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თანამედროვე ფინანსური კონტროლი: გამოწვევები, 
წინააღმდეგობები და განვითარების ციფრული 

ინსტრუმენტები 

 

ნინო სამჭკუაშვილი  

ეკონომიკის დოქტორი,   
საქართველოს  ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ), ასოცირებული პროფესორი 

 

Abstract 

At the same time, it is traditionally believed that the main essence of finance and financial 

relations is opened by them through the performance of the systemic function of national 

reproduction. There are always two main types of financial functions: distribution and control. 

Financial control on the basis of advanced digital technologies, at the expense of its universality 

and permanence, minimizes the targeted use of limited financial resources and is essentially 

transformed into efficiency analysis. 

Key Words: Financial Control, Digital Technologies, National Financial System, Digital Economy, 

Blockchain. 

აბსტრაქტი 

ტრადიციულად ითვლება, რომ ფინანსებისა და ფინანსური ურთიერთობების 

მთავარი არსი იხსნება მათ მიერ ეროვნული აღწარმოების სისტემური ფუნქციის 

შესრულების გზით.  

ფინანსური ფუნქციების არსებულ ნაირფეროვნებაში ყოველთვის გამოიყოფა ორი 

ძირითადი, ესენია: განაწილება და კონტროლი. ფინანსური კონტროლი წინმსწრები 

ციფრული ტექნოლოგიების ბაზაზე, თავისი უნივერსალურობისა და პერმანენტულობის 

ხარჯზე, ახდენს შეზღუდული ფინანსური რესურსების მიზნობრივი გამოყენების 

მინიმიზაციას და არსებითად ტრანსფორმირდება ეფექტიანობის ანალიტიკაში.  

საკვანძო სიტყვები: ფინანსური კონტროლი, ციფრული ტექნოლოგიები, ეროვნული 

ფინანსური სისტემა, ციფრული ეკონომიკა, ბლოკჩეინი.  



7

 

I. შესავალი 

როგორც მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, სამეურნეო საქმიანობის 

განვითარება და თანამედროვე ცივილიზებულ საზოგადოებაში საწარმოო 

ურთიერთობების ერთიანობა შეუძლებელია მართვის პროცესის გარეშე. ეკონომიკური 

სისტემის ფუნქციონირების პრინციპების შესწავლა იწყება პოსტულატით იმის შესახებ, 

რომ ნებისმიერი ეკონომიკური სუბიექტი უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებებს 

შეზღუდული რესურსების პირობებში, მუდმივად მზარდი მოთხოვნილების მიუხედავად, 

რის შედეგადაც წარმოიშვება  მათი მაქსიმალურად რაციონალურად და ეფექტიანად 

განაწილების აუცილებლობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზნებიდან, ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი მიზნებისკენ მოძრაობისას. ყოველივე ნათქვამის რეალიზება ხდება 

მხოლოდ მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინების შემთხვევაში, რაც წინა პლანზე 

წამოსწევს ფინანსურ კონტროლსა და მისი განვითარების ფინანსურ ინსტრუმენტებს. 

კონტროლი არის ნებისმიერ დონეზე განხორციელებული მართვის პროცესის 

მნიშვნელოვანი ფუნქცია. კონტროლის ქვეშ გულისხმობენ ამა თუ იმ სამეურნეო 

გადაწყვეტილებების შესრულების შემოწმებას, მათი საიმედოობის, კანონიერებისა და 

ეკონომიკური მიზანშეწონილობის მიზნით. იგი ხელს უწყობს დასახული მიზნების 

მიღწევას სამუშაო ძალისა და რესურსების ოპტიმალური დანახარჯის პირობებში.  

არსებობს კონტროლის მრავალი სახეობა, გაგრამ მთ შორის ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ფინანსური კონტროლი, რომელიც მიჩნეულია უფრო მაღალი რანგის 

კონტროლად, რაც აიხსნება იმით, რომ მრავალი პროცედურის ჩატარება შეუძლებელია, 

თუ გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ ფინანსური ნაკადები სუფთა სახით და არ იქნება 

განხილული ფინანსური ოპერაციების არსი. უფრო მეტიც ეკონომიკური სუბიექტების 

ნებისმიერი საქმიანობა გამოისახება რაოდენობრივ ფულად მაჩვენებლებში, რომლებიც 

წარმოადგენენ ფინანსური ანგარიშგების ელემენტებს.  

თანამედროვე ფინანსური კონტროლის სისტემის გამოყენების აუცილებლობა   

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ მესაკუთრეები, 

რომელთა შორის არიან ინვესტორები და აქციების მფლობელები, გადასცემენ მართვის 

უფლებამოსილებებს მენეჯერებს და სხვა სახის მართველებს. მათ საქმიანობაზე და 

სათანადოდ მოვალეობების შესრულებაზე თავისდროული ფინანსური კონტროლი ხდება 

კომპანიაში ინვესტიციების მოზიდვის ძირითად მოტივაციად. 
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ამასთან ერთად თანამედროვე ტექნოლოგიები სულ უფრო ფართედ შემოდიან 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში და კარდინალურად გარდაქმნიან მათ. ეს არის სამეურნეო 

საქმიანობის წარმართვის ინოვაციური ფორმები და ხელს უწყობენ „ციფრული 

ეკონომიკის“ მიზნების ფორმირებასა და აკუმულირებას. მონაცემები წარმოადგენენ უკვე 

სამეურნეო სუბიექტების აქტივებს და მათი ფასეულობა მით მეტია, რაც მათი გონივრული 

გამოყენებისას, არასტანდარტული იდეების რეალიზაციის დროს, მეტი რთული ამოცანის 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა. წარმოიშვება ახალი მოთხოვნები ციფრული ბაზების 

სიმძლავრეების, კომუნიკაციის სახეების, ინფორმაციული სისტემებისა და სერვისების 

მიმართ. 

II. ძირითადი ტექსტი 

ეკონომიკური განვითარების მრავალ მახასიათებელს შორის, ბოლო წლებში 

განსაკუთრებით გამოყოფენ ფინანსური კომპონენტების ფუნქციონალური როლის ზრდას. 

ეკონომიკურ საქმიანობაში ფინანსური რგოლების მნიშვნელობის სისტემური გაზრდა 

ობიექტურად აფორმირებს თვით ფინანსური ურთიერთობების არსისა და ფორმების 

თანმიმდევრულ ცვლილებებს. ერთის მხრივ შენარჩუნებულია ფინანსური 

ურთიერთობების ძირითადი მახასიათებლების ფულადი ფორმა, შექმნისა და გამოყენების 

საკმაოდ მკაცრად დადგენილი მიზნები, რომლებიც ეფუძნებიან  განაწილებისა და 

გადანაწილების ინსტრუმენტებსა და ინსტიტუტებს. მეორეს მხრივ, ეკონომიკური 

სივრცისა და მიზნების ერთობლიობის ფორმირება და გამოყენება ამჟამად 

ექვემდებარებიან პრინციპულ ცვლილებებს, რაც არ შეიძლება არ აისახოს მის შინაარსზე.   

არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პირობებში, რომელიც 

გამოწვეულია ციფრული განვითარების პროცესებით, ცვლილებებს დაექვემდებარება 

ფინანსების ორივე ძირითადი ფუნქცია. მაგრამ, თუ პირველი უპირატესად 

დაკავშირებული იქნება განაწილების პროცესების დახვეწასა და განვითარებასთან 

ფინასური ურთიერთობების ყველა დონეზე, მაშინ მეორე განიცდის ძირეულ 

ცვლილებებს. საქმე იმაშია, რომ ფინანსური კონტროლი, როგორც საწყის, ისე შემდგომ 

სტადიებზე, მჭიდროდ არის დაკავშირებული პროგნოზებთან, ფულადი სახსრების 

გამოყენების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის შესახებ ყველა შესაძლო ინფორმაციის 

სრულად შეგროვებასა და მისი შემდგომი გადამუშავების ეფექტიანობაზე. წარმოიქმნება 

ინფორმაციის დიდი ნაკადების გადამუშავების ობიექტური აუცილებლობა, რაც 
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მოითხოვს ფინანსური კონტროლის ორგანიზაციული პრინციპების ძირეულ 

ცვლილებებს.1 

ამის მიუხედავად, ახალი გაუმჯობესებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

გამოჩენამ გახადა შესაძლებელი ყველა დონის ბიუჯეტების გახსნილობის 

უზრუნველყოფა, საშუალება მისცა მენეჯმენტს რეალურ დროში თვალყური მიედევნებინა 

საბიუჯეტო სახსრების მიმღებთა შემოსავლებისა და გასავლებისათვის. ხოლო როგორც 

შედეგი, სამეურნეო სუბიექტების საქმიანობის ფინანსების შესახებ ოპერატიული 

ინფორმაციის მიღება ხელს შეუწყობს  ფინანსურ სფეროში დარღვევების თავის დროულ 

გამოვლენასა და მათ ოპერატიულად აღმოფხვრას.  

ერთ-ერთ ასეთ ინოვაციას წარმოადგენს „ბლოკჩეინი“. კიდევ რამდენიმე წლის წინ 

ეს ცნება წარმოადგენდა აბსტრაქციას და იძენდა მნიშვნელობას მხოლოდ 

კრიპტოვალუტის შემთხვევაში, მაგრამ ამჟამად ბლოკჩეინს უწოდებენ XXI-ე საუკუნის 

ფინანსური ბაზრის ერთ-ერთ ძირითად ტექნოლოგიას, როგორც უნივერსალურსა და 

ინფორმაციის შენახვის ხელსაყრელ მეთოდს, ასევე მას წარმატებით იყენებენ გარიგებების 

დადებისას, დიდი მოცულობის რესურსების ეკონომიისა და საიმედოობის 

გაზრდისათვის. იმას თუ როგორ მუშაობს ბლოკჩეინის ტექნოლოგია ელექტრონული 

ფულის მაგალითზე, წარმოდგენილია ნახაზზე (იხ. ნახ. 1): 2 

                                                            
1Булгакова А.В., Деникаева Р.Н. Финансовое происхождение мирового кризиса: его последствия и «уроки». 
Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 4. С. 39—44.  
2 Zhao H. Efficient key management scheme for health blockchain. Revised on 12th January 2018. 
https://www.researchgate.net/publication/325529532_Efficient_key_management_scheme_for_health_blockchain  
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ნახ. 1 ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის მუშაობის სქემა 

ფაქტიურად იქმნება ერთიანი საკომუნიკაციო და ტექნოლოგიური პლატფორმა, 

რომელიც ქმნის ხელსაყრელ პირობებს ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეებს შორის 

ელექტრონული ურთიერთობის განვითარებისათვის, მათ შორის ფინანსურ 

ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო ორგანოებთან. ეს არის საკონტროლო ორგანოების მიერ 

მიმდინარე კონტროლის განხორციელების სფეროში პრობლემების თანამედროვე 

გადაწყვეტის საშუალება. კიდევ ერთ ინოვაციას წარმოადგენს, რომელიც სწრაფად 

ვითარდება, Big data (ინგ. დიდი მონაცემები). ეს არის სოციალურ ეკონომიკური ფენომენი, 

რომლის გამოჩენა დაკავშირებულია არასტრუქტურირებული მუდმივად შემოდინებული 

დიდი მოცულობის მონაცემების დამუშავებასა და ანალიზთან. ტერმინს ჯერჯერობით არ 

გააჩნია ზუსტი განმარტება, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე ამ ტერმინის ქვეშ იგულისხმება 

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ინსტრუმენტების, ალგორითმების, რომლებიც 

იღებენ შემოსულ ინფორმაციას, ხშირად ქაოტურს,  ერთობლიობა. ფაქტიურად 

აღნიშნული ტექნოლოგიის გამოყენებისას, გლობალური ტექნოლოგიური მოედნების 

პირობებში, მაკონტროლებელი ორგანოები შესძლებენ გააკონტროლონ ფინანსური 

ნაკადების მოძრაობა, ექნებათ რა სრული ინფორმაცია მიმდინარე მომენტისათვის.3 

                                                            
3 Rouse M. Big data. https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/big-data  



11

 

ამასთან, თანამედროვე ეტაპზე ფინანსური კონტროლის განხორციელების  

პრაქტიკულად ყველა პროგრამაში ლაპარაკია ციფრულ ტექნოლოგიებზე. ასეთი ვიწრო 

მიდგომა ართულებს სიტუაციას ფინანსური კონტროლის სფეროში, ვინაიდან ფინანსური 

რესურსების მიზნობრივი და ეფექტიანი გამოყენების კრიტერიუმების ძირითადი არსი 

რჩება ფინანსური სისტემის აქტიური მოდერნიზაციის გარეთ. ამიტომ თანამედროვე 

ეტაპზე მთავარია ახალი ციფრული ფინანსური ურთიერთობების ფორმირება და 

განვითარება. სწორედ ეს წარმოადგენს საერთო სისტემურ და რთულ ამოცანას ფინანსური 

კონტროლის განვითარების კონტექსტში.  

თანამედროვე ეკონომიკური განვითარებისა და ფინანსური კონტროლის კიდევ 

ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ფინანსური ბაზრების ტრენდების 

ერთობლიობა, რაც ნათლად ვლინდება ფინანსური ბაზრის ქართულ სეგმენტშიც. 

ასეთებად გვევლინებიან: საბანკო მომსახურების დაბალი მარგინალობა, ფინანსური 

ბაზრის მონაწილეების მიერ თავისი ბიზნეს-მოდელების გარდაქმნა და მისწრაფება 

ეკოსისტემების შექმნისაკენ, ციფრული ტექნოლოგიების ხარჯზე ფინანსური 

მომსახურების გაზრდა, ტრადიციული მომსახურების გაწევაზე ბანკების მიერ 

მონოპოლიის დაკარგვა, ფინანსურ ბაზარზე არაფინანსური ორგანიზაციების როლის  

გაზრდა, ბანკების მისწრაფება სტარტაპებთან და ტექნოლოგიურ კომპანიებთან 

პარტნიორობისაკენ.4 

ფინანსური ურთიერთობების განვითარების პოზიციიდან, ჩვენი აზრით, 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს კარგად არგუმენტირებულ აზრს იმის 

შესახებ, რომ ახალ ციფრულ ეკონომიკაში სისტემური უპირატესობა ექნება შრომის არა 

რეპროდუქციულ, არამედ შემოქმედებით ხასიათს. შესაბამისად, განვითარების 

პერსპექტივების დაკავშირება მიზანშეწონილია არა იმდენად 

რეინდუსტრიალიზაციასთან, რამდენადაც მოსალოდნელ კრეატიულ რევოლუციასთან. 5 

მთლიანობაში ზემოთ ნათქვამის საფუძველზე ხდება ახალი ფინანსური 

ურთიერთობების შექმნის ტენდენციების და ინსტრუმენტების ფორმირება ყოველი ახალი 

                                                            
4 Киюцевская А., Трунин П. Эволюция глобального регулирования: усвоены ли уроки мирового финансово-
экономического кризиса? Экономическое развитие России. 2016. Т. 23. № 9. С. 48—53. 
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-globalnogo-regulirovaniya-usvoeny-li-uroki-mirovogo-
finansovozekonomicheskogo-krizisa 
5 Бузгалин А.В. Закат неолиберализм. Вопросы экономики. 2018. № 2. С. 122—141. 
http://institutiones.com/general/3113-zakat-neoliberalizma.html 
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საინვესტიციო ან საწარმოო პროექტისათვის. თუ ადრე ფინანსური მომსახურება 

ძირითადად ხორციელდებოდა სტანდარტიზებული სქემების საფუძველზე, ამჟამად 

სტანდარტიზაციის დონე ამ სექტორში თანდათან შემცირდება, ხოლო სიახლის ხარისხი 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გაიზრდება.  

ამ ტენდენციების ფონზე ფინანსური კონტროლის ძირითადი შინაარსი და 

მეთოდები რჩება საკმაოდ კონსერვატიული, ცალკეული მიმართულებების მიხედვით 

მათი სრულყოფის მიუხედავად. თუ არ შევალთ დისკუსიაში ფინანსური კონტროლის 

შინაარსის, მიზნებისა და ეფექტიანობასთან  მიმართებაში, მაშინ განხილულ 

განზოგადებაში საკმაოდ მკაფიოდ ჩანს ორიენტაცია საქმიანობის სტატიკურ მეთოდებსა 

და რეჟიმებზე. ამიტომ, სამეურნეო სუბიექტების საქმიანობის წარმართვის პრაქტიკის 

უპირატესი გავრცელების ფონზე, მართვის კრეატიული სისტემებისა და ციფრული 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, ხდება თანამედროვე ფინანსური კონტროლის ძირითადი 

წინააღმდეგობის ფორმირება, რომელიც მდგომარეობს მისი განხორციელების 

ორგანიზაციულ-მართველობითი ფორმის შეუსაბამობაში  ფინანსური ურთიერთობების 

პრიორიტეტებთან. ამ წინააღმდეგობის ყველაზე ლოგიკურ შედეგს წარმოადგენს 

ფინანსური კონტროლის შედარებით დაბალი ეფექტიანობა. 6 

უნდა აღინიშნოს, რომ ფინანსურ კონტროლში მიზანშეწონილია მოიაზრებოდეს 

მისი ეფექტიანობის შეზღუდვა სამეურნეო სუბიექტების დონეზე. რიგ მეცნიერულ 

ნაშრომებში მიუთითებენ ეროვნული საინვესტიციო კომპლექსის ისეთ მახასიათებლებზე, 

განსაკუთრებით ძირითად კაპიტალში კაპიტალდაბანდების ნაწილში, როგორიცაა მაღალი 

ინერციულობა, რომელიც გამორიცხავს ადექვატური ციფრული რეფორმირების 

შესაძლებლობას. ამას გარდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ქვეყანაში 

შეიქმნა ფინანსური კონტროლის დისბალანსი. ერთის მხრივ, კონტროლს ექვემდებარება 

ფინანსური სახსრების უშუალოდ მიზნობრივი გამოყენება, რომლის გამოყოფაც ხდება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საინვესტიციო მიზნებისათვის. მეორეს მხრივ, პრაქტიკულად 

შეუძლებელია საწარმოებისა და ორგანიზაციების საკუთარი სახსრების ხარჯვის პროცესის 

ეფექტიანი კონტროლი, რომელსაც ისინი იყენებენ კაპიტალდაბანდების მიზნით. 

განსაკუთრებით ეს არის პრობლემები, რომლებიც ეხება თაღლითური ქმედებების 

                                                            
6 Peter R. D. Calculating Efficiency with Financial Accounting Data: Data Envelopment Analysis for Accounting 
Researchers. August 2017. P. 27. http://faculty.washington.edu/pdemerj/files/DEA%20082917.pdf  
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ძირითადი მიზეზების დადგენას, კორპორაციული მართვის სისტემის შიდა აუდიტის 

მიერ.7 

ამიტომ ფინანსური კონტროლის განვითარება შეუძლებელია ციფრული 

ტექნოლოგიების პრიორიტეტული გამოყენების გარეშე. ამასთან, ფინანსური კონტროლი 

უნდა გახდეს ფინანსური სისტემის ნაწილი მისი მახასიათებლების შენარჩუნებითა და 

განვითარებით. მაგრამ იგი შესაძლოა ხორციელდებოდეს ფინანსური ურთიერთობების 

ყველა მონაწილის, გამონაკლისის გარეშე, ჩართულობის პრინციპის გათვალისწინებით. 

განსაკუთრებით ბლოჩეინის ეპოქის ეკონომიკის კონტექსტში, როგორც აღნიშნულია 

სამეცნიერო ლიტერატურაში, იგი, ახალი ტექნოლოგიების გავლენის ფონზე, ხასიათდება 

ნდობის ინსტიტუტის ტრანსფორმაციით. 

მონაცემთა დიდ მასივებთან მუშაობის პროცესის ავტომატიზაციის პარალელურად, 

აქტიურად ვითარდება ტექნოლოგიები ხელოვნური ინტელექტის სფეროშიც, მაგალითად, 

მანქანური სწავლება. ეს არის ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების ცალკე მიმართულება 

და იგი იძლევა საშუალებას მათემატიკური სტატისტიკის საშუალებების, ოპტიმიზაციის 

მეთოდების, ალბათობის თეორიის,  გრაფების თეორიისა და ციფრული ფორმით მოცემულ 

ინფორმაციასთან მუშაობის სხვადასხვა ტექნიკის, შემავალი ინფორმაციის ნაკადის 

მანქანური დამუშავების, დამოკიდებულების პოვნისა და კორელაციის გამოყენებით, ასევე 

მათი საშუალებით პროგნოზების აგებით, ეკონომიკური სისტემის გლობალური 

ცვლილებების პირობებში, მნიშვნელოვნად გამარტივდეს ფინანსური კონტროლის 

პროცედურები და ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლა. 

იგი ამავდროულად წარმოადგენს ფინანსური კონტროლის ახალ ორგანიზაციულ 

სტრუქტურას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ არა მხოლოდ კონტროლის 

განმახორციელებელი ორგანოები და შიდა აუდიტი, არამედ ყველა დაინტერესებული 

პირი. 

ფინანსური ბაზრის მონაწილეთა და ფინანსურ ინფრასტრუქტურას შორის 

აღნიშნულის პრაქტიკული რეალიზაციისათვის მიზანშეწონილია გათვალისწინებულ 

იქნას ფინანსური კონტროლის ჩაშენებული ნეირონული ბლოკჩეინ-პლატფორმის შექმნა.  

                                                            
7 Internal Control: A Practical Guide. Designed and produced by Service Point (UK) Limited. 
https://ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/kpmg_internal_control_practical_guide.pdf 
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ჩაშენებული ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები წარმოადგენენ ბლოკების განსაზღვრულ 

თანმიმდევრობას, რომლებიც შეიცავენ ამ სისტემის მონაწილეების რეალურ 

ტრანზაქციებს. მისი ფუნქციონირების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგს 

წარმოადგენს უშუალო მონაწილეთა ფუნქციონალური როლის გაზრდა, რაც იქნება 

საკმაოდ მნიშვნელოვანი სწორედ ფინანსური კონტროლის სფეროსათვის.  

III. დასკვნა 

ფინანსური კონტროლი, წინმსწრები ციფრული ტექნოლოგიების ბაზაზე, თავისი 

უნივერსალურობისა და პერმანენტულობის გამო, თანმიმდევრულად ამცირებს 

შეზღუდული ფინანსური რესურსების არამიზმობრივ გამოყენებას და მნიშვნელოვნად 

ტრანსფორმირდება ეფექტიანობის ანალიტიკაში.  

ამრიგად, ერთიანი ინფრასტრუქტურის ბაზაზე აღნიშნული 

მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების აქტიური დანერგვით, ფინანსური ნაკადების კონტროლის სფეროში, 

ხდება რიგი დღეისათვის მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტა, მაკონტროლებლების 

საქმიანობაში დუბლირების, შიდა კოოპერაციის არასაკმარისი პარალელიზმის 

გამორიცხვა, რაც აღნიშნულ პროცეს აქცევს მაქსიმალურად გამჭირვალეს და საშუალებას 

იძლევა მოხდეს სწრაფი რეაგირება დატაცების, თაღლითობის, საგადასახადო 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის და სხვა ნეგატიურ ფაქტებსა და პროცესებზე.   
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თანამედროვე ბიზნესსაქმიანობის მნიშვნელოვანი 
ასპექტები 

 

ანი ბიბილური 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

 

 

Abstract 

The world has gone through an interesting path of development, from the primordial set to 

the modern. If centuries ago, many things were unimaginable, today there are wide opportunities 

and competition to realize own desires and dreams. Advancement and development in turn has led 

to the formation of various sectors, developed economy, which has contributed to the growth and 

existence of business.  

If we look at everything in business ownership, people have learned that the exchange of 

goods has been replaced by modern business. Whether it's a medical facility, a bank, a store, or any 

other organization, it ultimately leads to business. At the clinic we receive the services necessary 

for vital health, the bank helps us to find financial resources or keep our own funds on the account 

/ deposit, the store meets our daily needs or these relationships are based on mutual benefit. I'm a 

consumer, am happy and profits only see my own health and funds for safe storage or purchased 

even chocolate, and service companies benefit from the fact that the relationship with them can be 

a long-term nature, can others tell them to cooperate income and increased visibility ensures. 

However, all this is a natural process that accompanies any business. My article is directly related 

to the aspects of business that I think all companies need to focus on when starting a business or 

already existing. 

Keywords: Business, Management, Marketing, SWOT-Analysis, Innovation. 
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აბსტრაქტი 

მსოფლიომ განვითარების საინტერესო გზა განვლო, პირველყოფილი წყობიდან 

თანამედროვეობამდე. თუკი საუკუნეების წინ ბევრი რამ წარმოუდგენელი იყო, 

დღეისათვის ფართო შესაძლებლობები და ასპარეზია საკუთარი სურვილებისა და 

ოცნებების განსახორციელებლად. წინსვლამ და განვითარებამ თავის მხრივ გამოიწვია 

სხვადასხვა სფეროების ჩამოყალიბება, განვითარდა ეკონომიკა, რამაც ბიზნესის ზრდასა და 

არსებობას შეუწყო ხელი.  

თუკი მიმოვიხედავთ ყველაფერი ბიზნესის მფლობელობაშია, ადამიანებმა 

ისწავლეს რომ საქონელთა ურთიერთგაცვლა შეეცვალათ თანამედროვე 

ბიზნესსაქმიანობით.1 ყველაფერი იქნება ეს სამედიცინო დაწესებულება, ბანკი, მაღაზია 

თუ სხვა ორგანიზაცია საბოლოო ჯამში ბიზნესსაქმიანობამდე მიდის. კლინიკაში ვიღებთ 

სასიცოცხლოდ აუცილებელ ჯანმრთელობისათვის საჭირო მომსახურებას, ბანკი 

გვეხმარება ფულადი რესურსის მოძიებაში ან საკუთარი სახსრების 

ანგარიშზე/დეპოზიტზე შენახვაში, მაღაზია ყოველდღიურ აუცილებელ საჭიროებებს 

გვიკმაყოფილებს ანუ ეს ურთიერთობები დამყარებულია ურთიერთსარგებელზე. მე 

მომხმარებელი ვარ კმაყოფილი და მოგებას ვნახულობ საკუთარი ჯანმრთელობის 

დაცვითა და ფულადი სახსრების უსაფრთხო შენახვით ან მაღაზიაში შეძენილი თუნდაც 

შოკოლადით, ხოლო მომსახურე კომპანიები მოგებულნი არიან იმ მხრივ, რომ მათთან 

ურთიერთობამ შეიძლება გრძელვადიანი ხასიათი მიიღოს, შეიძლება სხვებსაც ვურჩიოთ 

მათთან თანამშრომლობა, რაც შემოსავლიანობისა და ცნობადობის ზრდას 

უზრუნველყოფს. თუმცა ეს ყველაფერი ნებისმიერი ბიზნესის თანმდევი ბუნებრივი 

პროცესია. ჩემი სტატია კი ეხება უშუალოდ ბიზნესის იმ ასპექტებს, რაზეც ვფიქრობ 

საჭიროა ყველა კომპანიამ საქმიანობის დაწყებისას ან უკვე არსებობისას გააკეთოს 

აქცენტები. 

საკვანძო სიტყვები: ბიზნესი, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, SWOT-ანალიზი, ინოვაციები. 

  

                                                            
1 Tsaava Giorgi, Khantadze Giorgi „Banking Management (Theory, Methods And Practice)“, Tbilisi, Publishing House 
„Dani“, 2015, 800. 
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I. შესავალი 

ისტორიულად საქართველომ, საბანკო სექტორმა და ზოგადად ბიზნესმა 

განვითარების ხანგრძლივი და რთული გზა გაიარა, ფაქტიურად ბოლო 25 წლის 

განმავლობაში ქვეყნის ეკონომიკამ შეძლო მსოფლიო ეკონომიური კრიზისისა და სხვა 

მნიშვნელოვანი გამოწვევების ღირსეულად გადატანა. ფინანსური სექტორი კი ის 

ძირითადი საფუძველია, რაზეც დგას დღეისათვის მსოფლიოს თითქმის ყველა 

სახელმწიფო, ცენტრალურ რგოლად კი საბანკო სექტორი გვევლინება, თუმცა არ უნდა 

დავივიწყოთ ზოგადად ბიზნესის მნიშვნელოვანი როლი ეკონომიკურ ურთიერთობებში. 

ნებისმიერი კომპანიისა თუ ორგანიზაციისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბიზნესის 

სწორად წარმართვას, თუმცა სანამ მართვამდე მიდის საქმე პირველი საფეხური სწორედ 

ბიზნესის დაგეგმვაა. რეალურად მართლაც ასეა, წარმოიდგინეთ ის გიგანტური 

კომპანიები, ბანკები და ა.შ. ბიზნესგეგმისა და იდეების გარეშე როგორ შეიქმნებოდა ან 

განვითარდებოდა. თუკი რაღაც იქმნება, მაშინ მას უნდა ახლდეს განვითარების 

გრძელვადიანი გეგმა და სტრატეგია, თუ რა სურს კომპანიას. დღეისათვის კი 

გლობალიზაციის პირობებში მრავალი ფაქტორი განაპირობებს ორგანიზაციისა თუ 

კომპანიის არსებობის საკითხს. 

II. ბიზნესსაქმიანობის მნიშვნელოვანი ასპექტები 

იმისათვის, რომ გვქონდეს წარმატებული ბიზნესი საჭიროა კომპანიამ გაიაროს 

რამდენიმე აუცილებელი საფეხური. პირველ რიგში საჭიროა კარგი ბიზნესიდეა და 

ფულადი რესურსი. ორივე ფაქტორი სასიცოცხლოდ აუცილებელია, თუმცა ისმის კითხვა 

რატომ? ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვეთ საკითხს. ბიზნესიდეა რაც არ უნდა კარგი იყოს თუკი არ 

არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი ფულადი რესურსით განხორციელება არ უწერია, 

რეალურად საიდანღაც ხომ უნდა დავიწყოთ, თუნდაც მცირე კაპიტალით. რა თქმა უნდა 

დღეისათვის საქართველოში არსებობენ ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც დამწყებ 

ბიზნესს ეხმარებიან, რაც ერთგვარი სტიმულია, მაგრამ ამავდროულად არსებობს რისკი 

იმისა რამდენად გაამართლებს და კარგ შედეგს მივიღებთ. სწორედ ამიტომ აუცილებელია 

კარგი ბიზნესიდეა, თუკი გვაქვს ფულადი რესურსი, მაგრამ არ არსებობს მკაფიო 

ბიზნესგეგმა გამოდის, რომ ან არავინ დაგვაფინანსებს ან საკუთარ კაპიტალს 

უმისამართოდ გავფლანგავთ. რეალურად ბიზნესს ყოველთვის სჭირდება კითხვა რატომ 

ვიწყებთ, რას მოგვიტანს და რას ვაპირებთ? ამიტომ ბიზნესგეგმისა და ფულადი რესურსის 
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არსებობით პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია. ბიზნესგეგმა თავისთავად მოიცავს 

ფინანსურ გეგმასაც, თუმცა საჭიროა მოიცავდეს ასევე კომპანიის აღწერილობას, 

სავარაუდო პროდუქტს, ბაზარს, სტრატეგიას, რისკებსა და მენეჯმენტის გუნდის შესახებ 

ინფორმაციას. 

რა თქმა უნდა საჭირო ფაქტორია პირველ რიგში კარგი მენეჯმენტი, რაც 

წარმოადგენს სწორ მართვას და გულისხმობს ადამიანთა ხელმძღვანელობას სხვადასხვა 

ორგანიზაციაში, თუმცა მარტივად რომ განვმარტოთ, მენეჯმენტი ეს არის დასახული 

მიზნების მიღწევის უნარი სხვა ადამიანების შრომის, ინტელექტის, ქცევისა და მოტივების 

გამოყენების საფუძველზე. ზოგადად რომ ვისაუბროთ, მენეჯმენტი არის მართვა, 

ხელმძღვანელობა, ადმინისტრაცია, დირექცია, განკარგვის უნარი, ფლობა და 

მმართველობა, რაც გულისხმობს ორგანიზაციის შექმნასა და განვითარებას მაქსიმალურად 

ეფექტური მეთოდების დახმარებითა და გამოყენებით, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური 

სისტემის კონტროლს.  

მენეჯმენტი წარმოადგენს თანამედროვე ტექნოლოგიების, პრინციპების, 

მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და მართვის ფორმების ერთობლიობას, რომელიც 

ორიენტირებულია საწარმოს ეფექტურობის გაუმჯობესებაზე. მენეჯმენტი არის ის გუნდი, 

ვინც მართავს ბიზნესს. დიდი ბიზნესისათვის ის მენეჯერებია, რომელთა სწორი 

გათვლები, მიდგომები და მმართველობითი იდეები უზრუნველყოფენ წარმატებას. მცირე 

ბიზნესისას რა თქმა უნდა შეიძლება სულ რამოდენიმე თანამშრომელი იყოს დასაქმებული 

და საუბარი არც იყოს მენეჯერების გუნდზე, თუმცა როდესაც კომპანიას აქვს დიდი 

გეგმები და ამბიციები, სურს გლობალური მასშტაბით გასვლა, აქ თითოეული კადრი 

უფრო მეტად ძვირფასი და დასაფასებელია, რადგანაც თანამშრომელი ეს არის კომპანიის 

წარმომადგენელი და არა აქვს მნიშვნელობა რა თანამდებობა უკავია მას, ის არის 

ორგანიზაციის ნაწილი და გარკვეული პასუხისმგებლობა გააჩნია. მენეჯმენტის ნაწილში 

აუცილებელია აღვნიშნოთ კადრების სწორად და სამართლიანად შერჩევის პროცესი, სადაც 

საჭიროა კანდიდატი შეფასდეს პირადი უნარებით, ცოდნითა და გამოცდილების დონით. 

სწორედ აქ უშვებს უამარავი კომპანია შეცდომას, როდესაც კადრების შერჩევა ხდება 

არასწორად ან არაპროფესიონალების მხრიდან. მეორე უკიდურესობა კი არის ის რომ 

შეიძლება ძალაუფლება ისეთ პიროვნებას ჰქონდეს, რომელიც აგრესიული მმართველია და 

დასაქმებული პერსონალი მუდმივად წნეხის ქვეშ ამყოფოს. სწორედ ამიტომ საჭიროა 

საკუთარ პერსონალთან აქტიური კომუნიკაცია, თანამშრომელთა შემდგომი შეფასებები და 
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ა.შ. თანამშრომლის აყვანიდან აუცილებელია მისი ეფექტიანი ინტეგრაცია ანუ გაცნობა 

ორგანიზაციის წესების, მიდგომებისა და იმ მიზნების რასაც უნდა ემსახუროს. ასევე მისი 

მოტივაცია მუშაობის თანმდევ პროცესად უნდა იქცეს. სწორედ ამიტომ მენეჯმენტის 

ნაწილში აუცილებელია ისეთი ადამიანების პოვნა ვინც გამოირჩევა განათლებით, 

ადამიანური მიდგომებითა და მუშაობისადმი სიყვარულით, რადგანაც ძლიერი ბიზნესი 

ძლიერი გუნდის შედეგია, ხოლო ძლიერ გუნდს ძლიერი მენეჯერები ქმნიან. 

საბოლოოდ მენეჯმენტი პროცესია, რომლის დასრულებული შედეგი არის 

კონკრეტული პროდუქტი და მომსახურება, ორივე ცნება ურთიერთდაკავშირებულია და 

ორიენტირებულია მომხმარებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ. წლების წინ 

თუკი აქცენტი კეთდებოდა პროდუქტსა ან მომსახურებაზე, დღეისათვის ისეთი პროცესის  

არსებობა გახდა აუციელებელი, რომელიც თავის თავში მოიცავს ბაზარზე მორგებულ 

პროდუქციასა და მომსახურების მაღალ ხარისხს, ხოლო ყველაფერი ერთად 

მომხმარებელთა კმაყოფილებას, არსებულის შენარჩუნებასა და ახლის მოზიდვას. სწორედ 

აქ ერთვება ხარისხის მენეჯმენტი, რომელიც ეხმარება კომპანიას იყოს ლიდერი, გააკეთოს 

სწორი აქცენტები ბაზარზე და შექმნას ის პროდუქტი და მომსახურება, რაც საჭირო, 

სასარგებლო და უსაფრთხოა, ამავდროულად გამოირჩევა უმაღლესი ხარისხით. თუმცა 

კონკრენციის პირობებში, როდესაც ბაზარი გაჯერებულია პროდუქტითა და 

მომსახურებით, საკმაოდ რთული საკითხია მართო ბიზნესი და იყო კონკურენტუნარიანი. 

სწორედ აქ გვჭირდება მენეჯმენტის გვერდით აღვნიშნოთ მარკეტინგის როლი ნებისმიერ 

საქმიანობაში. მარკეტინგი ხშირად გამოიყენება გაყიდვების ან სულაც რეკლამის 

სინონიმად. თუმცა მისი ცნება ბევრად ფართო და მრავლისმომცველია. იგი არის ერთგვარი 

მმართველობითი უწყვეტი პროცესი პროდუქტის ან მომსახურების შექმნიდან მის 

დანერგვამდე. თუმცა, ჩემი აზრით, თანამედროვე პირობებში პროდუქტის ან 

მომსახურების დანერგვის შემდგომ ეტაპზე მარკეტინგის როლი უფრო იზრდება, რადგან 

თუკი მიწოდებული სერვისი ჩვენ ერთჯერადად გავყიდეთ და დანერგვის შემდგომ 

„მივატოვეთ“ გამოდის რომ მთელი ხარჯი რაც აქამდე იყო ფუჭი აღმოჩნდება, რეალურად 

ნებისმიერი კომპანია ორიენტირებული უნდა იყოს გრძელვადიან პერსპექტივებზე, 

საქონლისა და მომსახურების ისეთ ფორმებზე, რაც სასურველია მომხმარებლისათვის. 

მარკეტინგი ეს არის თამაში ბაზრის წესებით და თუკი კომპანიას სურს იყოს ბაზრის 

ლიდერი და მიიღოს სასურველი მოგება, საჭიროა ჰქონდეს სწორი მარკეტინგული 

ხედვები და განვითარების გრძელვადიანი გეგმა. წარმატებული ბიზნესის დასაწყებად 
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საჭიროა საკუთარ თავს დავუსვათ ისეთი კითხვები, რომლებიც შეგვიქმნიან წარმოდგენას, 

რამდენად სწორი გზით მივდივართ. პირველ რიგში საჭიროა შევაფასოთ რამდენად აქვს 

იდეას რეალური პოტენციალი, რომ მყიდველი დააინტერესოს და გაუძლოს 

კონკურენციას, ასევე აუცილებელია ბაზრის შესწავლა და მოთხოვნის დადგენა. 

აუცილებელია გაიტესტოს ეს იდეა, რაც სრულად განსხვავებული მიდგომაა ანუ 

პროდუქტის გაყიდვაში ჩაშვებამდე მომხმარებელთა ნაწილს გააცნობ მას და მათი რეაქცია 

აჩვენებს რამდენად მოთხოვნადი იქნება პროდუქტი ან მომსახურება. 

მარკეტოლოგები წლებია საუბრობენ P-ების მნიშვნელობაზე, მათი რაოდენობა კი 

უკვე საკმაოდ ბევრია. რა თქმა უნდა აღნიშნულით სარგებლობა ნამდვილად კარგია და 

ბევრი სარგებლის მოტანა შეუძლია. მაგრამ იმის გარანტია, რომ მარკეტინგული აქტივობა 

სასურველ შედეგს გამოიღებს არ არსებობს, მაგრამ P-ების სწორად შერჩევა შანსს მაინც 

ზრდის. თუმცა P-ების მარკეტინგული კომპლექსის მთავარი ელემენტი მაინც კონცეფცია 

4P რჩება. აღნიშნული თეორია გულისხმობს: 

ა) პროდუქტი (Product), რომელიც არის საქონელი ან მომსახურება, რასაც კომპანია 

აწარმოებს ან სთავაზობს მომხმარებლებს. იგი მოიცავს სასაქონლო ნიშანს, პროდუქციის 

შეფუთვას და ყოველივე იმას, რასაც იღებს კლიენტი. კომპანიისათვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია პროდუქციის არსი რამდენად კარგს, საინტერესოს და უსაფრთხოს 

შესთავაზებს ბაზარს, სწორედ ამიტომ აუცილებელი მოთხოვნის კვლევა, თუ რა სჭირდება 

ბაზარსა და მომხმარებელს, რა შეუძლია კომპანიამ შესთავაზოს და იქნება თუ არა 

კონკურენტუნარიანი მოცემული პროდუქტი. 

ბ) ფასი (Price) - თანხა, რომელსაც გადაიხდიან მყიდველები პროდუქტსა და 

მომსახურებაში. ფასი არის ის კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც წარმოადგენს მყიდველთა 

ინტერესის საგანს. საჭიროა პროდუქტზე დავაწესოთ ფასი, რომელიც იქნება 

მომხმარებლებისთვის და ბაზრისათვის მისაღები და შესაბამისი. 

გ) ადგილი (Place) - იგულისხმება საქმიანობის ადგილი, სადაც საქონელი ან მომსახურება 

ხელმისაწვდომი ხდება მომხმარებლებისათვის. ეს არის დისტრიბუცია, მერჩენდაიზინგი 

და ა.შ. 

დ) სტიმულირება (Promotion) - შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის ყველა შესაძლო საქმიანობა, 

რასაც კომპანია ახორციელებს პროდუქტისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის 
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გავრცელებისათვის, რათა დაარწმუნოს მომხმარებელი რომ იყიდო სწორედ ეს პროდუქტი. 

ამისათვის ყველაზე ეფექტური მეთოდია რეკლამა, პრეზენტაციები და ა.შ. 

თუმცა მარტო მარკეტინგის იმედად არ უნდა იყოს ბიზნესი, რადგან მსოფლიო 

ძალიან აქტიური ტემპით ცხოვრობს და თუკი დავუშვათ მარტო რეკლამის იმედად 

ვიქნებით, რა თქმა უნდა ეს რეკლამა 10 000 ადამიანიდან შეიძლება 5000-მა ნახოს, მაგრამ 

აქედან მხოლოდ 100 ადამიანს დაამახსოვრდეს რის შესახებ იყო, შესაბამისად ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საფეხური ინოვაციურობაა ანუ იყო ბაზრის ნოვატორი, რათა შეძლო 

მუდმივად გააოცო მომხმარებელი. თუმცა სანამ ინოვაციებს შევეხებით ვფიქრობ ბიზნეს 

საქმიანობისას კარგი იქნება კომპანიამ ჩაატაროს პერიოდულად SWOT-ანალიზი, 

რომელიც განსაზღვრავს კომანიის ძლიერ (Strenghts) da სუსტ (Weakness) მხარეებს, 

შესაძლებლობებსა (Opportunities) და საფრთხეებს (Threats). თუმცა სასურველი იქნება 

მსგავსი კვლევა-ანალიზი ჩაატაროს ისეთმა პიროვნებამ ვინც საკუთარ სუბიექტურ 

მოსაზრებებს გადააბიჯებს და იქნება სრულიად ობიექტური, მოირგებს პოტენციური ან 

რეალური მყიდველის, კლიენტის, კონკურენტის ან უბრალოდ დამკვირვებლის როლს და 

შეაფასებს თუ რა ძლიერი მხარეები აქვს კომპანიას, რითაც შეუძლია მეტ წარმატებას 

მიაღწიოს, რა სისუსტეებია აღმოსაფხვრელი, რასაც ნებით ან უნებლიეთ გაურბის, 

განსაზღვრავს იმ შესაძლებლობებს, რის წინაშეც დგას და საფრთხეები, რაც ელის ბაზარზე 

საქმიანობისას. 

სწორედ ამიტომ SWOT-ანალიზი არ შეიძლება ვანდოთ ბიზნესის მფლობელებსა და 

მესაკუთრეებს ანუ მათ ვისაც ეკუთვნოდათ იდეა აღნიშნული კომპანიის დაარსების, 

რადგან როგორც წესი, ისინი მზად არ არიან მთლიანად დაშორდნენ საკუთარ 

წარმოდგენებს თავიანთი ბიზნესისა და საქმიანობის შესახებ. SWOT-ანალიზის ძირითადი 

პარამეტრები ასევე შიდა და გარე აუდიტია, რაც გვაძლევს საკმაოდ კარგ წარმოდგენასა და 

შედეგს კომპანიის მდგომარეობისა და პერსპექტივების შესახებ. აუცილებელია რეალური 

სურათის აღწერა და მიუკერძოებლობა, ასევე კონკურენტული უპირატესობის 

შესანარჩუნებლად სუსტ მხარეებზე მუდმივი მუშაობა, ასევე კონკურენტების შესწავლაც 

და თუ საჭიროა მათგან კარგი მაგალითის აღება, საბოლოოდ კი კომპანია მუდმივად უნდა 

იყოს მზად მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად. 

 შეიძლება გქონდეს კარგი პროდუქტი ან მომსახურება, მაგრამ საჭიროა მისი 

მუდმივი სრულყოფა და სიახლეების დანერგვა. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ გახდე 
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ან შეინარჩუნო ბაზრის ლიდერი პოზიციები, ინოვაციები კი კლიენტებთან ურთიერთობის 

სისტემაში ამის ხელშემწყობი ფაქტორია. ბაზარი ხომ სულ უფრო და უფრო ახალ 

მოთხოვნებს აყენებს და ამით ბანკებს, კომპანიებს აიძულებს მომხმარებელთა 

ინსტერესებთან ერთად სიახლეებიც აითვისონ. დიახ, ნამდვილად ასეა, ბაზარი 

გაჯერებულია პროდუქტით და მომსახურებით, ახლა მომხმარებელი ირჩევს მას და არა 

პირიქით, შესაბამისად კლიენტებს რომ მივაწვდინოთ ხმა საჭიროა ვიყოთ რამით 

გამორჩეულები, უნიკალურები, ტრადიციებისა და სიახლეების ნაზავით. 

რა არის ინოვაცია? ეს არის ინვესტიცია ნოვაციაში, კლიენტებამდე დაყვანილი და 

მათ მიერ ახალი ან სრულად შეცვლილი პროდუქტი ან მომსახურება. მაგალითად: 

აღარავის უკვირს მობაილბანკის არსებობა, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ბანკების 

მხრიდან უფრო მეტი სერვისის დანერგვა და მისი გამოყენების გამარტივება, 

კონკურენციის პირობებში პირველი წესია იყო სიახლეების მომტანი, ყოველივე 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მომხმარებელი ყოველთვის ირჩევს იმას, რაც ახალი და 

კარგია, თუმცა არსებობს მეორე უკიდურესობაც, როდესაც ვერ ელევიან ძველს. რისთვის 

იქმნება ინოვაციები? მათთვის ვისაც უყვარს სიახლე, სიმარტივე და კომფორტი.  

რა თქმა უნდა, საბანკო ბარათი ყველა ბანკს აქვთ, თუმცა უკონტაქტო საათი ან 

ვიდეობანკი ერთეულთა პროდუქტი/მომსახურებაა. გლობალიზაციის პირობებში კი 

არსებობენ ის ადამიანები ვინ ნოვატორულ პროდუქტს აუცილებლად იყიდიან, რაც არ 

უნდა ღირდეს და როგორიც არ უნდა იყოს, მარტო იმიტომ რომ იყვნენ პირველები ვისაც 

ექნებათ ეს პროდუქტი ან მომსახურება. თუმცა ეს არ ნიშნავს პროდუქციის ხარისხის 

ვარდნას ან ყველაფრის წარმოებას რაც კი იდეაში მოგვივა, რადგან აზრი, რომ 

მომხმარებელს რასაც შესთავაზებ ყველაფერს იყიდის და დასთანხმდება მაინც 

მოძველებულია, ამას კონკურენცია განაპირობებს, ამიტომ თუკი არ შეგიძლია 

უზრუნველყო აღნიშნული, საჭიროა დატოვო ბაზარი ან გადახედო საკუთარ კომპანიას 

სად არის ის ძირითადი ჩავარდნა, რაც უკუსვლას ან შეფერხებას განაპირობებს. იქნებ არ 

გყავს კვალიფიციური კადრები ან არ გაგაჩნია შესაბამისი ტექნოლოგიები ან გარემო. 

აუცილებელია ყველა დეტალის გათვალისწინება და ამ კომპინაციით სიახლეების 

დანერგვა. სწორედ ამიტომ როგორც ზემოთ აღვნიშნე მენეჯმენტი და მათ შორის ხარისხის 

მენეჯმენტი, SWOT-ანალიზი, სწორი მარკეტინგული მიდგომები და ინოვაციები ქმნიან 

წარმატებულ ბიზნესს. რატომ არიან მსოფლიოში ცნობილი ბრენდები უკვე წლებია ბაზრის 
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ლიდერები? იმიტომ რომ ისინი არიან ყველასთვის სასურველი, რადგან მათი სახელი 

ნიშნავს ხარისხს, წარმატებას და ა.შ. იმიჯის დამკვიდრება ადვილია მთავარი 

შენარჩუნებაა, ბიზნესი ეს ომია, სადაც მხოლოდ ძლიერები იმარჯვებენ და რჩებიან. 

III. დასკვნა 

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კლიენტის/მომხმარებლის ცნება საუკუნების წინ 

გაჩნდა და დღემდე ინარჩუნებს აქტუალურობას ნებისმიერი საქმიანობისას. ნებისმიერი 

პროდუქტი ან მომსახურება არსებობას იწყებს სწორედ მათთვის, შესაბამისად ბიზნესი 

საკმაოდ დიდი და საინტერესო უწყვეტი საქმიანობის პროცესია, სადაც მუდმივად საჭიროა 

იყო მობილიზებული და ორიენტირებული სიახლეებისთვის, რადგან არ იცი ბაზარი ხვალ 

რას გიმზადებს, რადგან იცვლება ადამიანთა წარმოდგენები, ფანტაზიები და მოთხოვნები. 

დასკვნაში კი კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ ის ძირითადი ფაქტორები, რაც საჭიროა 

ბიზნესისათვის: 

•  ბიზნესგეგმა/ფინანსური რესურსი; 

•  სწორი მენეჯმენტი/ხარისხის მენეჯმენტი; 

•  მარკეტინგული სტრატეგია და მიდგომები; 

•  კომპანიის შიდა და გარე აუდიტი/ SWOT-ანალიზი; 

•  ინოვაციები. 
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ვირტუალური რეალობის გამოყენება ტურისტული 
პროდუქტის წინწაწევისთვის 

 
 

მაია ღვინჯილია 

დოქტორი,ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 
 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ), ასოც. პროფესორი,  

 

 

Abstract 

With the help of virtual reality technologies it is possible to make certain impressions on a 

tourist; It has a kind of advertising function and has a great potential for promoting tourism and 

selling tourist products.  

Coronavirus has caused significant changes worldwide - primarily in the field of tourism 

and travel. Virtual reality can be an alternative to real travel, and one day it will partially change 

even such an experience. 

Virtual reality in tourism is not limited to promoting real travel, but in some cases it may 

be the best option for people who want to explore the world, but are physically limited. 

Keywords: Virtual reality, virtual tour. 

 

აბსტრაქტი: 

ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების საშუალებით შესაძლებელია 

ტურისტზე გარკვეული შთაბეჭდილებების მოხდენა; ის ერთგვარ სარეკლამო ფუნქციას 

ასრულებს და ტურიზმის პოპულარიზაციისა და ტურისტული პროდუქტების გაყიდვის 

დიდი პოტენციალი გააჩნია.  
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კორონავირუსმა მთელს მსოფლიოში სხვადასხვა სფეროებში გამოიწვია 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები- პირველ რიგში გავლენა მოახდინა მოგზაურობისა და 

ტურიზმის ინდუსტრიაზე. შესაძლოა, ვირტუალური რეალობა ნამდვილი მოგზაურობის 

ალტერნატივა გახდეს და ერთ დღეს ის ნაწილობრივ შეცვლის კიდეც ასეთ გამოცდილებას.  

ტურიზმში ვირტუალური რეალობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ რეალური 

მოგზაურობის ხელშეწყობით, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება საუკეთესო 

საშუალება იყოს იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ სამყაროს აღმოჩენა, მაგრამ 

ფიზიკურად შეზღუდულები არიან. 

საკვანძო სიტყვები: ვირტუალური რეალობა, ვირტუალური ტური. 

 

I. ვირტუალური რეალობა 

ვირტუალური რეალობა- „VR“ არის რეალური და ასევე ადამიანის წარმოსახვითი 

სამყაროს სიმულაცია. მოდელირებული სამყარო კი ტურისტული მიმართულებით მეტად 

მნიშვნელოვანია. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელობას იძენს ტურიზმის სფეროში, სადაც 

გამოცდილება ვიზუალურ სტიმულაციაზეა უშუალოდ დამოკიდებული.  

ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების საშუალებით შესაძლებელია 

ტურისტზე გარკვეული შთაბეჭდილებების მოხდენა; ის ერთგვარ სარეკლამო ფუნქციას 

ასრულებს და ტურიზმის პოპულარიზაციისა და ტურისტული პროდუქტების გაყიდვის 

დიდი პოტენციალი გააჩნია.  

ბევრი სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკაში და ასევე საქართველოშიც 

ტურიზმი დიდი ხანია წარმოადგენს ეკონომიკის მნიშვნელოვან დარგს. მსოფლიო 

გლობალიზაციის პირობებში ტურისტული ნაკადებისა და ეკონომიკური შემოსავლების 

მაჩვენებლები წლიდან წლამდე სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა.  მაგრამ 

გაუთვალისწინებელმა კოვიდ-19-ის პანდემიამ მსოფლიოს განსაკუთრებით იმ ქვეყნების 

ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დააზარალა, რომლებიც დამოკიდებული იყვნენ ტურიზმის 

სექტორზე. მათ შორისაა საქართველოც. 
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გლობალურ ბაზარზე ძირითადად ადგილი აქვს ტურისტული დანიშნულების 

ადგილების ჩამოყალიბების პროცესს,  სახელმწიფოები ირჩევენ ნიშას, რომლის 

დახმარებითაც ისინი გლობალურ ტურისტულ ბაზარზე კონკრეტულ ადგილს დაიკავებენ. 

კორონავირუსმა მთელს მსოფლიოში სხვადასხვა სფეროებში გამოიწვია 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები- პირველ რიგში გავლენა მოახდინა მოგზაურობისა და 

ტურიზმის ინდუსტრიაზე. შესაძლოა, ვირტუალური რეალობა ნამდვილი მოგზაურობის 

ალტერნატივა გახდეს და ერთ დღეს ის ნაწილობრივ შეცვლის კიდეც ასეთ გამოცდილებას.  

მაშინ, როდესაც მსოფლიოს ქვეყნების 90% იზოლირებულია, ვირტუალური 

ტურები უფრო და უფრო იზიდავს მოყვარულებს საზღვარგარეთ წასასვლელად. 

დღეისათვის ეს წარმოადგენს VR-ტექნოლოგიის გამოყენების შესაძლებლობას. ზოგიერთი 

ექსპერტი ვირტუალურ რეალობას განიხილავს, როგორც გადაჭარბებული ტურიზმის მიერ 

გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარებას. VR–ს გამოყენების პოტენციალი 

ბუნებაში ტურისტების ნაკადის უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად უკვე აშკარაა. ეს 

დასტურდება კორონავირუსის გამო კარანტინით გამოწვეული გარემოსდაცვითი 

გაუმჯობესების რამდენიმე მოულოდნელობით-სუფთა ჰაერითა და სუფთა წყლით.  

ვირტუალური რეალობის საშუალებით, მოგზაურებს შეუძლიათ იმოგზაურონ 

ვირტუალურად მათთვის სასურველ დესტინაციებში და შესაბამისად მათი გავლენა 

გარემოზე იქნება მინიმალური, თუმც ეს ვერ იქნება ის შეგრძნება, რასაც ადამიანი 

განიცდის ფიზიკურად ყოფნის დროს, მაგრამ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას, როგორც 

ტურისტების მიზიდვის ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმა. ტურისტებსაც თავის მხრივ 

გაუადვილდებათ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან მათ ექნებათ გარკვეული 

წარმოდგენა, თუ რისი მონახულება სურთ რეალურად. 

VR-ანუ ვირტუალური რეალობა, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დახმარებით 

სამგანზომილებიანი ვირტუალური სამყაროს მოდელირებას გულისხმობს. ვირტუალურ 

სამყაროში ადამიანი ხვდება სპეციალური ჩაფხუტის/მოწყობილობის დახმარებით, 

რომელიც ჩაფხუტზე დამაგრებულ პატარა ზომის ეკრანზე კომპიუტერული პროგრამის 

მიერ მოდელირებულ სამგანზომილებიან გამოსახულებას აჩვენებს. ისეთი შეგრძნება 

იქმნება, რომ თითქოს ახალ, შექმნილ სამყაროში იმყოფებით, ხოლო კარგი ყურსასმენების 

ან ხმის სისტემის მეშვეობით მოსმენილი ხმები  ამ შეგრძნებას ბევრად უფრო აძლიერებს.  
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ამ მოწყობილობის დახმარებით მომხმარებელს საშუალება ეძლევა  მოხვდეს 

ნებისმიერ ადგილას, დაათვალიეროს უცხო ქვეყნები, მუზეუმები, დატკბეს პეიზაჟებით, 

გაფრინდეს კოსმოსში და სხვ.  

 

II. ვირტუალური ტური  

ვირტუალური ტური ერთმანეთთან აკავშირებს რამოდენიმე 360°-იან პანორამას, 

რომელიც დანიშნულების ადგილზე სრულად დასწრების ეფექტის შექმნის საშუალებას 

იძლევა. ვირტუალური ტურის მეშვეობით ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სახლიდან 

გაუსვლელად შეაფასონ დესტინაციებზე არსებული მომსახურების საწარმოები და 

გადაადგილდნენ სხვადასხვა ობიექტებზე. როგორც ზემოთ ვახსენეთ, ეს მეთოდი იძლევა 

ახალი კლიენტების მოზიდვის შესანიშნავ შესაძლებლობას. 

აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ 2011 წელს განახორციელა 

პროექტი ,,ვირტუალური ტურები’’, რომლის საშუალებითაც ნებისმიერ მსურველს 

სააგენტოს ვებ-გვერდის საშუალებით შესაძლებლობა მიეცათ 360° გრადუსის რადიუსის 

ვირტუალური პანორამული ტურის საშუალებით დაეთვალიერებინათ ძმები ნობელების 

ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის 

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, არქეოლოგიური მუზეუმი, გონიო აფსაროსის მუზეუმ-

ნაკრძალი და პეტრას ციხე.1 

დღეს კი თანამედროვე გამოწვევევის ფონზე, რომელიც გამოწვეულია მსოფლიოში 

კორონავირუსის გავრცელებით, რამაც განაპირობა სახლიდან მუშაობასა და სწავლაზე 

გადართვა, ჩაიკეტა საზღვრები და ძალიან ბევრ ადამიანს სამოგზაურო გეგმები ჩაეშალა, 

აქვთ შესაძლებლობა ვირტუალურად იმოგზაურონ სხვადასხვა ქვეყანაში და გაეცნონ მათ 

კულტურასაც კი.  

როგორც წესი, ტურისტებს ნაკლებად აინტერესებთ ტერიტორიის და 

ატრაქციონების უბრალო შესწავლა. ისინი უფრო მეტად არიან ორიენტირებულნი ახალ 

გამოცდილებებსა და აღმოჩენა-შეგრძნებებზე. ვირტუალური რეალობის ამგვარი 

გამოცდილების რეპროდუქცია კი ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება. 

                                                            
1 https://ajaraheritage.ge/ge/exhibitions/proeqtebi-2011/virtualuri-turi 
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ვირტუალური რეალობის გამოყენებით შეუძლებელია ღამით გაურკვეველ ქუჩაზე 

გასვლა და ნაკლებად ცნობილი ატრაქციონის ან მყუდრო ადგილის აღმოჩენა - რა თქმა 

უნდა, თუ ეს პარამეტრები უკვე წინასწარ დაპროგრამებული არ არის. 

უილიამსმა და ჰობსონმა (1995 წ.) მათ მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე 

დაადგინეს, რომ ვირტუალური ტურისტული გარემო, რომლებიც გამდიდრებულია 

ინტერაქტიული მახასიათებლებით და შემუშავებულია სხვადასხვა ეფექტებით, დიდ 

გავლენას ახდენს ტურისტის ქცევაზე დაგეგმვის პროცესში და ამიტომ შეიძლება გავლენა 

იქონიოს მთლიან ტურისტულ სექტორზეც. უილიამსმა (2006) განაცხადა, რომ VR 

ტექნოლოგია მულტიმედიასთან ერთად შეიძლება დაეხმაროს მარკეტერებს შექმნას 

დაუვიწყარი გამოცდილება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ფაქტორს, მათ შორის ბრენდის 

ერთგულებასა და აღქმას. 

VR– სისტემების გამოყენების ერთ–ერთი მთავარი უპირატესობა ის ფაქტია, რომ 

მომხმარებელს შეუძლია წინასწარ შეარჩიოს დანიშნულების ადგილი. დანიშნულების 

ადგილის ორგანიზაციებს შეუძლიათ მომხმარებლისთვის გარკვეული ესკიზები შექმნან, 

რომელიც მომხმარებელს დაეხმარება ინფორმაციის მოგროვებასა და გადაწყვეტილების 

მიღებაში. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კლიენტმა ჯერ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება, 

დანიშნულების ადგილის შესახებ გამოსახულებები მათ მეხსიერებაში რჩება და შესაძლოა 

გამოიწვიოს რეალურ ცხოვრებაში დანიშნულების ადგილის მონახულების სურვილი.  ეს 

მოხსენიებულია ტურიზმის ევროპული კომისიის (ETC) 2006 წლის ანგარიშშიც, ტურიზმის 

გლობალური ტენდენციების შესახებ2:  

გამოცდილებაზე და გრძნობებზე დაფუძნებული მარკეტინგული შეტყობინებები 

უფრო მნიშვნელოვანი იქნება სამოგზაურო გადაწყვეტილებების მიღებისას - რისი 

გაკეთება შეგიძლიათ დანიშნულების ადგილზე და რა პირადი სარგებელი უნდა 

მიიღოთ?”. UNWTO-მ (2007) ასევე დაადგინა, რომ VR არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, 

რომელიც გავლენას ახდენს დანიშნულების მართვის განვითარებაზე. 

 

                                                            
2 https://etc-corporate.org/publications/?wpvtopic=market-
trends&wpv_aux_current_post_id=278&wpv_view_count=277-TCPID278- უკანასკნელად გადამოწმებულ  იქნა 
06/06/2020 წელს 
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III. როგორ შეიძლება VR-მა იმოქმედოს მომხმარებელთა მოგზაურობაზე? 

დანიშნულების მართვის ორგანიზაციის (DMO) ყველა ძალისხმევა, რომ გაზარდოს 

მომხმარებლის ცნობიერება და ინტერესი, დიდ გავლენას მოახდენს კლიენტის 

მოგზაურობის პირველ ეტაპზე. ვირტუალური რეალობა ძირითადად სამხედრო საავიაციო 

სფეროში და ვიდეოთამაშების მიმართულებით გამოიყენებოდა, მაგრამ იმდენად, 

რამდენადაც ტექნოლოგიები ჩვენს ყოველდღიურობასა და პროფესიულ საქმიანობაში 

დღითი დღე ადაპტირდება და გვიუმჯობესებს ცხოვრებას, ვირტუალური რეალობაც არ 

ჩამორჩება ამ ტენდენციას და ის მრავალ სფეროში ვითარდება, მათ შორის - განათლების 

მიმართულებითაც. 

რაც შეეხება საქართველოს, აქ შესაძლებელია, ვირტუალური რეალობის 

საშუალებით, წინასწარ მოინახულოთ სხვადასხვა ტურისტული ლოკაცია. ქართული 

კომპანია VRex-ი ქმნის ამ ვირტუალური რეალობის აპლიკაციას ტურიზმის განვითარებით 

დაინტერესებული ნებისმიერი დამკვეთისათვის. აპლიკაციის საშუალებით, რომელიც 

სხვადასხვა მოწყობილობაში ინტეგრირდება, ტურისტს შესაძლებლობა ექნება, 

თავგადასავლებისა და შეგრძნებების დონეზე გამოსცადოს, თუ რას პირდება კონკრეტული 

ადგილი თუ ტური საქართველოს გარშემო და ამის შემდეგ მარტივად გააკეთოს არჩევანი. 

კომპანია თანამშრომლობს სასტუმროებთან, ასევე ტურიზმის ეროვნულ 

ადმინისტრაციასთან და მათ მიერ შექმნილი პროდუქციით საქართველოს ვირტუალური 

რეალობა საერთაშორისო გამოფენებზე წარდგება3. 

მსოფლიოში მიმდინარე მდგომარეობიდან გამომდინარე დისტანციურად მუშაობა 

ბევრად აქტუალური და საჭირო გახდა. კომპანიები თუ უნივერსიტეტები უკვე იყენებენ 

ონლაინ პლატფორმებს, თუმცა მათი გამოყენებისას ურთიერთობა საკმაოდ შეზღუდული 

და არაკომფორტულია, რადგან შეუძლებელია შეხება, დანახვა ან გადაადგილება—ისე, 

როგორც რეალურ ცხოვრებაში. ვიდეო კონფერენციები პირისპირ განხორციელებულ 

ურთიერთობებს ვერ ჩაანაცვლებს. 

თუმც დღეს არსებული პრობლემის მოსაგვარებლად ვირტუალური რეალობა 

საკმაოდ კარგად გამოიყურება. პროექტებზე მუშაობისა და დოკუმენტების 

მიმოცვლისთვის VR-ის მეშვეობით დისტანციური მუშაობა ბევრად კომფორტული და 

                                                            
3 https://forbes.ge/blog/247/virtualuri-realoba-ganaTlebaSi-უკანასკნელად გადამოწმებულ იქნა 6.06.2020 წელს. 
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მარტივია. ადრე ამ ტექნოლოგიის გამოყენება აუცილებელი არ ყოფილა, რადგან 

შეხვედრების ჩატარება რეალურ ცხოვრებაშიც თავისუფლად შეიძლებოდა. ამჟამად კი 

როცა გარკვეული გამოწვევის წინაშე ვიმყოფებით ადამიანთა უმეტესობა ვალდებულია  

დისტანციურად იმუშაოს.  

ძალიან ბევრი მუზეუმი სთავაზობს დათმვალიერებლებს ვირტუალურ ტურებს; 

ბევრმა მათგანმა ციფრული კოლექციების უფასო დათვალიერების საშუალება მისცა 

მომხმარებელს. მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ ლუვრი, ბერლინის 

მუზეუმები, სადაც ვირტუალურ ტურს მუზეუმის მენეჯერები თავად გვთავაზობენ. რა 

თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გათვლილია, რომ ვიზიტორს მათი რეალურად მონახულების 

ინტერესი აღუძრან, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში აუცილებლად ესტუმროს მათ. 

სამწუხაროდ, არის შემთხვევები როცა შორეულ ქვეყანაში გამგზავრება ყველას არ 

შეუძლია. ამის მიზეზი  შეიძლება იყოს ფასი, დრო ან ფიზიკური შეზღუდვა. უკვე 

არსებობს პროექტები, რომელთა საშუალებითაც მოხუცებს, რომლებიც ნაკლებად 

მობილურები არიან, შეუძლიათ იმოგზაურონ ვირტუალურად მსოფლიოს ლამაზ 

ადგილებში. მაგალითად, ასაკოვან ქალბატონს შეუძლია განიცადოს წყალქვეშა 

თავგადასავალი ან ეტლში მჯდომ შეზღუდული შესაძლებლობის მომხმარებელს შეუძლია 

ვირტუალურად დალაშქროს მწვერვალები.  

ტურიზმში ვირტუალური რეალობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ რეალური 

მოგზაურობის ხელშეწყობით, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება საუკეთესო 

საშუალება იყოს იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ სამყაროს აღმოჩენა, მაგრამ 

ფიზიკურად არ შეუძლიათ ამის გაკეთება.  
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ბუნებრივი მოვლენები და მათი გავლენა ტურიზმის 
ინდუსტრიაზე 

 
ნინო ლეთანძე 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) 

 

Abstract 

Tourism industry is constantly influenced by external factors, but it is not always possible 

to give an unambiguous assessment of these impacts. Natural phenomena and political crises are 

difficult to control. Their impact on tourism is so enormous that it is necessary to study these 

interactions. 

Natural disasters in the Indian Ocean in 2004 led to significant economic losses in the 

region, affecting all sectors of economy, but especially tourism sector, since tourism is very sensitive 

to such processes. As a result of the tsunami, many well-equipped tourist infrastructures were 

destroyed. Recovery was soon achieved, but the factor of fear and danger significantly reduced 

tourism activities. 

Currently, highly developed countries are trying to develop their own system to manage 

natural disasters. A unified strategic direction has been developed around the world to study and 

forecast natural anomalies, coordinated by International Union for Conservation of Nature. 

Keywords: Natural Disasters, Cataclysms, Tourism Industry, Material Damage, Economic 

Consequences, Tourism Infrastructure, Tourist Safety.         
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აბსტრაქტი:   

ტურიზმის ინდუსტრია მუდმივად განიცდის გარე ფაქტორების გავლენას, მაგრამ 

ყოველთვის არ არის შესაძლებელი  ამ  გავლენების  ერთმნიშვნელოვანი შეფასება. 

ბუნებრივი მოვლენები  და პოლიტიკური კრიზისები იშვიათად ექვემდებარება 

კონტროლს, ხოლო მათი გავლენა ტურიზმზე იმდენად კოლოსალურია, რომ 

აუცილებელია ამ ურთიერთქმედებების შესწავლა. 

 2004 წელს ინდოეთის ოკეანეში მომხდარი კატასტროფის შედეგად  რეგიონის 

ქვეყნებმა განიცადეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი. განსაკუთრებით დაზარალდა 

ტურიზმის სექტორი, რადგან იგი ძალიან მგრძნობიარეა მსგავსი პროცესების მიმართ. 

ცუნამის შედეგად განადგურდა უამრავი კეთლმოწყობილი ტურისტული  

ინფრასტრუქტურა. აღდგენა მალევე მოხერხდა, თუმცა  შიშისა და საფრთხის ფაქტორმა 

მნიშვნელოვნად შეამცირა ტურისტული აქტივობები. 

სტიქიური მოვლენების პრევენციას გააჩნია რეგიონული (მსოფლიოსთან  

მიმართებაში) ასპექტები, რის გამოც მათი უსფრთხოების უზრუნველყოფის დონე 

სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. თანამედროვე მსოფლიოში პოლიტიკურად და 

ეკონომიკურად განვითარებული ყველა სახელმწიფო დიდ ყურადღებას უთმობს ბუნების 

ანომალიური მოვლენების შესწავლას, პროგნოზირებას, პრევენციას. ცდილობენ შექმნან 

უსაფრთხოების საკუთარი სისტემა იმ ერთიანი სტრატეგიული მიმართულების 

გათვალისწინებით, რომელიც შეიმუშავა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბუნების 

დაცვის ინსტიტუტმა. 

საკვანძო სიტყვები: ბუნებრივი კატასტროფები, კატაკლიზმები, ტურიზმის ინდუსტრია, 

მატერიალური ზარალი, ეკონომიკური შედეგები, ტურისტული ინფრასტრუქტურა,  

ტურისტების უსაფრთხოება. 

  



37

 

I. შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიო ნაკლებ სტაბილურ ურთიერთკავშირშია, რაც ხშირად 

აისახება ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროზე: ტრანსპორტი, ფინანსები, საინფორმაციო-

ტექნოლოგიური ინდუსტრია. ეს ურთიერთკავშირი განაპირობებს იმას, რომ კრიზისების 

პროლიფერაციის მიზეზები კომბინირებულია. კრიზისები და კატასტროფული 

მოვლენები განსაკუთრებით გახშირდა 21-ე საუკუნის გარიჟრაჟზე. სხვადასხვა 

ეგზოდინამიკური პროცესების (წყალდიდობა, ქარიშხალი, მიწისძვრა) შედეგად  ქვეყნებმა 

მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, მატერიალური და მორალური ზარალი განიცადეს. 

სტატისტიკა ადასტურებს, რომ მსოფლიოში სტიქიური უბედურებებისაგან მიყენებული 

ეკონომიკური ზარალი მილიარდობით ამერიკული დოლარით განისაზღვრება, მაგრამ 

განუსაზღვრელია ადამიანური მსხვერპლი, რომელიც თან ახლავს სტიქიურ 

უბედურებებს. 

II. ძირითადი ნაწილი 

კლიმატის ცვლილების ამჟამინდელი ფენომენი, რომელსაც უკავშირდება 

გახშირებული ბუნებრივი კატაკლიზმები, საცნაური გახდა წინა საუკუნის 70-იანი 

წლებიდან. ამ პერიოდს უკავშირდება მეცნიერების მიერ ვარაუდის დადასტურება 

პლანეტის მასშტაბით საშუალო ტემპერატურის აწევასა და ნალექების მოჭარბებულ 

რაოდენობაზე, რაც მრავალი უკიდურესად უარყოფითი ფორმით ვლინდება. 

თანამედროვე მსოფლიოში განსხვავებულია ამ მოვლენების სისწრაფე და მასშტაბები.  

კლიმატის ცვლილება იწვევს ეკოსისტემების სახეცვლილებას ან გადაგვარებას, 

იზრდება ადამიანებს შორის ეპიდემიების გავრცელების რისკი. თანამედროვე მსოფლიოში 

კლიმატის შეცვლა, ასევე, უკავშირდება ადამიანის საწარმოო საქმიანობას და ინტენსიურ 

ინდუსტრიალიზაციას: ატმოსფეროში გამოყოფილი აირები ცვლიან  მის შემადგენლობას 

და ხელს უშლიან დედამიწის ზედაპირიდან  სითბოს დაკარგვას. ამ აირებს ,,სათბურის 

გაზები” ეწოდებათ. მათი მიზეზით გამოწვეული პრობლემების ინტენსივობა 

საგრძნობლად გახშირდა და საჭიროებს დროულ გადაწყვეტას. 

XXI საუკუნეში  გახშირებული   ბუნებრივი კატაკლიზმებისა  და ტერორიზმის გამო 

ტურისტები და ტურისტული მომსახურების მიმწოდებლები მიეჩვივნენ, რომ ქვეყნებში 

ახალი ტურისტული მიმართულებები ჩნდება,  რაც უკავშირდება  ტურიზმის  სფეროს 
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მაღალ მოქნილობას.  აღსანიშნავია, რომ კრიზისი უფრო ადვილად გადააქვთ 

განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებს, რადგან ამ ქვეყნების ტურისტული ბაზარი 

კრიზისულ სიტუაციებში უფრო მარტივად იმართება. 

წამყვან ტურისტულ ქვეყნებში ტურისტების შემოსვლაზე და ტურიზმიდან 

მიღებულ შემოსავლებზე აისახა 21-ე საუკუნეში გახშირებული სტიქიური მოვლენები და 

კატაკლიზმები. 2002 წლის ზაფხულში წყალდიდობამ, რომელსაც ,,საუკუნის 

წყალდიდობა უწოდეს“, მოიცვა ევროპის 13 ქვეყანა. გადაუღებელმა  წვიმებმა  

განსაკუთრებით დააზარალა ჩეხეთი, სლოვაკეთი, გერმანია და ავსტრია. დაიღუპა 230 

ადამიანზე მეტი. ეკონომიკურმა ზარალმა შეადგინა დაახლოებით 17,4 მილიარდი ევრო. 

გერმანია  2002  წლამდე  ყველაზე მონახულებადი ქვეყნების ათეულში იყო.  მომდევნო 

წელს  ტურისტული აქტივობები  მხოლოდ 2,3%-ით (999,430) გაიზარდა.     

 

ნახაზი 1. ტურისტული  ნაკადების  შემოსვლა,  გერმანია 

 

წყარო:  http://knoema.ru/atlas/  
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2002-2003  წლებში  გერმანიაში ტურისტული  ნაკადების   შემცირება  აისახა  

ტურიზმიდან  მიღებულ  შემოსავალზე: თუ  მომდევნო  2003–2004  წლებში  შემოსავლის 

ზრდა დაფიქსირდა 20,8 %,   2002-2003  წლებში  შემოსავალი გაიზრდა  მხოლოდ   12,7 5%-

ით. 

 

ნახაზი 2. შემოსავალი ტურიზმიდან,  გერმანია 

 

წყარო:  http://knoema.ru/atlas/  

 

ძალიან ძვირი უჯდება კაცობრიობას ბუნებრივი ,,სიურპრიზები’’.  მაგალითად, 

2010 წელს ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევას ადამიანის მსხვერპლი და ნგრევა არ 

მოჰყოლია, მაგრამ მაინც შესულია ამ საუკუნის ყველაზე მასშტაბურ სტიქიურ 

უბედურებათა რიცხვში. ეკონომიკური შედეგები იყო საკმაოდ სერიოზული, რადგან 

გადაიდო 100 000-ზე მეტი ავიარეისი და ათეულობით აეროპორტი დაიხურა. ზარალმა 

შეადგინა დაახლოებით $7,3 მილიარდი, აქედან მხოლოდ ავიაკომპანიებისთვის 

მიყენებული ზარალი გახლდათ დაახლოებით 1,7 მილიარდი ევრო, ხოლო ტურისტული 

ინდუსტრიისა და ავიაგადაზიდვების ზარალმა აეროპორტების დახურვიდან პირველი 

სამი დღის განმავლობაში შეადგინა 1 მილიარდი ევრო. ევროპის კონტინენტის  გავლით 

გაუქმდა 60 ათასზე მეტი რეისი, კომპანიები იძულებული გახდნენ სასტუმროებში 

მგზავრების განთავსების ხარჯები თვითონ დაეფარათ. საჰაერო ტრანსპორტის 
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საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური დირექტორის განცხადებით, კრიზისმა მოიცვა 

მსოფლიო ავიაციის 29%, მის ,,ტყვეობაში” ყოველდღიურად აღმოჩნდა  1.2 მლნ.  მგზავრი. 

ევროპის უმსხვილესმა ტუროპერატორმა - Tul Travel-მა თავის საიტზე გამოაქვეყნა 

ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად მიღებული ზარალის რაოდენობა: ყოველდღიურმა 

დანაკარგმა შეადგინა 5-6 მილიონი ფუნტი სტერლინგი. ევროპის ქვეყნების საჰაერო 

სივრცის დახურვა გამოიწვია ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილმა ფერფლმა. ,,საჰაერო 

კრიზისმა” მოიცვა მთელი ევროპის ტურისტული ინდუსტრია.  იძულებული გახდნენ  

გაეუქმებინათ 175 ათასი ტური და გაეყვანათ 180 ათასი მოგზაური, რომლებიც სხვადასხვა 

აეროპორტებში ელოდებოდნენ რეისებს. შედეგად, კომპანიებმა დაკარგეს 90 მილიონი 

ფუნტი სტერლინგი (139 მლნ. აშშ დოლარი). ტუროპერატორების ზარალი დაბეგვრის 

გარეშე, სამი თვის განმავლობაში გაიზარდა 333 მილიონი ფუნტი სტერლინგიდან  367 

მილიონამდე.  

2005 წლის ქარიშხალი „კატრინა“ გახდა აშშ-ს ისტორიაში  ერთ-ერთი ყველაზე 

დამანგრეველი სტიქიური უბედურება. დაზიანდა და დაინგრა 1,2 მილიონზე მეტი სახლი, 

დაიტბორა ახალი ორლეანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. 1800-ზე მეტი ადამიანი 

დაიღუპა, 600000-ზე მეტი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლი. 

ეკონომიკურმა  ზარალმა შეადგინა  108 მილიარდი აშშ დოლარი.  

2005 წლის ქარიშხალმა გავლენა იქონია ტურისტების შემოსვლაზე:  მომდევნო 

წელს მხოლოდ 1,771,000 ( +3,6%) ტურისტი ჩამოვიდა, როცა 2004 - 2005 წლებში 

ტურისტული  ნაკადების ზრდა იყო 6,7%, რაც შესაბამისად აისახა ტურიზმიდან მიღებულ 

შემოსავლებზე.  

2014 წლის ქარიშხალი  ,,სენდის” დროს ნგრევა არ იყო ისეთი მასშტაბური, როგორც 

„კატრინას“ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ქარიშხალი შეეხო არა მარტო შტატებს, არამედ კარიბის 

რეგიონის შვიდ ქვეყანას. დაიღუპა 132 ადამიანი, დაინგრა და დაზიანდა 305 000 სახლი. 

ეკონომიკური ზარალი იყო დაახლოებით 50 მილიარდი აშშ დოლარი. 
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ნახაზი 3. ტურისტების  შემოსვლა,  აშშ  

 

წყარო:  http://knoema.ru/atlas/  

 

 ნახაზი 4. შემოსავლები ტურიზმიდან,  აშშ   

  

წყარო:  http://knoema.ru/atlas/  
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2004 წლის  26 დეკემბერს  ადგილობრივი დროით 07:58:59 სთ-ზე ინდოეთის ოკეანეში 

დაფიქსირდა  მიწისქვეშა ბიძგები. მიწისძვრის შედეგად  გამოწვეული ცუნამი მსოფლიო 

ისტორიაში შევიდა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მომაკვდინებელი. იგი შეეხო 15 

ქვეყანას და დაიღუპა 250 ათასზე მეტი ადამიანი, (მათ შორის ტურისტები). დაღუპულთა 

ზუსტი რაოდენობა არ არის ცნობილი. 

ინდოეთის ოკეანეში სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალდა 

ეკონომიკურად ჩამორჩენილი ქვეყნები. შესაბამისად, მატერიალური ზარალის  

მასშტაბების  განსაზღვრა ვერ მოხერხდა ისე,  როგორც მაგალითად, 2010 წელს იაპონიაში 

მომხდარი ცუნამის დროს. 2004 წლის კატასტროფის გამო  ეკონომიკურმა ზარალმა    

შეადგინა დაახლოებით 34 მილიარდი აშშ დოლარი. ოფიციალურად დადასტურებულზე 

გაცილებით დიდი გახლდათ ადამიანური მსხვერპლი. შრი-ლანკას სამხრეთ-

დასავლეთით, სანაპიროსთან ახლოს ტალღებმა დაფარა მგზავრებით სავსე მატარებელი.  

დაიღუპა 1700 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ეს ფაქტი უდიდეს სარკინიგზო 

კატასტროფად ითვლება თანამედროვე მსოფლიოს ისტორიაში. ინდოეთის ოკეანეში 

მომხდარი კატასტროფის შედეგად დაიღუპა და დაიკარგა 9000-მდე  ტურისტი,  

ძირითადად ევროპის და სკანდინავიის ქვეყნებიდან. მაგალითად, შვედი ტურისტებიდან  

დაიღუპა 60 და 1300- მდე უგზოუკვლოდ დაიკარგა.  

დედამიწაზე ერთ-ერთი ულამაზესი და მიმზიდველი  ადგილი ტაილანდი ცუნამის 

შემდეგ წამებში ნამდვილ სასაკლაოს დაემსგავსა. ყველაზე დიდი ზარალი ტაილანდმა 

განიცადა, თუმცა აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ხელისუფლებას  უკვე  ცუნამიდან მესამე 

დღეს ჰქონდა შედგენილი ევაკუაციის გეგმა და აგზავნიდნენ დამხმარე კადრებს უცხოელი 

ტურისტების გამოსაყვანად. სწრაფი რეაგირების შედეგად უამრავი უცხოელი ტურისტის 

გადარჩენა მოხერხდა. ტაილანდის ხელისუფლება ტრაგედიის შემდგომ  დაუკავშირდა  

მსოფლიო ორგანიზაციებს და ჩაერთო მსგავსი მოვლენების კვლევებში. ამჟამად  

შექმნილია სისტემა,  რომელიც ამცნობს მოსახლობას მოსალოდნელი საფრთხის  შესახებ.  

ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ტურისტთა მშვიდ ცხოვრებას და  უსაფრთხო დასვენებას 

ტაილანდზე. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განახლებისთვის ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსი გახარჯა: გამოიყენეს რკინაბეტონის 

კონსტრუქციები, რომლის კედლებიდან კუთხეები მიმართული იყო ცუნამის ტრაექტრიის 

მიმართულებით, რაც ამცირებს ამ შენობების ნგრევასა და წყლისმიერ ჩამოშლას.  
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ინდოეთის ოკეანეში მომხდარი კატასტროფის  შედეგად  ამ რეგიონის ქვეყნებმა 

განიცადეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი, რომელიც ყველა სფეროს შეეხო, მაგრამ  

განსაკუთრებით იგი აისახა ტურიზმის სექტორსა და მეთევზეობაზე. ტურიზმი ძალიან 

მგრძნობიარეა კრიზისების მიმართ. ცუნამის შედეგად განადგურდა უამრავი 

ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და მრავალი ჰოსტელი თუ რესტორანი, ყველანაირი 

კეთლმოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა. მათი აღდგენა მალევე მოხერხდა, 

თუმცა  შიშისა და საფრთხის ფაქტორმა მნიშვნელოვნად შეამცირა ტურისტული 

აქტივობები.  

III. დასკვნა 

მსოფლიოში არსებობს თანამედროვე ხელსაწყოები და დანადგარები, რომლებიც 

აქტიურად იძლევიან სიგნალებს  მიწისძვრის დაწყების შესახებ. 2004 წლამდე  ინდოეთის 

ოკეანეში მსგავსი სისტემები არ   იყო დამონტაჟებული და ვერ მოხერხდა სანაპირო ზოლზე 

მყოფი  ადამიანების გაფრთხილება.  გაერთიანებულ ერების ორგანიზაციამ კატასტროფის 

შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება ინდოეთის ოკეანეში შეექმნა გამაფრთხილებელი  

სისტემები, რომლებმაც 2006 წელს დაიწყეს ფუნქციონირება. 

სტიქიური მოვლენების პრევენციას გააჩნია  რეგიონული (მსოფლიოსთან  

მიმართებაში) ასპექტები, რის გამოც მათი უსფრთხოების უზრუნველყოფის დონე 

სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. თანამედროვე მსოფლიოში პოლიტიკურად და 

ეკონომიკურად განვითარებული ყველა სახელმწიფო დიდ ყურადღებას უთმობს ბუნების 

ანომალიური მოვლენების შესწავლას, პროგნოზირებას, პრევენციას. ცდილობენ შექმნან 

უსაფრთხოების საკუთარი სისტემა იმ ერთიანი სტრატეგიული მიმართულების 

გათვალისწინებით, რომელიც შეიმუშავა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბუნების 

დაცვის ინსტიტუტმა. 
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საქართველოს განთავსების საშუალებებში დასუფთავება -
დეზინფექციის სტანდარტები ახალ რეალობაში 

 
 

ლარისა დოლიკაშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ),  
ასოცირებული პროფესორი   

 

Abstract 

At the state level, standards of cleanliness in hotels should be developed in accordance with 

the recommendations of  WHO, for this purpose it is necessary to create a group of experts and 

infectious disease specialists who will develop standards of cleanliness and safety. This will be 

mandatory for all hotels located in Georgia, except for branded ones. Failure to comply with the 

standard should result in suspension of service. 

The implementation of the developed standards should be a kind of advertising event, 

according to how the equipped staff "wash-bake" their hotels to get "Operation-like" sterile 

numbers, which should be massively covered by the media, so that both domestic and foreign 

tourists know what is being done now. And how Preparing to get tourists. How to take care of their 

health. 

The types of disinfectants should be recorded in the standard, selected in advance. It will 

be very good in Georgia if they are produced and if the state does not take appropriate measures as 

soon as possible. (Hotels will increase costs in this regard, and local production should be affordable) 

Particular attention should be paid to the development of hotel room current and general 

cleaning standards, linen and towel, selection, use and washing standards - setting the temperature 

regime, regardless of the hotel class, it should be mandatory to equip rooms with primary hygiene 

products, etc. 

Key Words: Hotel, service, standard, safe, disinfection 
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აბსტრაქტი 

სახელმწიფო დონეზე უნდა შემუშავდეს ჯმო-ის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით სასტუმროებში სისუფთავის დაცვის სტანდარტები, ამისათვის  

საჭიროა შექმნას ექსპერტებისა და ინფექციონისტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი, 

რომელიც სისუფთავის და უსაფრთხოების სტანდარტებს შეიმუშავებენ. ეს იქნება 

შესასრულებლად ყველა სასტუმროსათვის სავალდებულო,  რომელიც საქართველოში 

მდებარეობს, გარდა ბრენდულებისა.სტანდარტის შეუსრულებლობამ უნდა გამოიწვიოს 

მომსახურების გაწევის შეჩერება. 

შემუშავებული სტანდარტების შესრულება  უნდა გახდეს ერთგვარი სარეკლამო  

ღონისძიება, შესაბამისად აღჭურვული პერსონალი როგორ ახდენს თავიანთი 

სასტუმროების „გარეცხვა - გამოხარშვას“, რომ მივიღოთ „საოპერაციოს მსგავსი“ 

სტერილური ნომრები, რომელიც მასიურად უნდა გააშუქოს მედია მასმედიის 

საშუალებებმა, რომ როგორც შიგა ასევე  უცხოელმა ტურისტებმა იცოდნენ რა კეთდება 

ახლა, და როგორ ვემზადებით ტურისტების მისაღებად. როგორ ვზრუნავთ მათ 

ჯანმრთელობაზე.  

სადეზინფექციო საშუალებების  სახეობები უნდა ჩაიწეროს სტანდარტში,  

შერჩეული უნდა იქნას  წინასწარ. ძალიან კარგი იქნება საქართველოში თუ მოხდება მათი 

წარმოება და ამხვრივ სახელმწიფო თუ გაატარებს შესაბამისს უსწრაფესს ღონისძიებებს. 

(სასტუმროებს ამ მხრივ ხარჯები მოემატებათ, და ადგილობრივი წარმოება  

ღირებულებითაც  მისაღები უნდა იყოს ) 

განსაკუთრებით  ყურადღება უნდა მიექცეს  სასტუმროს ნომრის მიმდინარე და 

გენერალური დალაგების სტანდარტების შემუშავებას, თეთრეულის და პირსახოცის, 

შერჩევის, გამოყენებისა და რეცხვის სტანდარტებს - ტემპერატურული რეჟიმის დაწესებას, 

მიუხედავად სასტუმროს კლასისა სავალდებულო უნდა გახდეს ნომრების  აღჭურვა  

პირველადი მოხმარების ჰიგიენური საშუალებებით და სხვ. 

საკვანძო სიტყვები: სასტუმრო, მომსახურება, სტანდარტი, უსაფრთხო, დეზინფენქცია 
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I. შესავალი 

სულ მალე აუცილებელი იქნება მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება, რაც 

საერთაშორისო ტურიზმში იმპორტირებულ შემთხვევებს აგვარიდებს  და შიდა 

ტურიზმში უსაფრთხო დასვენების  შესაძლებლობას მიგვაღწევინებს. ამას ქვეყანა 

მომზადებული უნდა დახვდეს. ტურისტების ჩამოსვლის წამიდან აეროპორტი იქნება თუ 

საბაჟო გამშვები პუნქტები, უნდა დაიწყოს ტურისტებზე ზრუნვა, თერმოსკრენინგი, 

ტემპერატურის გაზომვა, თუ პირბადეების  დარიგება,  სტუმართმოყვარეობის იმდაგვარი 

ელემენტებით უნდა განხორციელდეს, როგორც ადრე,  ჩამოსვლის ადგილზე სტუმრებს 

ღვინით თუ ყურძნის კალათით ვხვდებოდით. 

 საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ხელძღვანელობით, ჯმო-ის 

რეკომენდაციების გათვალისწინებით ტრანსპორტში, კვების დაწესებულებებში, 

სასტუმროებში, გართობის ინდუსტრიისთვის, თუ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 

ობიექტებისათვის და სხვ. უნდა შემუშავდეს სისუფთავის დაცვის სტანდარტები, არ 

ვამბობთ ახალს, იმიტომ რომ ამდაგვარი სტანდარტი საქართველოს განთავსების 

საშუალებებში არც არასოდეს გვქონია. დღეისათვის გადაუდებლად   საჭიროა  შექმნას 

ეპიდემიოლოგების, ექსპერტებისა და ინფექციონისტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი,  

რომელიც განთავსების  საშუალებებისათვის სტანდარტებს შეიმუშავებენ.   

ამ სტანდარტების შესრულება იქნება ყველასთვის სავალდებულო. ჰიგიენისა და 

სანიტარიის დაცვის საკითხები უნდა იყოს ყველა სასტუმროსათვის ერთი და იგივე, 

მიუხედავად სასტუმროს საკუთრებისა,  კლასისა თუ ტიპოლოგიისა. (აქ არ იგულისხმება 

ბრენდული სასტუმროები, მათ საკუთარი სტანდარტები აქვთ).  ტურიზმის იდუსტრიაში 

შეიძლება რაიმე წამახალისებელი „სისუფთავის სტანდარტის ბარათი“, „სერთიფიკატი“ 

დაინერგოს. (მიენიჭება მას ვინც  შესაბამისი სტანდარტებით იმუშავებს)   რაც თითოეული 

ტურისტული საწარმოსათვის იქნება, როგორც კარგად ჩასატარებელი მარკეტინგული 

ღონისძიების რაღაც ნაწილი, თუნდაც დასაწყისი...როგორც მთავარი PR - ღონისძიება --

სისუფთავისა და უსაფრთხოების სტრატეგიის. ეს უნდა გააშუქოს მედია მასმედიის, 

საშუალებებმა  იმდაგვარად, რომ  განთავსების საშუალებებისათვის ერთგვარი რეკლამის, 

წინწაწევის  საშუალება  გახდეს. სარეკლამო საშუალებებში კარგი იქნება  თუ წამოიწევა  

ეპიდემიასთან ბრძოლის საქართველოს ყველაზე კარგი შედეგი, რაც ერთ-ერთი 

მოსაზრებით  ღვინის,  ქვევრის ღვინის უწყვეტად გამოყენების პროცესს  უკავშირდება - 
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სხვადასხვა სლოგანებით - „ქართული ღვინო კორონას კლავს“ „ქვევრის ღვინო 

იმუნიტეტის გაძლიერების  ყველაზე  გამოცდილი საშუალება“ „თბილისში -  ევროპაში 

ყველაზე სუფთა ჰაერი“, “საქართველო ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა“. ასევე თბილისში  

გადარეცხილი ქუჩებს თუ  დაემატება არა მარტო დეზინფიცირება სატრანსპორტო 

საშუალებების, არამედ დასუფთავება-გაწმენდის სამუშაოები, რაც მართლა სჭირდება 

ყველანაირ  სატრანსპორტო საშუალებას მთლიანად საქართველოში.  

სტანდარტებს ზოგადად  შეიმუშავებს სასტუმრო, რომელიც წარმოადგენს 

შეთავაზებულ მომსახურებისა და პროდუქტისათვის წინასწარ შემუშავებული ნორმების 

ერთობლიობას. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე,  ტურისტმა რომ აგირჩიოს, 

გესტუმროს   და  მიაღწიო წარმატებას ბაზარზე, აუცილებელია, შეხვდე სრულიად 

მომზადებული, მომსახურების ახალი ტექნოლოგიებითა და სისუფთავის მაღალი 

სტანდარტებით, რომელიც იქნება  მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიციის რეკომენდაციებზე 

დაყრდნობილი. მაგრამ, რადგან ეს უნდა იყოს სავალდებულოდ შესასრულებელი ყველა 

სასტუმროსათვის, აუცილებლად მიგვაჩნია ამ ეტაპზე, შემუშავებული იქნას ერთობლივად 

კომპენტენტური პირების მიერ, შესაბამისი დარგის სპეციალისტების მონაწილეობით. 

გთავაზობთ ჩვენც ხედვებს რა მიგვაჩნია ამ მხრივ აუცილებლად გასაკეთებელ-

დასანერგად. განსაკუთრებით ყურადსაღებია სასტუმროს ყველა სამსახურში-

განყოფილებისთვის შემუშავდეს სტანდარტები და მოხდეს ამ სტანდარტების შესრულების 

გაკონტროლება.  

 

II. ძირითადი ნაწილი 

სასტუმროები ძირითადად  შეგება:  მიღება-განთავსების, დაჯავშნის, დიასახლისის 

სამსახურის, საინჟინრო ტექნიკური, უსაფრთხოების, კვებისა და სასმელების, ადამიანური 

რესურსების, მარკეტინგის, საფინანსო  სამსახურებისაგან. აქ მომუშავე თითოეული 

თანამშრომელი   სტუმრებთან  კონტაქტურობის მიხედვით  არის : მაღალი 

კონტაქტურობის (რეცეფციონისტები, მოახლეები, შვეიცარი, მიმტანი, მებარგული, 

სამედიცინო პერსონალი, საპარიკმახერო, მძღოლი და სხვ.) და ნაკლებკონტაქტური   

(რესტორნის სამზარეულოს პერსონალი, ქიმწმენდა და სხვ.). ამიტომ აქამდე თუ ძალიან 

დიდი ყურადღება ეთმობოდა სტუმართან პირდაპირი კავშირების დროს მთელი რიგი 

ადამიანური ურთიერთობების წარმოჩენას, სტუმართან შეხვედრის, დაბინავების, 
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გაცილების  და ა.შ. სტანდარტებს, რაც თითოეულ სასტუმროს თავისთვის ქონდა 

შემუშავებული ახლა   სახელმწიფოს დონემდე ვფიქრობ საჭირო იქნება ახალი 

სტანდარტების გაწერა და მისი შესრულება კი სავალდებულო. განვიხილოთ თითოეული 

განყოფილების მიხედვით რაც ვფიქრობთ აუცილებლად შესასრულებელი უნდა იყოს 

ნებისმიერი განთავსების საშუალებისათვის, დაწყებული სატუმრო სახლებით, 

მოტელებით, ჰოსტელებით, დამთავრებული  ქართული ინვესტიციებით აშენებული 

მაღალი კლასის სასტუმროსათვის.  სისუფთავის სტანდარტი საერთო უნდა იყოს 

ნებისმიერი ვარსკვლავის სასტუმროსათვის. 

სასტუმროს სტუმარი  პირველად  სადაც მიდის  მიღება-განთავსების სამსახურია,  

რომელიც  ორი ნაწილისაგან შედგება:  

front office - თავად  მიმღები,  სადაც უშუალოდ თანამშრომლებისა და სტუმრების 

ურთიერთობა ხდება,  

back office - წარმოადგენს  სამუშაო სივრცეს, რომელიც სხვადასხვა საოფისე 

ფუნქციების ავტომატიზაციასთან ერთად, სასტუმროს ცალკეულ დეპარტამენტებთან  

დისტანციურად მუშაობის საშუალებას იძლევა, რომელიც აუცილებლად მიმღების 

მაგიდის უკან უნდა მდებარეობდეს და უნდა იყოს ამოღებული სტუმრების 

თვალთახედვიდან. იქ თითოეული თანამშრომლის „შიდა სივრცე“ მდებარეობს, სადაც მას 

შეუძლია გასვლა და საჭირო საქმის შესრულება. Back Office-ში ასევე მდებარეობს 

დაჯავშნის სამსახურის თანამშრომლებისა და მიღება-განთავსების სამსახურის  

ხელმძღვანელის სამუშაო არეალები. 

მიმღები (Reception) - ეს არის სასტუმროს  ვესტიბიულის  ცენტრალური ზონა,  

პერსონალისა და სტუმრების ურთიერთობის ძირითადი ადგილი. ადგილების  დაჯავშნა, 

რეგისტრაცია და სტუმრების განთავსება, გადახდების შედგენა გასვლისას, ნომრების 

გასაღების შენახვა და გაცემა, სხვადასხვა ინფორმაციისა და დამატებითი მომსახურეობის 

გაცემა - დაწყებული ტაქსის გამოძახებიდან, ნომერში ვახშმის შეკვეთით  დამთავრებული 

-  ყველა ამ და კიდევ სხვა ფუნქციებს ასრულებს  მიმღების სამსახური 24 საათის  

განმავლობაში.   შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს უცხოური ქვეყნების გამოცდილება, 

რომელსაც ისინი პანდემიამდეც იყენებდნენ, ნაკლებკონტაქტურობის თვალსაზრისით  

ჩვენთანაც მაღალი კლასის  სასტუმროები თუ დანერგავენ   რეგისტრციის ისეთ 

აპრობირებულ მეთოდს  კარგი იქნება. მაგალითად, მიმღებში - დიდიხანია Wyndham-ის 
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სასტუმროს ქსელში  (აშშ).- სტუმრებს სასტუმროს თანამშრომლები ჯიბის კოპიუტერებით 

ხვდებიან, პირდაპირ ჰოლში არეგისტრირებენ და აცილებენ ნომრებში. ლოს-ანჯელესის 

სასტუმრო „ანძაზ-ჰაიატი“ სტუმრებს მიმღების სტენდის გარეშე ხვდება: აქ არ არსებობენ 

არც ტელეფონები არც თანამშრომლები, ამის მაგივრად სასტუმროში და სტუმრის 

ტრანსფერის განსახორციელებელ სატრანსპორტო საშუალებებში კომპიუტერული  

თვითმომსახურების ტერმინალები დგას, რომლებიც აძლევს სტუმრებს საშუალებას 

დაადასტურონ ჩამოსვლა ჯავშნის ნომრის მეშვეობით და მიიღონ ნომრის გასაღები, და 

ასევე დაჯავშონ ადგილი რესტორანში. გარდა ამისა, რეგისტრაციის ავტომატური სისტემა 

არკვევს სტუმრს, თუ რომელ საათზე  სურს სხვადასხვა სახის დამატებით მომსახურებებზე  

ჩაწერა და რომელ მაგიდას დაჯავშნის ვახშმისთვის. იგივენაირად სარგებლობენ  

სტუმარები ამდაგვარი ტერმინალებით  სასტუმროდან გაწერისასაც. 

ხოლო იმ სასტუმროებს ვისაც ასე სწრაფად არ შეეძლება „ფრონტ დესკის გარეშე 

“იმუშაოს,  საჭირო იქნება პერსონალის აღჭურვა შესაბამისი „უნიფორმით“ რომელიც რა 

თქმა უნდა განსხვავებული იქნება აქამდე არსებული უნიფორმებისაგან იმით რომ ეს 

იქნება პერსონალის დაცვის ერთერთი საშუალება, ნიღბებით და ხელთათმანებით რა 

რეკომენდაციებსაც იძლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. ყველა იმ საკითხის 

გათვალისწინებით. ყველაზე უფრო შრომატევადი სამუშაოს განხორციელება 

დიასახლისის სამსახურს მოუწევს: 

1. სასტუმროს შესასვლელში და მიმღებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: 

აუცილებლად მიგვაჩნია სასტუმროში შესვლის ორმაგი ბარიერი: პირველი -  რომელითაც 

ფეხსაცმლიდან მტვრის ნაწილაკების მოშორება იქნება შესაძლებელი (სპეციალური  

დასაფენები ჯაგრისის მსგავსი ზედაპირებით), მეორე დეზობარიერები. მიმღებში    

თვალსაჩინო ადგილზე  უნდა იყოს  გამოკრული სანიტარიისა და ჰიგიენის დაცვის 

გასატარებელი ღონისძიებების  ჩამონათვალი, რაც როგორც სტუმრებისათვის, ასევე 

პერსონალისათის იქნება სავალდებულოდ შესასრულებელი (მაგ. სასტუმროში ყოველი 

შესვლისას  ტემპერატურის გაკონტროლება, სოციალური დისტანციის დაცვა, ნიღბების 

ტარება, ხელის დეზინფექცია და სხვ.) 

2. მომსახურე პერსონალის დაკომპლექტება.  სასტუმროები მუშაობს  24 საათის 

განმავლობაში, 2 ან 3 ცვლაში. „მომსახურება გადაბმის გარეშე“ ე.ი. უმტკივნეულო 

გადასვლა ცვლიდან ცვლაში რომ მოხდეს  ისე რომ მაღალი სტანდარტიც დაიდოს და 



51

 

პერსონალმაც  უსაფრთხოდ იმუშაოს, შეიძლება  დაკომპლექტდეს  ჯგუფები, რომლებიც 

მონაცვლეობით იმუშავებენ. (როგორც ამჟამად ექიმები მუშაობენ კორნოვირუსიანებთან -  

1 კვირა, 2 - კვირა და ა. შ. ) სამუშაო დროის ყველა გადამეტება უნდა  აღირიცხოს და 

სათანადოდ ანაზღაურდეს. 

3. დალაგება-დასუფთავებისთვის და სადეზინფენქციოდ საჭირო  

საშუალებების შერჩევისა და გამოყენების სტანდარტები. სადეზინფენქციო სახეობები უნდა 

ჩაიწეროს სტანდარტში,  შერჩეული უნდა იქნას  წინასწარ  იმ  კომპენტენტური ჯგუფის 

მიერ რომელიც დაკომპლექტებული იქნება  ინფექციონისტებისაგან, ექსპერტებისა და 

ექიმებისაგან. ძალიან კარგი იქნება საქართველოში თუ მოხდება მათი წარმოება და ამხვრივ 

სახელმწიფო თუ გაატარებს   შესაბამისს უსწრაფესს ღონისძიებებს.  გასათვალისწინებელი 

იქნება  იმ  საშუალებების შერჩევა, რომლებიც: 

- აიოლებენ და აჩქარებენ დალაგებას; 

- მაქსიმალურად უსაფრთხოა პერსონალისა და გარემოსათვის; 

- უზრუნველყოფს დალაგება დეზინფენქციის უმაღლეს სტანდარტებს; 

- წარმოადგენს ეკონომიურს და ეფექტიანს. 

  აქ გამოყენებული უნდა იქნას, არა ცალკეული სახის საწმენდი და სარეცხი 

საშუალებები, არამედ მთელი სისტემები, რომლებიც შემუშავებულია სპეციალურად 

სასტუმროს დალაგებისა და წმენდისათვის, სადაც, ჩართულია სასტუმროს ნომრებისა  და  

სათავსებისთვის  საჭირო ძირითადი  საშუალებები  :  

- სანიტარულ–ტექნიკური მოწყობილობების წმენდისა და დამუშავების  

მადენზინფიქცირებელი საშუალებები; 

- მინისა და ზედაპირის  საწმენდი მადენზინფიქცირებელი  საშუალებები; 

- ხის  ნაკეთობათა ზედაპირის ჭუჭყის,  მტვრის მოსაშორებელი  და 

მადენზინფიქცირებელი  საშუალებები; 
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- კერამიკული ფილების  წმენდის  საშუალებები, ასევე, ჰაერისა  და თამბაქოს 

კვამლის გამწმენდი საშუალებები, ყველა სახის დეზადორები, ასევე მრავალრიცხოვანი 

მადეზინფიცირებელი საშუალებები ხელის და ავტომატური დალაგებისათვის. 

საქართველოს განთავსების საშუალებებში სანიტარულ–ჰიგიენური წმენდა უნდა  

ჩატარდეს  პრეპარატებით: ორგანული და არაორგანული მჟავეებით, ტუტეებიით, 

სპირტით.  ყველა მასალასა   და საშუალებას უნდა ჰქონდეს ხარისხის სერთიფიკატი და 

ინსტრუქცია გამოყენებისათვის. ასევე იმ რეკომენდაციების  ჩართვა, რაც ამ მხრივ 

სტანდარტებით იქნება შემოთავაზებული. 

4.  საზოგადოებრივი არიალების დასუფთავება-დეზინფენქციის სტანდარტი. 

სასტუმროში სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტების  დაცვისა  და დალაგებისას 

მნიშვნელოვანი როლი  მიენიჭება,  ჰოლის, ვესტიბიულის, ფოიეს დეზინფენქცია-

დალაგებას (Lobby). „Front Desk–ის“ ადგილს,  დასვენების ზონას, რესტორანს, კაფეს ან 

ბარს, სადაც ყველაზე მეტი სტუმარი გადაადგილდება. მიზანშეწონილია, მოახლეები 

გაიყონ ორ ჯგუფად, ერთმა ჯგუფმა  დაალაგოს  საერთო მოხმარების ადგილები, მეორემ 

კი, სანომრო ფონდი.  ამ მხრივაც უნდა გაიწეროს სტანდარტი ცვლაში რამდენჯერ უნდა 

მოხდეს  დეზინფენქცია- გაწმენდა/დალაგება: 

- დერეფნების, ჰოლის, ლიფტების; 

- სართულზე  დამხმარე სათავსების; 

- იატაკების, ხალიჩებისა და მყარი ზედაპირების; 

- ჰოლსა და დერეფანში  ავეჯის, სარკეების, გასანათებელი საშუალებების;  

საზოგადოებრივ არეალებში სველი წერტილების მაღალი კლასის სტანდარტებით  

დამუშავდება. ტუალეტების კონტროლი 20-30 წუთიან პერიოდულობას   ითვალისწინებს. 

საზოგადოებრივი ტუალეტები შედგება ორი განყოფილებისაგან, დალაგება უნდა დაიწყოს 

პირველი განყოფილებიდან სისტემით: სუფთადან– ჭუჭყიანამდე.  აქ აუცილებელია 

გაიწმინდოს, დეზინფენქცია ჩაუტარდეს სარკეებს, ტუალეტის მაგიდებს, ნიჟარას, 

მეტალის არმატურას,  სანიტარულ–ჰიგიენური კერამიკული დანადგარების ზედაპირებს, 

კედლებს, კარებს, ნაგვის ვედროს, იატაკს. 

დეზიფექცირების შემდეგ მშრალად უნდა გაიწმინდოს  ყოველი გამოყენების 

შემდეგ ნიჟარა, ტუალეტის მაგიდა და ა. შ.  
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-  გენერალური დალაგებისას  ფანჯრების რეცხვა;  

- კედლების , რაფების,  კარებისა და მისი ჩარჩოების.  

ასევე  სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საჭიროა,  ეზოში  მთელი რიგი 

სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, დალაგება-დასასუფთავებლად; 

- ნაგვის კალათებისა და ურნების რეცხვა-დეზინფექცია;  

- შიდა ეზოს ნაგვისაგან გაწმენდა და დალაგება; 

- ნაგვის კონტეინერის  გარეცხვა-დეზინფენქცია; 

- ცენტრალური შესასვლელის რეცხვა-წმენდა/ დეზინფენქცია. 

5.  ნომრის დალაგება-დეზინფენქციის სტანდარტი.  

ნებისმიერი  სასტუმროს ნომრების  სისუფთავე ისეთივე უნდა იყოს, როგორიც 

საოპერაციოში. მოახლეთა სამუშაოზე  ნიღბის, ხელთათმანების, უნიფორმის, რეზინის 

წინსაფარის, სპეციალური სადეზინფექციო გამხსნელების და სხვ. დაშვება მკაცრად უნდა 

კონტროლდებოდეს. ყურადღება უნდა მიექცეს ნომრის დალაგების პროცესების  

თანმიმდევრობას,  ოთახების, საზოგადოებრივი არიალების  რამდენჯერმე განიავებას. 

მოახლემ თანმიმდევრულად უნდა მოახდინოს  წმენდა და დეზინფენქცია შესაბამისი 

ხსნარებით. 

- ტემპერატურის რეგულირების  პანელსა  და კონდიციონერზე; 

- ღამის სანათის ჩამრთველის;  

- ტელეფონის ყურმილის და ღილაკების,(აპარატის ყურმილი რამდენჯერმე 

იწმინდება სადეზინფექციო საშუალებით). 

- საწოლის ზურგისა და ფეხების; 

- ჟურნალის მაგიდის; 

- ხის დივნის ზურგის; 

- მაგიდისა და სავარძლის; 

- მაგიდის ლამპის ჩამრთველის; 

- ბრის;  

- ჩემოდნის დასადების; 
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- ტელევიზორის და პულტის; 

- მინი–ბარის; 

- ტანსაცმლის კარადის - შიგნით და გარეთ, საკიდებით; 

- კარის ჩარჩოს და თვითონ კარის; 

- ჩამრთველ-გამომრთველების. 

მოახლეს არ უნდა დაავიწყდეს ისეთი ადგილების გაწმენდა-დეზინფექცია, 

რომლებიც ძნელად მისაღწევია, ისეთი როგორებიცაა: 

- კარადის ზედა და ქვედა თაროები; 

- სავენტილაციო ბადე; 

- გათბობის  რადიატორი; 

- ფარდის დასაკიდებელი და ა. შ. 

6. სასტუმროს  პირსახოცისა და თეთრეულის, შერჩევის, გამოყენებისა და 

რეცხვის სტანდარტი.  

ხშირ შემთხვევაში თეთრეულის გამოცვლა  არ არის ერთი და იგივე 

ინტენსიურობით  ყველა სასტუმროში ერთი და იგივე.  ესეც აუცილებელია გაიწეროს 

შესასრულებელ სტანდარტში რა ინტერვალით შეიძლება გამოიცვალოს იგი.  შექმნილი 

მდგომარებიდან გამომდინარე  ყოველდღიურად უნდა მოხდეს  პირსახოცებისა და 

თეთრეულის გამოცვალა. ეს იქნება ერთგვარი რეკლამაც ჩვენი სასტუმროებისათვის და  

სისუფთავის უმაღლესი სტანდარტიც მიიღწევა. გამოყენებიდან ამოღებულ უნდა იქნას 

ფერადი თეთრეული, მან უნდა გაუძლოს სპეციალურ გამოხარშვის სტანდარტს 70 გრადუს 

ცელსიუსს. ამ მხრივ ის სასტუმროები, რომლებიც ახდენენ  საკუთარი თეთრეულის 

რეცხვას ან იმ სამრეცხაოებს რომლებიც ემსახურებიან სასტუმროებს და რესტორნებს უნდა 

შეუმოწმდეს სარეცხი მანქანების რეცხვა/ხარშვის ტემპერატურული რეჟიმი, და 

დაუწესდეს შესაბამისი სტანდარტი. 

თუ სასტუმროებს გაუჭირდებათ  ამ ეტპზე ახალი თეთრეულის შეძენა, შეუძლიათ 

დაიქირაონ  გერმანულ-ქართული LS #TbilisiLaundryService #GuestLaundry -ში, რომელიც, 

სასტუმროების თეთრეულის რეცხვა/დაუთოებასთან ერთად ეწევა  თეთრეულის 

გაქირავების მომსახურებას, რომელიც არის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი. 
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 სასტუმრომ   საწოლის  თეთრეულის   საჭირო რაოდენობა  შემდეგნაირად უნდა 

გამოითვალოს: 4 კომპლექტი თეთრეულისა ყოველ დასაძინებელ ადგილზე. თვლიან, რომ, 

თუ ერთი იმყოფება ექსპლუატაციაში, მეორე სამრეცხაოშია, მესამე  თეთრეულის ოთახში, 

სუფთაა,  რომელიც  ჭუჭყიანზე უნდა გაიცვალოს; მეოთხე – გაუთვალისწინებელი 

შემთხვევებისათვის (ელექტოენერგიის გამორთვის ან სამრეცხაოს მოწყობილობის 

გაფუჭების შემთხვევაში) არის შენახული. ესეც სტანდარტებში უნდა ჩაიწეროს. 

მოახლე სანამ თეთრეულით გაასწორებდეს საწოლს, უნდა მოიხსნას  გამოყენებული  

ჰიგიენური ბადე,  წინსაფარი, ხელთათმანი,  ხელები უნდა დაიბანოს  სპეციალური 

ხსნარით და გაიკეთოს  ახლი ჰიგიენური პირბადე, წინსაფარი, ხელთათმანი და  ისე 

გაასწოროს ლოგინი ახალი თეთრეულით. სანამ გასწორდება ლოგინი ახალი 

თეთრეულით, უნდა გაისინჯოს ლეიბის სისუფთავე.  ახალი თეთრეულის სხვადასხვა 

სტანდარტი არსებობს, მაგრამ ერთი ნათელია, თეთრეული უნდა იყოს  თეთრი, სუფთა  და 

კარგად დაუთავებული. 

7.   ნომრების   კომლექტაციის  ნივთების  დეზიფენქციის სტანდარტები: 

სტუმრის წასვლის შემდეგ აუცილებელი გახდება თითეული აქ ჩამოთვლილი  

ნივთის დეზინფენქცია,  ხოლო რეცხვა და წმენდა  უნდა განხორციელდეს შემდეგი 

პერიოდულობით: 

- გადასაფარებელი იწმინდება აუცილებლობის შემთხვევაში, მაგრამ არა უმცირეს 6– 

ჯერ წელიწადში; 

- ადიელა – იწმინდება  აუცილებლობების შემთხვევაში და არა უმცირეს 8–ჯერ 

წელიწადში; 

- ნომრის ფარდები – იწმინდება აუცილებლობის შემთხვევაში და არა უმცირეს 2-3–

ჯერ თვეში. 

- აბაზანის ფარდები– იწმინდება აუცილებლობის შემთხვევაში და არა უმცირეს 3-4 – 

ჯერ თვეში. 

8. გენერალური დალაგების სტანდარტები: 

მიმდინარე დალაგებასთან ერთად გენერალური დალაგება სავალდებულო უნდა 

გახდეს ყველა განთავსების საშუალებისათვის.  ყოველ  7–8 დღის  განმავლობაში  უნდა 

მოხდეს  სასტუმროს საცხოვრებელი ნაწილის გენერალური დალაგება (spring clsaning). 
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მისი მიზანია,   მოიცვას ის ობიექტები და ადგილები, რომელთათვისაც არ რჩება დრო 

რიგითი დალაგებისას,  გენერალური დალაგებისას  იწმენდება და დეზინფენქცია 

უტარდებთ კედლებს, პლინტუსებს, კარებს, დაკიდულ ჭერს. სანათებს, სავენტილაციო 

გასათბობ დამატენიანებელ დანადგარებს. გენერალური დალაგებისას, ასევე, 

აუცილებელია ხალიჩების, გზაკვალების, ფარდაგების  სველი წმენდა და აქ ჩამოთვლილის 

დეზინფენქცია. 

გენერალური დალაგების გრაფიკი, უნდა შედგეს  დიასახლისის სამსახურის 

მენეჯერის მიერ და დაიკიდოს ოფისში, მოახლემ მკაცრად უნდა  მისდიოს გრაფიკს, 

სუპერვაიზერებმა უნდა გაააკონტროლოს  გრაფიკი და ნომრების გენერალური დალაგება. 

9. აბაზანა-ტუალეტის დასუფთავება - დეზინფექციის სტანდარტები: 

დასუფთავების  დაწყებამდე მოახლე იკეთებს რეზინის ხელთათმანებს, წინსაფარსა 

და პირბადეს.  წმენდის კლასიკური ფორმის მიხედვით თანმიმდევრობა შემდეგი სახისაა: 

- ჩამოსაკიდი ჯოხი (პირსახოცისათვის) ; 

- აბაზანის ტუმბო (მაგიდა), სარკით; 

- ნიჟარა; 

- მოპირკეთებული კედელი; 

- აბაზანა; 

- ბიდე; 

- უნიტაზი; 

- იატაკი. 

      ტუალეტის ტუმბოს მაგიდა იწმინდება ყოველდღიურად.ნიჟარა იწმინდება 

სპეციალური სადეზინფენქციო ხსნარით, შემდეგ კი, იწმინდება მშრალად.  აუცილებელია, 

ონკანი, დგუში და სხვა სანტექნიკური მოწყობილობები   ისე უნდა იყოს  გაპრიალებული,   

რომ   სიკაშკაშემდე  იქნეს მიყვანილი. სანტექნიკაზე არ უნდა იყოს ჭუჭყი, ხელების 

ანაბეჭდები და მშრალი წყლის ნაკვალევი.სარკე უნდა იყოს აბსოლუტურად სუფთა,  

ამისათვის მოახლე იყენებს თავიდან სველ, შემდეგ, მშრალ საწმენდს ხაოს გარეშე. სადაც 

გამადიდებელი და სამაკიაჟო სარკეა. აუცილებელია,  შემოწმდეს, არის თუ არა განათება 

მის თავზე. ნორმალური მხრით უნდა შემობრუნდეს ასეთი სარკე და დაორთქვლის 

საწინააღმდეგო სპეციალური ხსნარით დამუშავდეს. 
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წმენდა სრულდება აბაზანაში იატაკის მორეცხვით. ამის შემდეგ მოახლე იხსნის 

წინსაფარს, ხელთათმანსა  და პირბადეს , ეს უკვე მეორედ, ალაგებს მას სპეციალურ 

ტომარაში  ურიკაზე და იმუშავებს ხელებს. 

ტუალეტები (rest room, convenience room, comfort) სასტუმროში იმსახურებს 

განსაკუთრებულ მოპყრობას, რომელსაც სჭირდება  ყურადღებით დალაგება, რადგან მას  

წარედგინება მაღალი კლასის ჰიგიენური მოთხოვნები. ტუალეტები და სხვა სანიტარული 

სათავსები, შხაპი, საუნა, გასახდელები ,არის ადგილი, სადაც შეიძლება აღმოჩენდეს 

მიკრობები, რომლებიც  საშიშია ჯანმრთელობისათვის. ასეთ ადგილებს წარმოადგენს 

უნიტაზის საჯდომი, წყლის ჩამრეცხი საშუალება უნიტაზზე,  კარების სახელური,ზონა მის 

გარშემო, საპნის  მადეზადორებელი, ონკანები, ტვალეტის ქაღალდის სამაგრები, 

ხელსახოცის  დისპენსერები.  ამ ჩამონათვალიდან  გასაგებია, რატომაა მოცემული ზონა 

მაღალი  ჰიგიენური რისკის შემცველი.  

მაღალი კლასის სასტუმროში, თუ ეს შესაძლებელი იქნება სანტექნიკა უნდა 

აღიჭურვოს ელექტრონული ელემენტებით, რაც იმას ნიშავს, რომ  ხელის მოძრაობით 

იმუშაოს ონკანებმა. ამით ხდება ეკონომია  ონკანების, ღილაკების, წყლისა და სარეცხი 

საშუალებების და რაც მტავრია ნაკლებია დაინფიცირების საშუალება.  

ავტომატური ონკანები და დუშები. ისინი  განსხვავდებიან დიზაინის, დაყენების 

საშუალებების, სისტემებითა და ინფრასტრუქტურული გადაცემის საშუალებების 

ხარისხით.   შეიძლება ეს ონკანები და დგუშები აბაზანაში იმართოს დისტანციური 

მართვის ხელსაწყოებით. დგუშები მუშაობენ, როგორც ელექტრო საშუალებებით, ასევე   9 

ვატიან  ბატარეებზეც. 

უნიტაზის  ავტომატური ჩარეცხვის მოწყობილობები. ინფრასტრუქტურული 

გადამცემები რეაგირებენ ადამიანის  არსებობაზე 7 მეტრის დისტანციაზე. ჩარეცხვა ხდება 

2 წამში, როდესაც ადამიანი გამოდის  ზონიდან. ასევე, გათვალისწინებულია ხელით და 

ავტომატურად  ჩარეცხვა  ტუალეტის ყოველ მეორე გამოყენებაზე. 

პისუარების ავტომატური ჩარეცხვის  გადამცემები მოქმედებენ 7 მეტრზე.  5–15,5 

წაში შეიძლება ავტომატური  დისტანციური მართვის  პულტით ჩარეცხვა. 24 საათის 

გასვლის შემდეგ პისუარი ირეცხება ავტომატური ჩარეცხვით. დისტანციური ჩარეცხვის  
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ავტომატური  სისტემა იმართება 9 ვატიანი ბატარეიით და გამოყენების ვადაა 2 წელი   და 

ახდენს   4000  ჩარეცხვას  თვეში. 

უფრო მეტი ჰიგიენისა და ეკონომიურობისათვის სასურველია, გამოყენებულ იქნეს  

საზოგადოებრივ ტუალეტებში  უკონტაქტო  „დოზატორები“, ქაღალდის ხელსახოცები და 

ტუალეტის ქაღალდები.  ისინი ამცირებენ ქაღალდის მოხმარებას 30 %–ით.  

საზოგადოებრივი ტუალეტები თანამედროვე სასტუმროში აღჭურვილია თხევადი საპნის 

დეზადორებით. ეს საშუალებას იძლევა რომ ინფექცია არ იყოს გავრცელებული. ყველაზე 

კარგი დეზადორი არის ისეთი, რომელიც უკონტაქტოა. თხევადი საპნის უკონტაქტო 

დეზადორები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  

- ჰქონდეს მყარი კონსტრუქცია; 

- დაცული იყოს კოროზიისაგან; 

- ეკონომიის მიზნით ჰქონდეს უნარი, თხევადი საპნის საცავიდან მიიღოს საპონი; 

- ჰქონდეს სათანადო ტევადობა, შეუფერხებელი მუშაობის უნარი, სანამ არ შეივსება; 

- ჰქონდეს პატარა ეკრანი, რომელიც საშუალებას იძლევა აღიქვას საპნით შევსება; 

- ჰქონდეს ანტივანდალური დამცავი საშუალებები და სამაგრები; 

უცხოურ სასტუმროში გვხვდება ორმაგი და სამმაგი კონსტრუქციები სითხის 

დეზადორებისა. ისინი შეიძლება შეივსოს სხვადასხვა პროდუქტებით (საპონი–კრემი; 

ხელის ლოსიონი, საპის ქაფი) ან ერთი პროდუქტით. დღეისათვის ყველაზე ეკონომიურად 

მიჩნეულია საპნის ქაფის დოზატორი - კრემ საპონთან შედარებით, რომელიც 24%–ით 

ამცირებს ხელის ბანის დროს. კრემ–საპონთან შედარებით  საპნის ქაფი –54% ამცირებს 

საპნის ხარჯვას, 32% ამცირებს წყლის გადასახადს, საბოლოო ჯამში ეკონომია 58 %–ს 

შეადგენს. გარდა ამისა სურვილის შემთხვევაში სტუმრებს უნდა მიეცეს საშუალება 

სანიტარული კვანძების დეზინფექციის . 

ტუალეტებსა და სასტუმროებში უნდა იყოს  ორმაგი ვედროები, რომელთაც აქვთ: 

- დიდი მოხერხებული პედალი, კონტაქტის გარეშე, თავსახურის მოხდისათვის; 

- რკინის ვედროს გარე  კორპუსი, რომელიც ადვილად ირეცხება; 

- შიდა ვედრო, რომელიც დამზადებულია პლასტიკატისგან, ადვილად ამოსაღებია 

და სანიტარულად დასამუშავებელი; 

- რეზინის  ძირი იცავს მას დაზიანებისაგან; 
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- რეზინის ზედა თავსახური ქმნის ჰერმეტიულობას, და არასასიამოვნო სუნის 

გავრცელებას ეწინააღმდეგება. 

პირველი ნაწილის დალაგების შემდეგ მოახლე გადადის მეორე ნაწილის 

დალაგებაზე, სადაც არის სანიტარული კაბინები და პისუარები.  რიგითობის მიხედვით 

უნდა იყოს გაწმენდილი პისუარები და კერამიკული ფილები. სანიტარული კაბინის 

კედლები და  კარები, სახელურები,საკიდები, ქაღალდის სამაგრები,  დისპენსერები ქალის 

ტუალეტში. ნაგვის ჩასაყრელები. სპეციალური სითხეები, მრავალფეროვანი სახეობით, 

რომლებიც წმენდს მილებს. 

 

 

10. პერსონალის მიერ ქიმური საშუალებების გამოყენების სტანდარტები 

გარდა იმისა რომ კორონავირუსთან  დაკავშირებით თანამშომლებს მუწევთ ამ 

სტანდარტებით მუშაობა, ყოველთვის უნდა გაითვალისწინონ, რომ  ადამიანის სისხლში 

არსებობს ისეთი, მიკროორგანიზმები, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ 

მომაკვდინებელი დაავადებები მაგალითად : ც ჰეპატიტის, შიდსი…და ა.შ ინფექცია 

ვრცელდება ყველაზე ხშირად დაზიანებული კანის კონტაქტით დაინფიცირებულ 

საგნებთან. ვისაც პირდაპირი შეხება აქვს ამდაგვარ ნივთებთან საწირო იქნება  

ჯანმრთლობის 6 თვიანი ცნობის წარდგენის პერიოდის შეცვალაც. 

III. დასკვნა 

1. სახელმწიფო დონეზე უნდა შემუშავდეს   ჯმო-ის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით   სასტუმროებში  სისუფთავის დაცვის სტანდარტები, ამისათვის  

საჭიროა  შექმნას ექსპერტებისა და ინფექციონისტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი, 

რომელიც სისუფთავის და უსაფრთხოების სტანდარტებს შეიმუშავებენ. ეს იქნება 

შესასრულებლად ყველა სასტუმროსათვის სავალდებულო,  რომელიც საქართველოში 

მდებარეობს, გარდა ბრენდულებისა. ამ სტანდარტის შეუსრულებლობამ უნდა 

გამოიწვიოს მომსახურების გაწევის შეჩერება. 

2. შემუშავებული სტანდარტების შესრულება  უნდა გახდეს ერთგვარი 

სარეკლამო  ღონისძიება,  შესაბამისად აღჭურვული პერსონალი როგორ ახდენს თავიანთი 
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სასტუმროების  „გარეცხვა - გამოხარშვას“, რომ მივიღოთ „საოპერაციოს მსგავსი“ 

სტერილური ნომრები, რომელიც მასიურად უნდა გააშუქოს მედია მასმედიის 

საშუალებებმა,  რომ როგორც შიგა ასევე  უცხოელმა ტურისტებმა იცოდნენ რა კეთდება 

ახლა (კარანტინის მოხსნის დრო იგულისხმება), და როგორ ვემზადებით ტურისტების 

მისაღებად. როგორ ვზრუნავთ მათ ჯანმრთელობაზე. შეიძლება ითქვას ეს „ინფორმაციები 

უნდა გავრცელდეს ვირუსზე უფრო სწრაფად“. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დროის 

ფაქტორი. 

3. ცვლილებები უნდა მოხდეს სასტუმროს  ნომრის აღჭურვაში,  ნაკლებად  

გადატვირთულ იქნება თითოეული მათგანი, ალბათ მოუწევთ ზოგიერთი ნივთების 

მთლიანად მოხსნა და ავეჯისაგან განტვირთვაც კი.. გადახედვას საჭიროებს სტუმრის 

საინფორმაციო საქაღალდის შემადგენლობა.  მოთხონადი გახდება თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც უფრო უნდა  დაიხვეწოს . 

4. სადეზინფექციო საშუალებების  სახეობები უნდა ჩაიწეროს სტანდარტში,  

შერჩეული უნდა იქნას  წინასწარ. ძალიან კარგი იქნება საქართველოში თუ მოხდება მათი 

წარმოება და ამხვრივ სახელმწიფო თუ გაატარებს   შესაბამისს უსწრაფესს ღონისძიებებს. 

(სასტუმროებს ამ მხრივ  ხარჯები მოემატებათ, და ადგილობრივი წაროება  

ღირებულებითაც  მისაღები იქნება)  

5. განსაკუთრებით  ყურადღება უნდა მიექცეს  სასტუმროს ნომრის მიმდინარე 

და გენერალური დალაგების სტანდარტების შემუშავებას, თეთრეულის და პირსახოცის, 

შერჩევის, გამოყენებისა და რეცხვის სტანდარტებს - ტემპერატურული რეჟიმის დაწესებას 

და სხვ. 

6. სასტუმროს მფლობელებს, მენეჯერებს, შესაბამისი პროფილით მოუშავე 

პერსონალისთვის აუცილებელი იქნება ტრენინგების გავლა და  შესაბამისი სერთიფიკატის 

მიღება, რამდენადაა დაცული მისი სტუმარი ეს ყველაფერში უნდა გამოვლინდეს და 

მომხმარებლამდე იქნას მიტანილი და დაარწმუნას საკუთარი სასტუმროს 

უსაფრთხოებაში... 

7. იმ ჩამონათვალში რაც საქართველოს უნიკალურს ხდიდა  დიდი 

ტურიზმისათვის: პირველი ევროპელების, ღვინის, მეტალურგიის, მედიცინის  სამშობლო, 

კონტრასტების ქვეყანა - ანტიკური და თანამედროვე, უნიკალური  სიწმინდეები,  
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ბუნებრივი რესეურსები,  ფოლკლორი, დამწერლობა, ეთნიკური სამზარეულო და სხვ, 

ვფიქრობთ ამ ჩამონათვალთა სიას დაემატება  და კარგად გაწერილ სეგმენტზე იქნება 

მორგებული... „საქართველო ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა“ „ ეპიდემიასთან ბრძოლის 

საუკეთესო გამოცდილება“  და სხვ. 
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საქართველოს ღვინის ტურიზმით დაკავებული უცხოელები 

 
 

ნიკო კვარაცხელია 

პროფესორი 
საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის            

ქართული უნივერსიტეტი 

 

Abstract 

Subject and relevance of the research: The research concerns the participation of foreign 

entrepreneurs in wine tourism business in Georgia, their activities in the development of wine 

tourism. The article raises the issue that it is necessary to study and generalize their experience in 

wine tourism and their creative use of this experience. 

Review of the literature: There is very little literature on the subject, which entirely belongs 

to periodic literature and social media. These are articles published in Georgia and abroad, 

interviews with winemakers, evaluations published in electronic media, the analysis of which 

formed the basis of this article. 

Analysis and conclusion: Georgia is the homeland of wine and winemaking is not only an 

important sector of the economy for our country, but also has a sacred significance, which is 

confirmed by numerous historical sources and reflected in the customs of Georgians. 

After gaining independence (April 9, 1991), despite armed conflict and the annexation of 

20% of Georgia's historic parts by Russia, the Georgian people managed to return to traditional 

winemaking and achieve some success. According to the volume of wine produced by the world’s 

wine-producing countries in 2019, Georgia ranks 19th, and the 12th place among European 

countries. 

The article discusses the activities of foreigners involved in wine tourism: John Wurdeman, 

an American artist and wine expert, Hans Heiner Buhr, a German tour operator, artist and 

entrepreneur, and Olaf Malver, a Danish entrepreneur and expert. Gerhard Schukhmann founder 
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of the firm, “Schuchmann Wines Georgia”. Tim Clarke, co-founder of the United Kingdom’s leading 

wine tours company in Georgia. 

Foreign specialists who get interested in Georgian wine tourism are the best specialists in 

their field and they contribute to the development of wine tourism through their professionally 

compiled tours in our country. 

Key Words:  

აბსტრაქტი 

კვლევის საგანი და რელევანტურობა: კვლევა ეხება საქართველოში ღვინის 

ტურიზმის ბიზნესში უცხოელი მეწარმეების მონაწილეობას, მათ საქმიანობას ღვინის 

ტურიზმის განვითარებაში. სტატიაში დაყენებულია საკითხი, რომ  აუცილებელია 

შესწავლილ და განზოგადებულ იქნას მათი გამოცდილება ღვინის ტურიზმში და ამ 

გამოცდილების შემოქმედებითად გამოყენების შესახებ. 

ლიტერატურის მიმოხილვა: თემის შესახებ არსებობს ძალიან მწირი ლიტერატურა, 

რომელიც მთლიანად განეკუთვნება პერიოდულ ლიტერატურას და სოციალურ მედიას. ეს 

არის საქართველოსა და უცხოეთში გამოქვეყნებული სტატიები, მეღვინეთა ინტერვიუები, 

ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული შეფასებები, რომელთა ანალიზიც საფუძვლად 

დაედო წინამდებარე სტატიას. 

ანალიზი და დასკვნა: საქართველო ღვინის სამშობლოა და მეღვინეობა ჩვენი 

ქვეყნისთვის არამხოლოდ ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგია, არამედ მას გააჩნია 

საკრალური მნიშვნელობა, რაც დასტურდება მრავალრიცხოვანი ისტორიული წყაროებით 

და ასახულია ქართველთა ადათ-წესებში.  

დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ (1991 წლის 9 აპრილი), მიუხედავად 

შეიარაღებული დაპირისპირებისა და რუსეთის მიერ საქართველოს ისტორიული 

ნაწილების 20%-ის ანექსიისა, ქართველმა ხალხმა მოახერხა დაბრუნებოდა ტრადიციულ 

მეღვინეობას და მიეღწია გარკვეული წარმატებისათვის. მსოფლიოს  ღვინის მწარმოებელ 

ქვეყნებში 2019 წელს წარმოებული ღვინის მოცულობის მიხედვით საქართველო მე-19 

ადგილს იკავებს, ხოლო ევროპის ქვეყნებს შორის მეთორმეტე ადგილს.  
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სტატიაში განხილულია იმ უცხოელების საქმიანობა, რომლებიც ღვინის 

ტურიზმით არიან დაკავებულნი: ამერიკელი მხატვრისა და ღვინის ექსპერტის ჯონ 

ვუდერმანის (John Wurdeman), გერმანელი ტუროპერატორის, მხატვრისა და მეწარმის ჰანს 

ჰაინერ ბურის (Hans Heiner Buhr), დანიელი მეწარმის და ექსპერტის ოლაფ მალვერის (Olaf 

Malver), გერჰარდ შუხმანის (Gerhard Schukhmann) ფირმა Schuchmann Wines Georgia-ს 

დამფუძნებლის, ტიმ კლარკის (Tim Clarke) გაერთიანებული სამეფოს წამყვანი ღვინის 

ტურების კომპანიის თანადამფუძნებლის ღვინის ტური საქართველოში. 

უცხოელი სპეციალისტები, რომლებიც ინტერესდებიან საქართველოს ღვინის 

ტურიზმით, არიან თავიანთი საქმის საუკეთესო სპეციალისტები და პროფესიონალურად 

შედგენილი ტურების მეშვეობით საკუთარი წვლილი შეაქვთ ჩვენს ქვეყანაში ღვინის 

ტურიზმის განვითარებში. 

I. შესავალი 

საქართველო ღვინის სამშობლოა და მეღვინეობა ჩვენი ქვეყნისთვის არამხოლოდ 

ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგია, არამედ მას გააჩნია საკრალური მნიშვნელობა, რაც 

დასტურდება მრავალრიცხოვანი ისტორიული წყაროებით და ასახულია ქართველთა 

ადათ-წესებში.  

დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ (1991 წლის 9 აპრილი), მიუხედავად 

შეიარაღებული დაპირისპირებისა და რუსეთის მიერ საქართველოს ისტორიული 

ნაწილების 20%-ის ანექსიისა, ქართველმა ხალხმა მოახერხა დაბრუნებოდა ტრადიციულ 

მეღვინეობას და მიეღწია გარკვეული წარმატებისათვის. მსოფლიოს  ღვინის მწარმოებელ 

ქვეყნებში 2019 წელს წარმოებული ღვინის მოცულობის მიხედვით საქართველო მე-19 

ადგილს იკავებს, ხოლო ევროპის ქვეყნებს შორის მეთორმეტე ადგილს. 

 

II. ძირითადი ნაწილი 

ევროკავშირის ღვინის წარმოება მსოფლიო პროდუქციის დაახლოებით 60% -ს 

შეადგენს. 2019 წელი ევროპაში რთული წელი იყო. ზოგადად, ღვინის მწარმოებელ 

ქვეყნებს ჰქონდათ გაზაფხული წვიმითა და ყინვებით და ძალიან ცხელი ზაფხული, რამაც 

გავლენა მოახდინა რაოდენობაზე. ქვემოთ მოცემულია ღვინის მწარმოებელი იმ ქვეყნების 
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სია, სადაც წარმოება 1 მილიონ ჰექტოლიტრზე მეტია (ზოგიერთ ქვეყანას ჯერ არ აქვს 

ინფორმაცია და არ აკლია მონაცემები)1: 

 

მსოფლიოს ტოპ-ოცეული, სადაც მილიონ  1 მილიონ ჰექტოლიტრზე (მჰლ) მეტი 

ღვინო იწარმოება2: 

1. იტალია, 46.6 მჰლ 

2. საფრანგეთი, 41.9 მჰლ 

3. ესპანეთი, 34.3 მჰლ 

4. აშშ, 23.6 მჰლ 

5. არგენტინა, 13 მჰლ 

6. ავსტრალია, 12.5 მჰლ 

7. ჩილე, 11.9 მჰლ 

8. სამხრეთ აფრიკა, 9.7 მჰლ 

9. ჩინეთი [OIV-ის /ვაზისა და ღვინის 
საერთაშორისო ორგანიზაცია/) მონაცემების 
მიხედვით] 

10. გერმანია, 9 მჰლ 

11. პორტუგალია, 6.7 მჰლ 

12. რუსეთი, 6 მჰლ 

13. რუმინეთი, 4.9 მჰლ 

14. უნგრეთი, 3.2 მჰლ 

15. ახალი ზელანდია, 3 მჰლ 

16. ბრაზილია, 2.9 მჰლ 

17. ავსტრია, 2.6 მჰლ 

18. საბერძნეთი, 2 მჰლ 

19. საქართველო, 1.6 მჰლ 

20. შვეიცარია, 1.1 მჰლ 

                                                            
1 OIV-ის /ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია/) მონაცემების მიხედვით 
2 https://www.forbes.com/sites/karlsson/2019/11/03/global-wine-production-2019-of-263-mhl-is-a-return-to-normal-
says-pau-roca-of-the-oiv/#16f08118745b 
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ღვინის ტურიზმით დაკავებულ მეწარმეთა უმრავლესობა საქართველოს 

მოქალაქეები არიან. თუმცა, უაღრესად საინტერესოა იმ უცხოელების საქმიანობა, 

რომლებიც ღვინის ტურიზმით არიან დაკავებულნი: John Wunderman; Hans Heiner Buhr; 

Olaf Malver; Gerhard Schukhmann; Tim Clarke; მოკლედ შევეხებით ზოგიერთი მეწარმის 

საქმიანობას საქართველოს ღვინის ტურიზმში: 

ჯონ ვუდერმანი (John Wurdeman) ამერიკელი მხატვარი ჯონ ვუდერმანი 

საქართველოში პირველად 1995 წელს ჩამოვიდა, რათა ქართულ პოლიფონიურ 

სიმღერებზე მომუშავე მომღელები მოეძებნა. 1996 წელს ჯონმა სახლი შეიძინა ქალაქ 

სიღნაღში. 1998 წელს კი საცხოვრებლად აქვე დამკვიდრდა.“ხოხბის ცრემლები” ასე ჰქვია 

კომპანიას, რომელიც ვუდერმანმა 2007 წელს ქართველ პარტნიორთან ერთად დაარსა და 

უძველესი ქართული ტრადიციების დაცვით ნატურალური ღვინის წარმოებასა და ამ 

ტრადიციების პოპულარიზაციას ემსახურება3. 

ჯონ ვუდერმანი ასევე იღწვის ქვევრის ღვინის პოპულარიზაციისათვის: ქვევრის 

მეთოდის პოპულარობის მატებასთან ერთად იზრდება მევენახეების რაოდენობა, 

რომლებიც აღიარებენ ბუნებრივი და ორგანული ღვინის დამზადების უპირატესობებს. 

ჯონ ვუნდერმანის და მისი მეუღლის, ქეთევანის მიერ დაარსებულ რესტორანში ისინი 

სტუმრებს უმასპინძლდებიან უნიკალური ხასიათის და დახვეწილი ღვინოებით. რაც 

შეეხება იმას, თუ როგორ შეარჩიეს თავიანთი რესტორნის სახელი, ვუნდერმანი 

განმარტავს, რომ ”ქართული ხალხური ზღაპრის თანახმად, მხოლოდ საუკეთესო ღვინოებს 

შეუძლიათ ხოხბის ცრემლი მოიტანონ.” 

”საქართველოში ყოველთვის იყო სტუმართმოყვარეობის კულტურა,” - ამბობს 

მეღვინე ვუდერმანი, ”მაგრამ ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ადგილობრივი მცირე ბიზნესის 

მფლობელებს თანამედროვე ტურიზმის ინდუსტრიის სტანდარტების შესახებ და, ამავე 

დროს, შევინარჩუნოთ ავთენტური გულუხვობისა და სტუმართმოყვარეობის ქართული 

სულისკვეთება”4. 

                                                            
3 https://sputnik-georgia.com/incidents/20151211/229446808.html  
 
4https://www.forbes.com/sites/stephanrabimov/2017/10/03/georgias-tourism-strategy-is-starting-to-pay-
off/#37aeb73b3316 
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ჰანს ჰაინერ ბური (Hans Heiner Buhr) მხატვარი და მეწარმე 2001 წლიდან მუშაობს 

გერმანული ტუროპერატორის „კაუკაზუს-რაიზენ“-ის ხედვაზე. ეს ფირმა სტუმრებისთვის 

აწყობს საუკეთესო ჯგუფურ და ინდივიდუალურ მოგზაურობებს ოჯახთან და 

მეგობრებთან ერთად. ყველა ტური არის დიდი სიყვარულით შექმნილი, დაგეგმილი და 

მის ხარისხს თანამშრომლები მუდმივად აუმჯობენ. „კაუკაზუს-რაიზენ“-ის დამკვეთები 

არიან ტურისტები გერმანიიდან, ავსტრიიდან, შვეიცარიიდან და კავკასიის ქვეყნების 

ადგილობრივი მოსახლეობა. ტუროპერატორი ფართოდ აცნობს სტუმრებს ქართულ 

კულტურას, განსაკუთრებით მეღვინეობას.  

„კაუკაზუს-რაიზენი“ შესაძლებელს ხდის ორგანიზება გაუკეთოს უნიკალურ 

სამოგზაურო გამოცდილებას და უჩვეულო აღმოჩენებს კავკასიის ქვეყნებში. ეს არის 

ახალგაზრდა, მოტივირებული თანამშრომლებისგან შემდგარი გუნდი, რომელიც 

წარმატებით მუშაობს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. „კაუკაზუს-რაიზენ“-ის 

განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ტრანსნაციონალური მოგზაურობები, განსაკუთრებით 

საქართველოსა და სომხეთში, ასევე აზერბაიჯანისა და საქართველოს კომბინაციით.  

კომპანიის სხვა ძლიერი მხარეებია ღვინის ტურიზმი და კულტურული ტურები, 

4x4 ჯიპ ტურები, ცხენით ჯირითი, საფეხმავლო ტურები, ასევე მოგზაურობა კავკასიის 

შორეულ რეგიონებში, მაგალითად დაღესტანში და ჩეჩნეთში. იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, 

„კაუკაზუს-რაიზენ“-ი არ ივიწყებს დაგეგმოს მოგზაურობის დროს საუკეთესო სერვისი, 

ღვინის დაგემოვნება, კულინარიული სიამოვნება და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები.5 

ოლაფ მალვერი (Olaf Malver) შპს მეღვინეობა დანიელი. „სახელი დანიელი ჩემი 

ქართველი მართლმადიდებელი მღვდლის სურვილიდან მომდინარეობს, ამით შესაბამისი 

სახელი მომეცა. ეს ჩემს ეროვნებას შეესაბამება და ახლა ჩვენი ბრენდის სახელია. დანიელი 

ასევე არის ქართველი წმინდანის სახელი - თუმცა ეს მე არ ვარ! ჩვენი ჰერალდიკის 

ჟურნალის დათვალიერებისას დაინახავთ, რომ დანიის და ქართული დროშის ჯვრები, 

რომლებიც ერთმანეთთან ახლოს დევს, ოქროსფერი ყურძნის ფოთლების საწოლზე დევს. 

ეს ასახავს ჩემს მეუღლეს და მე ვუერთდები ძალებს, რისი გაკეთებაც გვიყვარს. სხვათა 

შორის, დანიელი ასევე არის ძალიან მაღალი დონის სასტუმრო ვენეციაში. ეს იმას ნიშნავს, 

რომ დანიელის მეღვინეობა ფუნქციონირებს ათი წლის განმავლობაში, როგორც უმაღლესი 

                                                            
5https://georgien.ahk.de/fileadmin/AHK_Georgien/cluster/DWV_Members_Cluster_Tourism_Gastronomy__georgisch_
.pdf S. 
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ხარისხის ღვინის მწარმოებელი ბრენდი, რომელიც სარგებლობს პატივისცემით ღვინის 

დახვეწილი მოყვარულთათვის! გვინდა კონკურენცია გავაუმჯობესოთ ხარისხზე და არა 

ფასზე“. 

ამ ახალი ღვინის მწარმოებელი, რომელიც მდებარეობს კახეთში და აწარმოებს 

ღვინოს 2013 წლიდან. ფირმის ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია და აწარმოებენ 

საკუთარი ქართული ჯიშების ღვინოებს თანამედროვე ევროპული მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით. დანიელს გააჩნია 30 ჰექტარი ძველი და ახალი ვენახი სოფელ არგოხში, 

ქისის, საფერავის, რქაწითელის და მცხვანას ჯიშებიდან. ფირმის სიამაყეა ქისის ვენახები, 

რომელიც  აღიარებულია საქართველოში საუკეთესო თეთრი ღვინის ყურძნის ჯიშად.  

ჯერჯერობით, დანიელის ღვინოების ხარისხი ძალიან მაღალია და იგი კარგად მიიღეს, 

როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ეს ღვინოები ექსპორტზე გადის 

სკანდინავიაში, აშშ-სა და შორეულ აღმოსავლეთში. ამის შესახებ ოლაფ მალვერი ამბობს 

„რაც ღვინის მშვენიერ სამყაროში შევიტანე, იყო ჩემი დანიელი მამის ღვინის შესანიშნავი 

კოლექცია - ის იყო ბორდოს დიდი თაყვანისმცემელი. ჩვენ სახლში დაბადებულმა 

ბავშვებმა მივიღეთ შანსი ბევრი კარგი იდეის მოსაგვარებლად და უნდა გვახსოვდეს, რომ 

ზრდასრულები საუბრობენ ღვინოზე, რომ წითლები არიან "ფართო მხრებით" და თეთრი 

"ჩურჩულებს, როგორც ანგელოზი"! 

რაც შეეხება ღვინოს, ოლაფ მალვერი არის ყოფილი პროფესორი ორგანულ ქიმიასა 

და ფერმოლოგიაში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის სან – ფრანცისკოს შტატში და ასევე 

აქვს ქიმიური ინჟინერიის ხარისხი კოპენჰაგენის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. ეს 

აკადემიური გამოცდილება ნამდვილად ეხმარება მას ღვინის წარმოების განვითარებაში. 

მას აქვს შესანიშნავი ურთიერთობები ადგილობრივ ღვინის მწარმოებელთან, გიო 

ბაბუნიძესთან, ნამდვილ ღვინის ოსტატთან, მეღვინეობის მაგისტრთან. მას ასევე აქვს 

განათლება გერმანიის ღვინის სექტორში, რაც კარგია: „გერმანიაში თქვენ ნამდვილად 

ისწავლით სუფთად მუშაობას! მე ვხედავ, რომ სისუფთავე და მოწესრიგებაა ჩვენი ღვინოს 

ყოველდღიურობა. 

ასე რომ, როდესაც საქართველოში გადავედით საცხოვრებლად (ეკა, ჩემი მეუღლე, 

თუშეთიდან არის) რა იყო უფრო ბუნებრივი, ვიდრე სერიოზული ინვესტიცია და 

ვალდებულება ჩავრთოთ მასში, რაც გვიყვარს? მე დავინახე და კიდევ ვხედავ უზარმაზარი 

პოტენციალს არამარტო დანიელის მეღვინეობისთვის, არამედ მთლიანად 
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საქართველოსთვის, რომ გახდეს სერიოზული მოთამაშე ჩინებული ღვინოების წარმოებაში 

მსოფლიოს საინტერესო ღვინის მოყვარულთათვის!“6 

გერჰარდ შუხმანი (Gerhard Schuchman) ფირმა Schuchmann Wines Georgia-ს 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ღვინის ტურიზმში კახეთის რეგიონში. საკუთარ 

ვენახებში მოწეული მოსავლით შუხმანის მეღვინეობა 20 სახის უმაღლესი ხარისხის 

ქართულ და ევროპულ ღვინოს ამზადებს.  

შატო ვინოტერა რეგიონში იყო პირველი, რომელმაც სტუმრებს ღვინის ტურიზმის 

სერვისები შესთავაზა. განსაკუთრებული ხარისხის და პროფესიონალიზმის მანიშნებელია 

ის, რომ ღვინის ტურიზმის მხრივ შუხმანის შატო 2014 წელს კახეთის რეგიონში საუკეთესო 

შატოდ იქნა აღიარებული. სრულყოფილებისკენ სწრაფვა კი გრძელდება დღესაც, კომპანია 

არ იშურებს რესურსებსა და ძალისხმევას, რომ იყოს ინოვატორული, ხარისხით 

გამორჩეული, სწორედ აქ გადის შუხმანისთვის გზა წარმატებისკენ.  

ამ ხედვის შედეგია განახლებული სასტუმროც. გაიზარდა ოთახების რაოდენობა: 2 

სტანდარტული, 2 საოჯახო, 2 ორსაწოლიანი ოთახი ხედით კავკასიონზე, 12 ორსაწოლიანი 

დელუქს ნომერი აივნით, 1 ჯუნიორ სუიტი და 1 ლუქსი, სულ 20 კომფორტული ოთახი. 

ნომრის საფასური მოიცავს: საუზმეს, ღვინის ტურს, ღვინის დეგუსტაციას (3 სხვადასხვა 

სახის ღვინო), მინერალურ წყალს ოთახში, 2 სასაჩუქრე ბოთლ ღვინოს და დღგ-ს7. 

ტიმ კლარკი (Tim Clarke) ტიმი იყო გაერთიანებული სამეფოს წამყვანი ღვინის 

ტურების კომპანიის თანადამფუძნებელი, სადაც იგი თითქმის 30 წლის განმავლობაში 

საქმიანობდა და მრავალ ტურს ატარდებდა მსოფლიოს ღვინის რეგიონებში. რამდენიმე 

წლის წინ Arblaster & Clarke- ს გაყიდვის შემდეგ, ტიმი სხვა პროექტებით არის დაკავებული.  

ეს მოიცავს ღვინის პროექტს, რომელიც ბერძნულ კუნძულ სამოოს "პასტოიოს 

სტილს" უწევს კოორდინაციას, ასევე ღვინის პროექტს, Wineroutes-ის ღვინის ტურიზმის 

კონსულტაციას და ახლახანს კირკირის დღესასწაულზე ახალ ღვინის ტურების პროგრამას. 

                                                            
6 http://news.hvino.com/2016/03/olaf-malver-we-need-to-produce-good.html 
7https://georgien.ahk.de/fileadmin/AHK_Georgien/cluster/DWV_Members_Cluster_Tourism_Gastronomy__georgisch_
.pdf S.11 
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ღვინის ტურების პროგრამასთან არის მჭიდროდ დაკავშირებული და მომავალში ღვინის 

ტურები წამყვანი საქმიანობა იქნება.  

2020 წელს, კირკერ ჰოლიდეისს სთავაზობს პროგრამას რიოა - ჩრდილოეთ 

ესპანეთი - მაისში, სექტემბერში საქართველოსა და სომხეთში, ოქტომბერში სიცილიაში და 

ნოემბერში შამპანურის ტურს.  

ტიმ კლარკი გეგმავს ტურს 2021 წლისთვის. ჯერჯერობით თებერვალში დიდი 

ტურნე აქვს სამხრეთ აფრიკაში და 22–25 ნოემბერს აუცილებლად გავიმეორებთ 

შამპანურის ტურს. სრული კირკერის ღვინის ტურების პროგრამის სანახავად შერჩეულ 

იქნა საქართველო, პატარა, სტუმართმოყვარე ქვეყანა ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, 

მცირე და დიდი კავკასიონის მთებს შორის, ქვეყანას აქვს მინიმუმ 520 ადგილობრივი ვაზის 

ჯიში.  

იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორი სიყვარულით და რუდუნებით ქმნის ტიმ 

კლარკი ღვინის ტურს, მოვიყვანთ ამონარიდს მისი ორკვირიანი ტურიდან საქართველოსა 

და სომხეთში, სადაც საქართველოში მოგზაურობა 10 დღე გრძელდება8.  

1 დღე - ღამის ფრენა 

ღამით ლონდონიდან თბილისში გავფრინდებით. 

2 დღე - სასტუმრო თიბილისში 

ჩამოვდივართ თბილისში, საქართველოს მომხიბლავ დედაქალაქში. ვიცხოვრებთ 4 

ვარსკვლავიან კომფორტულ სასტუმროში  იოტა, სადაც სამი ღამე ვრჩებით. დანარჩენი 

დღე თავისუფალია დასვენებისთვის, სანამ ადგილობრივ რესტორანში მივდივართ 

მისალმების სადილისთვის. 

3 დღე - თბილისი 

ვიწყებთ თბილისის შესწავლას, როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთის კულტურების 

ნაზავის და ვაცნობთ ღვინოებს მეტროპოლში, ბარი მდებარეობს ქალაქის ცენტრში. 

 

                                                            
8 https://wineroutes.co.uk/ 
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4 დღე - ქართლის რეგიონი 

ქალაქგარეთ გასვლისას ვეწვევით ქართლის რეგიონს, სადაც მოვინახულებთ სამეცნიერო-

სადგურს, სადაც შეისწავლიან 470-ზე მეტი მშობლიური ქართული ყურძნის ჯიშებს, სანამ 

მეღვინეობის მეურნეობის სადილზე ადრე გამოცხადებულ შატო მუხრანში. ნაშუადღევს, 

ძალისში ჩასვლის შემდეგ, დიონისეს მოზაიკის სანახავად, ვხვდებით მომხიბვლელ 

მეწარმეს, იაგო ბითარიშვილს. 

5 დღე - კახეთი 

ჩვენ გომბორის მთების უღელტეხილით გავემართებით კახეთისკენ, საქართველოს 

უმსხვილეს ღვინის რეგიონში, სადაც ვესწრებით ღვინის დამზადებას "ქვევრში", 

უზარმაზარ თიხის ქოთნებში, რომლებიც გამოიყენება ათასობით წლის განმავლობაში. 

ჩვენ ასევე გველის სიამოვნება დავაგემოვნოთ შესანიშნავი ღვინოები შუმში და ვახშამი 

ფაფარის ველთან ერთად. აქ 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო "წინანდლის რედისონში"  სამი 

ღამე ვრჩებით. 

6 დღე - იყალთო 

დღის დასაწყისი - თელავის ბაზარი, შემდეგ ვნახავთ იყალთოს ნანგრევებს და ალავერდს, 

სადაც ბერები კიდევ ამზადებენ უძველესი წესით ღვინოს. შევხვდებით ორგანულ მეწარმეს 

შოთა ლაგაზიძეს, დავაგემოვნებთ ოჯახის მიერ მომზადებულ ლანჩს, საღამოს კი სხვა 

საოჯახო ვახშამზე ვისიამოვნებით არტანის ღვინოებში. 

7 დღე - წინანდალი 

ჩვენი პირველი ვიზიტი XIX საუკუნის პოეტის და მეღვინე თავადის ალექსანდრე 

ჭავჭავაძის სასახლეში და მარანში წინანდალში. ამის შემდეგ ვისიამოვნებთ დაკიშვილების 

ოჯახის შესანიშნავი ღვინოებით ვსარგებლობთ შემთხვევით შევიძინოთ ღვინის იშვიათი 

ჯიშებით მოვაჭრე ახალგაზრდა მწარმოებლებისგან. 

8 დღე - სანახაობა 

დღეს აღმოსავლეთით მივდივართ სიღნაღამდე, გალავნის კედლით, სადაც 4 

ვარსკვლავიანი კაბადონის სასტუმროში ვიცხოვრებთ შემდეგი ორი ღამის განმავლობაში. 

ხოხბის ცრემლების მეღვინეობაში შევხვდებით დამფუძნებელს ჯონ ვურდემანს და 

ვისიამოვნებით ლანჩით, საღამოს მოყვება ტრადიციული ქართული სუფრა ზედაშის 

ხალხური ანსამბლით. 
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9 დღე - CRAFT BREWERY 

ეს დილა იქნება დასასვენებლად, სანამ ადგილობრივ რეწვის ლუდსახარში ღია ცეცხლზე 

მოხარშულ ლანჩს შევხვდებით. ვახშამი და მეღვინეობა ამ საღამოს იქნება ჯონის ოქროს 

ღვინის რესტორანში. 

10 დღე - ცქრიალა ღვინო 

შევარჩევთ ”Pet Nats” ბუნებრივად შუშხუნა ღვინოს, რომელიც ქვევრში მზადდება 

ადგილობრივი ქართული ყურძენით, სანამ ვახშამზე თბილისში დაბრუნდებით. ჩვენ 

მოვუსმენთ ტრადიციულ პოლიფონიურ მომღერლებს და ღამისთევა სასტუმროში - Iota. 

ამრიგად, უცხოელი სპეციალისტები, რომლებიც ინტერესდებიან საქართველოს ღვინის 

ტურიზმით, არიან თავიანთი საქმის სპეციალისტები და პროფესიონალურად შედგენილი 

ტურების მეშვეობით საკუთარი წვლილი შეაქვთ ჩვენს ქვეყანაში ღვინის ტურიზმის 

განვითარებში. 
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ჰუმანიტარულ-

სოციალური 

მეცნიერებები 
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პირადი ცხოვრების, საიდუმლო ჩანაწერების დაცვა და 
გასაჯაროება მედიაში 

 
 
 

ია მახარაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის-სეუ 
 ასოცირებული პროფესორი 

 

 

Abstract 

The objectives of the study are to investigate and consider how well-known individuals and 

public servants should be in public. Media organizations, journalists who are exposed, dig into a 

person’s personal space to see if they have a legal responsibility. How can a journalist defend himself 

that material as new evidence was worth it for the sake of the high interest of the public? 

Keywords: Disclosure of private life of public and private persons, secret records. 

 

აბსტრაქტი 

დასახული კვლევითი მიზნებია გამოიკვლიოს და განიხილოს  რამდენად ცნობილი 

უნდა იყოს კერძო პირებისა და საჯარო მოხელეების პირადი ცხივრება საზოგა-

დოებისთვის. მედია ორგანიზაციებს, ჟურნალისტებს, რომლებსაც  სააშკარაოზე გამოაქვთ, 

იჭრებიან  პირის პირად სივრცეში ეკისრებათ თუ არა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. 

როგორ შეუძლია ჟურნალისტს დაიცვას თავი, რომ მასალა, როგორც ახალი მტკიცებულება 

ამად ღირდა საზოგადოების მაღალი ინტერესის მოტივით. 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო და კერძო პირის პირადი ცხოვრების გამჟღავნება,  

საიდუმლო  ჩანაწერები.  
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I. შესავალი  

პირადი ცხოვრების უფლების დაცული სფეროს მიმართ საზოგადოების, მედიის  

ინტერესი ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში განსაკუთრებით გამძაფრდა. 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ჟურნალში 1890 წელს აშშ-ს სასამართლოს ახალგაზრდა 

ბოსტონელი ადვოკატების მიერ გამოქვეყნებულმა პირველმა  სამართლებრივმა, 

გავლენიანმა  სტატიამ  -,,The right to be left alone“  (განმარტოების უფლება) დღეს 

განვითარების სხვადასხვა მიმართულებები შეიძინა. ამ კონტექსტში სწორედ ამერიკელთა 

დისკუსიის თემას წარმოადგენს თვალთვალისა და მიკვლევადობის  ლეგიტიმურობა. 

 სოციოლოგიური კვლევის შედეგებიც გასათვალისწინებელია პირადი ცხოვრების 

უფლების დაცვაზე.Pew Research Center-მა ამერიკელებისთვის პირადი უსაფრთხოების 

საკითხებზე კვლევები ჩაატარა. გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ  

ამერიკელებისთვის  პირადი ცხოვრების დაცვის საკითხი უმნიშვნელოვანესია.  თუმცა 

საჯარო  ადგილებში  მუდმივი თვალთვალის შეგრძნება  აქვთ. მათი აზრით, 

მნიშვნელოვანია იმის დავირვება, თუ ვის შეუძლია შენს შესახებ  ინფორმაციის მოპოვება.  

კვლევაში მონაწილე  დანარჩენი  მცირედი თვლის, რომ  აქვთ კონტროლის შესაძლებლობა 

მათ შესახებ არსებული შეგროვებული პერსონალური მონაცემების მიმართ. 

თანამედროვე ტექნოლოგიური საფრთხეების მიუხედავად აშშ-ის კანონით,  

დღესაც ერთიანი  მარეგულირებელი აქტი ან ნორმატივები არ აქვს, რომლიც  პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის საკითხებს მოაწესრიგებს.  სასამართლო საქმეების პრაქტიკის 

პრეცენდენტებიც გამორჩეული არაა, მიანიჭოს დაცვის კატეგორია.  

პირადი ცხოვრებისა და მონაცემთა დაცვის უფლებების განმარტებაში დიდ როლს 

ასრულებს  ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია  (ETS No. 5, კონვენცია).  

კონვენციას ამყარებს ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების კავშირის 

გადაწყვეტილებებს. 

პირად ცხოვრებას არეგულირებს შემდეგი სამართლებრივი კანონები: 

შიდასახელმწიფობრივი,  ევროპული საბჭოსა  ევროპული კავშირის კანონმდებლობა.  

ევროპული კონსტიტუციებიდან ნორვეგიის ერთ-ერთი ყველაზე ძველია. 1814 

წლის  კონსტიტუცია კონკრეტულ ჩანაწერებს მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლებისა და 
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პირადი ცხოვრების დაცვას შორის ბალანსს.  დღეს ეს კონსტიტუციის მე-100 მუხლს  

წარმოადგენს.1 

1. Volio Fenanto. Legal personality, praivacy and the family. New York. 1981.  Columbia 

University Press. 

გერმანიში პირადი ცხოვრების დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის 

განვითარება მე-20 საუკუნის შუა პერიოდიდან დაიწყო. 1949 წლის კანონის მიხედვით,  

მისი მე-10 მუხლი  პირადი ცხოვრების უფლებას განმარტავს შემდეგი ფორმულირებთ: 

ტელეკომუნიკაციის, კორესპოდენციისა და გზავნილების ხელშეუხებლობა დაცულია.  

საინტერესო გერმანიის ფედერალური უზენაესი სასამართლოს პრეცენდენტული 

გადაწყვეტილება გარემოებების მიხედვით შემდეგ  საქმეში: ადვოკატმა, თავისი კლიენტის 

დავალებით ყოველკვირეულ გაზეთს გაუგზავნა მოთხოვნა, გამომცემლობას შეესწორებინა 

მისი კლიენტის შესახებ გამოქვეყნებული მასალა, გამომცემლობამ  მოთხოვნა სანახევროდ 

შეასრულა. ადვოკატის აზრით,  მისი კლიენტი,  ასეთი  შესწორებით საზოგადოების წინაშე 

მცდარი  სახით წარდგა. სასამართლომ გამომცემლობას ინფორმაციის სრული სახით 

შესწორება დაავალა. (Ramage ed./რამაჯი (რედ.), 2007, გვ. 276). 

პირად ცხოვრების  უფლების დაცვის  ფრანგული კანონი  სასამართლო 

გადაწყევტილებების შედეგად ჩამოყალიბდა, რომელიც მოიცავს პირადი საიდუმლოს 

აღქმის  შემდეგ მიმართულებებს: 

- დაბადებასთან დაკავშირებული ისტორია (ადგილი, თარიღი, სამართლებივი 

ბუნება) 

- ქორწინება, განქორწინება, გარდაცვალება; 

- პროფესიული ცხოვრება;  

- დასვენება; მაშინაც კი, როდესაც აღნიშნულს საჯარო ადგილას აქვს ადგილი, 

საგაზეთო პუბიკაციებს არ უნდა მიეცეთ ნება პირები მათი სახელების მიხედვით 

მოიხსენიონ; 

-  გამოსახულება; რა დროსაც ავტორი ცდილობს განავითაროს იდეა, რომ ყველას 

გააჩნია საკუთრების უფლება მისი გამოსახულების მიმართ;  
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-  შემოსავალი, რომელსაც ინდივიდი იღებს მისი სამუშაოსგან ან საკუთრებისგან; 

თანხა, რასაც იგი უხდის სახელმწიფო.  

იგულისხმება, რომ თუ პირი გადაწყვეტს საჯარო სივრცეში საკუთარი თავის 

დამკვიდრებას, ინტერგრირებას,  მას ვეღარ ექნება  პრეტენზია, მოლოდინი პირადი 

სივრცის დაცვასთან მიმართებით.2 

2. Volio Fenanto. Legal personality, praivacy and the family. New York. 1981.  Columbia 

University Press. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ პირად ცხოვრებაზე  

განხილული საქმეები და გადაწყვეტილებები  ბევრ უფლებასაც ეხება.  მაგალითად საქმე 

Axel Springer AG v. Germany (07.02.2012),  თემა ეხებოდა პირადი სივრცისა და გამოხატვის 

თავისუფლების დაცვას. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, პირად ცხოვრებასთან 

დაკავშირებული დეტალების გასაჯაროვებისას უნდა მოხდეს შეპირისპირებულ 

ინტერესთა შედარება სამი კრიტერიუმის მიხედვით: 1. არის თუ  არა საზოგადოებრივი 

ინტერესი; იყო თუ არა პირი საჯარო მოხელე, რა გზით იყო პირის შესახებ ინფორმაცია 

მოძიებული,  

მოცემული ვალდებულება  ინტერნეტ მომხმარებლებზე განსაკუთრებით  

ვრცელდება:  ოჯახური  ცხოვრება,  პირადი მონაცემები დაცვა,    კორესპოდენციისა და 

კომუნიკაციიის კონფიდენციალურობის პატივისცემა. ეს გულისხმობს:  

- ინტერნეტით სარგებლობისას პირადი მონაცემები რეგულარულად გადის 

დამუშავებას. ეს პროცესი ხდება  ისეთი სერვისების გამოყენებით, როგორიცაა 

ბარუზერი, ელექტრონული ფოტა, ელექტრონული შეტყობინენბები, „ვოისოვერ“ 

ინტერნეტ პროტოკოლები, სოციალური ქსელები, საძიებო სისტემები და 

„ქლაუდში“ მონაცემთა შენახვის სეერვისები; 

- პირის  პირადი მონაცემებეის დამუშავების პროცესში  საჯარო ხელისუფლება და 

კერძო კომპანიები ვალდებულნი არიან დაიცვან  წესები და პროცედურები;  

- პირის პირადი მონაცემების დამუშავება კანონითაა ნებადართული. ეს ხდება 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ან როდესაც პირმა ამაზე თანხმაა.  პირი 

ინფორმირებული უნდა იყოს, მის შესახებ, რა სახის პირადი მონაცემების 
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დამუშავება და/ან მესამე მხარეებისთვის გადაცემა ხდება.  როდის, ვინ და რა 

მიზინით ამუშავებს მონაცმებს.  

3. ევროპის საბჭო, ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა სააგენტო, ადამიანის  

უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამდივნო, 2015, გვ. 33. 

პირს შესაძლებლობა  უნდა ჰქონდეს გააკონტროლოს საკუთრი პიარდი მონაცმებეი 

(მონაცემთა სიზუსტისმონაცემეში შესწორებების შეტანის ან წაშლის თობაზე თხოვნით 

მიმართვა, ასევე მოთხოვნა, რომ პირის პიარადი მონაცემები არ იყოს შენახული იმაზე მეტი 

ხნის განმავლობვაში, ვიდრე ამის საჭიროება მოითხოვს);3 

- პირის მიმართ არ უნდა იყოს გატარებული კონტროლისა და მიყურადების 

ქმედებები. სისხლის სამართალწარმოებასთან კონტექსტში, კანონით დადგენილ 

გამონაკლის შემთხვევებში დაშვებულია პირის პირადი მონაცემების მოძიება და 

გამოყენება. ასეთ დროს პირს უნდა მიეწოდოს ზუსტი ინფორმაცია მისი უფლებების, 

შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნებსა და პოლიტიკაზე. 

- პირის პირადი ცხოვრების დაცულობა მის სამუშაო ადგილასაც უნდა იყოს 

გარანტირებული. ეს გულისხმობს პირის კერძო ონლაინ კორესპოდენციისა და 

კომუნიკაციის კონფიდენციალურობას და მის დაცვას. პირს დამსაქმებელმა 

ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს რომ  მის მიმართ თვალთვალი, ან/და მონიტორინგი 

ხორციელდება.  

- პირს დახმარება უნდა გაუწიონ მონაცემთა  დაცვაზე პასუხისმგებელმა 

სტრუქტურებმა. ამით უზრუნველყოფილი იქნება პირად მონაცემთა დაცვასთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობა და პრინციპები. ამგვარი სტრუქტურები  ევროპის 

ქვეყნების უმეტესობაში არსებობს.  

ფარული ჩანაწერების გამოყენება 

ინფორმაციის წყარო  - ფარული ჩანაწერები და გადაღებები 

ინფორმაციის მოპოვების დროს ჟურნალისტი–გამომძიებელი ხშირად იყენებს 

ფარულ ჩანაწერებს, რასაც უცხოეთის თანამედროვე მასმედია  ინტენსიურად მიმართავს 

და ხშირად პოპულარობასაც ასეთი მეთოდებით აღწევს. 
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ევროპის სასამართლო პრაქტიკა და აშშ-ის ფედერალური სტანდარტი საშუალებას 

იძლევა მედიისთვის განხორციელდეს ფარული ჩანაწერები. შემდეგ ისინი 

მტკიცებულებადაც მიიღება. აშშ-ში არსებობს შემთხვევები, როდესაც მოყვარულის ან 

ჟურნალისტის მიერ გადაღებული მასალის საფუძველზე საკმაოდ სერიოზული რეაგირება 

ხდება. მაგ: 1991 წლის 3 მარტს არეულობა მოხდა აშშ კალიფორნიის შტატში, როდესაც 

შავკანიანი მძღოლი როდნი კინგი სასტიკად სცემეს ლოს-ანჯელესელმა პოლიციელებმა. 

ველაფერი მოყვარული ვიდეოოპერატორის კამერით იყო გადაღებული, რაც შემდეგ 

გაშუქდა არა მარტო აშშ-ის მასმედიით. მოგვიანებით, კალიფორნიის ნაფიც მსაჯულთა 

სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, არ ეცნოთ პოლიციელები დამნაშავედ, ლოს-ანჯელესში 

გამოიწვია არეულობა, ქვეყანაში კი – მოსახლეობის აღშფოთება. ბოლოს პოლიციელებს 

სასამართლომ შესაბამისი პასუხისმგებლობა დააკისრა.4 

ჟურნალისტებს სასამართლოები ხშირად არ ეთანხმება ინფორმაციის 

მოსაგროვებლად ფარული ელექტრომოწყობილობები გამოიყენონ. აშშ-ი სასამართლოებმა 

გადაწყვეტილება მიიღეს,  რომ მათი გამოყენება ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევას 

წარმოადგენს.  მაგალითად,  კალიფოორნის შტატში უზენაესმა სასამართლომ  1998 წელს  

მიღებული გადაწყვეტილებით დაადგინა, რომ  ბეჭდვურ და მეინსტრიმულ მედიას 

შეიძლება უჩივლონ თუ მათი ჟურნალისტები ან ფოტორეპორტიორები  

ინფორმაციისთვის უკანონოდ ჯაშუშობენ“.   მაგალითად,  ამ გადაწყვეტილების თანახმად,  

ერთი წლის შემდეგ სასამართლომ  გამოიტანა გადაწყვეტილება „ეი-ბი-სი ნიუზის“  

ჟურნალისტის წინააღმდეგ, რომელმაც საიდუმლოდ ჩაიწერაა  ერთ-ერთი  ორგანიზაციის 

„ცხელი ხაზის“ თანამშრომელთან. 

ჟურნალისტები ხშირად იწერენ ასევე სატელეფონო საუბრებს რესპოდენტებთან, 

რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ მათი ციტატები ზუსტად გამოქვეყნდეს. აშშ-ი, 

შტატების უმეტესობაში ერთი მხარის თანხმობა (ჟურნალისტის) საკმარისია. 12 შტატში კი 

ყველა მონაწილ მხარე უნდა  შეთანხმდეს.  ეს შტატებია: კალიფორნია, კონექტიკუტი, 

ფლორიდა,ილიონისი, მერილენდი, მასაჩუსეტსი, ,იჩიგანი, მონტანა, ნევადა, ნიუ-

ჰემპშირი, პენსინვალია და ვაშინგტონი.4 

საქართველოში სამართალდამცავები მასმედიას ხშირად შეახსენებენ, რომ ფარული 

ჩანაწერების მტკიცებულებად მიღება, შესაძლოა, კარგად გამოიყენონ იმ კერძო პირებმა  და 

მათ შორის ჟურნალისტებმა, რომელთაც პირადი, ვიწრო ინტერესები ამოძრავებთ; ისინი 
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შეეცდებიან უცერემონიოდ  ჩაერიონ პირად ცხოვრებაში, გაამჟღავნონ ისეთი დეტალები, 

რომელთა გამომზეურება ფარული ჩანაწერის პერსონაჟს არ სურს, ადამიანის პირადი 

ცხოვრება საზოგადოებრივი ინტერესის  

4.Report of the Committee on Privasy and Relateed Matters, Chairman David Calcut. Oc. 1990.  

Cmnd. 1102. London: HMSO. PP. 7 

5. მენჩერი მელვინ. ახალი ამბების გაშუქება და წერა. მთორმეტე გამოცემა. 2013. აშშ-ი. 

კოლუმბიის უნივერსიტეტი.გვ516-518 

საგანია და შესაძლებელია მისი პრესის საშუალებით განხილვა. მაგრამ ხშირ 

შემთხვევაში ჟურნალისტს მართებს სიფრთხილე, რათა არ შეილახოს იმ ადამიანთა 

უფლებები, რომლებიც ინტერესის საგანს წარმოადგენენ. ამ დროს ინფორმაციისადმი 

სახალხო და პიროვნებისა თუ მისი ახლობლების ინტერესები უნდა დაბალანსდეს. 

საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი 

ფარული მეთოდების გამოყენებით ინფორმაციის მოპოვებას მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევაში უშვებს, მათ შორის: 

1. როდესაც მოვლენა საზოგადოებრივი ინტერესის  საგანია, არსებობს საფუძვლიანი 

ვარაუდი, რომ ახალი მტკიცებულებები იქნება მოპოვებული და ეს აუცილებელია 

პროგრამის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად; 

2. საზოგადოების ინტერესის შემცველ საკითხებზე სოციოლოგიური კვლევის 

ჩასატარებლად, როდესაც სხვა გზით შეუძლებელია იმ დამოკიდებულების თუ 

მოსაზების გამოვლენა, რომელიც კვლევის საგანია; 

3. კომედიური და გასართობი პროგრამების მოსამზადებლად, სადაც ფარული ჩაწერა 

ერთ-ერთი ჩვეული მეთოდია, არ წარმოადგენს პირის პიარდ ცხოვრებასი უხეშ 

ჩარევას და არ იწვევს მნიშვნელოვან გაღიზიანებას, სტრესს ან უხერხულობას. 

მნიშვნელოვანი პრობლემა აქვს ფარული ჩანაწერით მტკიცებულებას, რომლის 

გამოყენების შემთხვევაში არის საშიშროება, რომ ეს ინკოგნიტოდ მოძიებული მასალები 

ისევე გამოიყენონ არაკეთილსინდისიერმა პირებმა, იმივე დევნის მონაწილეებმა და ა.შ. 

ასეთ შემთხვევაში, არ იქნება საჭირო სასამართლო კონტროლი, იგი არ გამაგრდება 

პროცესუალურად, თუ არ იქნა დაცული გარკვეული წესები. ფარული ჩანაწერებით 
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სარგებლობა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებშია დასაშვები: სახელმძღვანელო  

პრინციპად შეიძლება გამოგვადგეს ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს ეს 

ფორმულირება: 

ჟურნალისტს, გამოცემლობას, რომელსაც საჯაროდ გამოქვს  მასალაში პირის 

პირადი ცხოვრება, არ ეკისრება  სამართლებრივი პასუხისმგებლობა პირად ცხოვრებაში 

გაუმართლებელი  ჩარევისთვის იმ შემთხვევაში თუ ჟურნალისტური   პროდუქტი ეხება:  

1. საზოგადოებისთვის   საინტერესო წყაროს - აუციკლობლობა არაა, რომ იგი 

არჩევითი თანამდებობის პირი ან ცნობი;ლი ადამიანი იყოს 

2.  მეტად შეურაცმყოფელი არ არის, ზომიერად  მგრძნობიარეა,  გონიერი 

ადამიანისთვის და საზოგადოების სამართლიან დაინტერესებას იწვევს“.  

მაგალითად, ზოგ შტატში კანონითაა დაშვებული სატელეფონო საუბრის ჩაწერა 

გაფრთხილების გარეშე. ზოგი ჟურნალისტი ეწინააღმდეგება ასეთ ხერხს, მოტყუებად 

მიიჩნევს და თავადაც აინტერესებს, იწერება თუ არა მათი საუბრები. მათი აზრით, 

ჟურნალისტმა აუცილებლად  უნდა გააფრთხილოს რესპოდენტი, რომ საუბრის ჩაწერას 

აპირებს. ზოგის აზრით ყველა რესპოდენტი უნდა ითვალისწინებდეს, რომ რეპორტიორი 

მის საუბარს ჩაინიშნავს ან ჩაიწერს. 

კანონი ეთიკურ კოდექსთან შედარებით უფრო ნათლად განსაზღვრულია და 

ამიტომაც ეფარებიან მას ჟურნალისტები. ჟურნალისტმა აუცილებლად უნდა იცოდეს 

კანონები, რომელბიც ეხება გასაჩივრებას პირადი და ემოციური სტრესის მიყენებისას. 

ექსპერტები ჟურნალისტებს ურჩევენ გადაიკითხონ იურიდიული ლიტერატურის ის 

ადგილები, სადაც წარმოდგენილია ნორმატიული და პრეცედენტული საკითხები 

უფლებების შესახებ, რომლებიც ჟურნალისტებს ეხება. 5 

პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით ჟურნალისტთა 

საიდუმლო მუშაობის უამრავი მაგალითი არსებობს. ზოგი მათგანი ფარულ აუდიო ან 

ვიდეოჩანაწერსაც შეიცავს. აყენებეს თუ არა ეს ქმედება ზიანს კონკრეტული სტატიის ან 

ზოგადად ჟურნალისტების სანდოობას? ზოგი ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ შენიღბვით 

მოქმედება არ არის გამართლებული; თუმცა საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის ისტორია 

მოიცავს მე-18 საუკუნის მიწურულსა და მე-19 საუკუნის დასწყისში გამომძიებელთა მიერ 

წარმოებულ ნოვატორულ საქმიანობას, რაც დღესაც იწვევს აღფრთოვანებას. 
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„ეი-ბი-სის“ ორი რეპორტიორი სამუშაოდ მოეწყო ხორცის დამამუშავებელ კომპანია 

„ფუდ ლაიიონის“ მაღაზიათა ქსელში. კომპანიის შესახებ სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ, 

სადაც მხილებული იყო, თუ როგორ მუშავდებოდა ხორცი სანიტარული ნორმების დაცვის 

გარეშე, კომპანიამ უჩივლა გაზეთს არა მხილების ან სტატიაში მოყვანილი მცდარი 

ფაქტების გამო, არამედ იმის გამო, რომ რეპორტიორებმა განზრახ დაიწყეს მუშაობა 

საწარმოში და სამუშაო განაცხადშიც არასწორი ინფორმაცია ჩაწერეს. 

5 Ron F. Smith. Ethics in  journalism.  2008. Blackwell. www.blacwellpublishing.com 

სამოქალაქო სამართალწარმოების შემდეგ სასამართლომ დააკმაყოფილა კომპანიის 

სარჩელი და გაზეთს ჯარიმებიც დააკისრა. 

სამართალწარმოების დროს ჟურნალისტ-გამომძიებელთა და რედაქტორთა 

ასოციაციამ სასამართლოს წარუდგინა წერილი, რომელშიც მხარს უჭერდა გაზეთის 

ქმედებასა და მის ბრძოლას საზოგადოების სასიკეთო შედეგებისთვის. წერილში IRE-ის  

ასოციაციის იურისტი, დევიდ ბ. სმელმენი, აცხადებდა: საგამომძიებლო და შენიღბული 

რეპორტაჟების ისტორია გვიჩვენებს, რომ ასეთი პრაქტიკა სასიკეთო და მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებისთვის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც სახიფათო 

ბაქტეროლოგიური დაბუნძურება აზიანებს და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის საკვებ 

პროდუქტებს. 6 

ასეთი სახის რეპორტაჟები ხელს უწყობს დემოკრატიის ფუნქციონირებას და ის 

ამერიკის ჟურნალისტიკის  განუყოფელი ნაწილია. პრესის საქმიანობა, რომელიც წინ 

უსწრებდა და ამავდროულად ხელს უწყობდა პრესის შესახებ კანონის მიღებას, 

გულისხმობდა, რომ უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი ინფორმაციის მოპოვებისა და 

გამოქვეყნების დაცვის ფართო მექნიზმები. ის გვიჩვენბს, რომ ამერიკის შეერთებული 

შტატების დამაარსებლები და კონსტიტუციის შემქნელები მუდმივად მალავდნენ თავინთ 

ვინაობას, როდესაც ანონიმურად ავრცელბდნენ ინფორმაციას და მოსაზრებებს, ისინი 

მოქმედბედნენ, როგორც შენიღბული პოლიტიკური რეპორტიორები, თუმცა ისინი 

არასოდეს აღწერდნენ თავიანთ საქმიანობას ამგვარად.  

ქართველი იურისტების აზრით, „გაუთვალისწინებელმა  ქმედებებმა შეიძლება 

დაღუპვამდე მიიყვანოს მოპოვებული უფლებები’’. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის 

კოდექსის მე-6 მუხლი საზოგადოების ლეგიტიმურ ინტერესად ისეთ საკითხებს 
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მოიაზრებს, როგორიცაა დანაშაულის, ანტისაზოგადოებრივი ქმედების, კორუფციის და 

უსამართლო ფაქტების და დაუდევრობის გამოვლენა, ადამიანის უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის დაცვა, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობის აღკვეთა, 

ნებისმიერი ისეთი თემის გაშუქება, რომელიც მოქალაქეებს საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის საკითხებზე სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარება. 

6. www. dictionary.com  

საზოგადოების მიერ ინფორმაციის მიღების აუციელბლობა საზოგადოების მიერ  

ინფომაციის მიღების სურვილისგან უნდა გაიმიჯნოს. ნებისმიერი ინტერესი, მაგალითად, 

უბრალო ცნობისმოყვარეობა, არ შეიძლება ლეგიტიმურად ჩაითვალოს. 

საერთაშორისო პრაქტიკის გამოცდილების თანახმად, საკანონმდებლო ჩანაწერი 

ჟურნალისტს შეუზღუდავ თავისუფლებას არ ანიჭებს. სახელმწიფო საიდუმლოს 

გასაჯაროება როგორც ცალკე აღებულ პირს, ისე მედიას პასუხისმგებლობას სთხოვს. 

თუმცა, მსოფლიო გამოცდილება ჟურნალისტიკაში ისეთ საქმებსაც ინახავს, როდესაც 

სახელმწიფო საიდუმლოს გამჟღვანებისთვის სასმართლომ გადაწყვეტილება 

ჟურნალისტების სასარგებლოდ მიიღო და პასუხისმგებლობა არ დააკისრა. ამის 

მაგალითია პენტაგონის საიდუმლო ჩანაწერები და მასალებია. 

გაზეთ „New York Times“ -ის კორესპოდენტს, ნეილ შიჰანს, ხელში ჩაუვარდა თავდაცვის 

დეპარტამენტის საიდუმლო მასალები ვიეტნამის ომზე. გამომცემლობამ რამდენიმე კვირა 

მოანდომა ამ მრავალტომიანი მასალის ამორჩევას და გადაწყვეტილების მიღებას. - 

გამოექვეყნებინა თუ არა სახელმწიფო საიდუმლო დოკუმენტები; მსოფლიო მედიაში 

ცნობილი სახელწოდების „პენტაგონის დოკუმენტების“ გამოქვეყნება დაიწყო. პენტაგონმა 

უზენაეს სასამართლოში იჩივლა და შედეგად „New York Times“ -ს შეუჩერდა მუშაობის 

უფლება. რამდენიმე ხნის შემდეგ იგივე მასალები გაზეთმა „Washington Post“ -  მა გამოიძია 

და მათი გამოქვეყნება გამაგრძო; სასამართლომ ეს გაზეთიც დახურა; გარკვეული დროის 

გასვლის შემდეგ   უზენაესმა  სასამართლომ უფლება მისცა ორივე გაზეთს, გაეგრძელებინა 

„პენტაგონის დოკუმენტების“ გამოქვეყნება.  მოტივი შემდეგი იყო: ხალხის უფლება-

იცოდეს სიმართლე - უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ნებისმიერი კანონი, თუკი მას 

ხელისუფლება თავისთვის საზიანო ინფორმაციის დასამალად და ძალაუფლების 

შესანარჩუნებლად იყენებს. პრეზიდენტ ნიქსონის ადმინისტრაციამ   პასუხად პენტაგონის 

კონსულტანტის, დანიელ ელსბერგის დასჯა გადაწყვიტა, რომელმაც გაზეთებს საიდუმლო 
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მასალები მიაწოდა. თეთრ სახლში შეიქმნა სპეციალურად „სანტექნიოსთა ჯგუფი“, 

რომელსაც მომავალში ყოველგვარი საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება უნდა აღეკვეთა. 

ამ ჯგუფმა უკანონო ჩხრეკვა მოაწყო ელსბერგის ოფისში, რადგანაც ეჭვი ჰქონდა, რომ ის 

იქ სხვა საიდუმლო საბუთებსაც ინახავდა. 1971 წლის სექტემბერსი კი ბრუკინგსის 

ინსტიტუტის აფეთქება დაიგეგმა, სადაც მისი აზრით, „პენტაგონის საბუთების“ ჯერ კიდევ 

გამოუქვეყენებელი ტომები ინახებოდა. 

1972 წლის ივნისში „სანტექნიკოსთა ჯგუფი“ დემოკრატების შტაბ-ბინაში 

„უოტერგეიტში“ შეიპარა მოსასმენი მოწყობილობის დასამონტაჟებლად. იმ ღამეს ჯგუფის 

ხუთი წევრი პოლიციამ ქურდობის ეჭვით დააპატიმრა. ამ ფაქტის გამოძიება გაზეთ 

„Washington Post“-ის ახალგაზრდა კორესპოდენტებმა ბობ ვუდვორდმა და კარლ 

ბერსტაინმა დაიწყეს. 1972 წლის ივნის-ოქტომბერში მათ ჟურნალისტურ გამოძიებათ 

სერიალი გამოაქვეყნეს, რომელშიც „უოტერგეიტში“ დაკავებულ ჯგუფსა და თეთრ სახლს 

შორის კავშირი გამოვლინდა. აგრეთვე დადგინდა, რომ პრეზიდენტი ნიქსონი 

პოლიტიკურ ოპონენტთა წინააღმდეგ ჯაშუშობას ეწეოდა და ამ მიზნით რესპუბლიკელებს  

საარჩევნოდ  იყენებდა.  

თეთრი სახლი ჟურნალისტების დისკრედიტაციას შეეცადა და მათ დემოკრატიულ 

პარტიასთან კავშირი დააბრალა, თუმცა, Washington Post“-მა ამის გამო უკან არ დაიხია და 

გამოძიება განაგრძო. საბოლოოდ, გაზეთმა ძლიერი საზოგადოებრივი აზრი შექმნა 

პრეზიდენტის წინააღმდეგ, განსაკუთრებით - პოლიტიკურ წრეებში, რამაც ნიქსონი 

აიძულა, გადამდგარიყო. მოგვიანებით, როდესაც პრეზიდენტის საიმპიჩმენტო 

პროცედურა დაიწყო, „უოტერგეიტის“ სკანდალს ჟურნალისტური გამოძიებები ამერიკის 

სხვა უმთავრესმა გაზეთებმაც მიუძღვნეს. ამ თემაზე გამოძიება CBS-ის „60 წუთმაც“ 

ჩაატარა. ეს იყო პირველი შემთხვევა ამერიკის ისტორიაში, როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი 

იძულებული გახდა, გადამდგარიყო და ეს იყო საგამოძიებო მედიის დამსახურებაა. 

„უოტერგეიტის“ სკანდალი „Washington Post“-მა წამოიწყო და გამოძიების უმეტესი 

წილიც მხოლოდ მისმა ჟურნალისტებმა ჩაატარეს, მაგრამ რეალური შედეგების მიღწევა 

მხოლოდ მას შემდეგ გახდა შესაძლებებლი, რაც ამ სკანდალის გამოძიებაში დანარჩენი  

მედიაც ჩაერთო; მხოლოდ მედიის ერთიანი ფრონტით შეტევამ აიძულა პოლიტიკური 

ისტებლიშმენტი ანგარიში გაეწია გამოქვეყნებული სენსაციური მასალებისთვის. 
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ჟურნალისტთა ინფორმაციის  ფარული მოპოვების  კიდევ ბევრი მაგალითი 

შეიძლება დავასახელოთ, რომელიც ფარულ აუდიო ან ვიდეოჩანაწერსაც შეიცავს.  

არაერთგვაროვანი მოსაზრებაა მედიაში პროფესიული მუშაობის დროს ამ 

მეთოდების გამოყენებასთან  დაკავშირებით. ეს ქცევა აყენებს თუ არა ზიანს კონკრეტული 

მასალის ან ჟურნალისტების  სანდოობას?  ზოგი მედია მკვლევარი აღნიშნავს, რომ  

საიდუმლო მოქმედება პირადი სივრცის კონტექსტში გაუმართლებელია. თუმცა 

ჟურნალისტიკის ტრადიცია მოიცავს მე-18 საუკუნის მიწურულსა და მე-19 საუკუნის 

დასაწყისში გამომძიებელთა მიერ წარმოებულ ინოვაციურ საქმიანობას, რაც დღესაც 

აქტუალურია. მაგალითად, სამაუწყებლო კომპანია „ეი-ბი-სის“  ორმა რეპორტიორმა 

მუშაობა დაიწყო ხორცის დამამუშავებელ კომპანია „ფუდ ლაიონში“.   მასალის გაშუქების 

შემდეგ, სადაც გაკრიტიკებული იყო, თუ როგორ მუშავდება ხორცი სანიტარული 

ნორმების დაცვის გარეშე, კომპანიამ გაზეთს უჩივლა. სარჩელის შინაარსში მოცემული იყო 

არა მხილების ან სტატიაში მოყვანილი მცდარი ფაქტები, არამედ  რეპორტიორების 

მიზანმიმართული, საიდუმლო მუშაობა, უნებართვო შეჭრა კერძო კომპანიაში. მათ 

სამუშაო განაცხადშიც არასწორი ინფორმაცია ჩაწერეს. პირველი ინსტნციის 

სამართალწარმოების შემდეგ სასამართლომ დააკმაყოფილა კომპანიის სარჩელი და 

გაზეთს  სანქციებიც დაკისრა. საქმის განხილვის პროცესში რედაქტორთა და 

ჟურნალისტთა ასოციაციამ სასამართლოს წერილი წარუდგინა, რომელშიც მხარს უჭერდა 

ჟურნალისტებისა და გაზეთის ქმედებასა და მის ბრძოლას საზოგადოების სასარგებლო 

შედეგებისთვის. პოინტერის ინსტიტუტი (www.poynter.org.) წერისა და რედაქტირების 

თავები.   

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158-ე მუხლის მიხედვით, „კერძო 

საუბრის უნებართვო ჩაწერა ან მიყურადება, აგრეთვე კომპიუტერულ სისტემაში ან 

სისტემიდან კერძო კომუნიკაციისას გადაცემული კომპიუტერული მონაცემის ან ამგვარი 

მონაცემის მატარებელი ელექტრომაგნიტური ტალღების უნებართვო მოპოვება 

ტექნიკური საშუალების გამოყენებით ან კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის, ტექნიკური 

საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის ან კომპიუტერული მონაცემის უკანონოდ 

შენახვა ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორდან ოთხ წლამდე”.7 

 

სისხლის სამართლის კოდექსის იგივე მუხლში არის შენიშვნაც, რომელშიც 

განმარტებულია, რომ აღნიშნული “დანაშაულისათვის სისხლის სამართლებრივი 
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პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება პირს, რომელმაც ამ მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული მოპოვებული/შენახული ინფორმაცია საგამოძიებო ორგანოებს 

გადასცა და ჩადენილი/მოსალოდნელი სხვა დანაშაულებრივი ქმედების შესახებ 

ინფორმაცია ამ გზით მიაწოდა”. შენიშვნაში ჟურნალისტური საქმიანობა და მედიის მიერ 

ინფორმაციის გავრცელება დაკონკრეტებული არ არის, თუმცა მისი ინტერპრატაციის 

გზით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ამ უკანასკნელზეც ვრცელდება. 

7.მუხლი 158. საქართველოს სიხლის სამართლის კანონი. 31 იანვარი. 2017 წელი. 20.06. 

მაგალითად, როგორც წესი, მედიის მიერ ისეთი ფარული ჩანაწერები ვრცელდება, 

რომელიც არა რომელიმე კერძო პირის პირად ცხოვრებას ან პირად კომუნიკაციას ასახავს, 

რაც კანონით ისედაც შეზღუდულია და შესაბამისი წესით ისჯება, არამედ ჩანაწერის 

გასაჯაროებით შესაძლო დანაშაულის შესახებ საზოგადოებისა და სამართალდამცველი 

უწყებების ინფორმირება ხდება. შესაბამისად, სისხლის სამართლის კოდექსის 158-ე 

მუხლის მედიაზე მორგება და მისი ამ ჩარჩოში მოქცევა არასწორია. 

გარდა ამისა, ინფორმაციის თავისუფლად მიღებისა და გავრცელების უფლება 

თითოეული ადამიანისთვის უზენაესი კანონით - კონსტიტუციით არის 

უზრუნველყოფილი. ამავე დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ „მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებები თავისუფალია“ და „ცენზურა“ დაუშვებელია. 

ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თვისუფლება კიდევ უფრო მკაფიოდ სიტყვისა 

და გამოხატვის შესახებ საქართველოს კანონშია განმარტებული, სადაც ეს უკანასკნელი 

ადამიანის უზენაეს ფასეულობად არის აღიარებული და „ნებისმიერი ფორმის 

ინფორმაციისა და იდეების მოძიების, მიღები, შექმნის, შენახვის, დამუშავებისა და 

გავრცელების უფლებას“ მოიცავს. კონსტიტუციის მსგავსად, ამავე კანონით დაუშვებელია 

„ცენზურა“ და უზრუნველყოფილია „მედიის სარედაქციო დამოუკიდებლობა და 

პლურალიზმი” ასევე, „ჟურნალისტის უფლება დაიცვას წყაროს საიდუმლოობა და 

საკუთარი სინდისის შესაბამისად მიიღოს სარედაქციო გადაწყვეტილებები”. 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის და სტუდია მონიტორის 

გამომძიებელი ჟურნალისტი გიორგი მგელაძის  განმარტებით: „ჟურნალისტის მიერ 

ფარული ჩანაწერების გავრცელება ქართული კანონით არ იზღუდება. ფარული ჩანაწერები 

საგამოძიებო ჟურნალისტურ მასალებში ისეთია, როდესაც საუბრის ან მოქმედების ერთ-

ერთი მხარე ჩანაწერის შესახებ ინფორმირებულია, ჩანაწერი მისი შესრულებულია. 
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მსხვერპლს ჩანაწერის მომზადებაში ვეხმარებით, რითაც ვამხელთ კონკრეტულ 

დანაშაულს“. 

საერთაშორისო გამოცდილებით ჟურნალისტთა მუშაობის კიდევ უამრავი 

მაგალითი არსებობს. ზოგი მათგანი ფარულ აუდიო ან ვიდეოჩანაწერსაც შეიცავს. აყენებს 

თუ არა ეს ქმედება ზიანს კონკრეტულ სტატიას ან ზოგადად ჟურნალისტების სანდოობას? 

ჟურნალისტიკის ისტორია მოიცავს ჟურნალისტების მიერ წარმოებულ ნოვატორულ 

საქმიანობას, რაც დღემდე აქტუალურია.  

მაგალითად, ამერიკული გამოცდილებით. ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებაზე ან 

კონგრესის მიერ მიღებულ კანონზე ბევრად უფრო ძლევამოსილი საგამოცდო კომისია 

აკონტროლებს. ეს უწყება საზოგადოებაა - ყოველდღიურად განაახლებს ჟურნალისტის 

ლიცენზიას, რადგან სწორედ ისაა მისი კლიენტი და დამკვეთი.  

საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოებების მედია პრაქტიკის  

გამოცდილება რამდენიმე პრინციპზე თანმდება: 

- ხდება საზოგადოებრივი სიკეთისა და ზიანის აწონვა, თუკი პირველი მათგანი 

მეორეს ძლევს, მაშინ გადაწყვეტილება ყოველთვის ჩანაწერის გასაჯაროების 

სასარგებლოდ კეთდება.; 

- სიზუსტისა და სანდოობის კუთხით  რა მტკიცებულებები შეემატება სიუჟეტს, 

სტატიას დაზვერვისაა და ფარული აუდიო-ვიდეო, ფოტო მასალების 

გამოყენებისას; 

- ექნება თუ არა პუბლიკაციას ისეთი მნიშვნელოვანი და საგანგებო შედეგები, 

რომელიც გადაფარავს  ფარულ მოქმედებას; 

- შესაძლებელია თუ არა დამაჯერებელი  მტკიცებულებების მოპოვენა ფარული 

ჩანაწერების,  დოკუმენტებისა და ინტერვიუები საშუალებით; 

8..რა არის  ჟურნალისტის პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე  სადაზვერვო ან 

ფარული სამუშაოს განხილვისას,   რომელიც   მას მოეთხოვება?  

რადიოსა და ტელევიზიის ახალი ამბების განყოფილების დირექტორთა 

ასოციაციის ეთიკის კოდექსი (www.rtuda.org/pages/media-items) საქართველოში 
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მოპოვებული ჩანაწერების მედიასშუალებებისათვის ხელმისაწვდომობა ცალკე სანქციას ან 

ნებართვის აღებას არ ითვალისწინებს. ეს რედაქციის ან ჟურნალისტის გადასწყვტია.  

ქართველი იურისტების განმარტებით, 

„კანონით დადგენილი ჩარჩოები ამ თემასთან დაკავშირებით არ არსებობს.“ 

ფარული მიყურადებას,  თავლთვალსა და ჩაწერას თუ კერძო პირი ახორციელებს ამ 

სიტუაციაში კანონი ირღვევა. იურისტის გაგი მოიაშვილის თქმით, „კერძო საუბრის 

მოსმენა ისჯება: „კერძო საუბარი, ნებისმიერი პირის საუბარი, რომელიც მესამე პირის 

მიერაა ჩაწერილი.... 

თუმცა საქმე რთულდება, უფრო სწორად, კანონი ირღვევა, როცა ფარულ 

მიყურადებასა და ჩაწერას კერძო პირი ახორციელებს. გაგი მოსიაშვილის თქმით, კერძო 

საუბრის ჩაწერა კანონით ისჯება: სისხლისამართლის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს 

ამ შემთხვევაში კერძო საუბრის უნებართვოდ ჩაწერა ან თუნდაც მიყურადება. გამოძიების 

დაწყების საფუძველი არსებობს. გამოძიებამ უნდა გამოავლინოს, რამდენად ჰქონდა 

ადგილი კერძო  საუბრის უნებართვო ჩაწერას ანდა მიყურადებას.“  

9ინფორმაციის წყარო - ფოტოილუსტრაცია 

სიფრთხილეა საჭირო ფოტომასალის გამოქვეყნებისას. ილუსტრაცია არ უნდა იყოს 

შეურაცხმყოფელი. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო უბედური შემთხვევების ან 

დანაშაულის მსხვერპლთა ფოტოების გამოქვეყნებისას. იმისათვის, რომ ილუსტრაციამ 

შეცდომაში არ შეიყვანოს მკითხველი, რეკომენდებულია, განმარტებული იყოს, რომ ის 

არის დამატებითი, სტილიზებული ილუსტრაცია (ტექსტის მხატვრული გაფორმება), 

ფოტომონტაჟი ან ორიგინალის სხვა სახით ალიტერაცია. სიმბოლური მნიშვნელობის 

ფოტოს ტიტრზე გარკვევით უნდა იყოს აღნიშნული, რომ ფოტო არ არის დოკუმენტური. 

შეცდომის თავიდან ასაცილებლად, არადოკუმენტური ილუსტრაცია, განსაკუთრებით 

ფოტოსურათი, შესაბამისი აღნიშვნით უნდა გამოქვეყნდეს. ილუსტრაციის სათაურში ან 

თანდართულ ტიტრში გარკვევით უნდა აღინიშნოს: დამხმარე და საჩვენებელი 

ილუსტრაციები (ნებისმიერი სახის მოტივაციის პირობებში), სიმბოლური ილუსტრაციები 

(რეკონსტრუირებული სურათები, გრაფიკული ნახატები), ფოტომონტაჟი და სხვა სახის 

კოლაჟები. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ შემთხვევებს, როცა 

ილუსტრაციის გამოყენება მისი თავდაპირველი მნიშვნელობით არ ხდება. დაუშვებელია 

მანიპულაცია, რადგანაც ის მცდარ შეხედულებებს წარმოშობს. 
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ფოტომონტაჟი სპეციალური ნიშნით ან სურათზე ხელწერით უნდა აღინიშნოს. 

ჟურნალისტმა არ უნდა გამოაქვეყნოს ხელოვნურად სახეშეცვლილი ფოტოსურათები, 

ილუსტრაციის ქვეშ არასწორი ხელმოწერები, რამაც შესაძლოა, შეურაცხყოს ფოტოზე 

აღბეჭდილი ადამიანი. სახეშეცვლილი ფოტოს გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ 

ილუსტრაციის სახით, თუ აშკარაა, რომ აღნიშნული ილუსტრაცია კოლაჟს წარმოადგენს. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში საინფორმაციო წყარო, როგორც ფაქტი, დამახინჯდება. 

ბრიტანეთის საჩივრების კომისიამ საქმეზე „რენტე ჯონი „სანდრეი მირორის 

წინააღმდეგ“, რომელზეც მოსარჩელეს ჟურნალისტებმა ფარულად გადაუღეს ფოტოები, 

განმარტა, რომ მოსარჩელე იმყოფებოდა საზოგადოებრივ პარკინგზე და ბენზინგასამართ 

სადგურზე, სადაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მოლოდინი არავის უნდა 

ჰქონოდა. ამავდროულად, ადამიანი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას 

საჯარო თავშეყრის ადგილებშიც არ ჰკარგავს. არის ისეთი ადგილები, სადაც, 

ხალხმრავლობის მიუხედავად, ყველას უნდა ჰქონდეს პირადი სივრცის დაცულობის 

მოლოდინი. მაგალითად, საქმეზე „სერ პოლ მაკარტნი ჟურნალ „ჰელლოუს“ წინააღმდეგ 

დიდი ბრიტანეთის პრესის საჩივრების კომისიამ მიუთითა, რომ სალოცავი სწორედ ის 

ადგილია, სადაც ნებისმიერ ადამიანს განმარტოების შესაძლებლოა უნდა ჰქონდეს და 

ჟურნალისტებს ამ უფლებისთვის პატივი უნდა ეცათ.8 

როგორც კერძო, ასევე გარკვეულ შემთხვევაში საჯარო ტერიტორიაზე (საჯარო 

სკოლა, საავადმყოფო და სხვა) ჟურნალისტს ფოტო ან ვიდეო გადაღებსთვის 

მესაკუთრის/ადმინისტრაციული პერსონალის წინასწარი ნებართვა ესაჭიროება. 

გამონაკლისი ამ წესიდან მხოლოდ საზოგადოებრივი ინტერსის შემთხვევაშია 

დასაშვები.ამის მაგალითია „პრეს-ენტერპრაიზის“ საქმე. მმართველმა რედაქტორმა მელ 

ოპტოვსკიმ თქვა: „ამბავი, რომელსაც ფოტო გვიყვება, საშინელებაა. რაც ბოსნიაში ხდება, 

საშინელებაა. ეს  ჰოლოკოსტია, ადამიანთა სხეულის, გონების, სულის, მათი ქონების 

განადგურება. 

11. მედიის თვითრეგულირების ქრესტომათია“, თავისუფლების ინსტიტუტი, 2004წ. გვ 

122. 

 „ფოტო ამ ჰოლოკოსტის ამბავს ათობით ას სიტყვაზე უკეთესად გვიყვება“ 

ოპტოვსკის თქმით, თანამშრომელებმა დიდხანს იმსჯელეს, გამოექვეყნებაინათ თუ არა 

ფოტო. „მაგალითად, იმაზეც ვიმსჯელეთ, რომ 60 წლის წინ ამერიკლუმა პრესამ ჯეროვნად 
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ვერ აღწერა მეორე ჰოლოკოსტი და ამის შედეგად კარგმა ერმა, ამერიკელმა ერმა, არაფერი 

იღონა, რომ ესა რა დაეშვა.“ „ფლიონტ ჯორნელმა“ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზედაც 

სომალელი დედა თავისი პატარა ვაჟის სიკვდილს გლოვობს. ბავშვის გაძვალტყავებული 

სხეული ფოტოზე  ნათლად ჩანს.  მკითხველებმა პროტესტი გამოხატეს და რედქტორის 

სვეტში გაზეთის პასუხიც გამოაქვეყნეს:„კარგია, ასეც უნდა იყოს. ამან უნდა შეურაცხგვყოს. 

უნდა განვრისხდეთ და აღვშფოთდეთ - არა იმიტომ, რომ გაზეთმა ასეთი 

ნატურალისტური და ტრაგიკული ფოტო გამოაქვეყნა, არამედ იმიტომ, რომ მსოფლიომ 

დღემდე ვერ აღკვეთა ეს ძალადობა და ტანჯვა. კი, ფოტო საზარელია, ხალხს არ ესიამოვნა. 

სწორედ ამიტომაც გამოვაქვეყნეთ. მას უნდა აეხილა ხალხისთვის თვალი ამ 

კატასტროფაზე, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება“ 

როდესაც ნიუ-იორკულმა „დეილ-ნიუზმა“ მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე 

განხორციელებული ტერორისტულ თავდასხმის შემდეგ ნაპოვნი მოჭრილი ხელის ფოტო 

გამოაქვეყნა, მკითხველებმა უკმაყოფილება გამოხატეს. ზოგიერთი კრიტიკოსის აზრით, ეს 

იყო ყველაზე საზარელი ფოტო, რაც კი ოდესმე ამერიკულ გაზეთებს გამოუქვეყნებიათ. 

უკმაყოფიელებას მთავარმა რედაქტორმა ედ კონსრემა ამ სიტყვებით მიმართა: „ახლა 

გულჩვილობის დრო არ არის“. თუმცა შემდგომ გამოცემეში ფოტო აღარ გამოჩენილა. 

სტატიაში წარმოდგენილი იდეების, დოქტრინის თანახმად, მედია ორგანიზაციები  

პასუხისმგებელნი უნდა იყვნენ ყველა სოციალური ჯგუფების მიმართ და უნდა 

აკმაყოფილებდეს მათ საჭიროებებს და მოთხოვნებს; მედიამ საკუთარი შეცდომების 

კორექტირება თავად  უნდა დაარეგულიროს. სხვა შემთხვევაში საკანონმდებლო ჩარევა 

სავალდებულო და ლეგიტიმურია.  ჟურნალისტურმა გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ   ასეთი 

სამართლებრივი ჩარევის აცილება აძლიერებს მედიის  ინტერესს ანგარიშვალდებულების 

სისტემების მიმართ.  მედიის მოხმარებელთა შორისაც არსებობს  შეთანხმება,  რომ საერთო 

ინტერესებიდან  გამოდინარე, მედია   რეგულაციის ახალ, მოქნილ  მექანიზმებს საჭიროებს. 
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რეპრესიების მძიმე ტალღა 1930-იან წლებში და 
კოლექტიური ტრავმული  მეხსიერება  (არჩილ სულაკაურის 

„აბელის დაბრუნება“, რეზო ჭეიშვილის „ბიჭიკოს 
ავადმყოფობის ისტორია“  და რევაზ ინანიშვილის „ლარას“ 

მიხედვით) 

 
 
 

ნონა ამბოკაძე 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი 

 

Abstract 

Topic of our discussion is life of a person, whose rights are limited under the terms of 

political regime based on violence. At the preface of this article, depending on the theoretical 

material, we’ll briefly discuss history of origin of collective and individual memory and its 

characteristics. In the main part we’ll discuss the literature texts (“Abel’s Return” by Archil 

Sulakauri; “History of Bichiko’s Illness” by Rezo Cheishvili; “A little boy on Golgotha” and “Lara” 

by Revaz Inanishvili), source of inspiration of which appears to be collective/cultural trauma and 

biographies of the authors, somehow, are connected to the tragic events of 1930s: we paid attention 

on different aspects, reflecting the conceptual signs of traumatic memory well.  

Keywords:    Collective traumatic memory, post-colonialism, terror, sixties. 

  



94

 

აბსტრაქტი 

ჩვენს საკვლევ თემას წარმოადგენს  ძალადობაზე დამყარებული პოლიტიკური 

რეჟიმის პირობებში  უფლებაშეზღუდული ადამიანის  ყოფა. კვლევა აქტუალურია, რადგან 

ქართულ ლიტერატურულ დისკურსში პოსტკოლონიური ცნობიერების 

ელემენტების,ტრავმულ მეხსიერებასთან დაკავშირებული კონცეპტების შესწავლა 1990-

ანი წლებიდან დაიწყო და დღემდე გრძელდება. წინამდებარე სტატიის შესავალში 

თეორიულ მასალაზე დაყრდნობით მოკლედ მიმოვიხილავთ კოლექტიური და 

ინდივიდუალური მეხსიერების წარმოშობის ისტორიას და მის მახასიათებელ ნიშნებს. 

ძირითად ნაწილში განვიხილავთ ლიტერატურულ ტექსტებს, (არჩილ სულაკაურის 

,,აბელის დაბრუნება“, რეზო ჭეიშვილის ,,ბიჭიკოს ავადმყოფობის ისტორია“,რევაზ 

ინანიშვილის ,,ლარა“), რომელთა ინსპირაციის წყაროს კოლექტიური/კულტურული 

ტრავმა წარმოადგენს და რომელთა ავტორების ბიოგრაფია, გარკვეულწილად, 

დაკავშირებულია 1930-იანი წლების ტრაგიკულ მოვლენებთან; ყურადღება გავამახვილეთ 

ცალკეულ ასპექტებზე, რომლებშიც კარგად იკვეთება ტრავმული მეხსიერების 

კონცეპტუალური ნიშნები. ,,წითელი ტერორის“ შესწავლით დაინტერესებულ მკვლევრებს 

შეუძლიათ გამოიყენონ ეს სტატია, რადგან ტექსტების შინაარსობრივი მხარე  ნაჩვენებია 

შესაბამისი არგუმენტებით, რაც უფრო ნათელს ხდის სათქმელის სწორად გააზრებას. 

 

საკვანძო სიტყვები: კოლექტიური ტრავმული მეხსიერება, პოსტკოლონიალიზმი, ტერორი, 

სამოციანელები  

I. ძირითადი ტექსტი 

მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა და საზოგადოება უკვე ათწლეულებია, რაც 

„კოლექტიური მეხსიერების“ კვლევის ინტენსიურმა პროცესმა მოიცვა. დღესდღეობით 

„კოლექტიური მეხსიერების“ ცნება, სხვა მეცნიერებებთან ერთად, ლიტერატურის 

თეორიაშიც გავრცელდა და არაერთ სამეცნიერო კვლევას დაედო საფუძვლად. ამ თემის 

აქტუალობას იწვევს ის, რომ დიდი ქვეყნების მიერ ტერორის პირობებში ძალიან ბევრ  

პატარა ქვეყანას მოუწია ცხოვრება, მათ შორისაა საქართველოც. მით უმეტეს დღეს, როცა 

ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ნაწილი ახლაც ოკუპირებულია. სანამ ნაშრომის ძირითად 

ნაწილზე გადავალთ, საინტრესოდ მიგვაჩნია ,,კოლექტიური მეხსიერების“, როგორც 
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კოლექტიური ტრავმის შესახებ ორიოდე სიტყვა ვთქვათ. პირველად ტერმინი 

„კოლექტიური მეხსიერება“ (Collective memory) ფრანგმა ფილოსოფოსმა, მორის ჰალბვაქსმა 

(Maurice Halbwachs) გამოიყენა, რომელმაც მეხსიერება არა ინდივიდს, არამედ ადამიანთა 

ერთობას მიაკუთვნა და აღნიშნა, რომ მეხსიერება დამოკიდებულია, ერთი მხრივ, 

საზოგადოებაზე, რომელშიც ინდივიდი ცხოვრობს, ხოლო მეორე მხრივ, ამ ინდივიდის 

სტატუსზე საზოგადოებაში. ჰალბვაქსის თანახმად, ინდივიდუალური მეხსიერება 

არსებობს იმდენად, რამდენადაც ინდივიდი არის სოციალური ჯგუფების 

ურთიერთქმედების ობიექტი. იმისთვის, რომ დაიმახსოვროს, ინდივიდი ჩართული უნდა 

იყოს კოლექტიური აზროვნების ნაკადში. აქედან გამომდინარე, ჰალბვაქსი ასკვნის, რომ არ 

არსებობს წმინდა ინდივიდუალური მეხსიერება, ანუ ისეთი, რომელიც მხოლოდ 

ინდივიდს ეკუთვნის და რომლის წყაროს მხოლოდ თავად ინდივიდი წარმოადგენს. 

კოლექტიური მეხსიერება ყოველთვის სოციალურადაა განსაზღვრული: სწორედ 

სოციალური ჯგუფი განსაზღვრავს, თუ რა არის დასამახსოვრებელი და როგორ უნდა 

მოხდეს მისი დამახსოვრება. ამგვარად, ჰალბვაქსის თანახმად, კოლექტიური მეხსიერება - 

საერთო მეხსიერებაა, რომელიც კონსტრუირდება ჯგუფის მიერ და გადაეცემა თაობებს.1  

იელის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ჯეფრი ალექსანდერმა (Jeffrey Charles 

Alexander) ნაშრომში „კულტურული ტრავმა და კოლექტიური იდენტობა“ (Cultural Trauma 

and Collective Identity) ერთმანეთს დაუკავშირა კოლექტიური და კულტურული ტრავმის 

ცნებები. ალექსანდერი კოლექტიურ ტრავმას კულტურულ ტრავმად მიიჩნევს და 

გვთავაზობს მის შემდეგ დეფინიციას: „კულტურული ტრავმა ჩნდება მაშინ, როცა ჯგუფის 

წევრები თვლიან, რომ მათ განიცადეს საშინელი მოვლენის ზეგავლენა, რაც სამუდამოდ 

აღიბეჭდა მათ მეხსიერებაში და საფუძვლიანად შეცვალა მათი სამომავლო იდენტობა. 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, კულტურულ ტრავმად მიიჩნევა სოციალური გარემოს უეცარი 

და მკვეთრი ცვლილება, რომლისთვისაც ადამიანები მზად არ არიან“ 2 

ალექსანდერის აზრით, ინდივიდუალური ტრავმა პიროვნების ფსიქიკას ატყდება 

თავს ისე უეცრად და ძლიერად, რომ იგი ვერ ასწრებს სათანადოდ რეაგირებას; 

კოლექტიური ტრავმა კი, სოციალური ცხოვრების ფუნდამენტურ პრინციპებს ცვლის, რაც 

                                                            
1 .Halbwachs, M. On Collective Memory. 1992, p.53. Chicago. University of Chicago Press 

2.Jeffrey C. Alexander. Cultural Trauma and Collective Identity.2004,p.5. California. .University of California Press.   

 



96

 

არღვევს ადამიანთა შორის არსებულ კავშირებს და ასუსტებს სოციალურ ერთობას. 

მკვლევრის აზრით, ტრავმის ჩამოყალიბება იწყება ტრავმაგანცდილი ჯგუფის (ე.წ. carrier 

groups) მიერ მოვლენის რეპრეზენტაციით და პრეტენზიებით უსამართლობაზე, 

ღირებულებების გაუფასურებაზე და სხვა მისთვის მტკივნეულ საკითხებზე.[Alexander, 

2004:11-12]  

ქართული საზოგადოებისათვის 1960-იანი წლების დასაწყისიდან კოლექტიური 

მეხსიერების ფორმირება ძალზე  მნიშვნელოვანი იყო, რადგან სწორედ მაშინ დაიწყო 

მოვლენათა ახლებურ პრიზმაში დანახვა და აღქმა, რაც უკავშირდებოდა „დათბობის“ 

პერიოდში კულტურის პოლიტიკის შეცვლას და ეროვნული თვითგამორკვევის იდეის, 

როგორც მისი თანამდევი პროცესის რეინკარნაციას. მართალია, სრულიად თავისუფლად 

აზრის გამოხატვა არც ახლა შეიძლებოდა, მაგრამ წინა ათწლეულებისგან განსხვავებით, 

მწერლებს შეეძლოთ შეხებოდნენ ე.წ. ტაბუირებულ თემებს, რომელთა განხილვა წინა 

ათწლეულებში აკრძალული იყო საბჭოთა იდეოლოგიური ცენზურის მიერ. ერთ-ერთ ასეთ 

თემას წარმოადგენდა 1930-იანი წლების დიდი რეპრესიები/დიდი ტერორი, რომელსაც 

დასავლელი მეცნიერები მოიხსენიებენ როგორც The Great Purge/The Great Terror. 

როგორც ცნობილია, 1930-იან წლებში საბჭოთა კავშირში დაიწყო რეპრესიების 

ყველაზე მასშტაბური ტალღა, რომელმაც 1936-1938 წლებში პიკს მიაღწია. ცხადია,  

„რეპრესია“, „ტერორი“, „ერის მოღალატე“, „მტრის შვილი“ და სხვ. ადრეული საბჭოთა 

პერიოდის საშინაო პოლიტიკის ჩვეულებრივი სამუშაო ტერმინები იყო, თუმცა, გასული 

საუკუნის 30-იან წლებში მათ სხვა დატვირთვა და მასშტაბურობა შეიძინეს. 

საქართველოში, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებში, რეპრესიებს 

ახორცილებდა „ჩეკა“ და მისი მემკვიდრე უწყებები;  გამოძიების გარეშე ხვრეტდნენ ან 

შორეული ციმბირის ყინულეთში „ტროიკის“3 განაჩენით ასამარებდნენ უდანაშაულო 

ადამიანებს. განსაკუთრებით ემტერებოდნენ საღად მოაზროვნე ინტელიგენციას, რომელიც 

აპროტესტებდა სსრკ-ში მცხოვრები ადამიანების უსამართლო, უუფლებო მდგომარეობას. 

აღნიშნულ წლებში არაერთმა კულტურისა თუ მეცნიერების გამოჩენილმა მოღვაწემ 

სავალალოდ დაასრულა სიცოცხლე: ზოგი დახვრიტეს, ზოგი გადაასახლეს, ზოგი 

„ფსიქიკურად არაჯანსაღად“ გამოაცხადეს და საავადმყოფოში გამოკეტეს. 

                                                            
3 „ტროიკა“ წარმოადგენდა არასასამართლო ორგანოს; შედგებოდა  სამი ადამიანისგან: შინაგან საქმეთა 
სახალხო კომისარიატის ხელმძღვანელისგან, პარტიული მდივნისა და პროკურორისგან. მას შეეძლო 
ნებისმიერი განაჩენის, მათ შორის, დახვრეტის, გამოტანა. „ტროიკის“ განაჩენი გასაჩივრებას არ 
ექვემდებარებოდა. 
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ქართულ სინამდვილეში 1930-იანი წლების საბჭოურ რეპრესიებზე, როგორც 

კოლექტიურ ტრავმაზე, საუბრის დაწყება განაპირობა 1960-იან წლებში სამწერლო 

ასპარეზზე ახალი თაობის - „სამოციანელების“/,,ცისკრელების“ - გამოჩენამ (არჩილ 

სულაკაური, რევაზ ჭეიშვილი, რევაზ ინანიშვილი, ნოდარ დუმბაძე და სხვ.). მათი 

გამოსვლა სამწერლო ასპარეზზე სტალინური პერიოდის შემდგომ, ე.წ. „დათბობის“ 

(„оттепель“) პერიოდს დაემთხვა. „სამოციანელების“/,,ცისკრელების“ მიერ გამოქვეყნებულ 

ნაწარმოებებში ღიად  დაფიქსირდა ავტორთა პოზიცია; „...მთელი სისავსითა და 

ტრაგიზმით გაცხადდა საზოგადოებისათვის ერთ დროს ტაბუირებული თემა; წარმოჩინდა 

პატიოსანი მოქალაქეების, ჭეშმარიტი მამულიშვილების ხვედრი, რომლებიც 

ტოტალიტარული სახელმწიფოს პოლიტიკური კურსისა თუ უბრალოდ, გაუტანელი, 

შურიანი, მაბეზღარა ადამიანების მსხვერპლი შეიქმნენ“4.  

 არჩილ სულაკაურის მამა თავად შეეწირა 1930-იანი წლების რეპრესიებს. პირველად 

მწერალი ამ პრობლემას შეეხო მცირე ფორმატის მოთხრობაში „აბელის დაბრუნება“ (1961), 

რომლის გმირი, უსამართლობისა და ძალმომრეობის მსხვერპლი, თვრამეტწლიანი 

გადასახლების შემდეგ ბრუნდება თბილისში. არჩილ სულაკაური ყოფილი პატიმრის 

საოცრად დამაჯერებელ ფსიქოლოგიურ პორტრეტს გვიხატავს: „გამოიარა ტაიგა, 

დათოვლილი ტრამალები, სოფლები, ქალაქები აბელს ერთხელაც არ გამოუხედავს 

მატარებლიდან. თვითონვე გაუკვირდა, რომ გარეთ გახედვის სურვილიც არ გაუჩნდა, არ 

იცოდა რატომ დაემართა ასე.“.5 სატუსაღოში ყოფნისას აბელი დაარწმუნეს, რომ დამნაშავე 

იყო და ისიც იძულებული გახდა, დასთანხმებოდა მოძალადეებს. უკვე თავისუფლებაზე 

მყოფ აბელს დროდადრო მაინც ეცხადება ვიღაც კაცი, რომელიც წლების წინ ჩასჩიჩინებდა: 

„გამყიდველი ხარ  აბელ, მოღალატე ხარ აბელ, ორპირი ხარ აბელ, შენ კაცი აღარა ხარ, შენ 

არაფერი აღარა ხარ აბელ, არც მანამდე იყავი კაცი აბელ, ამისთვის ისჯები აბელ!..“ 6. 

მხოლოდ თვრამეტი წლის შემდეგ გამოუცხადეს, რომ მისი დაპატიმრება შეცდომა იყო და 

გამოუშვეს. ეს ინფორმაცია სიკვდილზე უარესი აღმოჩნდა; ისედაც მარტოსული ადამიანი 

უფრო მეტად ჩაიკეტა საკუთარ თავში და დადუმდა. 

 საბჭოთა სისტემამ აბელში ყოველგვარი წინააღმდეგობის უნარი ჩაკლა. მწერალი 

მცირე დეტალების, ნიუანსების მინიშნებით უფრო მეტს ამბობს (თუ რა გასაჭირი გამოიარა 

                                                            
4 მირესაშვილი მარიამ. წიგნიდან „სოციალისტური რეალიზმის თეორიული ისტორია, ტ.II, თბ.,2010, გვ.98. 
5 სულაკაური არჩილ. წიგნიდან ,, მოთხრობები“ 1975. თბილისი. გამომცემლობა ,,ნაკადული“, გვ.176. 
6 სულაკაური,1975:179 
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აბელმა პატიმრად ყოფნისას), ვიდრე პირდაპირი აღწერით. ხმა, რომელიც ნაპატიმრალს  არ 

შორდება და მუდმივად თან დაჰყვება, ტოტალიტარული რეჟიმის გამოძახილია, 

რომელმაც აბელისნაირი ადამიანები დააყრუა, დაამუნჯა და ნახევარკაცად აქცია. მთავარი 

გმირის სახელიც აბელი სიმბოლურია, რადგან მიგვანიშნებს ბიბლიურ არქეტიპზე, 

რომელიც საკუთარმა ძმამ გაიმეტა მოსაკლავად. მსგავსად ბიბლიური აბელისა, 

ნაწარმოების გმირიც მოკლულ იქნა თანამოძმეების მიერ (ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, 

სულიერად), რომელთა უკან ჯალათური რეჟიმი იდგა.  ვინ იცის, რამდენი „აბელი“ იქნა 

ფიზიკურად განადგურებული, მაგრამ მოთხრობის გმირი მწერალმა მოსაკლავად ვერ 

გაიმეტა და სამშობლოში დააბრუნა. 

თბილისში დაბრუნებულ აბელს საკუთარ სახლში უცნობი ადამიანები 

დახვდებიან. აბელი მოთმინებით ელის ოჯახის უფროსის დაბრუნებას და მისი 

დანახვისთანავე მიხვდება, რომ ადრეც შეხვედრია. აბელი გაიხსენებს, რომ 

დაპატიმრებამდე მასთან, გიორგისთან, მიიყვანეს საკანში. იგი კარგად იცნობდა აბელს, 

მაგრამ უარყო მასთან მეგობრობა. აბელს მაშინ ეგონა, რომ გიორგი სიმართლეს იტყოდა 

მისი უდანაშაულობის შესახებ, მაგრამ ასე არ მოხდა.  ხანგრძლივი პატიმრობის პერიოდში 

მუდმივად აინტერესებდა აბელს, რატომ დამალა გიორგიმ სიმართლე და რა უნდოდათ 

მისგან.: „თვრამეტი წელი ამ დღეს ელოდა აბელი და აჰა, დადგა ეს დღეც, სიმართლე გაიგო 

და ეს იყო ყველაფერი. ამისთვის უძლებდა დარბევას, დამცირებას, გაპარტახებას. ახლა თუ 

მოვიდოდა სიკვდილი, სიცილით შეეგებებოდა, ხოლო მაშინ არ უნდოდა სიკვდილი. 

ბევრჯერ უნატრია, მაგრამ არ უნდოდა სიკვდილი“. 7 

აბელი მეზობლებისგან გაიგებს თავისი ოჯახის ადგილ-სამყოფელს და იქ მისულს 

საშინელი რეალობა დახვდება: ცოცხალი აღარც ცოლია და აღარც შვილი. თუმცა,  რძლისა 

და შვილიშვილის არსებობა აბელის ცხოვრებას აზრს უბრუნებს; მან იცის, რომ მათი 

გულისთვისაც უნდა გააგრძელოს ცხოვრება. მოთხრობის დასასრულს მწერალი აბელს 

სასამართლოს დარბაზში, მაღალ ადგილზე მჯდომარე, გამართლებულ ადამიანად 

წარმოგვიდგენს, რომელსაც მტანჯველი ხმისა აღარ ეშინია და „ისინი - უსახონი და  

უპირონი - შეშინებულნი აცეცებდნენ წყლისფერ და უაზრო თვალებს. ისინი აბელისაგან 

შეწყალებას ელოდნენ“8. ამ პატარა მოთხრობაში არჩილ სულაკაურმა ფსიქოლოგიური 

დამაჯერებლობით დაგვანახვა, თუ როგორ აკარგვინებდა ტოტალიტალური რეჟიმის 

                                                            
7 სულაკაური,1975:179 
8 სულაკაური,1975:180 
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მსახვრალი ხელი რიგით ადამიანებს აზროვნებას; როგორ აჯერებდა უდანაშაულო 

მოქალაქეებს, რომ „დამსახურებულად“ მიიღეს სასჯელი; როგორ ხდიდა პატიმრებს 

იძულებულს (ყოველდღიური მტანჯველი ჩაძახილებით), სიცოცხლის სანაცვლოდ 

მიეღოთ სისტემის მიერ შემოთავაზებული უმსგავსო წინადადებები, და ბოლოს, როგორ 

უბოდიშოდ შეეძლო ამავე ხელისუფლებას წლების შემდეგ „სისტემურ გადაცდენად“ ან 

„ცალკეული თანამდებობის პირთა“ შეცდომად მოენათლა  ათასეულობით ადამიანის 

ცხოვრებისეული ტრაგედია.  

პროფესორი კახაბერ ლორია რეზო ჭეიშვილის შემოქმედების ანალიზისას 

აღნიშნავს: „XX საუკუნის სამოციანი წლების დასაწყისი. ქართულ სინამდვილეში 

ჩავლილია ღია რეპრესიებისა და აშკარა, უაპელაციო ტერორის წლები... მაგრამ, ამავე 

დროს, ეროვნულ მწერლობაში მოინახა ისეთი ძალები, რომლებიც შეიძლება არ 

გამოსულან ოფიციალური კონიუქტურისადმი აშკარა ლიტერატურული 

კონფრონტაციით, მაგრამ შემდგომში უხმაუროდ, აჟიოტაჟისა და პომპეზურობის გარეშე, 

მოწამეობრივი გვირგვინის დადგმის გარეშეც, შეეცდებიან, ასახონ ჩურჩულით, 

ყოველგვარი დეკლარირების გარეშე იქადაგონ ჰუმანიზმი და ჭეშმარიტი 

ადამიანთმოყვარეობა.... ყოველივე ეს მახლობელია და საცნაური რეზო 

ჭეიშვილისთვისაც“.9  

სწორედ სტალინური რეპრესიების პრობლემას შეეხო რეზო ჭეიშვილი 

მოთხრობაში „ბიჭიკოს ავადმყოფობის ისტორია“ (1963) და ცხადად წარმოაჩინა 

სახელმწიფოს მიერ პიროვნების გაუფასურების, გათელვის ტრაგიზმი. ნიშანდობლივია, 

რომ მოთხრობაში პირდაპირ არ ჩანს რეპრესიების ამსახველი სურათები: გადასახლება, 

დაპატიმრება, წამება და სხვ., მაგრამ მწერალი ოსტატურად  ირჩევს რაკურსს, რათა „კადრს 

მიღმა“ დაგვანახოს რიგითი ახალგაზრდა კაცის ისტორია, რომელიც ჩეკისტთან 

დაპირისპირებას შეეწირა. ეს ყველაფერი ზედმეტი პათეტიკისა და ყალბი ემოციების 

გარეშეა ასახული. 

მოთხრობის დასაწყისში მწერალი მკითხველს მიმართავს: „ეს ამბავი რომ 

მომხდარა, ბიჭიკო 37 წლის უცოლშვილო კაცი ყოფილა. 37 წლის ინჟინერი 

თავდაპირველად მარტოდმარტო ცხოვრობდა ქვით მოპერანგებულ, დაბალ, წინა 

                                                            
9 ლორია  კახაბერ. მონოგრაფიიდან ,,მოწოდებაც და მოვალეობაც- რეზო ჭეიშვილის შემოქმედება“ თსუ. 
2005:32  
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საუკუნეში აგებულ სახლში. ეს სახლი კოხტად გაკოინდრებულ ეზოში იდგა და უცხო 

მგზავრისა და სხვა უბნელის ყურადღებას იპყრობდა. აქ ვინ ცხოვრობსო, კითხულობდნენ. 

იქ ცხოვრობდა ჩვენებური კაცი, 37 წლის ბიჭიკო წერეთელი“.10 [ შემთხვევითი არ არის, რომ 

ერთ აბზაცში ავტორი ერთსა და იმავე ციფრს - 37-ს სამჯერ იმეორებს; ცხადია, ეს ციფრი 

სიმბოლურად მიგვანიშნებს ავადსახსენებელ დროზე, მაგრამ ქრონოსის პირდაპირი 

დაზუსტება (მაგ., ეს ამბავი 1937 წელს მოხდა) ავტორს შეგნებულად არ სურს. 

ბიჭიკოს ტრაგიკული ისტორიის სათავეების ძიებას მის ბავშვობისდროინდელ 

ამხანაგთან, ჩეკისტ ტუკვაძემდე მივყავართ. ტუკვაძის სახით მწერალმა წარმოაჩინა 

ზოგადად, საბჭოთა ჩეკისტების ამორალური სახე, მათი ჯალათური ბუნება, ძალმომრეობა 

და არაკაცობა. ასეთი ადამიანები სიტუაციას მარტივად ერგებიან და ამაყობენ კიდეც, 

თავიანთი ნამოქმედარით. ბიჭიკო წერეთლისგან განსხვავებით, რომელიც ვერ შეცვალა 

მიღწეულმა წარმატებებმა (ისევ ისეთი მხიარული, ლაღი და ძმაკაცების მოყვარული 

დარჩა), ტუკვაძე ჩეკაში მუშაობის დაწყებისთანავე  უკარება და საშიში გახდა: 

ამხანაგებთან აღარ დადიოდა,  საზოგადოებაშიც იშვიათად ჩნდებოდა. ტუკვაძე 

ბავშვობიდან ვერ იტანდა მასზე ძლიერს და მუდამ ბიჭიკოსთან ქიშპობაში იყო. მათი 

დაპირისპირების ახალ საბაბად სასადილოს ინციდენტი იქცა, სადაც ძმაკაცებთან მოქეიფე 

ბიჭიკო, მისდა საუბედუროდ, იქ მყოფ ტუკვაძეს გადააწყდა. ჩეკისტის  სადღეგრძელო 

ყველამ შესვა; ბიჭიკომ კი, არაფრად ჩააგდო და უეცრად  კბილებით ასწია პურ-მარილით 

სავსე მაგიდა (ამით, თითქოს, დაანახა - ვაჟკაცობით მაინც ვერ მაჯობებო). ეს ფაქტი, რა 

თქმა უნდა, ტუკვაძემ დაიმახსოვრა (დამახსოვრება და სამაგიეროს გადახდა ხომ 

ჩეკისტების განუყრელი თვისება იყო). 

შედეგმაც არ დააყოვნა; ერთ ღამით ბიჭიკო მოულოდნელად გაქრა. მისი 

გაუჩინარების ამბავი, ცხადია, ყველა მეზობელმა გაიგო, მაგრამ ჩეკისტების შიშით ხმა 

ვერავინ ამოიღო: „ტუკვაძესი ეშინოდათ კიდეც თურმე, რატომო, იკითხავთ, ამ კითხვაზე 

პასუხის გაცემა ძნელი არ არის, მაგრამ არც ისე საჭირო და საინტერესოა, როგორც 

გგონიათ“.11 ათი დღის შემდეგ სახლში დაბრუნებული ახალგაზრდა კაცი კონტრასტულად 

განსხვავდებოდა უწინდელი დარდიმანდი ბიჭიკოსგან. ავტორი არ აზუსტებს, როგორ 

დააკავეს ბიჭიკო, რა პირობებში ამყოფეს ამ ათი დღის განმავლობაში, რა ზეწოლა 

მოახდინეს მასზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთ დროს ვაჟკაცობით გამორჩეული ამაყი ბიჭი, 

                                                            
10 ჭეიშვილი რეზო. წიგნიდან ,,პირველი“.  1988.თბილისი. გამომცემლობა ,,საბჭოთა საქართველო“. 
11 ჭეიშვილი,1963:84 
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რომლის სახლის კარი დღედაღამ ღია იყო ამხანაგებისთვის, რადიკალურად შეიცვალა. 

ფსიქოლოგიურად განადგურებულ ახალგაზრდა კაცს ერთი რამ დასჩემდა: შუადღისას, 

ერთსა და იმავე დროს, გამოვარდებოდა სახლიდან და ყვიროდა: „ტუკვაძე, მოგკლავ, სულ 

ერთია ვერ გადამირჩები!..“12 

 ვფიქრობთ, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ბიჭიკო იმდენად გულუბრყვილო იყოს, 

რომ ვერ აცნობიერებდეს მის თავს დატეხილი უბედურების ნამდვილ მიზეზს; მაგრამ 

მწერალი არსად ახსენებს, რომ ბიჭიკო  სახელმწიფო სისტემას ემსხვერპლა და მის მიმართ 

ავლენს აგრესიას; იგი მხოლოდ ამ სისტემის „ჭანჭიკს“ - ტუკვაძეს მიიჩნევს მის თავს 

დატეხილი უბედურების მიზეზად. ალბათ, მოთხრობის დინამიკას მართლაც, 

გააუბრალოებდა და ემოციურად შეანელებდა ავტორის მხრიდან 1930-იანი წლების 

რეალობის ობიექტურად წარმოჩენა და სისტემის განსჯა;  ამიტომაც, რეზო ჭეიშვილი არ 

ცვლის თხრობის სტილს და ძალდაუტანებლად შემოაქვს საზოგადოებისა და ინდივიდის 

ურთიერთმიმართების პრობლემა ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ექიმების მიერ 

შედგენილი ბიჭიკოს ავადმყოფობის ისტორიით. 

 ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ბიჭიკოს პედანტური გულმოდგინებით 

ჩაუტარებენ გამოკვლევებს; მედიკოსებს არც ბავშვობაში გადატანილი ინფექციური 

დაავადებები გამორჩებათ: „დედამ ნორმალურად მოილოგინა. მაშები არ უხმარიათ. 

ძუძუმწოვარ ბავშვს ღვინოს არ ასმევდნენ. ძილში არ ყვიროდა. მაღლიდან არ 

გადმოვარდნილა..... გადატანილი აქვს ყბაყურა და ყივანახველა“13.თუმცა, ექიმები არ 

დაინტერესებულან იმით, თუ რატომ ირღვეოდა ბიჭიკოს სულიერი წონასწორობა 

ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს; ვინ იყო ის ვიღაც ტუკვაძე, ვისაც ქვებით დასდევდა 

ეზოში ავადმყოფი. ფაქტობრივად, რეზო ჭეიშვილი ექიმების მიერ შედგენილი ბიჭიკოს 

ავადმყოფობის ისტორიით ააშკარავებს ქვეყნის მესვეურთა მხრიდან რიგით მოქალაქეებზე 

„ოფიციალური ზრუნვის“ ფორმალურობასა და მოჩვენებითობას. აღსანიშნავია, რომ 

მწერალი არც ბიჭიკოს სანათესავო და სამეგობრო წრეს ინდობს; ირონიულად გვიხატავს 

მათი მხრიდან  გამოჩენილ „მზრუნველობასაც“. 

მოთხრობის დასასრულს, ბიჭიკოს დასაფლავების ეპიზოდში, მწერალი, ათეული 

წლების შემდეგ, უკანასკნელად ახვედრებს  ერთმანეთს ჯალათსა და მსხვერპლს: 

                                                            
12 ჭეიშვილი,1963:86 
13 ჭეიშვილი,1963:90 
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„გასვენებაზე თვითონ ნამდვილი ტუკვაძე გამოცხადდა. იგი ნაცნობმა მოიყვანა. უთხრა, 

ერთ ჩემს მოყვარეს ახლობელი მოუკვდა... საქმე თუ არაფერი გაქვს, გასვენებაში 

წავიდეთო“14.თუმცა, ბოლო ეპიზოდში ტუკვაძე არა მოძალადის, არამედ მსხვერპლის 

როლში გვევლინება, რადგან საკუთარ თავზე იწვნია რეპრესიები (1930-იან წლების 

სინამდვილისთვის მსგავსი ფაქტები ხომ, დამახასიათებელი იყო). ადამიანთა 

გამაუბედურებელი ჩეკისტის ნაცვლად მკითხველის წინაშე წარსდგება სასჯელმოხდილი, 

დასნეულებული, დაჩაჩანაკებული მოხუცი: „...ღობესთან ლანდივით გაჩერდა. ცარიელი 

ძვალი და ტყავი იყო დარჩენილი... კარგა ხანი იყო გადაკარგული და აქაურებმა მისი 

ასავალ-დასავალიც არ იცოდნენ. ამბობდნენ დაჭერილია, ციმბირში მოკვდაო. ერთმანეთს 

ეჩურჩულებოდნენ: ტუკვაძე ჩამოსულა, რას დამგვანებიაო“15.[ჭეიშვილი,1963:96] 

იმის მიუხედავად, რომ რეზო ჭეიშვილი მოთხრობაში ღიად არ ახასიათებს არც 

საბჭოთა ეპოქას და არც საბჭოური მმართველობის მეთოდებს, „ბიჭიკოს ავადმყოფობის 

ისტორია“, ცალსახად, ეპოქის დოკუმენტია, რომელიც ცხადად წარმოაჩენს, რომ 1930-იანი 

წლების განუკითხაობისა და ძალმომრეობის დროს ჩეკას რიგებში არაერთი „ტუკვაძე“ იყო, 

რომელსაც პირადი წყენის საფუძველზე, „საქვეყნო საქმის აღსრულების“ ნიღაბქვეშ 

შეეძლო დაუნდობლად გაეწირა სრულიად უდანაშაულო ადამიანები. რაც შეეხება 

ბიჭიკოს, იგი, უდავოდ, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მსხვერპლია; ავტორი ისე 

გადმოგვცემს მის ამბავს, თითქოს უბრალოდ, ერთი საცოდავი, გაუბედურებული ბიჭის 

ისტორიას მოგვითხრობს, სხვა არაფერი; არადა, სწორედ ამ უბრალოების მიღმა „იმალება“ 

ტექსტის მთავარი სათქმელი, რომელიც ოსტატურად მოწოდებულ კონკრეტულ, პატარა 

ამბავს ერის  ტრავმად, ტრაგედიად წარმოაჩენს. ბიჭიკო წერეთლის სახით რეზო 

ჭეიშვილმა ძეგლი დაუდგა ყველა იმ უდანაშაულო ადამიანს, რომელიც შეეწირა 

ტოტალური რეჟიმის მიერ ჩატარებულ „დიდ წმენდას“/„დიდ ტერორს“.  

რევაზ ინანიშვილიც „სამოციანელთა“ თაობის წარმომადგენელია, რომელსაც 

სტალინური რეპრესიები უშუალოდ შეეხო. თერთმეტი წლის იყო, როცა მამა 

დაუპატიმრეს; ამ ტრაგედიამ ღრმა კვალი დააჩნია მის ცხოვრებას. 

საყურადღებო და გასაზიარებელია ნონა კუპრეიშვილის მოსაზრება რევაზ 

ინანიშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით; იგი აღნიშნავს, რომ მწერალს საბჭოთა 

                                                            
14 ჭეიშვილი,1963:95 
15 ჭეიშვილი,1963:96 
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პერიოდში მოუწია ცხოვრებამ და მოღვაწეობამ, თუმცა იგი არასოდეს ყოფილა 

ხელისუფლების მწერალი; „თავისი მუდმივი არაკონტექსტუალობის გამო, ოფიციოზის 

მიერ დეკლარირებული ნორმების მიხედვით, საბჭოთა მწერალი იგი, ბუნებრივია, 

არასოდეს ყოფილა. ერთი შეხედვით, არც გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან 

გააქტიურებული, ე.წ. „არაფორმალებისა და ფორმალების“ ბრძოლაში ჩართული 

დისიდენტურად განწყობილი მწერალი ეთქმოდა“16 სწორედ ბოროტებისა და სიკეთის 

ანტინომიაზეა აგებული რევაზ ინანიშვილის მოთხრობის - „ლარას“ - სიუჟეტური ღერძი, 

რომელიც ასევე, ოცდაათიანი წლების რეპრესიების პრობლემას ააშკარავებს. ნაწარმოების 

მთავარი გმირები, მამა-შვილი, ანტინომიას ქმნიან, რომელშიც ერთი (მამა) - 

ტოტალიტარული სახელმწიფოს სისასტიკეს განასახიერებს, ხოლო მეორე (შვილი) - 

ბიოლოგიური ნათესაობის მიუხედავად, მამისგან რადიკალურად განსხვავებულ, 

თავისუფლად მოაზროვნე, კეთილშობილ ადამიანს. ლარა პროფესიით ექიმია და 

ავადმყოფი მამის გამო (რომელიც მასთან და მის შვილთან, ჟულიენთან ერთად ცხოვრობს) 

იძულებულია, ხშირად შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი. მამამისი 1930-იან წლებში 

ჩეკისტი იყო და, როგორც ჩანს, ერთგულად ემსახურებოდა სახელმწიფო სისტემას; თუმცა 

(როგორც იმ დროს ხშირად ხდებოდა), დროთა ცვლილებების კვალდაკვალ, მის „კეთილ 

საქმეებსაც“ მიაგეს მისაგებელი. ავტორი არ აზუსტებს, რამდენი წელი გაატარა 

პატიმრობაში ლარას მამამ, მაგრამ როდესაც შვილთან მიიყვანეს, „...უკვე თოთხმეტ წელზე 

მეტი ჰქონდა  გატარებული და გაათავისუფლეს, ალბათ უფრო, მისი ავადმყოფობის გამო, 

მთლად დავრდომილი, დისტროფირებული....“17 მისი ჩეკისტობის, უფრო სწორად, 

ჯალათობის ამბავი ყველამ იცოდა, რის გამოც მეზობლები ალმაცერად უყურებდნენ  

ოჯახს. 

იმის მიუხედავად, რომ რევაზ ინანიშვილი თავად რეპრესირებული ოჯახიდან იყო, 

არც უფიქრია „სამაგიეროს“ გადახდა ჯალათის შვილებისთვის და მათი წარმოჩენა 

უარყოფით კონტექსტში. პირიქით, ლარა და ჟულიენი განათლებულ და კეთილშობილ 

ადამიანებად არიან მოთხრობაში წარმოდგენილნი. ისინი აცნობიერებენ თავიანთი 

წინაპრის მიერ ჩადენილ ცოდვებს; ჟულიენი ყოველთვის თავდახრილი დადის, თვალს 

ვერავის უსწორებს; ლარა კი, ჩაკეტილია, არავისთან ურთიერთობს, მეზობლებთანაც კი. 

                                                            
16 კუპრეიშვილი  ნონა.  წიგნიდან ,, მწერალი და დრო“. სტატია ,,სიკეთისა და ბოროტების ანტინომია რევაზ 
ინანიშვილის პროზაში“ .2012.თბილისი.გამომცემლობა: ლიტერატურის ინსტიტიტი., გვ 29. 
 
17 ინანიშვილი რეზო  წიგნიდან ,,მოთხრობები“. 2007. თბილისი. გამომცემლობა ,,ნაკადული“., გვ 304. 
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ლარა პატიოსნად ასრულებს შვილის მოვალეობას და დავრდომილ მამას ფეხზე დააყენებს; 

უმადური მამა კი, შვილისა და შვილიშვილის დასასმენად მიდის და კიდეც აღესრულება 

ამ გზაზე. მოთხრობის კულმინაციას მამის წერილი წარმოადგენს, რომელსაც ქუჩაში 

დავარდნილს უპოვნიან. წერილში ნაპატიმრალი ჩეკისტი ვიღაც ჩინოსანს მიმართავს; 

აცნობს თავის ვინაობას, აღნიშნავს, რომ იგი ჯეროვნად არ დააფასეს  ბოროტმა ადამიანებმა 

და დააპატიმრეს, თუმცა  ყველაფერს გაუძლო და ახლაც პირუთვნელად ასრულებს თავის 

მოვალეობას. ყოფილი ჩეკისტი (თუმცა, ლარას მამის სახე გვარწმუნებს, რომ ყოფილი 

ჩეკისტები არ არსებობენ) ამჯერად ქალიშვილსა და შვილიშვილს დაასმენს; წერს, რომ 

ისინი ყოველ ღამე უსმენენ საეჭვოდ შეძენილი ტრანზისტორის მეშვეობით 

საზღვარგარეთის ამბებს და მოითხოვს მათ დასჯას: „მათი ქმედება ხალხს რყვნის და ასეთი 

დანაშაულისთვის ყველამ უნდა ვიბრძოლოთ, დიდმაც და პატარამაც, ისინი 

იზოლირებული უნდა იყვნენ საზოგადოებისგან, თორემ მერე გვიან იქნება“.18 ლარა 

გაიგებს წერილის შესახებ, მაგრამ მაინც ბოლომდე მოიხდის შვილის ვალს; მამამისს 

დაკრძალავს და შემდეგ, შვილთან ერთად დატოვებს ბინას, რომელშიც ცხოვრობდნენ.  

 საყურადღებო დეტალია, რომ რევაზ ინანიშვილს ჩეკისტის სახელი არსად აქვს 

ნახსენები; მოიხსენიებს, როგორც ლარას მამას. ნონა კუპრეიშვილი აღნიშნავს, რომ აკაკი 

ბაქრაძემ  რევაზ ინანიშვილის შემოქმედებას  ,,სულის პური“ უწოდა და საგანგებოდ  

აღნიშნა, რომ  ბოროტი კაცები მის პროზაში უსახელონი არიან, რაც შემთხვევითობად კი 

არ განიხილება, არამედ მწერლის კონცეპტუალურ პოზიციად, რადგან „ბოროტი კაცი 

რეზო ინანიშვილის პიროვნება არ არის, ხოლო ბოროტებას დამოუკიდებელი არსებობა არ 

გააჩნია“ 19 

დასასრულს, ვიტყვით, რომ რევაზ ინანიშვილმა გაანალიზებულ მოთხრობაში ასახა 

ბოლშევიკური სისტემის მსახურთა შინაგანი სამყარო, იმ ადამიანთა სულიერი 

მდგომარეობა, რომლებიც „მაღალი იდეების“ გამო საკუთარ შვილებსაც არ ინდობდნენ. 

სისტემა ასეთ  ინდივიდებს  კარგად „შეარჩევდა“, აკეთებინებდა „ქვეყნის საქმეებს“ და მერე 

მათაც იშორებდა თავიდან. რაც შეეხება ლარას, იგი წარმოდგენილია ძლიერ პიროვნებად, 

რომელიც ღიად თუ არა, შინაგანად მაინც ემიჯნება მამამისის საქმეებს, მამის მიერ 

                                                            
18 ინანიშვილი რეზო  წიგნიდან ,,მოთხრობები“. 2007. თბილისი. გამომცემლობა ,,ნაკადული“., გვ 305. 

19 . კუპრეიშვილი ნონა წიგნიდან ,, მწერალი და დრო“. სტატია ,,სიკეთისა და ბოროტების ანტინომია რევაზ 

ინანიშვილის პროზაში“ .2012.თბილისი.გამომცემლობა: ლიტერატურის ინსტიტიტი.გვ 32. 
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ჩადენილ ცოდვებს და იმარჯვებს ამ დაპირისპირებაში. ლარა ვერ ეგუება არსებულ 

რეალობას (მკვლელი მამის შვილობას) და ყველანაირად ცდილობს, მენტალურად 

გაემიჯნოს ბიოლოგიურ მამას, სხვა წესით იცხოვროს; ასევე ზრდის თავის ვაჟიშვილსაც. 

მწერალი, თითქოს, უთანაგრძნობს  კიდეც მკვლელების შთამომავლობას (მათ თავისიც 

ჰყოფნით) და საზოგადოების უღირს ნაწილად არ გამოჰყავს ისინი. თვითონაც კარგად 

ახსოვს, რას ნიშნავდა „მტრის შვილის“ წოდება და ალბათ, ამ განსაცდელისთვის ვერ 

იმეტებს ვერც ლარას და ვერც მის შვილს; ესეც, უდავოდ, მწერლის გამორჩეულ 

ჰუმანურობაზე მიგვანიშნებს.  

ამგვარად, წინამდებარე სტატიაში გავაანალიზეთ ლიტერატურული ტექსტები, 

რომელთა ინსპირაციის წყაროს კოლექტიური/კულტურული ტრავმა წარმოადგენს და  

რომელთა ავტორების ბიოგრაფია, გარკვეულწილად, დაკავშირებულია 1930-იანი წლების 

ტრაგიკულ ფურცლებთან;  ყურადღება გავამახვილეთ ცალკეულ ასპექტებზე, რომლებშიც 

კარგად იკვეთება კოლექტიური ტრავმული მეხსიერების კონცეპტუალური ნიშნები. 

მიგვაჩნია,რომ ნაშრომი საყურადღებოა ამ საკითხით დაინტერესებული 

მკვლევრისთვისაც. აღსანიშნავია, რომ მცირედ მონახაზში მთლიანად ვერ დატევ მთელ იმ 

სიმძიმეს, რაც საბჭოთა ტერორმა მოუტანა 1930-იან წლებში საქართველოს, მაგრამ ნახსენებ 

ტექსტებში ვეცადეთ მოხმობილი ციტატებით გაგვემყარებინა თემის აქტუალობა და 

ნაშრომის ღირებულება.. 

  



106

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

1. ინანიშვილი რეზო. წიგნიდან ,,მოთხრობები“ 2007. თბილსი. გამომცემლობა 

,,ნაკადული“ 

2. კუპრეიშვილი ნონა. წიგნიდან ,,მწერალი და დრო“. სტატია ,,სიკეთისა და 

ბოროტების ანტინომია რევაზ ინანიშვილის პროზაში“ .2012.გვ.32. 

თბილისი.გამომცემლობა: ლიტერატურის ინსტიტიტი. 

3. ლორია  კახაბერ. მონოგრაფიიდან ,,მოწოდებაც და მოვალეობაც- რეზო ჭეიშვილის 

შემოქმედება“ თსუ. 2005.  

4. მირესაშვილი მარიამ. წიგნიდან „სოციალისტური რეალიზმის თეორიული 

ისტორია“, ტ.II, თბ.,2010, გვ.98  

5. სულაკაური არჩილ. წიგნიდან ,, მოთხრობები“ 1975. თბილისი. გამომცემლობა 

,,ნაკადული“.  

6. უცხო სიტყვათა ლექსიკონი.ელექტრონული რესურსი. 

7. www.nplg.gov.ge › gwdict 

8. ჭეიშვილი რეზო. წიგნიდან ,,პირველი“.  1988. თბილისი. გამომცემლობა ,,საბჭოთა 

საქართველო“. 

9. Jeffrey C. Alexander. Cultural Trauma and Collective Identity.2004,p.5. California. 

.University of California Press.   

10. Halbwachs, M. On Collective Memory. 1992, p.53. Chicago. University of Chicago Press 

  



107

 

Bibliography:  

1. Inanishvili Rezo. From the book "Stories" 2007. Tbilisi. Nakaduli Publishing House 

2. Kupreishvili Nona. From the book Writer and Time. Article "Antinomy of Good and Evil 

in Revaz Inanishvili's Prose". 2012. p.32. Tbilisi. Publishing House: Institute of Literature. 

3. Loria Kakhaber. From the monograph, "Call and Duty - Rezo Cheishvili's Creativity" TSU. 

2005. 

4. Mariam Miresashvili. From the book "Theoretical History of Socialist Realism", Vol. II, 

Tbilisi, 2010, p.98 

5. Sulakhauri Archil. From the book "Stories" 1975. Tbilisi. Nakaduli Publishing House. 

6. Dictionary of foreign words. Electronic resource. 

7. www.nplg.gov.ge ›gwdict 

8. Cheishvili Rezo. From the book "The First". 1988. Tbilisi. Soviet Georgia Publishing House. 

9. Jeffrey C. Alexander. Cultural Trauma and Collective Identity.2004,p.5. California. 

.University of California Press.   

10. Halbwachs, M. On Collective Memory. 1992, p.53. Chicago. University of Chicago Press. 



108

 

ელექტრონული სწავლება - ცვლილებები და გამოწვევები 
უმაღლეს განათლებაში 

(საქართველოს ეროვნული უნიერსიტეტი სეუ-ს მაგალითზე) 

 
 
 

ნონა ზუმბაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ასისტენტ-პროფესორი 

 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has posed a major global challenge in a number of areas, including 

in terms of higher education. Around the world, the field of education is facing serious problems. 

Against the backdrop of the epidemic, the question arose as to whether universities would be able 

to meet the existing challenges. In the current situation, when students were left out of the 

auditorium, the main goal of the higher education institutions was to maintain the continuous 

process of getting an education for them. 

Higher education institutions have been transferred from the traditional form of teaching 

to the format of e-learning based on the recommendations of the Ministry of Education, Science, 

Culture and Sports of Georgia and the National Center for Educational Quality Enhancement. This 

was a new challenge for many institutions, both in terms of resources and a lack of practical 

experience. The transition to electronic format has necessitated changes to the University's 

curriculum in order to maintain the quality of education. In order to implement the learning 

process in a continuous mode, the rules of conducting e-learning and the standard of ethics were 

developed, tips and recommendations were written for lecturers and students and they were 

informed about it. 

Independent planning and implementation of the educational process has become the main 

function of higher education institutions and professors. The University's responsibilities include: 

supporting the educational process and providing all the necessary resources; Creating equal 
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conditions for all students for the full realization of the right to higher education; Supporting 

professors for effective management of the educational process. 

Keywords: Online teaching, Synchronous, Asynchronous, Pandemic, Students Support. 

აბსტრაქტი 

COVID-19-ის პანდემიამ მსოფლიო დიდი გამოწვევის წინაშე დააყენა სხვადასხვა 

მიმართულებით, მათ შორის, უმაღლესი განათლების კუთხით. მთელს მსოფლიოში 

განათლების სფეროში შეიქნა სეიოზული პრობლემები. ეპიდემიის ფონზე, დღის წესრიგში 

დადგა საკითხი რამდენად შეძლებდნენ უნივერსიტეტები არსებული გამოწვევების 

გამკლავებას. შექმნილ ვითარებაში, როდესაც სტუდენტები აუდიტორიის მიღმა დარჩნენ, 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მთავარი მიზანი იყო მათთვის 

განათლების მიღების უწყვეტი პროცესი შეენარჩუნებინათ.  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე სწავლების 

ტრადიციული ფორმიდან ელექტრონული სწავლების ფორმატზე გადავიდნენ. ეს იყო 

მრავალი ინსტიტუციისათვის ახალი გამოწვევა, როგორც რესურსების, ასევე პრაქტიკული 

გამოცდილების ნაკლებობის თვალსაზრისით.  

ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლამ საჭირო გახადა უნივერსიტეტის სასწავლო 

რეგულაციებში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა, იმისათვის, რომ 

შენარჩუნებულიყო განათლების ხარისხი. სასწავლო პროცესის უწყვეტ რეჟიმში 

განხორციელების მიზნით შემუშავდა ელექტრონული სწავლების განხორციელების წესი 

და ეთიკის სტანდარტი, გაიწერა რჩევები და რეკომენდაციები ლექტორებისა და 

სტუდენტებისათვის და მოხდა მათი ინფორმირება აღნიშნულთან დაკავშირებით. 

სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება გახდა 

უმაღლესი საგანანათლებლო დაწესებულებებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა მთავარი 

ფუნქცია. უნივერსიტეტის ვალდებულებებში გამოიკვეთა: სასწავლო პროცესის 

მხარდაჭერა და ყველა აუცილებელი რესურსით უზრუნველყოფა; ყველა 

სტუდენტისათვის ერთნაირი პირობების შექმნა უმაღლესი განათლების უფლების 
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სრულფასოვნად რეალიზებისთვის; პროფესორ-მასწავლებლების მხარდაჭერა 

საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთვის. 

საკვანძო სიტყვები: ონლაინ სწავლება,  სინქრონული, ასინქრონული, პანდემია, 

სტუდენტთა მხარდაჭერა. 

I. შესავალი 

COVID-19-ის პანდემიამ მსოფლიო დიდი გამოწვევის წინაშე დააყენა სხვადასხვა 

მიმართულებით, მათ შორის, უმაღლესი განათლების კუთხით. მთელს მსოფლიოში 

განათლების სფეროში შეიქნა სეიოზული პრობლემები. ეპიდემიის ფონზე, დღის წესრიგში 

დადგა საკითხი რამდენად შეძლებდნენ უნივერსიტეტები არსებული გამოწვევების 

გამკლავებას. შექმნილ ვითარებაში, როდესაც სტუდენტები აუდიტორიის მიღმა დარჩნენ, 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მთავარი მიზანი იყო მათთვის 

განათლების მიღების უწყვეტი პროცესი შეენარჩუნებინათ.  

ელექტრონული სწავლება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად არის 

განვითარებული, თუმცა პრობლემა მაინც ყველას შეექმნა, ელექტრონულ სწავლებაზე 

გადასვლისათვის ბოლომდე მზად არავინ აღმოჩნდა. განსხვავება იყო ის, რომ ამ 

მიმართულებით გამოცდილ ქვეყნებს ნაკლები პრობლემები შეექმნათ, ხოლო დანარჩენებს 

- მეტი. გამოცდილების მქონე ქვეყნებისათვის მთავარი ამოცანა ელექტრონული სწავლების 

დახვეწა და გაძლიერება იყო, საქართველოში ფაქტობრივად ელექტრონული სწავლება 

ნულიდან დავიწყეთ. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების საფუძველზე სწავლების 

ტრადიციული ფორმიდან ელექტრონული სწავლების ფორმატზე გადავიდნენ. ეს იყო 

მრავალი ინსტიტუციისათვის ახალი გამოწვევა, როგორც რესურსების, ასევე პრაქტიკული 

გამოცდილების ნაკლებობის თვალსაზრისით.  

II. გამოწვევები 

ელექტრონული ფორმით სწავლების გამართულ ფუნქციონირებას სხვა 

პირობებთან ერთად ორი მთავარი ფაქტორი განაპირობებს: პირველი - ტექნიკური 
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შესაძლებლობები, რომელიც მოიცავს ელექტრონულ მოწყობილობებსა (კომპიუტერი, 

პლანშეტი, სმარტფონი და ა.შ.) და ინტერნეტზე წვდომას, ასევე - სწავლების მართვის 

გამართული ელექტრონული სისტემები, რომელიც ხელს უწყობს ელექტრონულ სივრცეში 

საგანმანათლებლო პროცესების ორგანიზებასა და წარმართვას. მეორე და უმთავრესი 

პირობაა უმაღლესი დაწესებულებების, სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების 

უნარი და გამოცდილება იმისთვის, რომ შექმნან და გამოიყენონ შესაბამისი რესურსები 

ელექტრონული სწავლებისათვის, დამოუკიდებლად დაგეგმონ და განახორციელო 

ელექტრონული სწავლების პროცესი.  

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერის მიზნით შეიმუშავა და თავი მოუყარა 

რჩევებს, რომელთა გათვალისწინება დაეხმარება უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებს შეინარჩუნონ უმაღლესი განათლების ხარისხი ელექტრონული 

სწავლების  პირობებში, COVID-19-ის გავრცელების საფრთხის გავრცელების 

აღმოფხვრამდე. აღნიშნულის გათვალისწინება დაეხმარა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებს ელექტრონული სწავლების პერიოდში განათლების ხარისხის 

შენარჩუნებაში. ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციები ინსტიტუციებს არ უდგენს 

კონკრეტულ გზებსა და მეთოდებს, თუ როგორ წარმართონ ელექტრონული სწავლება. 

ცენტრი ინსტიტუციებს სთავაზობს ყურადღების გამახვილებას იმ ფაქტორებზე, რომელთა 

გათვალისწინებაც  დაეხმარება მათ ელექტრონული სწავლების  პერიოდში განათლების 

ხარისხის შენარჩუნებაში.  

ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლამ საჭირო გახადა უნივერსიტეტის სასწავლო 

რეგულაციებში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობა, იმისათვის, რომ 

შენარჩუნებულიყო განათლების ხარისხი. სასწავლო პროცესის უწყვეტ რეჟიმში 

განხორციელების მიზნით შემუშავდა ელექტრონული სწავლების განხორციელების წესი 

და ეთიკის სტანდარტი, გაიწერა რჩევები და რეკომენდაციები ლექტორებისა და 

სტუდენტებისათვის და მოხდა მათი ინფორმირება აღნიშნულთან დაკავშირებით. 

III. ელექტრონული სწავლების საშუალებები 

ელექტრონული სწავლების ძირითადი საშუალებაა ონლაინ ლექციები, სემინარები 

და პრაქტიკული მეცადინეობები - დისტანციური სწავლების ფორმა, სადაც მიწოდების 
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ძირითადი მექანიზმია ინტერნეტი. მათი ჩატარება სინქრონულად და/ან ასინქრონული 

გზით არის შესაძლებელი.  

ელექტრონული სწავლება ხორციელდება ასინქრონული ან/და სინქრონული 

კომუნიკაციის ფორმით: 

ა) ასინქრონული კომუნიკაცია - გულისხმობს ისეთ ინტერაქციას, როდესაც 

ინფორმაციის გამგზავნი და მიმღები ერთსა და იმავე დროს არ ახდენენ კომუნიკაციას. 

ასინქრონული კურსების დროს სტუდენტებს არ მოეთხოვებათ მონაწილეობდნენ სესიებში 

ლექტორებთან ერთად. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ბეჭდურ მასალაზე დაფუძნებული 

კურსები ან ონლაინ კურსები, რომლებისთვისაც მაგალითად, სწავლების მართვის სისტემა 

გამოიყენება. 

ბ) სინქრონული კომუნიკაცია - გულისხმობს ისეთ ინტერაქციას, როდესაც მათი 

კომუნიკაცია ერთსა და იმავე დროს ხორციელდება. სინქრონული ონლაინ კურსებში 

სტუდენტები და ლექტორი ერთდროულად მონაწილეობს, მაგრამ სხვადასხვა 

ლოკაციიდან - ძირითადად სასწავლებლის შენობის გარეთ. ეს კურსები შეიძლება 

ჩატარდეს ვიდეო კონფერენციებით, ვებ კონფერენციებით, აუდიო კონფერენციებით და 

ა.შ. 

ელექტრონული სწავლება და შეფასება არ გულისხმობს მხოლოდ ლექციების 

ელექტრონულ რეჟიმში განხორციელებას; ელექტრონული სწავლების  შემთხვევაში 

ზუსტად ისევეა საჭირო სასწავლო აქტივობების დაგეგმვა, როგორც პირისპირ სწავლების 

დროს; უნივერსიტეტმა შეიმუშავა ელექტრონული სწავლების ფორმის სასწავლო 

პროცესში დანერგვისა და გამოყენების მექანიზმები, რომელიც თვალისწინებს 

კურიკულუმის დაგეგმვის, მათ შორის სწავლა-სწავლებისა და შეფასების მეთოდების, 

ასევე, მატერიალური რესურსების (საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო), სასწავლო პროცესის 

ორგანიზებასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს.  

გაჩნდა დამხმარე ელექტრონული რესურსებისა და სწავლების მართვის 

გამართული ონლაინ სისტემების შექმნის საჭიროება. ელექტრონული სწავლების 

განხორციელებისათვის მთავარი და აუცილებელი პირობა იყო ელექტრონული 

პლატფორმების მოძიება და შერჩევა, რომელი პლატფორმა იმუშავებდა კარგად როგორც 

სინქრონული და ასევე ასიქნრონული სწავლებისას. დაიტესტა ბევრი პროგრამა და 
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საბოლოოდ უნივერსიტეტმა ყურადღება შეაჩერა ZOOM-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე. 

დატესტვისას აღმოჩნდა, რომ ZOOM-ს ჰქონდა შეზღუდული დროის ლიმიტი და 

იმისათვის, რომ სასწავლო პროცესის შეუფერხებელ რეჟიმში წარმართულიყო 

დაწესებულებამ  შეიძინა ZOOM-ის ლიცენზირებული ვერსია ყველა ლექტორისათვის 

ლექცია/სემინარების ჩასატარებლად და ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის - 

სტუდენტთა კონსულტაციისა და ონლაინ შეხვედრებისათვის. რადგან ლექტორებს 

შესაძლებლობა ჰქონოდათ დროის შეზღუდვის გარეშე ჩაეტარებინათ ონლაინ ლექციები, 

მოეხდინათ მათი  ჩაწერა და  სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 

ატვირთვა. 

შექმნილმა რეალობამ ბევრი საინტერესო ფაქტორი წარმოაჩინა სისტემის 

ანალიზისა და სასარგებლო დასკვნების გასაკეთებლად. პროფესორ-მასწავლებლებში 

ჩატარდა გამოკითხვა, თუ ვინ შეძლებდა ელექტრონული სწავლების განხორციელებაში 

მონაწილეობას. პროფესორ-მასწავლებელთა ერთმა ნაწილმა დამოუკიდებლად მოახერხა 

გაემართა ელექტრონული სწავლების სისტემა და არსებული რეალობისთვის მოერგო მისი 

პრაქტიკაში განხორციელება, რამდენიმე ლექტორმა სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი 

განაცხადა ამ ეტაპზე ჩართულიყო სასწავლო პროცესის განხორციელებაში და მოხდა მათი 

ჩანაცვლება სხვა ლექტორებით.   

პროფესორ-მასწავლებლებში მკაფიოდ გამოიკვეთა ციფრულ ტექნოლოგიებში 

კომპეტენციის პრობლემები და მათ გარკვეულ ნაწილში გაჩნდა მოთხოვნა ამ უნარების 

განვითარებაზე. პარალელურ რეჟიმში უნივერსიტეტმა დაიწყო ონლაინ ტრენინგებისა და 

შეხვედრების ჩატარება პროფესორ-მასწავლებლებისათვის მიეწოდათ მათ ყველანაირი 

ინფორმაცია ელექტრონული სწავლების განხორციელებასთან დაკავშირებით. გამოიკვეთა 

პრობლემები და საჭიროებები და ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად დაწესებულებამ 

მიიღო საჭირო ზომები. გაკეთდა გზამკვლევები და ვიდეოინსტრუქციები და პროფესორ-

მასწავლებლებს აეტვირთეთ თავიანთ ელექტრონულ პორტალზე.  

გაჩნდა აუცილებლობა ტექნიკურ მხარდაჭერის უზრუნველყოფაზე. 

უნივერსიტეტში შეიქმნა ტექნიკური დახმარების ჯგუფი, რომელთაც დაევალათ 

ლექტორებისათვის და სტუდენტებისათვის ტექნიკური მარდაჭერის აღმოჩენა. რადგან 

დრო იყო შეზღუდული და ელექტრონული სწავლება კი ახალი, როგორც 

ლექტორებისათვის ასე სტუდენტებისათვის, ტექნიკური დახმარების ჯგუფის 
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დახმარებით სასწავლო პროცესი შეუფერხებლად წარიმართა. ყველა ლექტორისათვის და 

სტუდენტისათვის შეიქმნა კორპორატიული მეილები და ტექნიკური მხარდაჭერის 

ჯგუფის დახმარებით მოხდა მათი დარეგისტრირება ZOOM-ის პროგრამაში. იყვნენ 

ლექტორები და სტუდენტები, რომლებსაც  პრობლემა ჰქონდათ კომპიუტერული 

ტექნიკასთან დაკავშირებით და  უნივერსიტეტმა უზრუნველყო მათი კომპიუტერული 

ტექნიკით აღჭურვა. 

მოხდა ZOOM-ის პროგრამის ინტეგრაცია სასწავლო პროცესის მართვის 

ელექტრონულ სისტემასთან. რადგან პროფესორ-მასწავლებლებს  ზუმის 

ლიცენზირებული ვერსია, ლექციაზე შესასვლელი ლინკები სტუდენტებს პირველივე 

დღიდანვე აუტვირთეთ  სასწავლო ცხრილებში და ამით გაუმარტივეთ ეს ლექციაზე 

შესვლის პროცესი. რამაც მოხსნა ლექტორის მხრიდან ლინკების გაგზავნის აუცილებლობა.  

უნივერსიტეტმა ააწყო დისტანციური მომსახურების ცენტრი „ცხელი ზუმი“, 

რომელიც მოცავს სტუდენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ელექტრონულ რეჟიმში, 

სტუდენტს საშუალება აქვს დისტანციურად მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია მისთვის 

საჭირო ყველა კითხვაზე.  ასევე, უნივერსიტეტი გადავიდა ელექტრონული ხელმოწერის 

მოსამხურებაზე და სტუდენტები რომლებიც მოითხოვენ ცნობას, ან სხვა სახის 

დოკუმენტს, კანცელარია გასცემს ელექტრონულად ხელმოწერილს (იუსტიციის 

ელექტრონული შტამპის) მეშვეობით და აწვდის ელექტრონულად.  

მოხდა სტუდენტებთან კომუნკაცია სასწავლო პროცესში განხორციელებულ 

ცვლილებებზე, სტუდენტები ინფორმირებულნი იყვნენ ელექტრონულ რეჟიმზე 

გადასვლით გამოწვეულ შესაძლო შედეგებზე და მათ მიეცათ გაცნობიერებული არჩევანის 

გაკეთების შესაძლებლობა. ეს არჩევანი გულისხმობს სტუდენტის სტატუსის შეჩერებას, ან 

დამატებითი აკადემიური აქტივობების შეთავაზებას კორონავირუსის გავრცელების 

საფრთხის აღმოფხვრის შემდეგ.  

სტუდენტებისათვის დაწესდა ფინანსური შეღავათები, ყველა სტუდენტს მიეცა 

სწავლის საფასურის გადახდის საშეღავათო პერიოდი და შეთავაზებულ იქნა თავისუფალი 

გადახდის გრაფიკი. ჩატარდა აგრეთვე სტატუსშეჩერებული სტუდენტების საჭიროებების 

კვლევა, სტატუსის შეჩერების მიზეზი ძირითადად იყო ფინანსური პრობლემები, ამიტომ 

უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება განულებოდათ სტატუსის შეჩერებამდე 
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არსებული დავალიანებები და მათთვისაც შეთავაზებულ იქნა თავისუფალი გადახდის 

გრაფიკი. 

ჩატარდა კვლევა უნივერსიტეტის აქტიურ სტუდენტებშიც. რამდენი სტუდენტი 

ესწრებოდა ლექციებს და ვინც ვერ ესწრებოდა რა იყო ამის მიზეზი. ძირითადი პრობლემა 

იყო კომპიუტერი და ინტერნეტი. სტუდენტებს, ვისაც არ ჰქონდათ კომპიუტერი, 

დროებით სარგებლობაში გადაეცათ უნივერსიტეტის კუთვნილი კომპიუტერი. 

სტუდენტებს, რომლებიც გადაადგილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით ვერ 

ახერხებდნენ ინტერნეტის შეძენას და უნივერსიტეტმა შეუძინა ინტერნეტ პაკეტი. 

გავითვალისწინეთ ისიც, რომ ზოგიერთ სტუდენტს შეიძლება არ ჰქონდეს 

სათანადო სივრცე ონლაინ ჩართვისთვის, ამიტომ ლექცია/სემინარებზე აუცილებელ 

მოთხოვნად არ ვაქციეთ ვიდეო გამოსახულების ჩართვა. ზოგიერთმა სტუდენტმა 

ყოველდღიურად შეიძლება ვერ მოახერხოს ლექცია/სემინარზე დასწრება ამისათვის 

ვიყენებთ ინდივიდუალურ მიდგომებს და ვაძლევთ მათ სემინარის აღდგენის საშუალებას.  

აქედან გამომდინარე, დისტანციური სწავლების დროს ყველა სტუდენტს მიეცა 

შესაძლებლობა სინქრონულ რეჟიმში მოუსმინოს ონლაინ ლექციას და ასინქრონული 

სწავლების სახით მიიღოს ლექციის ვიდეო ჩანაწერი, პრეზენტაცია, სასწავლო მასალა და 

დავალებები. 

ერთი-ერთი პრობლემა იყო სასწავლო ლიტერატურა. ბიბლიოთეკის 

თანამშრომლების მაქსიმალური ჩართულობით მოხდა სილაბუსებით გათვალისწინებლი 

სასწავლო მასალების რიდერების მომზადება და მასალები აიტვირთა როგორც 

ბიბლიოთეკის ელექტრონულ ბაზაში, ასევე სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე. 

ელექტრონული სწავლების ფორმატზე გადასვლამ შესაძლოა გამოიწვიოს 

სტუდენტების მხრიდან შეფასების გასაჩივრების შემთხვევების რაოდენობის გაზრდა, 

უნივერსიტეტს ისედაც ქონდა შეუმუშავებული ელექტრონულ ფორმატში გასაჩივრების 

პროცედურები, რომელიც უფრო დაიხვეწა და მოერგო არსებულ რეალობას. 

საბოლოო ჯამში, მიუხედავად ხარვეზებისა, ზემოდან წამოსული მითითებების 

მოლოდინში მივიღეთ სხვადასხვაგვარად გააქტიურებული პროფესორ-მასწავლებლებისა 

და სტუდენტების ერთობა, რომელიც რაციონალურ და შედეგზე ორიენტირებულ 

მოთხოვნებს უყენებს ერთმანეთსა და სახელმწიფოს. 
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სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება გახდა 

უმაღლესი საგანანათლებლო დაწესებულებებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა მთავარი 

ფუნქცია. უნივერსიტეტის ვალდებულებებში გამოიკვეთა: სასწავლო პროცესის 

მხარდაჭერა და ყველა აუცილებელი რესურსით უზრუნველყოფა; ყველა 

სტუდენტისათვის ერთნაირი პირობების შექმნა უმაღლესი განათლების უფლების 

სრულფასოვნად რეალიზებისთვის; პროფესორ-მასწავლებლების მხარდაჭერა 

საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისთვის. 

უნივერსიტეტი ელექტრონულ სწავლებაზე გადასვლის პირობებში მუდმივად 

ახდენს ლექტორთა და სტუდენტთა საჭიროებების მონიტორინგს და შედეგებს იყენებს 

სასწავლო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის.  

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასასრულს (ელექტრონული 

სწავლების პერიოდი) მოხდა სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა გამოკითხვა, თუ 

რა პრობლემებს წააწყდნენ ისინი დისტანციური სწავლების დროს და რა იყოს მათთვის 

მთავარი გამოწვევა.  

სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა გამოკითხვა მოხდა ელექტრონულად, 

სულ გამოიკითხა 3725 სტუდენტი და 269 პროფესორ-მასწავლებელი. 

IV. სტუდენტთა გამოკითხვის  ძირითადი მიგნებები: 

 გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ სეუ-ს სტუდენტების 65% ჩართულია 

დისტანციური სწავლების პროცესში, 30% - ნაწილობრივ არის ჩართული და 

მხოლოდ 5% არ არის ჩართული.  

 გამოკითხულთა 33% დისტანციურ სწავლებაში ჩართვისთვის არანაირ 

დაბრკოლებას არ აწყდება. 28%-ისთვის პრობლემას წაროადგენს ინტერნეტის 

დაბალი ხარისხი, 27%-ს აქვს მხოლოდ ტელეფონით ჩართვის საშუალება და 19%-ს 

არ აქვს კომპიუტერი ან ლეპტოპი. სტუდენტთა 19%-სთვის პრობლემას პირადი 

სამუშაო სივრიცის არ ქონა წარმოადგენს, 17%-ს არ აქვს შესაბამისი აქსესუარი 

(მიკროფონი, ვიდეოთალი და ა.შ.), 15%-ს უწევს ოჯახის წევრებთან საზიარო 

ტექნიკის გამოყენება, ხოლო 11%-ს არ აქვს ინტერნეტი. კომენტარების სახით, 

გამოკითხულთა 6%-მა ასევე დაასახელა სამსახური, როგორც დისტანციურ 

სწავლებაში ჩართვის ბარიერი.  
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 სტუდენტთა 97% სწორად არის ინფორმირებული, რომ სეუ იყენებს Zoom-ის 

ონლაინ სწავლების პლატფორმას. მათი 73% მიიჩნევს, რომ აღნიშნული 

პლატფორმა გამართულია, ხოლო 25% - მას მეტ-ნაკლებად გამართულად 

ახასიათებს.  

 გამოკითხულთა 66% კმაყოფილია დისტანციური სწავლების ფორმატით (მათ 

შორის 32% სრულიად კმაყოფილი), 28% - მეტ-ნაკლებად კმაყოფილია, ხოლო 

უკმაყოფილო სტუდენტების რაოდენობა არ აღემატება 6%-ს.  

 სტუდენტთა აზრი იყოფა დისტანციური სწავლებით მიღებული განათლების 

ხარისხის შესახებ. მათი თითქმის ნახევარი (45%) მიიჩნევს, რომ სწავლის ამ 

ფორმატით ნაკლებად ხარისხიან განათლებას მიიღებენ, ვიდრე სააუდიტორიო 

სწავლებისას. 37% ფიქრობს, რომ დისტანციური სწავლება სწავლის იმავე ხარისხს 

უზრუნველყოფს, როგორც სააუდიტორიო სწავლება, ხოლო 18% კი მიიჩნევს, რომ 

სწავლების აღნიშნული ფორმატი უფრო ხარისხიანი განათლების საშუალებას 

იძლევა, ვიდრე სააუდიტორიო სწავლება. 

 სტუდენტები აქტიურად სარგებლობენ დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით 

უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული სერვისებით: მათმა 29%-მა ისარგებლა 

საინფორმაციო ვიდეო შეხვედრებით, 27%-მა - ვიდეო/აუდიო გზამკვლევებით 

(თუთორიალები), 20%-20%-მა ტრეინინგებითა და ტექსტური გზამკვლევებით / 

ინსტრუქციებით, ხოლო 16%-მა ისარგებლა კონსულტაციისთვის სპეციალურად 

გამოყოფილ პასუხისმგებელ პირთან კომუნიკაციით. 

 10-იდან 8 სტუდენტი მიიჩნევს, რომ პროფესორ-მასწავლებელთა უმეტესობა 

ტექნიკურად კარგად არის მომზადებული დისტანციური სწავლებისთვის (76%), 

10-იდან 7 კი აცხადებს, რომ ონლაინ ლექციების უმეტესობა ინტერაქტიულია (66%). 

სტუდენტების ასევე მაღალი რაოდენობა ეთანხმება, რომ დისტანციური სწავლება 

უზრუნველყოფს ობიექტურ და სამართლიან შეფასებას (63%), დისტანციური 

სწავლებისას გამოყენებული შეფასების მეთოდები უზრუნველყოფს სწავლის 

შედეგების გაზომვას (62%) და რომ დისტანციური სწავლებისას სტუდენტები 

იცავენ აკადემიურ კეთილსინდისიერებას (60%).  
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 მომავალში არჩევანის ქონის შემთხვევაში, სტუდენტთა 38% სწავლის შერეულ 

ფორმატს აირჩევდა (ორივე ელემენტის გამოყენებით), 31% -  სააუდიტორიო 

(პირისპირ) სწავლების ფორმატს და ასევე 31%  დისტანციური სწავლების ფორმატს.  

V. პროფესორ-მასწავლებელთა გამოკითხვის ძირითადი მიგნებები: 

 კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

სეუ-ს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 96% ჩართულია დისტანციური 

სწავლების პროცესში. 

 საერთო ჯამში ლექტორთა 44% კმაყოფილია დისტანციური სწავლებით, 38% - მეტ-

ნაკლებად კმაყოფილია, ხოლო უკმაყოფილო ლექტორების რაოდენობა 14%-ს 

შეადგენს.  

 10-იდან 9 ლექტორი ეთანხმება, რომ სეუ-ს მიერ შემოთავაზებული ონლაინ 

პლატფორმა (Zoom) გამართულად მუშაობს (88%), დისტანციური სწავლების 

რეჟიმში seu.ini.ge-ზე ქულების ასახვის პრობლემა არ შექმნიათ (85%), რომ 

დისტანციური სწავლება მიმდინარეობს სასწავლო ცხრილის მიხედვით (90%) და 

რომ ცვალებადი ცხრილის შესახებ დროულად არიან ინფორმირებული (88%).  

 10-იდან 8 ლექტორი ასევე მიიჩნევს, რომ დისტანციური სწავლების რეჟიმში 

დავალებების ატვირთვა მარტივი პროცესია (78%), რომ დისტანციურ სწავლებას 

ადვილად შეეჩვივნენ (77%), რომ დისტანციური სწავლებისას არ უჭირთ 

ყურადღების კონცენტრაცია (77%) და არ უჭირთ დროის ეფექტიანად გადანაწილება 

(76%).  

 კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით იკვეთება, რომ აკადემიური/მოწვეული 

პროფესორების ყველაზე დიდი ნაწილი სირთულეებს სტუდენტების შეფასებისას 

აწყდება - მათი ნახევარზე მეტი თვლის, რომ დისტანციური სწავლების რეჟიმში 

სტუდენტების შეფასება უფრო რთულია, ვიდრე  სააუდიტორიო მეცადინეობებისას 

(53%). გარდა ამისა, ისინი მიიჩნევენ, რომ დისტაციური სწავლების რეჟიმში 

სემინარები ნაკლებად ინტერაქტიულია (46%).  

 გარდა ამისა, 10-დან 4 ლექტორი მიიჩნევს, რომ დისტანციურად სწავლება არის 

დამღლელი (42%), დისტანციური სწავლების რეჟიმში სწავლების ხარისხი არ არის 
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იდენტური სააუდიტორიო მეცადინეობის სწავლების ხარისხთან (39%) და არ 

ისურვებდნენ, რომ მომავალშიც გაგრძელდეს დისტანციური სწავლება (37%).  

 ლექტორები ასევე ფიქრობენ, რომ ონლაინ ლექციები ნაკლებად ინტერაქტიულია 

(33%), არ მიაჩნიათ, რომ დისტანციური სწავლების მეთოდმა გაამარტივა ცოდნის 

გადაცემის პროცესი (32%) ან, რომ ონლაინ პლატფორმაზე (Zoom) სტუდენტთა 

ქცევის კონტროლი/მონიტორინგი მარტივია (31%). ლექტორების აზრით 

დისტანციური სწავლებისას სტუდენტები ნაკლებად იცავენ აკადემიურ 

კეთილსინდისიერებას (30%), რომ მსგავსი ფორმატი სტრესულია (28%), ნაკლებად 

უზრუნველყოფს სტუდენტის სამართლიან / ობიექტურ შეფასებას (27%) და რომ 

სწავლების პროცესში სტუდენტები ნაკლებად არიან აქტიურად არიან ჩართულნი 

(22%).  

 ლექტორების 30% მიიჩნევს, რომ დისტანციურ რეჟიმში უნდა ხორციელდებოდეს 

მხოლოდ ლექციის კომპონენტი, 28%-ის აზრით - ლექცია/სემინარი, ხოლო 16%-

ისთვის მისაღებია, რომ დისტანციურად ხორციელდებოდეს 

ლექცია/სემინარი/პრაქტიკული კომპონენტი.  

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს აკადემიური/მოწვეული 

პერსონალი საკმაოდ აქტიურად სარგებლობს დისტანციურ სწავლებასთან 

დაკავშირებით  უნივერსიტეტის მიერ  შემოთავაზებული სერვისებით: 10-იდან 7-

მა ლექტორმა (67%) ისარგებლა საინფორმაციო ვიდეო შეხვედრებით, ლექტორების 

ნახევარმა გამოიყენა ვიდეო/აუდიო გზამკვლევები (ე.წ. თუთორიალები) (53%), 

კონსულტაციისთვის სპეციალურად გამოყოფილ პასუხისმგებელ პირთან 

კომუნიკაცია (50%) და ტექსტური გზამკვლევები/ინსტრუქციები (46%), ხოლო 

მეოთხედი ასევე დაესწრო ტრენინგებს (25%).  

 ლექტორთა 58%-ისთვის მომავალში, არჩევანის არსებობის შემთხვევაში, 

სასურველი იქნება სწავლის შერეული ფორმატის გამოყენება, მათი 35% 

სააუდიტორიო (პირისპირ) სწავლების ფორმატს ამჯობინებდა, ხოლო 8%-ისთვის - 

დისტანციური სწავლების ფორმატია მისაღები.  
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VI. დასკვნა 

ელექტრონული სწავლები ძირითადი გამოწვევები იყო:  

 მოქნილი სახელმწიფო და საუნივერსიტეტო რეგულაციების არ ქონა 

 სტუდენტებისა და ლექტორების უზრუნველყოფა კომპიუტერული ტექნიკით 

 პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინობები  

დადებითი რაც ელექტრონულმა სწავლებამ გამოიწვია იყო: 

 პროფესორმ-მასწავლებელთა განვითარება ელექტრონული სწავლების 

მიმართულებით 

 სასწავლო კურსების ვიდეო ლექციების ჩანაწერებისა და ელექტრონული მასალების 

მომზადება 

 ლექტორებთან და სტუდენტებთან კომუნიკაცია ონლაინ შეხვედრების 

მონაწილეობით 

 ლექცია/სემინარებზე სტუდენტთა დასწრების გაზრდა 
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ბულინგი ეროვნული ნიშნით: სფეციფიკა და პრევენცია 

 
 

ნატალია ვაშაკიძეI,  

სალომე დათუაშვილიII 

იურიდიული მეცნიერებათა კანდიდატი, ლომონოსოვის უნივერსიტეტიI;  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორიI; 

თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრანტიII 

 

Abstract 

The article is dedicated to such a difficult social phenomenon as bullying according to the 

national mark. The article discusses the signs, causes, and manifestations of bullying, and defines 

the general factors that affect its child. It discusses the unfriendly atmosphere, the divisions among 

children, the decline in learning motivation, the distrust of adults; these are the main consequences 

of violence in children's collectives. The negative effects of bullying on the national mark have 

been identified and preventive measures have been identified. Studies have shown strategies to 

reduce bullying. 

Keywords:  bullying on a national basis, prevention, prevention programs, negative factors.~ 

 

აბსტრაქტი 

სტატია ეძღვნება ისეთ რთულ  სოციალურ  ფენომენს, როგორიცაა  ბულინგი  

ეროვნული  ნიშნის   მიხედვით.   სტატიაში  განხილულია ბულინგის ნიშნები, მიზეზები 

და გამოვლინების თავისებურებები, განსაზღვრულია მისი  ბავშვზე  გავლენის  ზოგადი  

ფაქტორები1. განხილულია არამეგობრულ ატმოსფეროზე, განხეთქილებაზე ბავშვებს 

შორის, სწავლის მოტივაციის დაქვეითებაზე, უფროსებისადმი უნდობლობაზე −  ეს 

                                                            
1 Sobakin V.S., Smyslova M.M. “Bulling in the school: the influence of the socio-cultural context”. Social Psychology and 
Society. V.5, N2, (2014). 71-86. 
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ბავშვთა კოლექტივში ძალადობის ძირითადი შედეგებია. გამოვლენილია  ეროვნული  

ნიშნით ბულინგის ნეგატიური შედეგები და განსაზღვრულია პრევენციული ზომები2. 

ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო ის სტრატეგიები, რომლებიც შეამცირებს ბულინგის 

ფაქტებს.  

საკვანძო სიტყვები:  ბულინგი ეროვნული ნიშნით, პრევენცია, პროფილაქტიკის პროგრამა, 

ნეგატიური ფაქტორები.  

 

I. შესავალი 

ბულინგი რთული  სოციალური  ფენომენია, რომლის  მახასიათებლებია:  განზრა-

ხვა, რეგულარობა, ძალების ან ძალაუფლების უთანასწორობა. მისი მაგალითები 

დასავლურ ლიტერატურაში გვხვდება ორი საუკუნის წინ. ჩ.დიკენსის („ოლივერ ტვისტი“), 

თომას ჰიუზის („ტომ ბრაუნის სკოლის დღეები“) ნაწარმოებებში, რომლებიც გამოიცა XIX 

ს. და ნათლად არის აღწერილია ბულინგი ბავშვებში. შეიძლება ითქვას, რომ ბულინგი, 

როგორც დაცინვის ფორმა, დიდი ხანია არსებობს საკლასო ოთახში, სათამაშო მოედანზე 

და ავტობუსში. თითქოს და უწყინარი სათამაშო შეჯიბრები ადვილად შეიძლება 

გადაიქცეს საშიშ დაცინვაში. ბავშვებს დასცინიან და ფიზიკურად უსწორდებიან როგორც 

თანაკლასელები, ასევე უფროსებიც. აგრესია გამოიხატება, როგორც ფსიქოლოგიურ პრობ-

ლემებში, ასევე სუიციდურ აზროვნებაში და მოქმედებაში. ასაკი არ ზღუდავს ეფექტს, 

ბავშვი შეიძლება გახდეს დაცინვის საგანი საბავშვო ბაღში და კოლეჯშიც3.  

მოზარდებში და მცირეწლოვან ბავშვებში თვითმკვლელობის მცდელობის 

მატებასთან ერთად, კიდევ უფრო კრიტიკული ხდება ბულინგის პრობლემის მოგვარების 

აქტუალობა. იმ რისკ-ფაქტორების გაცნობიერება, რომლებიც ხელს უწყობს 

თვითმკვლელობას. იმის გააზრება, თუ რა გავლენას ახდენს დაცინვა და დეპრესია 

მცირეწლოვან ბავშვებზე, შეიძლება დაგვეხმაროს ტრაგედიის თავიდან აცილებაში. 

თანამედროვე კვლევებში ავტორები ერთუსულოვნად ასკვნიან, რომ არსებობს 

მიზეზობრივ-შედეგობრუვი კავშირი დაშინების მონაწილეობის, იდეოლოგიისა და 

                                                            
2 Omelchenko E.A. “Children from migrant families at school: a problem or development resource?” Ethnic Dialogues.. 
N1(50). (2016), 72-104 
3 Sobakin V.S., Smyslova M.M. “Bulling in the school: the influence of the sociocultural context”. Social Psychology and 
Society. V.5, N2, (2014). 71-86. 
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თვითმკვლელობასთან დაკავშირებულ ქცევებს შორის. მაგრამ, მეცნიერები კვლავ 

უგულებელყოფენ დაცინვის გამოცდილების ფაქტის გავლენას შემდგომ ცხოვრებაზე და 

დაზარალებულთა შეხედულებებზე. ემპირიული კვლევებში მოყვანილი მონაცემების 

მიხედვით დასტურდება დევნის უკიდურესად უარყოფითი გავლენა ადამიანის შემდგომ 

ქცევაზე: მათ, ვინც განიცადეს თანაკლასელების აგრესია, ხშირად სამართალდამრღვევები 

ხდებიან4. 

ბულინგი ყველაზე ხშირად წარმოიქმნება იმ შემთხვევებში, როდესაც რომელიმე 

ბავშვი გარკვეულწილად განსხვავდება ჯგუფისგან. დიდი პრობლემაა შევიწროება 

ეთნიკური ნიშნის მიხედვით, ანუ ეროვნების მიხედვით. ამ თვალსაზრისით, 

გამონათქვამი, რომ ეროვნული ნიშნით შევიწროვება არის ლაქმუსის ქაღალდი, 

მართებულია: თუ ვინმეს ჯგუფში ეთნიკური ნიშნით ავიწროებენ, ეს ნიშნავს, რომ 

საზოგადოებაში ამ თვალსაზრისით რაღაც არ არის მოწესრიგებული. 

დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებს შორის ეროვნული ნიშნით ბულინგის მთავარი 

მიზეზი ოჯახია. 

ფსიქოლოგები სამართლიანად აღნიშნავენ, რომ გარეგნობა შეიძლება იყოს დევნის 

ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ხოლო სკოლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, 

შეიძლება დავსკნათ, რომ შესაძლებელია პიროვნება არც კი იყოს „მსუქანა“ ან „აჩკარიკი“ - 

საკმარისია იყოთ „არასლავური" გარეგნობის. ამას დიდწილად შეუწყო ხელი მასობრივმა 

კულტურამ. ქსენოფობიის თვალსაჩინო მაგალითია სერიალი „ნაშა რაშა“. ეს პროექტი 

დიდწილად აყალიბებს იმ ხალხის მიერ დამოკიდებულებას, ვინც რუსეთში ჩავიდა 

ფულის გამომუშავების მიზნით. სერიალში აშკარად გატარებულია აზრი, რომ ერთი ერი 

დომინირებს მეორეზე. სერიალის მთავარი გმირები შეზღუდულ ადამიანებად 

გამოიყურებიან, და მაყურებელს ახვევენ აზრს, რომ ყველა მიგრანტი მუშა პრიმიტიული 

არსებები არიან. 

სამუშაოს საშოვნელად სხვა ქვეყანაში ჩასული პირებს ძირითადად საკუთარ წრეში 

უწევთ ურთიერთობა და ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან მხოლოდ საჭიროების 

შემთხვევაში. სიტუაცია ბავშვებს შორის შედარებით უფრო რთულია, რადგან ისინი 

დადიან სასწავლებლებში და სკოლებში, სადაც სწავლობენ ირონიულად მოაზროვნე 

                                                            
4 I.Yu. Gorlova, O.Z. Kuznetsova. “Bulling in educational institutions”. Electronic scientific and methodological journal 
of the Omsk State Agrarian University. N6, (2019), 8. 
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ბიჭები და გოგონები, რომლებმაც მშობლებთან ერთად უყურეს „ნაშა რაშას“. თუ რა 

მოხდება ამის შედეგად მარტივი წარმოსადგენია. ბავშვებს ახასიათებთ ჯგუფებად დაყოფა: 

ინტერესებისა და სხვა ნიშნების მიხედვით, ამიტომ ურთიერთობას წყვეტენ მათთან, ვინც 

განსხვავებულია, ამ შემთხვევაში ისინი სხვა ეთნიკურ ჯგუფს წარმომადგენლები არიან5. 

ოჯახებში კი აქტიურად განიხილება „ჩამოთრეულების“ პრობლემა, თანაც არც თუ 

საპატივცემულო ტერმინებში. ასე რომ, უფროსების საუბარი სამზარეულოში იწვევს 

„არასლავური“ გარეგნობის ათასობით ბავშვის ტანჯვას, რომლებსაც დევნიან 

თანაკლასელები. პატარა ბავშვი მხოლოდ უფროსების ნათქვამს იმეორებს, ზოგიერთ 

შემთხვევაში არცი კი იცის სიტყვების ნამდვილი მნიშვნელობა. ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში, ყოფით დონეზე იქმნება ძალიან არასასიამოვნო სიტუაციები, რომლის 

შესახებ მომხმარებელი აქვეყნებს ინტერნეტში. კერძოდ, აღწერილია სიტუაციები, 

როდესაც დედები როგორც კი საქანელაზე ან სათამაშო მოედანზე დაინახავენ არარუსული 

გარეგნობის დედაშვილს, სასწრაფოდ თავიანთ შვილებს აცილებენ იმ ადგილს. ასეთი 

სიტუაცია უამრავია, ზუსტადაც ეს სიტუაციები პროვოცირებენ ბულინგს სხვა ეროვნების 

ბავშვების მიმართ. ბავშვი ადვილად ხდება ბულინგის მსხვერპლი. ის აგრესიის შემსწრეა 

ოჯახში და მის ირგვლივ მყოფთ შორისაც. სახლში ის ისმენს გამოთქმებს „ჩამოთრეულები“ 

ან კიდევ ვიღაც „ტაჯიკი საჭესთან.“ ხოლო ჯგუფში არის რამოდენიმე აგრესიულად 

განწყობილი ბავშვი, რომლებიც განავრცობენ „ჩამოთრეულების“ თემას, და ფუნდამენტი 

ბულინგისათვის მზადაა. 

ბრიტანელი მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ჩივილი იმის შესახებ, რომ ხდება 

ეროვნული ნიშნის მიხედვით შევიწროება, ისმის დიდი ბრიტანეთის ყველა კუთხიდან. 

მოყვანილი მაგალითების მიხედვით ბავშვებს ავიწროებდნენ იმის გამო, რომ ისენი სხვა 

ეთნიკურ ჯგუფის წარმომადგენლები არიან. აშშ-ს იუსტიციის და განათლების 

სამინისტროს მონაცემების თანახმად, აზიისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების 

ოჯახებიდან გამოსულ მოზარდებს უფრო მეტად დასცინიან, ვიდრე სხვა ეთნიკური 

ჯგუფების წარმომადგენლებს. 

აღვნიშნოთ ეროვნულ ნიშნის მიხედვით ბულინგის სპეციფიკა: 

                                                            
5 Omelchenko E.A. “Children from migrant families at school: a problem or development resource?” Ethnic Dialogues.. 
N1(50). (2016), 72-104. 
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− ნაციონალიზმს აქვს დიდი ისტორია, რომელიც ეხება მილიონობით ადამანს, და არის 

მთლანად საზოგადოების ზოგადი თვისება; 

− ეროვნული ნიშნით შევიწროების ან შეურაცხყოფის განმასხვავებელი თვისებაა ის, რომ 

ბავშვი, მოსწავლე, სტუდენტი, ზრდასრული ადამიანი თავდასხმის ობიექტია, არა 

როგორც ინდივიდი, როგორც ეს ხდება ბულინგის სხვა ფორმები შემთხვევაში, არამედ, 

როგორც ეთნიკური ოჯახის, საზოგადოების ან ჯგუფის წარმომადგენელი.  

ბულინგი ეროვნულ ნიშნის მიხედვით, პრინციპულად არ განსხვავდება სხვა 

სახეობის ბულინგისაგან და ვლინდება სხვადასხვა სახის დამცირებით, რაც შეიძლება 

განიცადონ როგორც ბავშვებმა, ისე ზრდასრულებმაც, აშკარად ან ფარულად. ბულინგი 

ხორციელდება რამდენიმე გზით. მათ შორის, ფიზიკურ დაშინებაში შედის დარტყმა, 

ფეხით დარტყმა, კვანტის გამოდება, ხელის კვრა, ქონების დაზიანება. ფიზიკური დაცინვა 

იწვევს როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან ზიანს. 

სიტყვიერი დაცინვა მოიცავს სალანძღავი სახელის დარქმევას, შეურაცხყოფას, 

დაცინვას, დაშინებას, ჰომოფობიურ, რასისტულ, ეროვნულ გამოთქმებს ან სიტყვიერ 

შეურაცხყოფას.  

სოციალური დაშინება, რომელსაც უწოდებენ მალულ დაშინებას, რთულად 

გასარკვევია და მიმართულია სოციალურ რეპუტაციაზე ზიანის მიყენაბაზე და 

დამცირებაზე. სოციალური დაცინვა შეიცავს: ტყუილის და ჭორების გავრცელებას; 

ფიზიკურ ჟესტებს, მუქარის ან სიძულვილის გამომხატველ გამოხედვას; არასასიამოვნო 

ხუმრობებს, დამცირებისა და დარცხვენას; ბოიკოტს და ა.შ. 

კიბერდაშინება შეიძლება იყოს აშკარა ან ფარული: ციფრული ტექნოლოგიების და 

სოციალური ქსელების გამოყენებით. 

კიბერდაცინვა შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დროს და იყოს როგორც 

საჯარო, აგრეთვე კერძო სახის: 

− ელექტრონული წერილების შეურაცმყოფელი ტექსტები, საზიანო გამოსახულება და 

ვიდეოები; 

− განზრახული და დემონსტრატიული დაბლოკვა ინტერნეტ საზოგადოებებიდან; 
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− ჭორები ან სხვ. 

ქართველი მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ ეროვნული ნიშნით შევიწროებაში 

მონაწილეობას იღებენ მასწავლებლებიც, ნაცვლად, აღკვეთონ დევნა, ფიზიკურ 

კატალიზირებას ახდენენ იმით, რომ არ აქცევენ ყურადღებას ბავშვების ქცევას, ზოგჯერ კი 

თანაუგრძნობენ კომენტარებით. მასწავლებლები ამას ცელქობას ან ხუმრობას მიაწერენ, 

მაგრამ ეს მცდარი შეხედულებაა. მასწავლებლები თვლიან, რომ მათი მთავარი მიზანია - 

შეინარჩუნონ სიმშვიდე ჯგუფში. 

ყველაზე მეტად ბულინგი გავრცელებულია 7-9 კლასებში. ბავშვები თავიანთ 

ყოველდღიურ ქცევაში იმეორებენ იმას, რასაც ხედავენ ირგვლივ. ეს არა მათი, არამედ 

საზოგადოების პრობლემაა, რადგან მოსწავლეების უმეტესი ნაწილი ძალადობის 

ატმოსფეროში არის აღზრდილი. 

ბულინგის პრობლემას, ფსიქოლოგ მაია ცირამუას აზრით, ართულებს ისიც, რომ 

ასეთი ფაქტების დროულად დადგენა სირთულეს წარმოადგენს. ხშირად, სკოლის 

თანამშრომლებმა არ იციან რა არის ბულინგი და ასევე ძნელია მშობლების მიერ მისი 

ამოცნობა. „ზოგადად დაზარალებულებს ურჩევნიათ გაჩუმდნენ, მაგრამ ეს მათი კი არა, 

არამედ საზოგადოების ბრალია. ბავშვებს ეშინიათ თქვან, რომ მათ დევნიან, მათ ამის 

რცხვენიათ. მით უმეტეს, თუ საზოგადოება მოითხოვს მათგან, რომ იყვნენ ძლიერნი, 

„მაგარი“, არავის მისცენ ვინმეს შეურაცყოფის საშუალება. მეორე ფაქტორი უიმედობის 

გრძნობაა. ბევრი ბავშვი დარწმუნებულია, რომ ვერავინ შეძლებს მათ დახმარებას,”- ამბობს 

მაია ცირამუა. ფსიქოლოგის აზრით, უფროსბმა ადეკვატურად და სერიოზულად უნდა 

მიუდგენ ბავშვების პრობლემებს. 

უფროსების თვალსაზრისით უმნიშვნელო რამ შეიძლება გახდეს დიდი ტრაგედია 

ბავშვისათვის. ამიტომ, როდესაც ბავშვი არ არის დარწმუნებული, რომ მას მხარს 

დაუჭერენ, იგი დუმს. ზოგჯერ ის არ ენდობა უფროსებს და არ სჯერა, რომ საიდუმლეობა, 

რომლიც მან უფროსს გაანდო, დაცული იქნება. ეს ასევე ეხება მათ მშობლებს, რომლებიც 

თვითონ ძალადობენ. ზოგჯერ ბავშვები ამას აკეთებენ საკუთარი ხსნისთვის, 

სოციალიზაციის ან თვითგანმტკიცების მიზნით. სპეციალისტები თვლიან, რომ 

სიტუაციის გასაუმჯობესებლად, საჭიროა საზოგადოების ინფორმირება ამ პრობლემის 

შესახებ, ხოლო სკოლებში უფრო აქტიურად უნდა გამოავლინონ დევნის შემთხვევები და 

მოახდინონ საჭირო რეაგირება. 
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ამ დროს, საგანმანათლებლო დაწესებულების შეცვლა არ გადაჭრის პრობლემას. 

საჭიროა კომპლექსური მიდგომა, სხვა მოსწავლეებთან, მათ მშობლებთან და 

მასწავლებლებთან მუშაობა. სანამ საქმეში ფსიქოლოგები და ქცევის ექსპერტები არ 

ჩაერთვებიან, მანამ არაფერი გამოვა. ამჟამად არც მასწავლებლებს და არც სკოლის 

დირექტორებს არ აქვთ სათანადო კვალიფიკაცია. 

ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში, ადგილებმა, სადაც დაშინება 

ხდება, მოიცვა ინტერნეტი, ჩატი, სწრაფი შეტყობინებები, სოციალური ქსელები და 

ციფრული ელექტრონული კომუნიკაცია. კომუნიკაციის ამ საშუალებებმა შეუქმნა აბუჩად 

აგდებას ახალი კომუნალური შესაძლებლობა. 

დაშინება შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ადგილზე, მაგრამ ყველაზე მეტად იმ 

ადგილებში, სადაც ბევრი ბავშვია და ნაკლებადაა უფროსები.  

ავტობუსი ნათელი მაგალითია, რადგან მძღოლებს არ აქვთ შესაძლებლობა ბავშვებს 

ადევნონ თვალი და დაგმონ აბუჩად აგდება. კიბერდაშინება სულ უფრო სერიოზულ 

პრობლემად იქცა იმიტომ, რომ შეუძლებელია ბავშვი აკონტროლო, როდესაც ის 

ინტერნეტით სარგებლობს. 

ეთნიკური ბულინგი განსაკუთრებით საზიანოა, რადგან ის არა მხოლოდ გავლენას 

ახდენს სამიზნე პირზე, არამედ ნეგატიურად მოქმედებს სხვებზე, რომლებიც 

იდენტიფიცირებენ იმავე იდენტიფიკაციის ჯგუფთან, რაც იწვევს იმის შიშს, რომ 

გახდებიან შემდეგი სამიზნე. თუ მიკერძოება პირდაპირ და ეფექტურად არ იქნება 

გადაწყვეტილი, ის შეიძლება გადაიზარდოს არამეგობრული და მტრულ სასკოლო 

კულტურაში, სადაც სხვადასხვა იდენტურობის ჯგუფში მყოფი ადამიანები 

შეშფოთებულნი არიან იმით, რომ შემდეგი სამიზნეები იქნებიან. 

ბულინგი, მათ შორის ეროვნული ნიადაგზე, უარყოფით გავლენას ახდენს ყველაზე, 

ვინც მასშია ჩართული. დაზარალებულები განიცდიან ფიზიკურ აგრესიას, იღებენ 

ფსიქოლოგიურ ტრავმას, რაც უარყოფითად მოქმედებს თვითშეფასებასა და სოციალურ 

ადაპტაციაზე. ბულინგის ყველაზე გავრცელებული შედეგებია: აკადემიური მოსწრების 

დაქვეითება, სკოლაში წასვლაზე უარის თქმა და თვითდაზიანების ქცევები. 
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ბულერები ხშირად ხვდებიან კრიმინალურ ისტორიებში, მათ უყალიბდაბათ 

დამახინჯებული წარმოდგენა კონფლიქტის მოგვარებისა და სოციალური ურთიერთ-

ქმედების შესახებ. 

ის ბავშვები, რომლებიც უშუალოდ არ არიან ჩარეული ძალადობის პროცესში, 

განიცდიან ბევრ ნეგატიურ ემოციას: შიშს, რომ თვით არ აღმოჩნდნენ მსხვერპლის 

ადგილზე, უძლურებასა და სკოლის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულებას. 

მასწავლებლებს ექმნებათ ნეგატიური ემოციები ბავშვებთან ურთიერთობისას, 

კლასში დისციპლინის პრობლემები, მოსწავლეთა შორის სტატუსის დაქვეითებს განცდა, 

საკუთარი უძლურების გრძნობა და ადმინისტრაციული დასჯის შიში. 

არამეგობრული ატმოსფერო, განხეთქილება ბავშვებს შორის, სწავლის მოტივაციის 

დაქვეითება, უფროსებისადმი უნდობლობა - ეს ბავშვთა კოლექტივში ძალადობის 

ძირითადი შედეგებია. 

ექსპერტების უმეტესი ნაწილი თვლის, რომ სიტუაციის გასაუმჯობესებლად, 

საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული ამ პრობლემის შესახებ, ხოლო სკოლებმა 

უფრო აქტიურად უნდა აღმოაჩინონ ძალადობის შემთხვევები და მოახდინონ მათზე 

რეაგირება, ანუ აუცილებელია ეფექტური პრევენცია. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა აშშ-

ში ბულინგის წინააღმდეგობის გაწევის გამოცდილება. ბულერის ქცევის პროფილაქტიკის 

გეგმიური მიდგომიდან დაწყებული, მასწავლებლები და სკოლის ადმინისტრაცია 

სწავლობენ მათ გამოვლენას და ბულინგის თავიდან აცილებას. 

მოსწავლეებს მიეწოდებათ ინფორმაცია ბულინგის უარყოფითი შედეგების შესახებ 

და თუ როგორ უნდა გაუმკვლავდენ მას სკოლაში. 

ბავშვებს სთავაზობენ გასაფერადებელ წიგნებს და სახელმძღვანელოებს, 

რომლებშიც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეროვნული ნიშნით ბულინგის 

პრობლემას. ტარდება სამუშაოები მასწავლებლების, მოსწავლეების და მშობლების 

აღზრდის მიზნით. 2006 წ. ეროვნული ცენრტის PACER მიერ აშშ-ში  დაწესდა აბუჩად 

აგდების აღმოფხვის ეროვნული თვე (ოქტომბერი), რათა საზოგადოება მეტად ინფორმირ-

ებული იყოს ბულინგისა და მისი პროფილაქტიკის შესახებ.  
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ბავშვებს, რომლებიც გახდენ ბულინგის მსხვერპლი ეროვნული, რასობრივი ან სხვა 

ნიშნებით უწევენ ფსუქოლოგიურ დახმერებას, აგრეთვე საქმეში ერთვება მედია. PACER-მა 

კომპანია „ბულინგის წინასწარ გაფრთხილების ეროვნული კვირეული", რომელიც 

ითვალისწინებს ბულინგის ინფორმირებულობის გაზრდას, რადგან ისტორიულად 

ითვლებოდა, რომ ეს მხოლოდ ბავშვებშია გავრცელებული. იმის გათვალისწინებით, რომ 

ბულინგი „ბავშვებს ხდის უფრო სასტიკებს”, აქვს დამანგრეველი შედეგები, როგორიცაა 

სკოლაში მეცადინეობების გაცდენა, თვითშეფასების დაკარგვა, შფოთვა და დეპრესია. 

PACER ავრცელებს ზოგადეროვნულ პრეს-რელიზებს პარტნიორებისა და მედიის 

მეშვეობით, მოუწოდებს მოქმედებისაკენ იმისათვის, რომ მსხვერპლმა აღიაროს ბულინგის 

ფაქტები, ხოლო საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა უფრო აქტიურად იმოქმედონ 

ძალადობის წინააღმდეგ. ზემოთ მითითებული კვირეული აშშ-ში გახდა ტრადიციული და 

ტარდება ყოველწლიურად. 

ყაზახთში ბულინგის პრევენციისათვის შეიქმნა „მამების საბჭო“. ძალადობის 

შემთხვევები განიხილება ამ საბჭოზე. საბჭო არის არჩეული ორგანო, რომელშიც შედიან 

ყველაზე საპატივცემულო მამები. ეს მეთოდი აღმოჩნდა ეფექტური. საბჭოზე ძალადობის 

პირველივე პრეცენდენტის გარჩევის შემდეგ, ძალადობა შეწყდა.  

ავსტრალიაში და სხვა საზღვარგარეთის ქვეყნებში ჩატარებულმა კვლევებმა 

ცხადყო ის სტრატეგიები, რომლებიც შეამცირებს ბულინგის ფაქტებს: 

 გრძელვადიანი უნივერსალური საერთ სასკოლო მიდგომა, რომელიც მრავალ-

ვარიანტული იქნება და არ იქნება ფოკუსირებული ერთ კომპონენტზე; 

 ყურადღების გამახვილება პოზიტიურ ურთიერთობებზე და აბუჩად აგდების 

ფაქტების შემცირება სკოლის საზოგადოებაში რიგ ღონისძიებების მეშვეობით, 

რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ მოსწავლეები, ოჯახები და სკოლის პერსონალი 

(მასწავლებლების პროფესიონალური განვითარების ჩართვით); 

 მკვეთრად და დეტალურად გააზრებული პოლიტიკა მთელი სკოლისათვის, რომელიც 

მიმართული იქნება აბუჩად აგდების შეწყვეტისა და შემცირებაზე, და უფრო ფართე 

კონტექსტში სკოლის კულტურის გაუმჯობესაბა და მოსწავლეების ამ პროცესებში 

ჩართვის სტიმულირება; 
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 ჯგუფში ეფექტური პირობების შექმნა, რომელიც გამყარებული იქნება განცხადებებით 

მოსწავლების უფლებების და ვალდებულებების შესახებ, და რომელთა შემუშავებაში 

ღებულობენ მონაწილეობას მოსწავლეები; 

 ისეთი სასკოლო გარემოს შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსწავლეების 

უშიშროებას და ხელს შეუწყობს მოსწავლეების კეთილდეღეობას; 

 ეფექტური მიდგომებისა და სტრატეგიების შემუშავება მოსწავლეების პოზიტიური 

ქცევის გასაუმჯობესებლად, აგრეთვე დისციპლინისადმი ისეთი მიდგომები, რომელიც 

თანმიმდევრული, ინკლუზიური, გადაწყვეტილებებზე ორიენტირებული და 

არადამსჯელი იქნება; 

 ყველა მოსწავლებისათვის ფასეულებების და ჩვევების სწავლება, ბულერის ქცევაზე 

რეაგირების სტრატეგიისა და ძალადობის მსხვერპლთათვის დახმარების გაწევის 

სტრატეგიების ჩათვლით. 

 სოციალური ემოციური სწავლების სასწავლო პროგრამაში ინტეგრირება. 

 მნიშვნელოვანია ზოგადსაგანმანათლებლო მიდგომები, რომლებიც ხელს უწყობენ 

პოზიტიურ ქცევას. ისინი მოიცავენ: 

 ნულოვანი ტოლერანტობა და „მკაცრი“ შეჩერებები და გარიცხვები პოზიტიური და 

პროფილაქტიკური მიდგომების არარსებობის შემთხვევაში; 

 მოსწავლეების ქცევის მკაცრი კონტროლი; 

 მოსწავლეების, როგორც „ბულერების" ან „მსხვერპლის" მარკირება; 

 რწმენა, რომ ყველა შემთხვევაში დამნაშავე უნდა დაისაჯოს და მის ქმედებას უნდა 

ქონდეს უარყოფითი შედეგები; 

 გაძლიერებული უსაფრთხოების ზომები; 

 დისციპლინური პასუხისმგებლობის არასამართლიანი და არათანმიმდევრული 

გამოყენების გამორიცხვა. 

 რუსეთში გამოიყენება ბულინგის საწინააღმდეგოდ სხვადასხვა ზომები: 
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 მასწავლებლების, თანამშრომლების, ბავშვებისა და მშობლების ინფორმირება 

ბულინგის პრობლემის, მისი მექანიზმებისა და შედეგების შესახებ; 

 ერთიანი პროგრამების და წესების შემუშავება ბულინგის, პროფილაქტიკისა და 

პრევენციისათვის; 

 სასწავლო სემინარები მასწავლებლებისთვის; 

 ბავშვებთან ჯგუფური გაკვეთილების ორგანიზება; 

 ბულინგის მსხვერპლისათვის დახმარების გაწევა; 

 მშობლებთან ურთიერთობა. 

ნებისმიერი პროგრამა, შეიცავს როგორც პრევენციულ, აგრეთვე არსებული 

პრობლემების გადასაჭრელ ზომებს და მოიცავს ღონისძიებებს სამ დონეზე: 

ინდივიდუალურ, კლასისა და სკოლის. 

მშობლებმა, სკოლის პერსონალმა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებმა 

შეიძლება დაეხმარონ ბავშვებს არ გახდენ ბულინგის მსხვერპლნი ან მონაწილე, ამისათვის 

საჭიროა უსაფრთხო სასკოლო გარემოს შექმნა, აგრეთვე სახელმწიფო სტრუქტურების 

აქტიური მონაწილეობა ბულინგის შეწყვეტის სტრადეგიის შემუშავებაში. 
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