი. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის  2017  წლის 2 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე  Nას-664-635-
2016. 
8თ.ლილუაშვილი, ვ.ხრუსტალი, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი“, გამომცემლობა 
„სამართალი“, თბილისი 2007, წელი. დამატებით იხ. სუსგ  საქმეზე №ას-125-121-2016, 3 აპრილი, 2016 წელი. 
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3. მართლზომიერი იურიდიული ინტერესის მტკიცების ტვირთი 

საქართველოს საერთო სასამართლოები პროცესს ახორციელებენ9 დისპოზიციურობისა და 
შეჯიბრობითობის პრინციპებზე დაყრდნობით, რომელთა თანახმადაც სასამართლო 
ხელმძღვანელობს და გადაწყვეტილებას იღებს მხარეების მიერ მოპოვებული და წარმოდგენილი 
მტკიცებულებების საფუძველზე. აქედან გამომდინარე მტკიცების ტვირთი ძირითადად 
გადანაწილებულია, როგორც მოსარჩელე, ისე მოპასუხეზე, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში 
მტკიცების ტვირთი ეკისრება მოსარჩელეს, რადგან ის ხდის უფლებას სადავოს, ხოლო აღიარებითი 
სარჩელის დროს მას აქვს სურვილი დაადგინოს ესა თუ ის ფაქტი. მოსარჩელე სასამართლოში 
ამტკიცებს იმ გარემოებებსა და საფუძველს, რასაც მისი მოთხოვნა ემყარება, ხოლო მოპასუხეს 
შეუძლია თავი დაიცვას, წარმოადგინოს შესაგებელი და მტკიცებულებები, რომლითაც მას შეუძლია 
გააქარწყლოს მოსარჩელე მხარის მიერ წარმოდგენილი დადასტურებული და დასადასტურებელი 
მოსაზრებები.  უშუალოდ აღიარებითი სარჩელით სასამართლოში მიმართვისას აუცილებელია 
არსებობდეს მართლზომიერი იურიდიული ინტერესი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია სარჩელის 
შემდგომი ბედის გადაწყვეტისათვის.  

მტკიცებისათვის მოსარჩელე მხარემ სარჩელში მკაფიოდ, დასაბუთებულად და ამომწურავად უნდა 
მიუთითოს ყველა ის გარემოება, რომელიც დაადასტურებს იურიდიული ინტერესის არსებობას, მის 
მართლზომიერებასა და იმას რომ მისი გადაწყვეტა საბოლოოდ აღმოფხვრის დავას მხარეებს შორის. 
გარდა ამისა მნიშვნელოვანია აღიარებით სარჩელში მითითებული იყოს ფაქტობრივი გარემოებები, 
რომელთა საშუალებითაც მოსარჩელე შეძლებს იურიდიულ ინტერესის არსებობის დასაბუთებასა 
და აღიარებითი სარჩელის მიზნის მიღწევას. კონკრეტულ სამოქალაქო საქმეებზე დასადგენი 
ფაქტები ერთმანეთისაგან განსხვავდება, აქედან გამომდინარე სასამართლოს უწევს კონკრეტულ 
შემთხვევებზე ინდივიდუალური განხილვა და მტიცებულებათა დეტალური შესწავლა. 

რაც შეეხება უშუალოდ მტკიცებულებათა საკითხს, სააპელაციო სასამართლომ თავის ერთ-ერთ 
გადაწყვეტილებაზე10 განმარტა და თქვა, რომ მოსარჩელემ უნდა ამტკიცოს ყველა სარჩელში 
მითითებული გარემოება და მათ შორის იურიდიული ინტერესიც. ამავე გადაწყვეტილებაში 
სააპელაციო სასამართლო ამბობს: „რაც შეეხება მტკიცებულებებს, იგი ვალდებულია თითოეული 
ფაქტი დაადასტუროს შესაბამისი მტკიცებულებით, ხოლო იმ მტკიცებულების წარმოდგენა, 
რომლის მოპოვება მისთვის შეუძლებელი გახდება, შესაძლებელია მათი წარმოდგენა სასამართლოს 
წინაშე შუამდგომლობის გზით, თუმცა, აღნიშნული უფლება არ ათავისუფლებს მოსარჩელე მხარეს 
ფაქტების მითითებისა და აღნიშნული ფაქტების დამადასტურებელი სხვადასხვა 
მტკიცებულებების მოძიების ვალდებულებისაგან.“ 

ყოველივე აქედან გამომდინარე შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა და ვთქვათ რომ მოსარჩელემ, ანუ 
პირმა ვისზეც მტკიცების მეტი წილი მოდის პირველ რიგში უნდა დაადასტუროს მიკუთვნებითი 
მოთხოვნის არარსებობა და მისი ინტერესი მხოლოდ უფლების აღიარების კუთხით, ხოლო შემდეგ 
უნდა ამტკიცოს სარჩელში არსებული ყველა გარემოება. 

4. პროცესუალური ეკონომიის პრინციპის მოქმედება მოსარჩელის „ფსევდო იურიდიული 
ინეტერესის“ გამოვლენაში 

აღიარებითი სარჩელის მტკიცების დროს მნიშვნელოვანია მხარემ დაადასტუროს მართლზომიერი 
იურიდიული ინტერესის არსებობა, რათა სასამართლომ წარმოებაში მიიღოს სარჩელი. 
მართლზომიერი იურიდიული ინტერესის არსებობის დადგენასთან ერთად, სასამართლო 
განიხილავს აღიარებითი სარჩელის აღძვრის საჭიროებასაც, რადგან, თუკი მიკუთვნებითი 
სარჩელის აღძვრის საჭიროება დარჩება მხარეს, აღიარებით სარჩელის აღძვრის არსებითი 
საფუძველი აღარ გვექნება. ამ ყოველივეს განაპირობებს აღსრულებითი სარჩელის უფრო რთული 
და ფართო დავის საგანი, რაც თავის მხრივ აღიარებითი სარჩელის დავის საგანსაც მოიცავს. ამ 
საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოსარჩელის მიერ 

                                                            
9 ი. გაგუა,  „მტკიცების ტვირთი სამოქალაქო საპროცესო სამართალში", გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2013 წელი, 
გვ. 79 .                                                                                                                                                                         ,          
 
10 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინება, 2014 წლის 27 ნოემბერი, საქმე N2ბ/6731-14. 
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აღძრული აღიარებითი სარჩელი არის დაუშვებელი, რადგან მხარეს შეუძლია მიკუთვნებითი 
სარჩელის აღძვრა. მოცემული განმარტების და სარჩელის დაუშვებლობის განმაპირობებელი ერთ-
ერთი გარემოებაა საპროცესო ეკონომიის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს, სასამართლოს 
საქმიანობის განხორციელებას, რაც შეიძლება მოკლე ვადაში. აქედან გამომდინარე თუკი 
სასამართლო წარმოებაში მიიღებს ისეთ აღიარებით სარჩელს, რომელზეც შესაძლებელია აღიაძას 
მიკუთვნებითი სარჩელიც, ეს გამოიწვევს საკითხის გადაწყვეტის დროში გაწელვასა და 
სასამართლოს გადატვირთვას ზედმეტი და არაფრის მომცემი დავებით, რაც თავის მხრივ იწვევს 
სასამართლოს საქმიანობის გაჭიანურებას, არა მხოლოდ ამ საქმესთან მიმართებაში, არამედ სხვა 
საქმეებთანაც. 

საპროცესო ეკონომიის პრინციპზე გავლენას არ ახდნს მხოლოდ მიკუთვნებითი და აღიარებითი 
სარჩელების კონკურენცია. მოცემულ პრინციპზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს იურიდიული 
ინტერესიც. როგორც მთელი ნაშრომის განმავლობაში ვახსენებ, იურიდიული ინტერესის 
არსებობის დადგენა მნიშვნელოვანია აღიარებითი სარჩელის სამომავლო ბედისათვის და სწორედ 
ისაა აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობა-დაუშვებლობის საკითხის გადამწყვეტი ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი გარემოება. როდესაც სასამართლო მსჯელობს იურიდიული ინტერესზე, მან 
ყურადღება უნდა გაამახვილოს იმაზე, თუ რამდენად რეალურია ეს ინტერესი და რამდენად 
პროდუქტიულია, რადგან მოსარჩელე მხარე ამ ინტერესიდან გამომდინარე შესაძლოა სრულიად 
სხვა მიზნის მიღწევას ცდილობდეს და იურიდიული ინტერესი იყოს არა მართლზომიერი, არამედ 
ფსევდო შინაარსის მქონე. ფსევდო იურიდიული ინტერესის არსებობა, სასამართლოს სარჩელის 
ჭეშმარიტების დასადგენად ურთულებს გზას. თავის მხრივ ფსევდო იურიდიული ინტერესის 
არსებობა და მისი რეალიზაცია მართლზომიერ იურიდიულ ინტერესად დამყარებულია ცრუ 
მტკიცებულებზე. დისპოზიციურობისა და შეჯიბრობითობის პრინციპიდან გამომდინარე 
სასამართლო გადაწყვეტილებასაც მოცემული მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღებს. როგორც 
ზემოთ აღვნიშნე საპროცესო ეკოომიის პრინციპის საფუძველზე უნდა მოხდეს სასამართლოს მიერ 
საკუთარი საქმიანობის განხორციელება. ამდენად საერთო სასამართლოები, პირველ რიგში 
ამოწმებენ, რამდენად არის შესაძლებელი მიკუთვნებითი სარჩელის აღძვრა დადგენილი 
ფაქტობრივი გარემოებების შესაბამისად, რათა მოსარჩელემ მიაღწიოს სასურველ შედეგს. თუ კი 
მხარის მიერ კონკრეტული მიზნის მიღწევისათვის აღძრული სარჩელი და ის იურიდიული 
ინტერესი, რომელიც ამ პირს ამოძრავებს არ მიიღწევა აღნიშნული პროცესის დროს, ნიშნავს იმას, 
რომ სასამართლოს მხრიდან გაწეული რესურსი და დრო ფუჭად იქნა გაფლანგული და სარჩელი 
შესაძლოა განმეორებით აღიძრას, რაც, ისევ და ისევ, გამოიწვევს საპროცესო ეკონომიის პრინციპის 
დარღვევას და დავაზე გადაწყვეტილების მიღების გაჭიანურებას. 

5. მართლზომიერი იურიდიული ინტერესის არქონის პროცესუალური შედეგი 

აღიარებითი სარჩელის აღძვრის დროს სასამართლო, მისი დასაშვებობის განხილვისას, სხვა 
გარემოებებთან შედარებით უფრო დიდ ყურადღებას ამახვილებს იურიდიული ინტერესის 
არსებობაზე, მოცემული განპირობებულია მისი როლიდან აღიარებითი სარჩელის სამომავლო 
ბედის გადაწყვეტისათვის.  

საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე,11 სადაც პირი (მოსარჩელე) მოითხოვდა 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის კრების ოქმის ბათილობას, აღიარებითი სარჩელი ცნო 
დაუშვებლად და განმარტა: „იურიდიული ინტერესი ნამდვილია იმ შემთხვევაში, თუ 
კანონმდებლობიდან გამომდინარე, სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, შეიძლება დადგეს 
შედეგი, რასაც მხარე ისახავს მიზნად. აღნიშნული პირობა ობიექტური გარემოებაა და არ აქვს 
მნივნელობა, თავად მხარე რა სამართლებრივი შედეგის დადგომას უკავშირებს საქმეზე 
გადაწყვეტილების მიღებას. განსახილველ შემთხვევაში, მითითებული ოქმების ბათილად 
აღიარებაც დაკავშირებული უნდა იყოს მოსარჩელის ინტერესთან მის მიმართ დადგეს 
კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი“ და იქვე დაურთო რომ სარჩელის დაუშვებლობის მიზეზიც 
სწორედ ზომოთ განმარტებული იურიდიული ინტერესის არარსებობამ გამოიწვია და ხაზი გაუსვა, 
რომ ამ ყოველივესთან ერთად მხარეს შესაძლებლობა ჰქონდა სასამართლოში აღეძრა 

                                                            
11 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 1 ივლისის გადაწყვეტილება Nას-17-14-
2015. 
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მიკუთვნებითი სარჩელიც, რაც ავტომატურად აღიარებითი სარჩელის დაშვების შეუძლებლობას 
იწვევს.  

მოცემული საქმიდან ძალიან კარგად ჩანს სასამართლოს პოზიცია იურიდიული ინტერესის 
როლთან და ზოგადად აღიარებით სარჩელთან დაკავშირებით. ამ და სხვა კიდევ ბევრი ქეისიდან 
გამომდინარე, სადაც აღიარებითი სარჩელს ეხება საქმე სასამართლო ცდილობს შექმნას და 
ჩამოაყალიბოს კანონის ერთგვაროვანი ინტერპრეტეცია, რაც თავის მხრივ საზოგადოების მხრიდან 
გაზრდის ნდობას სასამართლოს მიმართ. აღნიშნულის ჩამოყალიბება არ ხდება მხოლოდ 
საქართველოში და ეს მომდინარეობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოდან, 
რომელმაც ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიურად დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა, 
ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზოგადად საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის 
გადაწყვეტილებებში გარკვევით და ხაზგასმით აღინიშნა თუ როგორი მაღალი სტანდარტი უნდა 
გააჩნდეს იურიდიულ ინტერესს აღიარებითი სარჩელის აღძვრის დროს. 

აღიარებითი სარჩელის იურიდიულ ინტერესზე, მის არსებობა არარსებობაზე და ზოგადად მასთან 
დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე საუბრისას მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ერთ-ერთი 
პრეცედენტული საქმე12, რამაც შემდგომში კანონში ცვლილების შეტანაც კი გამოიწვია.  
განსახილველი საქმე წარმოადგენს დავას შემოსავლების სამსახურსა და ფიზიკურ პირებს შორის. 
მოცემული საქმიდან მნიშვნელოვანია საკასაციო პალატის მსჯელობა არასრლწლოვანის ქონებრივი 
უფლებების განკარგვის საკითხთან დაკავშირებით, რომელთან მიმართებაშიც პალატამ განიხილა 
იპოთეკის ხელშეკრულების (რომლის საფუძველზედაც მიმდინარეობდა დავა მხარეებს შორის) 
ნამდვილობა და თქვა, რომ ვლინდება ინტერესთა კონფლიქტი ბავშვსა და მშობლებს შორის, რადგან 
მშობლებმა დაარღვიეს ბავშვის ქონებრივი უფლებები და ამავდროულად სასამართლო წარმოებაში 
არ მოხდა ბავშვის ინტერესების გათვალისწინება მხარის მიერ და ამ მიზნით მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანოს ჩაბმა, ამ ყოველივედაან და ბავშვის საუკეთესო ინტეესებიდან 
გამომდინარე საკასაციო სასამართლოს დიდმა პალატამ იმსჯელა  სასარჩელო მოთხოვნის 
დაზუსტებასა და საქმის განსახილველად დაბრუნებაზე, რადგან სადავო იყო იპოთეკის გარიგება, 
რომლის მიმართაც მოთხოვნის დაკმაყოფილების მართლზომიერი იურიდიულ ინტერესი უნდა 
ყოფილიყო ქონების დაბრუნება.  ამავე საქმეში პალატამ მიუთითა, რომ მიუხედავად გარიგების 
ნამდვილობისა და მართლზომიერი იურიდიული ინტერესის არსებობისა, შემოსავლების 
სამსახურის მხრიდან, გარიგება უძრავი ქონების გაყიდვის თაობაზე არის ბათილი, რადგან 
უზენაესი სასამართლოს პალატის განმარტებით: „გარიგება, რომელიც საზოგადოებაში 
„საყოველთაოდ მიღებულ ქცევის სტანდარტებს“ ეწინააღმდეგება, ამორალურ გარიგებად მიიჩნევა 
და ბათილობის სამართლებრივ შედეგებს იწვევს“. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
ისეთი კანონშესაბამისი გარიგებები, რომლებიც ვერ ჯდებიან მორალურ სტანდარტებში და 
ნიშვნელოვნად ლახავენ ბავშვთა ინტერესებს მიიჩნევა ბათილად. 13 

მოცემული გადაწყვეტილებიდან შეგვიძლია გავაკეთოთ რამდენიმე დასკვნა, პირველი ის რომ 
ნებისმიერი სახის სამართლებრივ დავაში მნიშვნელოვანია გათვალისწინებულ იქნეს ბავშვთა 
უფლებები და ამ ბავშვების იურიდიული ინტერესი, რომლის ჰიპოთეტური დადგენაც 
შესაძლებელია, როგორც სასამართლოს, ისე მხარეებისა და სპეციალური ორგანოს მიერ. ასევე  
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შესაძლებელია ერთი მხარის იურიდიულმა ინტერესმა გადაკვეთოს 
მეორე მხარის უფლება და შელახოს ის სამართლებრივი შედეგები, რომლებიც კანონის შესაბამისად, 
ამავე მხარის მიმართ მართლზომიერად არის მიჩნეული, მაგრამ ეწინააღმდეგება საყოველთაოდ 
აღიარებულ მორალურ და ზნეობრივ ნორმებს. აქვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ მართლზომიერი 
იურიდიული ინტერესის არსებობა და მისი ჭეშმარიტების დადგენა, უპირობო საფუძველია, 
როგორც ამავე სარჩელის იურიდიული ბედის გადაწყვეტის, ასევე სასამართლოს მხრიდან სწორი 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის. 

                                                            
12 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთ პალატის 2016 წლის 20 მაისის გადაწყვეტილება Nას-1221-1146-
2015. 
13 ი. გაგუა, „სასამართლო პრაქტიკა ბიზნეს დავებზე“, თბილისი 2017, წელი, გვ. 99-101. 
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დასკვნა 

 აღიარებითი სარჩელი, ანუ სადავოდ ქცეული უფლების დაცვის საპროცესო საშუალება. 
აღიარებითი სარჩელით სასამართლოსათვის მიმართვა, პირს გარანტირებული აქვს სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსით, რომლის თანახმადაც პირი განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად და ამა თუ 
იმ ფაქტის დასადგენად გააჩნია იურიდიული ინტერესი, რომ ეს ფაქტი დადგინდეს სასამართლოს 
მიერ. 

იმისათვის რომ სასამართლომ წარმოებაში მიიღოს აღიარებითი სარჩელი, ის უნდა 
აკმაყოფილებდეს სარჩელის დასაშვებობის სამართლებრივ წინაპირობებსა და უნდა დგინდებოდეს 
დამატებითი გარემოება იურიდიული ინტერესი. იურიდიული ინტერესის შემოწმება უნდა მოხდეს 
სასამართლოს მიერ, ხოლო მისი არსებობის მტკიცება ევალება მოსარჩელე მხარეს. იურიდიული 
ინტერესის არსებობასთან ერთად მოსარჩელემ უნდა ამტკიცოს მისი მართლზომიერება და 
მიზანთან შესაბამისობა. სასამართლო იურიდიული ინტერესთან ერთად ამოწმებს სარჩელი 
კონკურენციაში, ხომ არ არის მიკუთვნებით სარჩელთნ და იურიდიულ ინტერესთან მიმართებაში 
მართლზომიერების ნაცვლად ხომ არ არის ფსევდო შინაარსის მქონე. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც სახეზე არ გვაქვს მართლზომიერი იურიული ინტერესი ან ფსევდო 
შინაარსის მატარებელია ის, საქართველოს საერთო სასამართლოებს აქვს მკაფიო დამოკიდებულება 
და მსგავს შემთხვევებში აღიარებით სარჩელს მიიჩნევს დაუშვებლად. სარჩელის დაუშვებლად 
ცნობის მიზეზს წარმოადგენს კონკურენცია აღიარებით და მიკუთვნებით სარჩელებს შორის, მიზნის 
არარსებობა და ნებისმიერი იმ გარემოების გამორიცხვა რაც, დამახასიათებელია აღიარებითი 
სარჩელის რელევანტურობისათვის. 

საბოლოო ჯამში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღიარებითი სარჩელი წარმოადგენს ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს სარჩელის სახეს, რომელიც თავის მხრივ დახუნძლულია პრობლემური და 
სამსჯელო საკითხებით, მათგან ერთ-ერთა იურიდიული ინტერესი, რომლის არსებობაც 
განსაზღვრავს აღიარებითი სარჩელის რაობას და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს აღსრულებით 
სარჩელზეც. 
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ბიბლიოგრაფია: 

1. საქართველოს კონსტიტუცია; 

2. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი; 

3. თამარ ლილუაშვილი, ვალერი ხრუსტალი, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსის კომენტარი“ გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი 2007 წელი; 

4. ულრიხ ჰაგენლოხი, მზია თოდუა, „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 
კომენტარი რჩეული მუხლები”, თბილისი 2020 წელი; 

5. ილონა გაგუა, „აღიარებითი სარჩელის დასაშვებობის პრობლემა“, თსუ სამართლის 
ჟურნალი N1, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2019 წელი; 

6. ილონა გაგუა, „სასამართლო პრაქტიკა ბიზნეს დავებზე“, თბილისი 2017 წელი; 

7. თომას ჰერმანი, „მტკიცებულებითი სამართალი“ - თარგმნა  ეთერ ჩაჩანიძე, თბილისი 2016 
წელი; 

8. ილონა გაგუა, „მტკიცების ტვირთი სამოქალაქო საპროცესო სამართალში“ გამომცემლობა 
„მერიდიანი“, თბილისი 2013 წელი; 

9. ილონა გაგუა, „მტკიცებულებები და მტკიცების პროცესი კერძო ხასიათის სამართლებრივ 
დავებზე“, გამომცემლობა „ბონა კაუზა“, თბილისი 2020 წელი; 
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მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სანოტარო 
სამართალში (საკანონმდებლო რეგულირება და ინსტიტუციური გამოწვევები) 

ირაკლი ლეონიძე, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
საკანონმდებლო დონეზე რეგულირების აქტუალური საკითხები: ნოტარიუსის ქონებრივი 
პასუხისმგებლობის ეფექტურობისა და მედიატორი ნოტარიუსის საქმიანობის განხორციელების 
სამართლებრივ ჭრილში. განსახილველი საკითხი დაკავშირებულია ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის იმპერატიულ მოთხოვნასთან, რომელიც ეფუძნება 
ქართული ნოტარიატის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს.  

მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ეფექტური ფუნქციონირების ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ელემენტი ნოტარიუსსა და მზღვეველს შორის ჩამოყალიბებული, მათ შორის, 
ნდობასა და კეთილსინდისიერებაზე ორიენტირებული სადაზღვევო ურთიერთობაა. თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ 2012 წლიდან ქართული ნოტარიატის სამართლებრივ ბაზაზე 
დამკვიდრებული სანოტარო მედიაციის ინსტიტუტი დღემდე ქართული ნოტარიატის 
საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში მოიაზრება, ცალსახაა რომ მედიატორი ნოტარიუსის 
ქონებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი ნოტარიუსის სტატუსის სამართლებრივი რეგულირების 
ფარგლებს გარეთ ვერ აღმოჩნდება. მნიშვნელოვანია რომ მედიატორი ნოტარიუსის საქმიანობის 
სპეციფიკა სანოტარო მედიაციის პრინციპების არაჯეროვანი განმარტებისა თუ შეზღუდვის 
ფორმით არ ჩამოყალიბდეს. 

სტატიაში მიმოხილულია მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
საკანონმდებლო რეგულირების არსი და ამ რეგულირების უზრუნველმყოფი საშუალების - 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის შინაარსი. იმ ფონზე, 
როდესაც სანოტარო მედიაციის პროცესი და პრინციპების დაცვა შესაძლოა ადგენდეს ქართული 
ნოტარიატისგან განსხვავებული მიდგომების ჩამოყალიბებას. 

სანოტარო სამართლის მომწესრიგებელ კანონმდებლობას თუ გადავხედავთ აღმოვაჩენთ რომ 
სანოტარო მედიაციის ინსტიტუტის მომწესრიგებელი სამართლის ნორმები მხოლოდ სანოტარო 
კანონმდებლობაშია გაწერილი და არა „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ან საქართველოს 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში. ამიტომ, დასაშვებად მივიჩნევთ მედიატორი ნოტარიუსის 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განხილვას მხოლოდ და მხოლოდ ნოტარიუსის პროფესიული 
სტატუსის იმპერატივის გავლენით და არა სხვა სახელმწიფო მოსამსახურის ან საჯარო 
მოსამსახურის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სამართლებრივი ასპექტების მიმოხილვით. 

საკვანძო სიტყვები: მედიატორი ნოტარიუსი, ნოტარიატი, სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, 
პროფესიული დაზღვევა, სანოტარო მოქმედება, სადაზღვევო კომპანია.  

Abstract 

The Article reviews the essence of the legal regulation of civil liability of the notary mediator and the content 
of the means of ensuring this regulation – compulsory professional liability insurance. Ability to determine 
principles of notary mediation process is more vital with some of opinions about history and reality of 
Alternative Dispute Resolution in Georgia (ADR).   

The Issue of notary civil liability is a complex and regulated legal issue, which is defined by notarial acts. 
Problematic perspectives for improving the relationship between the notary and the insurer will be suggested 
as a recommendation. Minister of justice of Georgia order No. 71 “on approval of instructions for notarial act 
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performance procedure” determines the procedure for performance of notarial acts. Nowadays notary 
mediation “is the private - legal dispute resolution process in which the parties are negotiating voluntarily or 
in accordance with the provisions of mandatory articles of law, with the assistance of one or more mediator 
notaries, in order to reach an agreement on issues in question”.    

Also, due to the attention of citizen appeal to notary mediation, the practical possibilities of improving the 
effectiveness and protection mechanisms of the notary’s civil liability functioning in terms of directly 
encouraging and future development of the notarial mediation process. Main principles of notary mediation 
are focused effort on improving the availability and quality membership of Alternative Dispute Resolution 
(ADR).    

Georgian notary law defines notary mediation process in some of specific articles, but this regulation is more 
than ordinary, it determines notary mediation institution and other important elements of this process, which 
is not determined elsewhere.    

Key words: Mediator notary, notary, notary civil liability, professional insurance, notary action, company of 
insurance.       

შესავალი 

ნაშრომში განხილულია მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
თავისებურებისა და სამედიაციო საქმიანობის საკანონმდებლო რეგულირების ცალკეული 
სამართლებრივი ასპექტები. მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხის 
აქტუალურობას განაპირობებს ქართული ნოტარიატის სამართლებრივ ბაზაზე 2012 წლიდან 
სანოტარო მედიაციის ინსტიტუტის დამკვიდრება, ხოლო 2019 წლიდან „მედიაციის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მიღება და ამ უკანასკნელის მოქმედების გაუვრცელებლობა სანოტარო 
მედიაციაზე, რითაც სანოტარო მედიაცია კვლავ ქართული ნოტარიატის განუყოფელ და თავსებად 
სამართლებრივ ინსტიტუტად მოიაზრა კანონმდებელმა.  

აღსანიშნავია, რომ მორიგების აქტი მოწმდება საჯარო სანოტარო აქტის ფორმით, რომელიც 
ნოტარიუსის საქმიანობის, შემდგომში სანოტარო მედიაციის წარმატებით დასრულების ერთ-ერთი 
შესაძლო შედეგი და სამართლებრივი ძალის მქონე იურიდიული დოკუმენტია. საჯარო სანოტარო 
აქტის ფორმით შედგენილი მორიგების აქტის მიმართ გასათვალისწინებელია კანონით 
განსაზღვრული სავალდებულო ტექნიკურ-პროცედურული წესების დაცვა და მორიგების აქტის 
შედგენის საქმისწარმოებისას ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის თავისებურებების 
გაზიარება. განსაკუთრებით ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ინსტიტუციური 
დანაწევრებისა და გამიჯვნის თვალსაზრისით, როდესაც ნოტარიუსისა და მედიატორი 
ნოტარიუსის კანონისმიერი უფლებამოსილებები პროფესიული ნიშნის მქონე სტატუსის დაყოფის 
რეალურ თავისებურებებს ავითარებს. 

კვლევის მიზანია მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შეფასება სანოტარო 
სამართალში, იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად უზრუნველყოფს ეს უკანასკნელი სანოტარო 
მედიაციის პროცესში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის პროფესიული დანაწევრების 
შესაძლებლობებსა და მედიატორი ნოტარიუსის მიერ განხორციელებულ მოქმედებათა სარისკო 
ბუნების დაზვევაუნარიანობას. 

კვლევის მიზნების მისაღწევად გამოყენებულია ნორმატიული, დოგმატური, სინთეზის, ანალიზისა 
და შედარების მეთოდები. მათი დახმარებით მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის საკითხთან დაკავშირებით წარმოდგენილია გარკვეული დასკვნები და 
რეკომენდაციები. 
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1. მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძველი 

ნოტარიუსის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან უფლებამოსილებას სანოტარო აქტის შედგენა წარმოადგენს. 
სანოტარო მედიაციის განმახორციელებელი მედიატორი ნოტარიუსის მიერ შედგენილი მორიგების 
აქტი კი, შემდგომში სასამართლო დავის შემთხვევაში მედიატორი ნოტარიუსისთვის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესაძლებლობებს განსაზღვრავს. საინტერესოა, რომ მკვეთრი და 
მკაფიო მიჯნა ერთი და იგივე პირის, როგორც მედიატორი ნოტარიუსისა და ნოტარიუსის 
სამოქალაქო, სისხლის და დისციპლინური პასუხისმგებლობის შეფასებისას საკანონმდებლო 
დონეზე ცალხმრივადაა გამოკვეთილი და გარკვეული თავისებურებებით ხასიათდება. ამიტომ, 
მედიატორი ნოტარიუსის მიერ განხორციელებული ქმედების მიმართ სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის დადგენის საკითხი ნოტარიუსის პროფესიული სტატუსის იმპერატივით 
რეგულირდება, სადაც შესაძლოა სანოტარო და სამედიაციო უფლებამოსილებები არათანაბრად 
გადანაწილდეს, გაიმიჯნოს ან გამოიკვეთოს. 

ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი კომპლექსური და რეგულირებადი 
საკანონმდებლო მოცემულობაა, რომელიც განსაზღვრულია სანოტაროსამართლებრივი აქტებით.1 
მედიატორი ნოტარიუსის სტატუსისა და საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირებიდან 
გამომდინარე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი ეფუძნება, როგორც ქართული ნოტარიატის 
ბაზისს, ასევე მოიცავს სანოტარო მედიაციის განხორციელების პროცესში სანოტარო მედიაციის 
პრინციპების განუხრელ დაცვას და მედიატორი ნოტარიუსის მიერ მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურების ცალკეულ შესაძლებლობებს.  

საგულისხმოა სანოტარო მედიაციის ორივე სახის მიმართ მოქალაქეთა მიმართვიანობის ზოგადი 
რაოდენობრივი მაჩვენებლიდან გამომდინარე მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის ფუნქციონირების ქმედითობის გაჯანსაღებისა და დაცვის მექანიზმების 
პრაქტიკული შესაძლებლობების გააზრება, სანოტარო მედიაციის პროცესის წახალისებისა და 
სამომავლო განვითარების თვალსაზრისით. სავალდებულო სანოტარო მედიაციის შემთხვევაში 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი კონკრეტულ სამედიაციო საქმიანობას უკავშირდება, 
სადაც ამოსავალი წერტილი მოდავე მხარეთა დავის გადაწყვეტის ინსტიტუციურ 
შესაძლებლობებში მდგომარეობს. ნებაყოფლობითი სანოტარო მედიაციის დავათა კლასიფიკაცია 
კი სასამართლო მედიაციის ფარგლებში განსახილველ დავათა კატეგორიას ეხმიანება. 

ნებაყოფლობითი სანოტარო მედიაციის სამართლებრივი ფორმა გათვალისწინებულია 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანებით „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების 
წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, ხოლო სავალდებულო სანოტარო მედიაციის 
საკანონმდებლო რეგულირებას ადგენს საქართველოს კანონი „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა 
სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის 
შესახებ“. სანოტარო მედიაციის ორივე სამართლებრივი ფორმის განხორციელებაზე 
უფლებამოსილი პირი მხოლოდ მედიატორი ნოტარიუსია.  

2. ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ნორმატიული ბაზისი 
2.1. ზოგადი საფუძვლები 

ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი2 რამდენიმე საკანონმდებლო აქტითაა3 
მოწესრიგებული, რაც განსახილველი საკითხის რეგულირების მნიშვნელობისა და აქტუალური 

                                                            
1 ი. ბურდული, „სანოტარო ბიუროს ფინანსებისა და ნოტარიუსის შრომის ანაზღაურების საკითხისათვის“, 2 „სამართლის 
ჟურნალი“, 2011. გვ-გვ. 35-36.  
2მუხლი 23, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“. 4 დეკემბერი, 2009,  შემდეგს: მუხლი 4, საქართველოს იუსტიციის 
მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 31 
მარტი, 2010.  
3მუხლი 1, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №58-ე ბრძანება „ნოტარიუსთა სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის 
არსებითი პირობებისა და სადაზღვევო თანხის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“. 17 მარტი, 2010. 
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ხასიათიდან გამომდინარეობს.4 აღსანიშნავია, რომ ნოტარიუსის პროფესია კერძო სამართალში 
დამკვიდრებული და განვითარებულია,5 როგორც სანდო6 და ეფექტიანი. ამიტომ, სავალდებულო 
სანოტარო ფორმის დაცვასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში დამკვიდრებული წარმოდგენები, 
ქმნის მოლოდინს არასავალდებულო სანოტარო მოქმედებების განხორციელებისა და ცალკეული 
ხელშეკრულებების სავალდებულო სანოტარო ფორმით დამოწმების მიმართ.7 მაშინ, როდესაც 
სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებულმა ცვლილებებმა, სანოტარო დადასტურებისა და 
დამოწმების საკითხთან დაკავშირებით, გაზარდა ნოტარიუსისადმი მოქალაქეთა მიმართვიანობა, 
სანოტარო მედიაციის განხორციელების დაბალი მაჩვენებელი სანოტარო მედიაციის ფარგლებში 
განსახორციელებელ მოქმედებებს სხვა სანოტარო მოქმედებებში მოიაზრებს ან ფორმალურად ვერ 
მიჯნავს ამ უკანასკნელისგან, ხოლო სავალდებულო სანოტარო მედიაციის ჩატარების საფუძვლები 
და მიმართვიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის 
მიმდინარეობას უკავშირდება. 

სანოტაროსამართლებრივი კანონმდებლობა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და „დაზღვევის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის სამართლებრივი ნორმები არეგულირებს ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის დაზღვევის სახეების ნებაყოფლობით და სავალდებულო მიმართულებას, 
რომელიც შემდგომში ქმნის სამართლებრივ ბაზისს მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის სადაზღვევოსამართლებრივი ხასიათის შესაფასებლად. ნოტარიუსის სტატუსი8 
და საქმიანობის ფორმა საკანონმდებლო დონეზეა დადგენილი. სტატუსისა და საქმიანობის 
განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით,9 სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ეფექტური 
ფუნქციონირებისთვის კანონმდებელი განსაზღვრავს სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის 
ინსტიტუტს,10 ასევე სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის განთავსების რაოდენობრივ მაჩვენებლებს.11 
განასხვავებენ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ორ სახეს:  

- სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის დაზღვევა; 
- არასახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის დაზღვევა. 

საინტერესოა, რომ „ნოტარიატის შესახებ“ გერმანიის კანონის პირველი პარაგრაფის მიხედვით 
სანოტარო საქმიანობა და ნოტარიუსის უფლებამოსილება თავისთავად არ გულისხმობს მასში 
სამედიაციო უფლებამოსილებისა და საქმიანობის განხორციელებას. აღნიშნული უფლებამოსილება 
წარმოადგენს სამართლებრივ შესაძლებლობას და ნოტარიუსის ძირითადი სტატუსის პროფესიული 
ნიშნის მქონე დანართს.    

ქართული ნოტარიატი ნოტარიუსის პასუხისმგებლობის სამ სახეს იცნობს:12 ნოტარიუსის 
სამოქალაქო (ქონებრივი) პასუხისმგებლობა, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა და 
დისციპლინური პასუხისმგებლობა.  

დაუშვებელია ნოტარიუსის სისხლისსამართლებრივი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
რაიმე ფორმითა და ფულადი ოდენობით დაზღვევა.13 შესაბამისად, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
დაზღვევაუნარიანობას აყალიბებს ქმედითი და სავალდებულო ფორმის მქონე პასუხისმგებლობის 
                                                            
4საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის განჩინება საქმეზე №ბს-
588-564(გ-08), 2008 წლის 17 ივნისი. მითითებულია კრებულში: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი 
ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეებზე, (№6, 2009), გვ-გვ. 48-49. 
5 იხ. სქოლიო 3, გვერდი 49. 
6დ. სუხიტაშვილი, „სანოტარო სამართალი“, გამომცემლობა „თბილისი: [გ. გ.]“, 2012. გვ-გვ. 13-14.  
7 ავტორთა კოლექტივი, რედაქტორი ლ. ჭანტურია, „სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, 69-ე მუხლი“, 2017. გვ-გვ. 396-398.  
8 მ. გოგოლაძე, გ. მარიამიძე, „სანოტარო სამართალი“, გამომცემლობა „იურისტების  სამყარო“, 2016. გვ-გვ. 74-75, შემდეგს: 
მუხლი 3, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“. 4 დეკემბერი, 2009.  
9დ. ლეგაშვილი, რ. კუპრაშვილი, „ნოტარიუსის უფლებამოსილების ფარგლები სააღსრულებო ფურცლის გაცემისას“, 2 
„სამართლის ჟურნალი“, 2015. გვ-გვ. 56-57. 
10ე. შენგელია, „ნოტარიუსის  პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულების სამართლებრივი ასპექტები“, 
წიგნში ლ. ჭანტურია (რედაქტორი), „რომან შენგელია 70, საიუბილეო კრებული, სამართლის პრობლემები“, გამომცემლობა 
„სამართალი“, 2012.  
11მუხლი 3, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №58-ე ბრძანება „ნოტარიუსთა სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის 
არსებითი პირობებისა და სადაზღვევო თანხის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“. 17 მარტი, 2010.  
12ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა და დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა. 
13  იხ. მუხლი 22, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“. 4 დეკემბერი, 2009. 
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ზომის რეგულირების აუცილებლობა.14 ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
სამართლებრივი საფუძვლები მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
დადგენის ინსტიტუციური წინაპირობაა -  შესაძლო იგივეობისა და პასუხისმგებლობის ფორმის 
დანაწევრების შეუძლებლობით.  

2.2. სანოტარო მოქმედების გვაროვნულობის საკითხი 
ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შეფასებისას მნიშვნელოვანია შეფასდეს ის საკითხი, 
რომლის უზრუნველყოფასაც ისახავს მიზნად აღნიშნული ინსტიტუტი. სანოტარო აქტი 
წარმოადგენს სანოტარო საქმიანობის ძირითად შედეგს და მისი რეგულირების აუცილებლობა 
სანოტარო სამართლის ქვაკუთხედია. სანოტარო აქტის საჯარო და კერძო სანოტარო აქტის ფორმით 
დაყოფა ასევე უკავშირდება ზოგადად სანოტარო მოქმედებათა გვაროვნულობის საკითხს, 
რომელთა ურთიერთმიმართებისას შესაძლოა წარმოიშვას გარკვეული კოლიზიის მქონე 
იურიდიული განსაზღვრებები. 

ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი წარმოადგენს სანოტარო აქტის ფორმისა და 
გვაროვნულიბის შეფასების უზრუნველმყოფ საშუალებას, რომლის მნიშვნელობა განსაკუთრებით 
სანოტარო საქმიანობის შემდგომში სანოტარო მოქმედებების შედეგად შედგენილი სანოტარო აქტის 
სამართლებრივი ბუნების განსაზღვრისას გამოიხატება.  

იხ. ცხრილი სანოტარო მოქმედების სამართლებრივი შემადგენლობის შესახებ: 

                                                            
14  იხ. მ. ბიჭია, „კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები“, 2016. გვ-გვ. 177-178, 214-215.  

  № სანოტარო 
საქმიანობის 
კომპონენტი 

სანოტარო აქტის ფორმა 

საჯარო სანოტარო აქტი კერძო სანოტარო აქტი 

1 სანოტარო 
მოქმედების 

მონაწილე პირის 
ვინაობის შემოწმება 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
შეამოწმოს პირის ვინაობა.  

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
სანოტარო მოქმედებათა 

შესრულების წესის შესახებ 
ინსტრუქციის მე-15 და მე-19 

მუხლი. 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
შეამოწმოს პირის პირადობა. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
სანოტარო მოქმედებათა 

შესრულების წესის შესახებ 
ინსტრუქციის მე-15 და მე-19 

მუხლი. 

2 სანოტარო 
მოქმედების 

მონაწილე პირის 
უფლებამოსილების 

შემოწმება 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
შეამოწმოს პირის 
უფლებამოსილება. 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 და მე-20 

მუხლი. 

ნოტარიუსი არ არის 
ვალდებული შეამოწმოს პირის 

უფლებამოსილება.  

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

3 სანოტარო 
მოქმედების 

მონაწილე პირის 
ქმედუნარიანობის 

შემოწმება 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
შეამოწმოს პირის 
ქმედუნარიანობა. 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 და მე-19 

მუხლი. 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
შეამოწმოს პირის 
ქმედუნარიანობა. 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 და მე-19 

მუხლი. 
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4 სანოტარო 
მოქმედების 

მონაწილე პირის  
ნების გამოვლენა და 

გარიგების 
კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობა 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
შეამოწმოს და უზრუნველყოს 
პირის ნების გამოვლენა და 

გარიგების 
კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობა. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

ნოტარიუსი არ არის 
ვალდებული შეამოწმოს და 
უზრუნველყოს პირის ნების 
გამოვლენა და გარიგების 
კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობა.  

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

5 სანოტარო 
მოქმედების პირთა 
შემდგომში მხარეთა 
ნების ადეკვატური 
ასახვა გარიგებაში 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
უზრუნველყოს მხარეთა 
ნების ადეკვატური ასახვა 

გარიგებაში. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

ნოტარიუსი არ არის 
ვალდებული უზრუნველყოს 
მხარეთა ნების ადეკვატური 

ასახვა გარიგებაში. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის ინსტრუქციის მე-

15 მუხლი. 

6 სანოტარო 
მოქმედების 
მხარეთათვის 

გარიგების შინაარსის 
და სამართლებრივი 

შედეგების 
განმარტება 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
შეამოწმოს და უზრუნველყოს 

მხარეთათვის გარიგების 
შინაარსის და 

სამართლებრივი შედეგების 
განმარტება.  

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

ნოტარიუსი არ არის 
ვალდებული უზრუნველყოს 
მხარეთათვის გარიგების 

შინაარსის და სამართლებრივი 
შედეგების განმარტება. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

7 სანოტარო 
მოქმედების 

მონაწილეებისთვის 
რჩევის მიცემა 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
უზრუნველყოს რჩევის 

მიცემა. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის ინსტრუქციის 

მე-15 მუხლი. 

ნოტარიუსი არ არის 
ვალდებული უზრუნველყოს 

რჩევის მიცემა. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

8 სანოტარო აქტზე 
ხელმომწერ პირთა 
ხელმოწერების 
ნამდვილობების 

დამოწმება 

ნოტარიუსი არ არის 
ვალდებული დაამოწმოს 
მხოლოდ ხელმოწერები. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
დაამოწმოს მხოლოდ 

ხელმოწერები. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 
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9 კანონმდებლობით 
დადგენილი 

სანოტარო ფორმის 
დაცვის 

აუცილებლობა 

ნოტარიუსის ვალდებულება: 
დაამოწმოს დოკუმენტი 

კანონმდებლობით 
დადგენილი სავალდებულო 
სანოტარო ფორმის დაცვით. 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

სავალდებულო სანოტარო 
ფორმის დაცვასთან 
დაკავშირებით იხ. 

საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის შემდეგი მუხლები: 

 სსკ-ის 284  

 სსკ-ის 289.11  

 სსკ-ის 289.3  

 სსკ-ის 2894  

 სსკ-ის 302  

 სსკ-ის 3065  

 სსკ-ის 942 

 სსკ-ის 1174 

მხარეთა თხოვნის საფუძველზე 
უფლებამოსილია საჯარო აქტის 

ფორმით დაამოწმოს კერძო 
აქტის ფორმით დამოწმებადი 

დოკუმენტი. 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

მაგ.: 

სსკ-ის 1357.1 -  ანდერძი უნდა 
შედგეს წერილობითი ფორმით. 

ამასთან, დასაშვებია 
წერილობითი ანდერძი 

სანოტარო ფორმით ან ამის 
გარეშე. 

 

10 ნოტარიუსის 
პასუხისმგებლობა 

ეკისრება პასუხისმგებლობა 
განხორციელებული 

სანოტარო მოქმედების 
საფუძველზე.  

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის  მე-15 მუხლი. 

არ ეკისრება პასუხისმგებლობა 
ნორმაში მითითებული 
სანოტარო მოქმედების 

განხორციელების საფუძველზე.  

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლი. 

11 სანოტარო აქტის 
საფასური 

მყარად დადგენილი და 
გარიგების ღირებულების 
დაანგარიშებითი საფასური 
განსაზღვრულია კანონით. 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
საქართველოს მთავრობის 
№507-ე დადგენილება. 

მყარად დადგენილი და 
გარიგების ღირებულების 
დაანგარიშებითი საფასური 
განსაზღვრულია კანონით 
განსაზღვრულია კანონით. 

სამართლებრივი საფუძველი: 
საქართველოს მთავრობის №507-

ე დადგენილება. 
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12 სანოტარო აქტის ენა საჯარო სანოტარო აქტი უნდა 
შედგეს სახელმწიფო ენაზე. 
სავალდებულოა სანოტარო 

აქტი შედგეს 

კლიენტისთვის გასაგებ 
ენაზეც, სახელმწიფო ენის ან 

მისი დამწერლობის 
არცოდნისას თარჯიმნის 

მონაწილეობით.  

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის 24-ე მუხლი. 

კერძო აქტზე ხელმოწერის 
ნამდვილობა შეიძლება 

დამოწმდეს ისე, რომ კერძო აქტი 
შედგენილი იყოს 

არასახელმწიფო ენაზე. 

 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის 24-ე მუხლი. 

13 დოკუმენტის 
შედგენის 

ფორმალური წესები 

საჯარო სანოტარო აქტის 
შედგენის ფორმალური 
წესები დადგენილია 

წინამდებარე ინსტრუქციით.  

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 და 21-ე 

მუხლი. 

 

 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 და 21-ე 

მუხლი. 

14 დოკუმენტის 
შედგენის ტექნიკური 

წესები 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის ინსტრუქციის 

მე-15 და 21-ე მუხლი. 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 მუხლის და 

21-ე მუხლი. 

15 დანართების ენა ქართულ ან/და ინგლისურ 
ენაზე დანართის დართვის 

წესი, მათ შორის, თუ 
დანართი წარმოადგენს 

სანოტარო (საჯარო ) აქტის 
ნაწილს განსაზღვრულია 

კანონით.  

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის 22-ე მუხლი. 

კერძო აქტის დანართების ენას 
განსაზღვრავენ უშუალოდ 

მხარეები.  

 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის 22-ე მუხლი. 

16 რიცხვების ჩაწერა უნდა დაიწეროს სიტყვებით 
იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი 

ასახავს სანოტარო 

მოქმედების შესრულების 
თარიღსა და გარიგების 

ღირებულებას.  

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის 23-ე მუხლი. 

კერძო აქტში რიცხვები იწერება 
ისე, როგორც მიზანშეწონილად 

მიიჩნევს მხარე. 

 

 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის 23-ე მუხლი. 
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სანოტარო მოქმედების შედეგად შედგენილი სანოტარო აქტის ფორმათა დაყოფას შესაძლოა 
გარკვეული წინააღმდეგობა გააჩნდეს ლათინური ნოტარიატის ძირითად პრინციპებთან 
მიმართებით. ამიტომ, ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დანაწევრება მხოლოდ და 
მხოლოდ სანოტარო აქტის კონკრეტული ფორმის მაგალითზე ადგენს ფინანსურ-სამართლებრივ 
განსაზღვრებებს დამდგარი ზიანის ასანაზღაურებლად.  

იხ. სანოტარო საქმიანობის კომპონენტების კლასიფიკაცია ცალკეული ნიშნის მიხედვით: 

I. პირის ვინაობისა და ქმედუნარიანობის შემოწმების საკითხი: 
 პირის ვინაობის შემოწმება. 
 უფლებამოსილების შემოწმება. 
 ქმედუნარიანობის შემოწმება. 

II. პირის ნების გამოვლენისა და რჩევის გაცემის საკითხი:  
 პირის ნების გამოვლენა და გარიგების კანონმდებლობასთან შესაბამისობა. 
 მხარეთა ნების ადეკვატური ასახვა გარიგებაში. 
 მხარეთათვის გარიგების შინაარსის და სამართლებრივი შედეგების განმარტება. 
 რჩევის მიცემა. 

III. სანოტარო ფორმის დაცვა და პასუხისმგებლობა: 
 ხელმომწერ პირთა ხელმოწერების ნამდვილობების დამოწმება. 
 კანონმდებლობით დადგენილი სანოტარო ფორმის დაცვის აუცილებლობა. 
 ნოტარიუსის პასუხისმგებლობა. 

IV. პროცედურულ-სამართლებრივი საკითხები:  
 სანოტარო აქტის საფასური / სანოტარო აქტის ენა. 
 დოკუმენტის შედგენის ფორმალური წესები. 
 დოკუმენტის შედგენის ტექნიკური წესები. 
 დანართების ენა / ხელმოწერის წესი. 

3. ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო რეგულირების 
თავისებურება - პასუხისმგებლობის ფორმის დანაწევრების შეუძლებლობა 

ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ეფუძნება სანოტარო მოქმედების განხორციელების 
პროცესში ნოტარიუსის მოქმედებისა თუ უმოქმედობის შედეგად სხვა პირისათვის ზიანის 
მიყენების ფაქტს, რაც ეხმიანება ნოტარიუსის პროფესიის სანდოობის, მოქალაქეთა უფლებების 
დაცვისა და პროფესიული საქმიანობის სტაბილურობის იურიდიულ განსაზღვრებებს. ამიტომ, 
ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის ფორმით 
გათვალისწინება ადგენს ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ღირებულებით ხასიათს. 
შესაბამისად, ეს მექანიზმი არის სარისკო, შემზღუდველი და ძვირადღირებული მისი ამოქმედების 
თვალსაზრისით, რაც თავის მხრივ თეორიულ დონეზე უკვე ქმნის უკანონო მოქმედებების 
პრევენციის საშუალებას. განსხვავებით ნოტარიუსის პასუხისმგებლობის სხვა ფორმებისგან, 
რომელთა არსებობის აუცილებლობა სახელმწიფო მოსამსახურისა და საჯაროსამართლებრივი 
უფლებამოსილების მატარებელი უფლებამოსილი პირის ზოგად-სამართლებრივი კონცეფციისგან 

17 ხელმოწერის წესი სამართლის ნორმით 
პირდაპირ განსაზღვრული 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 და 29-ე 

მუხლი. 

სამართლის ნორმით პირდაპირ 
განსაზღვრული 

 

სამართლებრივი საფუძველი: 
ინსტრუქციის მე-15 და 31-ე 

მუხლი. 
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გამომდინარეობს.15 მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი 
წარმოადგენს უპირველესად ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სარისკო ბუნების 
შემადგენელ ნაწილს, ხოლო მეორე მხრივ, სანოტარო მედიაციის პრინციპების დაცვის 
სამართლებრივ სიცხადეს.  

მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობისგან გამოყოფას შესაძლოა თავიდანვე გააჩნდეს ინსტიტუციური გამიჯვნის 
ნიშნები, რადგან ერთი კონკრეტული ფიზიკური პირის: ნოტარიუსისა და მედიატორი ნოტარიუსის 
პროფესიული სტატუსის დანაწევრების ფარგლებში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ძირითადი 
დანაწესის გამოყოფა ამავე პასუხისმგებლობის დანაწევრების წინაპირობაა. ამიტომ, სანოტარო 
მედიაციის პროცესის რისკები შესაძლოა ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ძირითად 
მოცემულობას შეერაცხოს. ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ მოვიხმობთ ნოტარიუსის სხვა სახის: 
მაგალითად დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, აღმოვაჩენთ რომ დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის დანაწევრების საფუძველი უფრო მოქნილი და სტაბილურია. ნოტარიუსს 
შესაძლოა სხვადასხვა კანონისმიერ მიზეზთა გამო შეჩერებული ჰქონდეს მედიატორი ნოტარიუსის 
უფლებამოსილება, თუმცა შეუფერხებლად ახორციელებდეს სანოტარო საქმიანობას. სისხლის 
სამართლის პასუხისმგებლობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის პროფესიული ნიშნით 
დანაწევრება შეუსაბამოა უფლებამოსილების განმახორციელებელი პირის ვინაობის სისხლის 
სამართლის წესით დასჯადობის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს პროფესიულ სტატუსებს, 
რომელთა პროფესიული ნიშნისა და სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის საფუძვლით 
დასჯადობა ფიზიკური პირის პასუხისმგებლობის დანაწევრების პრინციპით დაუშვებელია. 

4. ნოტარიუსის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევა 

განხორციელებული ქმედებისა ან მხარეთა თხოვნის შეუსრულებლობის / უკანონო უარის და სხვა 
კანონით დადგენილ შემთხვევაში ნოტარიუსი შესაძლოა აღმოჩნდეს სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის დადგომის წინაშე. რისკების განეიტრალების ეფექტურ საშუალებას 
სავალდებულო პროფესიული დაზღვევა წარმოადგენს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-
ე ბრძანების მე-4 მუხლში მითითებულია [ციტირება]: „სანოტარო საქმიანობა ხორციელდება 
ნოტარიუსის დამოუკიდებლობისა და პროფესიული მიუკერძოებლობის, კანონიერების, 
ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, ნოტარიუსის საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და 
კონტროლის, ნოტარიუსის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების (გარდა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) პრინციპების საფუძველზე.“. სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფის საშუალებას წარმოადგენს სავალდებულო დაზღვევის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც ნოტარიუსი თანამდებობაზე დანიშვნიდან 2 თვის 
ვადაში საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას წარუდგენს.16 ასევე ნოტარიუსის სავალდებულო 
პროფესიული დაზღვევის სავალდებულოობის კანონისმიერ ჩანაწერს ადგენს „ნოტარიატის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლი.17   

ნოტარიუსის პროფესიული სტატუსის იმპერატივი გავლენას ახდენს მედიატორი ნოტარიუსის 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხზე, რადგან სანოტარო მედიაციის განხორციელებისას 
უფლებამოსილი პირის მიერ განსახორციელებელი ქმედებების ან უფლებამოსილების სხვა პირზე 
გადანაწილება არ ხდება. ამიტომ, მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
შეფასების საკითხი დგინდება ნოტარიუსის პროფესიული სტატუსის იმპერატივის შეფასებითა და 
ანალიზით. გასათვალისწინებელია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნების შეფასება 
ნოტარიუსის დელიქტურ პასუხისმგებლობასთან მიმართებით.18 სანოტარო მედიაციის სამომავლო 
განვითარების მნიშვნელობისთვის აუცილებელია ნოტარიუსის პროფესიული დაზღვევის 

                                                            
15  იხ. ი.ბურდული, სქოლიო 1, გვერდი 40.  
16  იხ. ი.ბურდული, სქოლიო 1, გვერდი 44. 
17  მუხლი 2, პუნქტები „გ“, „დ“, „ე“, „ვ“,  საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“. 2 მაისი, 1997.  
18 მ. ბიჭია, „მედიაციის პროცესის კონფიდენციალურობის დაცვის სამართლებრივი რეჟიმი და მნიშვნელობა“, 15 „სამართალი 
და მსოფლიო“, 2020. გვ-გვ. 188-189. 
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საკითხის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი  დაკავშირება სხვა უფრო მძლავრ ფინანსურ ბაზისთან19 
და მედიატორი ნოტარიუსის სტატუსის ჰარმონიზაციის სხვა პერსპექტივების განხილვა. 
ნოტარიუსის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევა ნოტარიუსის პროფესიისა და საქმიანობის 
შემადგენელი ნაწილია. თავის მხრივ წარმოადგენს ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
უზრუნველყოფის ფინანსურ-სამართლებრივ საშუალებას და მოიცავს ნოტარიუსის საქმიანობის 
სარისკო ბუნების ნეიტრალიზაციის საშუალებებს. „ნოტარიატის შესახებ“ გერმანიის კანონის 
საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ სანოტარო მედიაცია იურიდიული დახმარების 
სამართლებრივი სფეროს ნაწილია, რომელზეც ვრცელდება ერთიანი, განუყოფელი და 
დაუნაწევრებელი პასუხისმგებლობის ფორმები, მათ შორისაა ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობა. 

5. მედიატორი ნოტარიუსისა და ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
განმსაზღვრელი სამართლის ნორმების ძირითადი მნიშვნელობა  

ნოტარიუსი  არ  არის საჯარო მოხელე,20 თუმცა  საჯაროსამართლებრივ საქმიანობას ახორციელებს.21 
ნოტარიუსის საქმიანობის შედეგს  სანოტარო აქტი წარმოადგენს. ნოტარიატი თვითრეგულირებადი 
სამართლებრივი ინსტიტუტია, კანონმდებლობით დადგენილია22 სანოტარო საქმიანობის 
ძირითადი პრინციპები.23 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა უზრუნველყოფს ნოტარიუსთა 
საქმიანობას ქვეყნის მასშტაბით,24 იმ ფონზე, როდესაც ნოტარიუსი არ ფინანსდება ბიუჯეტიდან, 
ხოლო მედიატორ ნოტარიუსს შეუძლია განახორციელოს სანოტარო მედიაცია სავალდებულო ან 
ნებაყოფლობითი ფორმის უზრუნველყოფით.  

ნოტარიუსს ეკისრება ქონებრივი პასუხისმგებლობა ზიანისათვის, რომელიც გამოიწვია მისმა 
განზრახმა ან გაუფრთხილებელმა ქმედებამ.25 იგულისხმება ნოტარიუსის დელიქტური 
პასუხისმგებლობა26 და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა დადგინდეს მართლსაწინააღმდეგო 
შედეგი, განზრახი და გაუფრთხილებელი მოქმედებით [ბრალით]27 მიყენებული ზიანი და 
მიზეზობრივი კავშირი მათ შორის,28 რაც სასამართლო სამართალწარმოების ეტაპზე დგინდება. 
საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“ ითვალისწინებს [ციტირება] - „ამ კანონის 22-ე მუხლში 
მითითებული ზიანის ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად ნოტარიუსის ვალდებულებას დადოს 
ხელშეკრულება სავალდებულო პროფესიულ დაზღვევაზე მუშაობის მთელი პერიოდისათვის“, რის 
საფუძველზეც ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი უკავშირდება სამოქალაქო 
სამართალში დელიქტური პასუხისმგებლობის მარეგულირებელ კანონმდებლობას. ასევე, 
საინტერესოა რომ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას შეუძლია დადოს დაზღვევის 
ხელშეკრულება თავისი წევრის მიერ მიყენებული იმ ზიანის ასანაზღაურებლად, რომელიც 
მითითებულია ამ კანონის 22-ე მუხლში. სანოტაროსამართლებრივი კანონმდებლობა ქმნის ბაზისს 
ნოტარიუსის, შემდგომში მედიატორი ნოტარიუსის სრულფასოვნად აღქმის თვალსაზრისით, 
როგორც სასამართლო სამართალწარმოების პროცესში მონაწილე მხარედ, მოპასუხედ ან მესამე 
პირად. შესაბამისად, ნოტარიუსს დამოუკიდებლად შეუძლია დაამტკიცოს თავისი საქმიანობის 
შედეგად გამოწვეული ზიანის შემხებლობა განხორციელებულ სანოტარო / სამედიაციო 
მოქმედებებთან და იყოს პასუხისმგებელი დამდგარ შედეგზე.  

                                                            
19  მუხლი 2, პუნქტი „ბ“, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №58-ე ბრძანება „ნოტარიუსთა სავალდებულო პროფესიული 
დაზღვევის არსებითი პირობებისა და სადაზღვევო თანხის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“. 17 მარტი, 2010. 
შემდეგს: მუხლი 9, პუნქტი 1, საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“. 2 მაისი, 1997.  
20  მუხლი 4, საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“. 27 ოქტომბერი, 2015.  
21  „საკანონმდებლო აქტები“, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ოფიციალური ვებგვერდი,   
     https://www.notary.ge/geo-44-sakanonmdeblo-aqtebi [უკანასკნელად ნანახია 2021 წლის 17 თებერვალს].    
22  მუხლი 3, საქართველოს კანონი „მედიაციის შესახებ“. 18 სექტემბერი, 2019.  
23 მუხლი 4, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 31 მარტი, 2010.  
24   პუნქტი 2, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის წესდება. 27 იანვარი, 2018.  
25   მუხლი 22, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“, 4 დეკემბერი, 2009.  
26   მუხლი 992, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 26 ივნისი, 1997.  
27  თ. ზოიძე, „ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით“, 2  „კერძო 
სამართლის მიმოხილვა“, 2019. გვ-გვ. 154-155. 
28  იხ. ზოიძე, სქოლიო 23, გვერდი 155. 
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მაგალითად, „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის შესაბამისად [ციტირება]: 
„ქონებრივი პასუხისმგებლობა ზიანისათვის, რომელიც გამოიწვია ნოტარიუსის შემცვლელი პირის 
უკანონო სამსახურებრივმა ქმედებამ, ეკისრება ნოტარიუსს.“. ხოლო ნოტარიუსს აქვს ნოტარიუსის 
შემცვლელი პირისაგან უკუმოთხოვნის უფლება გადახდილი კომპენსაციის ოდენობით. მართალია, 
ნოტარიუსის შემცვლელი პირის დანიშვნა რეგულირებულია სანოტაროსამართლებრივი აქტებით, 
თუმცა პასუხისმგებლობის ნაწილში მისი საქმიანობის რეგულირება არ ეწინააღმდეგება 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სამართლებრივ მოთხოვნებს ზიანის რეგრესის წესით 
ანაზღაურებასთან დაკავშირებით.29  

სანოტარო ბიუროში წარმოდგენილი პირის თხოვნით ნოტარიუსი გასცემს სამართლებრივ 
კონსულტაციას ზეპირი ან წერილობითი ფორმით.30  სამართლებრივი კონსულტაცია, რომელიც არ 
არის დაკავშირებული სანოტარო მოქმედების შესრულებასთან და რომლისთვისაც 
დაინტერესებულ მხარესთან შეთანხმებით ნოტარიუსი იღებს საზღაურს, რეგისტრაციაში ტარდება 
სანოტარო რეესტრში.31 მიუხედავად კანონის მკაცრი მოთხოვნებისა, ნოტარიუსის მიერ 
შესაძლებელია დამოუკიდებელი სანოტარო საქმისწარმოების სტანდარტის დამკვიდრება. 
შესაბამისად, ნოტარიუსის საქმიანობა არ უნდა მივიჩნიოთ რადიკალურ-პროცედურულ 
საქმიანობად. ამიტომ, სანოტარო მედიაციის განხორციელებისას სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
დადგომის პრევენციის მიზნით ამავე მედიაციის პრინციპების უარყოფა არ წარმოადგენს 
გარდაუვალ აუცილებლობას. კანონმდებელმა დაიცვა სანოტარო მოქმედების მხარე, ნოტარიუსის 
საქმიანობის სარისკო ეფექტისგან, მათ შორის, განსაზღვრა ნოტარიუსის საქმიანობის ფინანსურ-
ეკონომიკური და სამართლებრივი რისკის დაზღვევის ფარგლები, რომელიც ასევე ვრცელდება 
მედიატორი ნოტარიუსის საქმიანობაზე. 

ნოტარიუსის სადაზღვევო თანხის მინიმალური ოდენობა დაკავშირებულია ნოტარიუსის მიერ 
კონკრეტული ოდენობის თანხის სადეპოზიტო ანგარიშზე მიღებასთან. საკანონმდებლო 
რეგულაცია ნოტარიუსის ფინანსური რისკის პრევენციის ეფექტური საშუალებაა, რაც უფრო 
მაღალია სადაზღვევო თანხის ოდენობა, მით უფრო მკაფიოა ნოტარიუსის საქმიანობის ფინანსურ-
სამართლებრივი სიმყარის სტანდარტი, რომ შეუფერხებლად განახორციელოს 
სანოტაროსამართლებრივი საქმიანობა. სადაზღვევო ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს 
ნოტარიუსის პროფესიული დაზღვევა, რაც დაკავშირებულია სანოტარო მოქმედების 
განხორციელებასთან და ამ პროცესში დამდგარ ზიანთან. საგულისხმოა სადაზღვევო საგნისა და 
ობიექტის ურთიერთმიმართება, მათ შორის, სადაზღვევო ანაზღაურების სისტემა და ის რისკ 
ფაქტორები, რომელთა გამორკვევა მნიშვნელოვანია სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს. 
ნოტარიუსის პროფესიული დაზღვევის საკითხი სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის სახეს 
წარმოადგენს. მზღვევლის [სადაზღვევო კომპანიის]32 მიმართ სადაზღვევო საზღაურის 
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება33 შეიძლება გააჩნდეს უშუალოდ დაზარალებულ მესამე პირს 
[სანოტარო ურთიერთობის მხარეს, შემდგომში. მოსარჩელეს]. არსებობს რისკი რომ სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევა, მესამე პირის სასარგებლოდ 
დადებულ დაზღვევის ხელშეკრულებასთან გაიგივდეს.34  

მიუხედავად ცალკეული მსგავსებისა, მესამე პირის სასარგებლოდ დადებულ დაზღვევის 
ხელშეკრულებაში გამოკვეთილი და იდენტიფიცირებულია სადაზღვევო საზღაურის მოთხოვნის 
უფლების მქონე პირი35 [მესამე პირი, რომლის ხელთაა სადაზღვევო პოლისი]. ასევე, დაზღვევის 
ხელშეკრულების მთავარ მიზანს წარმოადგენს მესამე პირის მიერ სადაზღვევო მომსახურებით 
სარგებლობა, ე.ი. მესამე პირს გააჩნია დაზღვევის ხელშეკრულების საგნის შესრულების მოთხოვნის 

                                                            
29  მუხლი 25, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“. 4 დეკემბერი, 2009. 
30 მუხლი 73, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 31 მარტი, 2010.  
31  იხ. სქოლიო 26, მუხლი 73. 
32   მუხლი 2, პუნქტი „გ“, საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“. 2 მაისი, 1997.  
33   მუხლი 799, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 26 ივნისი, 1997.  
34  იხ. სქოლიო 29, მუხლი 837, ნაწილი 2.  
35   მუხლი 10, პუნქტი 2, საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ“. 2 მაისი, 1997.  
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უფლება.36 შესაბამისად, ცალსახაა, რომ ნოტარიუსის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის 
შემთხვევაში წარმოუდგენელია დაზარალებული პირის37 [მესამე პირის] იდენტიფიცირება,38 ვიდრე 
არ დადგება კონკრეტული სადაზღვევო შემთხვევა. გასათვალისწინებელია, რომ თუ სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის დამზღვევს შეუძლია განსაზღვროს სავარაუდო დაზარალებული, 
დასახელებული წინასწარგანწყობა შესაძლოა დამზღვევის არაკეთილსინდისიერებასა და 
ვალდებულების დარღვევაზე  მიუთითებდეს, მათ შორის, უსაფუძვლო გამდიდრებაზე.  

 

6. მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის პრობლემური გამოწვევები 

სანოტარო საქმიანობის ფინანსურ-სამართლებრივი საფრთხეები და ამ რისკების კონტროლის 
საკანონმდებლო მექანიზმის არსებობა მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
ცალკეულ თავისებურებებს აყალიბებს. გასათვალისწინებელია, საქართველოს ნოტარიუსთა 
პალატისთვის მზღვეველის უფლებამოსილების ფართო დისკრეციის მინიჭება, როგორც სარისკო 
სადაზღვევო სამართლებრივი მოქმედებების განეიტრალების შესაძლებლობა. კანონის მოთხოვნათა 
დაცვით საქართველოში რეგისტრირებული და მოქმედი სადაზღვევო კომპანიები 
დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ შიდაორგანიზაციულ სისტემასა და ხელშეკრულების დადების 
პირობებს, მიუხედავად ამისა, ყველა სადაზღვევო კომპანიისთვის სავალდებულოა კანონის 
იმპერატიული მოთხოვნების დაცვა და უზრუნველყოფა ნოტარიუსთან დადებულ დაზღვევის 
ხელშეკრულებებში - სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან დაკავშირებით.39 ამ 
ურთიერთობაში ნოტარიუსი, როგორც დამოუკიდებელი პირი ისე მონაწილეობს. რაც შეეხება 
სტანდარტულ პირობებს, იგი სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის მზღვეველთან გაფორმების 
პროცესის გამარტივების საშუალებაა,40 რადგან ნოტარიუსს ამ დოკუმენტის წარდგენა შესაბამის 
ორგანოში კანონით განსაზღვრულ ვადაში ევალება, თუმცა სტანდარტულ პირობებში სანოტარო 
მედიაციის ძირითადი ასპექტების გათვალისწინება საკმაოდ ბუნდოვანია, ძირითადად 
ნოტარიუსის პროფესიული სტატუსის იმპერატივი განსაზღვრავს შემდგომში მედიატორი 
ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხს, რომელიც სანოტარო მედიაციისა და 
ნოტარიატის მნიშვნელობას ნოტარიუსის პროფესიული ნიშნის ზოგად ფარგლებში მოიაზრებს. 
მედიატორი ნოტარიუსები უპირველესად ნოტარიუსის მრავალწლიან გამოცდილებასა და სტატუსს 
ეყრდნობიან. ისინი ენდობიან კონკრეტულ სადაზღვევო კომპანიებს და ეს ნდობა განაპირობებს 
მრავალწლიან სადაზღვევო ურთიერთობას. სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის 
ხელშეკრულებები განაპირობებს ნოტარიუსის საქმიანობის ფუნქციონირების სტაბილურობას, 
მოქალაქეს უჩნდება დაცულობის განცდა სანოტაროსამართლებრივი ურთიერთობის ნებისმიერ 
ეტაპზე. ამიტომაც, დამზღვევსა41 და მზღვეველს42 შორის კეთილსინდისიერებასა და ნდობაზე 
დაფუძნებული ურთიერთობა სანოტარო საქმიანობის ეფექტური ფუნქციონირების ერთგვარი 
გარანტია. სადაზღვევო შემთხვევა უკავშირდება ნოტარიუსის მიერ განზრახ ან 
გაუფრთხილებლობით მოქალაქისადმი ზიანის მიყენებას. დელიქტური ვალდებულებებიდან 
გამომდინარე,43 სანოტარო მედიაციის განხორციელების პროცესში ნოტარიუსი სხვადასხვა კუთხით 
შეიძლება იქნეს განხილული, როგორც ზიანის მიმყენებელი პირი, იქნება ეს სანოტარო მედიაციის 
პრინციპების დარღვევა თუ სხვა სახის უკანონო მოქმედებები, რომელიც არა მხოლოდ სამოქალაქო 
                                                            
36 ავტორთა კოლექტივი, რედაქტორი ლ. ჭანტურია,  „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, მუხლი 837“, წიგნი 4, 
ტომი 2, 2001. გვ-გვ. 158-159; თ. ჯორბენაძე, „მესამე პირთა სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულება - სირთულე 
სასამართლო პრაქტიკაში“, „ლადო ჭანტურიას 55 წლის საიუბილეო კრებული“, 2019. გვ-გვ. 25-26. 
37  იხ. სქოლიო 32, გვერდი 25. 
38  მუხლი 22, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“, 4 დეკემბერი, 2009.  
39 მუხლი 1, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №58-ე ბრძანება „ნოტარიუსთა სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის 
არსებითი პირობებისა და სადაზღვევო თანხის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“. 17 მარტი, 2010.  
40   იხ. სქოლიო 35, მუხლი 2.  
41  იუსტიციის მინისტრის მიერ დანიშნული ნოტარიუსი, იხ. მუხლი 13, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“. 4 
დეკემბერი, 2009.  
42  საქართველოში რეგისტრირებული სადაზღვევო კომპანია, იხ. „სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა“, სსიპ საქართველოს 
დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდი, http://insurance.gov.ge/Statistics.aspx. [უ. 
გ. 17.02.2021].  
43   მუხლი 992, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 26 ივნისი, 1997. 
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არამედ დისციპლინური და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დადგომის შეფასების 
აუცილებლობას აყენებს დღის წესრიგში.44 საქმიანობის სარისკო ბუნება45 და უფლებამოსილებების 
სრულყოფილად გამოყენების საკითხი მიგვითითებს შემდეგ პრობლემაზე, რომ მოსალოდნელი 
ფინანსური რისკი და საფრთხეები, ხშირ შემთხვევაში აიძულებს ნოტარიუსს, რომ დაიცვას  
საქმიანობის ერთგვაროვანი პრაქტიკა, მრავალწლიანი სამუშაო სტაჟი კი საქმიანობის სტაბილური 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ეფექტურ საშუალებას აყალიბებს, თუმცა არსებობს რისკი რომ 
მედიატორი ნოტარიუსი  სანოტარო მედიაციის განხორციელების პროცესში თვითნებურად 
შეიზღუდავს თავს პასუხისმგებლობის დადგომის რისკების თავიდან ასაცილებლად. ქართული 
ნოტარიატის თავისებურებებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იქნებოდა ნოტარიუსის 
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევის პროცესში სამედიაციო 
უფლებამოსილებათა განვითარება, რათა საქმიანობის ფინანსური ხარჯი, პროფესიული რისკი და 
შემოსავალი ერთიან, როგორც სანოტარო ისე სამედიაციო პრინციპების დაცვის საკანონმდებლო 
მექანიზმს დაეფუძნოს.    

სანოტარო მედიაციის შეთანხმებით დასრულების შემთხვევაში ნოტარიუსი ადგენს მორიგების 
აქტს, რომელიც გამოიცემა საჯარო სანოტარო აქტის ფორმით. სანოტარო მედიაციის პრინციპების 
დაცვა ნოტარიუს მედიატორს სანოტარო მედიაციის პროცესის ყველა ეტაპზე ევალება, ამიტომ, 
მორიგების აქტის შედგენის პროცესში აღსრულების ეფექტური მექანიზმის შემუშავების 
მიმდინარეობა სანოტარო მედიაციის პრინციპებს, მათ შორის მხარეთა შეუთანხმებლობისას, არ 
უნდა უგულებელყოფდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია დღის წესრიგში დადგეს 
მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი. 

7. მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ინსტიტუციური 
დანაწევრების ხარვეზები 

მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ინსტიტუციურ დანაწევრებასთან 
დაკავშირებით არსებულ ხარვეზებზე შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ არა პირდაპირ, 
არამედ იდეურად საერთო ნორმების სახასიათო განმარტების საფუძველზე.  

მაგალითად, „ნოტარიუსის შემცვლელის უფლებამოსილების დაწყების მომენტიდან ნოტარიუსს, 
რომელიც შეცვალა ნოტარიუსის შემცვლელმა, ეკრძალება სანოტარო საქმიანობა“. აღნიშნული, 
როგორც წესი გულისხმობს ნოტარიუსის მთელი უფლებამოსილების, მათ შორის სანოტარო და 
სამედიაციო უფლებამოსილებათა შენაცვლებას. ამიტომ, აქ სანოტარო საქმიანობის აკრძალვა 
მოიაზრებს სამედიაციო საქმიანობის დაუშვებლობასაც. „ნოტარიატის შესახებ“ გერმანიის კანონი 
სამედიაციო უფლებამოსილებათა დანაწევრებას სანოტარო უფლებამოსილებათა შემადგენელ 
ნაწილად განიხილავს, სადაც კანონმდებელი მოლაპარაკების შესაძლებლობებს ავითარებს სხვა 
ფორმით, მაგალითად, სამემკვიდრეო საქმისწარმოებისა და სამკვიდროს გაცემისას. 

„ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონი 26-ე მუხლის რეგულირების წესით46 ადგენს 
ნოტარიუსის შემცვლელი პირის ქონებრივ პასუხისმგებლობას. პირველ პუნქტში მითითებულია, 
რომ სამოქალაქო [ქონებრივი] პასუხისმგებლობა ზიანისათვის, რომელიც გამოიწვია ნოტარიუსის 
შემცვლელი პირის უკანონო სამსახურებრივმა ქმედებამ, ეკისრება ნოტარიუსს.47 ჰიპოთეტურად თუ 
წარმოვიდგენთ რომ ნოტარიუსის შემნაცვლებელმა პირმა უკანონო სამსახურეობრივი ქმედება 
სამედიაციო უფლებამოსილების განხორციელებისას დაუშვა, მაშინ მიუხედავად ამისა, 
შენაცვლების უფლებამოსილების შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურებაზე სრული მასშტაბით 
ვრცელდება ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. შესაძლოა დავასკვნათ რომ სანოტარო 
                                                            
44გასათვალისწინებელია საჯარო და კერძო აქტის ცნებისა და შინაარსის ჩამოყალიბება, იხ. „მიწის რეგისტრაციის რეფორმის 
პროცესში ნოტარიუსის მონაწილეობის განმსაზღვრელი ცალკეული საკითხები“, საჯარო რეესტრის ვებგვერდი, 
https://napr.gov.ge/p/1465 [უ. გ. 17.02.2021]. 
45 ნ. ჩიტაშვილი. „მედიაციის ეთიკის რეგულირების ფარგლები და ეთიკის სტანდარტით ბოჭვის ადრესატები“, 1 „სამართლის 
ჟურნალი“, 2016. 26.  
46  მუხლი 24, საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“, 4 დეკემბერი, 2009. 
47 მუხლი 6, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 31 მარტი, 2010. 
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სამართალში ნოტარიუსისა და მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობები 
იდენტური და არადანაწევრებადი განსაზღვრებაა, რომელიც ეფუძნება ნოტარიუსის პროფესიულ 
სტატუსზე მიმაგრებულ სამედიაციო უფლებამოსილებათა განხორციელებას. შესაბამისად, 
სანოტარო უფლებამოსილებათა ხასიათიდან გამომდინარე ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობა ვერ დანაწევრდება სამედიაციო უფლებამოსილების შეფასების 
შესაძლებლობით, რაც საფრთხეს შეუქმნიდა სხვა სამართლებრივ მექანიზმებს.  

განსახილველ საკითხს გერმანიის კანონმდებლობაში მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის საკითხს თუ შევადარებთ ცალსახა იქნება ის ძირითადი მიმართულებები, 
რომელთა სისტემურობას გერმანელი კანონმდებელი სამედიაციო უფლებამოსილების 
დანაწევრებითა და სანოტარო უფლებამოსილებებში ამ უკანასკნელის ინტეგრაციით ავითარებს. 
შემდეგი მიმართულებით:48 1. გაფრთხილების მოვალეობის ძალით დადასტურებისას; 2. 
საორგანიზაციო პრინციპების გავლენით: ა) სანოტარო საქმიანობის შესრულებაზე უარის 
ვალდებულების კუთხით, ბ) ინფორმირებისა და გაფრთხილების ვალდებულებით; 3. სანოტარო 
სამართლის საგამონაკლისო წესით: ა) პროფესიული აკრძალვებით, ბ) მორიგების პროცედურების 
ჩატარების წესის არარსებობით, გ) პროფესიული საიდუმლოს ძალით, დ) ინტეგრირებული 
დარგთაშორისი თანამშრომლობით, ე) ტერიტორიული საზღვრების დაცვით, ვ) პასუხისმგებლობის 
წესით და სხვა. „ნოტარიატის შესახებ“ გერმანიის კანონის 24-ე პარაგრაფის პირველი ნაწილის 
მიხედვით მედიატორი ნოტარიუსის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამავე კანონის მე-19 
პარაგრაფის საფუძველზე. 

8. სანოტარო მედიაციის პროცესში მედიატორი ნოტარიუსის მიერ მიყენებული ზიანის 
გათვალისწინების კომპლექსურობა სადაზღვევო კომპანიისათვის 

 
სანოტარო მედიაცია მკაფიოდ და სტაბილურად უკავშირდება ნოტარიუსის პროფესიულ სტატუსს, 
თუმცა საქმიანობის განხორციელების თვალსაზრისით ეფუძნება სანოტარო მედიაციის ძირითად 
პრინციპებს. სანოტარო მედიაციის ფორმის სტაბილურობას ნოტარიუსის სტატუსის დადებითი 
ეფექტი, რეალური რესურსები და სამართლებრივი შესაძლებლობები განაპირობებს. მიუხედავად 
ამისა მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხი ქართულ რეალობაში 
ნოტარიუსის პროფესიული სტატუსის იმპერატივით რეგულირდება, ხოლო სადაზღვევო 
კომპანიები, როგორც წესი დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ სანოტარო მედიაციის პროცესში 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას, რადგან ეს უკანასკნელი თავისი სახეობრიობით საზოგადად 
აღქმულია როგორც მეორეული და არაპირდაპირი ფორმით, ნოტარიუსის სტატუსზე მიმაგრებული 
პროფესია. სადაზღვევო კომპანიის დილემა ნოტარიუსისა და მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობას შორის, როგორც წესი ნოტარიუსის ძირითადი სტატუსის იმპერატივით 
დგინდება. 

საკითხის გადაწყვეტის რეკომენდაციები 
 

მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სანოტარო სამართალში ერთ-ერთი 
საინტერესო საკითხია, რომლის პრობლემური ხასიათის ფარულობას სანოტარო მედიაციის 
მიმართვიანობის დაბალი მაჩვენებელი განაპირობებს, ხოლო სავალდებულო სანოტარო მედიაციის 
ფორმის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის მიმდინარეობას 
უკავშირდება.49 საკანონმდებლო რეგულირება მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის ეფექტურობის საკითხს ჯერ კიდევ ღიად ტოვებს. ამიტომ, შესაძლებელია 
მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დახვეწა უშუალოდ ნოტარიუსის 
პასუხისმგებლობის მარეგულირებელი სანოტარო სამართლის ნორმების საგამონაკლისო შინაარსის 
ჩამოყალიბებით [ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სისტემური დანაწევრებით] ან 

                                                            
48  ავტორის შენიშვნა: ჩამონათვალი არასრულია და მოიცავს მხოლოდ განსახილველ საკითხს. 
49 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, „წარმატებით დასრულებული სანოტარო მედიაციის ჯამური სტატისტიკა“, 
ვებგვერდი, https://napr.gov.ge/chart  [უ. გ. 17.02.2021]. 
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საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად სისტემურად განვითარდეს უშუალოდ მედიატორი 
ნოტარიუსის პროფესიული სტატუსი და საქმიანობის ფორმა. 
 

დასკვნა 

მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დადგენის თავისებურება და მისი 
რეგულირების გამოწვევები გარკვეულწილად აისახება ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის სრულყოფილ ფუნქციონირებაზე.50 სავალდებულო პროფესიული დაზღვევა 
ქართული ნოტარიატის ფუნქციონირების აუცილებელი ნაწილია, წარმოადგენს რა სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის საფუძველს და სანოტარო მედიაციის პროცესში ნოტარიუსის 
პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელ ერთ-ერთი ძირითად ფორმას. ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის სავალდებულო პროფესიული დაზღვევა სანოტარო მედიაციის პროცესში 
მედიატორი ნოტარიუსის საქმიანობის დაცვისა და ფინანსურ-ეკონომიკური თუ სამართლებრივი 
რისკის დაძლევის გარანტია. მნიშვნელოვანია, რომ სანოტარო მედიაციის განხორციელების 
პროცესში მოქალაქეები იაზრებდნენ ნოტარიუსის მიერ განხორციელებული ქმედების არსს, 
მოლაპარაკების მნიშვნელობას, მორიგების აქტის შედგენის კანონიერებას და იღებდნენ შესაბამის 
მომსახურებას ნოტარიუსის სამედიაციო უფლებამოსილების შესაბამისად. 

სავალდებულო პროფესიული დაზღვევა ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის პრინციპის 
რეალური ფუნქციონირების საფუძველია და ის გამოხატავს ინსტიტუციურ შესაბამისობას 
საერთოსახელმწიფოებრივი და კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის პრინციპებისა და პროცესის 
მიმართ - ანაზღაურდეს ნოტარიუსის მიერ მიყენებული ზიანი შესაბამისი ფორმითა და ფულადი 
ოდენობით. ამ დათქმის საფუძველზე ქართული ნოტარიატის სამართლებრივ ბაზაზე 
დამკვიდრებული სანოტარო მედიაცია ეფუძნება ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
რეგულირების ძირითად არსს. გასათვალისწინებელია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 992-ე 
მუხლის შინაარსისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ნორმატიული რეგულირების 
ურთიერთკავშირი. ასევე, მედიატორი ნოტარიუსის საქმიანობისა და შედეგის მიღების ინტერესის 
მიმართება საკანონმდებლო მოთხოვნებთან.  

ჩატარებული კვლევის ფარგლებში დადგინდა მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის რეგულირების საკანონმდებლო ხასიათი და მისი ინსტიტუციური გამოწვევები, 
საკითხი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესაძლო ინსტიტუციური დანაწევრების შესახებ 
ვფიქრობთ, მედიატორი ნოტარიუსის პროფესიული სტატუსის ჰარმონიზაციით უნდა გადაწყდეს. 
მედიატორი ნოტარიუსის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გვაროვნულობის განსაზღვრისათვის 
მნიშვნელოვანია რომ მედიატორი ნოტარიუსის სტატუსი მეტად დაუკავშირდეს დამოუკიდებელი 
სტატუსის პროფესიულ ფორმას და ინსტიტუციურად გაიმიჯნოს სანოტარო ასპექტებისგან 
შემდგომში ჩამოყალიბდეს სამედიაციო უფლებამოსილებათა იმპერატივით. 

 

                                                            
50 ნ. ხარიტონაშვილი, „მედიაცია ქართულ ნოტარიატში“, სპეციალური გამოცემა, „დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა - 
წელიწდეული 2018-2019“, თსუ-ის გამომცემლობა, 2019. 14-15. 
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The Revival of Heart Cells 

Rishabh Kumar,  
Georgian National University Seu 

Abstract 
In this article, we can see different approaches that have been done to regenerate heart muscle and also restore 
its cardiac function from newly formed cardiomyocytes or heart cells. Several approaches to produce 
cardiomyocytes from embryonic stem cells, adult bone marrow, cardiac spheres and induced pluripotent stem 
cells have been described. Heart diseases like artherosclerosis and coronary heart disease often lead to 
myocardial infarction causing heart cell death. After the heart cell dies, some self-regeneration of heart muscle 
occurs and non-contractile connective tissue is formed which weakens the heart to contract fully causing 
heart failure. Many experimental researches have been tried to regain normal or almost normal heart function 
in the dead heart muscles. A few of these interesting researches have used various types of stem cells combined 
with potential cardiogenic differentiation factors in an attempt to promote differentiation of new heart cells 
so that they can be used in future to treat patients with heart muscle damage from Acute Myocardial Infarction 
or related cardiovascular diseases. Although there has been a huge progress in recent years to revive the 
functions of a heart cells but still a lot more work needs to be done for it to be treating patients who have lost 
their activity of heart cells. 
Keywords: Cardiac muscle regeneration, Embryonic stem cells, MicroRNAs, Adult stem cells, Mesenchymal 
stem cells, Induced pluripotent stem cells. 

Introduction  
Artherosclerosis is a cardiac disorder in which there is narrowing of blood vessels due to the deposition of 
artherosclerotic plaques within the smooth muscle and endothelial layer causing acute myocardial infarction. 
The constituents of the artherosclerotic plaques are cellular debris, calcium deposits, lipids and foam cells. 
Accumulation of LDL (low density lipoprotein) in blood vessels causing diabetes is considered to be a initial 
step to form plaques. 
Presently, several researches favor an inflammatory hypothesis in which the oxidation and accumulation of 
LDL triggers an inflammatory response attracting monocytes to the area of LDL deposition and turning them 
into macrophages. Macrophage convert into foam cells after engulfing oxidized LDL, containing large droplets 
of lipids that resemble foam in appearance. Then these lipid loaded macrophages die and release their contents 
in between vascular endothelium and smooth muscle layer forming a lipid core while the others cells 
accumulate fibres along the internal endothelial lining of blood vessels. Then later blood platelets can attach 
to the plaques which can form a blood clot which may block or severely reduce the supply of blood to the 
heart muscle. Without the supply of blood the myocardium is deprived of oxygen causing death of cardiac 
cells. Restoration of blood flow to the heart after myocardial infarction causes even more damage to heart 
muscle due to oxidative stress, this is know as reperfusion injury. After the heart has damaged there is very 
little repair or regeneration to form new cardiac muscle. 
A number of medications and treatments have been advanced in the past 50 years by the biomedical scientists 
and physicians to improve heart functions, but none of them could regenerate the damaged cardiac muscle 
and get back its pre heart attack activity levels. The reason behind this is that after a myocardial infarction 
the cadiomyocytes die and are replaced by non-contracting fibrous scar tissue instead of new cardiac muscle 
cells. This supports function of the damaged heart for some period of time but not for long term as it weakens 
the ability of heart to contract and also increases the risk of further heart attack. This is why myocardial 
infarction is considered to be a deadly disease around the globe. Nowadays, organ transplantation and heart 
assist devices are the only options for a failing heart. Since the early years of 21st century scientists have been 
trying to use pluripotent stem cells in failing heart cells. These stem cells are capable of producing multiple 
cell lineages in the body, hoping to generate new cardiomyocytes. Earlier enthusiasm for using stem cell 
therapy has not shown a major success in clinical trials that show reliable cardiac lineage markers. Although 
there have been these clinical difficulties still multiple approaches and strategies are being made in order to 
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regenerate a new heart. These scientific approaches consists of examinations on small molecules, microRNA 
treatment and stem cell differentiation. 

1. Cardiomyocyte Proliferation  
A notable problem for self regeneration of dead cardiac tissues is the inability of adult cardiomyocytes to 
proliferate. During the late embryonic period the cardiac cells decrease their ability to proliferate and even 
later lose their ability to proliferate a few days after birth. Another barrier with cardiomyocytes proliferation 
is  less  fusion of cardiomyocytes  in a functional syncytium. With the functional and formal structure the use 
of tissue scaffolds and tissue engineering may be useful. Initially, a simple injection of derived cardiomyocytes 
at the injured site was the therapy involving stem cells. This process has shown promising results in a few 
experiments but still there were a few drawbacks like low cellular retention and low engraftment rate of 
injected cardiomyocytes. To prevail over these challenges different experiments were tried like formation of 
biomimetic scaffolds with the help of synthetic and natural matter and decellularized tissue scaffolds at the 
injured site. Such scaffolds provided attachment and mechanical support to differentiated cardiomyocytes. In 
order to design a permanent scaffold the following requirements should be kept in mind, like integration with 
cells inside the heart, electrical conduction, diffusion of oxygen and nutrients, should stimulate cardiac 
differentiation and not cause and immune response.  
Relating to the levels of developing and aging, the rate of replacement of cardiomyocytes is higher at age of 
10, which decreases by age of 25 and even more decreases by age of 75. Its still unknown as to where these 
new cardiomyocytes originate. Current studies on animal suggests concludes that cardiac stem cells contribute 
a little to the proliferation of cardiomyocytes in mammals but the rate of cardiomyocytes proliferation is not 
sufficient to replenish myocardial cell death after myocardial infarction. 

2. Cell Based Therapy For Heart Failure  
1) MESENCHYMAL STEM CELLS- The mesenchymal stem cells that are found in bone marrow are multi 

potent stem cells along with fibroblasts like structure. The adhesive properties of mesenchymal cells 
separates it from other cells found in bone marrow. Mesenchymal stem cells take 24 to 48 hours to 
adhere to plastic tissue culture plates while hematopoietic progenitor cells (HCS) and red blood cells in 
bone marrow don’t t adhere at all.  

Mesenchymal stem cells transform into chondrocytes and osteoblasts as well as pancreatic islet cells, skeletal 
muscle myocytes/myotubes and adipocytes. The mesenchymal stem cells also differentiate in cardiomyocytes 
and many examinations confirm that they also have cardiac specific markers for cardiomyocytes. In vivo 
studies show that survival after engraftment of mesenchymal stem cells was only 2% and also no 
differentiation into cardiomyocytes. Also recent experiments show that engrafted MSCs die within two weeks 
of transplantation after little or no differentiation into cardiomyocytes. Such observations gave the idea that 
transplantation of mesenchymal stem cells into an infarcted heart may encourage heart regeneration without 
differentiation of MSC into the myocardium, instead the cardiomyocytes proliferation and neovascularization 
could be stimulated by paracrine factors like growth factor and cytokines. 
2) BONE MARROW- There have been various types of stem cells in bone marrow, three of them are- 

1)mesenchymal stem cells 2)hematopoietic stem cells 3) endothelial progenitor cells. Bone marrow stem 
cells are called bone marrow mononuclear cells (BM-MNC). Current examination have shown that 
unfractionated BM-MNC are a group of mixed cells like monocytes and lymphocytes, mesenchymal cells 
and hematopoietic cells. Examinations of ischemic myocardium in animal models show that 
angiogenesis improves on implanting mononuclear bone marrow stem cells into the heart and also 
improves cardiac muscle perfusion and left ventricular function. Recent studies have shown that 
autologous bone marrow stem cell transplantation are safe to use in hearts after myocardial infarction. 
In between 2002 and 2010, the clinical trials for AMI (acute myocardial infarction) with transplanted 
heterogenous BM-MNC reduced the infarction size and also increased the myocardial oxygen uptake 
reducing mortality of patient by 15%. 

3) ADIPOSE DERIVED STEM CELLS- Adipose tissues have adipose derived stem cells which have turned 
out to be a good source of stem cells as they have a good potential to differentiate into muscular and 
vascular tissues including cardiomyocytes. Adipose derived stem cells can be easily derived from 
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subcutaneous adipose tissue by giving local anesthesia, this procedure is called lipoaspiration. These cells 
are similar in structure with mesenchymal cells of bone marrow, this is why sometimes they are also 
called adipose derived mesenchymal cells. Different methods have been used to differentiate adipose 
derived stem cells into cardiomyocytes like treatment of permeabilized adipose derived stem cells by a 
nuclear and cytoplasmic extract from rat cardiac cells. Surprisingly, these cells differentiate by itself 
when they were injected into the myocardium without any preceding treatment. Multiple 
cardiomyocyte specific markers like sacromeric alpha actinin, cardiac troponin 1 and desmin were 
expressed. Also several other features of cardiomyocytes were noticed in these adipose derived stem cells 
like multinucleation, beating cells and appearance of sarcomeric striations. 

4) CARDIOSPHERE DERIVED CELLS (CDC)- The cells that have been obtained from myocardial biopsy 
specimens of patient undergoing heart operation are called cardio-sphere derived cells. These fragments 
of heart are cultured on fibronectin-coated plates. Then after a few days a monolayer is formed, above 
which tiny rounded cells migrate which are cardiogenic lineages and can be extracted by enzymatic 
treatment followed by poly-d-lysine-coated culture dishes. Marban’s group did experiments that showed 
cardiospheres and CDC have antigenic properties of stem cells and also cardiac contractile proteins and 
also proteins of cardiac electrophysiology. After injecting CDC into the heart myocardium three weeks 
later the infarcted zone is remarkably larger in CDC treated hearts. CDC has proven to be an effective 
method of cell therapy to repair myocardium of heart but the mechanism underlying its regeneration 
still remains unknown. The speculation behind this could be that the residual adult cardiac stem cells 
that were already present in the recipients heart muscle gave rise to the new cardiomyocytes and also 
the presence of CDC could have stimulated the paracrine factors like growth hormone and cytokines. 
Researchers suggest that CDC may localize the infarcted area , releasing factors to repair heart itself by 
decreasing infarction and fibrotic scar tissue. Researchers suggest that CDC with bone marrow derived 
cells work mostly by paracrine signaling rather than cardiac differentiation . 

CONCLUSION 
Various approaches and studies have been made in order to find ways to regenerate the cardiac muscle tissue 
and replenish the activity of a heart after myocardial damage due to acute myocardial infarction or any other 
cardiovascular disease. Although various types of clinical trials have been done to differentiate non muscular 
tissues or cells into cardiac lineages and also there have been successful results to variable levels with reliable 
and reproducible clinical protocols but still the complete and assured treatment is yet to be achieved. As we 
know that cardiac diseases are the greatest cause of death, for about 8,500,000 deaths per year worldwide. 
Apart from this there are millions of people who survive after a heart attack or acute myocardial infarction. 
These people who survive continue to face problem as their quality of life, physical activity and independence 
is impaired. The reason behind this is no regeneration of cardiac tissue after a heart attack. The advancement 
in medical technology to regenerate cardiac tissues and replace the damaged cardiac tissues by new methods 
like the stem cell therapy have a great potential in curing people with cardiac diseases around the globe. Also 
finding out the mechanisms behind the control and regulation of the differentiation of nonmuscle cells into 
cardiac tissue would be a great step forward in modern medicine. More importantly, being able to differentiate 
nonmuscle stem cell from a patient  to repair his own damaged cardiac muscle would cause no immunological 
complications. Hence, such advancement in medicine will have tremendous humanitarian, medical and 
economic benefits to life on earth. 
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BURNOUT AMONG MEDICAL STUDENTS WHILE STUDYING ONLINE 

Mohammed Murad, 
Ahmed Dhyeaa Abbas, 

Georgian National University SEU 
Abstract 
Burnout affects thousands if not millions of medical students worldwide, it is commonly described as having 
feelings of depersonalization (DP), emotional exhaustion (EE) and a lack of personal accomplishment (PA). 
The research was first conducted by examining several scholarly articles to find out what was already known 
about burnout among medical students. Secondly, a survey was sent to the students of the Georgian National 
University (SEU) and data was collected from the responses.  Burnout is a serious condition, each year more 
than 400 physicians take their lives, likely related to increasing depression and burnout1, the online format 
of studying seems to have an effect on EE, PA but not much on DP.  
Key words: Burnout, depersonalization (DP), emotional exhaustion (EE), personal accomplishment (PA), 
online format. 
Introduction 
Out of 356 students of the universities of St Andrews and Manchester almost 55% reported high levels of EE, 
34% reported high levels of DP and 46.6% reported high levels of PA , which are all symptoms of burnout. 
Burnout is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. It 
occurs when you feel overwhelmed, emotionally drained, and unable to meet constant demands which affects 
almost 50% of all medical students. Burnout has been covered among medical students studying in the 
traditional format of face to face teaching, and also with an integrated format of half face to face and half 
online and articles have been written on this subject. This research paper will find out how the online format 
has affected students at SEU on their mental and physical health while studying fully using the online format. 

1. Literature review  
Burnout among medical students has been described as a state of being emotionally exhausted (EE), 
depersonalized (DP) and a lack of personal accomplishment (PA) . Symptoms of burnout are prevalent from 
the outset of medical training, with multi-institutional studies indicating that at least 50% of medical students 
may meet burnout criteria at some point during their studies . Gender is shown to be one of the factors, but 
some studies might show different results. A total of eight studies reported gender as a significant predictor 
of burnout or it is at least one of it is constructs, with males experiencing a greater degree of suffering than 
females . A different study conducted in Brazil at the Faculty of Health Sciences shows differently, that 
females have a higher level of burnout.  There are many factors that may contribute to burnout, the study 
conducted by J. Cecil et al., indicates that the year of study, physical activity, being an ex-smoker, smoker or 
never smoked at all, seem to contribute to EE, DP and PA. The growth and impact of the information 
technology in¬dustry on the daily life of human beings has been immense, especially on education and 
training. E-Learning includes different types of electronic-supported learning, teaching and education aimed 
at effective construction of knowledge with reference to individual experience, practice and knowledge of 
the learners and students. Considering the increasing role of internet use in daily life, this study showed that 
the attitude of the medical students towards e-learning was positive. 

2. Method 
A survey was conducted with the students at the Georgian National University (SEU), it was sent to all 159 
students of the medical faculty and 39 of them responded to the survey of which 43.6% were males and 56.4% 
were female, the mean age of the respondents is 19.9, 59% are in the 1-2 semester, 33.3% in the 3-4 semester 
and 7.7% in the 5-6 semester. The survey measured the overall level of burnout, depersonalization (DP), 
emotional exhaustion (EE) and personal accomplishment (PA).  The participants were required to answer the 
questions and say if they agreed, strongly agreed, disagreed or strongly disagreed with the statement or 
question given. For example, feeling more mentally tired, the participant had to agree, strongly agree, disagree 

                                                            
1 Christine Stehman et al., “Burnout, Drop Out, Suicide: Physician Loss in Emergency Medicine, Part I,” Western Journal of 
Emergency Medicine 20, no. 3 (2019): pp. 485-494, https://doi.org/10.5811/westjem.2019.4.40970, 485. 
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or strongly disagree to this statement. The questionnaire was designed to collect the following information; 
the demographic characteristics (age, sex, semester) of the participants, there opinion on E-learning in 
comparison to face to face learning, and if it led to higher levels of burnout. 

3. Results 
As shown in table 1. we can see the opinions of the students and if they think that they feel more mentally 
tired, physically tired, stressed and frustrated compared to before online learning. 46.2% of the students agree 
that they felt more mentally tired while 20.5% disagree, 38.5% disagree that its more physically tiring, 35.9% 
disagree on being more stressed and almost half of the participants agree that it is more frustrating. 

 

Table 2. shows if the students felt more overwhelmed, more anxious, more emotionally exhausted and if they 
thought they had less motivation then before. 38.5% of the students agree and 38.5% of them disagree that 
e-learning is more overwhelming, most of the students agree that they felt more anxious with this format of 
studying, 43% of the students agree that they felt more emotionally exhausted, and there is an equal amount 
of students who agree and disagree on the fact that they lost more motivation with this system of learning. 

Table 3. shows levels of depersonalization, loss of productivity, and efficiency. DP does not seem to be highly 
affect students when using the online format for studying, and more than half the students say that they agree 
on being less productive while studying online, and almost 60% say they felt less efficient than they should 
have been. 

 
Conclusion  
Burnout is a state of emotional, physical, and mental exhaustion caused by excessive and prolonged stress. 
Burnout affects up to 50% of all medical students and can lead to prolonged depression and may be a cause of 
suicide. Due to the covid-19 pandemic almost all institutions had to switch to an online study format to finish 

Table 1 Feeling more 
mentally tired 

Feeling more 
physically tired 

Feeling more 
stressed 

Feeling more frustrated 

Agree 18 (46.20%) 11 (28.20%) 12 (30.80%) 17 (43.60%) 

Strongly agree 13 (33.30%) 10 (25.60%) 11 (28.20%) 8 (20.50%) 
Disagree 8 (20.50%) 15 (38.50%) 14 (35.90%) 12 (30.80%) 

Strongly disagree 0% 3 (7.70%) 2 (5.10%) 2 (5.10%) 

Table 2  Increasing feeling of 
being overwhelmed 

Levels of anxiety 
are heightened 

 Levels of emotional 
exhaustion are higher 

 Higher loss of 
motivation 

Agree 15 (38.50%) 16 (41%) 17 (43.60%) 14 (35.90%) 

Strongly agree 5 (12.80%) 10 (25.60%) 8 (20.50%) 8 (20.50%) 

Disagree 15 (38.50%) 11 (28.20%) 12 (30.80%) 14 (35.90%) 

Strongly disagree 4 (10.30%) 2 (5.10%) 2 (5.10%) 3 (7.70%) 

Table 3 Feelings of 
depersonalization 

Loss of productivity  Less efficient than you feel you 
should be? 

Agree 12 (30.80%) 21 (53.80%) 23 (59%) 

Strongly agree 3 (7.70%) 8 (20.50%) 9 (23.10%) 

Disagree 20 (51.30%) 8 (20.50%) 4 (10.30%) 
Strongly disagree 4 (10.30%) 2 (5.10%) 3 (7.70%) 
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the academic year. Burnout causes feelings of DP, EE and PA, when using the online format of teaching it 
did not seem to highly affect having feelings of DP but there seemed to be higher levels of EE and PA 
compared to the traditional format. The online format of studying does not seem to highly affect levels of 
burnout but there is still a slight difference compared to the traditional format, it should not be used in full 
time format but integrated with faceto face format, since would minimize the effects of burnout. 
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SARS-CoV-2-ით გამოწვეული ინფექცია ორსულობის პერიოდში 

მარიამ სოსელია, 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

აბსტრაქტი 

2019 წლის დეკემბრის შუა რიცხვებში ჩინეთის სამხრეთით, ჰუბეის პროვინციაში, ქალაქ უჰანში 
SARS-CoV-2-ით  ადამიანის დაინფიცირების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამ პერიოდიდან 
მოყოლებული, ვირუსი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში გავრცელდა, რის შემდეგადაც 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ იგი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო საფრთხედ 
გამოაცხადა. 

SARS-CoV-2 კლასიფიცირებულია, როგორც მწვავე რესპირატორულ სინდრომთან დაკავშირებული 
კორონავირუსების (SARS-CoV)  ერთ-ერთი სახეობა. იგი ორგანიზმში აღწევს სასუნთქი სისტემის 
უჯრედების ზედაპირზე წარმოდგენილი ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი ფერმენტის (ACE2) 
რეცეპტორებზე მიმაგრების გზით. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ამინომჟავა სერინის პროტეაზა - 
TMPRSS2, რომელსაც ვირუსი საჭიროებს მის კაფსიდში არსებული ცილის სინთეზისათვის. 

COVID-19-ის მსუბუქი შემთხვევები ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის მსგავსად მიმდინარეობს, 
თუმცა აღსანიშნავია ისეთი რისკ-ჯგუფები, რომლებშიც დაავადება განსაკუთრებულად რთული 
ფორმით ვლინდება. მაგალითისათვის, ასეთ რისკ-ჯგუფებს მიეკუთვნებიან: სიმსივნის, თირკმლის 
ქრონიკული დაავადებების, გულსისხლძარღვთა და სასუნთქ სისტემასთან დაკავშირებული 
პათოლოგიების, მაღალი სხეულის მასის ინდექსის ან დიაბეტის მქონე ადამიანები. აღსანიშნავია, 
რომ რისკ-ჯგუფს ასევე ორსულებიც წარმოადგენენ. 

როგორც ვიცით, ფეხმძიმობის პერიოდში დედის ორგანიზმის ფუნქციონირება, პირველ რიგში, 
ნაყოფის ნორმალური განვითარებისკენაა მიმართული, რასაც დედისა და ნაყოფის ორგანიზმების 
ფუნქციონირების მუდმივი კოორდინირება განაპირობებს, ხოლო ამ ორი ორგანიზმის 
დამაკავშირებელ სტრუქტურას პლაცენტა წარმოადგენს. პლაცენტის ბარიერული ფუნქცია 
აბსოლუტური როდია. იგი ვერ იცავს ნაყოფს მძიმე მეტალების, ნიკოტინის, ჰეროინის, ტოქსინებისა 
და ვირუსების შეღწევისაგან. მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გვესმოდეს სხვადასხვა ვირუსის, მათ 
შორის ახალი პანდემიის გამომწვევი  SARS-CoV-2-ის საშვილოსნოს შიდა გადაცემის მექანიზმები, 
განსაკუთრებით კი პლაცენტის ბარიერთან დაკავშირებით. 

აღნიშნულ მოხსენებაში განიხილება, თუ როგორ მიმდინარეობს SARS-CoV-2-ით გამოწვეული 
ინფექცია ორსულობის პერიოდში, აჩერებს თუ არა ვირუსს პლაცენტარული ბარიერი, ახდენს თუ 
არა ვირუსი გავლენას პლაცენტის სტრუქტურაზე, როგორ მოქმედებს ემბრიონის განვითარებაზე, 
და შეიძლება თუ არა მისი მოქმედება გამოვლინდეს დაბადების შემდგომ პერიოდში. 

საკვანძო სიტყვები:  COVID-19, SARS-CoV-2, ორსულობა, პლაცენტა, პლაცენტარული ბარიერი. 

Abstract 

In mid-December 2019, the first human case of SARS-CoV-2 infection was reported in Wuhan, China’s 
Southern Hubei Province. Since then the virus has spread to almost every country in the world, after which 
the World Health Organization declared it an international threat to public health. 

SARS-CoV-2 is classified as one of the types of coronaviruses (SARS-CoV) associated with the acute 
respiratory syndrome. It enters the body by binding to angiotensin-converting enzyme (ACE2) receptors on 
the surface of the cells of the respiratory system. Also, the amino acid serine protease - TMPRSS2, which the 
virus requires for the synthesis of the S ("spike") protein in its capsid is noteworthy.  

Whereas the mild cases of COVID-19 are similar to the regular seasonal flu, there are risk groups in which 
the disease is manifested in a particularly complex manner. Such risk groups include: cancer patients, chronic 
renal disease, cardiovascular and respiratory diseases patients, persons having high body mass index or 
diabetes, and others. Also, it should be noted, that pregnancy is also considered as a risk factor.  
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1. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის ფარგლებში შემოწმდა და გაანალიზდა PubMed-ზე გამოქვეყნებული სტატიები, 
რომლებიც გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მახასიათებლები გააჩნიათ 
კორონავირუსების უკვე ნაცნობ წარმომადგენლებს, როგორია SARS-CoV-2-ის ბიოლოგიური 
სტრუქტურა, რა მექანიზმით აღწევს იგი ადამიანის ორგანიზმის უჯრედებში, რა გავლენას ახდენს 
ვირუსული ინფექცია ორსულობის მიმდინარეობაზე და რას ნიშნავს პლაცენტის ბარიერული 
ფუნქცია. აირჩა ინგლისურენოვანი კვლევები, რომლებიც ცდილობს კავშირის დადგენას SARS-
CoV-2-ით გამოწვეულ ინფექციასა და ორსულობის მიმდინარეობას შორის. ძიების პროცესი, ასევე, 
მოიცავდა ამ ორი თემის ერთმანეთთან დამაკავშირებელი კვლევების განხილვას.  

სტატიების დამოუკიდებლად შესწავლის შემდეგ შეფასდა კვლევების მახასიათებლები, მონაცემთა 
დამაჯერებლობა და მტკიცებულების დონეები. კვლევაში შეყვანილია ისეთი სტატიები, 
რომლებიც მოხვდა რეცენზირებად მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში, რაც განაპირობებს მათ 
სანდოობას. კვლევების მოძიებისას შეზღუდვა არ ყოფილა დაწესებული გეოგრაფიული 
მახასიათებლების ან სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. განხილულ სტატიებში აღწერილი კვლევები 
ხასიათდება ექსპერიმენტული  მიდგომით, გამოყენებულია ექსპერიმენტული ჯგუფების 
შემთხვევითი კონტროლი. 

2. კვლევის შედეგები 

2.1. კორონავირუსების ოჯახი 

კორონავირუსები ვირუსთა დიდი ოჯახია, რომელიც ტაქსონომიურად  მოიცავს 2 ქვეოჯახს 
(Letovirinae  და  Orthocoronavirinae), 5 თაობას, 26 ქვეთაობასა და 46 სახეობას, საიდანაც შვიდი 
ადამიანშია გავრცელებული (ესენია: 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV და SARS-CoV). ისინი 
ცალსპირალური რნმ-შემცველი ვირუსებია, რომელთაც გააჩნიათ დამახასიათებელი, მზის 
გვირგვინის მსგავსი წვეტები, საიდანაც გამომდინარეობს მათი სახელწოდება. 

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, კორონავირუსების ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ 
გამოწვეულ იქნა ისეთი დაავადებები, როგორიცაა მძიმე რესპირაციული სინდრომი (SARS) და შუა 
აღმოსავლეთის რესპირაციული სინდრომი (MERS). 

ამჟამად მსოფლიოში გავრცელებული კორონავირუსი განეკუთვნება ორთოკორონავირუსების 
ქვეოჯახს, ბეტაკორონავირუსთა თაობას და აღინიშნება აბრევიატურით - SARS-CoV-2. ვინაიდან, 
განსხვავება 2019-nCoV-ად წოდებულ ვირუსსა და 2003 წლის SARS-ის ეპიდემიის ვირუსულ შტამს 
შორის არასაკმარისი იყო, რათა ის ცალკე ვირუსულ სახეობად ჩათვლილიყო, 2019-nCoV 
დააიდენტიფიცირეს, როგორც მწვავე რესპირატორულ სინდრომთან დაკავშირებული 
კორონავირუსების შტამი. 

SARS-CoV-2 უმეტესწილად მსუბუქად ან საშუალო სიმძიმით მიმდინარე რესპირაციულ ვირუსულ 
ინფექციას იწვევს, რომელიც ადვილად ვრცელდება ადამიანებს შორის, ხოლო რიგ შემთხვევაში  
მძიმე ფორმებში ვლინდება და შეიძლება დასრულდეს ლეტალურად. SARS-CoV-2-ით გამოწვეული  
დაავადებების ძირითადი მახასიათებლებია ცხელება, ხველა, ანოსმია და სუნთქვის უკმარისობა. 
მსუბუქი შემთხვევები ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის მსგავსად მიმდინარეობს. 

2.2. SARS-CoV-2-ის სტრუქტურა 

SARS-CoV-2-ის თითოეული ვირიონი დიამეტრში 50-200 ნანომეტრია. სხვა კორონავირუსთა 
მსგავსად, მასაც აქვს ოთხი სტრუქტურული ცილა, რომლებსაც უწოდებენ: S (,,სპაიკი“), E (გარსი), M 
(მემბრანა) და N (ნუკლეოკაფსიდი) ცილებს. S ცილა ვირუსს მასპინძელი უჯრედის მემბრანასთან 
დაკავშირების საშუალებას აძლევს. 

მოდელირებამ  აჩვენა, რომ SARS-CoV-2-ის S-ცილას აქვს მაღალი აფინურობა ადამიანის 
უჯრედული მემბრანის ACE2 (ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი ფერმენტი (აგფ2)) რეცეპტორის 
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1. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის ფარგლებში შემოწმდა და გაანალიზდა PubMed-ზე გამოქვეყნებული სტატიები, 
რომლებიც გვაწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მახასიათებლები გააჩნიათ 
კორონავირუსების უკვე ნაცნობ წარმომადგენლებს, როგორია SARS-CoV-2-ის ბიოლოგიური 
სტრუქტურა, რა მექანიზმით აღწევს იგი ადამიანის ორგანიზმის უჯრედებში, რა გავლენას ახდენს 
ვირუსული ინფექცია ორსულობის მიმდინარეობაზე და რას ნიშნავს პლაცენტის ბარიერული 
ფუნქცია. აირჩა ინგლისურენოვანი კვლევები, რომლებიც ცდილობს კავშირის დადგენას SARS-
CoV-2-ით გამოწვეულ ინფექციასა და ორსულობის მიმდინარეობას შორის. ძიების პროცესი, ასევე, 
მოიცავდა ამ ორი თემის ერთმანეთთან დამაკავშირებელი კვლევების განხილვას.  

სტატიების დამოუკიდებლად შესწავლის შემდეგ შეფასდა კვლევების მახასიათებლები, მონაცემთა 
დამაჯერებლობა და მტკიცებულების დონეები. კვლევაში შეყვანილია ისეთი სტატიები, 
რომლებიც მოხვდა რეცენზირებად მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში, რაც განაპირობებს მათ 
სანდოობას. კვლევების მოძიებისას შეზღუდვა არ ყოფილა დაწესებული გეოგრაფიული 
მახასიათებლების ან სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. განხილულ სტატიებში აღწერილი კვლევები 
ხასიათდება ექსპერიმენტული  მიდგომით, გამოყენებულია ექსპერიმენტული ჯგუფების 
შემთხვევითი კონტროლი. 

2. კვლევის შედეგები 

2.1. კორონავირუსების ოჯახი 

კორონავირუსები ვირუსთა დიდი ოჯახია, რომელიც ტაქსონომიურად  მოიცავს 2 ქვეოჯახს 
(Letovirinae  და  Orthocoronavirinae), 5 თაობას, 26 ქვეთაობასა და 46 სახეობას, საიდანაც შვიდი 
ადამიანშია გავრცელებული (ესენია: 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV და SARS-CoV). ისინი 
ცალსპირალური რნმ-შემცველი ვირუსებია, რომელთაც გააჩნიათ დამახასიათებელი, მზის 
გვირგვინის მსგავსი წვეტები, საიდანაც გამომდინარეობს მათი სახელწოდება. 

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, კორონავირუსების ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ 
გამოწვეულ იქნა ისეთი დაავადებები, როგორიცაა მძიმე რესპირაციული სინდრომი (SARS) და შუა 
აღმოსავლეთის რესპირაციული სინდრომი (MERS). 

ამჟამად მსოფლიოში გავრცელებული კორონავირუსი განეკუთვნება ორთოკორონავირუსების 
ქვეოჯახს, ბეტაკორონავირუსთა თაობას და აღინიშნება აბრევიატურით - SARS-CoV-2. ვინაიდან, 
განსხვავება 2019-nCoV-ად წოდებულ ვირუსსა და 2003 წლის SARS-ის ეპიდემიის ვირუსულ შტამს 
შორის არასაკმარისი იყო, რათა ის ცალკე ვირუსულ სახეობად ჩათვლილიყო, 2019-nCoV 
დააიდენტიფიცირეს, როგორც მწვავე რესპირატორულ სინდრომთან დაკავშირებული 
კორონავირუსების შტამი. 

SARS-CoV-2 უმეტესწილად მსუბუქად ან საშუალო სიმძიმით მიმდინარე რესპირაციულ ვირუსულ 
ინფექციას იწვევს, რომელიც ადვილად ვრცელდება ადამიანებს შორის, ხოლო რიგ შემთხვევაში  
მძიმე ფორმებში ვლინდება და შეიძლება დასრულდეს ლეტალურად. SARS-CoV-2-ით გამოწვეული  
დაავადებების ძირითადი მახასიათებლებია ცხელება, ხველა, ანოსმია და სუნთქვის უკმარისობა. 
მსუბუქი შემთხვევები ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის მსგავსად მიმდინარეობს. 

2.2. SARS-CoV-2-ის სტრუქტურა 

SARS-CoV-2-ის თითოეული ვირიონი დიამეტრში 50-200 ნანომეტრია. სხვა კორონავირუსთა 
მსგავსად, მასაც აქვს ოთხი სტრუქტურული ცილა, რომლებსაც უწოდებენ: S (,,სპაიკი“), E (გარსი), M 
(მემბრანა) და N (ნუკლეოკაფსიდი) ცილებს. S ცილა ვირუსს მასპინძელი უჯრედის მემბრანასთან 
დაკავშირების საშუალებას აძლევს. 

მოდელირებამ  აჩვენა, რომ SARS-CoV-2-ის S-ცილას აქვს მაღალი აფინურობა ადამიანის 
უჯრედული მემბრანის ACE2 (ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი ფერმენტი (აგფ2)) რეცეპტორის 
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მიმართ, რომელსაც ვირუსი ადამიანის უჯრედში შეღწევისათვის იყენებს. კვლევებმა ასევე აჩვენა, 
რომ SARS-CoV-2-ს ადამიანის ACE2-სთან  მეტი მსგავსება აქვს, ვიდრე SARS ვირუსის შტამს. 1  

2.3. როგორ აღწევს SARS-CoV-2 უჯრედში 

მეცნიერებმა უკვე დაადგინეს, რომ ახალი კორონავირუსი ორგანიზმში აღწევს სასუნთქი სისტემის 
ზედაპირზე წარმოდგენილი ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი ფერმენტის (ACE2) რეცეპტორებზე 
მიმაგრების გზით. რენინ-ანგიოტენზინის სისტემა ჰორმონების ჯგუფია, რომელიც იწვევს სისხლის 
წნევის რეგულირებას. ეს სისტემა მოიცავს თირკმლებს, ღვიძლს, ფილტვებს, სისხლძარღვებსა და 
თირკმელზედა ჯირკვლებს. მისი მნიშვნელოვანი წევრებია: რენინი, ანგიოტენზინი I, 
ანგიოტენზინი II და ანგიოტენზინის გარდამქმნელი ფერმენტი - ACE.  

რენინი ფერმენტია, რომელიც თირკმლის უჯრედებში წარმოიქმნება. იგი აკონტროლებს 
არტერიულ წნევას, უზრუნველყოფს ნატრიუმისა და კალიუმის კონცენტრაციის ნორმალურ 
დონეზე შენარჩუნებას. რენინის ზემოქმედებით ანგიოტენზინოგენიდან მიიღება ანგიოტენზინი I, 
რომელიც ACE-ს მეშვეობით გარდაიქმნება და მიიღება ანგიოტენზინი II. ეს უკანასკნელი 
უკავშირდება AT1 რეცეპტორს და იწვევს ფიბროზს, ატროფიას და სხვა.  ACE2 ანგიოტენზინ II-ს 
გარდაქმნის ანგიოტენზინად (1-7), რომელიც Mas რეცეპტორთან ურთიერთობის შემდეგ იწვევს 
ვაზოდილატაციას, ჰიპოტენზიასა და აპოპტოზს. AT2 იწვევს ანგიოტენზინ II-ის ჯერ 
ანგიოტენზინად (1-9) შემდეგ კი ანგიოტენზინად (1-7) გარდაქმნას.  

ACE2 წარმოდგენილია ადამიანის ორგანიზმის სხვადასხვა ტიპის უჯრედებში, როგორიცაა: 
ფილტვის, გულის, სისხლძარღვების, თირკმლების, ღვიძლისა და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 
ეპითელური უჯრედები.  ACE2 რეცეპტორების განსაკუთრებული სიუხვით გამოირჩევა ფილტვის 
ტიპი-2 პნევმოციტური უჯრედები, რომლებიც ალვეოლებში მდებარეობს, სწორედ იქ, სადაც 
ჟანგბადისა და ნახშირორჟანგის ცვლა ხდება ფილტვებსა და სისხლძარღვებს შორის. 

კორონავირუსი საკუთარი ზედაპირის S-ცილაზე არსებული რეცეპტორ-დამაკავშირებელი 
დომენით (RBD) უკავშირდება მასპინძელი უჯრედის ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი ფერმენტის 
(ACE2) რეცეპტორს. ამგვარად, ადამიანის უჯრედების მგრძნობელობა კორონავირუსის მიმართ 
სწორედ ვირუსული RBD-სა და უჯრედის ACE2-ს შორის შესაბამისობით არის გამოწვეული. ეს 
შეკავშირება ვირუსის ლითიური ციკლის ადსორბციის ეტაპს შეესაბამება. ვირუსი ACE2 
ფერმენტთან შეკავშირების შემდეგ ან ენდოციტოზის გზით აღწევს უჯრედში, ან მასში მხოლოდ 
გენეტიკური ინფორმაცია გადააქვს. 

2.4. ფეხმძიმობა და ვირუსული ინფექციები 

ფეხმძიმობის განმავლობაში ვირუსული ინფექციები დიდი ხანია საფრთხის შემცველ ფაქტორად 
ითვლება. ებოლას ბოლოდროინდელი  აფეთქება და სხვა ვირუსული ეპიდემიები თუ პანდემიები 
აჩვენებს, რომ ისინი ძლიერ მოქმედებენ ორსულ ქალებზე, რაც იწვევს ისეთ უარყოფით შედეგებს, 
როგორიცაა ნაადრევი მშობიარობა და გვერდითი მოვლენები ფეხმძიმობის დროს. ამ მოვლენების 
ახსნა შეიძლება დედისა და ნაყოფის, როგორც კოორდინირებული სისტემის ურთიერთქმედების 
თავისებურებებით.  

ისეთ ვირუსულ ინფექციებს, რომლებსაც აქვთ უნარი, გადალახონ პლაცენტის ბარიერი და 
მიაღწიონ ნაყოფამდე, შეუძლიათ დამანგრეველი გავლენა მოახდინონ მის განვითარებაზე. 
თავდაპირველად, კავშირი ვირუსულ ინფექციებსა და ნაყოფის პათოლოგიურ განვითარებას შორის 
1941 წელს დადგინდა, როდესაც გერმანელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს პრენატალური წითურას 
გავლენა ნაყოფში კატარაქტას განვითარებაზე. არსებობს მთელი რიგი მონაცემებისა, რომლებიც 
ადასტურებს, რომ ნაყოფის ისეთმა ვირუსულმა ინფექციებმა, როგორიცაა CMV 
(ციტომეგალოვირუსი), HSV (Herpes simplex) ან წითურა, შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი 

                                                            
1 დ. ვრაპი და სხვა, ,,Cryo-em structure of the 2019-nCov spike in the perfusion conformation’’ Science, 2020 წლის 13 მარტი, გვ. 1.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7164637/pdf/367_1260.pdf [უ. გ. 24.02.2021]. 
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დარღვევები, მაგალითად, სწავლის უნარის შეზღუდვა, გულსისხლძარღვთა სისტემის 
განვითარების ანომალიები, ფსიქიატრიული აშლილობა და სხვა. 2 

2.5. აჩერებს თუ არა SARS-CoV-2-ს პლაცენტარული ბარიერი 

როგორც კარგად ცნობილია, ფეხმძიმობის პერიოდში ნაყოფში ზოგიერთ ვირუსს შეუძლია 
გამოიწვიოს თანდაყოლილი პათოლოგიები და გავლენა მოახდინოს ჩანასახის ჯანმრთელობაზე.  
მაგალითად, ფეხმძიმე ქალის წითურას ვირუსით დაინფიცირება იწვევს თანდაყოლილ ,,წითურას 
სინდრომს’’, რაც  კატარაქტის,  გულსისხლძარღვთა სისტემასთან დაკავშირებული ანომალიებისა 
და ნეიროსენსორული სიბრმავის განვითარებაში გამოიხატება. ასევე, გენიტალური ჰერპეს 
ვირუსით დაინფიცირებული ქალის ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევაში იზრდება 
ნაყოფის ჰერპეს ვირუსით დაინფიცირების რისკი. ზოგიერთ ვირუსს შეუძლია დააინფიციროს 
სინციტიოტროფობლასტი, ციტოტროფობლასტი, ენდოთელური უჯრედები, ჰემატოეპითელური 
უჯრედები და ექსტრაემბრიონული ქსოვილები. 

მწვავე რესპირატორული დისტრეს სინდრომის (SARS-CoV-2) ტრანს-პლაცენტარული გადაცემის 
საკითხი კვლავაც სადავოა. მსოფლიოს სხავადასხვა ქვეყანაში პლაცენტაზე ჩატარებულმა 
კვლევებმა მისი ინფიცირების მრავალი შემთხვევა გამოავლინა, მაგრამ ნაყოფის ქსოვილებში ან 
ახალშობილებში ვირუსის მიერ ინფექციის გამოწვევის საკითხი ჯერ კიდევ დაუზუსტებელია.  

2020 წლის 12 ოქტომბერს გამოქვეყნდა სტატია ,,SARS-CoV-2-ის ვერტიკალური გადაცემის ანალიზი 
ორსულობის პერიოდში’’. იგი აღწერდა კორონა ვირუსით დაინფიცირებულ 31 ფეხმძიმე ქალზე 
ჩატარებულ კვლევას. ამას გარდა, გამოკვლეული იყო SARS-CoV-2-ის წინააღმდეგ წარმოქმნილი 
ანტისხეულების ექსპრესია პლაცენტასა და ჭიპლარში. დაფიქსირდა კორონავირუსის გენომის 
ჭიპლარში გამოვლინების ერთი, პლაცენტაში კი ორი შემთხვევა. ასევე, ერთ ჭიპლარსა და რძის ერთ 
ნიმუშში გამოვლინდა IgM და IgG ანტისხეულები.   

 
პლაცენტა (n=31) ჭიპლარი (n=30) რძე (n=11) 

SARS-CoV-2-ის გენომი 
(%, (n)) 

6,4% (n=2) 3,3% (n=1) 9,1% (n=1) 

ნახ. 1. SARS-CoV-2-ის გენომის გამოვლენა 

კვლევაში მონაწილე ერთ-ერთმა პაციენტმა, რომელსაც აღენიშნებოდა ცხელება და დისპნოე 
(სუნთქვის გაძნელება, რომელსაც თან სდევს სუნთქვის უკმარისობის შეგრძნება), იმშობიარა 34+4 
კვირის (34 კვირა + 4 დღე) შემდეგ. ახალშობილი დაიბადა 2180 გ წონის, აპგარის სკალის მიხედვით 
ის პირველ წუთზე - 9, ხოლო მე-5 წუთზე კი - 10 ქულით შეფასდა. მას ჩაუტარდა კორონა ვირუსთან 
დაკავშირებული ცხვირხახიდან აღებული ნაცხის კვლევა და შედეგი იყო დადებითი.  

აღსანიშნავია კიდევ ერთი კოვიდდადებითი პაციენტის შემთხვევა, რომელმაც იმშობიარა 39+2 
კვირის შემდეგ. ახალშობილის წონა იყო 3340 გ, აპგარის სკალაზე ის შეფასდა პირველ წუთზე - 9, 
ხოლო მეხუთეზე კი - 10 ქულით. SARS-CoV-2-ზე ჩატარებული კვლევა აქაც დადებითი აღმოჩნდა, 
თუმცა 48-საათიანი ინტერვალით ჩატარებულმა ტესტმა უარყოფითი შედეგი აჩვენა. 3 

2020 წლის 17 აგვისტოს გამოქვეყნდა სტატია ,,იმუნოჰისტოქიმიური და ელექტრონული 
მიკროსკოპის საშუალებით ჩატარებული კვლევებით დადასტურებული SARS-CoV-2-ის 
უარყოფითი გავლენა ახალშობილებზე’’. სტატია გვაცნობდა კვლევას, რომლის ფარგლებშიც 7 
                                                            
2 კ. რესიქოთი და სხვა, ,,Risks associated with viral infections during pregnancy’’ The Journal of Clinical Investigation, 2017 წლის 1 
მაისი, გვ-გვ. 2-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409792/pdf/jci-127-87490.pdf [უ. გ. 24.02.2021]. 
3 კ. ფენისია და სხვა, ,,Analysis of SARS-CoV-2 vertical transmission during pregnancy’’ Nature Communications, 2020 წლის 12 
ოქტომბერი, გვ-გვ. 1-7,  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC7552412 /pdf/41467 2020_ Article18933.pdf [უ. გ. 
24.02.2021]. 
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თებერვლიდან 15 მაისის პერიოდში ჩატარდა ანალიზები 101 ქალის მიერ ჩაბარებულ პლაცენტებში 
SARS-CoV-2-ის ,,სპაიკის’’ (S) ცილების შემცველობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული 101 
პაციენტიდან 15-ის შემთხვევაში დადასტურებული იყო SARS-CoV-2-ით ინფიცირება.  

ამ ვირუსის N (ნუკლეოკაფსიდი) ცილის არსებობა გამოვლინდა ყველა კოვიდდადებითი ქალის 
პლაცენტაში. ერთ-ერთ მათგანზე, რომელშიც გამოვლინდა როგორც N, ასევე S ცილები, ჩატარდა 
იმუნოჰისტოქიმიური და იმუნოფლუორესცენტული ანალიზები, რამაც საბოლოოდ დაადასტურდა 
პლაცენტაში ანთებითი პროცესების არსებობა. ახალშობილზე ჩატარებულმა კვლევამ მასში 
ვირუსული რნმ-ის არსებობა გამოავლინა, ასევე, მას დაბადებიდან მალევე განუვითარდა პნევმონია.  

სიციტიოტროფობლასტში, ენდოთელიუმის უჯრედებში, ფიბრობლასტებში, დედის მაკროფაგებში, 
ჰოფბაუერის უჯრედებსა და ნაყოფის ინტრავასკულარულ მონონუკლეალურ უჯრედებში 
გამოვლინდა ანტიგენების, რნმ-ისა და ისეთი ვირუსული ნაწილაკების არსებობა, რომლებიც 
მორფოლოგიურად შეესაბამებოდა კორონავირუსს. პლაცენტის ბუსუსთაშორისი ინფილტრატი 
შედგებოდა ნეიტროფილებისა და მონოციტ-მაკროფაგებისგან, რომლებიც ერთგვარ მარკერს 
წარმოადგენენ ანთებითი პროცესის მიმდინარეობის დასადასტურებლად.  

ამ კვლევამ წარმოადგინა მტკიცებულებები, რომლის მიხედვითაც კოვიდდადებითი ქალების 
მშობიარობის შემდეგ SARS-CoV-2 ახალშობილში მალევე ვითარდება პნევმონიის სახით. მეტიც, 
გარდა იმისა, რომ ელექტრონული მიკროსკოპით ჩატარებული კვლევების შედეგად ვირუსული 
ცილები და რნმ გამოვლინდა სინციტიოტროფობლასტში, ენდოთელიუმის უჯრედებსა და 
ფიბრობლასტებში, ისინი აღმოაჩინეს ნაყოფის სისხლძარღვთა მონოციტებშიც.4 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვლევაში მონაწილე ყველა ახალშობილზე ჩატარებული PCR ტესტების 
პასუხები უარყოფითი იყო, აღმოჩნდა, რომ კორონავირუსი ასოცირდება პლაცენტის 
ჰისტოპათოლოგიური ანომალიების ზრდასთან, განსაკუთრებით კი აღსანიშნავია ისეთი 
ანომალიები, როგორიცაა სისხლძარღვების მალპერფუზია და უცნობი ეტიოლოგიის, იგივე 
ქრონიკული ვილიტი, რომელიც ასევე პლაცენტარულ ტრავმებს განეკუთვება და ზღუდავს ნაყოფის 
საშვილოსნოს შიდა ზრდის პროცესს. ეს გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ პლაცენტის 
დაზიანება შეიძლება იყოს შუამავალი პროცესი, რომლითაც დედიდან COVID-19-ის 
პათოფიზიოლოგიური ეფექტები ნაყოფშიც მოახერხებს გავრცელებას. აღნიშნული დასკვნები უნდა 
დააზუსტოს ახალშობილებზე ჩატარებულმა გრძელვადიანმა კვლევებმა. 

დღესდღეობით, ვინაიდან არ არსებობს სპეციფიკური სამკურნალო საშუალება, ხოლო ვაქცინაცია 
ყველასთვის მისაწვდომი ჯერ-ჯერობით არ არის, COVID-19-ის ვირუსის დედიდან შვილზე 
ვერტიკალური გადაცემის შემთხვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გვესმოდეს 
SARS-CoV-2-ის საშვილოსნოსშიდა გადაცემის და პლაცენტარული ბარიერის გადალახვის  
მექანიზმები. 

2.6. SARS-CoV-2-ის მოქმედება პლაცენტის სტრუქტურაზე 

2020 წლის 23 სექტემბერს ბალტიმორში, ,,რეპროდუქციული იმუნოლოგიის ამერიკულ ჟურნალში’’ 
გამოქვეყნდა სტატია - ,,კორონა ვირუსთან დაკავშირებული მძიმე მწვავე რესპირატორული 
სინდრომის ეფექტი გამეტოგენეზსა და ფეხმძიმობის ადრეულ ეტაპებზე’’. სტატიამ მიმოიხილა ორი 
დაინფიცირებული ქალის ფეხმძიმობის პირველი ტრიმესტრის განმავლობაში ჩატარებული 
ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. პირველმა ქალმა ორსულობის მერვე, ხოლო მეორემ კი - 
მეათე კვირას შეიტყო დაინფიცირების შესახებ. ამნიოცენტეზის (კვლევა, რომელიც ტარდება 
ნაყოფის ქრომოსომული ნაკრებისა და მასთან დაკავშირებული ანომალიების შესასწავლად) 
ჩატარების დღეს, ცხვირხახიდან აღებული ნაცხის კვლევა ნეგატიური იყო, თუმცა    
ანტისხეულებზე ჩატარებული ანალიზები იყო დადებითი. 

                                                            
4 ფ. ფაჩეტი და სხვა, ,,SARS-CoV-2 vertical transmission with adverse effects on the newborn revealed through integrated 
immunohistochemical, electron microscopy and molecular analyses of Placenta’’ Elseiver, 2020 წლის 17 აგვისტო, გვ-გვ. 2-7, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7430280/pdf/main.pdf[უ. გ. 24.02.2021]. 
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საინტერესოა, რომ კვლევამ აჩვენა ბუსუსთაშორის სივრცეში (სივრცე ბაზალურ და ქორიონულ 
ფირფიტებს შორის) თრომბების მნიშვნელოვანი ზრდა, რაც, შესაძლოა, პირდაპირ კორელაციაში 
იყოს კორონავირუსით გამოწვეულ თრომბოემბოლურ დარღვევებთან.  

კოვიდდადებითი პაციენტების პლაცენტაზე ელექტრონული მიკროსკოპით ჩატარებული 
კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ კორონავირუსის ვირიონები დიდი რაოდენობით იყო 
ლოკალიზებული სინციტიოტროფობლასტში. 5 

2020 წლის 15 სექტემბერს ჟურნალში - ,,პლაცენტა’’, გამოქვეყნდა სტატია - ,,პლაცენტარული 
ბარიერი COVID-19-ის წინააღმდეგ’’. სტატიის მიხედვით, 5 კოვიდდადებითი ქალის მშობიარობის 
შემდეგ მათ პლაცენტებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგად ყველა მათგანში გამოვლინდა 
ნაყოფის სისხლძარღვების მალპერფუზია (არასაკმარისი სისხლის მიწოდება, FVM) 
მრავალრიცხოვანი თრომბოზით. ასევე, აღსანიშნავია ,,კლინიკური პათოლოგიების ამერიკულ 
ჟურნალში’’ 2020 წლის 12 მაისს გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც აღწერდა 2020 წლის 18 
მარტიდან 5 მაისამდე 16 კოვიდდადებით პლაცენტაზე ჩატარებულ კვლევას. ერთ შემთხვევაში 
გესტაციის მე-16 კვირას ნაყოფი დაიღუპა (IUFD). დარჩენილი 15 სინჯიდან, 12-ის შემთხვევაში 
დაფიქსირდა ნაყოფის სისხლძარღვების მალპერფუზია. გარდაცვლილი ნაყოფის პლაცენტის 
კვლევამ კი აჩვენა შეშუპება და რეტროპლაცენტარული ჰემატომების არსებობა. პლაცენტის 
კვლევისას ასევე დაფიქსირდა ისეთი შედეგები, როგორიცაა თრომბოზი, ინტრამურალული 
ფიბრინის დეპონირება (ფიბრინის დაგროვება კედლის სისქეში) ან სისხლძარღვების კარიორექსი 
(ბირთვის გახეთქვა). 6 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ SARS-CoV-2-ის გენეტიკური მასალის გავრცელება და რეპლიკაცია 
შეიძლება გახდეს პლაცენტაში პიროპტოზის მიზეზი. პიროპტოზი ეს არის უჯრედების 
დაპროგრამებული კვდომა, რომელიც მიმდინარეობს აპოპტოზისგან დამოუკიდებლად იქ, სადაც 
აპოპტოზი არაეფექტურია. ორსულობის შემთხვევაში ტროფობლასტში პიროპტოზი წარმოადგენს 
ქრონიკული ანთების ფორმას, რაც მძიმე შედეგების მომტანია.  

2.7. SARS-CoV-2-ის მოქმედება ემბრიონის განვითარებაზე 

2020 წლის 22 თებერვლიდან 21 მაისამდე ჩატარდა 225 ფეხმძიმე ქალის გამოკვლევა. პაციენტები 
დაყოფილნი იყვნენ ორ ჯგუფად, აქედან პირველი ჯგუფის 100-მა პაციენტმა განიცადა სპონტანური 
აბორტი, ხოლო მეორე ჯგუფის 125 პაციენტში ორსულობა ნორმალურად მიმდინარეობდა. ყველა 
მათგანის შემთხვევაში, კორონა ვირუსით ინფიცირება დადასტურებული იყო როგორც ცხვირ-
ხახიდან აღებული ნაცხის ანალიზით, ასევე სისხლში არსებული ანტისხეულების კვლევით.  

აღნიშნულ 225 სუბიექტზე ჩატარებულმა ლოჯისტიკური რეგრესიის ანალიზმა დაადასტურა, რომ 
SARS-CoV-2 არ არის ორსულობის ადრეული დაკარგვის დამოუკიდებელი განმსაზღვრელი. 
ორსულობის პირველ ტრიმესტრში პაციენტებს აღენიშნებოდათ ისეთი სიმპტომები, როგორიცა 
ცხელება, ანოსმია, აგევზია, ხველა, ართრალგია და დიარეა. არ დაფიქსირებულა პნევმონიის ან 
ჰოსპიტალიზებული მკურნალობის არც ერთი შემთხვევა. აღნიშნულ ორ ჯგუფს შორის 
სიმპტომური განსხვავება არ გამოვლინდა. 

აღნიშნული კვლევის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ, ვინაიდან კუმულაციური ინდექსი 
მოცემულ ორ ჯგუფს შორის ერთმანეთისგან არ განსხვავდებოდა, კორონავირუსით გამოწვეული 
მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომი დიდ გავლენას არ ახდენს ფეხმძიმობაზე პირველი 
ტრიმესტრის განმავლობაში.  

2.8. SARS-CoV-2 და სასქესო უჯრედები 

                                                            
5 ბ. სინგი და სხვა, ,,Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) and its Effect on Gametogenesis and Early 
Pregnancy’’ American Journal Of Reproductive Immunology, 2020 წლის 23 სექტემბერი, გვ-გვ. 6-9, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537037/pdf/AJI-9999-e13351.pdf [უ.გ. 24.02.2021]. 
6 შ. კომინ-აიზავა და სხვა, ,,Placental Barrier Against Covid-19’’ Placenta, 2020 წლის 15 სექტემბერი, გვ-გვ. 45-49. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143400420302125 [უ. გ.24.02. 2021]. 
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როგორც ვიცით,  SARS-CoV-2 ადამიანის უჯრედებში შეაღწევს ACE2 რეცეპტორისა და TMPRSS2 
ფერმენტის დახმარებით. სპერმატოგონიებში, სერტოლის უჯრედებსა და ლეიდიგის უჯრედებში 
განსაკუთრებით აღინიშნება ACE2 რეცეპტორების სიუხვე. სპერმატოგონიები, ასევე, განირჩევა 
TMPRSS2 ფერმენტების სიჭარბით, ხოლო ლეიდიგისა და სერტოლის უჯრედებში კი 
გამოვლენილია ACE2 რეცეპტორების თითქმის 3-ჯერ მეტი პროცენტული გამოხატულება 
სპერმატოგონიებთან შედარებით. შესაბამისად, არსებობს ძალიან მაღალი ალბათობა, რომ SARS-
CoV-2-ს შეუძლია მოახდინოს საზიანო ზეგავლენა ადამიანის სათესლე ჯირკვლებზე.   

2020 წლის 23 სექტემბერს ბალტიმორში, ,,რეპროდუქციული იმუნოლოგიის ამერიკულ ჟურნალში’’ 
გამოქვეყნებულ სტატიაში - ,,კორონა ვირუსთან დაკავშირებული მძიმე მწვავე რესპირატორული 
სინდრომის ეფექტი გამეტოგენეზსა და ფეხმძიმობის ადრეულ ეტაპებზე’’, შეჯამებული იყო 
კოვიდდადებითი პაციენტების რეპროდუქციულ უჯრედებზე ჩატარებული კვლევები. სტატია 
მიმოიხილავდა Insitu ჰიბრიდიზაციის, მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური ანალიზების 
შედეგებს 6 ვირუს-დადებით და 4 ვირუს-უარყოფით სათესლე ჯირკვალზე.  SARS-CoV-2-ით 
ინფიცირებულ სათესლე ჯირკვლებში აღინიშნა პერიტუბულური ფიბროზი და სისხლძარღვთა 
შეშუპება, ასევე სასქესო უჯრედების მასიური განადგურება. ამასთან, 38 ვირუს-დადებითი 
ადამიანის სპერმის RT-PCR ტესტირების შედეგად 6 მათგანში გამოვლინდა დადებითი შედეგი.  

კვლევის ავტორების აზრით მამაკაცის ნაყოფიერება შეიძლება შემცირდეს ვირუსთან 
დაკავშირებული ცხელების გამო 72-90 დღის განმავლობაში, ვინაიდან, მაღალმა ტემპერატურამ 
შეიძლება გამოიწვიოს სპერმატოზოიდების მოძრაობის უნარის შეზღუდვა და მათი კონცენტრაციის 
შემცირება. გარდა ამისა, პაციენტებს შეიძლება განუვითარდეთ ,,ციტოკინური შტორმის’’ 
სინდრომი, რასაც შეუძლია, გავლენა მოახდინოს სათესლის ფუნქციურ აქტივობაზე.7 

,,ციტოკინური შტორმის’’ დროს ხდება ციტოკინების არაკონტროლირებადი გამომუშავება, რაც 
ააქტივებს ისეთ უჯრედებს, რომლებსაც ახალი ციტოკინების გამომუშავების უნარი აქვთ. იქმნება 
შეკრული წრე, რომელიც იწვევს ანთების კერაში არსებული როგორც ჯანმრთელი, ისე 
დაზიანებული უჯრედების დაშლას, ქსოვილების დესტრუქციას, ეს პროცესი კი მეზობელ 
ქსოვილებშიც ვრცელდება. ,,ციტოკინური შტორმის’’ სიმპტომებია ჰიპოტენზია, ტაქიკარდია, 
მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, იშემია, უკონტროლო ჰემორაგია და 
მულტისისტემური ორგანოთა უკმარისობა. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, SARS-CoV-2 იყენებს ACE2 რეცეპტორსა და TMPRSS2 ფერმენტს იმისთვის, 
რომ შეიჭრას მასპინძელ უჯრედში. როგორც რეპროდუქციული ასაკის, ასევე მენოპაუზის შემდგომ 
პერიოდში მყოფი ქალების საკვერცხეებში გამოხატულია ACE2 რეცეპტორების 
მატრანსკრიბირებელი რნმ-ის სიუხვე, ამიტომაც, ქალებშიც რეპროდუქციული სისტემა 
პოტენციურად SARS-CoV-2-ით ინფიცირების რისკქვეშ იმყოფება, თუმცა, დღესდღეობით, არ 
არსებობს ისეთი კვლევა, რომელიც საკვერცხის ქსოვილებსა და უჯრედებში ამ ვირუსით 
გამოწვეულ ინფექციებს აფასებს. 

დასკვნა 

აღნიშნულ კვლევაში განხილული იყო SARS-CoV-2-ით გამოწვეული ინფექციის გამოვლინებები 
ფეხმძიმობის პერიოდში, რაც დაკავშირებულია პლაცენტაში ანთებითი და თრომბოზული 
პროცესების განვითარებასთან. ვინაიდან უხვი სამეცნიერო მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ 
დედის ორგანიზმში სხვადასხვა ვირუსების არსებობამ შეიძლება ნაყოფშიც გამოიწვიოს ფართო 
სპექტრის პათოლოგიები, გონივრულია, დავუშვათ ჰიპოთეზა, რომ SARS-CoV-2-მაც შეიძლება 
ორსულობის პერიოდში უარყოფითი გავლენა იქონიოს ნაყოფის განვითარებაზე.  

მართალია, აღნიშნული ჰიპოთეზა ჯერ-ჯერობით დაუზუსტებელია, თუმცა არსებობს მთელი რიგი 
კვლევებისა, რომლებიც წარმოაჩენს SARS-CoV-2-ის დამაზიანებელ ეფექტს პლაცენტის 
სტრუქტურასა და ნაყოფზე, მისი ემბრიონული განვითარების პროცესში. ცალკეული კვლევები 
                                                            
7 ბ. სინგი და სხვა, ,,Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) and its Effect on Gametogenesis and Early 
Pregnancy’’, American Journal Of Reproductive Immunology, 2020 წლის 23 სექტემბერი, გვ-გვ. 1-6. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537037/pdf/AJI-9999-e13351.pdf [უ.გ.24.02.2021]. 
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ადასტურებს ინფიცირებული ქალების პლაცენტაში ანთებითი პროცესების მიმდინარეობას, რაც 
გამოიხატება ნეიტროფილებისა და მონოციტ-მაკროფაგების სიუხვით პლაცენტის ბუსუსთაშორის 
ინფლიტრატში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ კვლევების შედეგად ვირუსული ნაწილაკები 
აღმოჩენილია ნაყოფის სისხლძარღვებშიც. 

SARS-CoV-2-ის ორგანიზმში შესაღწევად საჭირო რეცეპტორებისა და ფერმენტების დიდი 
რაოდენობით შემცველობით ხასიათდება ქალისა და მამაკაცის სასქესო უჯრედები, თუმცა ჯერ-
ჯერობით დაუზუსტებელია, ახდენს თუ არა რეპროდუქციული უჯრედების დაინფიცირება 
გავლენას ნაყოფში ვირუსის გავრცელებაზე.  

დღევანდელი მდგომარეობით, COVID-19-ისათვის ვაქცინა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის. 
მთელ მსოფლიოში მეცნიერები ინტენსიურად მუშაობენ ამ დაავადების საწინააღმდეგო ეფექტური 
ვაქცინის შექმნასა და დახვეწაზე, რაც ხელს შეუწყობს ადამიანების იმუნიტეტის მომზადებას 
ინფექციებთან საბრძოლველად. მკვლევარები ასევე ეძებენ ისეთ მედიკამენტებს, რომლებიც 
შეანელებს ვირუსის გავრცელებას ორგანიზმში და შეამცირებს რისკ-ჯგუფებში მყოფ დაავადებულ 
პაციენტებში ვირუსით გამოწვეულ ინფექციებთან დაკავშირებულ სერიოზულ პრობლემებს. 
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ბიბლიოგრაფია: 

1. დენიელ ვრაპი, ნიანშუანგ ვანგი, კიზმეკია კორბეტი, ჯორი გოლდსმიტი, ჩინგ-ლინ ჰსიე, ოლბუკოვა 
აბიონა, ბერნი გრეჰემი, ჯეისონ მაკლელანი, 2019-nCoV ‘’სპაიკის’’ სტრუქტურა კრიოგენულ 
ელექტრონულ მიკროსკოპში პრეფუზიის კონფორმაციისას; 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7164637/pdf/367_1260.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 
24.02.2021];  

2. კარენ რესიქოთი, ჯილ მორი,  რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ორსულობის პერიოდში 
მიმდინარე ვირუსულ ინფექციებთან;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/  pmc/articles/PMC5409792/pdf/jci-
127-87490.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 24.02.2021]; 

3. კლაუდიო ფენისია, მარა ბიასინი, ირენე კეტინი, პატრისია ვერგანი, დავიდ მილეტო, არსენი მარია 
რიტა გისმოდო, ფრანჩესკა პეროტი, კლელია კალეგარი, ალესანდრო მანკონი, სელენე კამარატა, 
ილარია ბერეტა, მანუელა დებულონი, დარია ტრაბატონი, მარი კლერიცი, ვალერია სავასი, SARS-
CoV-2-ის ვერტიკალური გადაცემის ანალიზი ორსულობისპერიოდში, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7552412/ pdf/41467_2020_Article_18933.pdf 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 24.02.2021]; 

4. ფაბიო ფაჩეტი, მატია ბუგატი, ემა დრერა, კლაუდიო ტრიპოდო, ენრიკო სარტორი, ვალერია 
კანსილა, მარტა პაპაჩიო , რობერტა კასტელანი, სტეფანო კაზოლა, მარია ბიატრისა ბონიოტი, 
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