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სესხისა და საბანკო კრედიტის გამიჯვნის ცალკეული კრიტერიუმები 
საქართველოს ეკონომიკურ - სამართლებრივ სივრცეში 

 

 

ნიკო ლეონიძე 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „BSU“,  
ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, საბაკალავრო პროგრამა 
ხელმძღვანელი: ბესიკ ბაუჩაძე, ბსუ-ის ასოცირებული პროფესორი 

 

 

 

Abstract 

Issuing bank loan and/or bank credit in Georgia is highly significant issue and at the same 

time related to a number of problems. The importance of the above mention issue is prompted by 

the enactment of laws protecting physical person by the state in terms of interest rate, private equity 

and loan / lending regulation. The harsh social conditions prevailing in Economic and legal space 

of Georgia  has led to a higher rate of insolvency of the population, as a result of which high interest 

rates and mortgages have put the borrower in a difficult position. Consequently, it is important for 

the borrower to be aware of the expected risks and the difference between them in case of default 

on the loan or bank loan. 

Some borrowers think that distinguishing differences does not matter, as their basic 

obligation does not change, but one must remember that there are major differences between the 

two forms that can change the legal reality and even affect the status of the borrower. The article 

deals with the assessment of  certain criteria for separation of loan and bank credit in economic and 

legal space of Georgia. 

 

 

აბსტრაქტი 
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სესხისა და საბანკო კრედიტის გაცემის საკითხი საქართველოში აქტუალური და 

პრობლემურია. საკითხის აქტუალურობას განაპირობებს სახელმწიფოს მიერ ფიზიკური 

პირის დამცავი საკანონმდებლო ნორმების ამოქმედება: საპროცენტო განაკვეთის, კერძო 

მევახშეობისა და სესხის გაცემის / დაკრედიტების დარეგულირების თვალსაზრისით. 

ქართულ ეკონომიკურ - სამართლებრივ სივრცეში არსებული მძიმე სოციალური რეალობა 

მოსახლეობის გადახდისუუნარობის მაღალ მაჩვენებელს განაპირობებს, რის ფონზეც 

მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის 

შედეგები მსესხებელს რთულ მდგომარეობაში აყენებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 

მსესხებელმა იცოდეს სესხისა თუ საბანკო კრედიტის გადაუხდელობის შემთხვევაში 

მოსალოდნელი საფრთხეები და განსხვავება მათ შორის.  

მსესხებელთა ნაწილი ფიქრობს რომ მნიშვნელობა არ აქვს განსხვავების ძიებას, 

რადგან მათთვის ძირითადი ვალდებულება არ იცვლება, თუმცა უნდა გვახსოვდეს რომ ამ 

ორ ფორმას შორის არსებობს ძირითადი განსხვავებები, რასაც შეუძლია სამართლებრივი 

რეალობის შეცვლა და მსესხებლის სტატუსზე ზემოქმედებაც კი. სტატიაში შეფასებულია 

სესხისა და საბანკო კრედიტის გამიჯვნის ცალკეული კრიტერიუმები ქართულ 

ეკონომიკურ - სამართლებრივ სივრცეში.  

1. შესავალი 

დღესდღეობით სესხისა და საბანკო კრედიტის გაცემის მაჩვენებელი 

საქართველოში საკმაოდ მაღალია. მოქალაქეები იღებენ სესხს კომერციული ბანკებიდან და 

კერძო ფიზიკური პირებისგან, რის გამოც კერძო მევახშეობის პრობლემა ერთ-ერთ 

აქტუალურ გამოწვევად იქცა. დღითიდღე იზრდება საბანკო კრედიტის სხვადასხვა 

სახეების პოპულარობა, რომელთა მნიშვნელობას მოქალაქეთა და ბიზნეს-მეწარმე 

სუბიექტთა დაინტერესება განაპირობებს. საინტერესოა, თუ რამდენად აცნობიერებენ 

მსესხებელი ფიზიკური პირები სესხსა და საბანკო კრედიტს შორის არსებულ 

განსხვავებებს, იმ ფონზე, როდესაც ხშირად გამსესხებლისთვისაც, თუ ის კომერციული 

ბანკია დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭება ამ ორ ფორმას შორის განსხვავების ძიებას და 

მოქალაქისთვის განმარტებას, რადგან იგი კრედიტსა თუ სესხს ფულადი ფორმით გასცემს 

და საპროცენტო განაკვეთს მსგავსი რეგულაციით განსაზღვრავს. ასევე, საინტერესოა 

მაღალი საპროცენტო განაკვეთის საკანონმდებლო რეგულირების საკითხიც.  
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მიუხედავად ამისა, საბანკო კრეტიდის სახეობრიობა: ბიზნეს კრედიტი, 

იპოთეკური კრედიტი, სამომხმარებლო კრედიტი და სხვა, თავის მხრივ მისი, როგორც 

სესხის ფორმით კრედიტის გაცემის ცალკეულ თავისებურებებს განაპირობებს. 

დასახელება საბანკო მიუთითებს ლიცენზირებულ ფინანსურ ინსტიტუტზე, ხოლო სიტყვა 

კრედიტი უშუალოდ ფინანსურ მიმოქცევად ინსტრუმენტს.1  

გასათვალისწინებელია რომ საკრედიტო კავშირსაც შეუძლია კრედიტის გაცემა, 

ოღონდ მხოლოდ ამ კავშირის წევრ ფიზიკურ პირებზე და არა ნებისმიერ დაინტერესებულ 

პირზე. ეკონომიკურ ბაზარზე სესხსა და საბანკო კრედიტს შორის არსებულ განსხვავებას 

არა მხოლოდ პრაქტიკული მიმოქცევის მაგალითები, არამედ საკანონმდებლო 

რეგულირების ნორმატიული ხასიათი აყალიბებს, სადაც გამმიჯნავი ფინანსურ-

სამართლებრივი ასპექტების დადგენის საკითხი ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას 

წარმოადგენს.  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, საქართველოს კანონი „კომერციული ბანკების 

საქმიანობის შესახებ“ და სხვა სამართლებრივი აქტები განსაზღვრავენ სესხისა და საბანკო 

კრედიტის გაცემის ცალკეულ წესებს, შემდგომში საბანკო დაწესებულების მიერ 

ხელშეკრულების შესაბამისი  ფორმისა და სტანტარტული პირობების შემუშავების 

შესაძლებლობით. მართალია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში სესხსა და საბანკო 

კრედიტს განსხვავებული მუხლები ეთმობა, თუმცა მათი გამიჯვნის კრიტერიუმები 

საკმაოდ ბუნდოვანია.2 განსაკუთრებით, პრაქტიკული თვალსაზრისით, როდესაც 

კომერციული ბანკი გასცემს სესხსა და საბანკო კრედიტს მნიშვნელოვანია სწორად 

შეფასდეს გაცემის ფორმის სახეობრიობა და მსესხებლისთვის მათ შორის არსებული 

განსხვავების აღქმის საკითხი. შემდგომში თანხის დაბრუნების ვადაგადაცილებისა და 

პროცენტის,3 საურავის დარიცხვის დასარეგულირებლად. საბანკო კრედიტის სესხის 

ფორმით გაცემა არ გულისხმობს სესხისა და საბანკო კრედიტის იგივეობას, თუმცა 

                                                            
1 შეად. ალექსანდრე ბერუაშვილი, საბანკო კრედიტის სამართლებრივი რეგულირება (თბილისი: შპს გურამ 
თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, ნაშრომი სამართლის მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 2019), 7-8.  
2 შეად. „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 623-ე მუხლის კომენტარი“, თამარ ზამბახიძე,  
http://www.gccc.ge/wp-content/uploads/2016/11/Artikel-623.pdf. [ბოლოს ნანახია 01.07.2020].  
3 შეად. თამარ აბშილავა, საბანკო პროცენტი – მეთოდოლოგია და მისი ფორმირებისა და გამოყენების 
მექანიზმების სრულყოფა თანამედროვე პირობებში (თბილისი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
ნაშრომი ფინანსების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 2016), 17-18.   
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პრაქტიკაში სესხისა და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებები შესაძლოა ფორმითა და 

პირობებით არც კი განსხვავდებოდეს.  

სესხისა და საბანკო კრედიტის გამიჯვნის აუცილებლობა სამართლებრივი 

საკითხის გადაწყვეტასთან ერთად დაინტერესებული პირების ეკონომიკური 

განვითარებისა და ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. 

სტატიაში შეფასებულია სესხსა და საბანკო კრედიტს შორის არსებული განსხვავებების4 

ეკონომიკურ-სამართლებრივი ხასიათი, მათ შორის ნორმატიული რეგულირების 

თავისებურება და სესხის ფორმით5 ფულადი თანხის გაცემის პრაქტიკული გამოწვევები. 

 

2. სესხისა და საბანკო კრედიტის საკანონმდებლო დეფინიცია 

სესხისა და საბანკო კრედიტის რეგულირების საკანონმდებლო მოცემულობას 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იძლევა. მიუხედავად ნორმატიული რეგულირებისა 

ცალკეული საკითხების განსაზღვრა დამხმარე აქტებისა თუ ბრძანებების საშუალებით 

ხდება.6 მაგ. კრედიტის ცნებას სამოქალაქო კოდექსი არ განმარტავს, შესაბამისად კრედიტს 

ამავე კოდექსის მიზნებისთვის განვიხილავთ „კომერციული ბანკების საქმიანობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისი მუხლის შესწავლის საფუძველზე.7 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 623-ე8 და 867-ე მუხლი9 არეგულირებს სესხისა და 

საბანკო კრედიტის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულ ცნებას.10 ასევე, სესხისა და 

საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებების არქიტექტონიკა მნიშვნელოვან საკითხს 

წარმოადგენს.  

 

                                                            
4 განსხვავების შეფასებასთან დაკავშირებით იხ. „კრედიტის განმარტება“, განმარტებითი იურიდიული 
ლექსიკონი, http://gil.mylaw.ge/ka/term/1307.html.  [ბოლოს ნანახია 01.07.2020].   
5 შეად. „საბანკო კრედიტის განმარტება“, სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი,  
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=23228. [ბოლოს ნანახია 01.07.2020]. 
6 შეად. ალექსანდრე ბერუაშვილი, საბანკო კრედიტის სამართლებრივი რეგულირება (თბილისი: შპს გურამ 
თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, ნაშრომი სამართლის მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 2019), 29-30. 
7 იხ. საქართველოს კანონი „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
23/02/1996, პირველი მუხლის „თ“ პუნქტი.  
8  იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 26/06/1997, 623-ე მუხლი. 
9  იქვე, 867-ე მუხლი.  
10 შეად. ზვიად გაბისონია, საბანკო სამართალი (თბილისი: „იურისტების სამყარო“, 2012), 12.     
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 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 623-ე მუხლი. ცნება 

სესხის ხელშეკრულებით გამსესხებელი საკუთრებაში გადასცემს მსესხებელს 

ფულს ან სხვა გვაროვნულ ნივთს, ხოლო მსესხებელი კისრულობს დააბრუნოს იმავე სახის, 

ხარისხისა და რაოდენობის ნივთი. 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 867-ე მუხლი. ცნება  

საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით კრედიტის გამცემი აძლევს ან მოვალეა მისცეს 

მსესხებელს სასყიდლიანი კრედიტი სესხის ფორმით. 

საერთო ფერში გამოვყავით ნორმის მთავარი და ამავე დროს განმასხვავებელი 

მიმართებები. საინტერესოა, კანონმდებლის ნება, როდესაც სამოქალაქო კოდექსზე 

მუშაობის პროცესში ჩამოყალიბდა სესხისა და საბანკო კრედიტის ცნება და რეგულირების 

საკანონმდებლო ფორმა.  

აღსანიშნავია, რომ სესხისა და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებები ხშირად 

დაკავშირებულია იპოთეკის ხელშეკრულებასთან, რადგან ამ ხელშეკრულებათა 

გაფორმება ცალკეული მხარის უპირატესი ინტერესის გამომხატველია. ასევე, საბანკო 

კრედიტის ერთ-ერთი სახის შემთხვევაში იპოთეკით უზრუნველყოფილი ქონების არ 

არსებობისას ბანკი საბანკო კრედიტს არ გასცემს.  

 თუ დავაკვირდებით კოდექსისეულ განმარტებას ამ ორი ნორმის განსხვავებულ 

შინაარსაც დავინახავთ, თუმცა ორივე ნორმის შინაარსის განმასხვავებელი 

სამართლებრივი ასპექტების ძიებას სჭირდება ფართო განმარტება,11 უშუალოდ მათი 

პრაქტიკული შესწავლის თვალსაზრისით. აქვე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 867-

ე მუხლთან დაკავშირებით უნდა განვიხილოთ საქართველოს კანონი „კომერციული 

ბანკების საქმიანობის შესახებ“ პირველი მუხლის „თ“ პუნქტი, სადაც კრედიტი 

განმარტებულია, როგორც დაბრუნების, ფასიანობის, უზრუნველყოფისა და ვადიანობის 

საწყისებზე ფულადი თანხების გაცემასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ვალდებულება.  

                                                            
11 შეად. ალექსანდრე ბერუაშვილი, საბანკო კრედიტის სამართლებრივი რეგულირება (თბილისი: შპს გურამ 
თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, ნაშრომი სამართლის მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 2019), 18-19.  
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სესხისა და საბანკო კრედიტის დეფინიციაში მოვინიშნეთ საკვანძო და 

ურთიერთდამაკავშირებელი ელემენტები. შესაბამისად, ცალსახად აღქმადია მათ შორის 

არსებული საკანონმდებლო განსხვავებები, რომელიც შემდგომში განაპირობებს მათი 

გაცემის წესისა და დაბრუნების ფინანსურ-სამართლებრივ საკითხებს. აღსანიშნავია რომ 

თეორიული თვალსაზრისით გამიჯვნადი კომპონენტები პრაქტიკული კუთხით, 

შესაძლოა საერთო და იგივეობის მქონე ელემენტებად ჩამოყალიბდნენ. მაგალითად, 

პროცენტის განსაზღვრის საკითხთან დაკავშირებით მისი განსაზღვრის წესი ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში, სესხისა თუ საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში 

არაერთგვაროვნად განისაზღვრება.12 გასათვალისწინებელია სესხისა და საბანკო 

კრედიტის ხელშეკრულების მოშლისა და გასვლის სახელშეკრულებო საკითხები. 

შესაბამისად, სესხისა და საბანკო კრედიტის განსხვავების საკითხს არა მხოლოდ 

ეკონომიკურ-ფინანსური, არამედ სამართლებრივი თვალსაზრისითაც დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება,13 მათ შორის ბიზნესის წამოწყებისა და ფუნქციონირების ფორმების 

ჩამოსაყალიბებლად.  

სესხისა და საბანკო კრედიტის გამიჯვნის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად ამ ორი 

ხელშეკრულების სამართლებრივი არქიტექტონიკის საკითხი მიგვაჩნია. კონკრეტულად კი 

ხელშეკრულების მხარეთა მიერ სტანდარტული პირობების, ცალკეული ასპექტებისა და 

ფორმის განსაზღვრის საკითხი. პრობლემას წარმოადგენს საბანკო დაწესებულების მიერ 

ხელშეკრულების ფორმების ბლანკეტურობა და ერთგვაროვნება, რაც მეორე მხარეს რაიმე 

სწორებისა თუ ხელშეკრულებაში ცალკეული პუნქტის დამატების შესაძლებლობას 

ფაქტობრივად უზღუდავს. მაგალითად, საბანკო კრედიტის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს 

სამომხმარებლო კრედიტი, სამომხმარებლო კრედიტის დასახელება მიგვანიშნებს 

დანიშნულების ფართო ხასიათზე, თუმცა ამ ფორმით გასაცემი თანხის სიმცირეზე. 

 

 

                                                            
12 იხ. „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სესხების კვლევა“, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
http://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments/bte/siaxleebi-273/mikrosafinanso-organizaciebis-sesxebis-kvleva-
5092.page. [ბოლოს ნანახია 01.07.2020].      
13 შეად.  „კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხების და წარმოებული 
პროდუქციის დინამიკა მთავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივის ჭრილში“, საზოგადოება და ბანკები, 
http://sab.ge/ge/activities/research/80-bankebis-mier-gacemuli-sesxebi. [ბოლოს ნანახია 01.07.2020]. 
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3. განმასხვავებელი კომპონენტების ურთიერთმიმართება (გამმიჯნავი კომპონენტების 

ცხრილი) 

 სესხი საბანკო კრედიტი 

 

 

გამცემი 

გამსესხებელი - ნებისმიერი 
ფიზიკური ან იურიდიული 
პირი, მათ შორის ბანკი, მიკრო-
საფინანსო ორგანიზაცია და 
სხვა, ვინც გასცემს სესხს.  

კრედიტის გამცემი 
ლიცენზირებული ფინანსური 
ინსტიტუტი - კომერციული 
ბანკი, რომელიც 
ლიცენზირებულია როგორც 
საბანკო კრედიტის გამცემი.  

 

მიმღები 
მსესხებელი - ნებისმიერი 
ფიზიკური ან იურიდიული 
პირი. 

ორმხრივი ხელშეკრულების 
მეორე მხარე.  

მსესხებელი - ნებისმიერი 
ფიზიკური ან იურიდიული 
პირი. 

ორმხრივი ხელშეკრულების 
მეორე მხარე.  

 

ხელშეკრულების 

ფორმა 

სესხის ხელშეკრულება 
შეიძლება დაიდოს ზეპირად, 
ისე მხარეთა სურვილის 
შემთხვევაში წერილობითი 
ფორმით. 

საბანკო კრედიტის 
ხელშეკრულება აუცილებლად 
წერილობითი ფორმით უნდა 
დაიდოს. 

 

 

 

ხელშეკრულების  

საგანი 

ფული ან სხვა გვაროვნული 
ნივთი.  

ფულის სესხად გაცემა 
რეგულირებულია ლარისა თუ 
უცხოური ვალუტის 
საპროცენტო განაკვეთთან 
მიმართებით.  

სხვა გვაროვნული ნივთი - 
ქვიშა, ცემენტი, ფქვილი და სხვა. 

სასყიდლიანი კრედიტი. 

იხ. კრედიტის განმარტება:  

დაბრუნების, ფასიანობის, 
უზრუნველყოფისა და 
ვადიანობის საწყისებზე 
ფულადი თანხების გაცემასთან 
დაკავშირებული ნებისმიერი 
ვალდებულება. 

ე.ი კრედიტი ყოველთვის 
გულისხმობს ფულად თანხას.  
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ქონებრივი 
სიკეთის  გადაცემა 

მსესხებელი საკუთრებაში იღებს 
ფულს ან სხვა გვაროვნულ 
ნივთს.  შესაბამისად, იგი ხდება 
გადაცემული ნივთის 
მესაკუთრე.  

სესხის სახეები კონკრეტულად 
არ განისაზღვრება, 
შესაძლებელია ხელშეკრულების 
საგნის შესაბამისად გარკვეული 
დაყოფის ჩამოყალიბება. 

საბანკო კრედიტის 
საკუთრებაში გადაცემა არ 
ხდება. გაიცემა 
ხელშეკრულებით - 
კონკრეტული მიზნობრიობით. 

 

იხ. საბანკო კრედიტის სახეები: 

- ბიზნეს კრედიტი 

- იპოთეკური კრედიტი. 

- სამომხმარებლო კრედიტი 

თითოეულ სახეს გაცემის 
მიზნობრიობა და ფუნქციური 
დანიშნულება გააჩნია.  

 

დაბრუნება 
ხელშეკრულებით 
განსაზღვრულ ვადაში -  
მსესხებელი კისრულობს 
დააბრუნოს იმავე სახის, 
ხარისხისა და რაოდენობის 
ნივთი. 

საბანკო კრედიტის 
ხელშეკრულებით 
განსაზღვრულ ვადაში, 
შესაბამისი პროცენტის 
გადახდის გათვალისწინებით.  

 

პროცენტი 
სესხი შეიძლება გაიცეს 
პროცენტით ან პროცენტის 
გარეშე.  

საბანკო კრედიტი 
სასყიდლიანია - ყოველთვის 
გაიცემა პროცენტით. 

საორიენტაციო ცხრილის შევსების შემდეგ აღქმადია თუ როგორ განსხავავდება 

ერთმანეთისგან სესხი და საბანკო კრედიტი. შესაბამისად, მსესხებლისთვის აუცილებელია 

იცოდეს თუ რა სახის ფულად თანხას იღებს –  არის ეს სესხი თუ სესხის ფორმით გაცემული 

საბანკო კრედიტი. ასევე, საბანკო კრედიტის შემთხვევაში არსებობს მისი მიზნობრიობის 

საკითხის გათვალისწინების აუცილებლობა, როგორც გამცემს ისე მიმღებს მართებს 

გონივრულობა სესხისა და საბანკო კრედიტის განსხავებისთვის და მათი მხოლოდ ფულად 

თანხად მოაზრება - ფულადი თანხის დაბრუნების გათვალისწინება, არ იქნება 

რაციონალური განსაზღვრება.   
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4. კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები რეგიონების მიხედვით – 

კონკრეტულ სტატისტიკასთან დაკავშირებული ცალკეული მოსაზრებები14 

15 

მითითებული დიაგრამა საინტერესოა მრავალი თვალსაზრისით, იგი მიუთითებს 

სესხების გაცემისა და ზოგადი დაინტერესების მაღალ მაჩვენებელზე, ასევე გაცემული 

სასესხო ფულადი თანხების გადანაწილებას საქართველოს რეგიონების მიხედვით. 

თბილისის შემდეგ, კომერციული ბანკების მიერ დაკრედიტების კუთხით ეკონომიკურად 

ყველაზე აქტიური რეგიონი აჭარა და იმერეთია, რაც ლოგიკურია - ტურისტულად 

ყველაზე დატვირთული აჭარის რეგიონია, 2013 წელს იმერეთის რეგიონში კომერციული 

ბანკების მიერ გაცემული სესხების ოდენობა გასულ წლებთან შედარებით ყველაზე დიდი 

მაჩვენებლით - 141 მლნ ლარით გაიზარდა, რისი ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ 

საკანონმდებლო ორგანოს: პარლამეტის ქუთაისში გადატანა გახდა, თუმცა აღნიშნული 

მაჩვენებელი შეიცვალა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსის ცვლილების შემდგომ.  

საინტერესოა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა განსხვავების საკითხი. ფიზიკური 

პირების შემთხვევაში სესხისა თუ საბანკო კრედიტის მიღების სურვილს ცალკეული 

მასტიმულირებელი ფაქტორები განაპირობებს. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი 

                                                            
14 იხ. „კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები რეგიონების მიხედვით“, საქართველოს ეროვნული 
ბანკი, http://sab.ge/sites/default/files/regionebis_mixedvit_gacemuli_sesxebi.pdf. [ბოლოს ნანახია 01.07.2020]. 
15  იქვე, განხილულია მონაცემები სესხის გადანაწილებასთან დაკავშირებით.  
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სამეწარმეო საქმიანობის ფორმა თავის მხრივ გულისხმობს სესხისა თუ საბანკო კრედიტის 

ხელშეკრულების გაფორმების აუცილებლობას. სესხისა და საბანკო გაცემის 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი სახელმწიფოს ეკონომიკურ-სამართლებრივ განვითარებას 

შეესაბამება, რაც გულისხმობს გაცემული თანხების მიზნობრივ დანიშნულებასა16 და 

დაბრუნების საკითხს, მათ შორის პროცენტის გამოთვლის რაციონალურ წესს.17 საბანკო 

კრედიტის სახეებთან დაკავშირებით კი უშუალოდ კომერციული ბანკის მიზნების 

გამოკვეთას, რადგან საბანკო კრედიტის გაცემა18 კომერციული ბანკის კანონით 

ნებადართული საქმიანობაა.  

 

5. დასკვნა 

სტატიაში განვიხილეთ სესხისა და საბანკო კრედიტის ეკონომიკური, 

სამართლებრივი, სოციალური და სამომხმარებლო ურთიერთმიმართება, მათ შორის 

ბიზნესის კეთების სიმარტივისა და საბანკო საქმიანობის ფუნქციონირების ფორმის 

თვალსაზრისით. ასევე, განვიხილეთ გამიჯვნის ცალკეული კრიტერიუმები ქართულ 

ეკონომიკურ-სამართლებრივ სივრცეში. გამოვყავით მათი განმასხვავებელი ნიშნები და 

საერთო კომპონენტები. თეორიულ მსჯელობასთან ერთად ნაშრომში მიმოვიხილეთ 

კვლევა, სადაც განხილული იყო 2014 წლის მონაცემებით გაცემული სესხების რაოდენობა, 

რის საფუძველზეც ცალსახაა რომ სესხისა და საბანკო კრედიტის გამიჯვნას დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება ორივე მხარისთვის, როგორც გამსესხებლისთვის ისე 

მსესხებლისთვის და ამ პროცესში მხოლოდ ფულადი თანხის ორიენტირის განსაზღვრა არ 

იქნებოდა სამართლიანი. ყურადღება უნდა მიექცეს განმასხვავებელ სხვა მთავარ ნიშნებს. 

საგულისხმოა, სახელმწიფოში ტურიზმის განვითარებასთან ერთად, ფიზიკურ პირებზე 

მიკრო და მაკრო სესხების გაცემის საკითხი, რაც არ გამორიცხავს ბიზნეს, იპოთეკურ თუ 

სამომხმარებლო საბანკო კრედიტის გაცემას. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში 

აუცილებელია სესხისა და საბანკო კრედიტის გამიჯვნა კანონის მოთხოვნათა დაცვის 

                                                            
16 „საბანკო პროდუქტების კვლევის ანგარიშის წარდგენა“, საქართველოს ეროვნული ბანკი,   
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=2395. [ბოლოს ნანახია 01.07.2020]. 
17 თამარ აბშილავა, საბანკო პროცენტი – მეთოდოლოგია და მისი ფორმირებისა და გამოყენების მექანიზმების 
სრულყოფა თანამედროვე პირობებში (თბილისი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ნაშრომი 
ფინანსების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 2016), 20-21.   
18 შეად. ალექსანდრე ბერუაშვილი, საბანკო კრედიტის სამართლებრივი რეგულირება (თბილისი: შპს გურამ 
თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, ნაშრომი სამართლის მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, 2019), 59-60.   
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განხორციელდეს, რათა არ დაირღვეს მომხმარებელთა უფლებები, უშუალოდ საბანკო 

პროდუქტით სარგებლობის საკითხთან დაკავშირებით. რა დროსაც მაღალი საპროცენტო 

განაკვეთი და სტანდარტული პირობების მავნე ეფექტი შესაძლოა საკვანძო საკითხს 

წარმოადგენდეს.   

სასამართლო პრაქტიკა, კომერციული ბანკების საშემოსავლო მონაცემები და 

მოქმედი საკანონმდებლო რეალობა მიგვანიშნებს ნდობისა და კეთილსინდისიერების 

აუცილებლობაზე საბანკოსამართლებრივ სისტემაში. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეები 

ვერ შეძლებენ სესხისა და საბანკო კრედიტის გამიჯვნას და მათ არც გამსესხებელი 

განუმარტავს განსხვავების საკითხთან დაკავშირებულ ფინანსურ-სამართლებრივ 

თავისებურებებს ეს თავის მხრივ ეკონომიკურ ბაზარს, ფიზიკურ პირებსა და ბიზნეს 

სუბიექტებს გამსესხებლის მიმართ კითხვის ნიშნებსა და უნდობლობის გრძნობას გაუჩენს.  
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ტურიზმი-ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი 
 

 

ეკატერინე მებუკია 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ხელმძღვანელი -  ნინო გრიგოლაია, ასოცირებული პროფესორი  

 

 

Abstract 

Tourism is recognized as a phenomenon of the 21st century due to the rapid growth and 

extensive development. Tourism has a special place in the world economy and in the universal 

value system. It contributes to the development of the economy and is the most massive and 

civilized form of communication in social and cultural life of people. It should be noted that tourism 

in the world is a high-income earner. 

Tourism is one of the specific areas of national economy. Its specificity is that the country's 

economy and tourism are closely interacting economic potentials. 

Georgia has great potential for tourism and resort activities due to its natural, geographical 

and recreational opportunities and historical-cultural heritage. In this difficult stage of economic 

development of Georgia, the tourism industry is particularly important in the price and quality of 

the products that will be competitive in both local and neighboring countries. 

Special importance for Georgia is to attract direct foreign investments. The liberal investment 

environment and equal conditions in the country for local and foreign investments make Georgia 

attractive for foreign investors. 

The impact of direct foreign investments on the economy of the country depends on two 

important factors: 
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1) the ability of Foreign Direct Investments to ensure the value of the economy of the receiving 

country; 

2) the ability of local firms and government to utilize the valuation of foreign companies effectively; 

While choosing the policy goals of Foreign Direct Investments it is necessary to make the choice of 

an effective way for its efficient accommodation in the tourism sector. Direct foreign investments 

have a great deal of commitment to the development of tourism through different methods, and for 

this the functioning of the economy is great importance. In addition, the role of Foreign Direct 

Investments quantity, quality and social-economic development strongly depends on investments 

in timely manner in the political course and capacity of the country. Such partnership provides new 

impetus for local production. 

 

აბსტრაქტი 

ტურიზმი განვითარების სწრაფი ტემპის და ფართო მასშტაბის გამო 21-ე საუკუნის 

ფენომენადაა აღიარებული. ტურიზმს მსოფლიო ეკონომიკასა და ზოგადსაკაცობრიო 

ფასეულობების სისტემაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ის ხელს უწყობს 

ეკონომიკის განვითარებას და ადამიანთა სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში 

ურთიერთობის ყველაზე მასობრივი და ცივილიზებული ფორმაა.  უნდა აღინიშნოს, რომ 

მსოფლიოში ტურიზმი მაღალ შემოსავლიანი დარგია, რომელსაც მესამე ადგილი უჭირავს 

განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკაში, ნავთობითა და იარაღით ვაჭრობის შემდეგ. 

ტურიზმი ეროვნული ეკონომიკის ერთ-ერთი სპეციფიკური დარგია. მისი სპეციფიკურობა 

გამოიხატება იმაში, რომ თვით ქვეყანის ეკონომიკა და ტურიზმი მჭიდროდ 

ურთიერთქმედებენ ერთმანეთზე. კერძოდ, ქვეყნის მაღალი ეკონომიკური პოტენციალი და 

სტაბილურობა ტურისტული ბიზნესის განვითარების საწინდარია. ასევე ტურიზმის 

განვითარება თვით ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს კიდევ უფრო ამყარებს და 

აძლიერებს. 

    ტურიზმი უდიდეს როლს თამაშობს საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების საქმეში. 

ტურიზმის განვითარება მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვისაც, რომელსაც ამ 

დარგის განვითარებისთვის საკმაოდ დიდი და მრავალფეროვანი რესურსული 

პოტენციალი გააჩნია.  
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   პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორც ქვეყნის 

განვითარების კატალიზატორი, რომლის მეშვეობით განვითარებად ქვეყნებს შეუძლიათ 

ტურიზმის სექტორის აღორძინება. უცხოური ინვესტიციები ქვეყნისთვის ეკონომიკური 

ზრდის მიღწევის ერთ-ერთი გზაა. უცხოური ინვესტიცია ზრდის ქვეყანაში არსებული 

კაპიტალის მარაგს, რაც უფრო მაღალ მწარმოებლურობასა და დასაქმების მაღალ დონეს 

უზრუნველყოფს. უცხოური ინვესტივიები განვითარებად ქვეყნებს ასევე საშუალებას 

აძლევს გაეცნონ და გამოიყენონ უახლესი ტექნოლოგიები, რომელიც განვითარებული 

ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში იწარმოება და გამოიყენება, რაც თავისთავად ხელს უწყობს 

ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. 

      საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვას. ქვეყანაში არსებული ლიბერალური საინვესტიციო გარემო და 

თანაბარი პირობები ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციებისათვის, საქართველოს 

მიმზიდველს ხდის უცხოელი ინვესტორებისთვის.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე 

დამოკიდებულია ორ მნიშვნელოვან ფაქტორზე: 

1) ტნკ-ის შესაძლებლობა, უზრუნველყოს მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაში ფასეულობის 

ფორმირება; 

2) ადგილობრივი ფირმების და მთავრობის შესაძლებლობა ეფექტიანად გამოიყენოს 

უცხოური კომპანიების მიერ შექმნილი ფასეულობა; 

ასევე მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში იყოს უსაფრთხო გარემო შექმნილი, დაცული იყოს 

საკუთრების უფლება... მაღალი კრიმინოლოგიური მდგომარეობა, ომი, არასტაბილური 

ბიზნეს გარემო, ეს იმ მიზეზთაგანია,  რომლებიც აფერხებენ ინვესტიციების შემოდინებას 

ქვეყანაში. თუმცა, ვინაიდან ყოველივე ეს ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მძიმედ 

აისახება, არც ინვესტიციების გადინებას ექნება ადგილი. 

პოლიტიკის მიზნების შერჩევისას, აუცილებელია გაკეთდეს ტურიზმის სექტორში 

მისი ეფექტიანი განთავსების მისაღები ტიპის არჩევანი. პირდაპირ  უცხოურ ინვესტიციებს 

ნამდვილად აქვს შესახლებლობა სხვადასხვა მეთოდით განსაკუთრებული წვლილი 

შეიტანოს ტურიზმის განვითარების პროცესში, ამისათვის კი ეკონომიკის სამამულო 

სექტორის ფუნქციონირებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდა ამისა პუი-ს რაოდენობა, 
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ხარისხი და სოციალური-ეკონომიკურ განვითარებაში ტნკ-ის როლი ძლიერ არის 

დამოკიდებული მიმღებ ქვეყანაში გატარებულ პოლიტიკურ კურსსა და უნარზე 

დროულად მოახდინოს ინვესტიციების აპრობირება. მსგავსი პარტნიორობა 

უზრუნველყოფს ადგილობრივი  წარმოების ზრდის ახალ იმპულსებს. 

 

შესავალი   

ტურიზმი  განვითარების  სწრაფი  ტემპის  და  ფართო  მასშტაბის  გამო  21-ე  

საუკუნის ფენომენადაა  აღიარებული.  ტურიზმს  მნიშვნელოვანი  ადგილი  უკავია  

მსოფლიო  ეკონომიკასა  და  ზოგადსაკაცობრიო  ფასეულობების  სისტემაშიუ.  ის  ხელს  

უწყობს  ეკონომიკის  განვითარებას  და  ადამიანთა  სოციალურ  და  კულტურულ  

ცხოვრებაში  ურთიერთობის  ყველაზე  მასობრივი  და  ცივილიზებული  ფორმაა.    უნდა  

აღინიშნოს,  რომ  მსოფლიოში  ტურიზმი  მაღალ  შემოსავლიანი  დარგია,  რომელსაც  

მესამე ადგილი  უჭირავს  განვითარებული  ქვეყნების  ეკონომიკაში,  ნავთობითა  და  

იარაღით  ვაჭრობის შემდეგ.   

 

1. ტურიზმის  მნიშვნელობა  და  განვითარება 

აქვე  უნდა  აღინიშნოს  ის  ფაქტი,  რომ  ბოლო  წლებში  ტურიზმის  წილი  

საქართველოს  ეკონომიკაში  7.3  %-  მდე  გაიზარდა.  2019  წლის  9  თვეში  საქართველომ  

7,237,560  საერთაშორისო  მოგზაურის  ვიზიტს  უმასპინძლა,  რაც  2018  წლის  

ანალოგიური  პერიოდის  მაჩვენებელთან  მიმართებით  449,183-ით  ანუ  6.6%-ით  მეტია.1 

ტურიზმი  ეროვნული  ეკონომიკის  ერთ-ერთი  სპეციფიკური  დარგია.  მისი  

სპეციფიკურობა  გამოიხატება  იმაში,  რომ  თვით  ქვეყანის  ეკონომიკა  და  ტურიზმი  

მჭიდროდ  ურთიერთქმედებენ  ერთმანეთზე.  კერძოდ,  ქვეყნის  მაღალი  ეკონომიკური  

პოტენციალი  და  სტაბილურობა  ტურისტული  ბიზნესის  განვითარების  საწინდარია.  

ასევე  ტურიზმის  განვითარება  თვით  ქვეყნის  ეკონომიკურ  პოტენციალს  კიდევ  უფრო  

ამყარებს  და  აძლიერებს. 

                                                            
1 https://bm.ge/ [Last seen 01.07.2020] 
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ტურისტული  განვითარების  მოტივი  მრავალია.  ტურისტული  ინდუსტრიის  

განვითარება  ადგილობრივი  მოსახლეობის  დასაქმების  მნიშვნელოვანი  პირობაა.  

ამასთან,  ტურიზმის  განვითარებით  იზრდება  მოთხოვნა  მისი  თანმდევი  დარგების  

პროდუქციაზეც.  ტურიზმი  დასაქმების  რაოდენობით  მსოფლიო  მეურნეობის  ერთ-ერთი  

უმსხვილესი  დარგია,  რომელიც  სამუშაოთი  უზრუნველყოფს  ეკონომიკურად  აქტიური  

მოსახლეობის  16%-ს.  თუმცა,  დასაქმებაზე  ტურიზმის  ზემოქმედების  შესწავლა  

რთულდება  იმიტომ,  რომ  ჯერ  ერთი,  ტურიზმი  სეზონური  დარგია,  და  მეორე,  ამ  

სფეროში  ჩართულია  არამარტო  ტურიზმის  ინდუსტრიის  ყველა  სექტორი,  არამედ  

ეროვნული  ეკონომიკის  მომიჯნავე  სხვა  მრავალი  დარგი. 

ტურიზმი  უდიდეს  როლს  თამაშობს  საერთაშორისო  ვაჭრობის  განვითარების  

საქმეში.  ტურიზმის  განვითარება  მეტად  მნიშვნელოვანია  ჩვენი  ქვეყნისთვისაც,  

რომელსაც  ამ  დარგის  განვითარებისთვის  საკმაოდ  დიდი  და  მრავალფეროვანი  

რესურსული  პოტენციალი  გააჩნია.  

 

2. პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციები 

პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციები  შეიძლება  მივიჩნიოთ,  როგორც  ქვეყნის  

განვითარების  კატალიზატორი,  რომლის  მეშვეობით  განვითარებად  ქვეყნებს  შეუძლიათ  

ტურიზმის  სექტორის  აღორძინება.  უცხოური  ინვესტიციები  ქვეყნისთვის  ეკონომიკური  

ზრდის  მიღწევის  ერთ-ერთი  გზაა.  უცხოური  ინვესტიცია  ქვექნებში  ზრდის  კაპიტალის  

მარაგს,  რაც  უზრუნველყოფს  უფრო  მაღალ  მწარმოებლურობასა  და  დასაქმების  მაღალ.  

უცხოური  ინვესტივიები  განვითარებად  ქვეყნებს  ასევე  საშუალებას  აძლევს  გაეცნონ  

და  გამოიყენონ  უახლესი  ტექნოლოგიები,  რომელიც  განვითარებული  ეკონომიკის  მქონე  

ქვეყნებში  იწარმოება  და  გამოიყენება,  რაც  თავისთავად  ხელს  უწყობს  ქვეყნის  

ეკონომიკურ  განვითარებას. 

განხორციელებული  ინვესტიციების  მიხედვით,  ინვესტორი  ქვეყნების  პირველი  

ხუთეული  შემდეგნაირად  გამოიყურება:  აზერბაიჯანი  (136.9  მლნ.  აშშ  დოლარი),  

თურქეთი  (56.5  მლნ.  აშშ  დოლარი),  გაერთიანებული  სამეფო  (44.2  მლნ.  აშშ  დოლარი),  

კორეა  (32.1  მლნ.  აშშ  დოლარი)  და  ნიდერლანდები  (21.5  მლნ.  აშშ  დოლარი).  2016  

წლის  პირველი  კვარტალის  უცხოური  ინვესტიციების  მოცულობის  ფორმირებაში  
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ძალიან  დიდი  როლი  ითამაშა  კორეულმა  ინვესტიციამ,  ვინაიდან  კორეამ  წელს  

პირველად  განახორციელა  მსგავსი  სიდიდის  ინვესტიცია  საქართველოში.   ქვეყანაში  

განხორციელებული  პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციების  12%  ნიდერლანდებზე  

მოდის,  11%  აზერბაიჯანზე,  10%  გაერთიანებულ  სამეფოზე,  ხოლო  7-7%  თურქეთსა  და  

ამერიკის  შეერთებულ  შტატებზე.2 

 

3. ტურიზმი  საქართველოში 

საქართველოს  თავისი  ბუნებრივი,  გეოფრაფიული  და  რეკრეაციული  

შესაძლებლობების  და  ისტორიულ-კულტურული  მემკვიდრეობის  გამო  ტურიზმისა  და  

საკურორტო  საქმიანობის  დიდი  პოტენციალი  გააჩნია.  საქართველოს  ეკონომიკური  

განვითარების  ამ  რთულ  ეტაპზე  ტურისტულ  ინდუსტრიაში  განსაკუთრებით  

მნიშვნელოვანია  ტურპროდუქტის  ფასის  და  ხარისხის  ისე  შეფარდება,  რომელიც  

კონკურენტუნარიანი  იქნება,  როგორც  ადგილობრივ,  ასევე  მეზობელი  ქვეყნების  

ბაზრებზე.   

საქართველოსთვის განსაკუთრებული  მნიშვნელობა  ენიჭება  პირდაპირი  

უცხოური  ინვესტიციების  მოზიდვას.  ქვეყანაში  არსებული  ლიბერალური  

საინვესტიციო  გარემო  და  თანაბარი  პირობები  ადგილობრივი  და  უცხოური  

ინვესტიციებისათვის,  საქართველოს  მიმზიდველს  ხდის  უცხოელი  ინვესტორებისთვის.   

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 https://commersant.ge/ge/post/saqartveloshi-5-yvelaze-msxvili-investori-qveyana [Last seen 01.07.2020] 
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საქართველოს  ტურიზმის  SWOT  ანალიზი 

ძლიერი  მხარეები სუსტი  მხარეები 

 მრავალფეროვანი  ბუნება 

 მრავალრიცხოვანი  ისტორიული  
ძეგლები  და  მდიდარი  
ეთნოგრაფიული  რესურსები 

 კურორტები,  მინერალური  წყლები 

 ფოლკლორი  და  უძველესი  
წესჩვეულებები 

 ხელუხლებელი  ენდემური  ფლორა  
და  ფაუნა 

 საკვები,  ღვინო  და  ქართული  
სამზარეულო 

 სტუმართმასპინძლობა 

 

 ტურისტული  მარშრუტების  
დაბალი  ხარისხი 

 ტურისტთა  განთავსების  დაბალი  
ხარისხი 

 საერთაშორისო  სტანდარტების  
შესაბამისი  ტურისტული  და  სხვა  
ინფრასტრუქტურის  დაბალი  
ხარისხი 

 ისტორიული  და  არქიტექტორული  
ღირსშესანიშნაობების  სიახლოვეს  
მოსაცდელი  
ინფრასტრუქტურისარარსებობა 

 მაღალი  ფასები 

 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 ტურიზმის  ისეთი  თანამედროვე  
სახეობების  განვითარების  
პერსპექტივები  როგორიცაა: 

 კულტურული  ტურიზმი 

 სათავგადასავლო  ტურიზმი 

 ეკოტურიზმი 

 სპეციალური  დაინტერესების  
ტურიზმი 

 საკურორტო  და  
რეკრეაციულიტურიზმი 

 არასტაბილური  პოლიტიკური  და  
ეკონომიკური  გარემო 

 მსოფლიო  ფინანსური  კრიზისი 

 ტურიზმის  სექტორში  პუი-ს  
მოზიდვასთან  დაკავშირებული  
მწვავე  კონკურენცია 

 

პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციების  გავლენა  ქვეყნის  ეკონომიკაზე  

დამოკიდებულია  ორ  მნიშვნელოვან  ფაქტორზე: 
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1)  ტნკ-ის  შესაძლებლობა,  უზრუნველყოს  მიმღები  ქვეყნის  ეკონომიკაში  

ფასეულობის  ფორმირება; 

2)  ადგილობრივი  ფირმების  და  მთავრობის  შესაძლებლობა  ეფექტიანად  

გამოიყენოს  უცხოური  კომპანიების  მიერ  შექმნილი  ფასეულობა; 

ასევე  მნიშვნელოვანია,  ქვეყანაში  იყოს  უსაფრთხო  გარემო  შექმნილი,  დაცული  

იყოს  საკუთრების  უფლება....  მაღალი  კრიმინოლოგიური  მდგომარეობა,  ომი,  

არასტაბილური  ბიზნეს  გარემო,  ეს  იმ  მიზეზთაგანია,    რომლებიც  აფერხებენ  

ინვესტიციების  შემოდინებას  ქვეყანაში.  თუმცა,  ვინაიდან  ყოველივე  ეს  ქვეყნის  

ეკონომიკურ  მდგომარეობაზე  მძიმედ  აისახება,  არც  ინვესტიციების  გადინებას  ექნება  

ადგილი.   

4. პუი-ს  გავლენა 

არანაკლებ  მნიშვნელოვანია  პუი-ს  არაპირდაპირი  გავლენა,  რომელიც  

გამოვლინდება  ტურიზმის  სხვა  დარგებთან,  ასევე  ტექნოლოგიურ,  კულტურულ  და  

სოციალურ  გარემოსთან  მათი  მრავალმხრივი  მჭიდრო  ურთიერთკავშირებით.  მსგავს  

ფაქტებს  მიეკუთვნება,  როგორც  უკვე  ვახსენეთ,  განვითარებული  ქვეყნების  

ტექნოლოგიებით  სარგებლობა,  მათი  გამოცდილების  გაზიარება,  თუნდაც  ის,  რომ  

პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციების  ზრდა  ხელს  უწყობს  ტურიზმის  განვითარებას,  

რასაც  თან  სდევს  ტურიზმთან  დაკავშირებულ  პროდუქტებზე  მოთხოვნის  ზრდა  და  

შესაბამისად  წარმოების  ზრდაც. 

განვსაზღვროთ  უფრო  მეტად  რომელ  სფეროებში  ხდება  პირდაპირი  უცხოური  

ინვესტიციების  კონცენტრირება  საქართველოში.      დიაგრამაზე  ვხედავთ  2017  წლის  

მეორე  კვარტალის  მონაცემებით  პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციების  წილს  

სექტორების  მიხედვით.   

დიაგრამზე  ნათლად  ჩანს,  რომ  პირველ  ადგილს  ტრანსპორტისა  და  

კავშირგაბმულობის  სექტორი  იკავებს.  რაც  არც  არის  გასაკვირი,  ვინაიდან  

გადაადგილების  საშუალებების  გარეშე  ვერც  იარსებებს  ტურიზმი.  ასევე  

მნიშვნელოვანი  წილი  ერგო  მშენებლობებსაც. 
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ტურიზმის  
სფეროები 

პუი-ების  განცორციელების  სიხშირე 

 ძალზე  ხშირად საშუალოდ იშვიათად 

სასტუმროები     

რესტორნები     

სამგზავრო  
ტრანსპორტი 

    

სარკინიგზო  
ტრანსპორტი 

    

საჰაერო  
ტრანსპორტი 

    

წყლის  
ტრანსპორტი 

    

ტურისტული  
სააგენტოები 

    

კულტურული  
სფერო 

    

სპორტი     

  წყარო:  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების  

მოცულობა  გახლდათ  2017  წლის  II  კვარტალში  346.6  მლნ.  აშშ  დოლარი  ,  რაც  2016  

წლის  II  კვარტალის    მონაცემებზე  14.3%-ით  ნაკლებია.  2017  წლის  პირველ  ნახევარში  

განხორციელებულმა  პირდაპირმა  უცხოურმა  ინვესტიციებმა  751.0  მლნ.  აშშ  დოლარი  

შეადგინა,  რაც  წინა  წლის  შესაბამისი  პერიოდის    მაჩვენებელზე  5.5%-ით  ნაკლებია.  

ქვემოთ ნაჩვენები დიაგრამა ასახავს საქართველოში  განხორციელებული  პირდაპირი  

უცხოური  ინვესტიციების  დინამიკას  2014-დან  2017  წლამდე  (კვარტალურ  ჭრილში).  

ვხედავთ,  რომ  2014  წლის  მესამე  კვარტალში  პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციების  

მაჩვენებელმა  მაქსიმუმს  მიაღწია. 2017  წელს  კი  ფიქსირდება  ყველა  წელთან  შედარებით  

დაბალი  მონაცემები,  რაც  შეეხება  ბოლო  მონაცემებს,  კერძოდ,  2019  წლის  მონაცემებით  

შემოსავლები  საერთაშორისო  ტურიზმიდან  საქართველოში  შეადგენს  2.2  მლრდ.  აშშ  

დოლარს,  რაც  2018  წლის    იმავე  მაჩვენებელზე  0.4%-ით  ნაკლებია.  2019  წლის  აგვისტოს  
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მდგომარეობით,  შემოსავალი  საერთაშორისო  მოგზაურობიდან  საქართველოში  გახლავთ  

396  მლნ.  აშშ  დოლარს,  რაც  2018  წლის  იგივე  მაჩვენებელს  10.6%-ით  ჩამორჩება.  2019  

წლის  იანვარი-ივნისის  მონაცემებით,  ტურიზმის  წილმა  მშპ-ში შეადგინა  7.7%, ზრდა  

წინა  წელთა შედარებით  +19.7%-ია.  აპრილი-ივნისის  მონაცემებით,  ტურიზმის  წილმა  

მშპ-ში    შეადგენა  8.2  პროცენტი,  ზრდა  წინა  წელთან  შედარებით  კი  გახლდათ  +23.6%-

ია.3 

საინტერესოა,  განვიხილოთ  კონკრეტული  ქვეყნები,  ცხრილში  მოცემულია  15  

ქვეყანა,  საიდანაც  2019  წლის  პირველ  9  თვეში  ყველაზე  მეტი  ვიზიტორი  შემოვიდა:4 

ქვეყანა ვიზიტორი ზრდა  წინა  წელთან  
შედარებით  (%) 

რუსეთი 1,205,974 8.7 

ზერბაიჯანი 1,169,831   6.8 

სომხეთი 993,144   3.9 

თურქეთი 907,350   1.7 

საქართველო  
(არარეზიდენტი) 

371,702   2.2 

უკრაინა 164,825   16.7 

ისრაელი 150,997   24.2 

ირანი 109,102   55.1 

ყაზახეთი 74,794   56.4 

გერმანია 72,074   37.8 

პოლონეთი 69,924   26.8 

საუდის  არაბეთი 69,074   45.6 

ბელარუსი 56,098   9.8 

ინდოეთი 39,995   5.4 

აშშ 36,966   12.2 

                                                            
3 www.geostat.ge  
4 https://bm.ge/ka/article/winaswari-monacemebit-2019-wlis-8-tveshi-saqartvelom-turizmidan-22-mlrd-miigo/41540  
[Last seen 01.07.2020] 
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                                 პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციები  საქართველოში     
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პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციების  დინამიკა  საქართველოში 

(ათასი  აშშ  დოლარი) 

 

 

პუი-ს  პოლიტიკის  მიზნების  შერჩევისას,  აუცილებელია  გაკეთდეს  ტურიზმის  

სექტორში  მისი  ეფექტიანი  განთავსების  მისაღები  ტიპის  არჩევანი.  პირდაპირ    უცხოურ  

ინვესტიციებს  ნამდვილად  აქვს  შესახლებლობა  სხვადასხვა  მეთოდით  

განსაკუთრებული  წვლილი  შეიტანოს  ტურიზმის  განვითარების  პროცესში,  ამისათვის  

კი  ეკონომიკის  სამამულო  სექტორის  ფუნქციონირებას  დიდი  მნიშვნელობა  აქვს.  გარდა  

ამისა  პუი-ს  რაოდენობა,  ხარისხი  და  სოციალური-ეკონომიკურ  განვითარებაში  ტნკ-ის  

როლი  ძლიერ  არის  დამოკიდებული  მიმღებ  ქვეყანაში  გატარებულ  პოლიტიკურ  

კურსსა  და  უნარზე  დროულად  მოახდინოს  ინვესტიციების  აპრობირება.  მსგავსი  

პარტნიორობა  უზრუნველყოფს  ადგილობრივი    წარმოების  ზრდის  ახალ  იმპულსებს.   

5. კორონა  ვირუსის  (COVID  19)  გავლენა  ტურიზმზე 

კორონა  ვირუსი  არა  მარტო  საქართველოს,  არამედ  მსოფლიოს  პრობლემაა,  ის  

აღიარებულ  იქნა  როგორც  პანდემია.  კორონა  ვირუსმა  მოიცვა  ჯამში  დღევანდელი  

მონაცემებით  მოიცვა  214  ქვეყანა,  რასაც  მოყვა  უამრავი  შეზღუდვა,  მათ  შორის  

აიკრძალა  ქვეყნებს  შორის  მიმოსვლა,  რაც  მომავალში  სერიოზულ  გავლენას  იქონიებს  

საქართველოს  ეკონომიკაზე,  რადგან  ზემოაღნიშნული  მონაცემებით  ტურიზმს  საკმაოდ  
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დიდი  პროცენტული  წილი  უკავია  მშპ-ში.  როგორც  საქართველოში  ასევე  მსოფლიოში  

ამ  პანდემიან  ეკონომიკის  დარგების  უმეტესობაზე  უარყოფითი  გავლენა  იქონია.  მათ  

შორის  ერთ-ერთია  ტურიზმი,  რომლის  როლიც  მსოფლიო  ეკონომიკაში  დღითიდღე    

იზრდებოდა.  The Guardians-ის  ინფორმაციით,  კორონა  ვისურსმა  განსაკუთრებით  

იმოქმედა  და  უარყოფითი  გავლენა  იქონია  ევროპის  ტურიზმზე.  დაიხურა  დიდი  

მუზეუმები  და  კულტურული  დაწებულებებიც  კი.  ასევე,  გაუქმდა  ვენეციის  კარნავალი,  

როლიც  ყოველ  წელს  იმართებოდა  და  მილიონობით  ტურისტი  ესწრებოდა.  გაუქმდა  

ყველა  სპორტული  ღონისძიება  და  მოდასთან  დაკავშირებული  ღონისძიებები.5 

ასევე, გაუქმდა  და  შეიზღუდა  ძალიან  ბევრი  ავიარესები,  მართალია  ყველა 

მიმართულება  არ  შეზღუდულა,  თუმცა  ეს  არ  ეხება  ყველას.  აქიდან  გამომდინარე,  

შესუსტდა  ეკონომიკა. 

აქიდან  გამომდინარე, არა  მარტო საქართველოში,  არამედ  ევროპასა  და  

მსოფლიოშიც  გაუარესდა  ეკონომიკური  მდგომარეობა.  დროთა  განმავლობაში,  

შეზღუდვების  მოხსნასთან  ერთად  მკვლევარები  იმედოვნებენ  მდგომარეობის  

გაუმჯობესებას  და  დაკარგული  შემოსავლის  აღდგენას,  ნაწილობრივ  მაინც. 

 

დასკვნა 

საბოლოოდ,  რომ  შევაჯამოთ,  საქართვეკოს  ეკონომიკურ  განვითარებაში  

უმნიშვნელოვანეს  როლს  იკავებს  ტურიზმის  ინდუსტრია,  მისი  განვითარებისთვის  კი  

საქართველოს  უდიდესი  პოტენციალი  გააჩნია,  ამას  ხელს  უწყოფს  როგორც  

გეოგრაფიული  მდებარეობა,  ასევე  მისი  ისტორიული  ფასეულობანი.  სახელმწიფომ  კი  

ამ  ყოველივეს  ხელი  უნდა  შეუწყოს  უსაფრთხო  გარემოს  შექმნით,  საკუთრების  

უფლების  დაცვით,  სწორი  პოლიტიკური  მიზნების  შერჩევითა  და  რაც  ყველაზე  

მნიშვნელოვანია,  პირდაპირი  უცხოური  ინვესტიციების  მოზიდვით,  რომლის  

მეშვეობითაც  განვითარებად  ქვეუნებს  შეუძლიათ  ტურიზმის  სექტორის  აღორძინებ.  

ზემოაღნიშნული  ფაქტორების  გათვალისწინებით  კი  შეგვიძლია  ვივარაუდოთ,  რომ  

უახლოეს  მომავალში  საქართველო  შესაძლოა  გახდეს  ერთ-ერთი  წამყვანი  ქვეყანა  ამ  

სფეროში.  

                                                            
5 https://www.bpn.ge/article/65917-turizmi-da-evropa-ra-gavlenas-axdens-korona-virusi-evropis-turizmze/ 
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ინკლუზიური განათლება საქართველოში - პრობლემები, 
გამოწვევები და გადაჭრის გზები 

 

 

 

ელენე ნამორაძე  

    სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი:  კახა ქეცბაია. 

ფილოსოფიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,  

თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ლექტორი, 

 

Abstract 

The presented article discusses the factors that are problematic in the inclusive education 

in the Georgian educational system. The full involvement of students with disabilities and with 

special educational needs in the general education process is a difficult issue and despite many 

measures, we still face a number of problems. All this is related to the lack of public awareness, 

infrastructural problems and unprofessionalism of academic staff. My main goal is to highlight the 

key aspects that are problematic   for this vulnerable group to receive the perfect educational 

services with their peers. The paper discussed the research in which the qualitative research method 

was used, namely the focus group. The analysis reveals that major problems are the low level of 

knowledge of parents and teachers about the issue, the unprofessionalism of teachers and the lack 

of staff and infrastructure needed to fully manage inclusive education in schools and the problem 

of stigmatization. In order to solve the problems, it is necessary to mobilize additional material 

resources, conduct effective trainings to raise the level of information and take care of the relevant 

qualifications of teachers. 
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აბსტრაქტი  

 წარმოდგენილ სტატიაში განხილულია ის ხელისშემშლელი ფაქტორები, 

რომლებიც არსებობს საქართველოს საგანმანათლებლო სიტემაში ინკლუზიურ 

განათლებასთან მიმართებაში. სსსმ და შშმ მოსწავლეთა სრულყოფილი ჩართულობა 

ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში არის რთული საკითხი და მრავალი ღონისძიებს 

მიუხედავად, მაინც ვაწყდებით მთელ რიგ პრობლემებს. ეს ყოველივე დაკავშირებულია 

საზოგადოების არასაკმარეს ინფორმირებულობასთან, ინფრასტრუქტურულ 

პრობლემებთან და აკადეიური პერსონალის არაპროფესიონალიზმთან. ჩემი მთავარ 

მიზანია, რომ წარმოვაჩინო ის ძირითადი ასპექტები, რომლებიც ხელს უშლის ამ 

მოწყვლად ჯგუფს სრულყოფილი საგანმანათლებლო სერვისების მიღებაში ტიპიური 

განვითარების მქონე ბავშვებთან ერთად. ნაშრომში განხილულია კვლევა, რომელისთვისაც 

გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდი, კერძოდ ფოკუს ჯგუფი. ანალიზის 

საფუძველზე ირკვევა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემათა შორისაა მშობლებისა და 

მასწავლებლების ნცობიერების დაბალი დონე საკითხის ირგვლივ, პედაგოგების 

არაპროფესიონალიზმი და ინკლუზიური განათლების სრულფასოვანი წარმართვისათვის 

საჭირო პერსონალისა და ინფრასტრუქტურის არასებობა სკოლებში და სტიგმატიზაციის 

პრობლემა. პრობლემების გადასაჭერად აუცილებელია დამატებითი მატერიალური 

რესურსების მობილიზება, ეფექტური ტრენინგების ჩატარება ინფორმაციის დონის 

ასამაღლებლად და მასწავლებელთა შესაბამის კვალიფიკაციაზე ზრუნვა.  

 

1. შესავალი  

იმის მიუხედავად, რომ 1994 წლის სალამანკას დეკლარაცია იყო მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯი საზოგადოების მხრიდან ინკლუზიური საგანმანათლებლო სისტემისადმი 

დამოკიდებულების შესაცვლელად,  ეს თემა  კვლავინდებურად აქტუალურია 

მსოფლიოშიც და საქართველოშიც, რადგან შშმ და სსსმ პირთა ინტეგრაცია 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რთული პოცესია და საჭიროებს გარკვეული 

ბარიერების გადალახვას. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდება 

სხვადასხვა პროექტები სიტუაციის დადებითად შესაცვლელად, თუმცა კვლავ პრობლემად 

რჩება ცნობიერების დაბალი დონე, სკოლების ინფრასტრუქტურა და სასკოლო 

პერსონალის არაკვალიფიციურობა. შსაბამისად, კვლავინდებურად საინტერესო კვლევის 
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საგანს წარმოადგენს ინკლუზიურ განათლებაში არსებული გამოწვევების შესწავლა და 

გადაჭრის გზების ძიება. 

2.  ლიტერატურული მიმოხილვა 

ინკლუზიური განათლება გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობისა და 

სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების ინტეგრირებას საგანმანათლებლო 

პროცესში და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით მიდგომას. საქართველოს განათლების 

სამინისტრომ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების 

დანერგვა დაიწყო 2006 წლიდან. ამ პროცესში ჩართულია 1000 ზე მეტი სკოლა. 2013 წელს 

საქართველოს პარლამენტის მიერ იქნა მიღებული დადგნილება ,,შშმ პირთა კონვენციის’’ 

რატიფიკაციის შესახებ , რაც წინგადადგმული ნაბიჯი იყო და შემოიტანა ახალი 

შესაძლებლობები არსებული პრობლემების გამოსასწორებლად. შესაბამისად, 

დღესდღეობით, კანონიერად აღიარებულია, რომ შშმ და სსსმ პირებს აქვთ უფლება მიიღონ 

განათლება, თუმცა ამ უფლების აღსრულების კუთხით მაინც არსებობს ბარიერები.  

საჯარო და კერძო სკოლები საქართვცელოში ხელმძღვანელობენ სალამანკას 

დეკლარაციით, რომელიც უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია სსსმ ბავშვთა განათლებისა და 

მათი სასწავლო პროცესში სრულფასოვანი ინტეგრაციისათვის.  

დეკლარაცია გვეუბნება, რომ 1 

1) თითოეულ ბავშვს, თუნდაც ის საჭიროებდეს მუდმივ ან დროებით დახმარებას 

საგანმანათლებლო სფეროში, უფლება აქვს ისწავლოს სკოლაში. 

2) ინკლუზიური განათლება უნდა უზრუნველყოფდეს მასში ჩართულ პირებს შესაბამისი 

პირობებით და ორიენტირებული უნდა  იყოს საზოგადოებაში მათ ადაპტირებაზე.     

3) ყველა ბავშვს აქვს განათლების მიღებისა უფლება, მიუხედავად იმისა თუ რა  

სირთულეებს აწყდება განვითარების პროცესში. აუცილებელია ისეთი სასწავლო გარემოს 

შექმნა, სადაც სსსმ ბავშვებს არ შეექმნებათ არასრულფასოვნების კომპლექსი. 

4) აუცილებელია, რომ სკოლის ინფრასტრუქტურა მორგებული იყოს სსსმ მოსწავლეებზე, 

რაც მოიაზრებს პანდუსებს, ადაპტირებულ საპირფარეშოებსა და საკლასო ოთახებს, ასევე 

                                                            
1 დავითაშვილი, თ. (2018). სსსმ ბავშვები და ინკლუზიური განათლება. თბილისი: თსუ მულტიმედია ცენტრი. 
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კაბინეტს მულტიდისციპლინარული ჯგუფისთვის, რომელიც მოიცავს ფსიქოლოგს, 

სპეც.მასწავლებელს, ლოგოთერაპევტს, ექიმსა და  სამკურნალო ფიზიკურ სპეციალისტს 

ჩემი დაკვირვებით(ცნობებზე დაყრდნობით), ინფრასტრუქტურის კუთხით 

ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს პანდუსები, რომლებიც მხოლოდ ფორმალურ 

ხასიათს ატარებს და შშმ და სსსმ მოსწავლეებს არ შეუძლიათ მისი მეშვეობით 

დამოუკიდებლად კიბეზე გადაადგილება. ამავდროულად, თითქმის არცერთ სკოლას არ 

აქვს მათ საჭიროებაზე მორგებული სპორტული დარბაზი, რაც იწვევს ინკლუზიურ 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების გარიყულობას სპორტული 

აქტივობების დროს. 

რაც შეეხება მულტიდისციპლინარულ ჯგუფებს, არცერთ საჯარო სკოლაში არ არის 

წარმოდგენილი სრულად დაკომპლექტებული გუნდი. ძირითადად 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მუშაობენ სპეც.მასწავლებლები და ექიმი. 

ექიმებს არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომ თერაპიული დახმარება აღმოუჩინონ 

მოზარდებს, საჯარო  სკოლის სეგმენტს არ ჰყოფნის  2 სპეც.მასწავლებელი, შესაბამისად 

სსსმ პირები ვერ იღებენ მათთვის საჭირო სერვისებს და არ აქვთ საშუალება,რომ 

მაქსიმალურად განავითარონ ინტელექტუალური და ფიზიკური შესაძლებლობები, რომ 

აითვისონ პროფესიული და შრომით უნარები და ჩამოუყალიბდეთ საჭირო ჩვევები 

საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის.გამოიკვეთა, რომ ზემოთ აღნიშნული პრობლემები 

მეტნაკლებად დაბალანსებულია კერძო  სკოლებში.  

სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ მომზადდა UNICEF - 

ისთვის ანალიტიკური ანგარიში ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა 

სტიგმატიზაციის პრობლმაზე’’ . ეს სტიგმები ძირითადად გამოიხატება სხვადასხვა ტიპის 

უარყოფითი განწყობით, როგორიცაა გაუცხოება (რაც უმეტესად აგრესიაში იჩენს თავს), 

შეცოდება,2 

სიბრალული და პოზიტიური დისკრიმინაცია. სტიგმები ძლიერდება თუ ბავშვს 

აქვს გონებრივი განვითარების შეფერხება. გასათვალისწინებელია მასწავლებლებისა და 

სამედიცინო პერსონალის არაკვალიფიციურობა, რაც ვლინდება მათზე დაკისრებული 

მოვალეობების თავიდან არიდებაში.  

                                                            
2 ინსტიტუტი, ს. კ. (n.d.). შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სტიგმატიზაციის კვლევა. UNICEF 
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შეცოდება შშმ და სსსმ ბავშვების და მათი მშობლემის მიმართ გამოიხატება მათ 

განსხვავებულობაზე ყურადღების გამახვილებით და არ ეხება იმ ფაქტს, თუ რა 

სირთულეების გავლა უწევთ სოციალური ბარიერების სახით, რომ მიიღონ ყველა ის 

სერვისი რაც სჭირდებათ.  

მასწავლებლის არაკომპეტენტურობის გამო ხშირად იქმენება პრობლემა 

ტერმინების გამოყენების კუთხით. ჩემი შეხედულებით, ყველაზე მეტად გავრცელებული 

შეცდომებია: ინვალიდი - ეტლით მოსარგებლე; დაუნი - სპეციალური საჭიროების მქონე; 

ყრუ -სმენადაქვეითებული; მუნჯი - მეტყველების უნარის არ მქონე. სკოლის 

კოლექტივისგან მსგავის შეცდომები აისახება სხვა მოსწავლეებზეც და მათ ლექსიკონში 

შემოდის დამახინჯებული ფრაზები, რაც თანაკლასელთა კომუნიკაციას არაჯანსაღს ხდის.  

აგრესია და გაუცხოება იწვევს ბულინგსა და დისკრიმინაციას არა მხოლოდ 

ბავშვებს შორის, არამედ სსსმ და შშმ პირის მშობელსა და სხვა ბავშვების მშობლემს შორის. 

მე ვთვლი, რომ აქ იკვეთება კიდევ ერთი პრობლემა, რაც კვლევევბითა და სხვადასხვა 

სტატიებში გამოთქმული მოსაზრებებითაც დასტურდება, ცნობიერების დაბალი დონის 

შესახებ. ტრენინგები, რომლებიც ტარდება მასწავლებლებისა და მშობლებისათვის, 

ძირითადად მათი თავისუფალი დროის ხარჯზე არის დაგეგმილი, დასწრება 

ნებაყოფლობითია და ამიტომ  თავს არიდებენ მასში მონაწილეობას. 

ვფიქრობ, საგანმანათლებლო სისტემის ამგვარი დამოკიდებულება აღნიშნული 

ტრენიგებისადმი არასწორია.  მოძიებული მასალის ანალიზის მიხედვთ, შემიძლია 

დავასკვან,რომ მასწავლებლებს ყველაზე დიდი პრობლემა ექმნებათ მაშინ, როცა სსსმ 

მოსწავლეების ნერვული ფონი მძიმდბა, რაც მოიცავს ყვირილს, დაძაბულობასა და 

აგრესიას. გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა იყოს ხმაური, დაღლილობა და სხვა. 

არაკვალიფიციურ პედაგოგებს, რომლებსაც შესაბამისი გადამზადება არ აქვთ გავლილი არ 

იციან როგორ უნდა მოიქცნენ ამ დროს. ძირითადად მიმართავენ ისეთ მეთოდებს, 

როგორიც გამოიყენება ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვებთთან, რაც სხვადასხვა 

ფიზიოლოგიური  ფაქტორების გამო უფრო დიდ გაღიზიანებას იწვევს სსსმ პირებში და 

იშლება საგაკვეთილო პროცესი. კიდევ ერთი საკითხია , რამდენადაა მორგებული ეს 

ტრენინგები და გადამზადების პროგრამა პრაქტიკაზე  და მასწავლებელს, რომლსაც 

გავლილი აქვს ეს გადამზადების პროგრამა  შეუძლია თუ არა მსგავსი სტრესული 

სიტუაციის მართვა. დაკვირვება აჩვენებს, რომ ძირითადად ტრენინგები ითვალისწინებს 
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მწირი თეორიული ინფორმაციის გაზიარებას და არაა საკმარისი რეალურ გარემოში  

მანიპულაციებისათვის.  

თსუ-ს მულტიმედია ცენტრის1 გამოქვეყნებულ სტატიასა და UNICEF - ის 

ანგარიშში გამოიკვეთა შემდეგი ფაქტი, რომ ზემოთაღნიშნული პრობლემების 

გადასფარად, ძირითადად, სკოლის კოლექტივი მიმართავს პოზიტიურ დისკრიმინაციას. 

მაგალითად სსსმ და შსს მოსწავლეები აღქმულნი არიან, როგორც საცოდავები და 

საწყლები, ამიტომ მასწავლებლები მათ ნიშანს უმატებენ, მათი ქმედებები აღიქმება, 

როგორც განსაკუთრებული მიღწევა, ენიჭებათ გარკვეული პრიორიტეტები, მათი მხრიდან 

მასწავლებლებს აქვთ დაბალი მოლოდინები მასალის ათვისების საკითხში, რის გამოც არ 

ცდილობენ ასწავლონ ის, რასაც უხსნიან ტიპიური განვითარების მქონე მოსწავლეებს და 

შემოიფარგლებიან მხოლოდ ელემენტარული მასალის მიწოდებით.ჩემი შეხედულებით, 

სკოლის კოლექტივი ვერ აღიქვამს, თუ რა კავშირია სტიგმატიზაციასა და პოზიტიურ 

დისკრიმინაციას შორის. ეს იწვევს სსსმ და შშმ ბავშვების აღქმას, როგორც 

საზოგადოებისათვის უსარგებლოსა და შრომის უუნაროს. 

ისევ უნდა დავუბრუნდე დასაწყისს, სადაც უკვე ვახსენე ინდივიდუალური 

სასწავლო მეთოდიკა, რააც მოიაზრებს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მათ საჭიროებებსა და 

შესაძლებლობებზე მორგებულ შეფასების სისტემასა და სასწავლო პროგრამას. თუმცა, 

მასწავლებელთა უმრავლესობა ამ სტანდარტებს არ ითვალისიწნებს. ასევე დგინდება, რომ 

ისგანვითარება და წინგადადგმული ნაბიჯები, რომლებიც აქვთ სსსმ მოსწავლეებს არა 

სკოლას, არამედ სხვა ორგანიზაციებს მიეწერებათ, რომლებიც სხვადასხვა სერვისებს  

აწვდიან  სსსმ პირებს, რაც ნამდვილად სამწუხარო რეალობაა და მეტყველებს იმაზე, რომ 

ინკლუზიური განათლების საკითხში სკოლები ფაქტიურად შედეგზე ვერ გადიან.  

3. კვლევა  

განვიხილოთ და გავაანალიზოთ კვლევა, რომელიც წარმოდგენილია მარიკა 

გაჩეჩილაძისა და სალომე აბულაშვილის სტატიაში - ინკლუზიური განათლების 

ხელისშემშლელი ფაქტორების კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში3. კვლევაში 

გამოყენებული იქნა თვისებრივი კვლევის მეთოდი. კვლევისათვის  შეირჩა 8 

                                                            
3 გაჩეჩილაძე, მ., & აბულაშილი, ს. (n.d.). ინკლუზიური განათლების ხელისშემშლელი ფაქტორების კვლევა 
საქართველოს საჯარო სკოლებში. 2019: საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალი. ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია. 
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რესპონდენტი: ერთი სპეც.მასწავლებელი, ერთი ფსიქოლოგი მანდატურის სამსახურიდან, 

სკოლის ორი პედაგოგი, 

ერთი სსსმ ბავშვის მშობელი და სამი მშობელი, რომლებსაც ტიპიური 

განვითარების მქონე შვილები ჰყავთ. კვლევა  ჩატარდა სამ სკოლში,  თბილისის ორ  და  

რუსთავის ერთ სკოლაში. 

კვლევის მიზანი იყო სკოლის პერსონალის დამოკიდებულების შესწავლა სსსმ 

მოსწავლეების მიმართ და ასევე იმ პრობლემებისა და დაბრკოლებების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც არსებობს ინკლუზიურ საგანმანათლებლო სისტემაში.კვლევის მეშვეობით 

დადგინდა,რომ ინკლუზიური განათლების ფარგლებში ყველაზდე დიდი პრობლემა 

ინფორმაციულობის დაბალი დონეა. მშობლები, რომლებსაც ჰყავთ ტიპიური 

განვითარების მქონე შვილები სურთ, რომ სსსმ ბავშვებმა ცალკე სკოლაში ისწავლონ.  რაც 

შეეხება მასწავლებლებს, ისინი თვლიან, რომ სსსმ მოსწავლეებთან მუშაობა დამატებითი 

შრომის გაწევას მოითხოვს, რაც დამატებით ანაზღაურებას საჭიროებს. ამავდროულად, 

ამბობენ, რომ რეგიონებში სპეციალური ტრენინგები არ არისხელმისაწვდომი. გამოირკვა 

შემთხვევები, როდესაც სპეც.პედაგოგების ფუნქციას დამატებითი ანაზღაურების გამო 

შეთავსებული აქვთ არაკვალიფიციურ პედაგოგებს. ეროვნული გამოცდების სისტემა 

დღემდე არ არის ადაპტირებული ინკლუზიური განათლების სასწავლო გეგმაზე. 

გამოიკვეთა სოც. მუშაკის საჭიროება სკოლებში.  

ამავდროულად, ზოგიერთ შემთხვევაში, იკვეთება სსსმ ბავშვის მშობლის დაბალი 

ცნობიერება საკითხის მიმართ. არის ფაქტები, როდესაც ისინი გარკვეულ სერვისებზე 

ამბობენ უარს, მაგალითად როგორიცაა ფსიქოლოგის მომსახურება, რადგან ფიქრობენ, 

რომ ამით მათი შვილის სტიგმატიზაცია ხდება. 
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4. დასკვნა 

დასკვნის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ პრობლემების სათავე მოდის ინფორმაციის 

სიმცირიდან,  რადგან მშობლები და პედაგოგები ჯერ კიდევ არ ფლობენ სრულყოფილ 

ცოდნას, თუ რას მოიაზრებს ინკლუზიური განათლება და მისი მთავარი პრინციპები. 

ცალსახაა, სპეც.მასწავლებლების არასაკმარისი რაოდენობა და ზოგ შემთხვევაში 

არაპროფესიონალიზმი, რაც ხელს უშლის სსსმ მოსწავლეთა სათანადო ფიზიკურ და 

ინტელექტუალურ განვითარებას. სერიოზულ გამოწვევად მივიჩნევ 

სტიგმატიზაციისსაკითხს, რომელიც თითქოს დინამიკაში უნჯობესდება, მაგრამ კვლავ 

ვაწყდებით დამახინჯებულ ტერმინებს, პოზიტიურ დისკრიმინაციასა და შშმ და სსსმ 

მოსაწავლეების მიმართ დაბალ მოლოდინებს საზოგადოებაში მათი  სრულფასოვანი 

ინტეგრაციის კუთხით. 

ხაზგასამელია, სკოლების ინფრასტრუქტურა, რომლებიც სსსმ და შშმ მოსწავლეებს 

არ აძლევთ საშუალებას, რომ დამოუკიდებლად გადაადგილდნენ სართულებზე, 

ისარგებლონ საპირფარეშოებითა და რაც მთავარია არ აქვთ საშუალება ჩაერთონ სპორტულ 

აქტივობებში, რაც ქმნის სერიოზულ ბარიერებსა და არასრულფასოვნების განცდას.  

ვფიქრობ,რომ ,სამწუხაროდ, სალამანკას დეკლარაციის პუნქტები უხეშად ირღვევა 

საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების მიმდინარეობისას, რაც უპირველესად 

გამოიხატება იმაში, რომ მოსწავლეები არ იმყოფებიან თანაბარ პირობებში. 
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რეკომენდაციები 

1. ვფიქრობ, კარგი იქნებოდა დამატებითი კვლევის ჩატარება , თუ  რამდენად 

დადებითად აისახება ხელფასების მატება პედაგოგთა კომპეტენციაზე  შშმ და სსსმ 

მოსწავლეებთან მუშაობის მიმართულებით. აქამდე ჩატარებულ კვლევებში 

გამოიკვეთა პედაგოგთა ნაწილის აზრი იმის შესახებ, რომ შშმ და სსსმ 

მოსწავლეებთან მუშაობა დამატებითი დატვირთვაა პედაგოგებისათვის, რაც 

სათანადოდ უნდა იყოს ანაზღაურებული, შესაბამისად საინტერესოა ის ფაქტი, თუ 

რელურად როგორ გავლენას იქონიებს ეს მუშაობის ხარისხზე. ასეთი კვლევით 

დადგინდება აქ ფინანსური მხარეა რელურად გადამწყვეტი მოტოვატორი თუ ამით 

არაპროფესიონალიზმი ინიღბება. 

2.  დამატებითი მატერიალური რესურსების გამოყოფა - კვლევა და ლიტერატურული 

მიმოხილვა ადასტურებს, რომ საჭიროა დამატებითი ფინანსური და სხვა სახის 

მატერიალური  რესურსების გამოყოფა, რათა სკოლებში გადაიჭრას ისეთი 

ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომლებიც აფერხებენ შშმ და სსსმ პირების 

ადაპტირებას, მაგ: შესაბამისად მოწყობილი პანდუსები, სპორტული დარბაზები და 

მოედნები და ა.შ  ამავდროულად, საჭიროა პროფესიონალებით დაკომპლექტებული 

მულტიდისციპლინარული ჯგუფების არსებობა სკოლებში, რაც ასევე დამატებით 

ფინანსებს საჭიროებს.   

3. სავალდებულო ტრენინგების ჩატარება - ვფიქრობ,  ცნობადობის ასამაღლებლად 

აუცილებელია სავალდებულო ტრენინგების ჩატარება, როგორც სკოლის მთლიანი 

კოლექტივისათვის, ასევე მშობლებისა და მოსწავლეებისათვის. სწორად 

დაკვალიფიციურად მიწოდებული ინფორმაცია მნიშვნელოვნად დაგვეხმარება 

სტიგმატიზაციის პრობლემის დაძლევაში, რაც დღემდე  მტკივნეულ პრობლემად 

რჩება შშმ და სსსმ პირებთან დამოკიდებულებაში. 

4. დამატებითი გადამზადება პედაგოგებისათვის - მნიშვნელოვანია პედაგოგებს 

შევთავაზოთ ახალი ფორმატით მომზადებული ტრენინგები, რომელიც პრაქტიკულ 

მუშაობაზე იქნება მორგებული და გაკვეთილზე წარმოქმნილი 

პრობლემებისგადაჭრისათვის საჭირო  კონკრეტულ  რჩევებს მისცემს მათ, რაც  

პედაგოგებს  სტრესული სიტუაციების მართვას გაუადვილებს.  

5. მეტი ყურადღება დაეთმოს რეგიონებს - კვლევები გვიჩვენებს,რომ განსაკუთრებით 

აუცილებელია ინკლუზიური განათლების განივათერების ხელშეწყობა 

რეგიონებში, სადაც ბევრად კრიტიკული სიტუაციაა.  
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შოტლანდია-ინგლისის ომის (1296-1328) მიზეზები 
 

 

გიორგი მაჭარაშვილი 

ისტორიის მიმართულების III კურსი,  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი: თეა ქარჩავა, ასოცირებული პროფესორი 
 

 

Abstract 

The fight of Scottish people against England in XIII-XIV centuries is one of the most 

eminent examples of self-sacrificing battle for freedom and independence in medieval Europe’s 

history. This stage of Scotland’s and England’s history is especially attractive, because here we can 

see great political persons and interesting statesmen, such as: the leader of Scottish people’s fight for 

freedom knight William Wallace, the fighter for independence king Robert Bruce, respectable kings 

of England Eduard I, Eduard II and Eduard III. 

Consequently, it’s logical that the theme of conflict of this period is represented in literature, 

film art and especially in the science of history. There is also big cognitive interest in this heroic 

stage of Scottish people’s history. But it should be noted that nowadays the general public is less 

aware of which political events and facts preceded this conflict. At the same time, there is almost 

no historical research in Georgian scientific groups about underlying causes and political precedents 

of Anglo-Scottish war, one of the bloodiest and the most long-lasting military conflicts in medieval 

Europe’s history. 

Therefore, within the report our aim is to represent and to analyze a very interesting prior 

period of Anglo-Scottish war (1296-1328), that will allow us to see more broadly the important 

historical peripeteias of this conflict in medieval history of Europe. 
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აბსტრაქტი 

შოტლანდიელი ხალხის ბრძოლა ინგლისის წინააღმდეგ XIII-XIV საუკუნეებში, 

დამოუკიდებლობისთვის თავგანწირული  ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო  

მაგალითს წარმოადგენს შუა საუკუნეების ევროპის ისტორიაში. ორი სახელმწიფოს - 

ინგლისისა და შოტლანდიის ისტორიის ეს ეტაპი განსაკუთრებულად მიმზიდველია 

იმდენად, რამდენადაც აქ  დაახლოებით ნახევარი საუკუნის მანძილზე ერთობლივად 

ვხვდებით ისეთ დიდ პოლიტიკურ ფიგურებსა და საინტერესო  სახელმწიფო მოღვაწეებს, 

როგორებიც იყვნენ: შოტლანდიელი ხალხის წინამძღოლი თავისუფლებისთვის ბრძოლაში 

უილიამ უოლესი,  დამოუკიდებლობისათვის  მებრძოლი შოტლანდიის მეფე რობერტ 

ბრიუსი,ინგლისის მეფეები ედუარდ I, ედუარდ II  და ედუარდ III, რომელთაც 

მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდრეს ინგლისის ისტორიაში. 

აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ ამ პერიოდის შოტლანდია-ინგლისის 

დაპირისპირების თემატიკამ ასახვა ჰპოვა  როგორც ლიტერატურასა და კინოხელოვნებაში, 

ისე ისტორიულ მეცნიერებაში. დიდია შემეცნებითი ინტერესიც მის მიმართ. თუმცა უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ ფართო საზოგადოებისთვის ნაკლებად  არის ცნობილი, თუ რა 

პოლიტიკური მოვლენები უსწრებდა წინ ამ დაპირისპირებას. ამასთან,  ქართულ 

სამეცნიერო წრეებში თითქმის  არ არსებობს ისტორიული გამოკვლევებიიმ მიზეზების, 

გნებავთ, პოლიტიკური წანამძღვრების შესახებ, რომელიც საფუძვლად დაედო ევროპის 

ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე სისხლისმღვრელ  და ამავე დროს, ხანგრძლივ სამხედრო 

კონფლიქტების სერიას. 

სწორედ ამიტომ, მოცემული მოხსენების ფარგლებში მიზნად ვისახავთ,  

წარმოვაჩინოთ შოტლანდია-ინგლისის ომის წინარე, ძალიან საინტერესო პერიოდი, 

რომელიც საშუალებას მოგვცემს უფრო მასშტაბურად დავინახოთ ამ დაპირისპირების 

მნიშვნელოვანი ისტორიული პერიპეტიები. 

თემაზე მუშაობისას ვეყრდნობოდით „შოტლანდიის დამოუკიდებლობისთვის 

ბრძოლის“  შესახებ შექმნილ სამეცნიერო სტატიებს, მონოგრაფიებს და სხვადასხვა 

უნივერსიტეტების არქივებში დაცულ ცნობებს, რაც  ციფრულად იყო ხელმისაწვდომი. 
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შესავალი 

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ინგლისის მეფეების  პრეტენზიას 

შოტლანდიაზე საფუძველი XI საუკუნეში დაედო, როდესაც შოტლანდიის მეფე მალკოლმ 

II-ემ ინგლისის, დანიისა და ნორვეგიის მეფე კნუდზე ლენური, ანუ ვასალური 

დამოკიდებულება აღიარა. მართალია, ლენური დამოკიდებულება კნუდ დიდის 

გარდაცვალებამდე გაგრძელდა, თუმცა შემდგომში კვლავ იქნა აღდგენილი მეფე მალკოლმ 

III-ის მიერ  ინგლისის ნორმანდიელი მეფის უილიამ დაპყრობელის წინაშე დადებული 

ერთგულების ფიცით 1071 წელს. სწორედ ამ ფაქტზე დაყრდნობით ინგლისელი მეფეები 

პრეტენზიას აცხადებდნენ შოტლანდიის გვირგვინზე საუკუნეების განმავლობაში.1 

ნიშანდობლივია, რომ  XI-XIII საუკუნეებში, არაერთ სამხედრო კონფლიქტს ჰქონდა 

ადგილი. იყო მშვიდობიანი პერიოდებიც, როდესაც დაპირისპირებული ქვეყნების მეფეებს 

შორის ნათესაური კავშირები იქმნებოდა ქორწინების მეშვეობით. რამდენჯერმე იქნა 

განახლებული ლენური (ვასალური) დამოკიდებულებაც, როდესაც შოტლანდიელი 

მეფეები აღიარებდნენ ინგლისის მეფეების სიუზერენიტეტს. საბოლოოდ  დაპირისპირებამ 

მაშტაბური და ამავდროულად, სისხლიანი სახე XIII საუკუნის ბოლოს მიიღო,2 

შოტლანდიის მეფე ალექსანდრე III-ის (1249-1286) გარდაცვალებიდან მალევე.  

აღსანიშნავია, რომ ალექსანდრე III გამორჩეული მეფეა შოტლანდიის ისტორიაში.  

მისი მეფობის პერიოდს „ოქროს ხანის“ სახელით მოიხსენიებენ.3 ისტორიკოს ჰერბერტ 

მაქსველის შეფასებით, „მისი ზომიერი მმართველობის 37 წლის განმავლობაში ქვეყანამ 

უპრეცენდენტო აყვავების ხარისხს მიაღწია“.4 მართლაც, მეფე ალექსანდრეს 

გარდაცვალებისას შოტლანდია იყო დამოუკიდებელი,ერთიანი და საკმაოდ ძლიერი 

სამეფო,5 რომელმაც გაუძლო ნორვეგიელთა  სასტიკ თავდასხმებს. სწორედ მისი 

მმართველობისას იქნა მოგერიებული ნორვეგიელთა  ერთ-ერთი მაშტაბური შემოსევა მეფე 

გაკონის მეთაურობით, რის შემდეგადაც 1266 წელს დადებული ხელშეკრულებით 

შოტლანდიამ დაიბრუნა დასავლეთით მდებარე ჰებრიდებისა და მენის კუნძულები. 

                                                            
1 ვასილ ვოდოვოზოვი, შოტლანდიის ისტორია, მთარგმნელი ირაკლი ხართიშვილი; მოძიებულია: 
http://defencegeorgia.blogspot.com/2011/03/blog-post_05.html 
2 ვასილ ვოდოვოზოვი, შოტლანდიის ისტორია, მთარგმნელი ირაკლი ხართიშვილი; მოძიებულია: 
http://defencegeorgia.blogspot.com/2011/03/blog-post_05.html 
3 The Editors of Encyclopedia Britannica, Alexander III king of Scotland; მოძიებულია: 
https://www.britannica.com/biography/Alexander-III-king-of-Scotland 
4 SIR HERBERT MAXWELL, THE MAKING OF SCOTLAND, 33, Glasgow university, მოძიებულია: 
https://archive.org/details/makingofscotlandmaxw/page/32 
5 The Editors of Encyclopedia Britannica, Alexander III king of Scotland, მოძიებულია: 
https://www.britannica.com/biography/Alexander-III-king-of-Scotland 
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წარმატებული გახლდათ მისი პოლიტიკა სიმამრის - ჰენრი III-ის (1216-1272) (1251 წელს 

ალექსანდრე დაქორწინდა ჰენრი III-ის ქალიშვილ პრინცესა მარგარეტზე) წინააღმდეგაც. 

გამოუცდელობის მიუხედავად, მან პრინციპული წინააღმდეგობა გაუწია ინგლისის მეფეს, 

რომელიც სიძისაგან მოითხოვდა ეღიარებინა  მისი სიუზერენობა შოტლანდიაზე.6 

მოგვიანებით, სწორედ  მისი გარდაცვალებით იწყება დიდი კრიზისი შოტლანდიის 

სამეფოში,7 რასაც შესანიშნავად იყენებს ინგლისის მეფე  ედუარდ I (1272-1307) ( ედუარდი 

გახლდათ ალექსანდრეს ცოლისძმა)თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. 

კრიზისის მიზეზი გახლდათ მემკვიდრეობის საკითხი. საქმე იმაშია, რომ 

ალექსანდრე III-ეს დედოფალ მარგარეტისგან ჰყავდა სამი შვილი, რომელთაგან ორი ბიჭი 

ადრევე დაეღუპა. მესამე - ქალიშვილი (მარგარეტი) კი ნორვეგიის მეფეს ეირიკ II-ეს 

მიათხოვეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ნორვეგიის დედოფალი მარგარეტი მშობიარობისას 

გარდაიცვალა, შოტლანდიის ტახტის ერთადერთ მემკვიდრედ შეიძლებოდა 

განხილულიყო მისი ქალიშვილის - მშობიარობისას გადარჩენილი ბავშვის, ე.წ 

“ნორვეგიელი ქალწულის” ( მასაც, დედისა და ბებიის მსგავსად, მარგარეტი დაარქვეს) 

კანდიდატურა, რომელიც ალექსანდრე III-ეს შვილიშვილად ერგებოდა.8 აღსანიშნავია, რომ 

მეფე ალექსანდრეს მიერ სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში სკონაში მოწვეულმა საბჭოს 

კრებამ, რომელშიც ერთიანდებოდა 13 გრაფი, 11 ეპისკოპოსი და 25 ბარონი, „ნორვეგიელი 

ქალწული“ ტახტის მემკვიდრედ გამოაცხადა. შესაბამისად, 1286 წელს ალექსანდრეს 

უეცარი გარდაცვალების შემდეგ, გვირგვინი უნდა მიეღო მის შვილიშვილს. თუმცა იქიდან 

გამომდინარე, რომ „ნორვეგიელი ქალწული“ ამ დროს გახლდათ ოთხი წლის და 

იმყოფებოდა ნორვეგიაში, ე.წ. „უმეფობის ხანაში“ სამეფოს მისი სახელით  მართავდა ექვსი 

რეგენტისაგან -  დიდგვაროვნებისგან და ეპისკოპოსებისგან შემდგარი სამეურვეო ჯგუფი.9 

აღნიშნული პერიოდი დიდი ქაოსით არის გამორჩეული შოტლანდიის ისტორიაში. იგი  

ძირითადად ხასიათდებოდა შოტლანდიელ დიდგვაროვნებს შორის არსებული 

უთანხმოებით და დაპირისპირებით სამეფო გვირგვინის მოსაპოვებლად.  აღსანიშნავია 

ისიც, რომ დიდგვაროვნების გარკვეული ნაწილი წინააღმდეგი იყო მარგარეტის ტახტზე 

                                                            
6 BBC, scotland’s History, Alexander III, king of scotland 1249-1286;  მოძიებულია: 
https://www.bbc.co.uk/scotland/history/articles/alexander_iii/ 
7 Undiscovered scotland, king Alexander III; მოძიებულია: 
https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/monarchs/alexanderiii.html 
8 Undiscovered scotland, Queen Margaret, Mid of Norway; მოძიებულია: 
https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/monarchs/margaret.html 
9 NQ Higher Scottish History, Scotland 1286-96: The succession problem and the Great Cause; მოძიებულია: 
http://www.sath.org.uk/edscot/www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/warsofindependence/successionan
dgreatcause/index.html 
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ასვლის.ამის პარალელურად კი აშკარად იკვეთებოდა ინგლისის მეფის ედუარდ I-ის 

დაინტერესება ჩარეულიყო მეზობელი სამეფოს საქმეებში და საჭიროების შემთხვევაში იქ 

არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინა.სწორედ ამის 

გამოვლინება გახლდათ, სავარაუდოდ 1290 წელს ბრაიჰამში ინგლისის მეფესა და 

შოტლანდიის მეურვეეებს შორისგაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც 

შოტლანდიის დედოფალი მარგარეტი მის შვილზე - ტახტის მემკვიდრე - ედუარდზე 

(ინგლისის მეფე ედუარდ II) უნდა დაექორწინებინათ.10 ამ გზით მეფე ედუარდი 

იმედოვნებდა რომ შოტლანდიაზე კონტროლს მატრიმონიალური კავშირის  შედეგად 

დაამყარებდა.11 თუმცა იგივე ხელშეკრულების თანახმად, შოტლანდია დამოუკიდებლობას 

და აქამდე არსებულ საზღვრებს ინარჩუნებდა.  ინგლისის მეფემ ვერ მიიღო საჭიროების 

შემთხვევაში შოტლანდიელებისგან სამხედრო დახმარების უფლებაც.მაგრამ ამ ყველაფერს 

არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რადგან აღნიშნული ხელშეკრულება გაუქმებულ იქნა 1290 წელს 

ნორვეგიიდან შოტლანდიისკენ მომავალი „ნორვეგიელი ქალწულის“ მოულოდნელი 

გარდაცვალებით.12 

გასაკვირი არ იქნება, ვთქვათ, რომ ტახტის ერთადერთი მემკვიდრის  

გარდაცვალებამ შოტლანდიის სამეფო უდიდესი პრობლემების წინაშე დააყენა. ამჯერად 

უკვე რეალურად გამოიკვეთა სამოქალაქო ომის საფრთხე, რადგან ტახტის მაძიებელი 

ბევრი დიდებული იყო. გვირგვინის მოპოვებისთვის დაპირისპირების პროცესში  ტახტის 

13 მსურველთაგან განსაკუთრებულად გავლენიანი იყო ორი პიროვნება - ჯონ ბალიოლი 

და რობერტ ბრიუსი (მისი შთამომავალი გახლდათ შემდგომში შოტლანდიის მეფე რობერტ 

I ბრიუსი). ეჭვგარეშეა, რომ ორივე ბოლომდე იბრძოლებდა მიზნის მისაღწევად, რაც დიდ 

ზიანს მოუტანდა შოტლანდიის სამეფოს. სწორედ ამ შესაძლო ზიანისგან თავის არიდების 

მიზნით, შოტლანდიის მეურვეებმამიმართეს ინგლისის მეფეს, რათა ეტვირთა შუამავლის 

ფუნქცია, გადაეწყვიტა დავა13 დადახმარებოდა მათ ახალი მეფის არჩევაში.14 ინგლისის 

მეფემ შესანიშნავად გაიაზრა ის, რომ მეზობელ სამეფოში არსებული  პოლიტიკური 

                                                            
10 P. HUME BROWN, HISTORY OF SCOTLAND, CAMBRIDGE HISTORICAL SERIES; 135. მოძიებულია: 
https://archive.org/details/historyscotland00browgoog/page/n168 
11 BBC, scotland’s History, Edward I, king of England; მოძიებულია: 
https://www.bbc.co.uk/scotland/history/articles/edward_i/ 
12 ვასილ ვოდოვოზოვი, შოტლანდიის ისტორია, მთარგმნელი ირაკლი ხართიშვილი; მოძიებულია: 
http://defencegeorgia.blogspot.com/2011/03/blog-post_05.html 
13 BBC, Scotland’s history, the wars of independence; მოძიებულია: 
https://www.bbc.co.uk/scotland/history/articles/the_wars_of_independence/~ 
14 NQ Higher Scottish History, Scotland 1286-96: The succession problem and the Great Cause; მოძიებულია: 
http://www.sath.org.uk/edscot/www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/warsofindependence/successionan
dgreatcause/index.html 
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ვითარება შეეძლო შოტლანდიაზე თავისი სიუზერენული უფლებების მოპოვებისთვის 

გამოეყენებინა. არჩევანის გაკეთების ანუ მეფის არჩევის  სანაცვლოდ,ედუარდ I-მა  

მოსთხოვა შოტლანდიის მეურვეებს ეღიარებინათ მისი სიუზერენობა შოტლანდიაზე, 

მაგრამ უარი მიიღო, რისი არგუმენტიც, მათი ვარაუდით, მარტივი და ცხადი იყო - 

ინგლისის მეფის სიუზერენად აღიარების გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ 

შოტლანდიის მეფის უფლებამოსილებაში შედიოდა.  საბოლოოდ ედვარდმა, რომელიც 

გამოირჩეოდა დიდი გამჭრიახობითა და პოლიტიკური ალღოთი, მაინც მოახერხა მიზნის 

მიღწევა 1292 წელს და შოტლანდიის მეფედ ჯონ ბალიოლი გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც ამ 

უკანასკნელისგან ვასალური ერთგულების ფიცის მოპოვება შეძლო. 

ბუნებრივია ჩნდება კითხვა: რატომ აირჩია ედუარდმა ჯონ ბალიოლი და არა 

რობერტ ბრიუსი? ზოგიერთი ისტორიკოსის აზრით,  ბალიოლი იყო სუსტი ადამიანი და 

ინგლისის მეფეს მიაჩნდა რომ ადვილად მოახდენდა ზეწოლას მასზე.  თუმცა სხვები არ 

იზიარებენ  აღნიშნულ   შეხედულებას და ფიქრობენ, რომ ამის მიზეზი  ჯონ ბალიოლის 

მემკვიდრეობითი უფლების უპირატესობაში უნდა ვეძებოთ.15 კერძოდ,  

მემკვიდრეობითობის თვალსაზრისით,  სამეფო კარზე არსებული ტრადიციის მიხედვით, 

ჯონ ბალიოლს ჰქონდა მცირედი უპირატესობა, რადგან ის იყო ტახტის არაპირდაპირ 

მემკვიდრე ორ დას შორის უფროსის შვილიშვილი, მაშინ როდესაც რობერტ ბრიუსი 

გახლდათ უმცროსის შვილი. 

შოტლანდიაზე სიუზერენობის მოპოვებისთანავე ედუარდი აქტიურად ჩაერია 

შოტლანდიის შიდა საქმეებში, რისთვისაც ჯონ ბალიოლზე საკუთარ გავლენას იყენებდა. 

მისი მეშვეობით ედუარდ I-მა შოტლანდიის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო 

დაინგლისის ინტერესების შესაბამისი ღონისძიებები განახორციელა, რამაც ძალიან მძიმე 

მდგომარეობაში ჩააგდო შოტლანდიელი ხალხი. მან აიძულა  მეფე ჯონ ბალიოლი,  

კანცლერად დაენიშნა მის მიერ გაგზავნილი ინგლისელი დიდებული,  რომლის რჩევით  და 

მეტწილად ზეწოლით, შეიცვალა შოტლანდიაში მნიშვნელოვანი ტრადიციები.16 

აგრეთვე,ჯონ ბალიოლმა დაუშვა შოტლანდიური სასამართლოების გადაწყვეტილებების 

                                                            
15 NQ Higher Scottish History,Historical debate; მოძიებულია: 
http://www.sath.org.uk/edscot/www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/warsofindependence/successionan
dgreatcause/historicaldebate.html 
16 NQ Higher Scottish History, Events; მოძიებულია:  
http://www.sath.org.uk/edscot/www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/warsofindependence/johnballiolan
dedwardi/events.html 
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გასაჩივრება ედვარდის სასამართლოებში, რაც მნიშვნელოვანი მონაპოვარი იყო ინგლისის 

მეფისათვის. 17  

ვფიქრობთ, რომ ამ ნაბიჯით ედუარდმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა ინგლისური 

საზოგადო სამართალი არეალი. აღნიშნული ქმედებით, ედუარდ I-მა დაარღვია ბრაიჰამში 

1290 წელს დადებული ხელშეკრულების ერთ-ერთი პუნქტი. მომხდარით გათამამებულმა  

ბრაიჰამის ხელშეკრულების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტის დარღვევა სცადა,  

რომელიც ინგლისის მეფეს არ აძლევდა უფლებას სამხედრო დახმარება მოეთხოვა 

შოტლანდიელებისგან. თუმცა ჯონ ბალიოლმა აქ უკვე უარი თქვა მორჩილებაზე და 

იმედები გაუცრუა ედუარდს. 1294 წელს ედუარდ I-მა საფრანგეთის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად მოიხმო ჯონ ბალიოლი, რომლისგანაც უარი მიიღო. შოტლანდიის მეფეს, 

მხარს უჭერდნენ დიდგვაროვნებიც. მათ არა მხოლოდ უარი უთხრეს ედუარდს, არამედ 

ინგლისის ტრადიციულ მტერთან - საფრანგეთის მეფე ფილიპე IV-ესთან სამხედრო 

ხელშეკრულებაც გააფორმეს 1295-1296 წლებში.18 ეს უკვე ღიად „ხელთათმანის სროლას“ 

ნიშნავდა  და ბუნებრივია,ედუარდის პასუხი იყო ძალიან მკაცრი. 1296 წლის მარტში 

ინგლისის ჯარმა გადაკვეთა შოტლანდიის საზღვარი და სასტიკად ააოხრა შოტლანდიის 

სამეფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი - ბერვიკი. ინგლისის მეფის ჯარისკაცები 

შეუბრალებლად გაუსწორდნენ ქალაქის მცხოვრებლებს.19ამ პერიოდიდან იწყება ედუარდ 

I-ის დაპყრობითი სამხედრო კამპანია შოტლანდიის წინააღმდეგ, (აქედან წარმოსდგება 

მისი ერთ-ერთი ზედწოდება - „შოტლანდიელთა ურო“ – „Scottorum malleus“ – the Hammer 

of the Scots.),20რომელიც ძალიან დიდი ადამიანური მსხვერპლის და ფინანსური ხარჯების 

ფასად დაუჯდა ინგლისს. თუმცა გაცილებით დიდი იყო შოტლანდიელების მსხვერპლი.21 

ამავე წლის აპრილში შოტლანდიელებმა სასტიკი მარცხი იწვნიეს  დანბართან 

ბრძოლაში. დაიღუპა ათასობით შოტლანდიელი, 130-მდე დიდგვაროვანი  კი ტყვედ 

                                                            
17 ვასილვოდოვოზოვი, შოტლანდიისისტორია, მთარგმნელიირაკლიხართიშვილი; მოძიებულია: 
http://defencegeorgia.blogspot.com/2011/03/blog-post_05.html 
18 NQ Higher Scottish History, Events; მოძიებულია:  
http://www.sath.org.uk/edscot/www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/warsofindependence/johnballiolan
dedwardi/events.html 
19 Undiscovered Scotland, King John Balliol; მოძიებულია: 
https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/monarchs/johnballiol.htmhttps://www.undiscoveredscotland.co.u
k/usbiography/monarchs/johnballiol.html 
20 BBC, Scotland’s History, Edward I, king of scoland; მოძიებულია: 
http://www.bbc.co.uk/scotland/history/articles/edward_i/ 
21 ვასილვოდოვოზოვი, შოტლანდიისისტორია, მთარგმნელიირაკლიხართიშვილი; მოძიებულია: 
http://defencegeorgia.blogspot.com/2011/03/blog-post_05.html 
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ჩავარდა.22.ამით ედუარდმა, ფაქტობრივად, გატეხა შოტლანდიელების წინააღმდეგობა. მათ 

აღარ ისურვეს წინააღმდეგობის გაწევა და დანებდნენ ინგლისის მეფეს.23მალევე ინგლისის 

მეფემ ჯონ ბალიოლიც შეიპყრო და  აიძულა შოტლანდიის სამეფო მისთვის დაეთმო. 

ამდენად, ედუარდს უკვე შეეძლო ყოველგვარი შუამავალის, ანუ ვასალი მეფის გარეშე 

ემართა შოტლანდია. ვფიქრობთ, სიმბოლურ დატვირთვას  იძენს ის ფაქტი, რომ 

შოტლანდიის სამეფოს ანექსიისდა აქ მეფობის გაუქმების ნიშნად, სკონადან,  ანუ 

ადგილიდან, სადაც საუკუნეების განმავლობაში შოტლანდიის მმართველების კორონაცია 

ხდებოდა, ედუარდმა ინგლისში, უესტმინსტერის სააბატოში წაიღო ცნობილი „ბედის ქვა“, 

რომელიც ინგლისის მეფეების საკორონაციო ტახტის ქვეშ ჩააშენებინა.24 თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ აღნიშნული ქვა შოტლანდიელი ხალხისთვის 

დამოუკიდებლობის სიმბოლო გახლდათ,25 დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ 

ქმედებით ინგლისის მეფემუდიდესი დარტყმა მიაყენა შოტლანდიელების ეროვნულ 

თვითშეგნებას. 

ედუარდმა ჯონ ბალიოლი ლონდონის თაუერის ციხეში გამოამწყვდია. 

აღსანიშნავია, რომ შემდგომში პაპის ჩარევის შედეგად მას უფლება მისცეს საფრანგეთში 

(ნორმანდია)  გადასახლებულიყო, სადაც დაასრულა კიდეც სიცოცხლე 1313 წელს. 

საბოლოოდ, 1296 წლის აგვისტოში, ბერვიკში შეკრებილმა შოტლანდიელმა 

წარჩინებულებმა, რაინდებმა და სასულიერო პირებმა ერთგულება შეჰფიცეს ინგლისის 

მეფეს.26 ედუარდმა შოტლანდიის მმართველად დანიშნა სარეის გრაფი ვარენი,27 რომლის 

მოღვაწეობამაც, ძალიან  დიდი ტანჯვა მოუტანა შოტლანდიელ ხალხს. ვარენისა და მისი 

ჯარისკაცების მიერ მოსახლეობის გაუგონარმა შევიწროებამ უდიდესი პროტესტი 

                                                            
22 NQ Higher Scottish History, Events; მოძიებულია:  
http://www.sath.org.uk/edscot/www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/warsofindependence/johnballiolan
dedwardi/events.html 
23 NQ Higher Scottish History, Events; მოძიებულია:  
http://www.sath.org.uk/edscot/www.educationscotland.gov.uk/higherscottishhistory/warsofindependence/johnballiolan
dedwardi/events.html 
24 Undiscovered Scotland, King John Balliol; 
მოძიებულია:https://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/monarchs/johnballiol.htmhttps:/www.undiscovere
dscotland.co.uk/usbiography/monarchs/johnballiol.html 
25 Historic UK, THE STONE OF DESTINY, მოძიებულია: https://www.historic-
uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-Stone-of-Destiny/ 
26 SIR HERBERT MAXWELL, THE MAKING OF SCOTLAND,71, Glasgow university, მოძიებულია: 
https://archive.org/details/makingofscotlandmaxw/page/70 
27 P. HUME BROWN, HISTORY OF SCOTLAND, CAMBRIDGE HISTORICAL SERIES; 144. მოძიებულია: 
https://archive.org/details/historyscotland00browgoog/page/n178 
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გამოიწვია თავისუფლებისმოყვარე შოტლანდიელებში, რაც მალევე საყოველთაო სახალხო 

აჯანყებაში გადაიზარდა.28 აჯანყებას სათავეში ედგა უილიამ უოლესი. 

ასე დაედო საფუძველი ინგლისსა და შოტლანდიას შორის ერთ-ერთ ყველაზე 

მაშტაბურ სამხედრო  დაპირისპირებას. ამდენად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინგლისის მიერ 

შოტლანდიის დაპყრობა  XI საუკუნიდან დაწყებული პროცესის ლოგიკური დასრულება 

გახლდათ. ერთი მხრივ ინგლისის მეფის მზადყოფნამ ხელში ჩაეგდო შოტლანდიის 

სამეფო, ხოლო მეორე მხრივ შოტლანდიაში ალექსანდრე III-ის გარდაცვალებით 

გამოწვეულმა ქაოსურმა მდგომარეობამ, შოტლანიელები უმძიმესი პრობლემის წინაშე 

დააყენა, რაც თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დაკარგვაში გამოიხატა. 

 

  

                                                            
28 ვასილვოდოვოზოვი, შოტლანდიისისტორია, მთარგმნელიირაკლიხართიშვილი; 
მოძიებულია:http://defencegeorgia.blogspot.com/2011/03/blog-post_05.html 
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საქართველოს გეოსტრატეგიული პერსპექტივები 
 

 

სალომე მარგველაშვილი 

საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება 
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აკადემიური ხელმძღვანელი: გიორგი კვინიკაძე - ასოცირებული პროფესორი 
 

 

 

Abstract 

Since Georgia gained independence in 1992, one of our biggest priorities was to gain 

geostrategic function in the region and afterwards to broaden it. Research reviews the ways that 

independent Georgia went through in pursuit of its Geostrategic function since 1992 and based on 

historical reviews, it answers the question: How can Georgia use its geographical location in a way 

to expand its geopolitical and geo-economical functions in the future. At the end, the research 

highlights the importance of our geographical location and historical function – specifically being 

located on the Silk Road connecting Europe to Asia, in the process of Georgia becoming an 

important regional actor. In the conclusion the research outlines and names those important 

projects that might play significant role in development of geopolitical and geo-economical 

functions of the country in the short-term and long-term perspectives. Research uses literature 

review (Academic literature), Document analyses (Newspapers, Study materials, Official web-sites) 

and discourse analyses (Articles or blogs published online). 
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აბსტრაქტი 

1992 წლიდან მოყოლებული, საქარველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 

გახდა პირველ რიგში გეოსტრატეგიული ფუნქციის შეძენა, შემდეგ კი მისი გაფართოება. 

კვლევა მიმოიხილავს იმ გზას, რომელიც განვლო დამოუკიდებელმა ქვეყანამ 

გეოსტარტეგიული ფუნქციის შესაძენად შემდგომ კი ისტორიული ფონის მიმოხილვაზე 

დაყრდნობით, კვლევა პასუხობს კითხვას: როგორ შეუძლია საქართველოს მისი 

გეოგრაფიული მდებარეობის გამოყენება, გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ფუნქციის 

გასაფართოებლად მომავალში? საბოლოოდ კვლევა თვალნათლივ გამოყოფს თუ რაოდენ 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჩვენმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ და ისტორიულმა 

ფუნქციამ - კერძოდ ევროპისა და აზიის ერთ-ერთ დამაკავშირებელ მაგისტრალზე 

არსებობამ, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, რათა გავმხდარიყავით თვალშისაღები 

რეგიონალური მოთამაშე.  დაკსკვნით ნაწილში კვლევა სათითაოდ გამოყოფს და 

ასახელებს იმ მნიშვნელოვან პროექტებს რომელთაც შეუძლიათ მოკლევადიან თუ 

გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ ქვეყნის გეოპოლიტიკური 

და გეოეკონომიკური განვითარების პროცესში. 

კვლევაში გამოყენებულია ლიტერატურის მიმოხილვა       (სამეცნიერო 

ლიტერატურა),  დოკუმენტების ანალიზი (ჟურნალ-გაზეთები, 

სახელმძღვანელოები,  ოფიციალური სტატიები) და დისკურსის ანალიზი, (სოციალური 

ქსელებში ან სხვა ინტერნეტ სივრცეში        გამოყენებული სტატიებისა და ბლოგების 

ანალიზს) 

 

1. შესავალი 

აქტუალობა:  

დღევანდელ საერთაშორისო სისტემაში, პატარა ქვეყნებისთვის სასიცოხლოდ 

მნიშვნელოვანია, როგორც გეოპოლიტიკური ისე, გეოეკონომიკური ფუნქციის ქონა. 

მსგავსი ფუნქცია საქართველოსთვის, პირველ რიგში, მიიჩნევა  უსაფრთხოების გარანტად 

რუსული აგრესიისგან თავის დასაცავად.  ბოლო დროის გახმაურებული, ანაკლიის 

პორტის შეჩერებასთან დაკავშირებული სკანდალი, პირდაპირ კავშირშია საქართველოს 

გეოეკონომიკურ ფუნქციასთან და საკმაოდ აქტუალურს ხდის იმის განხილვას, თუ 
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რატომაა მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკურ 

ფუნქციის ქონა. ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანს ხდის იმის განხილვას თუ როგორ შეიძინა 

1992 წელს დამოუკიდებლობა მოპოვებულმა ქვეყანამ რეგიონში მნიშვნელოვანი 

გეოეკონომიკური ფუნქცია, როგორ შევძელით ამის განვითარება და რა პერსპექტივები 

გვაქვს მომავალში ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე. 

საბჭოთა კავშირის ნგრევასთან ერთად, სხვადასხვა ყოფილ სოციალისტურ 

რესპუბლიკებში, ეთნიკურ ნიადაგზე წარმოშობილმა კონფლიქტებმა, თითქმის მთელი 

იმპერია მოიცვა. რუსეთისთვის საკმაოდ ძნელი აღმოჩნდა მის გვერდით არსებული 

დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის იდეა და დამოუკიდებლობის დღეებიდან 

დაიწყო ქვეყნის დესტაბილიზაციისკენ მიმართული ქმედებები. ამას დაერთო სამოქალაქო 

ომი თბილისში და შეიარაღებული ფორმირებების უკონტროლო თარეში თბილისის 

ქუჩებში. მსგავს პოლიტიკურ სიტუაციას ემატებოდა მძიმე ეკონომიკური სიტუაციაც.  

სწორედ ასეთ ვითარებაში დაიწყო ფიქრი იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო 

დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკა და რა გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური 

ფუნქციის შესრულება შეეძლო მას. ამასთან ერთად “ქართველ ეკონომისტებს უნდა 

დაეწყოთ არა მხოლოდ დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკაზე ფიქრი, არამედ, ამ 

დამოუკიდებლობის საფუძვლად საბჭოთა კავშირისთვის განსხვავებული ტიპის 

ეკონომიკური მოდელი - საბაზრო ეკონომიკა უნდა გაეთვალისწინებინათ”1  

საქართველოს ოდითგანვე, ევროპისა და აზიის ერთ-ერთი დამაკავშრებელი 

რგოლის სახით, მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული პოზიცია ეჭირა. საბჭოთა კავშირის 

ნგრევამ, შესაძლებლობა მისცა მას რომ გამოსულიყო სატრანსპორტო “ჩიხიდან” და 

დაებრუნებინა  სატრანსპორტო გზაჯვარედინის ფუნქცია. სწორედ ეს გახდა შემდგომ 

საქართველოს ახალი გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური ფუნქციის ჩამოყალიბების 

საფუძველი. 

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა შესაძლებლობას ქმნის სარკინიგზო, 

საგზაო, საზღვაო და ასევე, საჰაერო ტრანსპორტის გამოყენებით, ერთმანეთს დააკავშიროს 

რესურსებითა და წარმოების პოტენციალით მდიდარი ქვეყნები, სხვადასხვა 

                                                            
1 ვლადიმერ პაპავა, “საქართველოს ეკონომიკა. რეფორმები და ფსევდორეფორმები”; (თბილისი: 
გამომცემლობა “ინტელექტი”, 2015,  გვ:9-11) 
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მიმართულებით: 1.ვიწრო-რეგიონალური თვალსაზრისით (აზერბაიჯანი, შავი ზღვა, 

თურქეთი) 2. კასპიისა და შავი ზღვის რეგიონების დაკავშირებით და 3. დიდი მასშტაბებით 

- გახდეს დამატებითი გზა რესურსებით მდიდარი აზიის დამაკავშირებლად ევროპასთან. 

 

საკვლევი კითხვა 

კვლევა მსჯელობს იმაზე, თუ რომელ სოციალურ და ეკონომუკურ ფაქტორებზე 

იყო დამოკიდებული საქართველოს გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური ფუნქციების 

გამოყენება 1992 წლიდან მოყოლებული დღემდე. ისტორიული ფონის მიმოხილვაზე 

დაყრდნობით, კვლევა პასუხობს კითხვას: როგორ შეუძლია საქართველოს მისი 

გეოგრაფიული მდებარეობის გამოყენება, გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ფუნქციის 

გასაფართოებლად მომავალში? 

 

მეთოდოლოგია 

კვლევა დაყოფილია სამ ნაწილად დროის მონაკვეთების მიხედვით.  დღეს 

არსებული სიტუაციის განსახილველად, მოყვანილია ისტორიული ფაქტები და 

საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ წლებში არსებული პოლიტიკური სიტუაციის 

ანალიზი.  გამოყენებულია სამაგიდე კვლევა, კონკრეტულად: ლიტერატურის 

მიმოხილვა       (სამეცნიერო ლიტერატურა), დოკუმენტების ანალიზი (ჟურნალ-გაზეთები, 

სახელმძღვანელოები,      ოფიციალური სტატიები) დადისკურსის ანალიზი, (სოციალური 

ქსელებში ან სხვა ინტერნეტ სივრცეში        გამოყენებული სტატიების, ბლოგებისა და 

კომენტარების ანალიზს.) 

 

1. გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ფუნქცების შეძენა დამოუკიდებელ 

საქართველოში: 

 ქვეყანაში სსრკს დაშლის შემდეგ საკმაოდ არასტაბილური პოლიტიკური სიტუაცია 

(ზვიად გამსახურდიას რიტორიკა, სამოქალაქო ომი) არ ტოვებდა კარგ შთაბეჭდილებას იმ 

სუბიექტებსა და ქვეყნებზე(აშშ; ევროპა), რომელთაც შეეძლოთ ჩვენი გეოსტრატეგიული 
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მდებარეობის გამო, ჩვენ მიმართ აგრესიულად განწყობილი ქვეყნის (რუსეთის) ოპონენტის 

ფუნქცია შეესრულებინათ2. ქართველ ეკონომისტებს მოუხდათ ფიქრის დაწყება იმაზე თუ 

რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ის ფუნქცია, რომელსაც დამოუკიდებელი საქართველო 

იკისრებდა. ხოლო ის ფაქტი, რომ საქართველო მდებარეობს აზიისა და ევროპის ერთ-ერთ 

დამაკავშირებელ მაგისტრალზე, იძლეოდა ნათელ სურათს თუ როგორ შეიძლებოდა 

წარქმოქმნილიყო გეოეკონომიკური ფუნქცია, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობის 

გათვალისწინებით. ამ  შემთხვევაში,  საქართველოს გეოპოლიტიკური და 

გეოეკონომიკური ფუნქციები  გადაეჯაჭვა ერთმანეთს. 

დაიბრუნა რა, საქართველომ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი (გეოგრაფიული 

მდებარეობა) ფუნქციის თავისუფლად გამოყენების უფლება,  ედუარდ შევარდნაძესა და 

ჰაიდარ ალიევს შორის დაიწყო მოლაპარაკებები რეგიონალურ დონეზე ისტორიული 

“დიდი აბრეშუმის გზის” აღდგენის შესახებ. აზერბაიჯანის ენერგო რესურსების 

საქართველოს გავლით ტრანსპორტირების თაობაზე თანამშრომლობა დაიწყო 1993 

წლიდან და 90იანი წლების ბოლოს მოიცავდა როგორც ენერგო რესურსების ექსპორტს, ისე 

სატრანსპორტო კავშრს. 1996 წელს ჰაიდარ ალიევის ვიზიტის შემდგომ, საქართველო 

იწყებს ეკონომიკური ფუნქციის შეძენას რეგიონში, თურქეთისა და აზერბაიჯანის ენერგო 

რესურსების დაკავშირებით.  1999 წელს იწყება ბაქო-თბილისი-სუფსის ნავთობსადენის 

ფუნქციონირება და ცნობილი ხდება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მშენებლობის 

დაწყების შესახებ. 2001 წელს კეთდება განცხადება ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენის 

მშენებლობის შესახებ. საბოლოოდ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო სრულიად 

მოუმზადებელი შეხვდა დამოუკიდებლობას. 1992-1993 წლის მოვლენებმა როგორც 

დედაქალაქში, ისე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, მნიშვნელოვნად შეუშალა ხელი ქვეყნის 

განვითარებას. ამის მიუხედავად, საქართველოს ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, 1993 წლიდან საქართველო რეგიონში მნიშვნელოვან 

სუბიექტად ჩამოყალიბდა და ვიწრო რეგიონულ მასშტაბში საერთაშორისო ფუნქცია 

                                                            
2 Ivane Chkhikvadze, “EU-Georgia Relations: Where it Starts and Where it Goes” (Tbilisi, Konrad-Adenauer-Stiftung, 
2013, გვ:53-55) 
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შეიძინა. ამის მეშვეობით ის აზერბაიჯანის რესურსებს აკავშირებდა შავ ზღვასთან და 

თურქეთთან 3 

 

2. საქართველოს გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ფუნქციები დღეს 

 დღეს საქართველოში ფუნქციონირებს ბაქო-სუფსისა და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

მილსადენი. ნავთობსადენი აშშ-ს აქტიური მხარდაჭერით აშენდა. ვაშინგტონის მიზანი 

აზერბაიჯანული ნავთობის რუსეთისა და ირანის კონტროლისგან თავისუფალი 

მილსადენით ექსპორტი იყო. აშშ ასევე იმედოვნებოდა, რომ რეგიონული ენერგოპროექტის 

განხორციელება ვაშინგტონის მოკავშირეების (აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი) 

უსაფრთხოებისა და რუსეთისგან დამოუკიდებლობის ხარისხს გაზრდიდა 4. ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც წელს დაიწყებს ფუნქციონირებას არის TANAP, 

რომელიც აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთისა და ალბანეთის 

გავლით განახორციელებს ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას სამხრეთ იტალიაში. 

პროექტის განხორციელებით, ევროპის სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ გაზის 

დამატებით მიღებას ალტერნატიული წყაროდან და ევროპულ ბაზარზე  

ენერგომოთხოვნილებას დააკმაყოფილებენ5. რაც ყველაზე მთავარია, საქართველო ხდება 

გამტარი იმ ენერგორესურსისა, რომლიც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მიედინება. ეს 

ფაქტი როგორც კომერციული თავლსაზრისითაა სასარგებლო, ისე გარკვეულწილად 

გვაძლევს გარანტიებს უსაფრთხოების მხრივ. 

 

3. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს 

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 

ოპერირების არეალის გაფართოება და ფუნქციების მნიშვნელოვნად გაზრდა.  

                                                            
3 Mamuka Tsereteli , “Azerbaijan and Georgia: Azerbaijan and Georgia: Strategic Partnership for Stability in a Volatile 
Region”, (Singapore, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, გვ: 18-30) 

4 “მილსადენების პოლიტიკა პოსტ-საბჭოთა სივრცეში”  მამუკა კომახია, 21 აპრილი 2015წ.;  ბმული: 
https://bit.ly/2XoYbjO 

5 Ibid 
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ერთ-ერთი პერსპექტიული პროექტია ტრანს-კასპიური მილსადენი. ის ირანისა და 

რუსეთის ავლით, უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას თურქმენეთიდან 

და ყაზახეთიდან აზერბაიჯანის გავლით თურქეთსა და საქართველოში და შემდეგ 

ევროკავშირის ქვეყნებში. 

გრძელვადიან პერსპექტივაში, ნავთობის მარაგის ამოწურვასთან ერთად, 

გეოეკონომიკური ფუნქციის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანია ისეთი 

ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომლის მეშვეობითაც მშრალი ტვირთების ტრანსპორტირება 

იქნება შესაძლებელი აზიასა და ევროპას შორის. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ანაკლიის 

ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ის აზიასა და ევროპას შორის შესაძლო 

ალტერნატიული სავაჭრო მარშრუტის ამოქმედებას  გულისხმობს და შესაბამისად 

საქართველოს გრძელვადიანი უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის 

სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე პროექტად მიიჩნევა. სტრატეგიული მნიშვნელობის 

გარდა, პორტს დიდი კომერციული პოტენციალი აქვს რადგან ის შეძლებს იმ მოცულობის 

ტვირთების მიღებას, რომელთა მიღების შესაძლებლობა საქართველოში დღეს მოქმედ 

პორტებს (ფოთსა და ბათუმს) არ გააჩნიათ. 6 

აღსანიშნავია პეკინის მიერ წამოწყებული ახალი გლობალური პროექტი, “ერთი 

სარტყელი -ერთი გზის” ინიციატივა. საქართველოს არსებობა პროექტის ერთ-ერთ 

დერეფანში “ცენტრალური აზია-დასავლეთ აზიის ეკონომიკურ დერეფანში”, გვიქმნის 

ეკონომიკური განვითარების სრულიად ახალ შესაძლებლობას და გვძენს უდაოდ დიდ 

სტრატეგიულ მნიშვნელობას. ეს ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს მხოლოდ ნავთობის ან 

გაზის ტრანსპორტირებას, არამედ ეს იქნება მიწოდების კომპლექსური ქსელი, რომლითაც 

სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია დაუკავშირდება ერთმანეთს. იმ შეთხვევაში, თუ 

საქართველო შეძლებს საჭირო ინფრასტუქტურის განვითარებას (მაგისტრალები,პორტები, 

რკინიგზა),  მას შეეძლება “ეკონომიკური ჰაბის ფუნქციის შესრულება  უკვე დამყარებული 

თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებიდან გამომდინარე, როგორც ევროკავშირთან(DCFTA), ისე 

ჩინეთთან”7 

                                                            
6 “დაკარგვა დაუშვებელია - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი” პაატა გაფრინდაშვილი, მარიამ წიწიკაშვილი,  6 
აგვისტო 2019 წ. ბმული: https://grass.org.ge/uploads/other/2020-01-17/564.pdf 

7 ვლადიმერ პაპავა ;”ერთი სარტყელი - ერთი გზის ინიციატივა და საქართველო”; საქართველოს სტრატეგიისა 
და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი, გამოცემა N: 93 ; 2017 წ. 
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დასკვნა:  

კვლევაში, მთავარ საკვლევ კითვაზე პასუხის გასაცემად,  მიმოვიხილეთ 

დამოუკიდებელი სააქართველოს პირველი ნაბიჯები სტრატეგიული ფუნქციის 

აღმოსაჩენად და შემდგომ მის განსავითარებლად.  ჩვენმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ და 

წარსულში აბრეშუმის გზის ნაწილად ყოფნამ, მოგვცა შესაძლებლობა, გაგვემტკიცებინა 

პოზიცია რეგიონში და შეგვესრულებინა გამტარი ქვეყნის ფუნქცია აზერბაიჯანსა და 

თურქეთს შორის. ეს ფუნქცია არა მარტო ამტკიცებდა ჩვენს გეოსტრატეგიულ 

მდებარეობას, არამედ გვანიჭებდა (გვანიჭებს) გეოეკონომიკურ ფუნქციას. დღეს 

საქართველო ასრულებს რეგიონში ფართო მასშტაბით მნიშვნელოვან როლს (BTC; 

WREP;SCP;TANAP). თუმცა, თუ მოხდა ჩვენ მიერ ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობის 

ნაყოფიერად გამოყენება (ეს დამოკიდებულია მრავალ პოლიტიკურ ფაქტორზე, 

მაგალითად: რუსეთის პოლიტიკაზე ჩვენს მიმართ), საქართველოს გრძელვადიან 

პერსპექტივაში შეუძლია განიმტკიცოს ევროპასა და აზიას შორის ერთ-ერთი 

დამაკავშირებელი რგოლის პოზიცია(არა მარტო ენერგო რესურსების არამედ ტვირთის 

ტრანსპორტირების კუთხითაც). ეს გააძლიერებს ქვეყნის როგორც გეოპოლიტიკურ, ისე 

გეოეკონომიკურ ფუნქციას, რაც საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტი 

შეიძლება იყოს რუსეთის აგრესიისგან თავის დასაცავად. 
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საუნივერსიტეტო საფუძვლები პრაღის უნივერსიტეტის მაგალითზე 
 

 

 

სალომე ჯანგავაძე 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიის ბაკალავრი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: თეა გოგოლიშვილი, მედიევისტიკის დოქტორანტი  

 

 

Abstract 

The Holy Roman Empire was important and specific political unit in the history of the 

Middle Ages Europe. Emperor Charles the fourth is prominent with his political activity among 

the other rulers of the empire. He ruled the empire in 1347-1378.King Charles showed a keen 

interest towards Bohemia (region in the present-day Czech Republic). If this issue is discussed 

profoundly, we understand that it had definite political background. In this case, our sphere of 

interest is Prague University. Charles made an effort to the formation process of the university. In 

the frame of report, we try to discuss the premises the establishment process of the university was 

accompanied by. We emphasize the main circumstances that preceded the establishment of a 

wide range scale university yet in the fourteenth century. 

Carlos the fourth inherited the weak country where the power of the king was nominal. 

Barons took advantage of the condition and became little kings in their own lands. Aforesaid social-

political circumstance Carlos the fourth aimed to regain respect from society towards him and his 

dynasty. The establishment of Prague University is the evidence of achieving king's goal. University 

was established in 1384 and it gained international popularity at once. Many outstanding people 

are connected to that university. It can be said that in the frame of the beforementioned educational 

reform implementation there is significantly accentuation of the standards emperor relied on 

during the establishment process of the university. 
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During scientific research, Georgian and English scientific research literature were 

acquainted with. We tried to represent important existing details about the establishment of one of 

the best educational hearths of the Middle Ages. Emperor’s special attitude towards concrete 

activity was also denoted in the report. 

 

აბსტრაქტი  

რომის საღვთო იმპერია ევროპის შუა საუკუნეების ისტორიაში მნიშვნელოვანი და 

სპეციფიკური პოლიტიკური ერთეული გახლდათ.  მის მმართველთაგან თავისი 

პოლიტიკური მოღვაწეობით გამოირჩევა იმპერატორი კარლ IV. იგი იმპერიას 1347-1378 

წლებში მართავდა. იმპერატორი განსაკუთრებულ ინტერესს ამჟღავნებდა ბოჰემიის 

მიმართ. ამ საკითხს უფრო დეტალურად თუ განვიხილავთ, ვნახავთ, რომ ამას რიგი 

პოლიტიკური საფუძველი ჰქონდა. ამ შემთხვევაში კი ჩვენი ინტერესის სფეროს 

წარმოადგენს პრაღის უნივერსიტეტი, რომლის ჩამოყალიბებაშიც იმპერატორს დიდი 

წვლილი მიუძღვის. მოხსნების ფარგლებში, ვეცდებით, განვიხილოთ, რა წინაპირობები 

ახლდა თან პრაღის უნივერსიტეტის ჩამოყალიბებას. გამოვკვეთთ, იმ ძირითად 

გარემოებებს, რომელიც ჯერ კიდევ მე 14 საუკუნეში უძღვოდა წინ ასეთი მასშტაბის 

უნივერსიტეტის დაარსებას.   

კარლ IV-მ მემკვიდრეობით საკმაოდ დასუსტებული ქვეყანა მიიღო. 

საზოგადოებაში მეფის ძალაუფლება მხოლოდ ნომინალურ ხასიათს ატარებდა. ეს 

თავისებურად რიგ ბარონებს ხელს აძლევდათ, თავადვე ყოფილიყვნენ პატარა მეფეები 

თავიანთ სამფლობელოებში. ამგვარი სოციალურ-პოლიტიკური ვითარების ფონზე კარლ 

IV-მ მიზნად დაისახა დაებრუნებინა საზოგადოების პატივისცემა მისი და მისი დინასტიის 

მიმართ. პრაღის უნივერსიტეტის დაარსებაც ამის ერთ-ერთი გამოხატულებაა. 

უნივერსიტეტი 1348 წელს დაარსდა და დაარსებისთანავე პოპულარული გახდა 

საერთაშორისო მასშტაბებით. ამ უნივერსიტეტთან ბევრი გამოჩენილი პიროვნებაა 

დაკავშირებული. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული საგანმანათლებლო 

რეფორმის განხორციელების ფარგლებში  მნიშვნელოვნად გამოიკვეთა, თუ რა 

სტანდარტებს ეყრდნობოდა იმპერატორი უნივერსიტეტის დაარსების დროს.   
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მოხსენებაზე მუშაობისას გავეცანით ქართულ და ინგლისურენოვან სამეცნიერო 

ლიტერატურას. ვეცადეთ, წარმოგვეჩინა შუა საუკუნეების ერთ-ერთი საუკეთესო 

საგანამნათლებლო კერის დაარსების შესახებ არსებული მნიშვნელოვანი დეტალები. 

ნაშრომში, ასევე, აღვნიშნეთ იმპერატორის განსაკუთრებული დამოკიდებულება 

კონკრეტული საქმიანობის მიმართ.   

 

შესავალი 

რომის საღვთო იმპერია ევროპის შუა საუკუნეების ისტორიაში მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური ერთეული გახლდათ. დინასტიების ხშირმა ცვლილებამ მისი ისტორია 

უფრო მეტად გაამრავალფეროვნა. იმპერიის პოლიტიკური კურსის განსმაზღვრელნი 

უმეტეს შემთხვევაში მისი მმართველები იყვნენ. აქედან გამომდინარე, დროთა 

განმავლობაში გამოსაკვლევად ბევრი საინტერესო ფიგურა გამოიკვეთა. 

მმართველთა გრძელი სიიიდან განსაკუთრებით შეგვიძლია გამოვყოთ 

იმპერატორი კარლ IV ლუქსემბურგელი, რომელიც იმპერიას 1347-1378 წლებში მართვადა. 

ჩვენი ყურადღება მის მიერ ჩეხეთში განხორციელებულმა ღონისძიებებმა მიიპყრო, 

რომლებმაც ქვეყნის როლი საერთაშორისო ასპარეზზე შესამჩნევად დააწინაურა. იგი 

განსაკუთრებულ მზრუნველობას იჩენდა იმპერიის ჩეხური ნაწილის მიმართ. ეწეოდა 

აღმშენებლობით, კულტურულ და რელიგიურ საქმიანობებს. კონკრეტულ შემთხვევაში 

პრაღის უნივესიტეტზე გვექნება საუბარი, რომლის მაგალითზეც წარმოვაჩენთ უმაღლესი 

საგანამანთლებლო კერის შუასაუკნებრივ ტენდენციებს. უნივერსიტეტის დაარსების 

პროცესის მიმოხილვისას ნათლად იკვეთება  ის ძირითადი სტანდარტები, რომლითაც 

ამგვარი საგანმანათლებლო კერის შექმნის დროს ხელმძღვანელობდნენ. 

კარლ IV მამის,1 იოანე ლუქსემბურგელის გარდაცვალების შემდგომ ბოჰემიის 

მეფედ ეკურთხა. მან მემკვიდრეობით საკმაოდ სუსტი სახელმწიფო ჩაიბარა. ქვეყანაში 

შექმნილმა არასტაბილურმა პოლიტიკურმა მდგომარეობამ ლუქსემბურგელთა 

ავტორიტეტზეც უარყოფითად იმოქმედა. ბოჰემიაში ვიზიტისას მომავალმა იმპერატორმა 

საკუთარი თვალით იხილა ნანგრევებად ქცეული ქალაქის რეალური სახე, რის შესახებაც 

მისი ბიოგრაფიული ნაშრომიდანაც ვიგებთ. „პრაღის სასახლე იმდენად იყო დანგრეული, 

                                                            
1 Crowley Stephanie, Charles IV: Religious Propaganda and Imperial Expansion, Florida State University, 2011. გვ1-4 



67

 

 

რომ ნამსხვრევები მიწასაც ეტყობოდა, ბარონები პატარა ტირანები გამხდარან, რომლებსაც 

დაჰკარგვოდათ შიში მეფის მიმართ, მეტიც, ისინი თავადვე არიან მეფეები“ ვკითხულობთ 

„რომაელების იმპერატორ კარლ IV-ის ცხოვრებაში“. შექმნილი2  

ვითარებიდან გამომდინარე მონარქმა მიზნად დაისახა თავისი წვლილი შეეტანა 

ქვეყნის განვითარებისა და დინასტიის ძველი სახელის დაბრუნების საქმეში. შეიძლება 

ითქვას, რომ მან მთელი თავისი პოლიტიკური კარიერა ამ მიზნის განხორციელებას 

მიუძღვნა. ამ დროის განმავლობაში მან განათლების საკითხსაც მიაქცია ყურადღება, რის 

გამოხატულებასაც პრაღის უნივერსიტეტის დაარსება წარმოადგენს. უნდა აღინიშნოს, რომ 

კარლ IV-მდე იოანე ლუქსემბურგელმაც სცადა მსგავსი ტიპის სასწავლო დაწესებულების 

ჩამოყალიბება, მაგრამ  ეს საქმე წარუმატებული აღმოჩნდა. აქედან გამომდინარე, 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ განათლება შუა საუკუნეების ევროპაში ნამდვილად 

პრიორიტეტული გახლდათ.3 

პრაღის, იგივე კარლის უნივერსიტეტი, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უმაღლესი 

საასწავლო დაწესებულებაა ცენტრალურ ევროპაში. იგი 1348 წელს იქნა დაარსებული. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის მასშტაბით უკვე არსებობდა პარიზისა და ბოლონიის 

უნივერსიტეტები, ამ უკანასკნელმა დაარსებისთანავე დიდი ინტერესი გამოიწვია 

სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს შორის. ეს ყველაფერი იმ სწორად შერჩეული 

სტანდარტების დაცვით იყო გამოწვეული, რომელსაც ახალადშექმნილი უნივერსიტეტი 

ეყრდნობოდა. ეს უკანასკნელი  საერო და სასულიერო ხელისუფლების ერთობლივი 

მუშაობის შედეგად ჩამოყალიბდა. იმ დროისათვის ყველა ახალი სასწავლო 

დაწესებულების გახსნას პაპის ოფიციალური თანხმობა სჭირდებოდა. აქედან 

გამომდინარე, აუცილებელია, გამოვყოთ პაპ კლემენტი VI-ის4 როლი აღნიშნული საქმის 

განხორციელებაში. მის ფაქტობრივ გახსნამდე, 1348 წელს კარლ IV-მ სწორედ მას სთხოვდა 

უნივერსიტეტისთვის განსაკუთრებული პრივილეგიების მინიჭება სთხოვა. იმპერატორი 

სასწავლო დაწესებულების გათავისუფლებასაც მოითხოვდა ეკლესიის 

დაქვემდებარებისგან.  

                                                            
2 Crowley Stephanie, Charles IV: Religious Propaganda and Imperial Expansion, Florida State University, 2011. გვ1-4 
3https://cuni.cz/UKEN-106.html; ნახვის დრო 22მარტი, 2020წ, 14:30 
 
4 კლემენტი VI- ფრანგი რომის პაპი 1342-1352 წლებში. 
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მოგეხსენებათ, შუა საუკუნეების სწავლება რიგი თავისებურებებით ხასიათდება.  

განათლების მიღება ძირითადად მონასტრებთან არსებულ სასწავლო კერებში 

მიმდინარეობდა, რაც თავის მხრივ  სწავლების რაციონალურობის ხარისხზეც ახდენდა 

გავლენას. ვინაიდან,  აქ ფართოდ მოიკიდა ფეხი პროვინდენციალიზმმა,  და იგი შუა 

საუკუნეების სწავლების ამოსავალ წერტილად იქნა მიჩნეული. წმინდა მეცნიერული 

ცოდნის შეთვისება ძირითადად გვიანი პერიოდისთვისაა დამახასიათებელი. ამ 

ყველაფრის ფონზე იმპერატორის სურვილი, უნივერსიტეტს სრული დამოუკიდებლობა 

მოეპოვებინა,  სავსებით ლოგიკურად მიგვაჩნია. საეკლესიო დოქტრინებისგან 

გათავისუფლება სასწავლო პროცესს მეტად რაციონალურსა და მეცნიერულს გახდიდა. 

თუმცა თავდაპირველად მასწავლებლობის ფუნქცია კვალავ სასულიერო პირებს ჰქონდათ 

შეთვისებული. ამის ინიციატორი  პრაღის იმდროინდელი არქიეპისკოპოსი, არნოსტ 

პარდუბისელი5 იყო, რომელმაც ბერებს პედაგოგიკური საქმიანობისკენ მოუწოდა.  

პრაღის უნივერსიტეტის დაარსების ძირითადი მიზეზი და შემდგომი სამუშაო  

გეგმები ყველაზე კარგად კარლ IV-ის მიერ გამოცემულ „ნაჩუქრობის სიგელში“.6 არის 

გადმოცემული. დოკუმენტი უნივერსიტეტის გახსნამდე გამოიცა და 1348 წლის 7 აპრილით 

იყო დათარიღებული. მასზე დაყრდნობით   ბევრი ჩვენთვის საინტერესო ინფრომაციას  

მიღებაა შესაძლებელი. 

„კარლ IV-ის ნაჩუქრობის სიგელში“ კარლ IV-ს დამოკიდებულება ბოჰემიის მიმართ 

საკმაოდ ემოციურადაა  გადმოცემული. დოკუმენტი საინტერესო  ინფორმაციას გვაწვდის 

იმ დროს არსებული სოციალური მდგომარეობის შესახებ. სასწავლო კერების სიმცირის 

გამო ადგილობრივ მოსახლეობას განათლების მისაღებად  სხვა ქვეყნებში წასვლა 

უწევდათ, რაც საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე ნათლად აისახებოდა. სტუდენტებს არ 

ჰქონდათ შექმნილი გარემო, რომელიც მათ განათლებას უზრუნველყოფდა. ეს ფაქტი 

სიგელშიც არის დადასტურებული. როგორც ჩანს, აღნიშნული პრობლემა იმ დროისათვის 

საკმაოდ მწვავედ იყო აღქმული. კარლ IV   საკმაოდ განიცდიდა თავისი ხალხის აქტიურ 

მიმოსვლას სხვდასხვა ქვეყნებში. აღნიშნავს კიდეც, რომ  სათანადო განათლების 

მისაღებად ადამიანები იძულებულნი არ უნდა ხდებოდნენ მიატოვონ საცხოვრებელები და 

ქვეყნიდან შორს გადაიხვეწნონ. შექმნილი ვითარება ნამდვილად არ იწვევს ჩვენს გაოცებას. 

                                                            
5 არნოსტ პარდუბისელი-პრაღის პირველი არქიეპისკოპოსი 1344 წლიდან. იგი ასევე კარლ IV-ის მრჩეველიც 
იყო იყო   
6 https://cuni.cz/UKEN-116.html?fbclid=IwAR10IJvMEO-
qkIZDi_9mrz4p2NLnIC8hrLB8JEdLQW1wzoXyGJUP7GOCw90, ნახვის დრო: 25 მარტი, 2020წ, 11:30 
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ვინაიდან დასწყისში უკვე ვისაუბრეთ ბოჰემიის მძიმე სოციალურ-პოლიტიკური 

მდგომარეობა შესახებ. კარლ IV-ს სურდა ბოჰემია გამხდარიყო ისეთი საგანმანათლებლო 

ცენტრი, რომელიც შესაბამისი სასწავლო რესურსით იქნებოდა აღჭურვილი. გარდა იმისა, 

რომ უნივერსიტეტი უპირველეს ყოვლისა ადგილობრივებისთვის იქმნებოდა, მას ასევე  

პრეტენზია გააჩნდა დაინტერესებული პირები სხვა ქვეყნებიდანაც მოეწვია. იმის ფონზე, 

რომ ევროპის მასშტაბით წამყვანი უნივერსიტეტები უკვე არსებობდნენ, ამგვარი 

განაცხადი ცოტა გაზვიადებულიც შეიძლება მოგვეჩვენოს. თუმცა, დღევანდელი 

გადმოსახედიდან  თუ ვიმსჯელებთ, დავრწმუნდებით, რომ კარლ IV-მ ნამდვილად 

წარმატებით გაართვა თავი დაკისრებულ მოვალეობას.  

დოკუმენტის განხილვისას ყურადღებას იქცევს ის ფაქტი, რომ ავტორი 

განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს უცხო ქვეყნების სტუდენტებზე. “ისინი ისარგებლებენ  

ყველა პრივილეგიითა და გარანტიით“-ვკითხულობთ სიგელში.7 გადაჭრით ვერ ვიტყვით 

ამგვარი  პატივისცემის გამოხატვა  უცხოელ სტუდენტების მიმართ ემსახურებოდა თუ არა 

წმინდა ეკონომიკურ მიზნებს.  ვინაიდან, იგი ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო ხასიათზე უფრო ამახვილებდა ყურადღებას. 

უნივერსიტეტის მოდელი, სტრუქტურულად  მკვეთრად არ განსხვავდებოდა 

კლასიკური მაგალითისგან. იგი სტანდარტულად ლექტორ-სტუნდენტებისგან იყო 

დაკომპლექტებული. სიგელში ასევე საუბარია მაღალი აკადემიური მოსწრების 

სტუდენტების შესახებ. განსაკუთრებულად გამორჩეული სტუნდენტებისთვის 

სახელმწიფო რიგ წამახალისებელ ღონისძიებებს გეგმავდა, რაც მათთვის  სამეფო 

საჩუქრების გამოყოფას ითვალისწინებდა. ამგვარი მხარდაჭერა სტუდენტების მიმართ, 

მათში მოტივაციის ამაღლებისკენ იყო მიმართული. 

ამგვარად, კარლ  IV-ის მიერ გამოცემული „ნაჩუქრობის სიგელი“  უნივერსიტეტის 

დაარსების  ფაქტობრივი  მტკიცებულებაა. მასში  ნათლად არის ჩამოყალიბებული 

უნივერსიტეტის დაარსების მიზეზები, საუნივერსიტეტო ცხოვრება და  მომავალი გეგმები. 

მის ღირებულებას ემატება ისიც, რომ დოკუმენტში კარგად  ჩანს ავტორის ემოციური 

კავშირი აღნიშნული საქმიანობის მიმართ, რაც საშულებას გვაძლევს ნაწილობრივი 

წარმოდგენა შეგვქმნას იმპერატორის არაპოლიტიკური პორტრეტის შესახებ. 

                                                            
7 https://cuni.cz/UKEN-116.html?fbclid=IwAR10IJvMEO-
qkIZDi_9mrz4p2NLnIC8hrLB8JEdLQW1wzoXyGJUP7GOCw90 ნახვის დრო: 25 მარტი, 2020წ, 18:20 
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პრაღის უნივერსიტეტზე საუბრისას აუცილებელია ჩვენი ყურადღება 

უნივერსიტეტის ბეჭედზეც გავამახვილოთ. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ  ბეჭედზე კარლ 

IV-სთან ერთად ჩეხეთის წმინდა მიწის მფარველი ვაცლავიც8 იყო გამოსახული. 

მუხლმოყრილი იმპერატორი წმინდა ვაცლავს უნივერსიტეტის სიგელს აწვდის და თავისი 

სტუდენტების მფარველობის ქვეშ აყვანას სთხოვს. უნივერსიტეტის ბეჭდის 

შინაარსობრივი მხარე საშუალებას გვაძლევს ვიმსჯელოთ საერო და სასულიერო 

გარკვეულ თანამშრომლობაზე. 

ხაზი უნდა გაესვას იმ ფაქტსაც, რომ თავდაპირველად უნივერსიტეტი იქმნებოდა, 

როგორც “stadium generale”,9 რომელიც 4 ფაკულტეტისგან შედგებოდა. იმ დროისთვის 

რომის პაპი იძლეოდა თანხმობას სასწავლო დაწესებულებების ფაქტობრივი 

ფუნქციონირების შესახებ. აქედან გამომდინარე თეოლოგიური ფაკულტეტი 

განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენდა. საბოლოო ჯამში კი თეოლოგიასთან ერთად 

სტუდენტები იურისპრუდენციას, მედიცინასა და ფილოსოფიას ეუფლებოდნენ. 

ჩამოთვლითაგან იურიდიულმა ფაკულტეტმა კარლ IV-ის სიცოცხლეშივე მოიპოვა სრული 

ავტონომია და დამოუკიდებელ უნივერსიტეტად იქცა. 

დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარლ IV მთელი თავისი პოლიტიკური 

მოღვაწეობის განმავლობაში, ერთგულად მფარველობდა  საგანმანათლებლო სისტემას. 

მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის პოლიტიკური საქმიანობა მისგან დიდ ძალისხმევას 

მოითხოვდა, იგი სათანადო პასუხისგებლობითა და მონდომებით მოეკიდა ახალი 

სასწავლო დაწესებულების შექმნას. აღსანიშანავია, რომ  იმპერატორი უნივერსიტეტის 

დაარსების შემდეგაც უშურველად ზრუნავდა მასზე, რათა სასწავლო გარემო უფრო მეტად 

სრულყოფილი ყოფილიყო. მან უნივერსიტეტის მახლობლად დაარსა კოლეჯი, რომელიც 

დღესაც მის სახელს ატარებს. გარდა ამისა, კოლეჯმა მისი დამაარსებლისგან 

მრავალფეროვანი ბიბლიოთეკაც მიიღო საჩუქრად. მატერიალური დახმარების გაწევა კი 

ახლად შექმნილი უნივესიტეტის ფუნქციონირებისთვის ყველაზე საჭირო ღონისძიებად 

მიგვაჩნია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა მისი წიგნებით აღჭურვაზე გვაქვს საუბარი. 

საბოლოოდ გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენეული ხედვით  პრაღის უნივერსიტეტი, კარლ 

IV-ის მოღვაწეობის ერთ-ერთ მთავარი წარმატებაა. იმ სწორად შერჩეულმა სტადარტებმა, 

                                                            
8 ჩეხების მთავარი მფარველი წმინდანი. იგი ასევე იყო ბოჰემიის ჰერცოგი921-929 წლებში, რომლის სახელსაც 
მრავალი საზოგადოებრივი საქმიანობა მიეწერება. 
9 https://web.archive.org/web/20080316193932/http://ipc1.cuni.cz/iis/6.htm; ნახვის დრო: 5 აპრილი, 23:25 
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რომლებსაც უნივერისტეტი ეფუძვნება, დაწესებულების ამგვარი წარმატება განაპირობა. 

გარდა ამისა,   ამით იმპერატორმა თავისი წვლილი შეიტანა ევროპის საგანმანათლებლო 

სისტემის განვითარებაში. ეს ერთ-ერთი წარმატებული საქმიანობა იყო იმპერატორის 

მოღვაწეობიდან. ასევე ნიშამდონლივია, რომ ჩეხეთის ისტორიის „ოქროს წლები“ კარლ IV- 

ის მმართველობის პერიოდით შემოისაზღვრება.  
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სპარსეთის ყურის პირველი ომი-ძალთა ბალანსი ახლო 
აღმოსავლეთში 

 

გურეშიძე ვანო,  მუშკუდიანი ანანო 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  
საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი: მოწვეული ლექტორი კონსტანტინე შუბითიძე 
 

Abstract 

In the given paper we will review the reasons of Iraqi invasion of Kuwait and the goals 

military intervention executed by a US-led coalition. We will try to explain why the United States 

was not able to free Iraq from Saddam Hussein’s regime. To answer the mentioned research 

question, it is necessary to review the historical aspects of the topic that played a major role in the 

developments of the region. 

Goal of Research:  The main question of our research is – why did the developed world let Saddam 

Hussein’s regime to maintain power after the 1991 events? Hypothesis – This decision was in the 

national interests of the United States of America and other Arab states. Despite the narrow 

research question, it is essential to understand the historical context of the whole period. To answer 

the main question, we also need to address other small issues – What was the impact of the Iran-

Iraq war of 1980-1988? What caused the Iraqi invasion of Kuwait? And finally, what caused the 

developed world to consolidate power against Iraq? We will try to answer these questions 

throughout the whole research, where we review various academic sources. 

Methodology: Along with historical analysis, we will use literature review and content-analysis. 

 

Main Findings: The maintaining of Saddam Hussein’s regime was in the interests of the United 

States because Iraq remained as the main buffer zone and as the main restraining power in the 

region against the export of Islamic revolution. NATO, as well as the United States separately, found 

a new reason to change foreign policy with a small constructive transformation. 
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Relevance:  The strategic importance of the Middle East is growing daily. This region is one of the 

most dynamic, combatant and complex after the Cold war. Often the events that take place in the 

Middle East dictate the regional and international climate. There are several states, which try to 

exploit the developments in their favor and gain influence. By every standard, the 1990-1991 Gulf 

War is one of the most important international crises in the post-second world war period. The 

conflict in one hand caused a precedent of military mobilization that was never seen before, on the 

second hand – high involvement of the international community. 

 

აბსტრაქტი 

აღნიშნულ ნაშრომში მიმოვიხილავთ ერაყის ქუვეითში შეიჭრის მიზეზებს, შემდეგ 

ამერიკის მიერ მართული კოალიციის ინტერვენციის მიზნებსა და შევეცდებით ავხსნათ, 

თუ რატომ ვერ მოახერხა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ერაყის განთავისუფლება 

სადამ ჰუსეინის მმართველობისგან. აღნიშნულ საკვლევ კითხვებზე პასუხის გასაცემად 

აუცილებელია მცირე ისტორიული რაკურსი, რამაც დიდი წვლილი ითამაშა რეგიონში 

მოვლენების განვითარებაზე.  

კვლევის მიზანი: ჩვენი კვლევის მთავარი კითხვაა-რატომ დაუშვა განვითარებულმა 

მსოფლიომ სადამ ჰუსეინისთვის ძალაუფლების დატოვება 1991 წლის მოვლენების 

შემდეგ? ჰიპოთეზა- ეს გადაწყვეტილება შედიოდა როგორც ამერიკის შეერთებული 

შტატების, ისევე არაბული ქვეყნების ინტერესში. მიუხედავად საკმაოდ ვიწრო საკვლევი 

კითხვისა, აუცილებლად მიგვაჩნია მთელი ეპოქის ისტორიული კონტექსტის გაგება და 

იმისთვის რომ მთავარ კითხვაზე პასუხი მივიღოთ, იკვეთება მცირე საკვლევი კითხვები-

როგორ იქონია გავლენა ირან-ერაყის ომმა კონფლიქტზე? -რამ განაპირობა ერაყის 

ქუვეითში შეჭრა? და ბოლოს, რამ განაპირობა განვითარებული სამყაროს ძალების მსგავსი 

კონსოლიდაცია ერაყის წინააღმდეგ? ამ კითხვებზე პასუხების დასაბუთებას შევეცდებით 

მთლიანი კვლევის მანძილზე, სადაც განხილულია არაერთი აკადემიური წყარო.  

კვლევის მეთოდები: ისტორიული ანალიზის მეთოდთან ერთად გამოვიყენებთ 

ლიტერატურის მიმოხილვისა და კონტენტ ანალიზის მეთოდებს. 

მთავარი მიგნებები: სადამ ჰუსეინის რეჟიმის შენარჩუნება ერაყში ამერიკის ინტერესებში 

შედიოდა, ვინაიდან ერაყი რჩებოდა მთავარ ბუფერულ ზონად და ისლამური 
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რევოლუციის ექსპორტის მთავარ შემაკავებლად რეგიონში. ნატომ, ისევე როგორც ცალკე 

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იპოვა ახალი მიზეზი, რათა მცირე კონსტრუქციული 

გარდასახვით შეეცვალათ საგარეო პოლიტიკა. 

აქტუალურობა: ახლო აღმოსავლეთის სტრატეგიული მნიშვნელობა თანდათან უფრო 

იზრდება. ცივი ომის შემდეგ ის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური, დაპირისპირებული და 

კომპლექსური რეგიონია. ხშირად აქ მიმდინარე მოვლენები განაპირობებს რეგიონალურ 

და საერთაშორისო პოლიტიკურ ამინდს და არსებობს არაერთი სახელმწიფო, რომელიც 

აძლიერებს რეგიონში გავლენას და თითოეულ აქ მიმდინარე კონფლიქტს თავის 

სასარგებლოდ იყენებს.  სპარსეთის ყურის 1990-1991 წლების კონფლიქტი, ყველანაირი 

სტანდარტით, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კრიზისი პოსტ-

მეორე მსოფლიო ომის ეპოქაში.  აღნიშნულმა კონფლიქტმა ერთის მხრივ გამოიწვია 

არნახული რაოდენობის სამხედროს მობილიზაცია, მეორეს მხრივ კი- საერთაშორისო 

საზოგადოების მაღალი ჩართულობა. 

 

შესავალი  

კონფლიქტი, რომელმაც მკვეთრად შეცვალა ძალთან ბალანსი რეგიონში, 

გრძელდებოდა 1990 წლის აგვისტოდან 1991 წლის მარტამდე. ომი დაიწყო ერაყის არმიის 

ქუვეითში შეჭრით და ამ ტერიტორიის ერაყის მე-19 პროვინციად გამოცხადებით. 

გლობალურმა მოთამაშეებმა, როგორებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და 

საბჭოთა კავშირი, დაგმეს ერაყის ქმედება. აღნიშნულს ასევე მოჰყვა არაბული ლიგის 

კონსოლიდირებული პროტესტი.  ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა, რომ ეს 

იქნებოდა სანავთობო ემბარგო მსოფლიოსთვის, რადგან ქუვეითი და ერაყი სპარსეთის 

ყურის ქვეყნებს შორის მთავარი ნავთობ ექსპორტიორები იყვნენ.  ამ პერიოდში ნავთობის 

ფასი ყველგან გაიზარდა და საჭირო გახდა ამერიკისა და გაეროს ჩარევა, რომ ფასები 

დასტაბილურებულიყო. თუ ერაყი ამ ომს მოიგებდა, სადამ ჰუსეინის ერაყი ხდებოდა 

მსოფლიოში ნავთობის მთავარი ექსპორტიორი, რასაც განვითარებული სამყარო არ 

დაუშვებდა.  

ერაყის ქმედება ქუვეითის წინააღმდეგ დაგმობილ იქნა გაეროს მხრიდან და მისი 

წესდების მე-7 თავის მიხედვით განხორციელდა მოკავშირეთა სამხედრო ინტერვენცია, 
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რომელსაც აშშ მეთაურობდა და გამოყენებული იყო ნატოს წევრი სახელმწიფოების 

სამხედრო შენაერთები.  ინტერვენციის დროს განხორციელდა ორი მთავარი ოპერაცია, 

„უდაბნოს ფარი“ („Operation Desert Shield“) და „უდაბნოს ქარიშხალი“ (:“Operation Desert 

Storm“), რამაც განაპირობა ქუვეითის განთავისუფლება და შედეგად, ერაყის დამარცხება.1 

 

1. ლიტერატურის მიმოხილვა 

ბერნარდ ტრეინორი, რომელიც იყო ამერიკელი ჟურნალისტი და აშშ-ს საზღვაო 

ქვეითთა არმიის გენერალ ლეიტენანტი, მონაწილეობას იღებდა როგორც სპარსეთის 

ყურის ომში, ასევე 2003 წელს ერაყში განვითარებულ მოვლენებში. 2009 წელს 

გამოქვეყნებულ სტატიაში იგი საუბრობს პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების 

როლის ცვლილებაზე ცივი ომის დასრულების შემდეგ. იხსენიებს ფუკუიამას „ისტორიის 

დასასრულს“ და ფიქრობს, რომ ახლო აღმოსავლეთის მოვლენები და აქ წამოჭრილი 

პრობლემები, როგორებიცაა: რადიკალური ისლამი, ტერორიზმი, დაუმორჩილებლობა, 

ვერშემდგარი სახელმწიფოები და მასობრივი განადგურების იარაღი ამერიკისთვის დღის 

წესრიგის შემცვლელი წინაპირობა აღმოჩნდა. 2 

მან სტატიაში აღნიშნა ასევე ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტისა და პენტაგონის 

დაპირისპირების   შესახებ- გამოყო ორი მხარე, რითაც ნათლად დაგვანახა იმ დროს 

ამერიკაში აზრთა სხვადასხვაობა და პრეზიდენტზე გავლენის შესაძლებლობა. პოველი 

ფიქრობდა, რომ ქუვეითი არ ღირდა ამერიკელი ჯარისკაცების სისხლად, შესაბამისად 

ამერიკას თავი უნდა შეეკავებინა სამხედრო ინტერვენციისაგან, ხოლო ჩენი ამ ყველაფერს 

ეწინააღმდეგებოდა და მიიჩნევდა, რომ ამერიკას აუცილებლად უნდა მოექმედებინა 

რაღაც.  

ქუვეითში შეჭრის ეკონომიკურ-პოლიტიკური მოტივების გარდა მნიშვნელოვანია 

გავითვალისწინოთ სადამ ჰუსეინის ბოროტი ბუნებაც.  წიგნში „ადამიანი, სახელმწიფო და 

ომი -თეორიული ანალიზი“ , უოლცი ცდილობს ახნას თუ რა ფაქტორები იწვევს ომის 

                                                            
1 Craft, Douglas “AN OPERATIONAL ANALYSIS OF THE PERSIAN GULF WAR“. Strategic Studies Institute, published 
in 1992 

2 Trainor Bernard “Gulf War 1”, Foreign Policy Research Institute, published in 2009, Web: 
https://www.fpri.org/docs/media/trainor.pdf  



77

 

 

დაწყებას საერთაშორისო ურთიერთობებში. ანალიზის პირველი დონის ( First level of 

analyses , First image analyses ) მიხედვით, რომელიც პოლიტიკური რეალიზმის ანალიზის 

უმთავრესი დონეა,  ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის შემუშავებაში გადამწყვეტი როლი 

აკისრია ლიდერის ბუნებას. 3თეორია მარტივად ხსნის ჰუსეინის დამოკიდებულებას 

ომისადმი, მისმა აგრესიულმა ბუნებამ და მიდრეკილებამ ძალადობისკენ, მისმა 

სურვილმა, მოეპოვებინა რეგიონში ლიდერის სტატუსი, გამოწვია 3 უდიდესი მასშტაბის 

კონფლიქტი და ქურთების გენოციდი.   

 

2. ირან-ერაყის ომი 

რეგიონში საერთო მდგომარეობის კონტექსტის აღსაქმელად აუცილებელია 

გავიხსენოთ ირან-ერაყის ომი, რომელიც 1980 წლის 22 სექტემბერს ერაყის ირანში შეჭრით 

დაიწყო. ომი 8 წლის განმავლობაში გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში არნახული ზიანი 

მოუტანა ორივე ქვეყანას, რომელიც გამოხატული იყო როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე 

დიდი ეკონომიკური დანაკარგის სახით.  

ქვეყნებს შორის კონფლიქტს დიდი წარსული აქვს. ერაყის პროვინციის ოტომანთა 

იმპერიაში ყოფნისას მე-16 საუკუნიდან მე-19 საუკუნემდე მათ შორის არაერთი 

დაპირისპირება ყოფილა. ოტომანთა იმპერიის დაშლის შემდეგ ერაყის სტატუს-კვოს 

შენარჩუნება ბრიტანეთმა გადაწყვიტა. მას შემდეგ, რაც ირანმა საგრძნობლად გადაასწრო 

ერაყს სამხედრო სიძლიერის თვალსაზრისით, ერაყი 1975 წელს იძულებული გახდა 

წასულიყო ირანთან გარკვეულ დათმობებზე იმის სანაცვლოდ, რომ ირანს შეეწყვიტა 

სეცესიისკენ მიდრეკილი ქურთებისთვის დაფინანსების მიწოდება.  (ერაყი ამ დროისთვის 

საკმაოდ ჩამორჩებოდა ირანს თავისი სამხედრო შესაძლებლობებით. ნაკლები იყო მშპ-ის 

მაჩვენებელიც)4 

ყველაფერს ემატება ისიც, რომ 1979 წლის აგვისტოში სადამ ჰუსეინმა პრეზიდენტი 

აიძულა გადამდგარიყო და სრულად აიღო კონტროლი ქვეყანაზე. 1979 წელს ირანში 

განვითარებული მოვლენების შედეგად ირანში შაჰის რეჟიმი დაემხო, ძალაუფლება მიიღო 

                                                            
3 Waltz Kenneth (2001-updated) Man, the State, and War. Columbia University Press 

4 Slantchev branislav, “U.S foreign policy: The first Gulf War” , published in 2016  
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აიათოლა ხომეინიმ და გამოაცხადა ირანის ისლამური რესპუბლიკის შექმნა. 

ძალაუფლებაში მოსვლისთანავე მან ირანის რევოლუციის „ექსპორტი“ დაიწყო და 

აღნიშნულით საფრთხე შეუქმნა მეზობელ ქვეყნებს, პირველ რიგში კი ერაყს. ომის 

„გაცხადებული“ წინაპირობა იყო ის, რომ ირანმა არაერთხელ დაარღვია ერაყის როგორც 

სახმელეთო და საზღვაო, ასევე საჰაერო საზღვრები. 

სადამ ჰუსეინი ფიქრობდა, რომ საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებას 

მარტივად მოიპოვებდა, თუკი იტყოდა, რომ აღნიშნული თავდასხმა ისლამური 

რევოლუციის გავრცელების ერთგვარი შეკავება იყო. რა თქმა უნდა, სადამი შეცდა. ომი, 

რომელსაც სადამი თავისი გათვლებით, რამდენიმე კვირაში იგებდა, 8 წელი გაგრძელდა, 

ხოლო სადამს 1982 წლიდან თავდაცვითი ომის რეჟიმზე გადასვლა მოუწია. ამ ომში ერაყს 

საუდის არაბეთი (რეგიონში  ირანის ყველაზე დიდი მტერი) და ქუვეითი ამარაგებდნენ, 

ვინაიდან ირანი თავს ესხმოდა ქუვეითის ტანკერებს სპარსეთის ყურეში. „ტანკერების 

ომის“ რეჟიმში ირანი არ აძლევდა ნავთობით დატვირთულ ტანკერებს  ყურის დატოვების 

უფლებას. ქუვეითის ტანკერების დასაცავად კონფლიქტში აშშ-ც ჩაერთო. ირანი 

ეკონომიკური წნეხის ქვეშ მოექცა. მას რეგიონში მხოლოდ ერთი სახელმწიფო, სირია 

უჭერდა მხარს. 1988 წელს ერაყის პოზიციები მკვეთრად გაუმჯობესდა. საბოლოო ჯამში, 

ორივე მხარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების გახსნას დათანხმდა. 

ირანის მიზანი, რევოლუცია მეზობელ ქვეყნებში გაევრცელებინა, ვერ შესრულდა.   

ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ აღნიშნულმა დაპირისპირებამ ნიადაგი მოუმზადა ახლო 

აღმოსავლეთის რეგიონში შემდეგ დაპირისპირებას. ერაყს არაბული ქვეყნების 

უზარმაზარი  ვალი დარჩა, რის გამოც იგი 1990 წელს თავს დაესხა ქუვეითს. ირანის 

სტატუს ქვო სადამ ჰუსეინმა 1991 წელს, მას შემდეგ აღიარა, რაც მეორე ომში დამარცხდა.  

 

3. ომის წინაპირობა 

 8 წლიანი ომის ბოლოს ერაყს 14 მილიარდ დოლარის რაოდენობის საგარეო ვალი 

ჰქონდა, ეკონომიკურ კოლაფსის გამო კი მისი გადახდის შესაძლებლობა არ ჰქონდა. სადამი 

აცხადებდა, რომ ირანთან წარმოებული ომით მან არაბული სამყარო იხსნა ირანული 

რევოლუციის ექსპორტისგან , რამაც განაპირობა ახლო აღმოსავლეთში ურთიერთობების 

დაძაბვა და ზოგადი განწყობების ცვლილება.  
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ორმხრივი მოლაპარაკებების ჩაშლის შემდეგ, ოფიციალურმა ბაღდადმა 

გადაწყვიტა ნავთობზე ფასის ხელოვნურად გაზრდით ეკონომიკა გაეუმჯობესებინა და 

ომის დროს დაგროვილი ვალები გადაეხადა, რასაც იგი OPEC-ის ნავთობწარმოების 

შემცირებით აპირებდა. აღნიშნულ ინიციატივას მხარი დაუჭირა თითქმის ყველა წევრმა 

ქვეყანამ, გარდა ქუვეითისა. ამის საპირისპიროდ, ქუვეითმა კიდევ უფრო გაზარდა 

ნავთობმოპოვების ტემპი, რამაც სერიოზულად დააზარალა ერაყის ეკონომიკა და მისი 

ვალის გადახდის გეგმაც შეუძლებელი გახადა. ამის შემდეგ ჰუსეინმა ქუვეითი 

დაადანაშაულა OPEC-ის მიერ დაწესებული კვოტის დარღვევაში. სადამ ჰუსეინმა 

განაცხადა, რომ ქუვეითი ხელს უწყობდა ბაზარზე ნავთობის ფასის დაცემას, ასევე 

დაადანაშაულა ნავთობის ქურდობაში მისი კუთვნილი რუმაილას ნავთობსაბადოდან, 

რომელიც საზღვრიდან ნახევარ კილომეტრში მდებარეობს. აღნიშნულმა მიზეზებმა 

განაპირობა ჰუსეინის რეჟიმის აგრესიული ქმედებები ქუვეითის მიმართ. 5 

1970-იანი წლების სანავთობო ეკონომიკური კრიზისმა მსოფლიოს დაანახა თუ რა 

საფრთხეს შეიცავს ნავთობექსპორტიორი ქვეყნების მიზანმიმართული ზეწოლა ნავთობის 

ფასზე, ამიტომ მსოფლიო, კერძოდ კი ამერიკის შეერთებული შტატები,  ვერ დაუშვებდა 

მონოპოლისტურ კონტროლს შავი ოქროს ფასზე. ერაყის ეკონომიკა კი დღითიდღე, აქამდე 

არნახულ, რეგრესს განიცდიდა. თუ 1989 წელს  ერაყის ეკონომიკური ზრდა 11% იყო, ორი 

წლის შემდეგ მთლიანი ეკონომიკა 51%-ით შემცირდა. ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

კრიზისის მარტივად დაძლევის მიზნით ჰუსეინმა გადაწყვიტა ყველაზე სუსტ მეზობელ 

სახელმწიფოში შეჭრა, რაც თეორიულად საკმაოდ მომგებიანი ჩანდა, მაგრამ ყველაფერი 

გეგმების მიხედვით არ განვითარდა. 

ჰუსეინის გათვლებით ქუვეითის ანექსირების შედეგად მიღებული ზიანი ბევრად 

ნაკლები იქნებოდა მის პოზიტიურ ღირებულებაზე ღირებულებაზე, (COST-BENEFIT) რაც 

დაეხმარებოდა მას, მოეპოვებინა რეგიონში ლიდერის სტატუსი და მოეხდინა საკუთარი 

მოსახლეობის კონსოლიდირება საკუთარი პერსონის მიმართ. ის განამტკიცებდა სტატუს-

კვოსაც და ლიდერის პოზიციას რეგიონში. იქნებოდა ნავთობის უდიდესი ექსპორტიორი 

და მკვეთრად შეცვლიდა საერთაშორისო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სიტუაციას,  მაგრამ 

                                                            
5 Alezemi talal “Kuwaiti foreign policy in light of the Iraqi invasion, with particular reference to Kuwait’s policy towards 
Iraq” 1990-2010.  University of Exeter. 
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მან ვერ გაითვალისწინა საერთაშორისო საფრთხის ფაქტორი, ისევე როგორც 

საერთაშორისო საზოგადოების როლი, რამაც იგი სრულ კრახამდე მიიყვანა.  

ვიდრე უშუალოდ სამხედრო მოქმედებები დაიწყებოდა, ერაყს ჩამოყალიბებული 

ჰქონდა მოთხოვნები: ეს იყო დაუყოვნებელი მორატორიუმი ომის ვალებთან 

დაკავშირებით, ნავთობის ფასის სულ მცირე 25$-ით გაზრდა და არაბული ფინანსური 

დახმარების გეგმა,  (ევროპისთვის მარშალის გეგმის მსგავსი), რომელიც ქვეყანას 

ეკონომიკურად დაეხმარებოდა. 17 ივლისს სადამ ჰუსეინმა მორიგი კონსპირაცია გააჟღერა 

ქუვეითის სიონისტურ მოძრაობასთან თანამშრობლობის შესახებ და დაადანაშაულა ისინი 

არაბული სამყაროს განადგურების მცდელობაში. 6 

სანამ ირანი იყო საფრთხე, ყველა ერაყის მეგობარი იყო, ამერიკის შეერთებული 

შტატებიცა და საბჭოთა კავშირიც. ამერიკამ ერაყი 40 მილიარდის ღირებულების იარაღით 

მოამარაგა, რის გამოც სადამ ჰუსეინი ფიქრობდა, რომ ამერიკა ამ შემთხვევაშიც ერაყის 

მხარეს დადგებოდა და ქუვეითს არ დაუჭერდა მხარს. ბუშის ადმინისტრაცია სადამს 

სესხსაც აძლევდა, რომელსაც ის ერაყის ბირთვული პროგრამის სრულყოფისათვის 

იყენებდა. ჰუსეინი ამერიკის ელჩთან შეხვედრის დროს ხაზს უსვამდა ამერიკისა და ერაყის 

მეგობრობისა და პარტნიორობის მნიშვნელობას ახლო აღმოსავლეთში და იმეორებდა, რომ 

ერაყი მნიშვნელოვანია მათთვის, როგორც დასაყრდენი ძალა ირანის წინააღმდეგ და 

ამერიკის ინტერესებისთვის მებრძოლი რეგიონში. ამერიკის მთავრობა არ იყო მზად 

აღნიშნული ავანტურისთვის. წყაროებიდან კარგად ჩანს, რომ მთავრობის 

ადმინისტრაციაში არავის სჯეროდა, რომ სადამი სამხედრო ოპერაციას დაიწყებდა.  

იმისთვის, რომ ერაყს დაგროვებული ვალი გაესტუმრებინა, მას სჭირდებოდა 

ფული. ამ ფულის მისაღებად კი მას 2 გზა ჰქონდა: ერთი იყო ტრადიციულად ნავთობის 

ექსპორტის გაზრდა (მაგრამ ეს ნიშნავდა, რომ ოპეკი ფასების გაზრდას უნდა 

დათანხმებოდა) ხოლო მეორე გზა იყო, რომ არ გაესტუმრებინა ვალები, ვინაიდან ის 

იბრძოდა მთელი არაბული სამყაროს სახელით ირანული რევოლუციის წინააღმდეგ. 1990 

წელს იორდანიაში გამართულ სამიტზე სადამ ჰუსეინმა ეგვიპტის პრეზიდენტს, მიბარაქს 

და იორდანიის მეფეს, ჰუსეინს სთხოვა, რომ მათ ეცნობებინათ დანარჩენი სპარსეთის 

ყურის ქვეყნებისათვის, რომ ერაყს სჭირდებოდა 30 მილიარდის ოდენობის ახალი სესხი 

                                                            
6 Slantchev branislav, “U.S foreign policy: The first Gulf War”, published in 2016 
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და ომისდროინდელი ვალების განულება. სადამი დაიმუქრა კიდეც, რომ თუ ის ამ ფულს 

ვერ მიიღებდა, აუცილებლად იპოვიდა გზას მის მოსაპოვებლად. 7 

მიუხედავად „დიპლომატიური წნეხისა“ ქუვეთი და არაბთა გაერთიანებული 

ემირატები ქვოტებს არ ცვლიდნენ, რაც ნავთობის ფასის შემცირებას იწვევდა. თუ 1980 

წელს ნავთობის ფასი ბარელისთვის 107$ იყო, იგი 1989 წლისთვის 35$ მდე შემცირდა, რაც 

გამოწვეული იყო ქუვეითისა და ემირატების მიერ საგრძნობლად გაზრდილი წარმოებით.8 

გრძელვადიან პერსპექტივაში მათი ქმედება მომგებიანი იყო ოპეკის წევრი ქვეყნებისთვის, 

თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში იგი კიდევ უფრო ანგრევდა ნავთობის ექსპორტზე 

დიდწილად დამოკიდებული ერაყის ეკონომიკას.  ერაყი ასევე ამტკიცებდა, რომ ქუვეითი 

არაკანონიერად მოიპოვებდა ნავთობს რუმალიის საბადოდან. 9 

ერაყის პერსპექტივიდან, ქუვეითი მისი ერთ-ერთი პროვინცია იყო და მისი 

ნავთობი ერაყსაც ეკუთვნოდა. გარდა ამისა, ის ტერიტორიული შენაძენი , რომელსაც ერაყი 

ქუვეითის დაპყრობით მიღებდა, მნიშვნელოვნად გაამტკიცებდა მის პოზიციას სპარსეთის 

ყურეში. გახდებოდა ნავთობის მსოფლიო საბადოების 20%-ის მფლობელი, მისი 

რესურსები გაუტოლდებოდა საუდის არაბეთის რესურსებს და ოპეკშიც მისი გავლენა 

გაიზრდებოდა. ამას ემატებოდა ის, რომ სადამ ჰუსეინი ქუვეითს „ხელოვნურ ქმნილებად“ 

მიიჩნევდა, რომელიც ბრიტანეთმა ძალადობრივი გზით განაცალკევა ერაყისგან, 

შესაბამისად აღნიშნულ ქმედებას უფრო ძველი პროვინციის დაბრუნების ლეგიტიმაცია 

მიეცა, ვიდრე დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დაპყრობისა. ერაყი ასევე დარწმუნებული 

იყო, რომ ქუვეითი თავისი 16.000-იანი არმიით ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა 

ერაყს.  

ბუშის ადმინისტრაცია არ დაუშვებდა მსოფლიო ნავთობის 2/3-ის კონცენტრირებას 

ერთი ქვეყნის ხელში, რადგან ეს გახდებოდა უდიდესი საფრთხე საერთაშორისო 

სისტემისთვის და ჰეგემონისთვის და ვინაიდან ამერიკას ახსოვდა არაბული ნავთობის 

ემბარგო 1973-1974 წლებში, რომელმაც ამერიკას 97 მილიარდის ოდენობის ზარალი 

                                                            
7 Craft  Douglas “AN OPERATIONAL ANALYSIS OF THE PERSIAN GULF WAR”. Strategic Studies Institute, published 
in 1992 

8 Slantchev branislav, “U.S foreign policy: The first Gulf War” , published in 2016 
9 Mabro, Robert “Political Dimensions of the Gulf Crisis.” Published in 1990, Oxford Institute for Energy Studies 
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მოუტანა მხოლოდ 6 კვირაში. ოპეკი, რომელიც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოთამაშედაც 

კი ჩამოყალიბდა, რაღაც დოზით აუცილებლად უნდა ეკონტროლებინა ამერიკას.10 

 

4. სპარსეთის ყურის I ომი 

1990 წლის 2 აგვისტოს ერაყის არმია ქუვეითის ტერიტორიაზე შევიდა და 

ტერიტორიის ოკუპირება მოახდინა, თუმცა უკვე ივლისიში 35.000 სამხედრო ქუვეითის 

საზღვრებთან იყო განლაგებული. ომის დაწყებამდე მათი რიცხვი 88.000-მდე გაიზარდა. 

Central Intelligence agency-ს მიერ გამოქვეყნებული ცნობებით,  ოკუპაციის ოპერაცია 

დიდხანს იგეგმებოდა.  1979 წელს ერაყი მზად იყო საბრძოლო ქმედებების დასაწყებად, 

მაგრამ აშშ-ის ხელმძღვანელობის მტკიცე პოზიციამ, რომ ისინი უპასუხოდ არ 

დატოვებდნენ აგრესიულ ქმედებებს, ქუვეითში შეჭრა 11 წლით გადაავადა. 

საერთაშორისო საზოგადოების აზრით, მაქსიმუმი რაც ჰუსეინს შეეძლო  იყო 

სასაზღვრო პუნქტების დაკავება, ამიტომ მედიატორის ფუნქციები მხოლოდ არაბულმა 

ქვეყნებმა შეითავსეს, რაც, სამწუხაროდ, უშედეგო აღმოჩნდა. 4 აგვისტოს აშშ-მა და სსრკ-მა 

ერთობლივად დაგმეს ერაყის ქმედებები. 6 აგვისტოს ამერიკისა და გაეროს საერთო 

გადაწყვეტილების შეიმუშავეს 661-ე რეზოლუცია, რის მიხედვითაც დაიწყო ეკონომიკური 

სანქციების დაწესება ერაყზე , აიკრძალა ნავთობის ექსპორტი.  

8 აგვისტოს ოფიციალურმა ბაღდადმა ქუვეითი მე-19 პროვინციად გამოაცხადა, 

რამაც ცხადყო, რომ ჰუსეინი არათუ სასაზღვრო პუნქტებით, არამედ ქუვეითის სრული 

ანექსიით იყო დაინტერესებული. (რაც, ჩემი აზრით, აქამდეც ცხადი იყო). იგივე 8 

აგვისტოს ბუშის ადმინისტრაციამ უბრძანა ქუვეითს „მყისიერი, უპირობო და სრული 

კაპიტულაცია“ .არაბული სამყაროს ლიდერები დარწმუნდნენ, ჰუსეინის რომ მისი მორიგი 

მსხვერპლი შესაძლოა ნებიმიერი მათგანი გამხდარიყო, ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც 

ნავთობის მარაგს ფლობდა. ამის გამო საუდის არაბეთმა კოალიციურ ჯარებს მის 

ტერიტორიაზე განთავსების უფლება მისცა. კოალიციურ ძალებში ჯამში 600ათასი 

ჯარისკაცი გაერთიანდა. (400ათასი აშშ-დან).  

                                                            
10 Craft Douglas “AN OPERATIONAL ANALYSIS OF THE PERSIAN GULF WAR”. Strategic Studies Institute, 
published in 1992 
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აშშ-მ დაიწყო ე.წ „სრულად თავდაცვით მისია“, რათა თავიდან აერიდებინა ერაყის 

მიერ საუდის არაბეთში შეჭრა. 7 აგვისტოს 250.000-იანი არმია უკვე საზღვრებთან იყო 

განლაგებული.  კოალიციური ჯარები შედგებოდა გერმანული, იაპონური, არაბული, 

ქუვეითური, ამერიკული და სხვა ქვეყანათა ჯარებისგან (ჯამში 39). 30 ოქტომბერს 

გაძლიერდა ომის მთავარი ოპერაცია „უდაბნოს ფარი“, შეიარაღებულთა რაოდენობა 

550.000-ს აღწევდა. სიტუაცია საკმაოდ დაძაბული იყო. მიუხედავად სანქციების 

დაწესებისა, კოალიცია მათ მოქმედებას ვერ დაელოდებოდა, ვინაიდან სადამს ჰქონდა 

ატომური იარაღი და მას აუცილებლად გამოიყენებდა.   

გაეროს უშიშროების საბჭომ 29 ნოემბერს კაოლიციის წევრ სახელმწიფოებს 

კონფრონტაციის ნება დართო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ერაყელები არ დატოვებდნენ 

ქუვეითის ტერიტორიას 1991 წლის 15 იანვრამდე.  9 იანვარს ჟენევაში მოწყობილ 

კონფერენციაზე ერთმანეთს შევხვდნენ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი და 

ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი თარიქ აზიზი. 11 

1991 წლის 16 იანვარს, როცა ერაყს უკვე ვადა ამოეწურებოდა, ამერიკის მიერ 

მართულმა კოალიციამ დაიწყო ერთთვიანი დაბომბვითი კამპანია-„უდაბნოს ქარიშხალი“. 

ერაყი არ ჩერდებოდა, მან 30 იანვრისთვის მოახდინა საუდის არაბეთის ქალაქის, ხაფჯის 

ოკუპაცია, მან ასევე დაბომბა ისრაელი, ვინაიდან სურდა ქვეყანა კონფლიქტში ჩაერთო-

ჰუსეინის მხრიდან ეს იყო ტაქტიკური ნაბიჯი, ვინაიდან ეს გამოიწვევდა განხეთქილებას 

ისრაელსა და არაბულ ქვეყნებში და კოალიცია ვეღარ იქნებოდა ერთიანი. „უდაბნოს 

ქარიშხლის“ ოპერაციამ მკვეთრად დააზარალა ერაყი, რის შედეგადაც 15 თებერვალს 

სადამი კომპრომისისთვის იყო მზად-გაეროს რეზოლუციის ანულირების სანაცვლოს იგი 

საკუთარ ჯარს ქუვეითიდან გაიყვანდა. ამერიკამ არ მიიღო აღნიშნული შეთავაზება და 

სადამ ჰუსეინს მისცა 100 საათი, რათა გაეყვანა ძალები ქუვეითიდან-ერაყი ისევ არ 

მოქმედებდა. კოალიციამ დაიწყო სრულმასშტაბიანი ოპერაცია „უდაბნოს მახვილი“- 

ერაყის არმია განადგურდა. 26 თებერვალს ერაყმა ქუვეითი დატოვა, ხოლო ორი დღის 

შემდეგ ხელი მოაწერა დაზავების ოფიციალურ დოკუმენტსაც. მთლიანი კოალიციური 

                                                            
11 Roberts adam. “The Laws of War in the 1990-91 Gulf Conflict”. The MIT Press, (1993-94) updated. 
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დანაკარგი ომში მხოლოდ 489 ადამიანით შემოიფარგლა, როცა ერაყმა ჯამში 35.000 კაცი 

დაკარგა. 12 

საერთაშორისო თანამეგობრობამ გაეროს უშიშროების საბჭოს ლეგიტიმაციით 

წამოაყენა მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა 

ემბარგოს მოხსნა ერაყისთვის : აუცილებელი იყო ქუვეითისთვის მიყენებული ზარალის 

ანაზღაურება, ბიოლოგიური იარაღის განადგურება და ბირთვული პროგრამის შეწყვეტა 

და ასევე უნდა შემოეშვა გაეროს მისიის წარმომადგენლები და მიეცა მათთვის საიდუმლო 

ობიექტების შემოწმების უფლება.  

 

5. რატომ არ ჩამოაშორეს სადამ ჰუსეინი ხელისუფლებას? 

აღნიშნული კონფლიქტის ყველაზე საკამათო საკითხი და ჩვენი მთავარი საკვლევი 

პრობლემა სადამ ჰუსეინის სტატუსია-რატომ ვერ მოახერხა განვითარებულმა მსოფლიომ 

მისი ჩამოგდება? ისტორიის ანალიზის პროცესში რამდენიმე მიზეზის გამოყოფა შეიძლება: 

ერთ-ერთი გახლავთ გაეროს მანდატის შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებდა მხოლოდ 

ერაყის ქუვეითიდან გამოყვანას და არა სადამ ჰუსეინის ჩამოგდებას, ბაღდადში შესვლა 

საერთაშორისო სამართლის გათვალისწინებით ძალაუფლების გადამეტება იქნებოდა. 

 მნიშვნელოვანი მიზეზია ასევე ბუშის ადმინისტრაციის მოსაზრება, რომლის 

მიხედვითაც ერაყის შიდა საქმეებში ჩარევას შეიძლება გამოეწვია არაბული ქვეყნების 

გაერთიანება ამერიკის წინააღმდეგ.  

მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო ისიც, რომ კოალიცია არ იყო მყარი. არაბულ ქვეყნებს 

შეიძლება ერთნაირი პოზიცია ჰქონდათ ერაყი-ქუვეითის საკითხზე, თუმცა ისინი მხარს არ 

უჭერდნენ ჰუსეინის ჩამოგდებას. ერაყი წარმოადგენდა ბუფერულ ზონას ირანსა და 

დანარჩენ არაბულ სამყაროს შორის-შესაბამისად მისი ზედმეტად დასუსტება არც ერთი 

ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნისთვის იყო სარგებლის მომტანი. სადამ ჰუსეინის 

ჩამოგდება გამოიწვევდა რეგიონში ძალაუფლების ვაკუუმს, რაც განაპირობებდა 

ისლამური რევოლუციის სწრაფ გავრცელებას. 

                                                            
12 Slantchev branislav,  “U.S foreign policy: The first Gulf War” , published in 2016 
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ასევე უნდა აღინიშნოს ერაყის შეიარაღებული ძალების, სამხედრო ელიტისა და 

ზოგადად მოსახლეობის დამოკიდებულებას სადამ ჰუსეინის მიმართ-ამერიკამ არასწორად 

შეაფასა დიქტატორის გავლენა საკუთარ შეიარაღებულ ძალებზე.  

სპარსეთი ყურის პირველი ომის შემდეგ ერაყში ჰუსეინის დიქტატურა შენარჩუნდა 

- აშშ-ს იგი შიდაპოლიტიკური ვითარების სტაბილიზაციის გარანტორად ესახებოდა. 

აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკის განხორციელებული პოლიტიკა 

ალტრუსტული არაა და გააჩნია ეროვნულ ინტერესებზე დამყარებული მიზნები. 

აქედან გამომდინარე მისი მოქმედებები, რა თქმა უნდა, არ იყო ალტრუისტული, მას 

ჰქონდა საკუთარი ინტერესები ქუვეითისა და ერაყის ნავთობთან დაკავშირებით, ასევე 

სურდა გავლენის გავრცელება რეგიონში, სადაც გამოჩნდა დასავლური ღირებულებების 

მტერი, ირანი. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რატომაც  არ მოხდა ერაყის დაშლა, ან მისი 

რადიკალური დასუსტება, მას უნდა  დაებალანსებინა ირანი ახლო აღმოსავლეთში. აქედან 

გამომდინარე, ეს ომი იყო აშშ-ს , როგორც ძლიერი სახელმწიფოს მიერ სასურველი 

მსოფლიო წესრიგის შენარჩუნება, ეს კი თავის მხრივ რეალისტი მოაზროვნეების მიერ 

დანახული მსოფლიო ანარქიული წესრიგის შექმნის, ძლიერი სახელმწიფოების  

ინტერესების, ამ შემთხვევაში აშშ-ს ინტერესის, როგორც ერთადერთი მამოძრავებელი 

ინსტრუმენტის ილუსტრირებაა. 13  

 

დასკვნა 

აუცილებელია ითქვას, რომ აღნიშნულ კონფლიქტს  განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ჰქონდა ნატოსთვის, რომელიც ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში 

კონსტრუქტივისტულ საგარეო პოლიტიკას ატარებს. მკვეთრ იდენტურ კრიზისში მყოფ 

ნატოს სპარსეთის ყურის პირველმა ომმა დაანახა ფუკუიამას ჰიპოთეზის „ისტორიის 

დასასრულის“ სიმცდარე, რომლის მიხედვითაც ცივი ომის დასრულება მოიტანდა 

მშვიდობას მსოფლიოში. ამის საპასუხოდ ნატომ განიცადა მნიშვნელოვანი 

ტრანსფორმაცია. ნატომ, ისევე როგორც ცალკე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იპოვა 

                                                            
13 Brzezinski, Zbigniew, “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives,” (Basic Books,), 
published in 1997 
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ახალი მიზეზი, რათა მცირე კონსტრუქციული გარდასახვით შეეცვალათ საგარეო 

პოლიტიკა.  

რაც შეეხება ახლო აღმოსავლეთში გამოკვეთილ სიტუაციას, ჩვენს პირვანდელ 

საკვლევ კითხვას ვრცლად ვუპასუხეთ-სადამ ჰუსეინის მმართველობაში დატოვება, 

პირველ რიგში ამერიკის ინტერესებში შედიოდა, ვინაიდან ერაყი რჩებოდა მთავარ 

ბუფერულ ზონად და ისლამური რევოლუციის ექსპორტის მთავარ შემაკავებლად 

რეგიონში.  

ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედება შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნულ 

ინტერესებზე დაფუძნებული ქმედება, რომელმაც სადამ ჰუსეინს დაუტოვა ძალაუფლება, 

მიუხედავად იმისა, რომ მან პროვოცირება გაუწია არაერთ ომს და გამოიყენა ქიმიური და 

ბიოლოგიური იარაღიც. 
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ხელმძღვანელი: კონსტანტინე შუბითიძე, მოწვეული ლექტორი, თსუ 

 

 

Abstract 

Established in 1815 after the Congress of Vienna, the Vienna system was based on the 

balance of power between the leading states, which was designed to maintain peace. Indeed, for 

almost 40 years, there has been no large-scale conflict. However, the European concert system 

ended with the Crimean War (1853-1856). In fact, all the leading states of Europe were directly or 

indirectly involved in it. It was the bloodiest conflict in Europe between 1815 and 1914. The 

conflict caused the change of the balance of power, which has contributed to significant changes in 

Europe, such as the creation of the Italian and German states. The purpose of this study is to explain 

the causes of war, analyze the role of conflict of interest and mismanagement of the crisis; the 

motivation of each participating state is also explained. Qualitative research methods are used in 

the research – literature review and explanatory design of the case study. In addition, the conflict 

is analyzed with the help of a theoretical framework. To explain the actions of the states involved 

in the Crimean War, the paper utilizes the school of neorealism of International Relations theory: 

offensive realism, balance of power theory and balance of threat theory. The study looked at the 

factors behind the motive for each participant of the conflict – the temptation of increasing power 

on the expense of the weakened Ottoman Empire pushed Russia to aggression and war, as well as 

the misconception that other European nations would support it. The perception of Russia as a 

threat by Britain, France, and Austria and a desire to maintain a balance of power pushed them to 

support the Ottomans. France, meanwhile, strived to recover the damaged prestige. The reason for 
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Sardinia's participation in the war was to gain the favor of Britain and France, so that it could be 

further used in its efforts to unite Italy. For the Ottomans, the reason for starting the war was to 

protect its sovereignty, and this decision was also due to an internal factor - the demand of the 

population to start a war with Russia. In our view, the conflict between the national interests of the 

leading European states has led to conflict. However, the misconceptions of the states are also 

noteworthy. They misjudged the positions of other actors. This led to uninformed decisions from 

Russia, which were rational actions, but the situation led to a large-scale war, which was not in its 

interests. 

 

აბსტრაქტი 

1815 წელს ვენის კონგრესის შემდეგ ჩამოყალიბებული ვენის სისტემა ლიდერ 

სახელმწიფოებს შორის ძალთა ბალანსს ემყარებოდა, რასაც მშვიდობა უნდა 

შეენარჩუნებინა. მართლაც, თითქმის 40 წელი, ფართომასშტაბიანი კონფლიქტი არ 

მომხდარა. თუმცა ევროპის კონცერტის სისტემას ბოლო მოეღო ყირიმის ომით (1853-

1856წწ.). მასში პირდაპირ თუ ირიბად ევროპის ფაქტობრივად ყველა წამყვანი სახელმწიფო 

ჩაერთო. ის ევროპაში 1815-1914 წლებში ყველაზე სისხლისმღვრელი კონფლიქტი იყო. 

კონფლიქტის შედეგად შეცვლილმა ძალთა ბალანსმა ევროპაში ისეთ მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს შეუწყო ხელი, როგორიცაა იტალიისა და გერმანიის სახელმწიფოების შექმნა. 

მოცემული კვლევის მიზანი ომის გამომწვევი მიზეზების ახსნაა. გაანალიზებულია, რა 

როლი შეასრულა ინტერესთა კონფლიქტმა და კრიზისის არასწორმა მენეჯმენტმა; ასევე 

ახსნილია თითოეული მონაწილე სახელმწიფოს ქმედებების მოტივაცია.კვლევაში 

გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდები - ლიტერატურის მიმოხილვა და 

შემთვევის შესწავლის (case study) ახსნითი დიზაინი. ამასთან ერთად, კონფლიქტი 

გაანალიზებულია თეორიული ჩარჩოს დახმარებით. ყირიმის ომში ჩართული 

სახელმწიფოების ქმედებების ასახსნელად ნაშრომში დახმარებულია საერთაშორისო 

ურთიერთობების ნეორეალიზმის სკოლის თეორიები: თავდასხმითი რეალიზმი, ძალთა 

წონასწორობისა და საფრთხის ბალანსის თეორიები. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა 

ის ფაქტორები თუ რა მოტივი ამოძრავებდა თითოეულ კონფლიქტის აქტორს - რუსეთს 

აგრესიისა და ომისკენ უბიძგა დასუსტებული ოსმალეთის იმპერიის ხარჯზე 

ძალაუფლების გაზრდამ და ასევე არასწორმა გათვლამ რომ სხვა ევროპული 
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სახელმწიფოებიც დაუჭერდნენ მხარს. ბრიტანეთის, საფრანგეთსა და ავსტრიას რუსეთის 

საფრთხედ აღქმამ და ძალთა ბალანსის შენარჩუნების სურვილმა უბიძგა ოსმალეთის 

მხარდაჭერისაკენ. საფრანგეთი, ამავდროულად, შელახული პრესტიჟის გამოსწორებაზე 

ზრუნავდა. სარდინისათვის ომში მონაწილეობის მიზეზი იყო ბრიტანეთისა და 

საფრანგეთის კეთილგანწყობის მოპოვება, რათა ეს შემდგომში გამოეყენებინა მის 

მცდელობაში გაეერთიანებინა იტალია. ოსმალეთისათვის კი ომის დაწყების მიზეზი მისი 

სუვერენიტეტის დაცვა იყო, ასევე ეს გადაწყვეტილება განპირობებული იყო შიდა 

ფაქტორითაც - მოსახლეობის მოთხოვნა დაეწყოთ ომი რუსეთთან. ჩვენი დასკვნით, 

კონფლიქტი ევროპის წამყვანი სახელმწიფოების ეროვნულ ინტერესთა შორის 

ერთმანეთთან წინააღმდეგობრიობამ გამოიწვია. თუმცა, ასევე აღსანიშნავია, 

სახელმწიფოების არასწორი აღქმები. ისინი არასწორად აფასებდნენ სხვა აქტორების 

პოზიციებს. ეს რუსეთისგან არაინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებას იწვევდა, 

რაც რაციონალური ქმედებები იყო, თუმცა სიტუაცია ფართომასშტაბიან ომამდე მივიდა, 

რაც მის ინტერესებში არ შედიოდა. 

შესავალი  

1815 წელს, ნაპოლეონის დამარცხების შემდეგ, ვენაში შეიკრიბნენ ევროპის წამყვანი 

სახელმწიფოების დელეგაციები, რათა აღედგინათ ევროპის სისტემა, რასაც შემდეგ 

„ევროპის კონცერტი“ ეწოდა. ვენის კონგრესის შემდეგ ჩამოყალიბებული ვენის სისტემა 

ლიდერ სახელმწიფოებს შორის ძალთა ბალანსს ემყარებოდა და ამ პრინციპზე 

დაყრდნობით ვარაუდობდნენ მშვიდობის შენარჩუნებას. მართლაც, ევროპის ბოლო 

საუკუნეების ისტორიაში ყველაზე დიდი ხანი, თითქმის 40 წელი, ფართომასშტაბიანი 

კონფლიქტი არ მომხდარა. თუმცა ევროპის კონცერტის სისტემას ბოლო მოეღო ყირიმის 

ომით (1853-1856წწ.). მასში პირდაპირ თუ ირიბად ევროპის ფაქტობრივად ყველა წამყვანი 

სახელმწიფო ჩაერთო. ის ევროპაში 1815-1914 წლებში ყველაზე სისხლისმღვრელი 

კონფლიქტი იყო. საომარ მოქმედებებში რუსეთის წინააღმდეგ ჩაერთვნენ ოსმალეთის 

იმპერია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი და სარდინია.1 ყირიმის ომი ევროპის თანამედროვე 

ისტორიაში ერთ-ერთ გარდამტეხ მომენტად მიიჩნევა - მის შედეგად გაიზარდა 

ბრიტანეთისა და საფრანგეთის გავლენა ახლო აღმოსავლეთში, შემცირდა ოსმალთა 

იმპერიისა და რუსეთის გავლენა ბალკანეთისა და შავი ზღვის რეგიონში. ასევე ომის 

                                                            
1 „ The Crimean War’’, Andrew Lambert, [last seen 30.05.2020] 
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/crimea_01.shtml 
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შედეგებმა შეცვალა ვენის სისტემა და ხელი შეუწყო მნიშვნელოვან ცვლილებებს ევროპაში, 

რომლებიც მას შემდეგ დიდ როლს თამაშობენ ევროპის და მსოფლიო პოლიტიკაში, 

მაგალითად იტალიისა და გერმანიის სახელმწიფოების შექმნა.2  

შესაბამისად, ყირიმის ომი საერთაშორისო პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი საკითხია 

და მისი გაცნობისას ბუნებრივად იბადება კითხვა თუ რამ გამოიწვია ომი და რატომ 

ჩაერთო მასში თითოეული სახელმწიფო. აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემისთვის 

ნაშრომში გამოიყენება თვისებრივი კვლევის მეთოდის, შემთხვევის შესწავლის(case study) 

ახსნითი დიზაინი. 

 

1. ყირიმის ომი: წინაპირობა, მიმდინარეობა და შედეგები 

ოსმალეთის იმპერია დაკნინების გზაზე იყო. საფრანგეთის ახალმა მმართველმა, 

ლუი-ნაპოლეონ ბონაპარტმა, გადაწყვიტა ამით ესარგებლა  და პრესტიჟი აემაღლებინა. მან 

ოსმალეთს მოსთხოვა პრივილეგიები კათოლიკე ქრისტიანებისთვის პალესტინაში. 

ოსმალეთის იმპერიაში მცხოვრები ქრისტიანების, რომელთა უმრავლესობაც 

მართმადიდებელი იყო, ერთგვარ „საგარეო მფარველად“ რუსეთი მიიჩნეოდა. ლუი-

ნაპოლეონმა კონსტანტინოპოლში საბრძოლო ხომალდიც გააგზავნა, რათა ზემოქმედება 

მოეხდინა ოსმალეთზე. საბოლოოდ 1852 წლის დეკემბერში, ოსმალთა სულთანმა, 

აბდულმეჯიდ I-მა, რომელსაც ან საფრანგეთის შეეშინდა ან უბრალოდ სურდა 

საფრანგეთისა და რუსეთის პრეტენზიების დაკმაყოფილება და თავიდან მოცილება, 

საფრანგეთის ფაქტობრივად ყველა მოთხოვნას დათანხმდა. ამან რუსეთი გააბრაზა და 

ნიკოლოზ I-მა კონსტანტინოპოლში ელჩად გააგზავნა მენშიკოვი. 1774 წლის ქუჩუკ-

კაინარჯის ზავით რუსეთს გარკვეული უფლებები ენიჭებოდა ოსმალეთის 

მართმადიდებელი ქრისტიანი მოსახლეობის დაცვაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რუსეთი მათ 

მფარველად აღიარებას ითხოვდა ისეთი პირობებით, რომლითაც პირდაპირ ჩაერეოდა 

ოსმალეთის საშინაო საქმეებში, რითაც მის სუვერენიტეტს შელახავდა.3 რუსეთი 

ბრიტანეთისა და ავსტრიისაგან მხარდაჭერას და თუ შესაძლებელი იქნებოდა 

                                                            
2 Joseph Gochal, Jack Levy, Crisis Mismanagement or Conflict of Interests? A Case Study of the Origins of the Crimean 
War (Lexington: Mass.: Lexington Books.2004), 309-342 
3 ibid 
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დასუსტებული ოსმალთა იმპერიისგან ევროპული ნაწილის ჩამოჭრას იმედოვნებდა.4 

ოსმალეთმა რუსეთის შემოთავაზებული პირობები უარყო, რის შემდეგაც მენშიკოვმა 

ულტიმატუმი წაუყენა ოსმალეთს დათანხმებოდა რუსეთის მოთხოვნებს. ოსმალეთმა ეს 

უარყო, მაგრამ საპასუხოდ რუსეთს მისთვის ხელსაყრელი პირობები შესთავაზა, ოღონდ ამ 

შემთხვევაში არ შეილახებოდა ოსმალეთის სუვერენიტეტი. მენშიკოვმა შემოთავაზება 

უარყო და კონსტანტინოპოლი დატოვა. ამის შემდეგ 1853წ. ივლისში ნიკოლოზ I-მა ჯარი 

შეიყვანა ოსმალეთის ტერიტორიაზე - მოლდოვეთსა და ვლახეთში, რათა ვაჭრობისთვის 

მეტი ბერკეტი ჰქონოდა და დაიწყო მოლაპარაკება ავსტრიასთან, საფრანგეთთან, დიდ 

ბრიტანეთთან, პრუსიასთან და ოსმალეთთან კრიზისის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად.5 

ავსტრიამ მხარეები ვენაში მიიწვია მოსალაპარაკებლად, რისი შედეგიც იყო ე.წ. „ვენის 

ნოტა“ 1854წ. აგვისტოში, რომელიც რუსეთის ინტერესებს ფაქტობრივად სრულად 

აკმაყოფილებდა და შესაბამისად რუსეთი მას დაეთანხმა, მაგრამ სულთანმა და მისმა 

მთავრობამ უარყო და გარკვეული ცვლილებები შეიტანა მასში.6 რუსეთი იმედოვნებდა, 

რომ ევროპის სახელმწიფოები მხარს დაუჭერდნენ და აიძულებდნენ ოსმალეთს 

დათანხმებოდა „ვენის ნოტას“, მაგრამ ასე არ მოხდა. რეალურად ორივე მხარეს სურდა 

კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრა, მაგრამ რუსეთი მისი მოთხოვნების შერბილებას, 

ხოლო ოსმალეთი თავისი სუვერენიტეტის შელახვას არ აპირებდა. ამან მოლაპარაკებები 

ჩიხში შეიყვანა და საბოლოოდ ოქტომბერში სულთანმა რუსეთს ულტიმატუმი წაუყენა, 

გაეყვანა ჯარი ოსმალეთის ტერიტორიიდან 15 დღეში, რაც ნიკოლოზ I-მა უარყო და 

შედეგად პორტამ(ოსმალეთის მთავრობა) რუსეთს ომი გამოუცხადა და მის პოზიციებს 

შეუტია.7 რუსეთმა მოახერხა მოეპოვებინა უპირატესობა ხმელეთზე და ასევე  30 ნოემბერს 

სინოპთან ოსმალეთის ფლოტი გაანადგურა. პორტა ცდილობდა ბრიტანეთის და 

საფრანგეთის ომში ჩართვას, რაც სინოპის კატასტროფის შემდეგ მოხერხდა კიდევაც და 

ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა რუსეთს ულტიმატუმი წაუყენეს და დაკავებული 

ტერიტორიის ევაკუაცია მოსთხოვეს. ამ მოთხოვნებს შეუერთდა რუსეთის მოკავშირედ 

ცნობილი ავსტრიაც. 1854წ. მარტში ულტიმატუმს ვადა გაუვიდა და ბრიტანეთმა და 

საფრანგეთმა რუსეთს ომი გამოუცხადეს. მათ თავიდან წარმატებას მიაღწიეს ბალტიის 

                                                            
4 „The Crimean War’’, Andrew Lambert , [last seen 30.05.2020] 
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/crimea_01.shtml 
5 Joseph Gochal, Jack Levy, Crisis Mismanagement or Conflict of Interests? A Case Study of the Origins of the Crimean 
War (Lexington: Mass.: Lexington Books.2004), 309-342 
6 Christian Pfeifer, Crimean War and its and its Impacts on Britain and Europe, (Munich, GRIN Verlag, 2005) 
7 Joseph Gochal, Jack Levy, Crisis Mismanagement or Conflict of Interests? A Case Study of the Origins of the Crimean 
War (Lexington: Mass.: Lexington Books.2004), 309-342 
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ზღვაში, შემდეგ კი ყირიმის ნ.კ.-ზე გადასხეს ჯარი, სადაც გაიმარჯვეს ალმასა და 

ბალაკლავას ბრძოლებში.8 შემდეგ წელს მოკავშირეებს სარდინიის სამეფოც შეუერთდა.9 

მოკავშირეებმა სევასტოპოლის დაკავება მოახერხეს და საბოლოოდ 1856 წელს რუსეთის 

ახალი იმპერატორი, ალექსანდრე II, ზავს დათანხმდა. პარიზის ზავის მიხედვით, რუსეთმა 

დაუბრუნა ოსმალეთს ყველა დაკავებული ტერიტორია, ხოლო მოკავშირეებმა რუსეთს 

დაუბრუნეს მათ მიერ დაკავებული ტერიტორია, მაგრამ რუსეთს შავ ზღვაში ფლოტის 

ყოლა აეკრძალა, რამაც მნიშვნელოვნად შეასუსტა მისი პოზიციები შავი ზღვის რეგიონში. 

სულთანმა პირობა დადო, რომ პატივს სცემდა ქრისტიანების უფლებებს, მაგრამ ამის დაცვა 

მოლდავეთში, ვლახეთსა და სერბეთში საერთაშორისო გარანტიის ქვეშ იქნებოდა და არა 

რუსეთის, როგორც ეს ომამდე მოიაზრებოდა და შედეგად რუსული გავლენა ბალკანეთის 

რეგიონში შემცირდა. ამ ომმა ასევე გაზარდა ბრიტანეთისა და საფრანგეთის გავლენა ახლო 

აღმოსავლეთში.10 ომის შედეგად ევროპაში შეიცვალა არსებული წესრიგი, რამაც ბიძგი 

მისცა მომავალში როგორც ქვეყნების შიდა რეფორმებს, ისე იტალიისა და გერმანიის 

გაერთიანებას. 

 

2. თეორიული ჩარჩო 

ყირიმის ომის გამომწვევი მიზეზებისა და სახელმწიფოების ქცევის 

გასაანალიზებლად ნაშრომში გამოყენებული იქნება რეალიზმის სკოლის 

ქვემიმართულებები: თავდასხმითი რეალიზმი, ძალთა წონასწორობისა და საფრთხის 

ბალანსის თეორიები. ყირიმის ომის გამომწვევი მიზეზების ახსნისას მნიშვნელოვანია 

რეალიზმის სხვადასხვა ქვეთეორიის ერთობლივი გამოყენება, რათა დავინახოთ 

თითოეული სახელმწიფოს ქცევის მოტივები და დავადგინოთ რა პრინციპით 

მოქმედებდნენ ისინი გადაწყვეტილების მიღების დროს.  

თავდასხმითი რეალიზმი ნეორეალიზმის ერთ-ერთ განშტოებად მიიჩნევა. ის 

უკავშირდება ჯონ მირშაიმერის სახელს. თავდასხმითი რეალიზმის მიხედვით, 

საერთაშორისო სისტემის ანარქიულობა სახელმწიფოებს მუდმივად უბიძგებს 

                                                            
8 ‘’The Crimean War’’, Andrew Lambert , [last seen 30.05.2020], 
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/crimea_01.shtml  
9 “What the original Crimean war was all about”, The Economist [last seen 30.05.2020], 
https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/03/18/what-the-original-crimean-war-was-all-about  
10 „The Crimean War’’, Andrew Lambert, [last seen 30.05.2020], 
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/crimea_01.shtml 
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ძალაუფლების მაქსიმიზაციისაკენ და ამ გზით საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნვაზე, 

რადგან არსებობს ალბათობა, რომ სახელმწიფოს ძირითად ინტერესებსა და უსაფრთხოებას 

საფრთხე დაემუქროს გარკვეული დროის შემდეგ. დიდ სახელმწიფოებს მუდმივად 

ექნებათ შიში, რომ რომელიმე გაძლიერდება და ამ შიშის შემცირებას თავისი ძალის 

გაზრდით ან მოწინააღმდეგის დასუსტებით შეეცდებიან. თავდასხმითი რეალისტების 

აზრით, უსაფრთხოებისთვის გადადგმული ნაბიჯები შეიძლება იყოს ტერიტორიული 

ექსპანსია ან სხვა სახის აგრესიული ქმედებები, რომლითაც სახელმწიფო შეძლებას ძალისა 

და პრესტიჟის გაზრდას.11 

ძალთა წონასწორობის თეორიის მიხედვით, ანარქიულ საერთაშორისო სისტემაში 

უსაფრთხოების მისაღწევად სახელმწიფოები ცდილობენ დაამყარონ ან შეინარჩუნონ უკვე 

არსებული ძალთა წონასწორობა, როგორც რეგიონულ ისე მსოფლიო მასშტაბით, 

საფრთხის საპირისპიროდ ალიანსების შექმნით ან მათი პირადი შესაძლებლობის 

გაზრდით.12 

საფრთხის ბალანსის თეორია უკავშირდება სტეფან უოლტის სახელს. ამ თეორიის 

მიხედვით, საფრთხე მომდინარეობს „სახელმწიფოს შეჯამებული შესაძლებლობებიდან, 

აგრესიული ზრახვების მოლოდინიდან და ლოკაციიდან“. თუ რომელიმე სახელმწიფო ამ 

კრიტერიუმების მიხედვით საფრთხეს უქმნის სხვებს, მათი საგარეო პოლიტიკის მთავარი 

პრიორიტეტი დაბალანსება გახდება.13 

 

3. ანალიზი 

ვენის კონგრესის შემდეგ დამყარებული მშვიდობის დარღვევისკენ ევროპულ 

სახელმწიფოებს ბიძგი მისცა ოსმალეთის იმპერიის საკმაოდ დასუსტებამ. ამან რუსეთს 

აგრესიისკენ უბიძგა. ნიკოლოზ I ოსმალეთს ევროპის „სნეულ ადამიანად“ მოიხსენიებდა 

და სურდა მის ხარჯზე ძალაუფლების გაზრდა.  საფრანგეთის შემდეგ, ოსმალეთისთვის 

რუსეთისგან წარდგენილი მოთხოვნები რეალურად არ იყო საფრანგეთის წინააღმდეგ 

მიმართული, არამედ იყო მცდელობა დიპლომატიური ზეწოლით ოსმალეთის იმპერიაზე 

                                                            
11 Glenn Snyder, “Mearsheimer’s World – Offensive Realism and the Struggle for Security: A Review Essay” 
International Security Vol. 27, No. 1(Summer, 2002), 149-173 
12 ალექსანდრე რონდელი, საერთაშორისო ურთიერთობები, (თბილისი, ნეკერი, 2006), 142-149 
13 William Wohlforth, Realism and Foreign Policy, (Oxford, Oxford University edition, 2015) 
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რაც შეიძლება მეტად გაეზარდა თავისი გავლენა და ძალაუფლება. რუსეთს ეგონა, რომ სხვა 

ევროპული სახელმწიფოებიც მისნაირად იფიქრებდნენ და ყველა გამოიყენებდა 

ოსმალეთის დასუსტებას სათავისოდ და ყველა გამოიჩენდა მის წინააღმდეგ აგრესიას და 

რუსეთს მხარს დაუჭერდნენ. ამავე პრინციპით ფიქრობდა, რომ ევროპული 

სახელმწიფოები აიძულებდნენ ოსმალეთს მიეღო „ვენის ნოტა“, ოსმალეთი კი მათ 

შეწინააღმდეგებას ვერ გაბედავდა, შედეგად კი რუსეთი მოახერხებდა თავისი მიზნების 

მიღწევას. თუმცა რუსეთი შეცდა, რის შედეგადაც ჩათრეული აღმოჩნდა მისთვის წამგებიან 

ომში ოსმალეთთან, ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან და სარდინიასთან. 

თავდაპირველად, საფრანგეთმაც გადაწყვიტა გამოეყენებინა ოსმალეთის დაკნინება 

პრესტიჟის ასამაღლებლად, რაც გამოიხატა ლუი-ნაპოლეონის მოთხოვნებში პალესტინაში 

მცხოვრებ ქრისტიანებთან დაკავშირებით. მაგრამ საფრანგეთს არ სურდა ოსმალეთის 

დასუსტება და ამის ხარჯზე რუსეთის გაძლიერება, რადგანაც ეს შეცვლიდა ძალთა 

ბალანსს რუსეთის სასარგებლოდ. ამიტომ გადაწყვიტა ოსმალეთის მხარდაჭერა, რათა ამ 

უკანასკნელს გაეძლო რუსეთის ზეწოლისათვის. ამიტომ ოსმალეთ-რუსეთს შორის 

საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ, საფრანგეთი რუსეთთან ომში ჩაერთო, რათა 

თავიდან აეცილებინა რუსეთის გაძლიერება. ასევე ამ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო 

ნაპოლეონის ომებში მარცხის შემდეგ შელახული პრესტიჟის აღდგენა. 

ბრიტანეთისათვის 1815-1914 წლებში საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებიდან ამ 

შემთხვევაში აღსანიშნავია - ძალთა ბალანსის შენარჩუნება ევროპაში, ზღვებზე ბატონობა 

და თურქეთის შენარჩუნება, რათა მას დაებალანსებინა რუსეთი შავ ზღვაში.14 რუსეთის 

სურვილი გაძლიერებულიყო თურქეთის ხარჯზე ბრიტანეთის ზემოაღნიშნული 

პრინციპების წინააღმდეგ მიმართული გამოდიოდა - რუსეთი ამით დაარღვევდა ძალთა 

ბალანსს, გაბატონდებოდა შავ ზღვაში და ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებით 

ხმელთაშუა ზღვაში გასასვლელს მოიპოვებდა, რაც ბრიტანეთს ზღვებზე ბატონობაში 

კონკურენტს გამოუჩენდა. ე.ი ბრიტანეთის ყირიმის ომში ჩართვა განპირობებული იყო 

თურქეთისა და ძალთა ბალანსის შენარჩუნების მიზნით.15  

რუსეთის გათვლა, რომ ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ავსტრია მას მხარს 

დაუჭერდნენ ოსმალეთის წინააღმდეგ არ გამართლდა, რადგან მოცემულმა 

                                                            
14  Godfrey Davies, ‘’The Pattern of British Foreign Policy 1815-1914’’, Huntington Library Quarterly Vol. 6, No. 3 
(May, 1943), 367-377 
15 ibid 
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სახელმწიფოებმა რუსეთი საფრთხედ აღიქვეს - ის საგრძნობლად ძლიერდებოდა 

სამხედრო თვალსაზრით და ასევე სხვა მაჩვენებლებითაც მზარდ ქვეყანას წარმოადგენდა; 

აშკარა იყო მისი აგრესიული პოლიტიკა, რაც გამოჩნდა ამ შემთხვევაში ოსმალეთის 

წინააღმდეგაც; რუსეთი თავისი ადგილმდებარეობით საფრთხეს წარმოადგენდა 

ცენტრალური ევროპისთვის, შავი ზღვისა და ბალკანეთის რეგიონისთვის(საიდანაც 

შეძლებდა ხმელთაშუა ზღვაზე გასასვლელის მოპოვებასაც). ამ გარემოებებმა უბიძგეს 

საფრანგეთსა და ბრიტანეთს რუსეთის წინააღმდეგ ომში ჩაბმულიყვნენ, რათა 

დაებალანსებინათ მისგან მომავალი საფრთხე, რითაც უზრუნველყოფდნენ ძალთა 

ბალანსის შენარჩუნებასაც. ავსტრიაც ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მოქმედებდა, 

როდესაც შეუერთდა ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ულტიმატუმს რუსეთის წინააღმდეგ 

ოსმალეთის ტერიტორიებიდან ჯარის გაყვანასთან დაკავშირებით.  

სარდინია ყირიმის ომში ჩაერთო, რათა მოეპოვებინა ბრიტანეთისა და, 

განსაკუთრებით, საფრანგეთის მხარდაჭერა, რადგან ქონდა სურვილი გაეერთიანებინა 

იტალია, რასაც ავსტრია დაუპირისპირდებოდა და სარდინიას არ შესწევდა უნარი მარტო 

დაპირისპირებოდა ავსტრიას, ამიტომ საფრანგეთის კეთილგანწყობის მოპოვება მისთვის 

ძალზე მნიშვნელოვანი იყო. ასე რომ ომში ჩართვის შედეგად მოსალოდნელ დანაკარგზე 

მეტი ომში ჩართვით მოპოვებული სარგებელი იქნებოდა. 

ოსმალეთის იმპერია, რომელიც დასუსტებული იყო, თანხმდებოდა საფრანგეთისა 

და რუსეთის სასარგებლოდ დათმობებზე წასვლას, რათა კონფლიქტი თავიდან 

აეცილებინა. თუმცა მიუღებელი იყო რუსეთის იმ მოთხოვნებზე დათანხმება, რომლებიც 

მის სუვერენიტეტს ლახავდნენ, რადგან სუვერენიტეტის შენარჩუნება ფაქტობრივად 

ყველა სახელმწიფოსათვის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამისთვის ოსმალეთმა 

გაბედა დაეწყო ომი ბევრად ძლიერ რუსეთთან. ეს გარკვეულწილად განპირობებული იყო 

სახელმწიფოს შიგნით მოთხოვნებით, რომ რუსეთთან ომი გაჩაღებულიყო. თუმცა პორტა 

ხვდებოდა, რომ მარტო რუსეთის წინააღმდეგ ვერაფერს გახდებოდნენ, ამიტომ მიმართეს 

ძალის სესხების პოლიტიკას და კავშირი შეკრეს ბრიტანეთსა და საფრანგეთთან. 
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დასკვნა 

დასაწყისში დასმულ საკვლევ კითხვაზე თუ რამ გამოიწვია ომი - რატომ ჩაერთო 

მასში თითოეული სახელმწიფო წარმოჩინდა რამდენიმე მიზეზი. რუსეთს აგრესიისა და 

ომისკენ უბიძგა დასუსტებული ოსმალეთის იმპერიის ხარჯზე ძალაუფლების გაზრდამ და 

ასევე არასწორმა გათვლამ რომ სხვა ევროპული სახელმწიფოებიც დაუჭერდნენ მხარს. 

ბრიტანეთის, საფრანგეთსა და ავსტრიას რუსეთის საფრთხედ აღქმამ და ძალთა ბალანსის 

შენარჩუნების სურვილმა უბიძგა ოსმალეთის მხარდაჭერისაკენ. ბრიტანეთის მიერ 

ყირიმის ომში გამარჯვებამ უზრუნველყო ის, რომ რუსეთი მისი ინტერესებისათვის 30 

წლის განმავლობაში საფრთხეს აღარ წარმოადგენდა.16 საფრანგეთის ომში ჩართვა ზემოთ 

აღნიშნულ მიზეზთან ერთად განაპირობა საფრანგეთისა და მისი მმართველის ლუი-

ნაპოლეონის სურვილმა აღედგინა შელახული პრესტიჟი. სარდინისათვის ომში 

მონაწილეობის მიზეზი იყო ბრიტანეთისა და საფრანგეთის კეთილგანწყობის მოპოვება, 

რათა ეს შემდგომში გამოეყენებინა მის მცდელობაში გაეერთიანებინა იტალია. 

ოსმალეთისათვის კი ომის დაწყების მიზეზი მისი სუვერენიტეტის დაცვა იყო, ასევე ეს 

გადაწყვეტილება განპირობებული იყო შიდა ფაქტორითაც - მოსახლეობის მოთხოვნა 

დაეწყოთ ომი რუსეთთან. ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება ის 

მიზეზები თუ რატომ დაირღვია მშვიდობა ევროპაში და რამ გამოიწვია XIXს. ისტორიაში 

ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ომი, რომელმაც დაპირისპირებული მხარეებიდან 

ასეულობით ათასი ადამიანი შეიწირა.17 

 

                                                            
16 ’The Crimean War’’, Andrew Lambert, [last seen 30.05.2020], 
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/crimea_01.shtml  
17 ibid 
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სიცოცხლის უფლების ნეგატიური ასპექტი - ევთანაზია 
 

 

ნინო ნაირაშვილი, გიორგი ბედუაშვილი 

სამართლის პროგრამა 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

აკადემიური ხელმძღვანელი: ბესიკ ლოლაძე, საქართველოს ეროვნული 
უნივერსიტეტის სეუს პროფესორი 

 

Abstract 

Euthanasia is a dilemma of our time, which causes differences of opinion among people of 

any worldview. Differences of opinion are caused by  moral and legal terms. The main issue which 

is given in this research is negative aspect of the life right, which we can associate with euthanasia. 

The aim of the research is to determine how rightful it is for a person to have right to live or die. In 

the study are discussed the current attitude of the different legal systems towards euthanasia and 

the comparison to the Georgian law. This paper examines whether euthanasia is murder or 

assistance of suicide.  There given exact conditions based on which we can implement euthanasia.  

If we consider a person main constitutional right to life than it shloud also have a negative aspect, a 

person should decide himself whether he wishes to live or die, even if he requires doctors assistance. 

This paper will make the readers consider how rightful is hesitant legal policy towards euthanasia 

and if there exists a civilize standart or not.  

 

აბსტრაქტი 

ევთანაზია ჩვენი დროის დილემაა, რომელიც აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს 

ნებისმიერი მსოფლმხედველობის პირთა წრეში. აზრთა სხვადასხვაობა გამოწვეულია 

როგორც მორალური, ასევე სამართლებრივი ასპექტებით. მთავარი საკითხი, რომელიც 

დასმულია ნაშრომში, არის სიცოცხლის უფლების ნეგატიური ასპექტი, რომელშიც 

ევთანაზია მოიაზრება. კვლევის მიზანია, იმის დადგენა, თუ რამდენად გამართლებულია 
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მიდგომა, რომ ინდივიდს არ აქვს სიცოცხლის უფლებასთან ერთად სიკვდილის უფლება. 

განხილულია ევთანაზიის არსი, სხვადასხვა სახელმწიფოს სამართლებრივი სისტემების 

დამოკიდებულება ევთანაზიის მიმართ და მისი შედარება საქართველოს 

კანონმდებლობასთან. ნაშრომში განხილულია ევთანაზიის ლეგალურობის 

სამართლებრივი პრობლემატიკა, დასმულია საკითხი - ევთანაზია მკვლელობაა თუ 

თვითმკვლელობაში დახმარება?! გაწერილია ის ზუსტი გარემოებები, რომლის არსებობის 

შემთხვევაშიც შესაძლებელია ევთანაზიის განხორციელება. თუ ადამიანის ძირითადი 

უფლებაა სიცოცხლის უფლება, მას უნდა ჰქონდეს ნეგატიური ასპექტიც, პიროვნებამ 

თავად უნდა განკარგოს თავისი სიცოცხლე, გადაწყვიტოს სურს თუ არა თვითმკვლელობა, 

თუნდაც ამაში ექიმის დახმარება სჭირდებოდეს. მოცემული ნაშრომი მკითხველს 

დააფიქრებს თუ რამდენად სწორია მერყევი სამართლებრივი პოლიტიკა ევთანაზიის 

მიმართ და არსებობს თუ არა საერთო ცივილიზებული სტანდარტი. 

 

შესავალი  

ზოგადად, ადამიანის ძირითადი უფლებები არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც 

ფაქტობრივად აგებულია სამართალი და მთელი მისი სისტემა. ძირითად უფლებათა შორის 

გამორჩეული ადგილი უკავია სიცოცხლის უფლებას.  ის ერთგვარი წინაპირობაა სხვა 

ძირითადი უფლებებისათვის, რადგან სიცოცხლის გარეშე არ არსებობს არც ადამიანი და 

არც მისი უფლებები. თუ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, ისმის კითხვა, წყვეტს თუ არა 

ადამიანი რამდენად განკარგავს ამ უფლებას? აქვს თუ არა უფლება უარი თქვას 

სიცოცხლეზე? არსებობს კი სიცოცხლის უფლების ნეგატიური ასპექტი - სიკვდილის 

უფლება?  

წინამდებარე ნაშრომში განხილული იქნება ევთანაზია, როგორც სიცოცხლის 

უფლების ნეგატიური ასპექტი. ასევე გავაანალიზებთ საქართველოს მოქმედ 

კანონმდებლობასა და განვიხილავთ შესაძლო განვითარების მორალურ, სამართლებრივ და 

სხვა ასპექტებს.  

1. ევთანაზიის ცნება, არსი და მიზანი 

ევთანაზის საკითხი პირდაპირ კავშირშია სიცოცხლის უფლებასთან, რადგან 

სწორედ იგი გულისხმობს სიცოცხლეზე უარის თქმას და საკმაოდ პრობლემატური 
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საკითხია მთელს მსფოლიოში, როგორც სამართლებრივი, ასევე მორალური კუთხით. 

„ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია“ არ აკონკრეტებს თავის პოზიციას ამ 

საკითხთან მიმართებაში და უტოვებს სახელმწიფოებს შესაძლებლობას, შიდა 

კანონმდებლობით მოაწესრიგონ ევთანაზიის საკითხი, რადგან სხვადასხვა სახელმწიფოთა 

სხვადასხვა მსოფლმხედველობა და რელიგიური თუ სხვა შეხედულებები განაპირობებს 

ევთანაზიის მიმღებლობის საკითხს.  

ტერმინი „ევთანაზია“ ბერძნული წარმომავლობისაა, შედგება ორი ნაწილისგან „ეუ“ 

და „თანატოს“, რაც „კარგ სიკვდილს“ ნიშნავს.1 ევთანაზია გულისხმობს ადამიანის 

სიკვდილის დაჩქარებას, გაუსაძლისი ტკივილისგან გათავისუფლების მიზნით, რაც 

გამოწვეულია განუკურნებელი დაავადებით.  ევთანაზია იყოფა რამდენიმე კრიტერიუმის 

მიხედვით, ესენია: აქტიური და პასიური, პირდაპირი და არაპირდაპირი, ნებაყოფლობითი 

და იძულებითი. თუმცა, ნაშრომში ყურადღება გამახვილებული იქნება აქტიურ და პასიურ 

ევთანაზიაზე, ვინაიდან სწორედ ამ დაყოფის მიხედვით წყვეტს კანონმდებლობა 

ევთანაზიის ლეგალურობას. აქტიური ევთანაზია გულისხმობს დაავადებული პირის 

მიმართ რაიმე სიკვდილის დამაჩქარებელი პრეპარატის გამოყენებას, რაც იურიდიულ 

ლიტერატურაში „აქტიური ნემსის პრიცნიპითაა“ ცნობილი, ხოლო პასიური ევთანაზია 

გულისხმობს დაავადებულისთვის მკურნალობის შეწყვეტას. შეიძლება ითქვას, რომ 

ევთანაზიის საკითხი, არა მარტო, სიცოცხლის, არამედ ღირსების უფლებასთანაც არის 

კავშირში. როდესაც ადამიანი უკურნებელი სენით არის დაავადებული, ნელ-ნელა მისი 

სხეული მის კონტროლს არ ექვემდებარება და ვარდება ერთგვარ დამამცირებელ 

მდგომარეობაში, მას უნდა ჰქონდეს უფლება დაიცვას საკუთარი ღირსება და თავად 

განკარგოს თავისი სიცოცხლე. ევთანაზიის მიზანია, ადამიანს მისცეს არჩევნის უფლება, 

თავად გადაწყვიტოს, სურს თუ არა სიცოცხლის გაგრძელება და ამაში მოითხოვოს ექიმის 

დახმარება.  

 

2. მიდგომები სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემებში 

იმის მიხედვით დასჯადია თუ არა ევთანაზია, ქვეყნები იყოფა სამ კატეგორიად: 1) 

სახელმწიფოები სადაც ევთანაზია დასჯადია, როგორც მკვლელობა. მაგალითად, ინგლისი 

                                                            
1 მზია ლეკვეიშვილი, გოჩა მამულაშვილი, ნონა თოდუა,  სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი I), 
თბილისი, „მერიდიანი“, 2019, გვ. 81. 
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რუსეთი; 2) სახელმწიფოები, სადაც ევთანაზია ითვლება შემამსუბუქებელ გარემოებად. 

მაგალითად, საქართველო, გერმანია, ავსტრია; 3) სახელმწიფოები, სადაც ევთანაზია არაა 

დასჯადი. მაგალითად, პერუ, ნიდერლანდები, ბელგია, ურუგვაი.  

პირველი სახელმწიფო, რომელმაც ევთანაზია სრულიად ლეგალურად გამოაცხადა, 

იყო ნიდერლანდები. ქვეყანაში 2002 წლიდან მოქმედებს სამართლებრივი აქტი - 

„მსხვერპლის თხოვნით და თვითმკვლელობაში დახმარების მიზნით სიცოცხლის 

შეწყვეტის შესახებ“. გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის 216-ე პარაგრაფი 

ითვალისწინებს მკვლელობას მსხვერპლის თხოვნით და ადგენს, რომ: „თუ პირი 

მსხვერპლის დაჟინებული და რეალური თხოვნით მოუსპობს მას სიცოცხლეს, იგი 

დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით 6 თვიდან 5 წლამდე.“2   რუსეთის კანონმდებლობა 

კრძალავს როგორც აქტიურ, ასევე პასიურ ევთანაზიას. უფრო მეტიც, „რუსეთის 

მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ კანონში გვხვდება მუხლი, რომლის 

მიხედვითაც: „სამედიცინო მუშაკებს ეკრძალებათ ევთანაზიის განხორციელება, რაც 

გულისხმობს პაციენტის თხოვნით სიკდვილის დაჩქარებას ნებისმიერი მოქმედებით 

(უმოქმედობით) ან პრეპარატით, მათ შორის მკურნალობის შეწყვეტა, რომელიც ადამიანის 

სიცოცხლეს ინარჩუნებს.“3 

 

3. ევთანაზია საქართველოს სამართლებრივ აქტებში 

საქართველოს კანონმდებლობით პასიური ევთანაზია სისხლისსამართლებრივად 

დასჯადი ქმედება არ არის. სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს აქტიური 

ევთანაზიის დასჯადობის საკითხს და მკვლელობას მსხვერპლის თხოვნით მიიჩნევს 

შემამსუბუქებელ გარემოებად. სსკ.-ის 110-ე მუხლი განსხვავებით გერმანიისგან, 

აკონკრეტებს მიზანს, თუ რა მიზნით უნდა განხორციელდეს ქმედება, კერძოდ, 

მომაკვდავის ძლიერი ფიზიკური ტკივილისგან გათავისუფლება. გარდა ამისა, 

„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის“ 151-ე მუხლის თანახმად: „სამედიცინო 

პერსონალს, აგრეთვე ნებისმიერ სხვა პირს, ეკრძალება ევთანაზიის განხორციელება ან ამ 

                                                            
2 German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB), Section 216,  https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1951    [Last seen 09.07.2020]; 
3 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Статья 45.  



104

 

 

უკანასკნელში მონაწილეობის მიღება.“4  კანონში ეს ჩანაწერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს 

იმაზე, რომ აქტიური ევთანაზია მკაცრადაა აკრძალული საქართველოში, თუმცა რამდენად 

სწორია ეს მიდგომა და ხომ არ ირღვევა ამით ერთ-ერთი ფუნდამენტური ადამიანის 

ძირითადი უფლება - სიცოცხლის უფლება?  

 

4. სამართლებრივი ასპექტი 

ევთანაზიის საკითხი საკმაოდ აქტუალურია, არსებობს მრავალი მოსაზრება და 

მიდგომა მის მიმართ. არსებობს მრავალი არგუმენტი, როგორც მომხრე, ისე 

მოწინააღმდეგეთა მხარეს. პირველ რიგში, ევთანაზიას განვიხილავთ, როგორც სიცოცხლის 

უფლების ნეგატიურ ასპექტს. თუკი ადამიანს აქვს უფლება იცოცხლოს, ამ სიცოცხლის 

განმავლობაში გამოიყენოს სხვა ძირითადი უფლებები, რატომ არ შეიძლება ადამიანმა 

განკარგოს საკუთარი სიცოცხლე თავად და რატომ არ შეუძლია ამ უფლებაზე განაცხადოს 

უარი? ამ საკითხთან მიმართებაში განსაკუთრებით საინტერესო იყო ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „პრეტი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ“, სადაც სასამართლო აღნიშნავს, რომ „ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის“ მე-2 მუხლის, კერძოდ “სიცოცხლის უფლების ინტერპრეტაცია, როგორც 

ადამიანისთვის სიკვდილის უფლების მინიჭება, დაუშვებელია.”5   თუმცა, ამ პოზიციას არ 

ვიზიარებთ და ვთვლით, რომ კონვენციამ შესაძლებლობა მისცა სახელმწიფოებს, თავად 

მოეწესრიგებინათ ეს საკითხი შიდა კანონმდებლობით. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო 

სარგებლობს მხოლოდ უფლებით, მაგრამ არ იღებს საკუთარ თავზე ვალდებულებას. 

შესაბამისად, ვთლით, რომ სასამართლოს ამგვარი განმარტება წინააღმდეგობაში მოდის 

ბევრ სამართლებრივ თუ მორალურ საფუძვლებთან, რომელზეც აგებულია მთლიანად 

ადამიანთა უფლებათა დაცვის სისტემა.  

განვიხილოთ ის შუალედური პოზიცია, რომელიც პასიურ ევთანაზიას დასაშვებად 

მიიჩნევს, ხოლო აქტიურს არა. სისხლისსამართლებრივად დასჯადია დანაშაული, 

რომელიც ჩადენილია, როგორც მოქმედებით ასევე უმოქმედობით. აქტიური ევთანაზია 

ხორციელდება მოქმედებით, კერძოდ, სიკვდილის დამაჩქარებელი პრეპარატის შეყვანით. 

                                                            
4 საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, 151-ე მუხლი.  
5 CASE OF PRETTY v. THE UNITED KINGDOM, 29.04.2002 [Last seen 09.07.2020]; 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-60448%22]} 
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პასიური ევთანაზია გულისხმობს მკურნალობის შეწყვეტას, ანუ იმ პრეპარატების 

გამოყენების შეწყვეტას, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს ინარჩუნებს, რაც ფაქტობრივად 

იგივე „დანაშაულია“, უბრალოდ ჩადენილი უმოქმედობით. თუ კანონმდებელი 

დანაშაულად მიიჩნევს ქმედებას აქტიური მოქმედებით, მაშინ იგივე ქმედება 

უმოქმედობით რატომ არაა დანაშაული? და პირიქით, თუ უმოქმედობა მისაღებია, რატომ 

არაა მისაღები მოქმედება? როდესაც პირი არის განუკურნებელი სენით დაავადებული, 

სურს სიკვდილი, სურს თვითმკვლელობა, საკუთარი ფიზიკური რესურსით ვერ ახერხებს, 

რომ თავად დაასრულოს სიცოცხლე და თვითმკვლელობაში ითხოვს დახმარებას, ვინ 

გამოდის ექიმი, რომელიც სიკვდილის დამაჩქარებელ პრეპარატს შეიყვანს პაციენტის 

ორგანიზმში? - თანამონაწილე, კერძოდ კი დამხმარე. თუმცა, დამხმარე ისჯება მაშინ, 

როდესაც სსკ.-ის მიხედვით დასჯადი ქმედების განხორციელებაში ეხმარება პირს. 

თვითმკვლელობა დასჯადი არ არის და ვერ იქნება. თუ სახეზე არ გვაქვს დანაშაული, მაშინ 

რაში დახმარებისთვის ვსჯით ექიმს?  

 

5. ამორალური ქმედება თუ გამართლებული მკვლელობა?! 

საქართველოს ისტორიიდან, ტრადიციიდან და რელიგიიდან გამომდინარე, 

ზოგადად მკვლელობა ითვლება ამორალურ ქმედებად, რადგან ცნება „არა კაც-ჰკლა“ ერთ-

ერთი მთავარი ფუნდამენტია, რომელზეც აგებულია მთელი ქრისტიანული რელიგია და 

შესაბამისად, ეს არის მთავარი არგუმენტი ქრისტიანული სამყაროს წარმომადგენლებისა, 

რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ევთანაზიას. ერთ-ერთი ქართველი სასულერო მოღვაწე, მამა 

კონსტანტინე გიორგაძე აღნიშნავს: „ევთანაზიას “სიკვდილის კულტურა” უწოდეს. ეს არის 

არა მხოლოდ იდეებისა და შეხედულებების განსაკუთრებული ერთობა, რომელიც 

ამართლებს მკვლელობას, არამედ ეს არის დასავლური ცივილიზაციის მიერ შობილი 

აზროვნების განსაკუთრებული ტიპი, მენტალიტეტი, რომლის საფუძველშიც 

თავისუფლების ცრუ გაგება დევს.“6  საქართველოს მოქალაქეთა შორის, არიან ისეთი 

ადამიანებიც, ვინც რელიგიის მიმდევრები არ არიან. ევთანაზიის აკრძალვა რელიგიური 

მიდგომებიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად უთანასწორო მდგომარეობაში აყენებს სხვა 

მოქალაქეებს, რაც კონსტიტუციური ნორმის მორიგი დარღვევაა. ამას გარდა, ადამიანი, 

                                                            
6 „ვის აწყობს ევთანაზია?“, ქეთი ჭელიძე, http://www.ambioni.ge/vis-awyobs-evtanazia [ბოლოს ნანახია 
09.07.2020] .  
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რომელიც უკურნებელი სენითაა დაავადებული და ავადმყოფობის ბოლო სტადიაზე 

განიცდის ძლიერ ფიზიკურ თუ სულიერ ტკივილს, რელიგია ავალდებულებს მას აიტანოს 

ეს ყოველივე, იმაზე აპელირებით, რომ ეს არის უფლის მიერ მოძებული სატანჯველი და 

ხორციელ მდგომარეობას მნიშვნელობა არ აქვს. უკანა პლანზე გადადის სიცოცხლის, 

ღირსების, თანასწორობის  და ზოგადად თავისუფალი არჩევნის უფლება. ისმის კითხვა, რა 

უფრო ამორალური და არაჰუმანურია, უყურო ადამიანს, რომელიც განიცდის სულიერ და 

ფიზიკურ ტანჯვას, თუ დაეხმარო მას, რომ დადგეს ისედაც გარდაუვალი სიკვდილი. 

როდესაც შედეგი გარდაუვალია, არსებობს ზუსტი დიაგნოზი და ფაქტობრივად 

სიცოცხლის შენარჩუნების შანსი ნულის ტოლია, ადამიანს ვტოვებთ უმწეო 

მდგომარეობაში და ფაქტობრივად ჩვენი უმოქმედობით ვახორციელებთ წამებას, ვინაიდან 

ძლიერ ფიზიკურ და სულიერ ტანჯვას განიცდის ადამიანი, ითხოვს დახმარებას, ჩვენ კი არ 

ვახორციელებთ არანაირ მოქმედებას, რათა ეს ტანჯვა დასრულდეს.  

 

6. აქტიური ევთანაზიის გარემოებები და პირობები 

აქტიური ევთანაზია შესაძლოა გახდეს ერთგვარი იარაღი მკვლელობის 

გამართლებისთვის, ამიტომ კონკრეტულად უნდა გაიწეროს ის გარემოებები, რომლებიც 

დასაშვებს გახდის აქტიურ ევთანაზიას და მკაცრად უნდა იყოს კონტროლირებადი 

შესაბამისი დაწესებულებების მიერ. ევთანაზიის განხორციელებისთვის აუცილებელი 

გარემოებებია: პაციენტის ნება, რომელიც ნათლად არის ჩამოყალიბებული; ავადმყოფის 

ძლიერი ტანჯვა, აგრეთვე განკურნების შეუძლებლობა; პაციენტის ცოდნა, თავისი 

დაავადების შესახებ; შედეგის გარდაუვალობა, ალტერნატიული გამოსავლის არ არსებობა, 

რაც საშუალებას მისცემს პაციენტს შეინარჩუნოს სიცოცხლე; დამოუკიდებელი 

სამედიცინო მუშაკის დასკვნა; მოქმედი პირის მიზანი უნდა იყოს ძლიერი ფიზიკური 

ტკივილისგან გათავისუფლება.  მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფაქტორია, თუ რა 

ასაკიდან უნდა იყოს დაშვებული ევთანაზია. მსოფლიოში ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, 

რომელზეც ევთანაზია განხორციელდა იყო 9 წლის ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა თავის 

ტვინის სიმსივნე. მომხრეთა აზრით, არ შეიძლება, თუნდაც ბავშვი ვამყოფოთ ფიზიკურ და 

სულიერ ტანჯვაში მათი ნების საწინააღმდეგოდ და მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, 
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თავად მიიღონ გადაწყვეტილება.7 მოწინააღმდეგეთა აზრით, ბავშვის გონება არ არის 

იმდენად განვითარებული, რომ სწორად აღიქვას მოვლენები და მიიღოს გადაწყვეტილება.  

სამართლებრივი თვალსაზრისით, სიცოცხლის უფლება ადამიანს აქვს დაბადებიდან. თუ 

ადამიანს ვანიჭებთ სიცოცხლის განკარგვის უფლებას და მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ 

სიცოცხლის უფლებას ნეგატიური ასპექტი აქვს, მაშინ ეს ნეგატიური ასპექტი უნდა 

ჰქონდეს მთელი ამ უფლების განხორციელების განმავლობაში, ანუ დაბადებიდან 

სიკვდილამდე. ასევე, თუ ვუშვებთ იმ ფაქტს, რომ ზრდასრულ ადამიანს უნდა 

შევუმსუბუქოთ მდგომარეობა და დავეხმაროთ მისი სურვილის შესაბამისად 

გათავისუფლდეს ამ ტანჯვისგან, მაშინ ანალოგიური უფლება უნდა ჰქონდეს 

არასრულწლოვანსაც და ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს გადაწყვეტილების მიღების 

უნარი.  

 

დასკვნა 
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7 „Belgium authorised euthanasia of a terminally ill nine and 11-year-old in youngest cases worldwide“, Henry Samuel, 
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/07/belgium-authorised-euthanasia-terminally-nine-11-year-old-youngest/ 
[Last seen 09.07.2020]. 
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საერთაშორისო ჩვეულება, როგორც საერთაშორისო სამართლის 
უმნიშვნელოვანესი წყარო 

 

 

გიორგი ჩაჩხიანი 

იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აკადემიური ხელმძღვანელი: აკაკი ჩანადირი, თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი 

 

Abstract: 

The use of custom in the national legal system has a subsidiary and complementary function 

to the law, but it is interesting to see how a number of international legal relations are governed by 

the customary international law in international legal system. In the twentieth century in 

international law, unlike national systems, custom began to shape as one of the main sources of 

international law. Even today, custom does not lose its relevance to international law, as the Article 

38 of the ICJ Statute, which lists the sources of international law, directly indicates the importance 

of using international custom as a source of international law. Hence, the role of customs and it’s 

interrelationship with modern international law and its application by international judicial 

institutions in interstate disputes is a very important matter to the international law, but at the same 

time, due to the inconsistent application of above mentioned practices, certain difficulties have 

come up in various cases. Hence, the aim of this paper is to embody the issues related to the usage 

of international customs by the International Court of Justice in interstate disputes. In particular, 

topics, regarding applicability of international customs in certain states, as well as, question of 

effectivity of these measures will be discussed. For these reasons, the paper is based on analytical, 

deductive and inductive research methods, as well as analysis of case law of international judicial 

institutions, axiomatic explanations of norms and authorial evaluations of key parts of this topic. 
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აბსტრაქტი 

ჩვეულების გამოყენებას ეროვნულ სამართლებრივ სივრცეში სუბსიდიური და 

ერთგვარად სამართლისათვის დამხმარე და შემვსები ფუნქცია აკისრია, მაგრამ 

საინტერესოა როგორ უყურებს მთელი რიგი საერთაშორისო სამართლებრივი 

ურთიერთობების ჩვეულებებით მოწესრიგებას თავად საერთაშორისო სამართალი და 

საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემა.  მეოცე საუკუნეში ჩვეულება, განსხვავებით 

ნაციონალური სისტემებისგან, საერთაშორისო სამართალში ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროს 

სახით იწყებს ჩამოყალიბებას. დღევანდელი მოცემულობითაც ჩვეულება საერთაშორისო 

სამართლისთვის კვლავაც არ კარგავს აქტუალურობას, რამეთუ საერთაშორისო 

სასამართლოს(ICJ)  მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, ICJ-ის სტატუტის 38-ე მუხლი, 

რომელიც საერთაშორისო სამართლის წყაროთა ჩამონათვალს იძლევა, პირდაპირ 

მიუთითებს საერთაშორისო ჩვეულების საერთაშორისო სამართლის წყაროდ გამოყენების 

მნიშვნელობაზე, შესაბამისად ჩვეულების როლი და ურთიერთმიმართება თანავედროვე 

საერთაშორისო სამართალთან, სახელმწიფოთაშორისი დავების დროს მისი, როგორც ერთ-

ერთი ძირითადი და სახელმძღვანელო წყაროს გამოყენება მართლმსაჯულების 

საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ, დღესაც კი მეტად აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს, 

მაგრამ ამავედროს, ხშირ შემთხვევაში, პრაქტიკის არაერთგვაროვნების გამო გარკვეულ 

სირთულეებსაც წარმოშობს, ამიტომაც ნაშრომის მიზანია იმ პრობლემების წარმოჩენა, 

რომელიც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ სახელმწიფოთაშორის 

დავებში საერთაშორისო ჩვეულების გამოყენების საკითხებს უკავშირდება, კერძოდ, რა 

შემთხვევაში მიიჩნევა ესა თუ ის სახელმწიფოებრივი პრაქტიკა მბოჭავად და რამდენად 

შეუძლია მხარეს საერთაშორისო ჩვეულებაზე დაყრდნობა თავისი მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად, საამისოდ  ნაშრომი ეფუძნება ანალიტიკური, დედუქციური და 

ინდუქციური კვლევის მეთოდებს, მართლმსაჯულების საერთაშორისო ინსტიტუტების 

პრეცედენტული სამართლის ანალიზს, ნორმათა აქსიომატურ განმარტებებს და 

აღნიშნული საკითხის საკვანძო დეტალების ავტორისეულ შეფასებებს. 
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შესავალი 

 მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სახელშეკრულებო მოლაპარაკებების პრაქტიკის 

დამკვიდრებამდე, საერთაშორისო სამართალი მეტწილად ჩვეულებით წესებს მოიცავდა. 

ჩვეულება ეს განსაზღვრული ურთიერთობების რეგულირების დამკვიდრებული წესია, 

რომელსაც კონკრეტული სოციალური ჯგუფი სავალდებულო ძალის მქონედ მიიჩნევს. 

კაცობრიობის განვითარების საწყის ეტაპზე ადამიანთა ურთიერთობებს სწორედ რომ 

ჩვეულება აწესრიგებდა, რომელიც ამ თვალსაზრისით სამართლის ფუნქციასაც 

ასრულებდა.1 ჩვეულების განვითარებას საფუძვლად გრძელი ისტორიული პროცესი 

უდევს, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფოებრივი პრაქტიკა და ამ პრაქტიკის 

სავალდებულო ხასიათის აღიარება ნორმატიულ წესად იქცა. ჩვეულების საფუძველი ისაა, 

რომ იგი სუვერენული სახელმწიფოების თანხმობას ემყარება. მისი ჩამოყალიბება ნელი 

პროცესია, რომელიც ზოგჯერ რამდენიმე წელი და საუკუნეც კი გრძელდება. ამ დროის 

განმავლობაში სახელმწიფოები ერთნაირად იყენებენ მოცემულ ქცევის წესს, ან არ 

აპროტესტებენ მის გამოყენებას საერთაშორისო-სამართლებრივ პრაქტიკაში, თუმცა დღეს 

ისეთი წესიც გვხვდება, რომელსაც ნორმად ჩამოყალიბებისთვის წამები დასჭირდა,ასე 

მოხდა მას შემდეგ,რაც საბჭოთა კავშირმა კოსმოსში თანამგზავრი გაუშვა, რომელმაც სხვა 

სახელმწიფოების საჰაერო სივრცეს გადაუარა, რაც მანამდე კონკრეტული სახელმწიფოების 

იურისდიქციის ქცეშ მყოფ სივრცედ ითვლებოდა.2 

ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართალი მოიცავს წესებს, რომლებიც 

გამომდინარეობს სამართლად აღიარებული ზოგადი პრაქტიკიდან და არსებობს 

სახელშეკრულებო სამართლისგან დამოუკიდებლად, რომლისგან განსხვავებითაც 

ჩვეულებითი სამართალი დაუწერელი ბუნებისაა. იმისათვის, რომ დამტკიცდეს რაიმე 

წესის ჩვეულებითი ბუნება, უნდა არსებობდეს სახელმწიფო პრაქტიკის ობიექტური 

მტკიცებულებები და საერთაშორისო საზოგადოებას უნდა სჯეროდეს, რომ ეს წესი 

იურიდიულად სავალდებულო ხასიათს ატარებს - ეს სუბიექტური ელემენტი ცნობილია, 

როგორც opinio juris. ამ ორი ელემენტის კრიტერიუმები იმისათვის, რომ მოხდეს 

ჩვეულების იდენტიფიცირება მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 

არაერთ საქმეში იქნა ასახული, მათ შორის, 1969 წლის ჩრდილოეთის ზღვის 

                                                            
1 მარინე ბაბუნაშვილი, თამარ აბაშიძე, ნატალია კირილენკო, ანგელინა ანტიპოვა, ქართულ-რუსული 
განმარტებითი იურიდიული ტერმინების ლექსიკონი (თბილისი: სამართლებრივი დახმარების ცენტრი Fides 
et spes, 2015), გვ 287. 
2 ლევან ალექსიძე, თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი (თბილისი:  „იურისტების სამყარო“, 2015), გვ 24. 



113

 

 

კონტინენტური შელფის საქმეებშიც-გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა დანიის 

წინააღმდეგ/გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა ნიდერლანდების წინააღმდეგ.3 

 საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის, როგორც სამართლის წყაროს ბუნების 

შესწავლა ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნიდან იწყება და ეს პროცესი დღემდე დინამიურად 

მიმდინარეობს, ვინაიდან  „მომენტალური ჩვეულებითი სამართალის“ შექმნა უახლეს 

ისტორიასა და კოსმოსური სივრცის ათვისებას უკავშირდება.  საერთაშორისო ჩვეულება 

საერთაშორისო სამართლის დარგის კვლევისთვის მეტად აქტუალურ და ამავედროს 

პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს, რადგანაც სახელმწიფოებს ხშირ შემთხვევაში სწორად 

არ ესმით საერთაშორისო ჩვეულებითი ნორმების გამოყენება. წინამდებარე ნაშრომში 

წარმოდგენილი იქნება საერთაშორისო ჩვეულების ბუნების თეორიული, დოგმატური და 

მეტწილად მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს პრეცედენტული 

სამართლის პრაქტიკული ანალიზი, ვინაიდან საერთაშორისო სასამართლომ ჩვეულება, 

როგორც საერთაშორისო სამართლის წყარო, გამოიყენა ისეთ მნიშვნელოვან საქმეებში, 

როგორებიცაა ნიკარაგუა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ(1986), კოლუმბია 

პერუს წინააღმდეგ(1950), საფრანგეთი თურქეთის წინააღმდეგ(1926), დიდი ბრიტანეთი 

ნორვეგიის წინააღმდეგ(1951) და სხვა. 

 

1 ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართლის განვითარება და მართლმსაჯულების 

საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტის 38-ე მუხლი 

 ჩვეულების, როგორც საერთაშორისო სამართლის წყაროს ერთ-ერთი პირველი 

მითითება დოქტრინაში ფრანცისკო სუარესის ნაშრომებს უკავშირდება. ნაწარმოებში  „De 

legibus ac cleo legislatore“,რომელიც 1612 წელს გამოიცა, სუარესი ასახელებს იმ ორ 

ელემენტს, რომლიდანაც ჩვეულებითი სამართალი შეიძლება გამომდინარეობდეს, 

კერძოდ, კონსენსუსი და გაგების თანხმობის შესაბამისობა.4 მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი 

ელემენტი სუარესის მიერ გაგებულ იყო განსხვავებულ კონტექსტში, ვიდრე საბოლოოდ 

ჩამოყალიბდა სახელმწიფო პრაქტიკისა და opinius juris სახით,მან მართლაც სასიცოხლო 

წვლილი შეიტანა ჩვეულებითი სამართლის ტრადიციული ფორმის დამკვიდრებაში. 

                                                            
3 იხ. North Sea Continental Shelf, Judgment, ICJ Reports, 1969, p. 3, par.77 <https://www.icj-cij.org/files/case-
related/52/052-19690220-JUD-01-00-EN.pdf> [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
4 Ben Chigara, Legitimacy Deficit In Custom (New York: Routledge, 2018), p.2.  
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სუარესის შემდეგ ჰუგო გროტიუსმა აღწერა ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართალი, 

როგორც პრაქტიკის განსახიერებად, რომელიც უხმოდაა მიღებული მბოჭავად 

საზოგადოების მიერ.5 ეს გულისხმობს სახელმწიფოებრივი პრაქტიკისა და opinius juris 

გარკვეულ შეჯერებას ჩვეულებითი სამართლის ფორმირებაში და ითვალისწინებს 

ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართლის „უხმო თანხმობის“ თეორიას. 

საერთაშორისო სამართალში ჩვეულების პირველი ფორმალურად წერილობითი 

განსაზღვრება, როგორც ერთ-ერთი ფუძემდებლური წყაროს ფორმულირება, 

საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში მოიძებნება. 1874 წლის ბრუსელის 

კონფერენცია ომის კანონებისა და ჩვეულებების შესახებ და 1899 და 1907 წლების ჰააგის 

კონფერენციები ცხადყოფს, რომ ომი უნდა იწარმოებოდეს ომის კანონებისა და 

ჩვეულებების შესაბამისად.6 მეოცე საუკუნეში ჩვეულება საერთაშორისო სამართალში 

იწყებს ერთ-ერთი უმთავრესი წყაროს სახით ჩამოყალიბებას, რაც მეტწილად ჰააგის 

კონფერენციების მიდგომის გაზიარების დამსახურებაა. 1920 წელს ერთა ლიგის საბჭომ 

ჩამოაყალიბა იურისტთა საკონსულტაციო კომიტეტი, რათა შემუშავებულიყო ჩარჩო 

ხელშეკრულება PCIJ7-ის შექმნისთვის, რომელიც ასევე განსაზღვრავდა სასამართლოს მიერ 

გამოსაყენებელ წყაროთა ნუსხას. საკონსულტაციო კომიტეტი მეტწილად დაეყრდნო ჰააგის 

კონფერენციების მიდგომას. ხელშეკრულების პროექტი განსაზღვრავს საერთაშორისო 

ჩვეულებას, როგორც სახელმწიფოებს შორის სამართლად მიღებულ პრაქტიკას8,  ხოლო 

თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში საბოლოო დოკუმენტი, რომელშიც 

საერთაშორისო სამართლის წყაროების კონტექსტში საერთაშორისო ჩვეულების როლი და 

ადგილია დამკვიდრებული, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს (ICJ) 

სტატუტია, რომლის 38-ე მუხლი, რომელიც საერთაშორისო სამართლის წყაროთა 

                                                            
5 იხ. Grotius Society, International Law in Development: Discussion on the Report of the Committee on Sources of 
International Law , vol. 27, Grotius Society Translation, (1942), p. 214. 

6 Noora Arajärvi, The Changing Nature of Customary International Law Methods of Interpreting the Concept of Custom 
in International Criminal Tribunals (New York: Routledge, 2014), p. 9. ასევე იხ. - Project of an International Declaration 
concerning the Laws and Customs of War, Brussels, 27 August 1874, Art. 9; Convention (II) with Respect to the Laws and 
Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, The Hague, 29 
July 1899; Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the 
Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907 - Annex To The Convention: Regulations Respecting 
The Laws And Customs Of War On Land - Section I: oN Belligerents - Chapter I : The Qualifications Of Belligerents - 
Regulations: Art. 1.  
7 Permanent Court of International Justice  
8 Statute Of The Court, Series D, Acts And Documents Concerning The Organization Of The Court, Permanent Court of 
International Justice< https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
justice/serie_D/D_01_1e_edition.pdf> [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
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ჩამონათვალს იძლევა, პირდაპირ მიუთითებს საერთაშორისო ჩვეულების საერთაშორისო 

სამართლის წყაროდ გამოყენების მნიშვნელობაზე. ამ მუხლის მიხედვით, სასამართლო, 

რომელიც მოვალეა გადაწყვიტოს მისთვის გადაცემული დავები საერთაშორისო 

სამართალთან შესაბამისობაში, ერთ-ერთ წყაროდ იყენებს საერთაშორისო წეს-ჩვეულებას, 

როგორც სამართლებრივ ნორმად აღიარებული საყოველთაო პრაქტიკის დადასტურებას.9 

  სტატუტის 38-ე მუხლი შესაძლებელია განვიხილოთ, როგორც საერთაშორისო 

სამართლის წყაროების სრული ჩამონათვალი, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ თავად 

მუხლი პირდაპირ „წყაროებზე“ არ მიუთითებს. შეფასებას საჭიროებს ის ფაქტი, ხომ არ 

არის 38-ე მუხლის ქვეპუნქტებით დადგენილი რაიმე იერარქია თავად საერთაშორისო 

სამართლის წყაროებს შორის, მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ აღნიშნულ მუხლში 

დებულებები არ არის მოცემული იერარქიის დასადგენად, ვინაიდან საერთაშორისო 

სამართლის წყაროები არ არის მოწესრიგებული ზუსტი იერარქიული სისტემის სახით. 

ისინი ერთმანეთს ავსებს და პრაქტიკაში ხშირად ერთმანეთის გვერდიგვერდ გამოიყენება, 

მაგრამ თუ კონფლიქტი წარმოიქმნება, ხელშეკრულებები პრივილეგირებს ჩვეულებაზე და 

ჩვეულება პრივილეგირებს ზოგად პრინციპებსა და დამხმარე წყაროებზე.10 პრაქტიკაში 

სასამართლომ შეიძლება დაიცვას თანმიმდევრობა, რომლის მიხედვითაც წყაროებია 

მოცემული: ცხადია, რომ „ა“ და „ბ“ მნიშვნელოვანი წყაროებია, ხოლო სასამართლო 

გადაწყვეტილებები და სამეცნიერო ნაშრომები 38-ე (1) (დ) მუხლში კვალიფიცირებულია, 

როგორც „სამართლებრივი ნორმების დადგენის დამხმარე საშუალებები“,11 სწორედ ამიტომ 

იყოფა საერთაშორისო სამართლის წყაროები ძირითად და დამხმარე წყაროებად. 

საერთაშორისო ჩვეულება კი ძირითად წყაროს წარმოადგენს. მართლმსაჯულების 

საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტის 38-ე მუხლი უთითებს „საერთაშორისო წეს-

ჩვეულებაზე, როგორც სამართლებრივ ნორმად აღიარებულ საყოველთაო პრაქტიკის 

დადასტურებაზე“, რასთან მიმართებითაც ბრიერლი „ერთა სამართალში“ აღნიშნავს, რომ 

„ის, რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს, არის სახელმწიფოების მიერ გარკვეული 

პრაქტიკის,როგორც სავალდებულო პრაქტიკის, საყოველთაოდ აღიარება“. 12 

                                                            
9 იხ. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტის 38-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი.  
<https://www.icj-cij.org/en/statute> [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
10პიტერ მალანჩუკი.აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, მეშვიდე გამოცემა (თბილისი: 
„დიოგენე“, 2005),  გვ 74. 
11 Ibid. 
12 James Leslie Brierly, The Law of Nations, 6th edition, (Oxford, UK: Clarendon Press, 1963), p. 61. 
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2. საერთაშორისო ჩვეულების შემადგენელი მატერიალური ელემენტები და რეგიონალური 

ჩვეულება 

მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს (ICJ) სტატუტის 38-ე მუხლის 

ანალიზის მიხედვით, საერთაშორისო ჩვეულება საყოველთაო პრაქტიკის სამართლებრივ 

ნორმად აღიარებას მოიცავს, შესაბამისად, შესაძლებელია ჩვეულების ორი ძირითადი 

ელემენტის დადგენა. ესაა მატერიალური ფაქტები, ანუ სახელმწიფოების ფაქტობრივი 

ქმედებები და ფსიქოლოგიური, ანუ სუბიექტური რწმენა, რომ ასეთი ქცევა სამართლადაა 

მიჩნეული. როგორც საერთაშორისო სასამართლომ ლიბია/მალტას საქმეში აღნიშნა, 

ჩვეულებითი სამართლის შემადგენლობა უპირველესად უნდა ეყრდნობოდეს ფაქტობრივ 

პრაქტიკასა და სახელმწიფოთა opinius juris.13 

სრულიად გასაგებია, თუ რატომაა პირველი მოთხოვნა დაწესებული, ვინაიდან 

საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართალი დაფუძნებულია სახელმწიფოთა აქტიურ 

მოქმედებებზე, ხოლო ფსიქოლოგიურ ელემენტის  - opinius juris - თემატიკას მოგვიანებით 

განვიხილავთ. 

მანამ უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო პრაქტიკის განყენებულად შეფასება 

დაუშვებელია, ის თავის თავში მრავალ ქვეელემენტს მოიცავს, მაგალითად, როგორიცაა ამ 

პრაქტიკის ხანგრძლივობა, თანმიმდევრულობა, განმეორებადობა და საყოველთაო 

ხასიათი. 

იმ შემთხვევაში, თუ პრაქტიკა თანმიმდევრული და საყოველთაოა, ხანგრძლივობის 

კონკრეტული პერიოდი სავალდებულო არ არის, ვინაიდან, დროის პერიოდის გასვლა, რა 

თქმა უნდა, საყოველთაოობისა და თანმიმდევრულობის მტკიცების შემადგენელი 

ნაწილია. ის მოცემულობა, რომ ხანგრძლივი პრაქტიკა ყველა შემთხვევაში აუცილებელი არ 

არის, დასტურდება იმითაც, რომ, მაგალითად, საჰაერო სივრცისა და კონტინენტური 

შელფის მარეგულირებელი წესები საკმაოდ სწრაფად მომწიფებული პრაქტიკიდან 

წარმოიშვა.14 საერთაშორისო სამართლის იურისტები მე-20 საუკუნეში ახალ ტერმინს - 

„მომენტალურ ჩვეულებით სამართალსაც“ კი ვხვდებით, რომლის მაგალითად მიჩნეულია 

1957 წელს სსრ კავშირის მიერ დედამიწის პირველი ხელოვნური თანამგზავრის გაშვება 

                                                            
13 Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) Judgment, ICJ Reports, 1985, p. 29, par. 27 <https://www.icj-
cij.org/files/case-related/68/068-19850603-JUD-01-00-EN.pdf> [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
14 იან ბრაუნლი, საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპები, მე-7 გამოცემა (თბილისი: საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2010), გვ 7. 
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კოსმოსში, რასაც არცერთი სახელმწიფოს პროტესტი არ გამოუწვევია და რამაც დასაბამი 

მისცა სახელმწიფოთა საჰაერო სივრცეზე სუვერენიტეტის ზედა საზღვრის შეზღუდვასა და 

ყველა ქვეყნის უფლებას - კოსმოსურ სივრცეში თავისუფლად აწარმოოს სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობა და გამოიყენოს იგი მშვიდობიანი მიზნებისათვის. აშშ-ს მიერ ასეთი 

თანაგზავრის გაშვებამ კიდევ უფრო განამტკიცა ეს პრინციპები.15 

რაც შეეხება პრაქტიკის თანმიმდევრულობასა და ერთგვაროვნებას, ჩვეულების ეს 

საბაზისო ელემენტები მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ არსებითად 1950 

წელს თავშესაფრის საქმეში16 მიიჩნია. სასამართლომ განაცხადა, რომ მოცემული წესი 

„შესაბამისობაში უნდა იყოს საქმეში მოცემული სახელმწიფოების მხრიდან 

თანმიმდევრული და ერთგვაროვანი გამოყენების პრაქტიკასთან“.17 საქმე ეხებოდა პერუელ 

მოქალაქეს, ჰაია დე ლა ტორეს, რომელიც 1948 წლის წარუმატებელი აჯანყების ერთ-ერთი 

ლიდერი იყო და სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობაში უნდა გადაცემულიყო. ჰაია 

დე ლა ტორეს პერუს დედაქალაქ ლიმაში მდებარე საელჩოში კოლუმბიამ თავშესაფარი 

მისცა და პერუს ტორეს ქვეყნიდან გაყვანის უფლების მიცემა მოსთხოვა. 

კოლუმბიამ საქმე პერუს წინააღმდეგ მართლმსაჯულების საერთაშორისო 

სასამართლოში აღძრა, სადაც მოითხოვდა სასამართლოს დაეკმაყოფილებინა მოთხოვნა 

თავშესაფრის მიცემასთან დაკავშირებით. მისი მოთხოვნა ემყარებოდა, როგორც 1928 წლის 

ჰავანას თავშესაფრის კონვენციის 1-ლ და მე-2(2) მუხლებს, ისე “ზოგად ამერიკულ 

საერთაშორისო სამართალს”. სასამართლოს უნდა დაედგინა, წარმოადგენდა თუ არა 

მსგავსი ქმედება სამხრეთ-ამერიკული ქვეყნების ჩვეულებით სამართალს. შესაბამისად, 

კოლუმბიის მიერ “ზოგად ამერიკულ საერთაშორისო სამართალზე” დაყრდნობის 

მოთხოვნა, როგორც ლათინური ამერიკის ქვეყნებში აღიარებული ჩვეულებითი 

სამართლის წყაროზე დაყრდნობა, საერთაშორისო ჩვეულების წყაროდ გამოყენების ერთ-

ერთი პირველი შემთხვევაა. 

მხარემ, რომელიც ეყრდნობა ამგვარ ჩვეულებას, უნდა დაამტკიცოს, რომ ჩვეულება 

აღიარებულია იმგვარად, რომ ის მბოჭავია მეორე მხარისთვისაც. კოლუმბიის მთავრობას 

უნდა დაემტკიცებინა, რომ ზემოთ აღნიშნული ჩვეულება გამოყენებულია 

                                                            
15 ლევან ალექსიძე (რედ.), ლევან გიორგაძე, კონსტანტინე კორკელია, მარინა კვაჭაძე, ირინა ქურდაძე, 
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი (თბილისი: 2005). 
16 Asylum (Colombia v. Peru), Judgment, ICJ Reports, 1950, p. 266 <https://www.icj-cij.org/files/case-related/7/007-
19501120-JUD-01-00-EN.pdf> [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
17 Ibid, p. 276–7. 
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მრავალჯერადად და აღიარებულია ლათინო-ამერიკული სახელმწიფოების მიერ. 

შესაბამისად, მტკიცების ტვირთი იმის შესახებ, რომ პერუ ვალდებული იყო 

კოლუმბიისთვის ნება დაერთო აღნიშნული პირისთვის თავშესაფრის უფლება მიეცა, 

აწევდა კოლუმბიის მხარეს.18  სწორედ ეს წესი გამომდინარეობს ICJ-ის სტატუსის 38-ე 

მუხლიდან. მოცემულ საქმეზე სასამართლომ დაადგინა, რომ კოლუმბიას არ 

დაუმკვიდრებია რეგიონალური ჩვეულება, რადგან მან ვერ შეძლო დაემტკიცებინა 

აღნიშნული ქცევის თანმიმდევრული, მუდმივი და ერთნაირი გამოყენება თავშესაფრის 

მიცემასთან დაკავშირებით. 

საერთაშორისო ჩვეულებისთვის აბსოლუტური ერთგვაროვნება საჭირო სულაც არ 

არის, მაგრამ პრაქტიკის არსებითი ერთგვაროვნება კი სავალდებულოა, შესაბამისად, 

არსებული პრაქტიკიდან მცირეოდენი გადახვევა არ მოგვცემს ახალ პრაქტიკას, არამედ 

იმავე პრაქტიკას მიჰყვება, ამიტომ საქმეზე დიდი ბრიტანეთი ნორვეგიის წინააღმდეგ19, 

სასამართლომ უარი განაცხადა დემილიტაციის 10 მილიანი წესის ყურეებთან მიმართებაში 

არსებობა ეღიარებინა.20 

   ჩრდილოეთ ზღვის კონტინენტური შელფის საქმეში21, რომელიც ეხებოდა დავას, 

ერთი მხრივ, გერმანიასა და, მეორე მხრივ, ნიდერლანდებსა და დანიას შორის 

კონტინენტური შელფის დემილიტაციასთან დაკავშირებით, ICJ-მ შენიშნა, რომ 

სახელმწიფოთა პრაქტიკა, მათ შორის იმ სახელმწიფოების, რომელთა ინტერესებიც იყო 

დაზარალებული, უნდა ყოფილიყო, როგორც ყოვლისმომცველი, ისე ერთგვაროვანი ამ 

კონკრეტულ დებულებასთან მიმართებით. ამის არსებობა კი გარდაუვალი იყო რაიმე წესის 

ჩვეულებად ჩამოყალიბებისთვის. 

პრაქტიკის საყოველთაობა, ესაა ასპექტი, რომელიც თანმიმდევრულობის ასპექტს 

ავსებს, თუმცა საყოველთაობა არ უნდა გავიგოთ ისე, თითქოს ეს პრაქტიკა აუცილებლად 

აღიარებული უნდა იყოს ყველი სახელმწიფოს მხრიდან, თუკი საკითხს ამგვარად 

დავაყენებდით, მაშინ სრულიად არაფრის მომცემი იქნებოდა რეგიონალური ჩვეულებითი 

სამართალი, ვინაიდან ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართალი შეიძლება იყოს, როგორც 

                                                            
18 Ibid, p. 276. 
19 Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgement, ICJ Reports, 1951, pp. 116, 131 and 138. <https://www.icj-
cij.org/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-EN.pdf> [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
20 იან ბრაუნლი, საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპები, მე-7 გამოცემა (თბილისი: საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2010), გვ 8. 
21 North Sea Continental Shelf, Judgment, ICJ Reports, 1969. p. 3.  
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გენერალური, ისე კონკრეტული, რომელიც ადგილობრივ, ან რეგიონალურ ჩვეულებით 

სამართალს წარმოადგენს, რაც თავისთავად არ არის ყველა სახელმწიფოსთვის მბოჭავი, 

არამედ მხოლოდ იმ სახელმწიფოებისთვისაა მავალდებულებელი, რომლებიც იზიარებენ 

საერთო ინტერესს, ან საერთო გეოგრაფიულ სივრცეში მდებარეობენ,  

მაგალითად, თუკი რომელიმე კონკრეტული ზღვის აუზის ქვეყნებში 

დამკვიდრებულია ჩვეულება, რომლის მიხედვითაც აღნიშნული ქვეყნების დროშის ქვეშ 

მცურავი გემები ერთმანეთის პორტებში შესვლისას რაიმე გადასახადს არ გადაიხდიან, მათ 

არ აქვთ უფლება, რომ საერთაშორისო ჩვეულებაზე აპელირებით მოითხოვონ 

გადასახადისგან გათავისუფლება სხვა ზღვის აუზის სახელმწიფოს პორტში შესვლისას, 

ვინაიდან ეს კონკრეტული რეგიონალური ჩვეულებაა.  

ზემოთ განხილულ თავშესაფრის საქმეში სწორედ რომ თავშესაფრის მინიჭებასთან 

დაკავშირებით ლათინო-ამერიკული რეგიონალური ჩვეულების არსებობა/არარსებობა იყო 

სასამართლოს განხილვის თემატიკაც, სადაც სასამართლომ განაცხადა, რომ: „მხარემ, 

რომელიც ეყრდნობა ამ სახის ჩვეულებას, უნდა დაამტკიცოს, რომ ეს ჩვეულება ამ 

კონკრეტული სახით ჩამოყალიბებულია და სავალდებულოა მეორე მხარისთვისაც“.22  

მაგრამ საინტერესოა, შესაძლებელია თუ არა, ადგილობრივი ჩვეულების 

დამკვიდრება უშუალოდ მხოლოდ ორ სახელმწიფოს შორის? ინდოეთის ტერიტორიაზე 

გავლის უფლების საქმეში23  პორტუგალია ამტკიცებდა, რომ ინდოეთის ტერიტორიაზე 

ჰქონდა გავლის უფლება, რომელიც დაკავშირებული იყო დამანის პორტთან მდებარე 

დადრასა და ნაგარ-აველის სახმელეთო ტერიტორიულ ანკლავთან.24 ამ განაცხადს 

სასამართლომ მხარი დაუჭირა ინდოეთის იმ პოზიციის უპირატესად, რომ არცერთი 

ადგილობრივი ჩვეულება არ შეიძლება დამყარდეს მხოლოდ ორ სახელმწიფოს შორის. 

სასამართლოს განცხადებით ისიც კი დამაკმაყოფილებელი იყო, რომ წარსულში არსებობდა 

თავისუფალი გავლის მუდმივი და ერთიანი პრაქტიკა და რომ ეს პრაქტიკა მხარეების მიერ 

მიღებულ იყო, როგორც კანონი და წარმოშობილი ჰქონდათ უფლებები და ორმხრივი, 

კორელაციური ვალდებულებები.25  

                                                            
22 Asylum (Colombia v. Peru), Judgment, ICJ Reports, 1950, p. 266,276. 
23 Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India), Judgement, ICJ Reports, 1960, p. 6<https://www.icj-
cij.org/files/case-related/32/032-19600412-JUD-01-00-EN.pdf>  [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
24 Ibid, p. 10. 
25 Ibid, p. 39, 40. 
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ამგვარად, ასეთი ადგილობრივი ჩვეულებები დამოკიდებულია რომელიმე 

სახელმწიფოს კონკრეტულ ქცევაზე, რომელიც სხვა სახელმწიფოს, ან სახელმწიფოების 

მიერ მიღებულია, როგორც იურიდიული ვალდებულების ან უფლების გამოხატულება. 

მაშინ, როცა ზოგადი ჩვეულებითი წესის დამკვიდრების კონსენსუსის პროცესი მუშაობს 

იმგვარად, რომ  დაინტერესებული სახელმწიფოების უმრავლესობა, ან სუბსიდიური 

უმცირესობა საკმარისი უნდა იყოს ახალი ადათის შესაქმნელად, ადგილობრივ ჩვეულებას 

სჭირდება ორივე(ან ყველა) მხარის პოზიტიური მიღება და თანხმობა. ეს იმიტომ ხდება, 

რომ ადგილობრივი ჩვეულებები გამონაკლისია ჩვეულებითი სამართლის გენერალური 

ბუნებიდან, რომელიც მოიცავს ყველა კანონშემოქმედი სახელმწიფოს საკმაოდ მოქნილ 

მიდგომას და ამის სანაცვლოდ წარმოადგენს თანხმობის იმ მოწინავე თეორიის შეხსენებას, 

რომ სახელმწიფოებისთვის სავალდებულოა მხოლოდ ის, რასაც ისინი თანხმდებიან. 

გამონაკლისებს შეუძლია არსებული წესის დადასტურება, მაგრამ ისინი გაცილებით მეტ 

მტკიცებულებას საჭიროებს, ვიდრე თავად დადგენილი წესი.26 

 

1. Opinius Juris 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩვეულების ფსიქოლოგიურ, ანუ სუბიექტურ ელემენტს - 

Opinius Juris ეწოდება. მისი განმარტება შემდეგნაირად შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, ესაა 

სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული პრაქტიკის სავალდებულოდ აღიარება სამართლის 

ძალით. საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტიც ხომ „სამართლებრივ ნორმად 

აღიარებულ პრაქტიკაზე“ მიუთითებს, მაშასადამე, იმისათვის, რომ ჩვეულება მხარისთვის 

მბოჭავი გახდეს, მხარეს უნდა სჯეროდეს და უნდა აღიარებდეს თავად ამ ჩვეულებასა და 

მის მბოჭავ, სავალდებულო ხასიათს. 

Opinius juris, ან რწმენა, რომ სახელმწიფოს ქმედებები იურიდიულად 

სავალდებულოა, იმ ფაქტორს წარმოადგენს, რომელიც ქმედების გამოყენებადობას 

ჩვეულებად  და საერთაშორისო სამართლის წესების ნაწილად აქცევს. განსხვავებულად 

რომ ვთქვათ, სახელმწიფოები გარკვეულწილად მოიქცევიან, რადგან დარწმუნებულები 

არიან, რომ ეს მათთვის მბოჭავი ხასიათისაა.27 

                                                            
26 Malcolm N. Shaw, International law, 6th edition (New York: Cambridge University Press, 2008), p 93. 
27 Ibid, p. 84. 
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მსგავსი ტიპის შეხედულება PCIJ-ს მიერ გამოხატული იქნა ლოტუსის საქმეში,28 

რომელიც ორი, ფრანგული გემის - ლოტუსისა და თურქული გემის - ბოზ-კურტის 

შეჯახებას ეხებოდა, რამაც თურქული გემის ჩაძირვა და რამდენიმე თურქეთის მოქალაქის 

დაღუპვა გამოიწვია, რაშიც ბრალი ლოტუსის დამკვირვებელ ოფიცერს ედებოდა. 

სასამართლოს წინაშე დასმული მთავარი შეკითხვა მდგომარეობდა იმაში, თუ ვის ჰქონდა 

იურისდიქცია აღნიშნულ საქმეზე. საფრანგეთის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იყო ის, 

რომ არსებობდა ჩვეულებითი სამართლის წესი, რომლის მიხედვითაც ბრალდებულის 

დროშის სახელმწიფოს ჰქონდა ექსკლუზიური იურისდიქცია მსგავს შემთხვევებში და 

მსხვერპლის ეროვნულ სასამართლოს არ შეეძლო მისი განსჯა. თავისი არგუმენტის 

განსამტკიცებლად საფრანგეთმა მოიყვანა მსგავსი პრაქტიკისა და შემთხვევების 

მაგალითები, რომლებზე დაყრდნობითაც, დედუქციის მეშვეობით, ამ პრაქტიკის უხმო 

თანხმობასა და, მასაშადამე, სამართლებრივ ჩვეულებად გახდომას აპელირებდა. 

სასამართლომ უარყო აღნიშნული პოზიცია და განაცხადა, რომ შესაძლოა 

სისხლისსამართლებრივი წარმოებისგან თავშეკავების ასეთი პრაქტიკა მართლაც 

არსებულიყო, თუმცა ეს არ იყო საკმარისი ჩვეულებისთვის. თუკი ამგვარი თავშეკავება 

იქნებოდა დაფუძნებული სახელმწიფოების მოვალეობის იმ შეგნებაზე, რომ მსგავს 

შემთხვევებში თავი შეიკავონ, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა, საერთაშორისო ჩვეულებაზე 

გვესაუბრა.29 მაშასადამე, ვალდებულების ამ აუცილებელი კომპონენტის ნაკლებობის 

შემთხვევაში, პრაქტიკა რჩება მხოლოდ პრაქტიკად30, რასაც საერთაშორისო ჩვეულებითი 

ხასიათი არ გააჩნია. 

აღნიშნული პოზიცია გამყარდა ჩრდილოეთ ზღვის კონტინენტური შელფისა და 

ნიკარაგუას საქმეებშიც. სასამართლომ ნიკარაგუას საქმეში განმარტა: „იმისათვის, რომ 

ახალი ჩვეულებითი წესი იყოს ჩამოყალიბებული, არა მხოლოდ პრაქტიკის შექმნისთვის 

ქმედებათა რაოდენობაა საჭირო, არამედ მას თან უნდა ერთვოდეს opinio juris sive 

necessitatis. სახელმწიფოები, რომელიც აღნიშნულ ქმედებას ახორციელებენ, ან სხვა 

სახელმწიფოები, რომლებიც ამაზე რეაგირებენ, უნდა მოქცეულიყვნენ იმგვარად, რომ მათი 

ქცევა ყოფილიყო მტკიცებულება იმ რწმენისა, რომ ეს პრაქტიკა მავალდებულებელია იმ 

სამართლის წესის არსებობის გამო, რომელიც ამას მოითხოვს. ამგვარი რწმენის საჭიროება, 

                                                            
28 The Case of the S.S. Lotus, France v. Turkey, Judgment, PCIJ, Series A, No. 10, 1927  <https://www.icj-
cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf>  [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
29 Ibid, p.28. 
30 Malcolm N. Shaw International law, 6th edition (New York: Cambridge University Press, 2008), p 85. 
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ე.ი. სუბიექტური ელემენტის არსებობა იგულისხმება opinio juris sive necessitatis-ის 

ცნებაში“.31 

მაშასადამე, საერთაშორისო ჩვეულების ფსიქოლოგიური ელემენტი მოიცავს იმ 

არსებულ რწმენას, რომ ესა თუ ის კონკრეტული ქცევა არის, ან ხდება სამართლის ნაწილი, 

თუმცა ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ იმოქმედებენ სხვა სახელმწიფოები და 

ჩვეულების დამკვიდრების დროს ლეგიტიმურობის ეს პროცესი იქნება მიღებული, თუ 

უარყოფილი. 

 

4.          პროტესტი და თანხმობა საერთაშორისო ჩვეულების დამკვიდრების პროცესში 

სახელმწიფოთა მცირე რიცხვის პრაქტიკაც შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს 

ჩვეულებითი ნორმის ჩამოყალიბებისთვის, თუ არ არსებობს ამ ნორმის საწინააღმდეგო 

პრაქტიკა.32 მაგრამ ხშირია ისეც, რომ ზოგჯერ ცალკეული სახელმწიფო არ ეთანხმება 

მოცემულ ქცევის წესს. ანალიზს საჭიროებს ის კონცეფცია, შეუძლია თუ არა მხოლოდ ერთი 

სახელმწიფოს პოზიციას, ხელი შეუშალოს საერთაშორისო ჩვეულების დამკვიდრებას. 

ერთი მხრივ, თუკი ამგვარ დაშვებას გავაკეთებდით, მივიღებდით ჩვეულებითი ნორმების 

ძალიან მცირე რაოდენობას, ვინაიდან შეუძლებელია ყველა სახელმწიფო აბსოლუტურად 

ერთიან პრაქტიკას მისდევდეს და, მაშასადამე, სახელმწიფო პრაქტიკებს შორისაც საკმაოდ 

დიდი განსხვავებაა. მიუხედავად იმისა, რომ მეტწილად საერთაშორისო ჩვეულებათა რიგი 

ნორმები დიდი და ჰეგემონიური სახელმწიფოების მიერაა დამკვიდრებული, თავად ის 

მოცემულობა, რომ უმრავლესობამ შეუქმნას მავალდებულებელი ნორმები უმცირესობას 

თავისივე სურვილის საწინააღმდეგოდ და გახადოს ისინი ამ უკანასკნელისთვის მბოჭავი, 

არ იქნებოდა სამართლიანი და მიზანშეწონილი. 

ლოტუსის საქმეში საერთაშორისო მართლმსაჯულების მუდმივმოქმედმა 

სასამართლომ განაცხადა, რომ: „სახელმწიფოთათვის აუცილებელი სამართლებრივი 

ნორმები მათი თავისუფალი ნებიდან მომდინარეობს, რომლებიც აისახება კონვენციებში ან 

                                                            
31 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),Judgement, ICJ 
Reports, 1986, pp. 108–9; par. 207 <https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>  
[ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 

32 პიტერ მალანჩუკი, აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, მეშვიდე გამოცემა (თბილისი: 
„დიოგენე“, 2005), გვ. 63 
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სამართლის პრინციპების გამომხატველ საყოველთაოდ აღიარებულ ქმედებებში“.33 

პოზიტივისტები ნათლად აცხადებენ, რომ საერთაშორისო სამართლის არცერთი წესი არ 

შეიძლება იყოს მბოჭავი სახელმწიფოსთვის მისი თანხმობის გარეშე, თუმცა საერთაშორისო 

სამართლის თანამედროვე თეორიები არ მოითხოვს თანხმობის გამოხატვის დადგენას 

მანამ, სანამ ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართლის წესი სახელმწიფოსთვის მბოჭავი 

იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ მას არც აშკარად და არც უსიტყვოდ თანხმობა არ 

გამოუხატავს.34 

როგორც თავშესაფრის საქმის განხილვისას ზემოთ აღვნიშნეთ, მტკიცების ტვირთი 

იმის თაობაზე, რომ ის ჩვეულებითი ნორმა, რომელზე დაყრდნობასაც მოსარჩელე 

სახელმწიფო ითხოვს სავალდებულოა მოპასუხისთვისაც, აკისრია თავად მოსარჩელე 

სახელმწიფოს. შესაბამისად, მან უნდა დაადასტუროს, რომ მოპასუხე სახელმწიფოს 

აღნიშნული ნორმა თავისი პრაქტიკით აქვს აღიარებული. ზოგადად, საერთაშორისო 

ჩვეულების დამკვიდრებისას სახელმწიფო აცხადებს თანხმობას, თუკი ის საკუთარი 

ქმედებებით უშუალოდ აღიარებს აღნიშნულ ქცევის წესს, ან ინარჩუნებს დუმილს და არ 

გამოხატავს არანაირ პროტესტს მოცემული პრაქტიკის მიმართ. 

ასეთ შემთხვევაში ეს წესი სავალდებულოა მოპასუხე სახელმწიფოსთვის, თუკი ის 

ვერ შეძლებს ჩვენებას, რომ იგი ნათლად და თანმიმდევრულად უარყოფდა ამ წესს მისი 

არსებობის პირველი დღეებიდანვე; წესის დამკვიდრების შემდეგ გამოხატული უარყოფა 

დაგვიანებულია და არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ უარმყოფელი სახელმწიფო მისი 

სავალდებულო ხასიათისგან გათავისუფლდეს.35 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუკი სახელმწიფო ან სახელმწიფოები ახორციელებენ 

ქმედებას, რომელსაც ისინი სამართლებრივად მავალდებულებლად აცხადებენ,  სხვა 

სახელმწიფოების დუმილი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც opinius juris 

გამოხატულება ახალი სამართლებრივი ნორმის მიმართ. შესაბამისად, ლეგიტიმაციის 

პროცესის დარღვევისათვის საჭირო და აუცილებელია ნამდვილი პროტესტი. ასეთი 

                                                            
33 Case of the S.S. Lotus, France v. Turkey, Judgment, PCIJ, Series A, No. 10, 1927, P. 18. 
34 Martin Dixon, Robert McCorquodale, Sarah Williams, Cases & Materials on International Law, Sixth Edition (United 
Kingdom: Oxford University Press, 2016), p. 33. 
35პიტერ მალანჩუკი, აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, მეშვიდე გამოცემა (თბილისი 
:„დიოგენე“, 2005),  გვ 64. 
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პროტესტი აუცილებლად უნდა იყოს გამოხატული უშუალოდ ჩვეულების დამკვიდრების 

პროცესში. 

სასამართლო პრაქტიკა ანგლო-ნორვეგიული მეთევზეების საქმეში36 ცხადყოფს, რომ 

როცა სახელმწიფო მოქმედებდა დაფუძნებული ჩვეულებითი წესის საწინააღმდეგოდ, 

ხოლო სხვა სახელმწიფოები კი ეთანხმებოდნენ მოცემულ წესს, აღნიშნული წესი ამ 

კონკრეტული სახელმწიფოსთვის არ უნდა იყოს მბოჭავად მიჩნეული. მოცემულ საქმეში 

სასამართლომ განაცხადა, რომ: „ნებისმიერ შემთხვევაში [დემილიტაციის] ათ მილიანი წესი 

არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნორვეგიის წინააღმდეგ, რადგანაც ნორვეგია ყოველთვის 

გამოხატავდა პროტესტს ნორვეგიის სანაპირო ზოლის მიმართ ამ ნორმის გამოყენების 

ყოველი მცდელობისას“.37 

მაშასადამე, სახელმწიფოსთვის, რომელიც ჩვეულების არსებობის დასაწყისიდანვე 

გამოხატავდა წინააღმდეგობას, აღნიშნული ჩვეულება არ იქნება სავალდებულო, თუმცა 

საერთაშორისო სამართლის წესების მიხედვით, თუკი ჩვეულება ჩამოყალიბდა და 

სახელმწიფო თავისი დუმილით კონკლუდურად გამოხატავდა თანხმობას, ამის შემდეგ ის 

ვეღარ მოითხოვს უკვე დამკვიდრებული ჩვეულების საკუთარ თავზე გაუქმებას და 

მაშასადამე, აღნიშნული ნორმაც მისთვის მბოჭავ ხასიათს იღებს. 

 

დასკვნა 

საერთაშორისო ჩვეულებების მთავარი შემქმნელი რომ სახელმწიფოა ამაზე ყველა 

თანხმდება, მაგრამ სახელმწიფოებრივი პრაქტიკაც მეტწილად ამავე სახელმწიფოების 

ინტერესებს ემყარება. სახელმწიფო ხელისუფლებისთვის „სამართალი“ სოციალური 

კონტროლის ერთ-ერთი ელემენტია და ის დაინტერესებულია იმით, თუ როგორ 

განახორციელოს პოლიტიკური მიზნები სამართლებრივი ინსტრუმენტებით.38 ამა თუ იმ 

სახელმწიფოს გარკვეულ ქმედებათა მიზეზები მრავალგვარია, თუმცა ის მჭიდროდაა 

დაკავშირებული თავად სახელმწიფოს ინტერესებთან, თუნდაც ე.წ. მომენტალური 

ჩვეულებითი სამართლის ჩამოყალიბება, თავად კოსმოსში თანამგზავრის გაშვება და ამის 

                                                            
36 Fisheries (United Kingdom v. Norway), Judgement, ICJ Reports, 1951, p. 116. 
37 Ibid, p. 131. 
38 ოლაფ მუთჰორსტი, სამართალმცოდნეობის საფუძვლები (თბილისი: გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ),2019), გვ 4. 
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შემდგომ საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლებრივი ნორმის დამკვიდრება ხომ 

უშუალოდ ცივი ომის პერიოდს და ჰეგემონიური სახელმწიფოების ინტერესთა ჭიდილს 

უკავშირდება.  

მაშასადამე, ჩვეულებითი ნორმების შექმნა და ჩამოყალიბება დამოკიდებულია 

სახელმწიფოთა როლზე, ძალასა და მათ საერთაშორისო პოზიციაზე, მაგრამ 

გარკვეულწილად ჩვეულება უნდა ასახავდეს სახელმწიფოების უმრავლესობის აღქმას, 

რადგან იგი დაფუძნებულია სახელმწიფოების მიერ ამ ნორმისა და ქცევის წესის 

გამოყენებებზე, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ამგვარი ჩვეულების გამოყენების მიზეზი იყოს 

იმედი ან გარკვეულწილად შიშიც კი აღნიშნული ნორმის მიმართ. ზოგიერთი სახელმწიფო 

გაცილებით უფრო გავლენიანი და ძლიერია, ვიდრე სხვები და მათ აქტივობასაც 

გაცილებით დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს. აღნიშნულმა ასახვა ჰპოვა საერთაშორისო 

სამართალშიც იმგვარად, რომ ჩვეულება შეიძლება შეიქმნას რამდენიმე სახელმწიფოს მიერ 

იმ პირობით, რომ ეს სახელმწიფოები მჭიდრო კავშირში იქნებიან მოცემულ საკითხთან 

დაკავშირებით, იქნება ეს სიმდიდრის, ძალაუფლებისა, თუ საკითხთან სხვაგვარი 

განსაკუთრებული მიმართების გამო, ამის კარგი მაგალითია საზღვაო ერების მიერ საზღვაო 

სამართლის ჩვეულებითი ნორმების განვითარება და ჩამოყალიბება. მართლაც, 

სახელმწიფოს, რომელიც ანკლავს წარმოადგენს ნაკლებად ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ 

საზღვაო სამართლის ჩვეულებითი ნორმების დამკვიდრებისა და განსხვავებული 

პრაქტიკის შემოღების ინიციატორი იყოს.  

სამართალი თავისი ბუნებით არ არის განცალკევებული პოლიტიკისა და 

ძალაუფლებისგან და ეს ამის თვალსაჩინო მაგალითია. დიდი ბრიტანეთის გავლენა, 

თუნდაც, საზღვაო სამართლის განვითარებაზე გაერთიანებული სამეფოს ძალაუფლების 

მწვერვალზე ყოფნისას ნამდვილად დომინანტური და უპირატესია. ძალიან ბევრი 

წინადადება, რომელიც შემდგომ საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ნაწილად იქნა 

მიღებული სწორედ რომ ამგვარად ჩამოყალიბდა.39 

იმისათვის, რომ ჩვეულებითი ნორმა იყოს საყოველთაოდ აღიარებული, საჭიროა 

უშუალოდ იმ სახელმწიფოთა თანხმობა, რომლებსაც იმ კონკრეტულ საკითხსა და დარგში 

გაბატონებული პოზიცია უჭირავთ, მეტწილად, ასეთი თანხმობა პოლიტიკურ 

შეხედულებებსა და ინტერესებზეა დამოკიდებული. თანამედროვე რეგულაცია 

                                                            
39 Malcolm N. Shaw, International law, 6th edition (New York: Cambridge University Press, 2008), p 80. 
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ტერიტორიული ზღვის სიგანის შესახებ ნაკლებსავარაუდოა, რომ სამართლად ქცეულიყო, 

თუკი დიდი საზღვაო ერები არ დაეთანხმებოდნენ, ან არ აღიარებდნენ მას, არ აქვს 

მნიშვნელობა რამდენი ანკლავური ტიპის სახელმწიფო მოითხოვდა აღნიშნულ ნორმათა 

ჩამოყალბებას. შესაძლებელია, რომ სხვა სახელმწიფოები გამოვიდნენ წინადადებით, ან 

განახორციელონ გარკვეული ზეწოლა, თუმცა ყველაზე მეტად დაინტერესებული 

სახელმწიფოების თანხმობის გარეშე, შეუძლებელია ჩვეულებითი სამართლებრივი 

ნორმების ჩამოყალიბება. ეს გამომდინარეობს საერთაშორისო სისტემის ბუნებიდან, სადაც 

ყველა მონაწილეობს, მაგრამ მათი შეხედულებები, ვისაც აქვს გაცილებით მეტი 

ძალაუფლება, გაცილებით მეტი წონის მქონეა.40 

შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სამართალში მოქმედებს 

სუვერენული თანასწორობის პრინციპი41, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოების 

თანასწორუფლებიანობას საერთაშორისო სამართლის წინაშე, განურჩევლად მათი 

ტერიტორიის სიდიდის, მოსახლეობის რაოდენობის, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ 

სამხედრო ძლიერებისა და რომლის მიხედვითაც ყოველ მათგანს აქვს თანაბარი უფლებები 

და მოვალეობანი, რომლებიც მათ საერთაშორისო სამართლის პრინციპებითა და 

საყოველთაოდ აღიარებული ნორმებით აქვთ მინიჭებული,42 საერთაშორისო ჩვეულებითი 

სამართლის დამკვიდრებასა და განვითარებაში ჰეგემონიური სახელმწიფოების როლი 

გაცილებით დიდი და ძლიერია, შესაბამისად, ნაკლებსავარაუდოა, რომ პატარა 

სახელმწიფოებმა, მათი თანხმობის გარეშე, შეძლონ ახალი გენერალური ჩვეულებითი 

ნორმების დამკვიდრება, თუმცა გარკვეულწილად რეგიონალური ჩვეულებითი 

სამართლის ჩამოყალიბებაზე საუბარი შესაძლებელია, ვინაიდან აღნიშნული ნორმები 

მხოლოდ მათთვის იქნება მბოჭავი. 

თანამედროვე ჩვეულებითი სამართლის განვითარება მეტწილად დამოკიდებული 

იყო, არის და ყოველთვის იქნება სახელმწიფოების შეხედულებებსა და ინტერესებზე, 

თუმცა პრაქტიკის კონსტრუქციული და ერთგვაროვანი ბუნება, რომელსაც აქვს მბოჭავი და 

მავალდებულებელი ხასიათი ნამდვილად შეიძლება, რომ საერთაშორისო სამართლის 

                                                            
40 Ibid. 
41 იხ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება, მუხლი 2, პუნქტი 1. < https://www.un.org/en/sections/un-
charter/un-charter-full-text/>  [ბოლოს ნანახია 21/06/2020] 
42 იხ. The principle of sovereign equality of States in The Declaration on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, New York, 24 
October 1970. <https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf > [ბოლოს ნანახია 21.06/2020] 
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ძალიან მყარ და საფუძვლიან წყაროდ ჩაითვალოს, ვინაიდან ჩვეულებითი ნორმების 

შემთხვევაში სახელმწიფოთა ნების გამოხატულება აშკარა და თვალშისაცემია. 
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სად გადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და საჯარო პირთა 
პირად არაქონებრივ უფლებებს შორის? 

 

 

სოფიო ბლაგიძე, ქეთევან თათაშვილი 

სამართლის პროგრამა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

Abstract 

Human Rights are those fundamental value which are guaranteed by the constitution of 

Georgia. We must focus attention private rights, which is mentioned as absolute character. 

Unfortunately, nowadays, there are many cases when private human rights are violated. This is 

the reason why the government is always trying to somehow restore, recover and defend flouted 

rights. 

In modern society it became easier to somehow damage human’s non-property and 

property rights, because nowadays we live in 21th century where technology is well-developed 

and available Necessity of protecting physical persons and legal entities became the main reason 

why we have compensated for damage of personal non-property rights. Protection of Personal 

non property rights are mostly connected with public person.   

 

აბსტრაქტი 

ადამიანის უფლებების არის ის ფუნდამენტური ღირებულება, რომელიც 

გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. ჩვენ ყურადღება უნდა გავავახვილოთ 

პირად უფლებებზე, რომლებიც ატარებს აბსოლუტურ ხასიათს. სამწუხაროდ, 

დღესდრეობით ხშირად ხდება ადამიანის პირად უფლებებში ჩარევა სწორედ ამიტომ 
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სახელმწიფოს მიზანს წარმოადგენს დარღვეული უფლების სამართლიანად, სწრაფად, 

ეფექტურად აღდგენა და მიყენებული ზიანის პირისთვის ანაზღაურება. 

ფიზიკური და იურიდიული პირების არაქონებრივი უფლებების დაცვის 

აუცილებლობამ მიგვიყვანა ზიანის სამოქალაქო-სამართლებრივი ანაზღაურების 

დამკვიდრებამდე. 

 

შესავალი 

ადამიანის უფლებების არის ის ფუნდამენტური ღირებულება, რომელიც 

გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. ჩვენ ყურადღება უნდა გავავახვილოთ 

პირად უფლებებზე, რომლებიც ატარებს აბსოლუტურ ხასიათს. სამწუხაროდ, 

დღესდრეობით ხშირად ხდება ადამიანის პირად უფლებებში ჩარევა სწორედ ამიტომ 

სახელმწიფოს მიზანს წარმოადგენს დარღვეული უფლების სამართლიანად, სწრაფად, 

ეფექტურად აღდგენა და მიყენებული ზიანის პირისთვის ანაზღაურება. 

ფიზიკური და იურიდიული პირების არაქონებრივი უფლებების დაცვის 

აუცილებლობამ მიგვიყვანა ზიანის სამოქალაქო-სამართლებრივი ანაზღაურების 

დამკვიდრებამდე. 

ნაშრომის მიზანია: პირადი ქონებრივი და არაქონებრივი უფლების ცნებათა 

განსაზღვრება, მათი და ერთმანეთისგან გამიჯვნა, საჯარო  პირების პირადი უფლების 

 დაცვის სტანდარტების შესწავლა; კონტინენტური და ანგლო-საქსური 

სამართლის ოჯახთა მიდგომა საჯარო პირთა  აბსოლუტური პირადი უფლების 

დაცვისადმი. 

 

1. საჯარო პირთა უფლებები 

1.1.   პირადი არაქონებრივი უფლების ცნება 

სსკ-ის მეშვიდე მუხლის მიხედვით, კერძო სამართლის ობიექტი შესაძლოა იყოს 

როგორც ქონებრივი, ასევე არაქონებრივი მატერიალური თუ არამატერიალური 

სამართლებრივი სიკეთე. რაც შეეხება ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები 



134

 

 

ერთმანეთისგან მიჯვნას, პირველ რიგში ისინი განსხვავდება ბრუნვაუნარინობით. 

პირადი არაქონებრივი უფლების გასხვისება ან მისი სხვა სახის სამართლებრივი 

ურთიერთობის ობიექტად ქცევა დაუშვებელია.1 ქონებრივისგან განსხვავებით, პირადი 

უფლებები განუსხვისებელია.2 შემდეგი არსებითი განსხავება ქონებრივ და 

არაქონებრივს უფლებებს შორის გამოიხატება ზიანის ანაზღაურების საკითხში, კერძოდ,  

ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების საკითხის გადაწყვეტა შედარებით მარტივია, რაგდან 

მისი დადგენა ხდება უშუალოდ ფაქტებიდან გამომდინარე არსებული 

მტკიცებულებების საშუალებით ხდება. არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებისას 

ყურადსაღებია ანაზღაურებისას გასათვალისწინებელია თვით დაზარალებულის 

პიროვნება, მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა.  

 

1.2. საჯარო პირების ცნება  

ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, საჯარო პირად ითვლება პირი, რომლის 

გადაწყვეტილება ან აზრი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე; 

პირი, რომლისკენაც მისი გარკვეული ქმედების შედეგად ცალკეულ საკითხებთან 

დაკავშირებით მიმართულია საზოგადოებრივი ყურადღება“. სამართლებრივ 

დოქტრინაში არსებული მიდგომის მიხედვით, საჯარო პირები იყოფა ორ კატეგორიად, 

ესენია საზოგადო და სახელმწიფო მოღვაწეები. საზოგადო მოღვაწეები მოიხსენიება, 

როგორც აბსოლუტური საჯარო პირები.3 თანამედროვე ისტორიის აბსოლუტურ პირებს 

მიეკუთვნებიან ინდივიდები, რომლებიც საჯარო ცხოვრებაში ცალკეული 

მოვლენებისგან დამოუკიდებლად საკუთარი საქმიანობის გამო დგანან. 4 მათ მიმართ 

ინდივითთა ინტერესი გაცილებით მძაფრია, ვიდრე რიგითი მოქალაქისადმი. სწორედ 

საზოგადოებიდან მომდინარე „ლეგიტიმური ინტერესი“ განსაზღვრავს საზოგადო 

პირთა აქტუალურობას თანამედროვე ისტორიაში.  

                                                            
1 კერესელიძე დავით, კერძო სამართლის უზოგადესი ცნებები, თბილისი,  ,,ევროპული და შედარებითი 
სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა“, 2009 წელი, გვ. 132.   
2 იქვე გვ. 133.  
3 ბიჭია მიხეილ, პირადი ცხოვრების დაცვა სქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით, თბილისი, ,,ბონა 
კაუზა“  2012 წელი, გვ. 152  
4 იქვე გვ. 148-149.  
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რაც შეეხება სახელმწიფო მოღვაწეებს, რა თქმა უნდა, გონივრულია მათი რელა 

ტიურ პირთან გაიგივება.5 თანამედროვე ისტორიის რელატიური პირები  

საზოგადოებისთვის ცნობადები ხდებიან მხოლოდ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან 

მოვლენასთან კავშირის საფუძველზე.6  

    საჯარო პირები სარგებლობენ აბსოლუტური უფლებებით. საქართველოს 

კანონის „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ.” მე-14 და მე-5 მუხლები 

ერთმანეთისგან განსხვავდება. თითოეული გვაწვდის ინფორმაციას თუ როდის 

შეიძლება პირი საჯარო პირის ცილისწამების დროს დაეკისროს 

სამოქალაქოსამართლებრივ პასუხისმგებლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო პირის 

მიმართ წაყენებული იქნება უსაფუძვლო მტიცებას მოკლებული ბრალდებები, 

ცილისწამება, შესაბამისად მას მიადგა ზიანი და შეელახა ისეთი ფუნდამენტალური 

უფლებები, როგრიც არის მაგალითად პატივი და ღირსება.  მაგრამ ხაზი უნდა გაესვას იმ 

ფაქტს რომ ზემოთ აღნიშნული მუხლი კულულაციური ნორმაა და შესაბამისად 

სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგება შემდეგი წინაპირობების 

არსებობისას: ა. თუ მოსარჩელე სასამართლოში დაამტიცებს, რომ მოპასუხის განცხადება 

შეიცავს არსებითაც არსებითად მცდარ ფაქტს უშუალოდ მოსარჩელის შესახებ; ბ. ამ 

განცხადებით მოსარჩელეს ზიანი მიადგა; გ. განცხადებული ფაქტის მცდარობა 

მოპასუხისათვის წინასწარ იყო ცნობილი ან მოპასუხემ გამოიჩინა აშკარა და უხეში 

დაუდევრობა, რამაც გამოიწვია არსებითად მცდარი ფაქტის შემცველი განცხადების 

გავრცელება.7  

საჯარო პირთა ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, მათ განეკუთვნებიან ასევე 

პოლიტიკური წრის წევრები. მწვავე პოლიტიკური დებატებისას სავსებით 

შესაძლებელია მოხდეს საჯარო პირის ცილისწამება და მის პიროვნებასთან 

დაკავშირებული უფლებების შელახვა. საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის 

თავისუფლების შესახებ“ მე-5 მუხლით დადგენილია, რომ ამ ფორმატის პირობებში, 

როდესაც საჯარო პირების გაკრიტიკება, ძირითადად, გამოწვეულია მათი მოვალეობის 

შესრულებით, არ იწვევს ცილისმწამებელი პირის პასუხისგებაში მიცემას.   

                                                            
5 იქვე, 152-153.  
6 ბიჭია მიხეილ, პირადი ცხოვრების დაცვა საქართველოს სამოქალაქო სამართალში, თბილისი, ბონა კაუზა, 
2012 წელი, გვ.148-149.  
7 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის  2008 წლის 16 მაისის გადაწყვეტილება 
Nას-810-1129-07 
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  როგორც აღინიშნა, საჯარო პირის საქმიანობიდან გამომდინარე მას მიემართება 

საზოგადოების მართლზომიერი ინტერესი. აქედან გამომდინარე მასმედიაში ჭარბათაა 

განთავსებული ინფორმაცია ხშირია უმეტესწილად ესაა საკმაოდ კრიტიკული და მწვავე 

შეფასებები. „პრესის მოვალეობაა გაავრცელოს ინფორმაცია და იდეები საზოგადოებრივი 

ინტერესების მქონე საკითხებზე.’’ 8საქართველოს კონსტიტუციით დაცულია სიტყვისა 

და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. მაგრამ პრობლემატურია საკითხი თუ სად გადის 

ზღვარი სიტყვის თავისუფლებასა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას შორის? 

მართალია, საჯარო პირებს ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე კრიტიკის თმენის 

ვალდებულება გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქისა, მაგალითად 

საქმეში Ukrainian Media Group v. Ukraine, რომელიც ეხებოდა დავას ჟურნალისტსა და 

პრეზინენტობის კანდიდატებს შორის, სასამართლომ განმარტა, არ არსებობდა 

ჟურნალისტთ უფლებაში ჩარევის ლეგიტიმური ინტერესი( სასამართლომ მიუთითა, 

რომ პრეზიდენტობის კანდიდატების შესახებ წარმოდგენდა შეფასებით მსჯეობას და 

პოლიტიკურ დებატებში წვლილის შეტანას, ასევე არ იყო დარღვეული დასაშვები 

კრიტიკის ზღვარი).9 ამ შემთხვევაში, ნათელია, ევროპულმა სასამართლომ თმენის 

ვალდებულებიდან გამომდინარე უპირატესობა მიანიჭა სიტყვისა და გამოხატვის 

თავისუფლებას. მაგრამ ამით საჯარო პირი კრიტიკის თმენის ვალდებულების გამო არ 

უნდა აღმოჩნდეს დაუცველ მდგომარეობაში განსაკუთრებით მაშინ როდესაც საქმე ეხება 

ისეთ სენსიტიურ მოვლენებს, როგორიცაა ინტიმური ცხოვრება. ადამიანის უფლებათა 

ევროპულმა სასამართლომ საქმეში ოჯალა და ეტიკონი უი ფინეთის წინააღმდეგ( Ojala 

and Erukone OY v. Filand) ჟურნალისტმა გამოსცა ფინეთის ყოფილი პრემიერმინისტრის 

ყოფილი შეყვარებულის ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებები, რომელიც აღწერდა 

ჟურნალისტის პრემიერთან ინტიმური თანაცხოვრების დეტალებს. წარმოიშვა დავა 

ჟურნალისტსა და ყოფილ პრემიერმინისტრს შორის. ევროპულმა სასამართლომ 

განმარტა, მართალია პრემიერმინისტრი იყო საჯარო პირი და მისი საქმიანობა 

                                                            
8 გოცირიძე ევა, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების 
კონტექსტში (ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და სტრასბურგის სასამართლოს 
იურისპრუდენციის მიხედვით), ქ.თბილისი უნივერსიტეტის გამომცემლობა თბილისი, 2007 წელი, გვ. 235.  
9 უკრაინის მედია ჯგუფი უკრაინის წინააღმდეგ (Ukainian Media Group v. Ukraine ) განაცხადი  no. 72713/01 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს  2005 წლის 29 მარტის გადაწყვეტილების 21-ე პუნქტი  
https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-68648%22]} (last seen 7/20/2020) 
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წარმოადგენდა საჯარო დებატების საგანს, მაგრამ ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა 

ინტიმურ სფეროს არ შეიძლებოდა მიჩნეულიყო საჯარო ინტერესის ობიექტად.10  

 მთავარი პრობლემატური საკითხია, როგორ უნდა განისაზღვროს დასაშვები 

კრიტიკის ფარგლები, როგორ უნდა დადგინდეს თუნდაც პრესაში გავრცელებულმა 

სტატიამ პირის უფლებები უხეშად ხელყო თუ მსუბუქად?   

  

2. საჯარო პირთა პირადი უფლებების დაცვის თაობაზე საერთო და 

კონტინენტური ევროპის სამართლის მიდგომა 

2.1 გერმანიის მაგალითზე 

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 253-ე პარაგრაფი, კერძოდ, კანონით 

განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაძლებელია არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება,  ასევე,  

გონივრული საზღაური შესაძლოა მოთხოვნილი იქნეს სხეულისთვის, ჯანმრთე-

ლობისთვის ან სექსუალური თვითგამორკვევისთვის მიყენებული ხელყოფისას.11 

გერმანული სამართლის მიხედვით არამატერიალური სიკეთის ხელყოფისათვის 

ფუნდამენტალური კომპონენტი ხელმყოფის ბრალის არსებობაა, ეს კი გამოხატულებას 

ჰპოვებს გსკ-ის 823-ე და 826-ე პარაგრაფებში. თუ მართლსაწინააღმდეგო განზრახი ან 

გაუფრთხილებრობითი მოქმედებით ზიანი მიადგება ადამიანის სხეულს, 

ჯანმრთელობას ან ხელყოფილი იქნება ინდივიდის თავისუფლება უფლებადამრღვევს 

ეკისრება ვალდებულება ზიანის ანაზღაურებისა.  

ამათან, უნდა აღინიშნოს განცალკევებულად აღებული 823-ე ან თუნდაც 826-ე 

პარაგრაფი არაა საკმარისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობისთვის ის განხილული 

უნდა იქნეს, როგორც 253-ე პარაგრაფის წინაპირობად12  

                                                            
10 ოჯალა და ეტიკონი ოი ფინეთის წინააღმდეგ Ojala and Erukone OY v. Filand no. 69939/10 ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს    2014   წლის 14 იანვარის გადაწყვეტილების 35-56 პუნქტი. 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-139991%22]} (last seen 07/20/2020) 
11 ჭეჭელაშვილი ზურაბ, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი,(ქართულად თარმნილი), 253-ე პარაგრაფი, 
თბილისი, ,,სიესტა“ 2014 წელი, გვ 124.  
12 ი. კროპჰოლერი გერანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი-სასწავლო კომენტარი, ზ.ჭეჭელაშვილისა და თ. 
დარჯანიას თარგმანი, თბილისი, 2014 წელი, გვ. 135-136.  
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   გერმანული კანონმდებლობით აღიარებულია, რომ თუკი იქნება 

ღირებულებათა კოლიზია პიროვნულ უფლებებსა და სიტყვის თავისუფლებას შორის 

უპირატესობა ამ შემთხვევაში პიროვნულ უფლებებს ენიჭება, რადგან თვლიან, რომ 

ღირსება არის ცენტრალური ღირებულება, სხვა უფლებათა ფუნდამენტი, აქედან 

გამომდინარე, სიტყვის თავისუფლებამ უკანა ფლანგზე უნდა გადაიწიოს.13 ამავე 

სამართლით აღიარებულია, რომ აზრის თავისუფლებას არ ენიჭება უპირატესი 

მნიშვნელობა, როდესაც სახეზეა პირის ინტიმურ ცხოვრებაში ჩარევა, მაშნაც როცა მასზე 

გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს შეესაბამება.14 ამასთან, გერმანიაში 

აღიარებულია, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია პიროვნული უფლებების დაცვა, ვიდრე 

ინფორმაციის თავისუფლება, თუ საქმე ეხება ცრუ ან დაუდასტურებელი ფაქტების 

მტკიცებას. ამ ცვლილების განხორციელებით საქართველოს სამოქალაქო სამართლის 

კანონმდებლობა დაუახლოვდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

მიდგომას. შესაბამისად, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის ერთადერთი კანონიერი 

მიზანია „სხვათა უფლებების“ დაცვა.15    

 

2.3 ინგლისისა და ამერიკის მაგალითზე  

   ინგლისში, როგორც წესი, პირადი არაქონებრივი უფლებები შესაძლებელია 

დავიცვათ სამოქალაქოსამართლებრივი ბერკეტებით, თუმცა ეს არ გამორიცხავს 

სისხლისსამართლებრივ დაცვის მექანიზმს (მაგ. უსაფუძვლო მტკიცების შემთხვევაში)16, 

თუმცა ხშირად მოქმედებს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, თუნდაც იმიტო რომ, 

მოსარჩელისთვის კონპენსირება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უფლება 

დამრღვევისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება.  

  სასამართლო პრაქტიკიდან ირკევა, საქმიანი რეპუტაციის დაცვათან 

დაკავშირებით პრესის თავისუფლების შეზღუდვასაც არ ერიდებიან. რაც შეეხება 

ბეჭდური პროდუქცის გამავრცელებელ ორგანოებს მათ პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ, 

                                                            
13 ბიჭია მიხეილ, აზრის გამოხატვის თავისუფლება და კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას შორის  
ღირებულებითი კონფლიქტი, „მართლმსაჯულება და კანონი“, III, 2013 წელი, გვ. 136  
14 კუბლაშვილი კონსტანტინე, ძირითადი უფლებები, თბილისი, 2008 წელი,  ჯისიაი, გვ. 228  
15 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს (მე-2 კოლეგია) 2004 წლის 11 მარტის გადაწყვეტილება 
(საქმე№2/1/241).  
16 მონიავა პოლიკარპე, პირადი არაქონებრივი უფლებები : პატივის , ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის 
დაცვის უფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში, ,,მერიდიანი“, თბილისი 2004, გვ 41.  
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თუ არ იციან ან არ შეიძლება სცოდნოდათ აღნიშნული ინფორმაციის მცდარობა. 

ამერიკული მიდგომა კი განსხვავებულია, რადგან უპირატესი მდგომარეობით 

სარგებლობს არა უშუალოდ საჯარო პირი, არამედ ის ფუნდამენტური ღირებულება, 

როგორიცაა სიტყვისა და გამოხატყვის თავისუფლება.17 ევროპული სამართლის 

ოჯახისგან განსხვავებით, ანგლო-საქსური მიდგომა აღიარებს სიტყვისა და გამოხატვის 

თავისუფლების პრიმატს კერძო სამართლის ინდივიდებთან ინტერესთან. ჩვენი აზრით, 

ანგლო-საქსური მიდგომით იჩრდილება კერძო სამართლის სუბიექტის ინტერესები, 

რადგან მისი აბსოლუტური უფლებები დაცვადია მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის 

შემთხვევაში. შესაბამისად, ამ მიდგომით ხშირ შემთხვევაში პირს არ გააჩნია 

სამართლებრივი ბერკეტი დაიცვას პირადი სივრცე.  

 

დასკვნა  

როგორც ჩანს, პირადი უფლებების დაცის საკითხი საჯარო პირთა მიმართებაში 

დღესდღეობით კვლავ აქტუალური და პრობლემატური საკითხია. ნებისმიერმა 

ქმედებამ, შესაძლოა მარტივად გადაკვეთოს საჯარო პირის პირადი სივრცის ზღვარი და 

შელახოს მისი ისეთი ფუნდამენტური აბსოლუტური უფლებები, როგორიც არის: 

სახელი, ღირსება, პატივი, საქმიანი რეპუტაცია და ა.შ.  

საქართველოს, კანონმდებელი აქ ნაწილობრივ იზიარებს ევროპული ოჯახის 

მიდგომას. მაგალითად, კანონში, „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“, მე-

14 მუხლში აღნიშნულია, რომ საჯარო პირის მიმართ ცილისწამებისთვის პირი მიეცემა 

სამოქალაქოსამართლებრივ პასუხისმგებლობაში, რადგან ამ დროს ხდება პირის 

აბსოლუტური უფლების ხელყოფა. რაც შეეხება ამავე კანონის მე-5 მუხლს, თითქოს 

იზიარებს ანგლო-საქსური ოჯახის მიდგომას, რადგან ამ მუხლის მიხედვით, 

პასუხისმგებლობა ცილისწამებისთვის გამოირიცხება, თუ განცხადება გაკეთებულია: 

პოლიტიკური დებატების ფარგლებში, აგრეთვე პარლამენტის, ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ან საკრებულოს წევრის მიერ თავისი მოვალეობის 

შესრულებასთან დაკავშირებით.   

                                                            
17 ბიჭია მიხეილ, აზრის გამოხატვის თავისუფლება და კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას შორის 
ღირებულებითი კონფლიქტი, „მართლმსაჯულება და კანონი“, III, 2013 წელი, გვ. 136.   
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საქართველოში სსკ-ის მე-18 მუხლს საორიენტაციო ფუნქცია აქვს, რადგან მასში 

ჩამოთვლილია პირადი არაქონებრივი უფლებები მაგალითად როგორიც არის სახელი, 

პატივი ღირსება, საქმიანია რეპუტაცია და ა.შ. ხოლო კანონმდებელმა ინდივიდებს 

მიანიჭა შესაძლებლობა ჰქონდეთ გარანტია იმისა რომ შელახვის შემთხვევაში დაიცვან 

საკუთარი უფლებები.  

მნიშვნელოვანია სამართლებრივი ბალანსის დაცვა კერძო და საჯარო ინტერესს 

შორის. სამართლიანი ბალანსი კი თავისი არსით გულისხმობს არა სტატიკურ, არამედ 

დინამიკურ მიდგომას უფლებათა კოლიზიის მიმართ, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს 

იმას, რომ არ არსებობს ერთიანი  მიდგომა, რომელიც განსზღვრავს თუ რომელი უფლებაა 

უფრო ღირებული მაგალითად, საჯარო პირის საქმიანი რეპუტაცია თუ გამოხატვის 

თავისუფლება. 

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, მიგვაჩნია როდესაც საქმე ეხება პირად 

ინტიმურ სფეროს, არ უნდა მოხდეს მასში საჯარო ინტერესის შეჭრა, აქედან 

გამომდინარე, საქართველომ მეტწილად უნდა გაიზიაროს ევროპის მიდგომა, ვინაიდან 

უპირატესია ადამიანის პიროვნება. თუნდაც მედიის გარკვეულწილად შეზღუდვა არ 

ნიშნავს იმას, რომ ტაბუ ედება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, უბრალოდ 

არსებობს ადამიანისთვის პირადი სივრცე და მიუხედავად ლეგიტიმური ინტერესისა, არ 

უნდა მოხდეს საჯარო პირთა პირად სივრცეში უხეში შეჭრა განსაკუთრებით კი მაშინ 

როდესაც საქმე ეხება ისეთ სენსიტიურ თემას, როგორიც არის ინტიმური სფერო. 

დასაშვები კრიტიკის ფარგლები აუცილებელია გონივრულად იყოს განსაზღვრული და 

მისგან უნდა გაიმიჯნოს პირის პირდ ცხოვრებასთან დაკავშირებული სენსიტიური 

საკითხები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრესის თავისუფლების ფარგლების დარღვევამ 

შეიძლება დააზიანოს სხვისი ინტერესი, რაც წარმოშობს დელიქტურ პასუხისმგებლობას.  
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სამომხმარებლო კრედიტი 
 

 

 

მარიამ ყიფიანი, თეონა კაპანაძე 

სამართლის პროგრამა 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ   

ხელმძღვანელი - თეა ჯუღელი,  

პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ  

 

 

Abstract 

At the present stage, it is vital for the country to develop a banking system, and for the   

convenience of consumers, it is important to develop legal regulations. In our opinion, this topic 

is so relevant that we considered it expedient to conduct scientific research on consumer credit. 

Consumer credit is one of the most widely used contracts in the modern world. These types of 

contracts typically have their pros and cons, which all customers should consider. The purpose 

of our paper is to discuss all the major issues related to. We think that Consumer credit is one of 

the most important topic in the modern world. Our goal is to contribute to the discussion of this 

topic of Georgian civil law and to better represent its importance. 

 

აბსტრაქტი 

თანამედროვე ეტაპზე ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვენლოვანია 

განვითარდეს საბანკო სისტემა, მომხმარებლების კომფორტისათვის კი 

უმნიშვნელოვანესია სამართლებრივი რეგულირების განვითარება. ჩვენი აზრით, ეს თემა 

იმდენად აქტუალური  არის, რომ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, ჩაგვეტარებინა 

სამეცნიერო კვლევა სამომხმარებლო კრედიტის შესახებ. სამომხმარებლო კრედიტი 

თანამედროვე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი 
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ხელშეკრულებაა. ასეთი ტიპის ხელშეკრულებებს როგორც წესი აქვთ თავისი დადებითი 

და უარყოფოთი მხარეები, რომლებიც ყველა მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს. 

ჩვენი ნაშრომის მიზანიც სწორედ ისაა, რომ მნიშვნელოვნად განვიხილოთ ყველა 

ძირითადი დაკავშირებული თემა სამომხმარებლო კრედიტთან. ჩვენი პირადი აზრით, 

სამომხმარებლო კრედიტი თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

თემაა და ჩვეენი მიზანია წვლილი შევიტანოთ ქართული სამოქალაქო სამართლის ამ 

თემის განხილვასა და მნიშვნელობის უკეთ წარმოჩენაში.    

 

შესავალი 

ვალდებულებით სამართალში ხელშეკრულებებიდან ყველაზე გავრცელებული  

არის სამომხმარებლო კრედიტი და მისი არსი , რაც განპირობებულია თანამედროვე 

სამყაროში საბანკო სისტემის განვითარებითა და ადამიანების  ინტენსიური საბანკო 

კრედიტის მოხმარებით. ადამიანები სამომხმარებლო სესხს იღებენ სხვადასხვა 

მიზეზებით. მათი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ყოველდღიური ცხოვრებისეული 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად,  მაგალითისთვის უძრავი ან მოძრავი ქონების  

შესაძენად, ბიზნესისთვის, მოგზაურობისთვის ან თუნდაც რემონტისთვის იღებს 

სამომხმარებლო კრედიტს. ამ ყველაფერს კი სწორედ იმ ხელშეკრულების საფუძველზე 

ახერხებს რაც იდება ბანკსა და დებიტორს შორის. სამომხმარებლო კრედიტი დღევანდელ 

სამყაროში ყველაზე განვითარებული და მნიშვნელოვანია, ამიტომაც მას მრავალი 

ნაშრომი აქვს მიძღვნილი.  რაც შეეხება ჩვენ თემას მასში ნათლად იქნება გამოკვეთილი 

სამომხმარებლო კრედიტის ცნება, შინაარსი და მნიშვნელობა. ამასთან ერთად მისი 

დადებითი და უარყოფოთი მახარეები, ასევე ხელშეკრულების დადების შეწყვედის 

საფუძვლები. ბოლოს კი შემოგთავაზებთ მნიშვნელოვან და საინტერესო ფაქტებს 

სამომხმარებლო კრედიტის შესახებ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე. 

 

1. სამომხმარებლო კრედიტის ცნება 

ვალდებულებითი სამართლის 370-ე მუხლი ეხება მნიშვნლოვან  

სამართალურთიერთობას და სახეზეა ორი ხელშეკრულება, რომლებიც   
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დამოუკიდებელნი არიან ერთმანეთისგან, თუმცა იურისტების ვარაუდით ეს ორი  

დამოუკიდებელი ხელშეკრილება საერთო ჯამში მხოლოდ ერთი ასპექტით,   

ეკონომიკური თვალთაზრისით არიან კავშირში. აღნიშნული სამართალურთიერთობის 

მჭიდრო ეკონომიკური კავშირი საშუალებას გვაძლევს ეს ხეოლშეკრულება ერთიანად 

აღვიქვათ და საბოლოოდ მას სამომხმარებლო კრედიტიც ვუწოდოთ. სამომხმარებლო 

კრედიტს მეორენაირად სამომხმარებლო სესხადაც მოიხსენიებენ და ასეთ კრედიტს 

მომხმარებელი პირადი მიზნებისთვის  იღებს. მარტივი სამომხმარებლო კრედიტი იგივე 

სესხი, როგორც წესი არაუზრუნველყოფილია და მისი აღება მხოლოდ ფიზიკურ პირებს 

შეუძლიათ. საბანკო სფეროში ეს ტერმინი, სამომხმარებლო კრედიტი ვალდებულებითი 

სამართლებრივი ურთიერთობისადმი განსხვავებით, რომელიც 370-ე მუხლიდან  

გამომდინარეობდა ეკონომიური ერთიანობით არ გამოირჩევა იმ ხელშეკრულებებთან. 

თუ ჩვენ 370-ე მუხლს ზუსტად განვმარტავთ მივხვდებით,  რომ სამომხმარებლო 

კრედიტი არის ხელშეკრულება, რომელიც ორი დამოუკიდებელი მაგრამ ეკონომიკური 

თვალთაზრისით დამოკიდებული  ხელშეკრულებისაგან შედგება. 

 

2. სასესხო ვალდებულებების სახეებად დაყოფა 

თანამედროვე ადამიანებისათვის სამომხმარებლო სესხი უმეტესად ბიზნესის ან  

პირადი ცხოვრების  კეთილმოწყობისთვის გამოიყენება. მათ სესხი ბევრი რამისთვის 

სჭირდებათ, აქედან გამომდინარე მრავალფეროვნება განსაზღვრავს სესხების სხვადასხვა 

ტიპს. მაგალითად არსებობს: ავტო სესხი, გრძელვადიანი, ბიზნესის, იპოთეკური და სხვა. 

ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი და გავრცელებული ტიპი არის სამომხმარებლო 

სესხი.    

 

3. სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება 

ევროპაში სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულება მნიშვნელოვან ეკონომიკურ  

ფუნქციას ატარებს და ბოლო პერიოდში განვითარდა პრაქტიკასა და ტენდეციების 

საფუძველზე. სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულება სამოქალაქო სამართალში 

კლასიკურ ხელშეკრულებათა რიგს განეკუთვნება, რომლის მარეგულირებელი წესები 

თითქმის მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის სამართლებრივ სისტემაში არსებობს. სესხის 
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ხელშეკრულების დიფერენცირება შემდეგ სახეებად განხორციელდა: ზოგადად 

ხელშეკრულება, ფულადი სესხი და ოვერდრაფტი. სესხის ხელშეკრულებით 

კრედიტორი გადასცემს ფულს ან მოხმარებად ნივთებს მოვალეს, რომელიც 

ვალდებულია დააბრუნოს იმავე რაოდენობით თანხა ან იმავე სახისა და ხარისხისნივთი. 

ზოგიერთ ქვეყანაში განასხვავებენ სამართლებრივ სისტემემბში სესხსა და კრედიტს, 

თუმცა ბევრი არის ისეთი ქვეყანა  სადაც მოქმედებს შერეული სისტემა. ასეთი ქვეყანაა 

საფრანგეთი. 

 

4. სამომხმარებლო კრედიტის მიზნობრიობა 

ისტორიულად კრედიტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ფაქტორი 

სესხის ხელშეკრულებისაგან მის მიზნობრიობაში ვლინდება. მიზნობრიობის 

გათვალისწინება საკრედიტო ურთიერთობებში მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

საკრედიტო ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებას. ლიტვის კანონმდებლობით 

მოვალემ უნდა ითმინოს კრედიტორის მხრიდან კონტროლი თანხის განკარგვასთან 

დაკავშირებით თუ სესხის მიზნობრიობა შეთანხმებულია მხარეთა შორის. ევროპის 

ქვეყნების საერთო პრაქტიკაა, რომ კრედიტორს აქვს შესაძლებლობა გააკონტროლოს 

კრედიტის მიზნობრიობა მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.რაც დრო გადის 

სამომხმარებლო კრედიტის აღებას მეტი ადამიანი ითხოვს, რაც მის პოპულარობაზე 

მიუთითებს. მსგავსი ტიპისბ კრედიტი გაიცემა ნებისმიერი მიზნით და მისი სარგებლობა 

შეიძლება ბანკებსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაჩიებში.მომხმარებელს, რომელსაც აქვს 

სესხის გადახდის საშუალება და  ნებისმიერი სტაბილური წყარო, შეუძლია ისარგებლოს 

ამ ტიპის სესხით. 

 

5. საკრედიტო ხელშეკრულების შეწყვეტა 

საკრედიტო ხელშეკრულების შეწყვეტის ეტაპზე მოვალის ძირითადი  

ვალდებულებაა გადაიხადოს სესხის ძირითადი თანხა მთლიანი ოდენობით, სესხის 

ძირითად თანხაზე დარიცხული პროცენტი და ის ჯარიმები, რომლებიც 

ხელშეკრულების შეწყვეტის დროისათვის ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე 

შეიძლება დაეკისროს მას. საკრედიტო ხელშეკრულების შეწყვეტის ეტაპზე 
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ხელშეკრულებით აღებული თანხის ნორმალური ოდენობა უნდა დაიფაროს. ნებისმიერი 

განსხვავება, რომელიც არსებობს ხელშეკრულების დადების და შეწყვეტის პერიოდში 

მხედველობაში არ მიიღება. 

 

6. სამომხმარებლო სესხის განმასხვავებელი ნიშნები მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციებსა და   ბანკებში 

როგორც უკვე ვიცით, სამომხმარებლო სესხი გაიცემა ბანკებსა და 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში განსხვავებულად და რა თქმა უნდა ითვალისწინებს 

განსხვავებულ სამართლებრივ რეგულირებას. ქონების უზრუნველყოფის გარეშე, მოკლე 

ვადით, მცირე თანხის ოდენობის გაცემაა შესაძლებელი მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაციებში. ყველასთვის ცნობილია, მარტივი და ამავდროულად სწრაფი შეიძლება 

იყოს სესხის აღების ეს პროცედურა მიკროსაფინანსო ბანკების მეშვეობით, თუმცა იგივე 

არ ითქმის ბანკებზე, სადაც სესხის არება მოითხოვს უამრავ ეტაპს. ბანკებში საჭიროა რომ 

წარვადგინოთ ზუსტი დოკუმენტაცია. ქონების უზრუნველყოფას რაც შეეხება, ამ 

შემთხვევაში მომხმარებელს სჭირდება შემოსავალის დამადასტურებელი დოკუმენტი და 

პირის თავდები. 

 

7. სამომხმარებლო სესხის უზრუნველყოფის  მიღების 3 გზა 

სამომხმარებლო სესხის მიღების ყველაზე გავრცელებულ გზას წარმოადგენს 

ონლაინ ფორმატით მიღება, როცა მომხმარებელი მცირე საფინანსო ორგანიზაციებში 

ანდა ბანკებში ავსებს სპეციალურ განაცხადს რა თქმა უნდა ონლაინ რეჟიმში,  ამის 

შემდეგ მომდევნო საფეხურს  წარმოადგენს განაცხადის გადაგზავნა კრედიტორისადმი 

და სამუშაო საათებში მისი განხილვა. როდესაც მსესხებელი ტელეფონით ნებისმიერი 

ტიპის სესხს იღებს, ის ვალდებულია მიუთითოს საკუთარი ტელეფონის ნომერი, 

რომელზეც კრედიტორი შეძლებს დაკავშირებას. სერვისის ეს ტიპი მოქნილი და 

მარტივია იმ გადმოსახედიდან, რომ მისი სარგებლობა შესაძლებელია 24 საათის 

განმავლობაშიც. რაც შეეხება სესხის აღების მესამე  ფორმას,  მსესხებელს ეს ფორმა 

სესაძლებლობას აძლევს უახლოეს ფილიალში მისვლით მოახერხოს კრედიტორთან 

დაკავშირება და მიიღოს საჭირო ცნობები მისი სასურველი სესხის შესახებ.    
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8. ონლაინ კრედიტის დადებითი და  უარყოფოთი  მხარეები 

  დადებითი - 

1. დროის მინიმალური დანახარჯი სესხის მისაღებად      

2. პროცედურის სიმარტივე და ხელმისაწვდომობა  

 უარყოფითი -  

1. მნიშვნელოვანი ფაქტორია სესხის მომსახურების საფასური.    

2. როცა მომხმარებელი არარეგისტრირებულ და ულიცენზიო ორგანიზაციასთან 

თანამშრომლობს. 

 

9. საქართველოს კანონმდებლობის მაგალითზე სხვა ქვეყნების კანონმდებლობის 

განხილვა 

 

კვლევებმა აჩვენა, რომ საქართველო არ წარმოადგენს გამონაკლის და როგორც 

სხვა ქვეყნებში აქაც კრედიტი უამრავ პრობლემას ქმნის მომხმარებლებისათვის ბევრ 

ქვეყანაში ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ დებიტორები სესხს უმეტესად 

არალიცენზირებული დაწესებულებისაგან იღებენ საკმაოდ მაღალი საპროცენტო 

განაკვეთით, თუმცა მათ შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ იმავე სახის კრედიტი გაცილებით 

ნაკლები პროცენტი ბანკისაგან. ასეთ ქვეყანას მიეკუთვნება, მაგალითად  სლოვაკეთი. 

რაც შეეხება ჩეხეთის რესპუბლიკას აქ მომხმარებლები კრედიტის წინასწარი დაფარვისას 

ვალდებულნი არიან ასევე გადაიხადონ წინასწარი დაფარვის საკომისიო, რომელიც 

სამწუხაროდ უტოლდებოდა კრედიტის მთლიან მოცულობას. ყველასთვის ცნობილია 

კრედიტის ხელშეკრულებიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს მომხმარებლებისთვის 

სერიოზული რისკები. 
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დასკვნა 

ფაქტია, რომ სამომხამარებლო სესხი თანამედროვეობაში მეტად გავრცელებული 

ხელშეკრულებაა, რითაც მოქალაქათა დიდი ნაწილი სარგებლობს. იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით,  რომ  ერთ მხარეს წარმოადგენს ეროვნული ბანკის მიერ 

ლიცენზირებული სუბიექტი, დიდი დომინირებული მდგომარეობის მქონე მხარის მიერ 

კონტრაჰენტის მიმართ უფლების ბოროტად გამოყენების  შესაძლებლობა, რაც 

საკანონმდებლო დონეზე მომხმარებლის უფლებების ქმედითი დაცვის 

აუცოილებლობას წარმოშობს.საჭიროა , რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 

ნათლად განიმარტოს, დაზუსტდეს  მუხლები  კრედიტის გაცემის შემდეგ  

მსესხებლისათვის სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე. მართალია  

სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით სასამართლო 

პრაქტიკა საკმაოდ უხვია, თუმცა ჯერ კიდევ არ არის დამკვიდრებული ერთიანი 

სტანდარტი. რაც ყველაზე უცნაურია, საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში ნაკლებად 

გამოიყენება  მომხმარებელთა დაცვის სფეროში მოქმედი  ეროვნული ბანკის 

პრეზიდენტის სპეციალური ბრძანებები. 
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სამართალი და ხელისუფლება - 

სამართლის სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვა 
 

 

ლიკა ფირცხალაიშვილი, ნინო მესხი  

სამართლის პროგრამა 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ხელმძღვანელი: ნინო ქაშაკაშვილი.  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული 

ლექტორი. 
  

 

 

Abstract 

In Georgia, as is the case in most other democratic countries, the State’s authority is 

exercised according to the principle of separation of powers. Consequently, the State is separated 

into three pillars: legislature, executive, and judiciary. It is important to discuss a process under 

which executive or legislative actions are subject to review by the judiciary as it is one of the 

mechanisms for checks and balances in the separation of powers. The necessity of limitation of 

the power of the state to avoid injustice, usurpation of power, or even commencement of illegal 

actions by the state is undisputed. Due to the fact that the legitimacy of the actions of the state 

authorities is a guarantee for democracy, we must be well aware of the basic principles and 

boundaries on which the whole mechanism is based. The latter will be widely discussed in the 

present article. The article is mainly based on analytical and historical methods of interpretation. 

The main goal of the Article to define the role of Judicial Review and to analyze its positive or 

negative effects.  

აბსტრაქტი 

საქართველოში, ისევე, როგორც სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში, სახელმწიფო 

ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დაყრდნობით. 

შესაბამისად, სახელმწიფო ხელისუფლება დაყოფილია საკანონმდებლო, აღმასრულებელ 
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და სასამართლო ხელისუფლებებად. ამ უკანასკნელს კი, თავისი გამორჩეული 

ფუნქციებისა და მაღალი დანიშნულების გათვალისწინებით, განსაკუთრებული ადგილი 

უკავია სახელმწიფო ორგანოთა სისტემაში. 

საინტერესოა სასამართლოს მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვის 

როლისა და მნიშვნელობის განხილვა, რამდენადაც აღნიშნული წარმოადგენს 

მნიშვნელოვან მექანიზმს ხელისუფლების დანაწილების შტოების კონტროლისა და 

ბალანსის პროცესში. აღიარებულია, რომ აუცილებელია სახელმწიფო ხელისუფლების 

შეზღუდვა, რადგან თავიდან ავიცილოთ უსამართლობა, ძალაუფლების უზურპაცია ან 

თუნდაც მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების განხორციელება სახელმწიფოს მხრიდან. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლების შტოების ქმედებების კანონიერება 

დემოკრატიული სახელმწიფოს გარანტიაა, ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ ის ძირითადი 

პრინციპები და საზღვრები, რომლებზეც მთელი მექანიზმია აგებული. აღნიშნული 

საკითხი ნაშრომში ფართოდ იქნება განხილული. 

ნაშრომი აგებულია ანალიტიკურ და ისტორიულ მეთოდებზე დაყრდნობით. 

ჩვენი ლაიტმოტივია სამართლის მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვის 

როლის განსაზღვრა და მისი დადებითი თუ უარყოფითი შედეგების ანალიზი. 

 

შესავალი 

სამართლის მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვის როლი და 

მნიშვნელობა სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემაში განხილვის საგანს წარმოადგენს. 

საინტერესოა სახელმწიფოში სამართლებრივი ბერკეტების შექმნის აუცილებლობა, 

რომელიც მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს დემოკრატიული და პროგრესული 

სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია გავიგოთ სამართლის 

ეტიმოლოგია და მისი მოქმედების არეალი ხელისუფლებაში. 

დასაშვებია თუ არა ხელისუფლების რომელიმე შტოს იმაზე მეტი ძალაუფლება 

მივანიჭოთ, ვიდრე მას ეკუთვნის? როგორი იქნება ამ პრობლემის აღმოფხვრის ეფექტური 

მექანიზმი? რა გავლენას მოახდენს მიკერძოებული სასამართლო შტო ქვეყნის 

დემოკრატიულობის პრინციპზე? ეს ის კითხვებია, რომლებიც მოცემულ ნაშრომში 

ფართოდ და სიღმისეულად იქნება განხილული. 
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1. სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვა, როგორც სამართლის აღსრულების გარანტია  

სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვას დიდი როლი აკისრია სამართლის 

აღსრულების პროცესში. აქ მოიაზრება არა მხოლოდ ხელისუფლების შტოების 

ურთიერთკონტროლი ან მიუკერძოებლობა, არამედ ადამიანის ძირითადი უფლებებისა 

და თავისუფლების დაცვაც.  

საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით, 

„სახელმწიფო ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე 

დაყრდნობით.“ აღსანიშნავია ის, რომ ხელისუფლების დანაწილების1 პრინციპი 

ხელისუფლების სამ შტოს აღიარებს: საკანონმდებლოს, აღმასრულებელსა და 

სასამართლოს. შესაბამისად, ხელისუფლების განხროციელებისას თითოეული ორგანო 

ვალდებულია, იხელმძღვანელოს კონსტიტუციური პრინციპებით და დაიცვას ის 

საზღვრები, რომლებსაც აღნიშნული პრინციპი ავლებს. ამ პრინციპის მთავარი ამოცანაა 

თავისუფლების დაცვა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა.2 დროთა განმავლობაში 

ხელისუფლების შტოების ამგვარი დაყოფა ძალაუფლების უზურპაციისგან დამცავ 

პრინციპად ჩამოყალიბდა, რომელიც რომელიმე შტოს მიერ ხელისუფლების მიტაცების 

პროცესს გამორიცხავს. სწორედ ამგვარი ურთიერთკონტროლი და გაწონასწორების 

მექანიზმი უზრუნველყოფს სამართლისა და სამართლიანობის დამყარებას, რადგან ეს 

საკვანძო პრინციპია დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს 

უზრუნველსაყოფად.  

სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვა ადამიანის ძირითადი უფლებების 

დაცვის გარანტიას წარმოადგენს, რომელსაც საფუძვლად უდევს ადამიანის ღირსებისა 

და თანასწორობის ცნებები. ეს იმით აიხსნება, რომ ადამიანის უფლებები ზნეობრივი 

ნორმები არ არის, რომლებიც მხოლოდ პიროვნებათშორის ურთიერთობებს შეეხება, 

არამედ ისინი პოლიტიკური ნორმებია, რომლებიც განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა 

ეპყრობოდეს ხელისუფლების შტოები ადამიანებს.  

                                                            
1  დოქტრინაში ასევე გვხვდება ტერმინი „ძალაუფლების დანაწილება“ ინგლისურენოვანი ტერმინიდან ”The 
Principle of Separation of Power”, see also Steven H. Gifis, Law Dictionary, Sixth Edition, 496. 
2 ვ. გონაშვილი, გ. თევდორაშვილი, გ. კახიანი, ი. კახიძე, გ. კვერენჩხილაძე, ნ. ჭიღლაძე, საქართველოს 
საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2020 წელი, გვ.43-47 
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აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების 

შეზღუდვა სამართლისა და სამართლიანობის დამყარებისთვის აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს.  სამართლიანობის დამყარებითვის სახელმწიფოს ყოველდღიურად დიდი 

ძალისხმევა სჭირდება და ეფექტურ შედეგს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიაღწევს, თუ 

შტოებს შორის ურთიერთკონტროლისა და გაწონასწორების მექანიზმს პირნათლად 

ჩამოაყალიბებს.  

 

2. სახელმწიფოში სამართლებრივი ბერკეტების შექმნის აუცილებლობა 

ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, დანაწილებული 

შტოები აღიჭურვნენ უფლებებით, რომელთა მეშვეობითაც ახორციელებენ ურთიერთ 

კონტროლსა და  ბალანსის დაცვის ფუნქციებს.  შტოთა ტრიადა ასრულებს ე.წ. 

საზედამხედველო კონტროლს, რათა თითოეულმა მათგანმა ჯეროვნად შეასრულოს 

უფლება-მოვალეობანი - „ამბიციას ისე უნდა მოევლოს, რომ მას ამბიციავე 

აწონასწორებდეს“.3 

„ძალაუფლების გამოყენება მხოლოდ ძალაუფლებით შეიძლება“4- აღნიშნული 

პრინციპიდან გამომდინარე, ხელისუფლების ძალაფლება არ წარმოადგენს შეუზღუდავს. 

შეზღუდვა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მოახდენს რომელიმე შტო ძალის 

დემონსტრირებას. დიქტატურის თავიდან ასაცილებლად ხელისუფლების 

დამაბალანსებელი საპირწონე ისევ ხელისუფლება უნდა იყოს. როდესაც ვსაუბრობთ 

ხელისუფლების შეზღუდვაზე, ჩვენ ხაზს ვუსვამთ ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების დაცვას, რადგანაც ამ უკანასკნელს საფრთხე ემუქრება ხელისუფლების 

ჭარბი ძალაუფლების გამოვლენისას. „სახელმწიფო ხელისუფლება არსებითად უნდა 

შეიზღუდოს ინდივიდის ძირითადი უფლებების სასარგებლოდ“5- სწორედ ეს პრინციპი 

წარმოადგენს თანამედროვე სამართლებრივი სახელმწიფოს საძირკველს. 

„ხელისუფლების განაწილება სრულებითაც არ ამოიწურება სახელმწიფო ორგანოთა 

                                                            
3 The federalist papers , No51: Madison (New York: Mentor Books, 1961) page 322 
4 შაიო ა. „ხელისუფლები თვითშეზღუდვა“ გამომცემლობა „სეზანი“. თბილისი. 2003 წელი. გვxi 
5 ბეგიშვილი მ. ბოსტოღანაშვილი დ. ლეჟავა დ. ლოსაბერიძე დ. მკალიშვილი მ. ნოზაძე ს. „დემოკრატიაზე 
გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა“/ გამოცემულია სახალხო უნივერისტეტის გერმანული 
ასოციაციის საქართველოს ფილიალის მხარდაჭერით. თბილისი. 2007 წელი. გვ 231. 
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შორის ფუნქციების გამიჯვნით“6 და მასში ასევე მოიაზრება ხელისუფლების ორგანოთა 

ურთიერთშეზღუდვის მექანიზმიც. აღნიშნული ხელისუფლების დანაწილება და 

კონტოლის რეალიზაცია ემსახურება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას, 

რადგან „ადამიანის თავისუფლების ისტორია არის სახელმწიფო ხელისუფლების 

შეზღუდვისა და კონტოლის ისტორია“7. ამგვარი მოსაზრება ხაზს უსვამს თუ სად გადის 

ხელისუფლების ძალაუფლების საზღვარი და როდის საჭიროებს იგი შეზღუდვას.  

და მაინც, რა როლი აქვს ხელისუფლების დანაწილებას დემოკრატიული 

სახელმწიფოს სიცოცხლისუნარიანობისთვის? ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის 

მიხედვით, შტოები დამოუკიდებლები არიან. შესაბამისად, მინიმუმამდე მცირდება 

შანსი ერთმანეთის საქმიანობაში მავნე ჩარევისგან და იზრდება ეფექტური მუშაობა. ამ 

პრინციპის მიზანი მონტესკიემ შემდეგნაირად განმარტა: „იმისათვის, რომ შეუძლებელი 

იყოს ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება, საჭიროა რომ საგანთა მოწყობის გზით 

ხელისუფლებამ შეაჩეროს ხელისუფლება“8. რასაკვირველია, მხოლოდ ამით არ 

შემოიფარგლება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის დადებითი მხარეები.  

 

3. judicial self-restraint 

როდესაც სამართლის სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვაზე ვსაუბრობთ, 

აუცილებელია, განვიხილოთ სამართლისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართება და მათი 

სამართლებრივი საფუძვლები. იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური პროცესები 

განსაზღვრავენ სამართლებრივი რეგულირების შედეგს, სამართალი ხშირად 

განიხილება, როგორც პოლიტიკის პროდუქტი. მართლაც, ჩვენ ვერ გავექცევით მათ 

ფუნქციონალურ და ორმხრივ კავშირს. სამართლისა და პოლიტიკის მჭიდრო კავშირი 

სხვადასხვა თავისებურებებით ვლინდება. ერთი მხრივ, კანონმდებელს ეკრძალება, 

განახორციელოს მართლმსაჯულება, ხოლო მეორე მხრივ, მოსამართლე ვალდებულია, 

მკაცრად გაემიჯნოს პოლიტიკას, აღმასრულებელსა თუ საკანონმდებლო 

ხელისუფლების შტოებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამოყალიბებული და 

                                                            
6 რუხაძე ზ. „საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი“. აიწყო და დაკაბადონდა ახალგაზრდა იუსირტთა 
ასოციაციაში. ბათუმი. 1999 წელი. გვ 104. 
7 ხუბუა გ. „სამართლის ისტორია“. გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2004 წელი. გბ96 
8 გონაშვილი ვ. ერემაძე ქ. თევდორაშვილი გ. კახიანი გ. კვერენჩხილაძე გ. ჭიღლაძე ნ. „შესავალი 
საკონსტიტუციო სამართალში. თბილისი . 2017 წელი. გვ 82 
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დასავლური ცივილიზაციებისათვის კარგად ცნობილი პრინციპი - Judicial self-restraint - 

უკრძალავს მოსამართლეს „აკეთოს პოლიტიკა“.9 ის ავალდებულებს საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას დაიცვას კონსტიტუციით დადგენილი 

უფლებამოსილებათა საზღვრები. დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი 

მართლმსაჯულება სამართლიანი სასამართლო სისტემის არსებობის აუცილებელი 

პირობაა, რომლის გარეშეც ვერ მიიღწევა სამართლის უზენაესობა საზოგადოებაში. 

მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიზანია, უპირველეს ყოვლისა, 

ყოველმხრივ დაცული იყოს სამართლის უზენაესობა10 (The Rule of Law). როგორც 

ვხედავთ, ეს პრინციპი სამართლის მიერ ხელისუფლების შებოჭვის ერთ-ერთ ეფექტურ 

მექანიზმს წარმოადგენს, რომელიც ხელისუფლებას განსაზღვრულ და მკაცრად 

ჩამოყალიბებულ სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევს.  

სწორედ სამართალს შეუძლია შეაფასოს სახელმწიფო ორგანოს მიერ გამოცემული 

აქტების მართლზომიერება. რომ არა სამართლის სახელმწიფო ხელისუფლების 

შეზღუდვა, დაირღვეოდა კონსტიტუციური პრინციპები და საზღვრები, სახეზე 

გვექნებოდა რომელიმე ხელისუფლების შტოს მიერ ძალაუფლების უზურპაცია და 

უფლება-მოვალეობების გადამეტება. რა თქმა უნდა, ეს ნეგატიურად აისახება ადამიანის 

უფლებებზეც, რადგან ამ შემთხვევაში მათი დაცის გარანტი კანონის დამრღვევი 

სახელმწიფო გამოვა. სასამართლო უნდა იყოს მართლმსაჯულების ორგანო და არა 

პოლიტიკის. თუ სამართლის სახელმწიფოს შეზღუდვის ეს პრინციპი დაცული იქნება 

სახელმწიფოში, მაშინ ის პოზიტიურ გავლენას იქონიებს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და 

მნიშვნელოვნად დაარეგულირებს სახელმწიფო შტოების ძალაუფლების საზღვრებს.  

 

4. სამართალი, როგორც უპირობო პრიმატი 

ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოს ლაიტმოტივს უნდა წარმოადგენდეს 

პოლიტიკოსებისთვის სწორი დამოკიდებულების შექმნა კანონის უზენაესობის 

პრინციპის მიმართ.  2005 წელს მსოფლიო სამიტის დასკვნით დოკუმენტში მსოფლიო 

სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებმა აღიარეს კანონის უზენაესობის დაცვის 

                                                            
9 ხუბუა გ., „სამართლის თეორია“ თბ., 2015, 127.  
10 3 Disciplinary proceedings or proceedings to remove a judge must comply with fair trial guarantees, Judicial Seminar 
2018 The Authority of the Judiciary, European Court of Human Rights, 3-4. 
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აუცილებლობა, როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ერთი წლის შემდეგ 

კი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია კანონის უზენაესობის შესახებ 

ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე და ამის მერე ყოველწლიურად იღებს ამ 

დოკუმენტს თავის სესიებზე. 

ჩვეულებრივი მოქალაქისათვის, უაღრესად მნიშვნელოვანია,  რომ პოლიტიკური 

ძალაუფლების გამოყენება დაექვემდებაროს კანონს. კანონი ხელს უწყობს სტაბილური 

და პროგნოზირებადი გარემოს შექმნას, რომელიც შეესაბამება, როგორც ინდივიდების 

პიროვნულ უსაფრთხოებასა და თავისუფლებას, აგრეთვე უსაფრთხო ბიზნეს 

გარიგებებს. მაგრამ კანონის უზენაესობა არ მოითხოვს, რომ მოქალაქეების ქცევის ყველა 

ან უმეტესი ნაბიჯი დაექვემდებაროს კიდევ უფრო მეტ კანონსა და სამართლებრივ 

რეგულაციებს. პირიქით,  „მოქალაქეები ხშირად ეწინააღმდეგებიან საკუთარი ქცევის 

ზედმეტ დაქვემდებარებას სამართლებრივი რეგულირებისათვის. მეტი კანონი შესაძლოა 

ნიშნავდეს ქმედების ნაკლებ თავისუფლებას.“11 თანამედროვე დემოკრატიის პრინციპები 

ეყრდნობა ადამიანის უფლებათა წარუვალ და უზენაეს ღირებულებებს, რომლებიც 

აღიარებულია სახელმწიფოთა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან და რომელთა 

დაცვა და ცხოვრებაში გატარება ყველა დემოკრატიული სახელმწიფოს მოვალეობაა. 

შედასახელმწიფოებრივი სამართალი მხოლოდ მაშინ ითვლება დემოკრატიულ 

სამართლებრივ სისტემად, თუ ყოველი სამართლებრივი ნორმა და, პირველ რიგში, 

კონსტიტუცია ასახავს ამ მოთხოვნებს. მხოლოდ ასეთ კანონებს აქვთ უმაღლესი 

იურიდიული ძალა ქვეყანაში მოქმედ სამართლის ნორმათა სისტემაში. სხვადასხვა 

სამართლებრივი აქტი, რომლებსაც გამოსცემენ სახელმწიფო ორგანოები, უნდა 

შეესაბამებოდეს კანონის მოთხოვნებს, არ ეწინააღმდეგებოდეს მათ. სამართლის ნორმები 

ისევეა სავალდებულო სახელმწიფო ორგანოებისთვის, როგორც მოქალაქეებისათვის. 

სახელმწიფო ხელისუფლება მოქმედებს იმ ფარგლებში, რაც დადგენილია კანონით. 

სახელმწიფო ორგანოები ვალდებულნი არიან, ყოველგვარი გამონაკლისების გარეშე 

ემორჩილებოდნენ სამართლის ნორმებს. სახელმწიფოს შიგნით უნდა არსებობდეს 

ეფექტური მექანიზმები მოსახლეობის ყველა წევრის (მოქალაქის, უცხოელის და სხვ.) 

უფლებათა დაცვის უზრუნველსაყოფად. 

 

                                                            
11 ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის რაულვალენბერგის ინსტიტუტი და სამართლის 
ინტერნაციონალიზაციის ჰააგის ინსტიტუტიб 2012 წელი, 12 გვ. 
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5. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი და საქართველო, როგორც სამართლებრივი 

სახელმწიფო 

სამართლებრივი სახელმწიფოს უმაღლეს ღირებულებას წარმოადგენს ადამიანი, 

მისი ღირსება, უფლებები და თავისუფლებები. სახელმწიფო იმართება რაციონალური 

კანონების მიხედვით. სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი მჭიდროდაა 

დაკავშირებული კანონის უზენაესობასთან. თავისი არსით, კანონის უზენაესობა 

გულისხმობს, რომ მოქალაქეები და ისინი, ვინც მათ მართავენ, უნდა დაემორჩილონ 

კანონს. სამართლებრივი სახელმწიფოს საქმიანობას ახორციელებს რელევანტური წესით 

მიღებული კანონის საფუძველზე. დაცული უნდა იყოს არამხოლოდ კანონის მიღების 

პროცედურა და საჯაროობა, არამედ მიღებული კანონები უნდა იყოს რაციონალური, 

შინაარსობრივად შესაბამისი სახელმწიფოს ძირითად კანონთან - კონსტიტუციასთან. 

ამდენად, ხელისუფლების თვითნებობასა და ადამიანის უფლებებში გაუმართლებელი, 

უკანონო ჩარევის შესაძლებლობაც კი, მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. 

სამართლებრივი სახელმწიფოს რეალიზებისთვის მნიშვნელოვანია 

სამართლებრივი უსაფრთხოება. სამართლის ნორმები ხშირად არ უნდა იცვლებოდეს, 

რათა უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ურთიერთობების სტაილურება. კანონის 

სტაბილურობაში არ უნდა მოვიაზროთ მისი სამუდამო უცვლელობა, რადგან ეს მეორე 

უკიდურესობა იქნება. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ კანონი უნდა იყოს ადვილად 

გასაგები, რათა მოქალაქესთვის ნათელი იყოს ნორმის დარღვევის სამართლებრივი 

შედეგის განჭვრეტა. კანონი უნდა ემსახურებოდეს სამართლიანობის იდეას, ვინაიდან 

თითოეული ადამიანი სამართალში სწოედ სამართლიანობას ეძებს და, შესაბამისად, 

სამართლიანი მოპყრობის მოლოდინი აქვს. სამართლებრივი სახელმწიფოს განხილვისას 

აუცილებელია ვისაუბროთ თანაზომიერების პრინციპზე, რომლის მიზანია 

გააკონტროლოს სახელმწიფო, რათა აუცილებელზე მეტად არ შეზღუდოს ადამიანთა 

უფლებები. სამართლებრივი სახელმწიფოს რეალიზებისთვის აუცილებელია 

დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების არსებობა, რათა ადამიანთა გონება არ 

მოიცვას ნიჰილიზმმა. სამართლებრივი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანეს ელემენტს 

თანაზომიერების პრინციპი წარმოადგენს, რომლის თანახმად საჯარო ხელისუფლების 

ნებისმიერი აქტი უნდა ემსახურებოდეს ლეგიტიმურ მიზანს და უნდა იყოს გამოსადეგი 

ლეგიტიმური მიზნის მიღწევისთვის. ამ პრინციპის მთავარ არსს წარმოადგენს ადამიანის 

უფლებების შეზღუდვისას სახელმწიფოსთვის ფარგლების განსაზღვრა. უფლების 
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შეზღუდვის გამართლებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ლეგიტიმური მიზნის 

არსებობაა. თითოეული შემზღუდველი ხასიათის ღონისძიება უნდა იყოს თანაზომიერი. 

თანაზომიერების კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტებია: დასაშვებობა, 

აუცილებლობა და პროპორციულობა. 

სამართლებრივ სახელმწიფოში უმაღლეს სოციალურ ღირებულებად მიჩნეულია 

ადამიანი თავის უფლებებთან და თავისუფლებებთან ერთად. იქიდან გამომდინარე, რომ 

ადამიანები თავად გვევლინებიან სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროდ, 

მნიშვნელოვანია მათი ღირსების დაცვაც. სამართლებრივი სახელმწიფო ეს არის 

დემოკრატიული სახელმწიფო, რომლისთვისაც დამახასიათებელი და ნიშანდობლივია: 

კანონის უზენაესობა, ხელისუფლების დანაწილება, ადამიანის უფლებების დაცვა და 

ხელისუფლება ხორციელდება კანონის საფუძველზე და კანონის ჩარჩოებში.12  

აღსანიშნავია, რომ სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი უარყოფილია იმ 

სახელმწიფოებში, რომლებიც მიისწრაფვიან ავტორიტარული რეჟიმის დამყარებისაკენ. 

საბედნიეროდ, საქართველო გვევლინება, როგორც სამართლებრივ 

სახელმწიფოდ. საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში ვკითხულობთ, რომ 

საქართველოს მოქალაქეთა ურყევი ნებაა, რომ დავამკვიდროთ დემოკრატიული 

საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და 

სამართლებრივი სახელმწიფო. ხოლო, მე-4 მუხლის პირველ ნაწილში კი პირდაპირ 

აღნიშნულია, რომ საქართველო არის სამართლებრივი სახელმწიფო. 

საქართველოს სახელმწიფო ცდილობს ქვეყნის სამართალი უზრუნველყოფდეს 

ადამიანის დაცვის ყველა საჭირო გარანტიის შექმნას. ამ მიზნის მიღწევაში, რა თქმა 

უნდა, დიდია საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი. მან, ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში, უნდა შეძლოს კონსტიტუციური უფლებების შინაარსის სწორად და 

სრულყოფილად განმარტება.13 სრულყოფილი სამართლებრივი სახელმწიფო არ 

არსებობს, რადგან ჩვენ ყოველდღიურად ვაწყდებით უსამართლობის მაგალითებს. 

თუმცა, აქ მნიშვნელოვანია, როგორ უმკლავდება სახელმწიფო ამ გამოწვევებს და 

რამდენად შეუძლია მას წამოჭრილი პრობლემის აღმოფხვრა. 

                                                            
12 მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: 
ვაჟა გურგენიძე] - თბ., 2004 - 483გვ.: ცხრ.; 24სმ. - (საჯარო მოსამსახურის ბ-კა)  
13 საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, №1/466, 28 ივნისი, 2010  
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აღსანიშნავია, რომ ძალაუფლების მისწრაფების შეჩერება მხოლოდ მაშინ 

შეიძლება, როდესაც ამ სურვილის მქონე პირი ერთდროულად არ არის ისიც, ვინც ამ 

სურვილის მიღწევაში საჭირო ბერკეტებს აკონტროლებს.  ამრიგად, ძალაუფლების 

მსურველის ამბიცია გაკონტორებულია იმით, რომ მას არ აქვს საშუალება იმოქმედოს 

ყოველგვარი დაფიქრების ან უფლებამოსილების შემდგომში გადაცემის გარეშე და 

იმიტომაც, რომ იგი არ განსაზღვრავს მოქმედების შედეგს.14 შესაბამისად, რადგან 

„ხელისუფლება ისწრაფის თვითგაფართოებისა და ყველგან და ყველაფერში 

გაძლიერებისკენ“15 საჭირო ხდება ახალი საკონტროლო ფუნქციებით აღჭურვა, რათა 

ეფქტრად განხორციელდეს ხელისუფლების დანაწილებისა და კონტროლის 

რეალიზაცია, რაც საბოლოო ჯამში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას 

ემსახურება. 

 

დასკვნა 

როგორც ხედავთ, არსებობს რეალური საშიშროება, რომელიც სამართლის მიერ 

სახელმწიფო ხელისუფლების შეზღუდვის პრინციპის დარღვევაში ვლინდება.  როგორც 

უკვე აღვნიშნეთ, დაუშვებელია ხელისუფლების რომელიმე შტოს იმაზე მეტი 

ძალაუფლება მივანიჭოთ, ვიდრე მას ეკუთვნის. მიკერძოებული, 

ძალაუფლებაგადამეტებული ხელისუფლების შტო ნეგატიურ გავლენას ახდენს ქვეყნის 

დემოკრატიულობის პრინციპზე.  

დასკვნის სახით კი ვიტყვით, რომ დემოკრატიული და სამართლებრივი 

სახელმწიფოს პრობციპისა და არსის მიხედვიდ დაუშვებელია ხელისუფლების 

რომელიმე შროს იმაზე მეტი ძალაუფლება მივანიჭოთ , ვიდრე მას ეკუთვნის. ამ 

საკითხის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოში არსებობდეს 

სამართლებრივი ბერკეტები, რომელთა ეფექტური მუშაობა უზრუნველყოფს 

ხელისუფლებათა ტრიადის ძალების დაბალანსების რეალიზებას. ამას გარდა, აღნიშნულ 

ნაშრომში განვიხილეთ სამართლებრივი სახელმწიფოს ის უმნიშვნელოვანესი როლი, 

რომელიც მას ენიჭება თანამედეოვე სახელმწიფოთა სამართლის განვითარებაში. 

                                                            
14 შაიო ა. „ხელისუფლების თვითშეზღუდვა“ გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2003 წელი, გვ90 
15 დემეტრაშვილი ა. კობახიძე ი. „კონსტიტუციური სამართალი“ გამომცემლობა „რაიზი“ , თბილისი, 2014 
წელი, გვ. 92 
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უკანონო აბორტი და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 
პრობლემატიკა 

 

 

ვერონიკა კუცია, სოფიკო თავაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

ხელმძღვანელი: იოსებ ვარძელაშვილი 

სამართლის დოქტორი, 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს პროფესორი  

 

 

Abstract 

The aim of this conference topicis to show us about abortion in the 21st century Related 

to criminal legislation The downsides and at least will slightly convince people that the nation, 

Who destroys his future in his Entrails own bosom has no future. Although there is a problemd, 

abortions are abundance, the state does not care about the life of the unborn child protect  , 

Moreover, Article 133 of the Criminal Code of Georgia, which punishes Illegal abortion does not 

protect Fetus' life at all. In conference topic we had used  Historical-legal, Relatively legal, legal 

explanatory, System structuraland processing methods. It is also used in research Sociological 

research method - a statistical method and It became possible to better understand the essence 

of the problem. The paper consists of four chapters, an introduction and a concluding section. 

The first chapter of the paper, which consists of two paragraphs, Responsibility for illegal 

abortion is discussed in historical terms. The second chapter describes abortion and its 

significance It consists of three paragraphs. The most voluminous is the third chapter, In which 

the main part of the paper is given. 

 

აბსტრაქტი 

მოცემული ნაშრომის მიზანია დაგვანახოს 21-ე საუკუნეში აბორტთან 

დაკავშირებული სისხლისსამათლებრივი კანონმდებლობა, დაგვანახოს მისი 
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უარყოფითი მხარეები და მცირედით მაინც დაარწმუნოს ადამიანები, რომ ერს, რომელიც 

თავის მომავალს თავისსავე წიაღში ანადგურებს, მომავალი არ აქვს. მიუხედავად იმისა, 

რომ არსებობს პრობლემა, რომელსაც აბორტების სიმრავლე ჰქვია, სახელმწიფო არ 

ზრუნავს დაუბადებელი ბავშვის სიცოცხლის დაცვაზე. მეტიც საქართველოს სსკ 133-ე 

მუხლი, რომლითაც დასჯადია უკანონო აბორტი, ფეტუსის სიცოცხლეს საერთოდ არ 

იცავს. ნაშრომის დაწერისას გამოყენებულია ისტორიულ-სამართლებრივი, შედარებით 

სამართლებრივი, იურიდიულ განმარტებითი, სისტემურსტრუქტურული და 

დამუშავების მეთოდები. კვლევისას ასევე გამოყენებულია სოციოლოგიური კვლევის 

მეთოდი - სტატისტიკური მეთოდი, რითაც შესაძლებელი გახდა, უკეთ გაგვეგო 

პრობლემის არსი. ნაშრომი შედგება ხუთი თავის, შესავალი და დასკვნითი ნაწილისაგან. 

ნაშრომის პირველ თავში, რომელიც ორი პარაგრაფისაგან შედგება, განხილულია 

უკანონო აბორტისათვის პასუხისმგებლობა ისტორიულ ჭრილში. მეორე თავში 

მოცემულია აბორტის განმარტება და მისი მნიშვნელობა, იგიშედგება სამი 

პარაგრაფისაგან. ყველაზე მოცულობითი არის მესამე თავი,რომელშიც ნაშრომის 

ძირითადი ნაწილია მოცემული. ასევე მოცემულია გამოყენებული მასალის 

ბიბლიოგრფიაც.  

 

შესავალი 

21-ე საუკუნე ჰუმანიზმის ხანაა. დღესდღეობით ადამიანის განვითარებამ 

კაცობრიობის ისტორიაში უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია, თუმცა ჯერ არ დაბადებული 

ბავშვები ყველას ავიწყდება და მათ, როგორც სხეულის უსარგებლო ნაწილებს, ისე 

ექცევიან. დღეს აბორტები მსოფლიოს სენია. მსოფლიოში 1980 წლიდან დღემდე 

დაახლოებით მილიარდ ნახევარი აბორტი არის ჩატარებული. მსოფლიოს ქვეყნების 

უმრავლესობაში აბორტები ლეგალიზებულია, ხოლო იმ ქვეყნებში, სადაც აბორტების 

მიმართ მკაცრი პოლიტიკაა, მოსახლეობა მოითხოვს, რომ აბორტები ლეგალური გახდეს. 

აბორტების საკითხი არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქართველოშიც. 2002 წლიდან 

2018 წლის ჩათვლით საქართველოში დაახლოებით 426 900 აბორტი დაფიქსირდა. ეს 

საგანგაშო მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ საქართველოში 

შობადობა არც ისე მაღალია, ხოლო მოსახლეობა სხვადასხვა მიზეზით წლიდან წლამდე 

მცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს პრობლემა, რომელსაც აბორტების 
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სიმრავლე ჰქვია, სახელმწიფო არ ზრუნავს დაუბადებელი ბავშვის სიცოცხლის დაცვაზე. 

მეტიც საქართველოს სსკ 133-ე მუხლი, რომლითაც დასჯადია უკანონო აბორტი, 

ფეტუსის სიცოცხლეს საერთოდ არ იცავს. აბორტის შესახებ ამერიკის ყოფილმა 

პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა თქვა: ,, მე შევამჩნიე, რომ აბორტის მომხრეები ის 

ადამიანები არიან, რომელთაც უკვე მოასწრეს დაბადება.“  

მოცემული ნაშრომის მიზანია დაგვანახოს 21-ე საუკუნეში აბორტთან 

დაკავშირებული სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობა, დაგვანახოს მისი 

უარყოფითი მხარეები და მცირედით მაინც დაარწმუნოს ადამიანები, რომ ერს, რომელიც 

თავის მომავალს თავისსავე წიაღში ანადგურებს, მომავალი არ აქვს.  21-ე საუკუნეში 

აბორტი უკვე მნიშვნელოვან პრობლემად იქცა. გაზრდილია აბორტების რიცხვი მთელს 

მსოფლიოში. როგორც ჯონ ტ. ნუანი აღნიშნავს ხდება ისე, რომ ერთი ადამიანის უფლება 

- გაიკეთოს აბორტი, არის მეორე ადამიანის სიცოცხლის უფლების დარღვევა. აბორტის 

პრობლემა, ჩვენი დაკვირვებით ნაწილობრივ დაკავშირებულია იმასთან, რომ დედებისა 

და ექიმების უმრავლესობა არ სცნობს ბავშვს დედის მუცლად ყოფნისას სრულფასოვან 

ადამიანად. 

 

2.უკანონო აბორტის  ცნება ქართული სისხლის სამართლის  მიხედვით 

ტერმინი აბორტი ლათინური სიტყვაა და მუცლის ხელოვნურად მოშლას ნიშნავს, 

გაარჩევენ კანონიერ და უკანონო აბორტს. აღსანიშნავიას, რომ ქართულმა სისხლის 

სამართალმა 1995 წლიდან უარი თქვა ყველანაირი აბორტის დასჯაზე და მისი 

ნაწილობრივ ლეგალიზაცია მოახდინა.1 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დღეს მოქმედი რედაქციით 

დასჯადია მხოლოდ უკანონო აბორტი,  აბორტის უკანონოდ მიჩნევისთვის 

აუცილებელია,რომ იგი ჩადენილ იყოს კანონის მოთხოვნათა დარღვევით,უკანონო 

აბორტი არ წარმოადგენს კლასიკურ დელიქტს,იგი ბლანკეტური 

შინაარსისაა,შესაბამისად სსკ არ განსაზღვრავს აბორტიდ კანონიერების 

                                                            
1 გ.მამულაშვილი, ნ.თოდუა, მ,ლეკვეიშვილი "სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი" წიგნი 1-ლი,მე-5 
გამოცემა,თბილისი,2014წ, გვ.175 
2 თ.ცქიტიშვილი "ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემქმნელი დელიქტები" 
თბილისი,2014, გვ.365 
 



167

 

 

კრიტერიუმებს.ისინი მოცემული გვაქვს "ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს 

კანონის 139-ე მუხლში, საიდანაც ჩანს, რომ აბორტი უკანონოა თუ: 

1. ორსულობის შეწყვეტა მოხდა არალიცენზირებული სამედიცინო დაწესებულებაში; 

2. არალიცენზირებული ექიმის მიერ; 

3. ორსულობის ხანგძლივობა აღემატება 12 კვირას და არ არის სამედიცინო ან 

სოციალური ჩვენებები; 

4. ორსულს არ ჩაუტარდება წინასწარი გასაუბრება ან კანონის დარღვევით ჩაუტარდა; 

5. არ არის გასული მოსაფიქრებელი 5 დღიანი ვადა; 

6. აბორტი ხორციელდება ორსულის ნამდვილი ნების საწინააღმდეგოდ,უკიდურესი 

მდგომარეობის არასებობისას. 

აბორტის უკანონოდ გამოცხადებისათვის საკმარისია ზემოთ ჩამოთვლილი ერთ-

ერთი პირობის არსებობა.უკანონო აბორტი შეიძლება განხორციელდეს, როგორც დედის 

თანხმობით ,ისე მისი თანხმობის გარეშე. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში აბორტი შეიძლება 

კანონიერად ჩაითვალოს, თუ შეუძლებელია დედის ნამდვილი ნების დადგენა და 

აბორტის გაკეთება უკიდურესი აუცილებლობითაა ნაკარნახევი. ასეთ შემთხვევაში 

ქმედების მართლწინააღმდეგობა გამოირიცხება.მოცემული შემთხვევა შეიძლება მოხდეს 

ორსულობის ნებისმიერ სტადიაში.მთავარია არსებობდეს უკიდურესი აუცილებლობა და 

დედის ნამდვილი ნების დადგენა შეუძლებელი იყოს. 

 უკანონო აბორტის ცნების მკაფიოდ ჩამოსაყალიბებად აუცილებელია მოცემული 

დელიქტის ბუნებაში გარკვევა.სსკ-ში უკანონო აბორტი მოცემულია სიცოცხლის და 

ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემქმნელი დელიქტების თავშვი,რაც იმაზე 

მეტყველებს,რომ ქმედება დასჯადია ორსული ქალის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნის გამო და არა ნაყოფის ხელყოფისათვის. არა აქვს 

მნიშვნელობა უკანონო აბორტის დროს ორსული ქალის ჯანმრთელობა ობიექტურად 

დაზიანდება,თუ არა მთავარია,რომ მას საფრთხე შეექმნას.აქედან 

გამომდინარე,შეიძლება  დავასკვნათ,რომ უკანონო აბორტი საფრთხის 

შემქმნელი,ფორმალური დელიქტია. 

ამასთანავე საფრთხე აბსტრაქტულია,ვინაიდან აბორტის გაკეთება კანონის 

მოთხოვნათა დარღვევით ორსული ქალისთვის ყოველთვის ქმნის აბსტრაქტულ 

საფრთხეს და შესაბამისად,არც მის დადგენას მოთხოვს.მაშასადამე,უკანონო აბორტი 
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აბსტრაქტული საფრთხის შემქნელი დელიქტი ყოფილა. აუცილებელია ერთმანეთისგან 

გაიმიჯნოს აბორტი და ნაადრევი მშობიარობა. ისმის კითხვა: თუ პირის მოქმედებამ 

გამოიწვია ნაადრევი მშობიარობა შეიძლება თუ არა ეს ქმედება 

დავაკვალიფიციროთ,როგორც უკანონო აბორტი? ნაადრევი მშობიარობა  თავისი არსით 

არ არის ხელოვნური,ვინაიდან მიმდინარეობს ბუნებრივი გზით. შესაბამისად,ნაადრევი 

მშობიარობა არ წარმოადგენს აბორტს და მასზე ვერ გავრცელდება სისხლის სამართლის 

კოდექსის133-ე მუხლი. 

 

2.1.უკანონო აბორტის ობიექტური მხარე 

უკანონო აბორტის ობიექტური მხარის შესწავლას დიდთეორიულთან ერთად 

განსაკუთრებული პრაქტიკული  მნიშვნელობაც აქვს ნორმის შეფარდების პროცესში. 

ქმედების ობიექტური მხარე გულისხმობს მოქმედებას,მაშასადამე მისი ჩადენა 

უმოქმედობით შეუძლებელია.იმისათვის,რომ პირის პასუხისმგებლობა დადგეს 

უკანონო აბორტისათვის აუცილებელია ორი პირობის კუმულაციურად არსებობა: 

1. აბორტის ჩატარება 

2. აბორტის ჩატარების წესების დარღვევა 

პრობლემურია  მეორე პირობა უკანონობა, რაც ძალიან საინტერესოა .ამ შემთხვევაში 

უკანონობას ვხვდებით, როგორც ქმედების ობიექტურ ნიშანს, მაშინ, როდესაც, ზოგადად 

აღიარებულია, რომ უკანონობა წარმოადგენს არა ქმედების შემადგენლობის, არამედ 

მართლწინააღმდეგობის კომპონენტს,თუ უკანონობას გავიგებთ, როგორც 

მართლწინააღმდეგობას, მაშინ გამოვა, რომ კანონიერება მართლწინააღმდეგობის 

გამომრიცხველი გარემოება იქნება. გამოვა,რომ კანონიერი აბორტისათვის 

პასუხისმგებლობის გამორიცხვა მოხდება ქმედების მართლზომიერების გამო,რაც 

მხარდაჭერას არ იმსახურებს.ვინაიდან,კანონიერი აბორტის შემთხვევაში 

პასუხისმგებლობა არ დგება არა ქმედების მართლზომიერების,(რაც 

მართლწინააღმდეგობას გამორიცხავს) არამედ ქმდების შემაადგენლობის ობიექტური 

მნიშვნელობის არარსებობის გამო,რადგან არ გვაქვს აბორტის დასჯადობის მეორე 

ძირითადი პირობა,უკანონობა. 
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ამ შემთხვევაში უკანონობა უნდა გავიგოთ,როგორც ქმედების შემადგენლობის 

კომპონენტი,თუ აბორტი უკანონო არ არის,მაშინ არც სსკ-ის 133-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ქმდების შემადგენლობა გვაქვს.შესაბამისად,პასუხისმგებლობის 

საკითხის არ დგება,რადგან არ გვაქვს ქმედების უმთავრესი ობიექტური ნიშანი.უკანონო 

აბორტის ობიექტური მხარის განხილვისას გამოსაყოფია დანაშაულის სუბიექტის და 

ობიექტის პრობლემა. 

 

2.2. დანაშაულის სუბიექტი: 

საგულისხმოა, რომ პრაქტიკაში უკანონო აბორტის სუბიექტად 

არალიცენზირებული ან ლიცენზირებული ექიმი გვევლინება.თუმცა, თუ 

გავითვალისწინებთ იმას, რომ უკანონო აბორტი ზოგად დელიქტებს მიეკუთვნება 

დავასკვნით, რომ მისი ჩადენა ნებისმიერ პირს შეუძლია და მის პროფესიას მნიშვნელობა 

არა აქვს. 

პრობლემურია თავად ორსული ქალის დასჯადობის საკითხი. ფაქტია, რომ 

უკანონო აბორტის გაკეთებაში ქალის როლი უდიდესია. იგი მიზეზობრივ კავშირშია 

უკანონო ქმედებასთან, ვინაიდან ქმედება ხშირად ხორციელდება ქალის ნამდვილი 

ნების საფუძველზე, მისივე მოთხოვნით. მისი როლი იმდენად დიდია, რომ მისი 

მონაწილეობის გარეშე დანაშაული ვერ განხორციელდება, თუმცა სამართლის 

დღევანდელი კონცეფციით ვერ დაისჯება, ვინაიდან იგი ზიანს არ აყენებს სხვის 

სამართლებრივ სიკეთეს. იგი ზიანს აყენებს მხოლოდ მის სიცოცხლესა და 

ჯანმრთელობას, რაც სსკ-ით დასჯადი ქმედება არ არის. 

  შეიძლება უკანონო აბორტის უმართლობა განხორციელდეს, მაგრამ 

პასუხისმგებლობა ვერ დადგება. ეს ისეთი შემთხვევაა , როდესაც ქმედების სუბიექტი 

თავად ორსული ქალია და აბორტს მედიკამენტების მეშვეობით იკეთებს. მაშასადამე, 

უკანონო აბორტისათვის პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს ორსული ქალის გარდა 

ნებისმიერ პირს. 
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 2.3. დანაშულის ობიექტი: 

სისხლის სამართალში პრობლემურია უკანონო აბორტის ობიექტის საკითხი. 

დღეს მოქმედი კანონმდებლონით უკანონო აბორტის ობიექტად ითვლება ორსული 

ქალის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა და არა დაუბადებელი ბავშვის სიცოცხლე. 

ცნობილია რომ სსკ-ი კრძალავს აბორტს , თუ ორსულობა 12 კვირას აღემატება. 

გაბატონებული თვალსაზრისით, 12 კვირის შემდგომ აბორტი დასჯადია არა 

იმიტომ რომ სისხლის სამართალი იცავს დაუბადებელი ბავშვის სიცოცხლეს, არამედ 

იმიტომ რომ 12 კვირის შემდეგ აბორტი, გაცილებით უფრო მეტი საფრთხის მატარებელია 

დედის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობისთვის. ამასთანავე გასათვალისწინებელია, რომ 

სსკ-ის 109 მუხლი მე-2 ნაწილი ა) ქვეპუნქტი ითვალისწინებს ორსული ადამიანის 

მკვლელობას, რაც იმას ნიშნავს , რომ დანაშაულის ძირითადი ობიექტი არ არის 

დაუბადებელი სიცოცხლე, თუმცა ამ საკითხზე არსებობს განსხვავებული მოსაზრებაც, 

რომლის თანახმადაც  ფეტუსი უკანონო აბორტის დამატებითი, ანუ სუბსიდიალური 

ობიექტია.  

 

2.4.  დანაშაულის სუბიექტური მხარე: 

იგი მოიცავს პირდაპირ განზრახვას,რაც დანაშაულის მცდელობას შესაძლებელს 

ხდის. დანაშაულის ამსრულებელი კი შესაძლოა იყოს ნებისმიერი სისხლის- 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობას მიღწეული პირი, რომელიც მოქმედებს პირდაპირი 

განზრახვით. უკაბონო აბორტი გაუფრთხილებლობით არ არსებობს. 

 

3. ქმედების კვალიფიკაციის პრობლემა: 

უკანონო აბორტის უმართლობა მსგავსებას ამჟღავნებს სსკ-ით 

გათვალისწინებულ დანაშაულებთან, ამიტომ ხშირად მათი გამიჯვნა რთულია. რა 

მოხდება თუ აბორტის შემდეგ ბავშვი ცოცხალი დაიბადება და მის დაბადების შემდეგ 

მოკლავენ ? ამ შემთხვევაში ქმედების უკანონო აბორტად კვალიფიკაცია არასაკმარისია, 

ვინაიდან აბორტის ობიექტი არის ქალის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. 
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თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სიცოცხლის წარმოშობა დაბადებით ხდება 

დავასკვნით, რომ საქმე გვაქვს დანაშაულის ერთობლიობასთან, როგორც უკანონო 

აბორტი ,ისე განზრახ მკვლელობა. 

 

3.1. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება და უკანონო აბორტი: 

სსკ-ის 117 მუხლის 1-ლი ნაწილით ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებად 

ითვლება სხეულის ისეთი დაზიანება რამაც ორსულობის შეწყვეტა გამოიწვია. 

აღსანიშნავია რომ უკანონო აბორტის შედეგი ორსულობის შეწყვეტაა. 

გაურკვევლობის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია ეს ორი დანაშული 

ერთმანეთისაგან გაიმიჯნოს. 

ყურადღება უნდა მივაქციოთ სუბიექტურ მხარეს, ამოსავლად მივიჩნიოთ 

განზრახვა და მიზანი. „ა’’ ჯანმრთელობას უზიანებს მისთვის წინასწარი შეცნობით 

ორსულ „ბ’’-ს იმ მიზნით, რომ მას მუცელი მოეშალოს, „ა’’-ს ქმედება უნდა 

დაკვალიფიცირდეს, როგორც  უკანონო აბორტი ვინაიდან იგი მიმართული იყო 

ორსულობის შეწყვეტისკენ. 

ჯანმრთელობის დაზიანების ფორმა კი შესაძლოა განვიხილოთ, როგორც მიზნის 

მიღწევის საშუალება მაგრამ თუ „ა’’-ს არ გააჩნია „ბ’’-სთვის მუცლის მოშლის განზრახვა 

და შედეგიც გაუფრთხილებლობით დადგება, ვიტყვით რომ გვაქვს სსკ-ის 117 მუხლის 1-

ლი პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება ვინაიდან უკანონო აბორტი 

გაუფრთხილებლობით არ არსებობს.2 

 

4. ფეტუსის სიცოცხლის უფლება 

საზოგადოებაში ფეტუსის სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით 

განსხვავებული პოზიცია არსებობს. პრობლემას წარმოადგენს სიცოცხლის 

                                                            
9 ო. გამყრელიძე,გ,ტყეშელაძე, ლ.სურგულაძე, თ,.ებრალიძე "სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის 
კომენტარები"თბილისი,2002,გვ.217 
10 თ. სადრაძე,ევთანაზია და ფეტუსის სისხლის სამართლებრივი დაცვის პრობლემები,თბილისი 2012 გვ.177 
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დასაწყისისადმი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. გაბატონებული შეხედულებით 

სიცოცხლე იწყება დაბადები მომენტიდან, უმცირესობის პოზიციით კი სიცოცხლე 

წარმოიშობა ბავშვის ჩასახვის მომენტდან. ამ უკანასკნელ პოზიციას იზიარებს ეკლესიაც. 

ფეტუსის სიცოცხლის უფლებაში უკეთ გარკვევისთვის აუცილებელია მისი სტატუსის 

განსაზღვრა. 

 

4.1. ფეტუსის სამართლებრივი სტატუსი 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად „ სიცოცხლე ადამიანის ხელშეუვალი 

უფლებაა და მას იცავს კანონი “.  

სამედიცინო გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ სიცოცხლე იწყება ჩასახვისთანავე, 

თუმცა კანონმდებლობა ამ საკითხს განსხვავებულად უყურებს და სიცოცხლის 

წარმოშობას დაბადებას უკავშირებს. 

ფეტუსს არ აქვს სამართლის სრულფასოვანი სუბიექტის სტატუსი , თუმცა 

გარკვეული უფლებებით მაინც სარგებლობს. მაგ: მემკვიდრედ ყოფნის უფლებით. 

სამართლებრივი პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ დაუბადებელი ბავშვი, ( რომლის 

სიცოცხლის უფლების სუბიექტობის საკითხი სადაოა) არის სამოქალაქო უფლების 

სუბიექტი.  

საინტერესოა, ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრება, რომლის თანახმადაც 

ფეტუსის სიცოცხლის უფლება უნდა იყოს არდაბადებული ბავშვის დაბადების გარანტი, 

თუმცა დრევანდელი ქართული კანონმდებლობა ამ შემთხვევებს არ იზიარებს, იგი 

არანაირად არ იცავს ფეტუსის სიცოცხლის უფლებას და უარყოფს მის სამართლის 

სუბიექტის სტატუსს, რაც საკანონმდებლო ხარვეზს წარმოადგენს. 

 

4.2.  უკანონო აბორტთან დაკავშირებული პრობლემატიკა და მისი გადაჭრის გზები  

უკანონო აბორტთან დაკავშირებულ ძირითად პრობლემას ისევ და ისევ ფეტუსის 

სამართლებრივი დაცვის ობიექტად გამოუცხადებლობა ქმნის, როგორც უკვე 

განვიხილეთ უკანონო აბორტის დაცვის ობიექტი დედის სიცოცხლე და ჯანმრთელობაა 
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რაც აბორტის დროს ორსული ქალის პასუხისმგებლობას გამორიცხავს. გამოდის, რომ 

დედა ირიბადაც კი არ დაისჯება ფეტუსუს სიცოცხლის მოსპობისთვის. ამ პრობლემის 

აღმოსაფხვრელად აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც ფეტუსის 

სიცოცხლის აღიარება და დაცვა მოხდება. აღნიშნული ცვლილება გააუმჯობესებს  

სიცოცხლის დაცვის ხარისხს. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ პრობლემა არ არის ვიწრო 

იურიდიული ხასიათის, იგი უფრო ფართოა და საჭიროებს, როგორც იურიდიული ისე 

სხვა მექანიზმებით ბრძოლას, პირველ რიგში უნდა გაიზარდოს საზოგადოების 

ცნობიერების დონე, რაშიც უდიდესი წვლილის შეტანა შეუძლია რელიგიასა და მედიას. 

უმთავრესი როლი კი მაინც ფეტუსის სიცოცხლის უფლების სუბიექტად აღიარებაზე 

მოდის .  

 

4. 3. სასმართლო პრაქტიკა 

საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში უკანონო აბორტზე ბოლო პერიოდში ორი 

განაჩენი არსებობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 

კოლეგიის 2010 წლის 26 თებერვლის განაჩენი (საქმე N1/3676-09) და თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2011 წლის 08 ივლისის განაჩენი 

(საქმე N1/2308-11).  

ჩვენს მიერ განხილული იქნა 2010 და 2011 წლების სასამართლო 

გადაწყვეტილებები უკანონო აბორტთან დაკავშირებით. მოცემული გადაწყვეტილებები 

შეიცავს უამრავ პრობლემას და მოკლებულია ჯეროვან დასაბუთებებს. ამის გამომწვევია 

ის, რომ სასამართლომდე იშვიათად მიდის მსგავსი საქმეები და სასამართლო პრაქტიკაც 

არ არის დახვეწილი. უახლოეს სასამართლო პრაქტიკაში არ გვხვდება არცერთი 

გადაწყვეტილება უკანონო აბორტთან დაკავშირებით. ამის მიზეზია ის, რომ აღნიშნული 

დანაშაული მაღალი ლატენტურობით ხასიათდება და რომ არა დედის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუარესება მოცემული ორი საქმეც არ მივიდოდა სასამართლომდე. 

ამიტომ საჭიროა იმ ექიმების მკაცრი კონტროლი, რომლებიც კონსულტაციას უწევენ 

დედებს და აბორტს აკეთებენ, რომ არ მოხდეს დანაშაულის დაფარვა.  
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5. დასკვნა  

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ ფეტუსის 

სიცოცხლის უფლება დაცული უნდა იყოს, რაც როგორც სამათლებრივი, ისე სოციალური 

აუცილებლობითაა განპირობებული. შეიძლება ითქვას, რომ ნაშრომში განხილულ 

საკითხებზე ქართული სისხლის სამართლის დღევანდელი პოზიცია მოძველებული და 

ხარვეზიანია, რაც ართულება ქმედების კვალიფიკაციას და არ გვაძლევს ქმედების 

სრულყოფილად შეფასების საშუალებას, აბორტის დროს იწვევს დედის, როგორც 

დაუბადებელი სიცოცხლის მომსპობის დაუსჯელობას და ამით კრიმინალ-პოლიტიკური 

თვალსაზრისით ახალისებს აბორტებს, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აბორტის სრულიად 

აკრძალვაც არ იქნება მართებული, ვინაიდან ამით შეიძლება კოლიზია შევქმნათ დედის 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობასთან.   

მიუხედავად ყველაფრისა უდავოა, რომ უკანონო აბორტის დროს დედის 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობასთან ერთად ფეტუსიც იმსახურებს სამართლებრივ 

დაცვას. დღევანდელი კანონმდებლობით კი ფეტუსის სიცოცხლე აღიარებული არ არის, 

თუმცა აღიარებული და დაცულია ფეტუსის მემკვიდრეობის უფლება, რაც ცოტა არ იყოს 

უცნაურია, ვინაიდან ყველა უფლების წინაპირობას სიცოცხლე წარმოადგენს. როგორ 

შეიძლება კანონმდებლობამ აღიაროს და დაიცვას პირის მემკვიდრეობის უფლება და 

სიცოცხლის უფლება კი სამართლებრივი დაცვის გარეშე დატოვოს ?! 

   გამოდის, რომ მემკვიდრეობის სუბიექტი ორსული ქალის სხეულის ნაწილია, 

რაც დიდი ხარვეზია და სასაცილოც კია. ფაქტია, რომ კანონმდებლობის დღევანდელ 

პოზიცია არ შეესაბამება უფლების დაცვის ინტერესებს და საჭიროებს ცვლილებებს. 
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ლევან ვერულიძე 

იურიდიული ფაკულტეტი 

თემის ხელმძღვანელი: თეა ჯუღელი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

 

 

Abstract 

The agreement is an important tool of the Civil Code of Georgia. Realizing a contract is 

an integral part of everyday life. Freedom of contract is more or less represented in all areas of 

private law. The gift agreement is one of the most widely used agreements between the two. The 

legal purpose of a gift contract is to determine the content of the contract. These types of 

contracts usually have their pros and cons, which all parties must take into account. The purpose 

of my paper is to discuss the topic of the gift agreement in detail. I think the gift agreement is 

one of the most important topics in jurisprudence, among the agreements that are characterized 

by certain peculiarities. My goal is to contribute to a better presentation of the discussion, 

separation and importance of this topic of Georgian civil law. 

 

აბსტრაქტი  

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს 

ხელშეკრულება. ხელშეკრულების რეალიზაცია ყოველდღიური ცხოვრების 

შემადგენელი ნაწილია. ხელშეკრულების თავისუფლება კერძო სამართლის ყველა 

დარგში მეტ-ნაკლებად წარმოდგენილია. ჩუქების ხელშეკრულება ხელშეკრულებებს 

შორის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ხელშეკრულებაა. ჩუქების 

ხელშეკრულების სამართლებრივი დანიშნულება ხელშეკრულების შინაარსის 
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განსაზღვრაა. ასეთი ტიპის ხელშეკრულებებს, როგორც წესი აქვთ თავისი დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები, რომლების ყველა მხარემ უნდა გაითვალისწინოს. ჩემი  ნაშრომის 

მიზანიც სწორედ ისაა,   განვიხილო  თემა- ჩუქების ხელშეკრულება. მე ვფიქრობთ, რომ 

ჩუქების ხელშეკრულება   იურისპრუდენციაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

საკითხია, ხელშეკრულებებს შორის, რომელიც ხასიათდება გარკვეული 

თავისებურებებით. ჩემი  მიზანია, წვლილი შევიტანო ქართული სამოქალაქო 

სამართლის ამ თემის განხილვის, გამიჯვნისა და მნიშვნელოვნების უკეთ წარმოჩენაში.  

 

1. შესავალი 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს 

ხელშეკრულება. ხელშეკრულების რეალიზაცია ყოველდღიური ცხოვრების 

შემადგენელი ნაწილია. ხელშეკრულების თავისუფლება კერძო სამართლის ყველა 

დარგში მეტ-ნაკლებად არის წარმოდგენილი. წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ახსნას, თუ 

როგორ შეიძლება შემუშავდეს ხელშეკრულების დადების პირობები. უპირველეს 

ყოვლისა, უნდა ვცადოთ განვმარტოთ თუ რას ვგულისხმობთ ხელშეკრულებაში და რას 

მოიცავს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული პირობები. ხელშეკრულება, ანუ იგივე 

შეთანხმება, არის გარიგება, რომელიც ბადებს გარკვეულ ვალდებულებებს, 

სამართალურთიერთობებს, რომლებიც წარმოიშობა, როგორც დადებული 

ხელშეკრულებიდან, ასევე მოქმედი კანონმდებლობიდან. ხელშეკრულება მოიცავს და 

მასზე ვრცელდება გარიგების ყველა პირობა და წესი. მხარეთა 

ურთიერთვალდებულებათა დაზუსტებისა და ყველა იმ გარემოების ჩათვლით, 

რომელიც აბათილებს გარიგებას, ასევე იმ შედეგებს, რომელიც ამ შემთხვევაში დგება. 

ხელშეკრულებაზე ვრცელდება გარიგების, როგორც სამართლებრივი ინსტიტუტის 

ყველა პირობა და წესი. 

 

2. ჩუქების ხელშეკრულების მიმოხილვა 

ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილში მოცემულია ხელშეკრულება, 

რომელიც ეხება საკუთრების უფლების გადაცემას -ეს არის ჩუქების ხელშეკრულება. 

„ჩუქების ხელშეკრულებით მჩუქებელი უსასყიდლოდ გადასცემს დასაჩუქრებულს 



180

 

 

ქონებას საკუთრებად მისი თანხმობით (სსკ 524-ე მუხლი).  ჩუქება რეალური 

ხელშეკრულებაა. მისი აუცილებელი პირობა არამარტო შეთანხმება, არამედ 

დასაჩუქრებულისათვის საჩუქრის რეალურად გადაცემაა. აქედან გამომდინარე, ჩუქების 

ხელშეკრულებაში ვალდებულებითი და სანივთო ხელშეკრულებების დადება და ნივთის 

გადაცემა ერთდროულად ხდება. 

 

3.  ქართული სამოქალაქო სამართლის მსგავსება გერმანულ  სამართალთან 

ქართული სამოქალაქო სამართალი ყველაზე მეტ მსგავსებას გერმანულ 

სამართალთან ავლენს. თუმცა ცალკეული ინსტიტუტის ანალიზის შედეგად იკვეთება, 

რომ განსხვავებულად აწესრიგებს სამართლის ამა თუ იმ ნორმას. გერმანულ სამართალში 

გამიჯვნის პრინციპებით ნათლად იმიჯნება ერთმანეთისაგან 

ვალდებულებითსამართლებრივი და სანივთოსამართლებრივი ხელშეკრულება, რაც 

შეეხება ქართულ სამოქალაქო სამართალს აქ გამიჯვნის პრინციპების არსებობა არცთუ 

ისე აღიარებული ფაქტია.  საინტერესოა საკუთრების გადაცემის რომელ სისტემას 

იზიარებს ქართული სამართალი. იცნობს თუ არა ხელშეკრულების 

ვალდებულებითსამართლებრივ  და სანივთოსამართლებრივ ხელშეკრულებად 

გამიჯვნას. ვალდებულებითი და სანვთო ხელშეკრულებების გამიჯვნის საკითხი 

განსაკუთრებით აქტუალურია რადგან, მათი დადების თავისებურებებიდან 

გამომდინარე, აშკარად არ იკვეთება, სად გადის მიჯნა ვალდებულებით და სანივთო 

ხელშეკრულებას შორის, ან საერთოდ რამდენად მოქმედებს ასეთი ხელშეკრულებების 

მიმართ გამიჯვნის პრინციპი. 

4. ვალდებულებით სამართლებრივი და სანივთო სამართლებრივი ხელშეკრულების 

გამიჯვნის პრინციპები 

სწორედ გამიჯვნის პირციპიდან გამომდინრე ყურადღება გავამახვილეთ ჩუქების 

ხელშეკრულებაზე. ვინაიდან, როგორც ვალდებულებითი და სანივთო 

ხელშეკრულებების დადება, ისე ვალდებულებითი ხელშეკრულებების შესრულება, 

დროის მიხედვით, ერთმანეთს ემთხვევა. ამ შემთხვევაში ერთმანეთისაგან იმიჯნება 

საკუთრების უფლების გადაცემის ვალდებულების წარმოშობა 

ვალდებულებითსამართლებრივი და მისი უშუალოდ განმკარგავი სანივთო 
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ხელშეკრულება. სწორედ გამიჯვნის პრინციპის საფუძველზე ერთმანეთისაგან იმიჯნება 

ვალდებულებითსამართლებრივი ხელშეკრულება, რომელიც წარმოშობს საკუთრების 

უფლების განკარგვის ვალდებულებას და სანივთოსამართლებრივი ხელშეკრულება-

განკარგვის გარიგება, რომლის მეშვეობითაც რეალურად ხორციელდება საკუთრების 

უფლების გადაცემა, შეცვლა ან შეწყვეტა.  

 

5.  აბსტრაქტული და კაუზალური პრინციპები 

ვალდებულებითსამართლებრივ და სანივთოსამართლებრივ ხელშეკრულებების  

გამიჯვნის საუბრისას ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვავოთ და განვიხილოთ 

აბსტრაქტული და კაუზალური პრინციპები. გერმანულ სამართალში, ზოგადი წესის 

მიხედვით, ყველა ვალდებულებით სამართლებრივი ხელშეკრულება კაუზალურია, 

ხოლო სანივთო სამართლებრივი - აბსტრაქტული. ვალდებულებით სამართლბრივი 

ხელშეკრულება, ჩვეულებრივ, თავის თავში მოიცავს მისი დადების საბაბს-კაუზას. 

მაგლითად, ა. ყიდის ბეჭედს ბ-ზე იმ მიზნით, რომ მიიღოს ნივთის საფასური, მაშინ 

როდესაც ბ იხდის ნივთის საფასურს იმ მიზნით, რომ მიიღოს ბეჭედი. 

ვალდებულებით სამართლებრივი ურთიერთობა შეეხება უფლების გადაცემას, 

მაგრამ თავისთავად ვერ აღწევს გადაცემის მიზანს. ფაქტობრივი გადაცემა ხორცილედება 

მხოლოდ და მხოლოდ განკარგვის გარიგების მეშვეობით, რომელიც საკუთრების 

უფლების გადასაცემად საჭიროებს კიდევ ერთ ხელშეკრულებას (მაგალითად მოძრავი 

ნივთის შემთხვევაში, გადაცემის ხელშეკრულებისა და მფლობელის გადაცემას). 

განკარგვის ხელშეკრულება აბსტრაქტულია. 

ისევე, როგორც აბსტრაქციის პრინციპი, არსებობს ასევე კაუზალური პრინციპი, 

რომელიც თავისთავად გულისხმობს გამიჯვნის პრინციპსაც. კაუზალური სისტემის 

არსებობის შემთხვევაში სახეზეა გამიჯვნის პრინციპი. კაუზალურ სისტემაში ხდება 

ვალდებულებით სამართლებრივი და სანივთო სამართლებრივი ხელშეკრულებების 

ერთმანეთისაგან გამიჯვნა, მაგრამ აბსტრაქციის პირობებში სანივთო სამართლებრივი 

ხელშეკრულების ნამდვილობა დამოკიდებულია ვალდებულებით სამართლებრივ 

ხელშეკრულების ნამდვილობაზე. 
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6. ერთიანობის პრინციპი 

გამიჯვნის პრინციპის საპირისპიროდ არსებობს ერთიანობის პრინციპი, რომლის 

პირობებშიც არ ხდება ვალდებულებით სამართლებრივი და სანივთო სამართლებრივი 

ხელშეკრულებების დაყოფა და ვალდებულებით სამართლებრივი ხელშეკრულება, 

მაგალითად, ნასყიდობა და ნივთის გადაცემა განიხილება ერთ აქტად.  საინტერესოა, 

საკუთრების გადაცემის რომელ სისტემას ირჩევს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი-

ამკვიდრებ გამიჯვნის პრინციპებს, თუ არჩევანს ერთიანობის პრინციპზე აჩერებს? სსკ-ი 

ნორმების ფორმულირებიდან გამომდინარე, არც თუ ისე ნათელია, რომელ სისტემას 

ემყარება იგი. ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში მოცემული მსჯელობა ძირითადად 

შეეხება კაუზალურ და აბსტრაქტულ გარიგებებს და არა გამიჯვნის პრინციპებს. თუმცა 

შესაძლებელია მიჩნეულ იქნეს, რომ კაუზალურ და აბსტრაქტულ გარიგებებზე 

საუბრისას, თავისთავად მოიაზრება გამიჯვნის პრინციპი, რადგან წარმოუდგენელია ორ 

სხვადასხვა სახის გარიგებაზე მსჯელობა, მათი ერთმანეთისაგან გამიჯვნის გარეშე. 

 

7. გამიჯვნის პრინციპების მოქმედებაზე მსჯელობის შესაძლებლობა 

ქართულ სამართლებრივ ლიტერატურაში საუბარია სანივთო გარიგების 

არსებობაზე. ქართულ სამართალში, ვალდებულებით სამართლებრივ 

ხელშეკრულებასთან ერთად, სანივთო გარიგების აღიარება იძლევა გამიჯვნის 

პრინციპების მოქმედებაზე მსჯელობის შესაძლებლობას, თუმცა ქართულ სამოქალაქო 

სამართალში გამიჯვნის პრინციპის არსებობს არც თუ აღიარებული ფაქტი. 

სანივთო გარიგება დაფუძნებულია ჩუქების ხელშეკრულებაზე, რომელიც თავის 

მხრივ, საკუთრების გადაცემისათვის ვალდებულებით სამართლებრივ საფუძველს 

წარმოადგენს. სანივთო გარიგების როლი ჩუქებისას გამოკვეთილი არ არის, რადგან 

როგორც აღვნიშნეთ, ხელშეკრულების დადება ნივთის გადაცემას უკავშირდება. ამ მხრივ 

საინტერესოა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 29 ივნისის Nას 534-507-

2014 გადაწყვეტილებ, სადაც ჩუქების ხელშეკრულება მოხსენიებულია სანივთო 

გარიგებად. თუმცა ვერ გავიზიარებთ ამ ფაქტს, რადგან ჩუქების სსკ-ის 

ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილში მოცემული ხელშეკრულება (მ 524-530), 

ვალდებულებით სამართლებრივი გარიგებაა. ჩუქების ხელშეკრულებისას სანივთო 
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შეთანხმებასაც აქვს ადგილი, რომ მოხდეს ხელშეკრულების საგნის რეალურად 

განკარგვა-საკუთრების უფლება გადააქვს სანივთო გარიგებას. ეს ორი გარიგება კი 

იმდენად უახლოვდება ერთმანეთს, რომ სამართლებრივ პრაქტიკაშიც კი პრობლემური 

გახდა მათი გამიჯვნა. 

 

 სასამართლო პრაქტიკა 

29 ივნისი, 2015 

ქ. თბილისი 

სამოქალაქო საქმეთა პალატა 

შემადგენლობა: 

ნინო ბექაური (თავმჯდომარე,მომხსენებელი) ზურაბ ძლიერიშვილი, ბესარიონ ალავიძე 

გასაჩივრებული განჩინება- 

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო 

საქმეთა პალატოს 2014 წლის 24 მარტის განჩინება 

კასატორის მოთხოვნა - გასაჩივრებული განჩინების 

გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სარჩელის დაკმაყოფილება 

დავის საგანი- მოსაჩელეთა ცნობა დანაშთი ქონების  მესაკუთრედ; კომლში 

ჩანაწერის უკანონოდ აღიარება; საარქივო ცნობის ბაათილად ცნობა; უძრავი ქონების 

ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა; სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ 

დათმობის სანაცვლოდ უსაფუძვლოდ მირებული ქონების გამოთხოვა. 

აღწერილობითი ნაწილი: ლ.კ-ა, მ.მ-ა, ე.ც-იმ სარჩელი აღძრეს სასამართლოში თ.ბ-

ისა და ფ. ა-ის მიმართ და მოითხოვეს: ა.ა-ის დანაშთი ქონების მესაკუთრედ ცნობა, ფ. ა-

ის ა.ა-ი კომლში ჩანაწერის უკანონოდ ცნობა, ხელვაჩაურის რაიონული არქივის 2007 

წლის 02 აგვისტოს N214ა საარქივო ცნობის ბათილად ცნობა, მოპასუხეებისაგან ფ.ა-ის 
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მიერ ა.ა-ის ქონების სახელმწიფოხე დათმობის სანაცვლოდ მიღებული უძრავი ქონების 

(საკადასტრო კოდით: ...., ...., ....,) გამოთხოვა და მოსარჩელეების საჯარო რეესტრში 

მოცემული ქონების თანამესაკუთრეებად აღრიცხვა, უძრავ ქონებაზე ს/კ ... -04.08.2011წ, 

ს/კ ..04.08.2011წ და ს/კ ..27.02.2009 წ. ჩუქების ხელშეკრულებების ბათილად ცნობა. მათი 

განმარტებით მოსარჩელეთა მამის ა.ა-ის კომლს ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ კ-ში (ა-ა) 

საკუთრებაში გააჩნდა 1500 კვ.მ მიწის ნაკვეთი მასზე განლაგებული საცხოვრებელი 

სახლით. სახლმფლობელობაში წარმოადგენდა კომლის წევრთა თანასაკუთრებას, 

რომლის წევრებიც იყვნენ ა-ე, ვ. ა-ე, მ. ა-ე, ე. და ლ. ა-ეები. 1992 წლის ზაფხულში ა. ა-ე 

ოჯახის წევრებთან ერთად წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მან წასვლის წინ 

1992 წლის 13 აგვისტოს თავისი დის ფ. ა-ის შვილს თ. ბ-ეს დაუტოვა მინდობილობა მისი 

საკუთრებით სარგებლობისა და მართვის უფლებამოსილებით. წინამდებარე 

მინდობილობით მთელს მის კუთვნილ სახლს, ყველა ნაგებობასა და ნაკვეთს, მდებარე 

ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ა-ში გადასცემს საჩუქრად მის ღვიძლ დას, ფ. ა-ეს 

მუდმივი სარგებლობისათვის; ჩუქების ხელშეკრულებით უძრავი ქონების ფ.ა-ისათვის 

გადაფორმება კი მიანდო თავის დის შვილს თ.ბ-ეს, მას ასევე მიანიჭა უფლებამოსილება 

ხელი მოაწეროს ა.ა-ის მაგიერ და შეასრულოს ყველა მოქმედება, რაც დაკავშირებულია 

ამ დავალების შესრულებასთან. 1994 წლის 26 აგვისტოს გაცემული მინდობილობის 

საფუძველზე 1995 წლის 16 თებერვალს ა.ა-ის მინდობილ პირს თ.ბ-ეს და ფ.ა-ეს შორის 

დაიდო სანოტარო წესით დამოწმებული ჩუქების ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კ-ში (ა-ა) მდებარე ა. ა-ის სახელზე რიცხული 

1500 კვ.მ მიწის ნაკვეთი მასზე განლაგებული საცხოვრებელი სახლი საჩუქრად მიიღო ფ. 

ა-ემ. 1995 წლის 19 თებერვალს გარდაიცვალა ა. ა-ე. ბათუმის  საქალაქო სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის 11 სექტემბრის გადაწყვეტილებით 

მოსარჩელეების სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 24 მარტის განჩინებით სააპელაციო საჩივარი 

არ დაკმაყოფილდა და უცვლელი დარჩა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება.  

სამოტივაციო ნაწილი: საკასაციო სასამართლო საქმის შესწავლის შემდეგ და 

საჩივრის დასაშვებობის შემოწმების შედეგად მიიჩნევს, საკასაციო საჩივარი არ 

აკმაყოფილებს 391-ე მუხლის მოთხოვნებს, რადგან ამ მუხლით დასაშვებია საკასაციო 

საჩივარი ქონებრივ და სხვა არაქონებრივ დავებზე. საკასაციო სასამართლო მიიჩნევს, 

რომ სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმე არ არის განხილული მნიშვნელოვანი 
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საპროცესო დარღვევებით და ვერც კასატორი მიუთითებს ისეთ საპროცესო 

დარღვევებზე, რომელსაც შეეძლო არსებითად ემოქმედა საქმის განხილვის შედეგზე. ამ 

თვალსაზრისით საკასაციო პალატა კასატორს მიუთითებს საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს 2013 წლის 09 დეკემბრის Nას-1529-1443-2012 განჩინებაზე, სადაც 

საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ რთული წერილობითი (სანოტარო) ფორმით 

დადებული ჩუქების წინარე ხელშეკრულება აკმაყოფილებს ამ ტიპის გარიგებისათვის 

კანონით დადგენილ ფორმას. განმარტა 52-ე მუხლის მე-2 ნაწილის დათქმა, რომლის 

მიხედვითაც უძრავ ნივთზე ჩუქების ხელშეკრულება დადებულად ითვლება 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების საჯარო რეეტრში 

რეგისტრაციის მომენტიდან. სანივთო სამართლებრივი გარიგებიდან წარმოშობილი 

უფლება ექვემდებარება საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას. პირი ვერ ჩაითვლება ქონების 

მესაკუთრედ თუ აღნიშნული უფლება რეგისტრირებული არ არის საჯარო რეესტრში. 

სანივთო სამართლებრივი უფლების მოპოვების ასახვა საჯარო რეესტრში 

საკანონმდებლო დანაწესია და, პირველ რიგში, მესამე პირთა უფლებების დაცვასა და 

სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობას ემსახურება. თუმცა აღნიშნული არ ნიშნავს იმას, 

რომ წერილობითი ფორმის დაცვით დადებული სანივთო სამართლებრივი გარიგება 

რეგისტრაციის გარეშე არ წარმოშობს უფლება-მოვალეობებს უშუალოდ გარიგების 

მონაწილეებისათვის. მოცემულ შემთხვევაში, ჩუქების ხელშეკრულების დადებით 

ქონების განმკარგავმა მხარემ (მჩუქებელმა) გამოხატა ნება დასაჩუქრებულისათვის 

ქონების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, ხოლო ქონების მიმღებს (დასაჩუქრებულს) 

წარმოეშვა ამ ქონებაზე საკუთრების მოპოვების უფლება, რომლის რეალიზაციაც 

დამოკიდებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ დასაჩუქრებულის მოქმედებაზე-კანონით 

დადგენილ ვადაში (3 თვეში) მოახდინა შესაბამის სარეგისტრაციო ორგანოში 

საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, რაც დასაჩუქრებულმა განახორციელა კიდეც. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საკასაციო საჩივარს უარი უნდა ეთქვას განხილვაზე. 

სარეზოლუციო ნაწილი: საკასაციო სასამართლომ იხელმძღვანელა სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსოს 391-ე, 401-ე მუხლებით.  

დაადგინა: ლ. კ-ას, მ. მ-ასა და ე. ც-ის  საკასაციო საჩივარი, როგორც დაუშვებელი, 

დარჩა განუხილველად. საკასაციო სასამართლოს განჩინება საბოლოოა და არ 

გასაჩივრდება 
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დასკვნა 

ნაშრომი წარმოადგენს ჩუქების ხელშეკრულების  შესწავლის, მათი გამოყენების 

მიმოხილვასა და გამიჯვნის პრინციპებს. რაც შეეხება თავად  ჩემს მიერ შექმნილ ნაშრომს, 

მისი შინაარსიდან გამომდინარე, მეტ-ნაკლებად უფრო მეტი წარმოდგენა გვექნება 

შემდეგში ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც რეალურად ცხოვრებაში ხელშეკრულებაში 

მონაწილე პირებს სჭირდებათ, როგროც გარიგების დადების დროს, ასევე ამ გარიგების 

განხილვაში მონაწილე თითოეულ მხარეს.  აღნიშნული  საკითხის დამუშავებით ჩემი 

მიზანი იყო უკეთესად შეგვესწავლა და გაგვეთავისებინა თუ რაში მდგომარეობდა 

ჩუქების ხელშეკრულების თავისებურება. ნაშრომი გადმოგვცემს ჩუქების 

ხელშეკრულების გამიჯვნის  პრინციპებს. ეს პრინციპები კი მნიშვნელოვანია 

ხელშეკრულების დადების მომენტში, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ყოველ მსგავს 

ურთიერთობაში და ნათლად, მკაფიოდ იქნეს ჩამოყალიბებული გამიჯვნის პრინციპი. 

სად გადის მიჯნა.   რათა არ მოხდეს, ხელშეკრულებაში მონაწილე მხარისა და ამ 

ხელშეკრულების განხილვაში მონაწილე  თითოეული პირისათვის ორაზროვანი, 

გაუგებელი ხელშეკრულების შესრულება და ამ ყველაფერმა მისთვის სულ სხვა 

სამართლებრივი შედეგი არ წარმოშვას. 
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მაკა პაპაშვილი, ნატა სუხაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

  

სამართლის ფაკულტეტი 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სტუდენტები,  

ხელმძღვანელი: პროფესორი ბესიკ ლოლაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

 

 

Abstract 

The conference topic will explore an important issue such as positive obligations of the 

state in terms of protecting lives, which is one of the main foundations of the rule of law and 

democracy. Also, attention will be paid to the examples of legal processing in different countries, 

where it is obvious how the state has not fulfilled positive obligations, which led to the loss of 

the human life. Our examples were considered not only by the domestic court of law, but also 

by the European Court of Human Rights. Our goal is to clearly present that the problems exist 

in the abovementioned powers of the state and what measures are needed to resolve the matter 

so as to avoid arbitrary actions of the state, because the right of life is protected. We hope that 

this research will help to raise people’s awareness and improve their rights’ protection 

mechanisms. 

 

აბსტრაქტი  

ჩვენს საკონფერენციო ნაშრომში განხილულ იქნება სამართლებრივად ისეთი 

მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებების 
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რეალიზება ადამიანის სიცოცხლის უფლების დასაცავად. სიცოხლის უფლების დაცვა  

სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს 

წარმოადგენს. ყურადღება გამახვილებული იქნება  სხვადასხვა ქვეყნის 

სამართალწარმოების მაგალითებზე, სადაც აშკარად არის დარღვეული სახელმწიფოს 

მხრიდან პოზიტიური ვალდებულებების შესრულება, რამაც ადამიანების სიცოცხლის  

მოსპობა გამოიწვია.  ჩვენს მიერ განსახილველი საქმეები, არა მხოლოდ 

შიდასახელმწიფოებრივი  სასამართლოების მხრიდან იქნა განიხილული, არამედ 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერაც. ჩვენი მიზანია, ნათლად 

ჩამოვაყალიბოთ პრობლემები, რომლებიც არსებობს დღესდღეობით სახელმწიფოს 

მხრიდან ზემოთხსენებული ვალდებულებების განხორციელებაში. გარდა ამისა 

წარმოგიდგინოთ ის მექანიზმები, რომლებიც საჭიროა იმისათვის, რომ გამოწვეული 

დარღვევები იქნას მოწესრიგებული და  თავიდან იქნას აცილებული სახელმწფიოს 

თვითნებური მოქმედებები. ვიმედევონებთ, რომ ჩვენს მიერ შესწავლილი 

საერთაშორისო პრაკტიკის საფუძველზე შექმნილი რეკომენდაციები, ხელს შეუწყობს 

ადამიანთა ცნობიერების ამაღლებას და მათთთვის სიცოცხლის უფლების დაცვის 

მექანიზმების გაცნობას. 

 

7. სიცოცხლის  უფლების  არსი და მნიშვნელობა 

ადამიანის სიცოცხლე ბუნებითი ძირითადი უფლებაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ადამიანს ეს უფლება ჩასახვიდან უჩნდება და მისი არსებობა არ არის დამოკიდებული 

სახელმწიფოზე.  მოცემული უფლება ყველა სხვა უფლებების განხორციელების 

წინაპირობაა, ვინაიდან თუ ადამიანს არ აქვს სიცოცხლე, შეუძლებელია ვისაუბროთ 

საკუთრების, გადაადგილების, აზრის გამოხატვის თავისუფლების ან სხვა უფლებების 

რეალიზებაზე.  ის სახელმწიფოს აკისრებს როგორც ნეგატიურ (status negativus)1, ასევე 

პოზიტიურ (status pozitivus)2 ვალდებულებებს. ნეგატიური თვალსაზრისით, 

სახელმწიფოს ეკრძალება, ადამიანის სიცოცხლის არაკონსტიტუციური ხელყოფა, ხოლო 

სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებაში იგულისხმება, სიცოცხლის დამცავი  

შესაბამისი კანონმდებლობის მიღება და მისი სათანადო აღსრულება.  სახელმწიფოს 

                                                            
1 იხ. კ. კუბლაშვილი „ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები“, თბილისი, 2019 წელი, გვ. 23-24 
2 იხ. კ. კუბლაშვილი „ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები“, თბილისი, 2019 წელი, გვ.43  
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ვალდებულება, დაიცვას და უზრუნველყოს სიცოცხლის უფლება, მსგავსადაა გაგებული 

დემოკრატიული სახელმწიფოს კონსტიტუციებში. მაგალითად, გერმანიის 

კონსტიტუციის მე-2 მუხლის3 პირველი პუნქტი და საქართველოს კონსტიტუციის მე-10 

მუხლის4 პირველი პუნქტი ეძღვნება ადამიანის სიცოცხლის უფლებას, როგორც 

კონსტიტუციის უზენაეს ღირებულებას. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ სიცოცხლე 

არა მხოლოდ შიდასახელმწიფოებრივი სამართლით არის დაცული, არამედ 

საერთაშორისო აქტებითაც, როგორიცაა 1948 წლის 10 დეკემბერს მიღებული „ ადამიანის 

უფლებათა საყოველთაო დაკლარაცია“,5 რომლის მე-3 მუხლიც განამტკიცებს ადამიანის 

სიცოცხლის ხელშეუხებლობის უფლებას. საყურადღებოა,  ასევე 1950 წლის 4 ნოემბრის 

„ადამიანის უფლებათა და ძირითადი თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“,6 სადაც მე-2 

მუხლი წარმოდგენილია სიცოცხლის უფლების დამცავ საშუალებად. 

 

8. პერსონალური დაცული სფერო 

სახელმწიფოს აქვს ნაკისრი ვალდებულება, უზრუნველყოს მისი იურისდიქციის 

ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლე. იგი ვალდებულია შექმნას სიცოცხლის დამცავი 

კანონმდებლობა და უზრუნველყოს ისეთი მექანიზმების შექმნა, რომლითაც მოხდება 

მისი აღსრულება. სიცოცხლის უფლება აქვს ყველა ადამიანს ჩასახვისთანავე, რომელიც 

სრულდება ადამიანის გარდაცვალებით. მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობა სხვადასხვა 

გვარად არეგულირებს ჩანასახის სიცოცხლის უფლებას, თუმცა უმრავლესობა 

თანხმდება, რომ ჩანასახის სიცოცხლის უფლება შეზღუდულია დედის უფლებებითა და 

ინტერესებით. 

 

9. საგნობრივი დაცული სფერო 

ადამიანის სიცოცხლე დაცულია,  როგორც განზრახი, ასევე გაუფრთხილებელი 

ხელყოფისაგან, იმ დროსაც კი,  როდესაც პირი მოქმედებს აუცილებელი მოგერიების 

ფარგლებში, მისი მოქმედება მკაცრად პროპორციული უნდა იყოს. მეორე საკითხია, რომ 

                                                            
3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland,art 2(2) 
4 საქართველო კონსტიტუციის მე-2 მუხლი  
5 „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“ 1948 წელი 10 დეკემბერი, მე-3მუხლი. 
6 “ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კოვენცია „ 1950 წელი,მუხლი მე-2. 
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კანონმდებლობას, რომელსაც სახელმწიფო ქმნის, ზურგს უნდა უმაგრებდეს ეფექტური, 

ქმედითი საგამოძიებო და სამართალდამცავი ორგანოები, რომლებიც სწრაფად 

მოახდენენ რეაგირებას სიცოცხლის უფლების დარღვევის დროს. სიცოცხლის დამცავი 

კანონმდებლობის შექმნა მოიაზრებს ასევე სიცოცხლისთვის საფრთხის შემქმნელი 

საქმიანობის დარეგულირებას და  ეკოლოგიური საფრთხის თავიდან აცილებას. 

 

10. სიცოცხლის უფლების დარღვევის პრევენცია 

სახელმწიფო ასევე ვალდებულია უზრუნველყოს სიცოცხლის უფლების 

დარღვევის პრევენცია, სწორედ ამ ვალდებულების დარღვევას შეეხება ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ონერილიდიზი 

თურქეთის წინააღმდეგ“ (Oneryildiz v Turkey)7(2004).  მეთანის აფეთქების შედეგად 

დაზიანდა მიმდებარე სახლები, რასაც რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.  ამ 

ფაქტს წინ უსწრებდა სახელმწიფოსთვის ცნობილი საექსპერტო დასკვნა, რომლის 

მიხედვითაც ნაგავსაყრელზე დარღვეული იყო ეკოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც 

მნიშვნელოვან რისკებს ქმნიდა. ინფორმაციის არსებობის მიუხედავად, სახელმწიფოს არ 

მიუმართავს არანაირი ზომისათვის მდგომარეობის გამოსასწორებლად,  რასაც  შედეგად  

ადამიანთა  სიცოცხლე ემსხვერპლა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

დაადგინა, რომ სახეზე იყო „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისულფებათა 

დაცვის კონვენციის“ მე-2 მუხლის დარღვევა. აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევაში სახეზეა  

სახელმწიფოს მხრიდან პოზიტიური ვალდებულების დარღვევა, რადგან 

შესაძლებლობის არსებობის მიუხედავად, მან არ უზრუნველყო საფრთხის თავიდან 

აცილება. სახელმწიფოს ჰქონდა ვალდებულება განეხორციელებინა პრევენციული 

ზომები, მიეწოდებინა ინფორმაცია მოსახლეობისათვის აღნიშნული მდგომარეობის 

შესახებ, რათა აცილებული ყოფილიყო თავიდან მსგავსი შედეგი. სახელმწიფოს მიერ 

გამოყენებული საშუალებები უნდა იყოს მკაცრად პროპორციული და არ შეიძლება 

სახეზე გვქონდეს უხეში დაუდევრობით გამოწვეული ფატალური შედეგი. ამ კუთხით, 

შეგვიძლია განვიხილოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილება საქმეზე „მაკ კანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“ (McCann v 

                                                            
7 წიგნი:სიცოცხლის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად, გვ 78, გამომცემლობა: 
სახელმძღვანელო იურისტებისთვის INTERIGHTS, 2009, თბილისი Oneryildiz v Turkey (2004) (Appl. No. 
48939/99, 30 November 2004  
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UK)8. ეს საქმე დაკავშირებულია ტერორისტული ორგანიზაციის, ირლანდიის 

რესპუბლიკური არმიის წევრების წინააღმდეგ განხორციელებულ ოპერაციასთან, 

რომელიც დიდი ბრიტანეთის უშიშროების სპეცსამსახურის მიერ იქნა ჩატარებული 

გიბრალტარში.  უშიშროებას ჰქონდა იფნორმაცია, რომ ტერორისტული დაჯგუფების 

წევრები გეგმავდნენ გიბრალტარში  ასაფეთქებელი ნივთიერების შეტანას და 

დისტანციურად ავტომანქანის აფეთქებას. სწორედ ამიტომ, უშიშროებამ აღნიშნული 

პირების ლიკვიდაცია მოახდინა მას შემდეგ, როცა  საზღვარი გადაკვეთეს და  

გიბრალტარში მანაქანა დააპარკინგეს. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ლიკვიდირებული 

პირების ავტომობილში არანაირი ასაფეთქებელი ნივთიერების კვალი არ იქნა 

აღმოჩენილი და შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან გამოყენებულ იქნა ისეთი 

უკიდურესი საშუალება, რომლის საჭიროებაც გარემოებებიდან არ იკვეთებოდა.  

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სპეცოპერაციის მონაწილე პირები 

უდანაშაულოდ სცნო, ვინაიდან ისინი მოქმედებდნენ მათ ხელთ არსებული 

ინფორმაციით და ეს საკმარისი აღმოჩნდა მათ გასამართლებლად. მიგვაჩნია, რომ 

სახელმწიფოს მსგავსი ქმედება პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის 

სიცოცხლის უფლების დაცვასთან, რადგან მის მიერ განხორციელებული ქმდება იყო 

არაპროპორციული. თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ უფრო მსუბუქი 

საშუალებითაც შეიძლებოდა აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. შეიძლება ითქვას, რომ 

ლიკვიდაცია იქნებოდა თავიდან აცილებული, რომ ჩატარებულიყო სათანადო შემოწმება 

საზღვარზევე, რის შედმგომაც გაირკეოდა რეალურად იყო, თუ არა ასაფეთქებელი 

ნივთიერება ავტომანქანაში. გარდა ამისა, არსებობდა პრობლემები ოპერაციის სათანადო 

დაგეგმვასთან დაკავშირებით. შემდეგ მაგალითად მოვიყვანთ ადმიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე „ოგური თურქეთის წინააღმდეგ“ 

(Ogur v Turkey)9, რომელიც  შეეხება, სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ 

დაუდევარ ქმედებას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა.  უშიშროების 

ძალებმა ოპერაცია განახორციელეს ერთ-ერთი  კომპანიის ტერიტორიაზე, სადაც 

მიმდინარეობდა საბურღი სამუშაოები. ამ დროს მოკლეს მომჩივანის შვილი 

გამაფრთხილებელი გასროლით, რომელიც დაცვის თანამშრომელი იყო და ასრულებდა 

სამსახურეობრივ მოვალეობას. აღნიშნული საქმე,  თურქეთის სამივე ინსტანციის 

                                                            
8 McCann and others v UK (1995) ECtHR Application No. 18984/91 
9 წიგნი: სიცოცხლის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად, გვ 39, გამომცემლობა: 
სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, INTERIGHTS, 2009, თბილისი Ogur v Turkey (1999) (Appl. No. 21594/93, 20 
May 1999) 
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სასამართლომ განიხილა, თუმცა  სამივე გადაწყვეტილება იყო დაზარალებულის ოჯახის 

საწინააღმდეგოდ, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ პასუხისგებაში არავინ მიეცა. 

როდესაც უშიშროება ახორციელებს მსგავს ოპერაციას, სახეზე უნდა იყოს აუცილებელი  

სიტყვიერი  გაფრთხილება მოსალოდნელ ქმედებასთან დაკავშირებით და ასევე, 

გამაფრთხილებელი გასროლა ჰაერში. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

განაცხადა, რომ დარღვეულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლი, 

რომელიც სიცოცხლის დაცვის უფლებას ეხება და აღნიშნა, რომ თურქეთის მთავრობას 

წარმოეშობა ვალდებულება აუნაზღაუროს განმცხადებელს მორალური ზიანი და ასევე 

ყველა ის გაწეული  საჭირო იურიდიული ხარჯი, რომელიც წარმოების დროს გასწია. 

 

11. სიცოცხლის დამცავი კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულება 

ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფისას სახელმწიფოს ინდიფერენტული და 

გულგრილი დამოკიდებულება მას თანამონაწილედ აქცევს. ერთ–ერთი ასეთი 

მაგალითი, რომელიც საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე გახმაურებულად 

ითვლება არის საქმე „ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ“ (Enukidze 

Girgvliani vs Georgia)10. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ 

ის შეძრა ,,საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს ერთობლივმა 

ქმედებებმა, რომლებიც მიმართული იყო მკვლელობის შემაძრწუნებელ საქმეზე 

მართლმსაჯულების აღსრულებისათვის ხელის შეშლისკენ”.  იმისათვის, რომ 

სახელმწიფოს გააჩნდეს სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის 

ეფექტური აღსრულება აუცილებელია: 1.სათანადო საგამოძიებო პროცედურები 2. 

სამართლიანი და ობიექტური სასამართლო განხილვა 3.შესაბამისი სასჯელი 4.მკაცრი 

დამოკიდებულება სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ადამიანის 

სიცოცხლის ხელყოფის მიმართ. ამ საქმის წარმოების დროს კი, ვხვდებით თითოეულ 

ეტაპზე დარღვევათა მთელ კომპლექსს. ხელისუფლების ორგანოების მიერ ჩატარებული 

გამოძიება არ იყო ეფექტური, დარღვეული იყო სამართლიანი და დამოუკიდებელი  

სასამართლოს პრინციპი და ა.შ. მსგავსი ტიპის დარღვევებმა საბოლოოდ,  სახელმწიფოს 

პოზიტიური ვალდებულების დარღვევა  გამოიწვია. მიგვაჩნია, მსგავსი შედეგების 

თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ერთ-ერთი მნიშვნელოვნი  პრიციპის გათვალისწინება, 

                                                            
10 Enukidze and Girgvliani v Georgia  (APPL. NO.25091/ 07)  
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კერძოდ კი ხელისუფლების დანაწილება, რომელიც გვეხმარება სამართლიანი 

სახელმწიფოს მშენებლობაში და მათი ექსკლუზიური უფლებამოსილების სწორად 

განხორციელებაში. მოცემული პრინციპი გვევლინება, როგორც მაკონტროლებელი 

მექანიზმი, რომელიც  დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისფულების შტოებს შორის 

ძალაუფლების გათანაბრებას უზრუნვეყოფს.  იმისათვის, რომ შევძლოთ შევქმნათ 

სამართლებრივი სახელმწიფო, აუცილებელია  გვქონდეს სამართლიანი 

მართლმსაჯულება,  დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო, რომელიც 

საკუთარ უფლებამოსილებას განახორციელებს ყოველგვარი ბარიერების, შეზღუდვების 

და ჩარევების გარეშე.  

 

12.  პატიმრების სიცოცხლის უფლების დაცვა 

სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულება  გამოიხატება პატიმართა სიცოცხლის 

უფლების დაცვის უზრუნველყოფაშიც, რაც თავის მხრივ 4 ასპექტს მოიცავს: 1. პატიმრის 

დაცვა სხვა პატიმართაგან მომდინარე საფრთხისგან 2. პატიმრის მიერ 

თვითმკვლელობის ჩადენის პრევენცია 3. სათანადო სამედიცინო დახმარების გაწევა 4. 

მოშიმშილე პატიმრის იძულებითი კვება სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 

საფრთხის შემთხვევაში. საქმე „პოლ და ოდრი ედვარდსები გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ“ (Paul and Audrey Edwards v United Kingdom)11 შეეხება სასჯელ  აღსრულების 

დაწესებულებაში  პატიმრის მკვლელობას სხვა პატიმრის მიერ,  რომელსაც ჰქონდა 

ძალადობისაკენ მიდრეკილება. საქმის გარემოებებიდან იკვეთება, რომ სახელმწიფოს 

მიერ სასჯელ აღსრულების ადმინისტრაციისათვის პატიმრის ფსიქიკური 

მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის დროულად მიწოდების და სათანადო სამედიცინო 

შემოწმების შემთხვევაში, მოხდებოდა შედეგის თავიდან აცილება.  შესაბამისად, 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახეზე იყო „ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ მე-2 მუხლის დარღვევა. 

სახელმწიფო ვალდებული იყო დაეცვა პატიმარი სხვა პატიმრის მხრიდან მომდინარე 

საფრთხისგან, რაც მისი პოზოტიური ვალდებულებაა და ამ შემთხვევაში არ იყო 

                                                            
11 წიგნი: სიცოცხლის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად, გვ 76, გამომცემლობა: 
სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, INTERIGHTS, 2009, თბილისი  
Paul and Audrey Edwards v United Kingdom (2002) (Appl. No. 46477/99) 14 March 2002. 
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უზრუნველყოფილი.  პატიმართა სიცოცხლის დაცვის ვალდებულას ეხება კიდევ ერთი 

გახმაურებული საქმე „კინანი გაერთიანებული სამოფესო წინააღმდეგ“ (Keenan v United 

Kingdom)12. მოსარჩელის ვაჟიშვილი მარკ კინანი იყო პატიმარი, რომელიც 

ექვმდებარებოდა ფსიქიატრიულ მკურნალობას და მან სასჯელ აღსრულების 

დაწესებულებაში თავი ჩამოიხრჩო. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ 

განმცხადებლის ვაჟიშვილს დაპატიმრებამდე  ჰქონდა თვითდაზიანების მცდელობები, 

მისი დაპატიმრების შემდეგ  დაწესებულების  ადმინისტრაციას გააჩნდა ინფორმაცია 

პირის ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ, თუმცა აღნიშნულ დაწესებულებაში პირის 

ქცევა იყო სავსებით ნორმალური და სუიციდის ჩადენის დღესაც არ არსებობდა ეჭვის 

საფუძველი, რომ მოსალოდნელი იყო მსგავსი ქმედების განხორციელების საფრთხე. 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახეზე არ იყო 

„ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ მე-2 მუხლის 

დარღვევა. შესაბამისად ადგილი არ ჰქონია  სახელმწიფოს მხრიდან  პოზიტიური 

ვალდებულის დარღვევას.  

 

7. დასკვნა 

შეიძლება ითქვას, რომ  სიცოცხლის დაცვის კუთხით  პოზიტიური 

ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიულ სახელმწიფოებშიც ხდება. საერთაშორისო 

პრაქტიკის  კვლევამ და  ანალიზმა აჩვენა, რომ პოზიტიური ვალდებულებების მიმართ 

არაერთი არასწორი ნაბიჯი გადაიდგა. ჩვენ ვცხოვრობთ ეპოქაში, სადაც ადამიანი 

წარმოადგენს უზენაეს ღირებულებას და მისი უფლებების დაცვა არის 

უმნიშვნელოვანესი ამოცანა დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტისათვის. 

იმისათვის, რომ შევქმნათ  პირობები, რომლებიც აუცილებელია ადამიანის ღირსეული 

დაცვისათვის, უნდა უზრუნველვყოთ შემდეგი ასპექტები: 1. კანონის უზენაესობა  2. 

აღსრულების ეფექტური მექანიზმები 3. სამართლებრივი სახელმწიფო 4. 

დამოუკიდებელი სასამართლო. კანონის უზენაესობა  გულისხმობს, რომ აუცილებელია 

სახელმწიფოს თითოეული მოქმედება   შეესაბამებოდეს კანონს. კანონშემოქმედება უნდა 

იყოს შეზღუდული ადამიანის ძირითადი უფლებებით. თუ განხორციელდება ძირიტადი 

                                                            
12 წიგნი: სიცოცხლის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად, გვ 75, გამომცემლობა: 
სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, INTERIGHTS, 2009, თბილისი  
Keenan v United Kingdom (2001) (Appl. No. 27229/95, 3 April 2001) 
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უფლებების შეზღუდვა, ეს უნდა მოხდეს თანაზომიერების პრინციპის დაცვით. გარდა 

ამისა აუცილებელია, რომ  კანონი, რომელსაც აქვს მბოჭავი ძალა, იყოს განჭვრეტადი და 

აკმაყოფილებდეს განსაზღვრულობის პრინციპს, რათა არ მოხდეს მისი არასწორი 

ინტერპრეტირება. ყოველივე ამ პირობის არსებობის შემთხვევაში, სახეზე იქნება 

სამართლებრივი სახელმწიფო, თუმცა მეორე მხრივ, ერთმნიშვნელოვნად საყურადღებოა  

კანონის ეფექტური აღსრულება და მისი განხორციელების სწორი მექანიზმები, 

რომლებიც ფორმალურად არსებულ კანონს სისრულეში მოიყვნას. როდესაც  ხდება 

არამართლზომიერი ჩარევა სიცოცხლის უფლებაში, სახელმწიფოს  ან  მესამე პირის 

მხირდან,  უნდა უზრუნველვყოთ სრულყოფილი, სამართლიანი, დამოუკიდებელი 

მართლმსაჯულების განხორციელება, რათა უფლების დარღვევის დროს პირს შეეძლოს 

კანონიერების აღდგენა. სამართლიანი მართლმსაჯულების გარეშე სახელმწიფო კვლავ 

სცდება იმ კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, რომლებიც ემყარება საყოველთაოდ აღიარებულ 

ადამიანის ძირითად უფლებებს. რასაკვირველია, ის ბენეფიტები,  რასაც სამართლიანი 

და კანონიერი მართლმსაჯულება იძლევა, არ არის საკმარისი, ვინაიდან აუცილებელია 

სასამართლოს, როგორც დამოუკიდებელი ხელისუფლების შტოს არსებობა,  რათა 

მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მასზე ზემოქმედების შესაძლებლობა. სამართალწარმოება 

არ წარმოადგენს მხოლოდ ერთ მოქმედებას და იგი არის მთელი რიგი სხვა 

პროცედურების ჯაჭვი, რომლის შემადგენელ სასიცოცხლო ელემენტსაც წარმაოდგენს 

საგამოძიებო ორგანოები და მათი გამართული ფუნქცუონირება. საბოლოოდ, ადამიანის 

სიცოცხლე არის უზენაესი ღირებულება და ადამიანის სიცოცხლის ბიოლოგიური 

საფუძველი, შესაბამისად, მისი დაცვისა და რეალიზებისათვის არამხოლოდ სიცოცხლის 

დამცავი კანონმდებლობა, არამედ ყველა ქმედითი მექანიზმის მოქმედებაში უნდა იყოს 

მოყვანილი. 
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Abstract 

Standard terms of contracts are one of the most widely used terms in the modern world. 

Standard terms simplify everyday life even because there is no need for negotiations and 

agreement between the parties. The standard terms are set by one party to the other and are 

reusable. The legal purpose of thestandard terms of the contract is to determine the content of 

the contract, Its main purpose is to make these terms a further part of the contract. These types 

of contracts typically have their pros and cons, which all customers should consider. The purpose 

of our paper is to discuss all the major issues relatedto standard conditions. We think that 

standard conditions are one of the most important topics in the modern world, which hasa not-

so-centuries-old history. Our goal is to contribute to the discussion of this topic of Georgian civil 

law and to better represent its importance  

 

აბსტრაქტი 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები თანამედროვე მსოფლიოსთვის ერთ-

ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი პირობებია. სტანდარტული პირობები 

ამარტივებს ყოველდღიურობას თუნდაც იმით, რომ აქ არ არის საჭირო მოლაპარაკებები 

და მხარეთა შეთანხმება. სტანდარტულ პირობებს ერთი მხარე უდგენს მეორეს და  

მრავალჯერადი გამოყენებისაა. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 
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სამართლებრივი დანიშნულება ხელშეკრულების შინაარსის განსაზღვრაა, მის ძირითად 

მიზანს  კი წარმოადგენს იმას, რომ ეს პირობები  შემდგომში იქცეს ხელშეკრულების 

შემადგენელ ნაწილად. ასეთი ტიპის ხელშეკრულებების, როგორც წესი აქვთ თავისი 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომლების ყველა მომხმარებელმა უნდა 

გაითვალისწინოს. ჩვენი ნაშრომის მიზანიც სწორედ ისაა, რომ მნიშვნელოვნად 

განვიხილოთ ყველა ძირითადი დაკავშირებული თემა სტანდარტულ პირობებთან. ჩვენ 

ვფიქრობთ, რომ სტანდარტული პირობები თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა, რომელსაც არც ისე მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. 

ჩვენი მიზანია წვლილი შევიტანოთ ქართული სამოქალაქო სამართლის ამ თემის 

განხილვასა და მნიშვნელოვნების უკეთ წარმოჩენაში.  

 

შესავალი 

სტანდარტული პირობები როგორც ქართულ ისე უცხოურ სამართალში ერთ-

ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და მნიშვნელოვანი თემაა. სტანდარტული 

პირობები თანამედროვე მსოფლიოს განვითარებასთან ერთად ნელ-ნელა უფრო 

იხვეწება. მისი ისტორია მე-19 საუკუნიდან იწყება ანუ იმ პერიოდიდან, საიდანაც 

დაიწყო ინდუსტრიალიზაცია და ზოგადად მსოფლიო ქვეყნების ეკონომიკური წინსვლა. 

ამ ყველაფერმა გამოიწვია და მოითხოვა საზოგადოებაში შექმნილიყო ხელშეკრულების 

ბევრად უფრო მარტივი პირობები ვიდრე ეს ტიპურ, რთულ ხელშეკრულებებშია. ტიპურ 

ხელშეკრულებებში უფრო მეტი პირობები და მხარეთა უფრო მეტი მოთხოვნებია 

გასათვალისწინებელი, რაც ბევრად უფრო მოუხერხებელია ვიდრე დღევანდელი 

სტანდარტული პირობები. თუმცაღა სტანდარტული პირობების სიმარტივისა,  ის 

მოითხოვს სამართლებრივად ღრმა შემოწმებასა და ყურადღებას, რადგან არ მოხდეს 

მხარეთა ინტერესების უგულვებელყოფა და მომხმარებელთა უფლებების დარღვევა. 

სწორედ ამის გამო სტანდარტული პირობების თემა მნოშვნელოვანი და საკამათოა. ჩვენი 

თემაც სწორედ სტანდარტული პირობების მიმოხილვას, განვითრებას და ამ თემაზე 

წვლილის შეტანას ისახავს მიზნად. სტანდარტული პირობები დღევანდელ სამყაროში 

ყველაზე განვითარებული და მნიშვნელოვანია ამიტომაც მას მრავალი ნაშრომი აქვს 

მიძღვნილი. რაც შეეხება ჩვენს თემას, მასში ნათლად იქნება გამოკვეთილი 

სტანდარტული პირობების ისტორიული რაკურსი, ცნება, შინაარსი და მნიშვნელობა 
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ამასთან ერთად მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, სტანდარტული პირობების 

ბათილობის საფუძვლები, ხელშეკრულების თავისუფლების შეზღუდვა, ბუნდოვანი 

ტექსტის განმარტება მესამე პირთა სასარებლოდ,  ბოლოს კი შემოგთავაზებთ 

მნიშვნელოვან სასამართლო პრაქტიკას ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებზე. 

 

1. სტანდარტული პირობების ისტორიული მიმოხილვა 

საინტერესოა თავად ის ფაქტი, თუ საიდან იღებს ხელშეკრულების 

სტანდარტული პირობები სათავეს. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 

გამოყენება მე-19 საუკუნიდან იღებს სათავეს, რაც ინდუსტრიალიზაციის განვითარებით 

იქნა გამოწვეული. ეკონომიკის ზრდას მოჰყვა ხელშეკრულების სტანდარტული 

პირობების გამოყენების ზრდა, რაც, თავის მხრივ, საზოგადოებაში გაზრდილი 

წარმოებისა და მომსახურების პირდაპირი გამოძახილი გახლდათ. ეკონომიკის 

განვითარებამ, თავის მხრივ, ხელი შეუწყო მეწარმეობის განვითარებას, სადაც 

მეწარმეები უფრო მეტად ცდილობდნენ სტანდარტული პირობების გამოყენებით 

სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლას და მათი მეშვეობით სტაბილურობის 

შენარჩუნებას. 

 

2. სტანდარტული პირობების ცნება, შინაარსი და მნიშვნელობა 

სტანდარტული პირობები არის წინასწარ ჩამოყალიბებული, მრავალჯერადი 

გამოყენებისთვის გამიზნული პირობები, რომლებსაც ერთი მხარე უდგენს მეორე 

მხარეს. ისინი ჩამოყალიბებულია მხარეთა შეთანხმების გარეშე, რომლებიც ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში წარედგინება კონტრაჰენტს. მასში აღნიშნულია დასადები 

ხელშეკრულების თითქმის ყველა პირობა, გარდა კონტრაჰენტის ვინაობისა. 

სტანდარტული პირობები არ არის გამიზნული მხოლოდ კონკრეტული 

პიროვნებისადმი, იგი მიმართულია პირთა განუსაზღვრელი წრის მიმართ. 

სტანდარტული პირობები ისეთ წესებს შეიცავს, რომლებიც ხშირად კანონით არ არის 

გათვალისწინებული და შემთავაზებლის საქმიანობის სპეციფიკას გამოხატავს. 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გამოყენების საჭიროება დიდ წილად 

მხარეებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობების გამარტივებით შეიძლება აიხსნას, 
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რაც თავის მხრივ თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების მასშტაბური და 

რთული ფორმებით აიხსნება. სტანდარტული პირობების სპეციფიკა და არსი მათ 

მრავალჯერად გამოყენებასა და ერთგვაროვან შინაარსში ჰპოვებს ასახვას. 

 

3. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გადაქცევა ხელშეკრულების შემადგენელ 

ნაწილად 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების სამართლებრივი დანიშნულება 

ხელშეკრულების შინაარსის განსაზღვრაა. სტანდარტული პირობების შემუშავების  

ძირითად მიზანი წარმოადგენს იმას, რომ ეს პირობები  შემდგომში იქცეს 

ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად, რათა მხარეებმა  ურთიერთობა ამ პირობების 

შესაბამისად მოაწესრიგონ. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები მხოლოდ მაშინ 

იქცევა ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად  შემთავაზებელსა და მეორე მხარეს 

შორის როცა: 1. შემთავაზებელი ხელშეკრულების დადების ადგილას თვალსაჩინო 

წარწერას გააკეთებს და მიუთითებს ამ პირობებზე 2. როცა ხელშეკრულების მეორე 

მხარეს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ამ პირობების შინაარს და თუ თანახმაა, მიიღოს ეს 

პირობები. მაგალითად: სუპერმარკეტში თვალსაჩინო ადგილას არის  გამოკრული 

წარწერა: „ჩვენთან მოქმედებს სახელშეკრულებო სტანდარტული პირობები: გაყიდული 

საქონელი უკან არ მიიღება, გადახდა მხოლოდ ნაღდი ფულით ლარებშია შესაძლებელი 

და ა.შ“ მიუხედავად იმისა რომ არის მითითება „ჩვენთან მოქმედებს სტანდარტული 

პირობები“ არ არის საკმარისი, რადგან მეორე პირობასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ამ 

შემთხვევაში კი ასე არ არის. ანუ მთავარია მხარისათვის თვალსაჩინო იყოს ტექსტის 

შინაარსი. აღნიშნული ორივე პირობა წარმოადგენს კუმულაციურ პირობას, რომელიმეს 

დარღვევის შემთხვევაში პირობა არ იქცევა ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად და 

იურიდიული მნიშვნელობის მქონე შედეგს არ წარმოშობს. საყურადღებოა ასევე 

სტანდარტული პირობების გადაქცევა ხელშეკრულების შენადგენელ ნაწილად 

მეწარმეებს შორის. მათ უფრო მეტი წინდახედულობა მართებთ გარიგების დადებისას 

რადგან, როგორც წესი მეწარმეები სხვასთან ურთიერთობაში თვითონ იყენებენ 

სტანდარტულ პირობებს, ამიტომ ისინი უფრო უნდა იყვნენ გარკვეული 

შემომთავაზებლის მიერ შემუშავებულ სტანდარტულ პირობებში, თუმცა ამ 

სტანდარტულ პირობების გაცნობის შესაძლებლობა მათაც უნდა ჰქონდეთ. 
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4. ხელშეკრულების თავისუფლების შეზღუდვა ხელშეკრულების სტანდარტულ 

პირობებზე დაფუძნებით 

სტანდარტული პირობები ხელშეკრულების თავისუფლებას პირდაპირ 

ზღუდავს, თუნდაც იმით რომ, აქ ერთი მხარე წინასწარ ჩამოყალიბებულ პირობებს 

უდგენს მეორე მხარეს. ამასთან ერთად  იზღუდება შინაარსის თავისუფლება. 

სტანდარტული პირობებისა და ხელშეკრულების თვისუფლების შეზღუდვასთან 

მიმართებით მნიშვნელოვანია გამოყენებული იქნეს ის პრინციპები, რომლებიც 

აწესრიგებს ამ ინსტიტუტს, ესენია: კეთილსინდისიერების პრინციპი და ბათილობის 

წინაპირობები, შინაარსის კონტროლი და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. 

 

5. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გამოყენების დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები 

როგორც ბოლო დროის კვლევები აჩვენებს ხელშეკრულებათა 99%-ის  დადება 

სტანდარტული პირობეების ფორმის გამოყენებით ხდება, სტანდარტული პირობების 

გამოყენებას გააჩნია დადებითი და უარყოფითი მხარეები: 1. დადებით მხარეში 

მოიაზრება ის რომ, ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს გაცილებით სწრაფად და 

მცირდება ტრანსაქციული ხარჯებიც, საწარმო ზოგავს ამ დროს იურიდიული 

მომსახურებისა და წარმომადგენლის ხარჯებს, რადგან მხარეებს არ სჭირდებათ ყოველი 

ახალი მოლაპარაკებების წარმოება ახალი გარიგების დადების წინ,  შესაბამისად 

მცირდება მოლაპარაკებეებიც და ეს სტანდარტული პირობების ერთ-ერთი 

დამახასიათებელი მხარეა 2. დადებითთან ერთად, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების 

სტანდარტული პირობების გამოყენებას აქვს თავისი უარყოფითი მხარეებიც, როცა 

ვსაუბრობთ ამ უარყოფით მხარეებზე პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ  

მომხმარებელი შეიძლება არც კი კითხულობდეს სტანდარტული პირობების შინაარსს და 

შეიძლება წაკითხვის შემდეგაც არ ქონდეს მას ამ პირობების შეცვლის უფლება, ასევე 

ასეთი ხელშეკრულების დადებისას ყოველთვისაა რისკი, რომ შემდგენმა მხარემ 

გაზარდოს საკუთარი უფლებათა წრე და რისკი ძირითადად დააკისროს მეორე მხარეს, 

გარდა ამისა შესაძლებელია შემთავაზებელმა შეზღუდოს ან ჩამოართვას მეორე მხარეს 
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ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება  ხელშეკრულებიდან გასვლის დროს, ამის 

გამო კი ხშირად მეორე მხარე ვარდება უსამართლო მდგომარეობაში, ამიტომ საჭიროა 

კანონმდებლის მიერ უფრო ნათლად მოხდეს საკითხების დარეგულირება. 

 

6. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობა 

როგორც ცნობილია 346-ე მუხლიდან გამომდინარე, ბათილია ხელშეკრულებათა 

სტანდარტული პირობა მიუხედავად ხელშეკრულებაში მისი ჩართვისა, თუ იგი 

ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების საწინააღმდეგოა და საზიანოა 

ხელშეკრულების მხარისთვის.    ხშირად შემთავაზებელი ცდილობს, რომ გაამარტივოს 

ხელშეკრულების დადება  თავის სასარგებლოდ, მომხმარებელთან დადებული 

ხელშეკრულების დებულებები უნდა შეესაბამებოდეს ქცევის იმ მოდელს, რომელსაც 

კეთილსინდისიერება გულისხმობს, ბათილად რომ მივიჩნიოთ ეს პირობა უნდა 

ეწინააღმდეგებოდეს კეთილსინდისიერების პრინციპებს, საზიანოა თუ არა ეს პირობები 

შემდეგნაირად უნდა დადგინდეს, ანუ უნდა მოხდეს ამ პირობების შედარება 

სამოქალაქო კოდექსის ნორმებთან, რომლებიც ამ კონკრეტულ მომენტში, 

სტანდარტული პირობების არსებობის შემთხვევაში ძალაში იქნებოდნენ. ბათილად 

მიიჩნევის სხვა შემთხვევებიც არსებობს, როცა შემთავაზებელი აწესებს ამა თუ იმ 

სამუშაოს შესასრულებლად შეუსაბამო და აშკარად მცირე ვადებს. 

გარდა ამისა არსებობს პირობითად ბათილი და აბსოლუტურად ბათილი 

სტანდარტული პირობები, 346-ე მუხლთან ერთად არ უნდა გამოგვრჩეს 347-348-ე 

მუხლები, სადაც საუბარია ისეთ პირობებზე, რომელებიც დაუშვებლად ლახავენ ერთ-

ერთი მხარის ინტერესებს, 347-ე მუხლში მოცემულ პირობებს მუდმივად სჭირდება 

სასამართლოს მიერ შეფასება, აქ კი უნდა გამოვიყენოთ შემდეგი კრიტერიუმები 

 ა) თანაზომიერება  

ბ) განსაზღვრულობა  

გ) ობიექტურად გამართლებულობა  

დ) ყურადღების ინტერესის არსებობა 

 ე) მისაღებობა მეორე მხარისთვის.  
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რაც შეეხება აბსოლუტურად ბათილ პირობებს ეს პირობები მოცემულია 348-ე 

მუხლში, ისინი მოსამართლეს არ აძლევენ თავისუფლად შეფასების საშუალებას, ამ 

მუხლის საწინააღმდეგო პირობები ბათილია და მათი მიჩნევისთვის სამართლებრივი 

განმარტება არ არის საჭირო.  

ხშირად ხდება სახელშეკრულებო პირობების ნაწილებად გაყოფა, ამ დროს 

შესაძლებელია ერთ-ერთი ნაწილი ეწინააღმდეგებოდეს სამოქალაქო კოდექსს, მაშინ 

ბათილობა ვრცელდება მხოლოდ ამ ნაწილზე, დანარჩენი დასაშვები პირობები კი 

ძალაში რჩება. 

 

7. ბუნდოვანი ტექსტის განმარტება მეორე მხარის სასარგებლოდ 

ბუნდოვანად შეიძლება მივიჩნიოთ ხელშეკრულებაში არსებული ნებისმიერი 

პირობა, რომელიც არ არის ცალსახად აღქმადი და მკაფიოდ გასაგები. პირობა რომელიც 

საჭიროებს დამატებით განმარტებას და არაა გასაგები სტატისტიკურად კლიენტთა 

სასარგებლოდ, არ შეიძლება ჩაითვალოს სტანდარტულ პირობად, საჭიროა ყველა 

პირობის იმ მხარის სასარგებლოდ განმარტება, რომელიც იღებს ამ პირობებს. 

ბუნდოვანების წესის მიზანია, ხელშეკრულების ფარგლებში „გაბატონებული“ 

მდგომარეობის მქონე შემთავაზებლისთვის იმის იძულება, რომ მან რაც შეიძლება 

ნათლად და მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს შესაბამის ადგილას ეს პირობები. სწორედაც 

სტანდარტული პირობების მკაფიო და ნათლად ჩამოყალიბებაა უმნიშვნელოვანესი, 

როცა შეთავაზების მიმღები მოკლებულია სახელშეკრულებო ალტერნატივას.  ამდენად, 

თეორიულად უნდა აღინიშნოს ის, რომ კანონი ბუნდოვანების წესის შემოღებით 

ცდილობს დაიცვას შეთავაზების მიმღები მსგავსი გაუგებარი, ბუნდოვანი პირობის 

უალტერნატივოდ მიღებისაგან. როგორც ძველი რომაელები იტყოდნენ „ბუნდოვანება 

შემპირებლის საზიანოდ მოქმედებს“.  

 

8. დასკვნა 

ნაშრომი წარმოადგენს ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ისტორიული 

შესწავლის და მათი გამოყენების მიმოხილვას. რაც შეეხება თვითონ სტანდარტულ 
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პიროებთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ შექმნილ ნაშრომს, მისი შინაარსიდან 

გამომდინარე, მეტ-ნაკლებად უფრო მეტი წარმოდგენა გვექნება შემდეგში ამ საკითხთან 

დაკავშირებით, რაც რეალურად ცხოვრებაში ადამიანებს სჭირდებათ, რადგანაც 

ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში მათ დაიცვან ყველა პირობა და მისმა 

დაუცველობამ არ გამოიწვიოს არცერთი მხარის დაზიანება, ეს კი შეიძლება ჩავთვალოთ 

ყოველდღოური ცხოვრების თანმდევ ეტაპად, რასაც სამოქალაქოსამართლებრივ 

ურთიერთობებში ხშირად ვხვდებით. 

ამ საკითხის დამუშავებით ჩვენი მიზანი იყო უფრო კარგად შეგვესწავლა და 

გაგვეგო თუ რაში მდგომარეობდა მისი გამოყენების საკითხები. საბოლოოდ, ნაშრომის 

წინამდებარე გეგმა გადმოგვცემს ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 

პრინციპებს. ეს პრინციპები კი მნიშვნელოვანია ხელშეკრულების დადების მომენტში, 

რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს ყოველ მსგავს ურთიერთობაში და ნათლად, 

მკაფიოდ იქნეს ჩამოყალიბებული თვალსაჩინო ადგილას. ეს ყველაფერი ისე უნდა 

მოხდეს, რომ მეორე მხარისათვის არ იყოს ორაზროვანი, გაუგებელი და ამ ყველაფერმა 

მისთვის სულ სხვა სამართლებრივი შედეგი არ წარმოშვას. 

  



206

 

 

ბიბლიოგრაფია: 

1. ახვლედიანი, ზურაბ. "ვალდებულებითი სამართალი". თბილისი, გამომცემლობა 

„სამართალი“  1999. 

Akhvlediani, Zurab. “Law of  obligations”  Tbilisi, Publishing house “Law” 1999. 

https://tsufacultyoflaw.files.wordpress.com/2016/08/e18395e18390e1839ae18393e18394e18391

e183a3e1839ae18394e18391e18398e18397e18398-

e183a1e18390e1839be18390e183a0e18397e18390e1839ae18398.pdf 

2.სამართლის ჟურნალი. „უნივერსიტეტის გამომცემლობა“ N1, 2013. გვ 287, 288, 290. 

Journal of Law. „University Publishing House“ N1, 2013. Page  287, 288, 290. 

http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/sj1y2013.pdf                          

3.სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წიგნი III. თბილისი, გამომცემლობა „სამართალი“  

2001. 

Commentary on the Civil Code. Book III. Tbilisi, Publishing house “Law” Tbilisi, 2001. 

https://tsufacultyoflaw.files.wordpress.com/2016/08/e183a1e18390e1839be1839de183a5e18390

e1839ae18390e183a5e1839d-e183a1e18390e1839be18390e183a0e18397e1839ae18398e183a1-

e18399e1839de183931.pdf 

4.სახელშეკრულებო სამართალი, სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისთვის. 

თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2014. 

Contract Law, a guide for law schools. Tbilisi, Publishing house “Meridiani” 2014. 

http://ewmi-prolog.org/images/files/8463Contract_Law_Textbook_GEO.pdf 

5.უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. 22 მაისი 2012. 

The decision of the Supreme Court. 22 May 2020. 

http://prg.supremecourt.ge/DetailViewCivil.aspx 



207

 

 

6.წიქარაძე, კახა. სამაგისტრო ნაშრომი.“ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, 

მათი ცნება, უჩვეულო დებულებანი და ბათილობის წინაპირობები, როგორც 

რისკებისგან  თავის დაცვის საშუალება“. თბილისი, 2019. 

Tsikaradze, Kakha. Master's thesis. „The standard conditions of the contract, their concept, 

unusual provisions and preconditions for invalidity as a means of protection against risks“. 

Tbilisi, 2019. 

https://openscience.ge/bitstream/1/893/1/samagistro%20tsiqaridze.pdf?fbclid=IwAR1n9THuFO

WyAVmmi15vZwZ83E56QB6AJQpBV-56TVth1eCfLDPj2Xu7JFw 

7.ჯორბენაძე, სერგი. სადისერტაციო ნაშრომი. „ხელშეკრულების თავისუფლების 

ფარგლები სამოქალაქო სამართალში“  თბილისი, 2016. 

Jorbenadze, Sergi. Dissertation paper. „The scope of freedom of contract in civil law“  Tbilisi, 

2016. 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_samartali/sergi_jorbenadze.pdf 

 



208

 

 

სანოტარო აქტის სამართლებრივი რეგულირების შეფასების 
საკითხისათვის 

 

 

ირაკლი ლეონიძე 

„იურიდიული ფაკულტეტი, 
 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ხელმძღვანელი - ნათია ჩიტაშვილი - სამართლის დოქტორი,  
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

 

Abstract 

The article discusses the peculiarities of drawing up a settlement act and the separate 

legal aspects of legislative regulation of a public notarial deed. It should be noted that the notarial 

deed is a legal force document. One of the most important powers of a certified and qualified 

notary in Latin Notary States is the issuance of a notary act. There are opinions on the 

interrelationship between notarial activity and notarial deed. Especially in terms of specifying 

the form of the act to be issued during the notarial act. In this case its interesting issue of drawing 

up a settlement act. Upon competition of the notarial mediation agreement the notary draw up 

a settlement act, which issued in the form of a public act. 

According to the order №71 of the Minister of Justice of Georgia “On Approval of 

Instructions for Notarial Act Performance Procedure”, notarial act is a legal act defining the type 

of notarial deed. Article 15 regulates the issue of issuing a notarial deed in the form of a public 

and private notary act. It should be noted that the species change took place against the 

background of the 2010 legislative reform change, when a notarial deed is defined of the 

legislative level, it is formed into two independent forms. In 2012, the notary mediation institute 

was established on the basis of the legislation of the Georgian Notary and the settlement act was 

given the form of a public notarial act. 
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The purpose of the article is to discuss the peculiarities of publishing in the form of a 

public notary act and evolution of the rules of its compilation in accordance with principles of 

notarial mediation. 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია მორიგების აქტის შედგენის თავისებურებისა და საჯარო 

სანოტარო აქტის ფორმის საკანონმდებლო რეგულირების ცალკეული სამართლებრივი 

ასპექტები. აღსანიშნავია, რომ სანოტარო აქტი ნოტარიუსის საქმიანობის შედეგი და 

სამართლებრივი ძალის მქონე დოკუმენტია. ლათინური ნოტარიატის სახელმწიფოებში 

კვალიფიციური და სერტიფიცირებული ნოტარიუსის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

უფლებამოსილებას სანოტარო აქტის გამოცემა წარმოადგენს. შესაბამისად, არსებობს 

მოსაზრებები სანოტარო საქმიანობისა და სანოტარო აქტის ურთიერთმიმართებასთან 

დაკავშირებით, განსაკუთრებით კი სანოტარო მოქმედების მიმდინარეობისას 

გამოსაცემი აქტის ფორმის დაკონკრეტების თვალსაზრისით. ამ მხრივ საინტერესოა 

მორიგების აქტის საჯარო და კერძო აქტის ფორმით შედგენის საკითხი. სანოტარო 

მედიაციის შეთანხმებით დასრულების შემთხვევაში ნოტარიუსი ადგენს მორიგების 

აქტს, რომელიც გამოიცემა საჯარო სანოტარო აქტის ფორმით. სანოტარო მედიაციის 

პრინციპების დაცვა ნოტარიუს მედიატორს სანოტარო მედიაციის პროცესის ყველა 

ეტაპზე ევალება, ამიტომ, მორიგების აქტის შედგენის პროცესში აღსრულების ეფექტური 

მექანიზმის შემუშავების მიმდინარეობა სანოტარო მედიაციის პრინციპებს, მათ შორის 

მხარეთა შეუთანხმებლობისას, არ უნდა უგულებელყოფდეს.  

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა 

შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე წარმოადგენს 

სანოტარო აქტის სახეობრიობის განმსაზღვრელ პროცედურულ-სამართლებრივ აქტს. 

ამავე  ბრძანების მე-15 მუხლში რეგულირებულია სანოტარო აქტის საჯარო და კერძო 

აქტის სახით გამოცემის საკითხი. გასათვალისწინებელია რომ სახეობრიობის ცვლილება 

2010 წლის საკანონმდებლო ცვლილების ფონზე განხორციელდა, როდესაც სანოტარო 

აქტი, საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულ, ორ დამოუკიდებელ ფორმად 

ჩამოყალიბდა. 2012 წელს ქართული ნოტარიატის საკანონმდებლო საფუძველზე 

დაინერგა სანოტარო მედიაციის ინსტიტუტი, „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს 
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კანონის არ არსებობიდან გამომდინარე, სანოტარო მედიაციის აღსრულებასთან 

დაკავშირებული საკითხები სანოტარო კანონმდებლობის ფარგლებში შემუშავდა. 

შესაბამისად, მორიგების აქტს მიენიჭა საჯარო სანოტარო აქტის ფორმა. შესაძლებელია 

საჯარო და კერძო სანოტარო აქტს გამოცემისას საერთო შინაარსი და მოქმედებათა 

იდენტური ხასიათი გააჩნდეს, თუმცა ეს არ გულისხმობს მათი რეგულირების 

იგივეობას. სანოტარო მედიაციის პრინციპების დაცვისა და განხორციელების პროცესში 

შესაფასებელია, თუ რამდენად მოიცავს მორიგების აქტის საჯარო სანოტარო აქტის 

ფორმა ამავე პრინციპების უზრუნველყოფას.  

სტატიის მიზანია მორიგების აქტის საჯარო აქტის ფორმით გამოცემის 

თავისებურების განხილვა და მისი შედგენის წესის შეფასება სანოტარო მედიაციის 

პრინციპების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე. 

 

 

შესავალი 

ნოტარიუსის პროფესია და ფუნქცია კერძო სამართალში სანდოობისა და 

კეთილსინდისიერების შეგრძნებასთან ერთად მისი, როგორც უფლებამოსილი პირის 

მიერ განსახორციელებელი მოქმედების სტაბილურობის წინასწარგანწყობის 

აუცილებლობის საკითხს აყენებს დღის წესრიგში.1 შესაბამისად, ნოტარიუსის სტატუსი 

და საქმიანობის ფორმა სანოტარო აქტის შედგენის პროცესში კანონის ძალის მქონე აქტის 

სახეობრიობას, მასთან დაკავშირებულ პროცედურულ და ინსტიტუციურ გამოწვევებს 

მოქმედი კანონმდებლობის რეგულირების ფარგლებში ასახავს.  საინტერესოა, 

შემდგომში სანოტარო მედიაციის განმახორციელებელი ნოტარიუსი მედიატორის 

საქმიანობის ფორმა მორიგების აქტის შედგენის თავისებურების შესწავლის 

თვალსაზრისით.  

მოქალაქეები სანოტარო ბიუროს  დღითიდღე უფრო ხშირად მიმართავენ ისეთ 

საკითხებზე, როგორიცაა მაგალითად, გარიგების დამოწმება ან სხვა სახის სანოტარო 

                                                            
1 შეად. ანი კვანტალიანი, პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა - გამოწვევა ქართული სადაზღვევო 
სამართლისთვის, (თბილისი: თსუ-ის გამომცემლობა, სამაგისტრო ნაშრომი მაგისტრის ხარისხის 
მოსაპოვებლად, 2019), 37-38. 
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მოქმედების განხორციელების მოთხოვნა, რომელთა მიმართ საკანონმდებლო დონეზე 

სავალდებულო სანოტარო ფორმის დაცვა კანონმდებლობოთ იმპერატიულად 

განსაზღვრული არ არის, თუმცა სანოტარო მედიაციის მიმართვიანობის დაბალი 

მაჩვენებელი მორიგების აქტის პროცედურულ-სამართლებრივ ასპექტებს საჯარო 

სანოტარო აქტთან თავსებად და ხისტ ხასიათს ანიჭებს. ასევე, სანოტარო აქტი 

კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის საგარანტიო და უზრუნველმყოფ ფუნქციასაც 

ასრულებს - მაგალითად, სამკვიდრო მოწმობა, რომელსაც გასცემს ნოტარიუსი, 

წარმოადგენს სამემკვიდრეო უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს.  

ქართული სოციალური რეალობისა და საკანონმდებლო გამოწვევებიდან 

გამომდინარე ცალკეული საკანონმდებლო ცვლილებები ხშირად პრობლემის 

აღმოფხვრის მიზნებთან ერთად პრობლემის გაფართოებულ, განზოგადებულ და 

მოჭარბებულ ხასიათს აყალიბებს, რომელთა რეგულირება კანონმდებელს დაუგეგმავი 

თუ ეტაპობრივი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების საჭიროების წინაშე 

აყენებს. მაგალითისთვის, შეგვიძლია გავიხსენოთ სანოტარო დადასტურებისა და 

დამოწმების მიმართ განხორციელებული საკანონმდებლო რეფორმა.2 შემდგომ კი 2010 

წელს სანოტარო აქტის საჯარო და კერძო აქტის ფორმით დაყოფის ჩამოყალიბება, მათ 

შორის 2012 წლიდან სანოტარო მედიაციის დანერგვა და 2019 წელს „მედიაციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მიღება. იურიდიულ ლიტერატურაში სანოტარო აქტის სახეებად 

დაყოფის საკითხთან დაკავშირებით დაყოფის სახეობრიობა შეფასებულია,3 როგორც 

შემზღუდველი4 და არამიზანშეწონილი.  

სტატიაში შეფასებულია სანოტარო აქტის რეგულირების მნიშვნელოვანი 

სამართლებრივი ასპექტები, უშუალოდ საჯარო და კერძო სანოტარო აქტის 

შედარებითსამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე. სანოტარო აქტის სახეებად 

დაყოფის ფონზე განხილულია აქტის რეგულირებისა და სანოტარო მოქმედებათა 

კატეგორიზების ცალკეული თავისებურებები, მათ შორის, შეფასებულია ანდერძის 

საჯარო და კერძო აქტის ფორმით დამოწმების საკითხი.  

                                                            
2 იხ. თორნიკე დარჯანია, „68-ე მუხლი. ფორმის მნიშვნელობა გარიგების ნამდვილობისთვის“ სამოქალაქო 
კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, (2017): 386. 
3 შეად. თამთა ჭადაშვილი, ნოტარიუსი - დამატებითი ფორმალობა თუ ხელშეკრულების მხარეთა 
ინფორმირებულობისა და თანასწორობის გარანტი?  (თბილისი: თსუ-ის გამომცემლობა, სამაგისტრო ნაშრომი 
მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად, 2012), 12-13.  
4   იქვე, 15.  
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1. საჯარო და კერძო სანოტარო აქტი 

საჯარო და კერძო სანოტარო აქტის რეგულირებასთან დაკავშირებით 

გასათვალისწინებელია არსებული საკანონმდებლო მოცემულობა5 და კანონმდებლის 

ნება ცალკეულ შემთხვევაში დაარეგულიროს სანოტარო მოქმედების დაყოფისა6 თუ 

საფასურის გადახდის საკითხი. შესაბამისად, სანოტარო აქტის საჯარო და კერძო აქტის 

ფორმით დაყოფასთან დაკავშირებით უპირველესად უნდა განვიხილოთ საქართველოს 

იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის 

შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე,7 რის შემდგომაც შესაძლებელი იქნება 

მისი რეგულირების შედარება „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონის8 

საკანონმდებლო მოთხოვნებთან. გასათვალისწინებელია რომ საქართველოს მთავრობის 

№507-ე დადგენილება სანოტარო აქტის არსებული ფორმის დაყოფის ფარგლებში 

საფასურის ოდენობისა და გადახდევინების თვალსაზრისით მოქნილ ფინანსურ 

მექანიზმს ქმნის, რაც ნოტარიუსის საქმიანობის ფინანსური უზრუნველყოფის ერთ-

ერთი ეფექტური საშუალებაა.  

აღსანიშნავია სავალდებულო სანოტარო ფორმის დაცვის მიმართ საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის იმპერატიული მოთხოვნები.9 საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის შესაბამის მუხლებში მითითებული დათქმა სავალდებულო სანოტარო 

ფორმის დაცვასთან დაკავშირებით, გულისხმობს კანონის ძალის მქონე აქტის საჯარო 

სანოტარო აქტის ფორმით შედგენის აუცილებლობას, ამ უკანასკნელის პირდაპირი 

მითითების გარეშე. იხ. სამოქალაქო კოდექსის იმპერატიული ნორმები სავალდებულო 

სანოტარო ფორმის დაცვასთან დაკავშირებით:  

- სკ 284 - გირავნობის საგნის მოგირავნისათვის გადაცემა და რეალიზაცია 

ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა 

საჯარო სანოტარო აქტის ფორმით.  

                                                            
5 დავით სუხიტაშვილი,  „სანოტარო მოქმედების გამო სარჩელის განსჯადობის შესახებ“, მართლმსაჯულება და 
კანონი, №3(34)’12 (2012): 6-7. 
6 იხ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის 
შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, 31/03/2010, მე-15 მუხლი. 
7 იქვე. 
8 საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“, 04/12/2009.  
9 იხ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის 
შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, 31/03/2010, მე-15 მუხლის პირველი პუნქტი.  
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- სკ 289 I1 - სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის 

უზრუნველსაყოფად დადებული იპოთეკის ხელშეკრულება აუცილებელია დამოწმდეს 

სანოტარო წესით.  

- სკ 289 III - იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელზედაც მხარეთა შეთანხმებით 

გაიცემა იპოთეკის მოწმობა.  

- სკ  2894 - იპოთეკის მოწმობაში მოცემული მოთხოვნის დათმობა.  

- სკ 302 - იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორისთვის გადაცემა 

და რეალიზაცია ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე. 

- სკ 3065  - აუქციონთან დაკავშირებულ განკარგულებებზე სპეციალისტის 

ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება.  

- სკ 942 - სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება.  

- სკ 1174 - საქორწინო ხელშეკრულება (კონტრაქტი).   

სავალდებულო სანოტარო ფორმის დაცვის აუცილებლობა განპირობებულია 

სამართლებრივი ურთიერთობის სტაბილურობისა და მოქალაქეთა დაცვის 

თვალსაზრისით, თუმცა საკითხი, თუ რამდენად შეესაბამება სანოტარო აქტის საჯარო 

და კერძო აქტის ფორმით დაყოფა,10 სანოტარო მოქმედებების განხორციელების ზოგად-

ფუნქციურ საკითხსა თუ ლათინური ნოტარიატის ძირითად პრინციპებს, მათ შორის 

გარიგებების დამოწმება / დადასტურებისა და ასევე, მორიგების აქტის შედგენასთან 

დაკავშირებულ სამედიაციოსამართლებრივ ასპექტებს, წარმოადგენს აქტუალურ 

სამართლებრივ გამოწვევას.11 სამოქალაქო კოდექსის ნორმები შეიცავს არამხოლოდ 

იმპერატიულ მოთხოვნებს სავალდებულო სანოტარო ფორმის დაცვასთან 

დაკავშირებით, არამედ მოიცავს ცალკეულ შესაძლებლობას მოქალაქისათვის რომ მან 

დაამოწმოს ანდერძი სანოტარო წესით [საჯარო ან კერძო სანოტარო აქტის ფორმით], 

როდესაც რომელიმე ფორმის დადგენის აუცილებლობას კანონმდებელი კანონის ძალის 

                                                            
10 იხ. დავით სუხიტაშვილი, სანოტარო სამართალი (თბილისი: 2012), 133.  
11შეად. დავით სუხიტაშვილი,  „სანოტარო მოქმედების გამო სარჩელის განსჯადობის შესახებ“, 
მართლმსაჯულება და კანონი, №3(34)’12 (2012): 11-12. 
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მქონე მნიშვნელობას არ ანიჭებს, თუმცა აწესებს ცალკეულ წესებს სანოტარო წესის 

უპირატესობასთან დაკავშირებით. 

 მიუხედავად ამისა, სანოტარო წესით დამოწმებული მორიგების აქტის მიმართ 

კანონმდებელი საჯარო სანოტარო აქტის ფორმის უპირობო ხასიათს გულისხმობს. 

მორიგების აქტის კერძო სანოტარო აქტის ფორმით შედგენის შეუძლებლობა პირველ 

რიგში, სანოტარო მედიაციის პროცესში მიღწეული შეთანხმების სიმყარის 

უზრუნველყოფით აიხსნება. მეორე მხრივ, კი მხარეთა შეთანხმების მუდმივობის 

პირობითობა და სანოტარო მედიაციის პრინციპების უგულებელყოფა მორიგების აქტის 

კანონიერებას აყენებს ეჭვის ქვეშ.  

 

2. სანოტარო აქტის გამოცემის საკანონმდებლო საფუძვლები 

2.1.  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანების მე-15 მუხლის 

მოთხოვნები 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა 

შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, მე-15 მუხლში12 

არეგულირებს საჯარო და კერძო სანოტარო აქტის შედგენის საკითხს. სანოტარო 

მოქმედების განხორციელების დადებითი შედეგით დასრულების შემთხვევაში 

ნოტარიუსი გამოსცემს სანოტარო აქტს,13 სწორედ ამ აქტის გაცემის თვალსაზრისით, 

2010 წლის საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად შემუშავდა მისი, როგორც საჯარო და 

კერძო სანოტარო აქტის ფორმით დაყოფის საკითხი. დაყოფის სახეობრიობამ 

განსაზღვრა ნოტარიუსის მიერ განსახორციელებელი მოქმედებები, პასუხისმგებლობის 

დაკისრების,14 საფასურის გადახდის,15 სამუშაო დროისა და სხვა საჭირო ფინანსების 

საკანონმდებლო დონეზე რეგულირების საკითხი, რომელსაც ერთგვარად უნდა 

გაენეიტრალებინა მოქალაქეთა ჭარბი მიმართვიანობა და შეექმნა მოქნილი რეჟიმი 

                                                            
12 იხ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის 
შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, 31/03/2010, მე-15 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტი.  
13  საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“, 04/12/2009, მე-5 მუხლის პირველი ნაწილი.  
14  იქვე, მე-7 მუხლი.  
15 საქართველოს მთავრობის №507-ე დადგენილება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა 
და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების 
წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“, 29/12/2011, მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტი. 
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სანოტარო მოქმედებების განსახორციელებლად. ინსტრუქციის სხვა მუხლებში 

ცალკეულ მოქმედებებთან დაკავშირებით უშუალოდ მიეთითა რომ მაგალითად, 

ანდერძი შესაძლებელია შედგეს, როგორც საჯარო ისე კერძო სანოტარო აქტის ფორმით, 

ხოლო სხვა შემთხვევებში სანოტარო აქტის ფორმის შერჩევა / გამოყენების საკითხი 

იგულისხმება სანოტარო პრაქტიკიდან გამომდინარე. ინსტრუქციის მე-15 მუხლი 

სანოტარო აქტის სახეებად დაყოფის მთავარი მარეგულირებელი ნორმაა, თუმცა 

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით 

ჩნდება მრავალი შეკითხვა, თუ რამდენად მოიცავს დაყოფის არსებული ფორმა 

ნოტარიუსის საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების შესაძლებლობას  

სანოტარო მოქმედების განხორციელების პროცესში.16  

ვგულისხმობთ საჯარო და კერძო სანოტარო აქტის გამმიჯნავი კომპონენტების 

იგივეობისა და არასრულად ჩამოყალიბების გამოწვევებზე ქართულ ნოტარიატში. 

მაგალითად, ინსტრუქციის მე-15 მუხლი დაკავშირებულია ამავე ბრძანების 45-ე 

მუხლთან. ორივე ნორმის ზოგად-რეგულირებითი ხასიათი მიემართება სანოტარო 

მოქმედების სრულფასოვნად განხორციელების აუცილებლობისა და კანონის 

მოთხოვნათა დაცვის საკითხს, თუმცა 45-ე მუხლის შემდგომ ჩამოთვლილი ცალკეული 

სანოტარო მოქმედებები, შედგენის წესის თავისებურებიდან გამომდინარე უშუალოდ არ 

მიესადაგება მე-15 მუხლში არსებული დაყოფის სახეობრიობას, რასაც ამყარებს 

„ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის პირველი ნაწილის17 

ჩამონათვალი: ნოტარიუსის მიერ განსახორციელებელი მოქმედებების შესახებ. 

შესაძლებელია, რომ ცალკეული სანოტარო მოქმედების თავისებურება სანოტარო აქტის 

შედგენის ეტაპზე პირობით ჩარჩოში მოექცეს და შეიზღუდოს, როგორც ნოტარიუსის 

პასუხისმგებლობის, ისე მოქალაქისთვის მტკიცების ტვირთის, ერთგვარი რისკის 

გადანაწილების თვალსაზრისით.  

დასახელებული პრობლემური გამოწვევის აღმოსაფხვრელად, ვფიქრობთ, 

სასურველი იქნებოდა უშუალოდ მე-15 მუხლში18 მითითებოდა იმ სანოტარო 

მოქმედებების ჩამონათვალი, რომელთა მიმართ სანოტარო აქტის გამოცემის საკითხი 

                                                            
16 შეად. გიორგი ცერცვაძე. მედიაციის სამართლებრივი რეგულირების პერსპექტივები საქართველოში 
(თბილისი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული 
გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი, 2013), 69.  
17  საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“, 04/12/2009, 38-ე მუხლის პირველი ნაწილი.  
18   საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, 31/03/2010, მე-15 მუხლი.  
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გაიმიჯნებოდა საჯარო და კერძო სანოტარო აქტის ფორმის ან მათი კომბინირებული 

ფორმის თვალსაზრისით. გასათვალისწინებელია, რომ დარგის სპეციალისტები 

მიუთითებენ დაყოფის პირობითობასა და საქმიანობის შეფერხების საკითხზე, რის 

საფუძველზეც ნოტარიუსის მიერ განხორციელებული მოქმედება - საფასურის 

მინიჭების,19 წინასწარ დადგენილი მოქმედებების განხორციელებისა და 

პასუხისმგებლობის დაკისრების ვიწრო თვალსაზრისით ხორციელდება. ნოტარიუსის 

მიერ დადგენილი სამუშაო პრაქტიკა და გამოცდილება სანოტარო აქტების დაყოფის 

ერთ-ერთი მარეგულირებელი კომპონენტია, თუმცა ამ მხრივ გასათვალისწინებელია 

ნოტარიუსებს შორის სანოტარო საქმიანობისა და პრაქტიკის არაერთგვაროვანი 

საქმისწარმოების წესების საყოველთაო ხასიათი. 

 

2.2. „ნოტარიატის შესახებ“  საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის დანაწესი 

საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“ სანოტარო აქტის ფორმის 

საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტულად არ უთითებს სანოტარო აქტის დაყოფის 

სახეობრიობას. კანონში მითითებულია სანოტარო აქტი, მისი საჯარო თუ კერძო აქტის 

ფორმით მოაზრების გარეშე. ამავე კანონის 38-ე მუხლის პირველ ნაწილში კი 

ჩამოთვლილია ნოტარიუსის მიერ განსახორციელებელი მოქმედებების ჩამონათვალი, 

რომელთა განხორციელების შედეგად ნოტარიუსი გამოსცემს სანოტარო აქტს. ასევე, 

სანოტარო აქტის ფორმის დაყოფასთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსში მსგავს 

დათქმას არ ვხვდებით. საინტერესოა, თუ რატომ არ მიუთითა კანონმდებელმა 

სანოტარო აქტის ფორმის დაყოფის საკითხი უშუალოდ „ნოტარიატის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში. გასათვალისწინებელია, მითითება ნორმატიული აქტების 

იერარქიისა და საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელების მექანიზმებზე, თუმცა 

აღნიშნული წესი სანოტარო საქმიანობის ბუნდოვანების გამომწვევ მიზეზად არ უნდა 

იქცეს.  

საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“ სანოტარო მოქმედებას 

განსაზღვრავს,20 როგორც უფლებამოსილი პირის (ნოტარიუსის) მიერ დაინტერესებული 

                                                            
19იხ.საქართველოს მთავრობის №507-ე დადგენილება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის 
საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი 
გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“, 29/12/2011, პირველი მუხლი.  
20 საქართველოს კანონი „ნოტარიატის შესახებ“, 04/12/2009, მე-5 მუხლის პირველი ნაწილი. 
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პირის (ფიზიკური ან იურიდიული პირის) თხოვნით შესრულებულ მოქმედებას 

(სანოტარო მოქმედება), რომელსაც აქვს იურიდიული შედეგი (იურიდიული შედეგის 

მატარებელი, სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი, რომელსაც აქვს უდავო 

მტკიცებულებითი ძალა). სანოტარო მოქმედების წესი კი განისაზღვრება 

ინსტრუქციით.21 შესაბამისად, გარკვეული იერარქია ამ ორ ნორმატიულ აქტს შორის 

ნამდვილად არსებობს, თუმცა სანოტარო საქმიანობის განვითარების თვალსაზრისით 

აუცილებელია მათ შორის შინაარსობრივი თანხვედრა.22  

 

3. სანოტარო აქტის თავისებურება მორიგების აქტის შედგენის მაგალითზე 

სანოტარო აქტის სახეებად დაყოფამ სანოტარო საქმიანობის სარისკო ბუნება 

ნოტარიუსის პასუხისმგებლობის დადგომის თვალსაზრისით ერთგვარად განმუხტა, 

როდესაც მოქალაქეს სანოტარო აქტის ფორმის არჩევანის შესაძლებლობა მიანიჭა.23 

მოქალაქეს შეუძლია არასავალდებულო სანოტარო წესით დამოწმებადი დოკუმენტის 

მიმართ შეარჩიოს საჯარო ან კერძო სანოტარო აქტის ფორმა. სანოტარო მოქმედებების 

სახეობრიობა, სანოტარო აქტის გაცემის ეტაპზე აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს 

საჯარო ან კერძო სანოტარო აქტის საკანონმდებლო დონეზე დადგენილ სახეს.24 

დაუშვებელია სანოტარო აქტის სხვა ფორმით გამოცემა ან აქტის გამოცემისთვის 

კანონით განსაზღვრული წინაპირობების უგულებელყოფა.  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ანდერძის ფორმასთან დაკავშირებით 

ითვალისწინებს სანოტარო ფორმის დაცვით შედგენილი ანდერძის უპირატესობას 

შინაურულ ანდერძთან დაკავშირებით.25 ასევე, ანდერძის შედგენისა და გაუქმების 

საკითხთან მიმართებით ცალკეულ საკანონმდებლო რეგულაციებს. ინსტრუქციის 74-ე 

მუხლის პირველი პუნქტი კი მიუთითებს რომ ანდერძი შეიძლება შედგეს საჯარო ან 

კერძო აქტის ფორმით. საინტერესოა, მაშინ, როდესაც კანონმდებელი ანდერძთან 

                                                            
21 იქვე. მე-5 მუხლს მე-2 ნაწილი.  
22 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015  წლის 16 ოქტომბრის 
განჩინება საქმეზე №ას-138-130-2014, მითითებულია კრებულში: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
გადაწყვეტილებანი სამოქალაქო საქმეებზე: მემკვიდრეობითი სამართალი (№4, 2016), 70.  
23 მარიკა გოგოლაძე, გიორგი მარიამიძე,  სანოტარო სამართალი  (თბილისი: „იურისტების სამყარო“, 2016),  65-
66.  
24 „მორიგების აქტი“, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი, https://napr.gov.ge/. [ბოლოს ნანახია 
03.07.2020].  
25  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 26/06/1997, 1357-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.  
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დაკავშირებით ადგენს საჯარო და კერძო სანოტარო აქტის ფორმის თავისუფლებას - 

მორიგების აქტი რატომ გამოიცემა მხოლოდ საჯარო სანოტარო აქტის ფორმით? 

სანოტარო აქტის ფორმის შერჩევის მიუხედავად, გასათვალისწინებელია ტექნიკური 

საშუალებებით შედგენილი და ხელით ჩაწერილი ანდერძის დადასტურების ცალკეული 

საკითხი. აღსანიშნავია რომ ანდერძით მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 

სასამართლო დავები საკმაოდ ხშირი და პრობლემურია, აქედან გამომდინარე, ანდერძის 

ნამდვილობის საკითხს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება - 

უშუალოდ მისი შედგენისა და შემდგომი დადასტურების ეტაპზე. მორიგების აქტი კი 

სანოტარო მედიაციის საკვანძო სამართლებრივი დოკუმენტია, რომლისთვის კანონის 

ძალის ერთჯერადი სახით მინიჭება, მხარეებს, შემდგომი შეუთანხმებლობის 

შესაძლებლობას უკარგავს.  

ანდერძის ბათილობასთან დაკავშირებული სასარჩელო მოთხოვნები ხშირად 

არაერთგვაროვანი და ურთიერთგამომრიცხავია. მოქალაქეები მიუთითებენ ანდერძის 

შედგენისა და დადასტურების ხარვეზიანობის ასპექტებზე, თავის მხრივ სასამართლო 

საქმეში ჩართული ნოტარიუსი ცდილობს დაამტკიცოს კანონის მოთხოვნათა დაცვის 

ფაქტი და შემდგომ განხორციელებული მოქმედების კანონიერება, რითაც ნოტარიუსი 

უზრუნველყოფს პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული ფორმის 

დაკისრების პრევენციას.26 სანოტარო მედიაციის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში 

დგება მორიგების აქტი,27 რომლის საფუძველზეც გაიცემა სააღსრულებო ფურცელი.28 

ნოტარიუსი მორიგების აქტს ადგენს საჯარო აქტის ფორმით.29 შესაბამისად, 

სააღსრულებო ფურცლის გაცემის საფუძველი საჯარო სანოტარო აქტის ფორმით 

შედგენილი მორიგების აქტია.30  

სანოტარო მედიაციის პროცესში მიღწეული შეთანხმების აღსრულების 

თვალსაზრისით საჯარო აქტის ფორმის გამოყენება განსახორციელებელი მოქმედების 

                                                            
26 შეად. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015  წლის 16 ოქტომბრის 
განჩინება საქმეზე №ას-138-130-2014, მითითებულია კრებულში: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
გადაწყვეტილებანი სამოქალაქო საქმეებზე: მემკვიდრეობითი სამართალი, (№4, 2016), 72-73.  
27 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ 
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, 31/03/2010, 109-ე მუხლის პირველი პუნქტი. 
28 იქვე, 110-ე მუხლი.  
29 იქვე, 109-ე მუხლის მე-2 პუნქტი. 
30 იქვე, 72-ე მუხლის პირველი პუნქტი.  
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ნამდვილობის ერთგვარი წინაპირობაა,31 რაც ასევე დაკავშირებულია საჯარო აქტის 

ფორმის შედგენის თავისებურებასთან.32 სანოტარო მედიაციის პროცესის დასრულება 

ნოტარიუსის მიერ სანოტარო აქტის გაცემის ეტაპზე33 მოითხოვს საჯარო აქტის ფორმით 

დადგენილი კომპონენტების შემოწმებას, რაც ხელს უშლის მორიგების აქტის კერძო 

აქტის ფორმით დამოწმებას,34 თუმცა ამ უკანასკნელის განხორციელების შეუძლებლობა 

პირობით ხასიათს ატარებს. 

 

დასკვნა 

სანოტარო აქტის საჯარო და კერძო აქტის ფორმით დაყოფის საკითხი 

პრობლემურია სანოტარო მოქმედებების კლასიფიკაციის საკანონმდებლო 

რეგულირების მისადაგების თვალსაზრისით.35 ინსტრუქციის მე-15 მუხლში 

სამომავლოდ თანდართული სარეკომენდაციო ცხრილი, უფრო ნათელს გახდის 

ცალკეული სანოტარო მოქმედების მიმართ საჯარო ან კერძო აქტის გამოცემის საკითხს. 

ქართული სოციალური რეალობიდან გამომდინარე, მოქალაქეთა არჩევანი საჯარო თუ 

კერძო აქტის არჩევასთან დაკავშირებით, ხშირად პირობით,36 გაუაზრებელ და 

გაუთვალისწინებელ ხასიათს ატარებს, რომელიც შემდგომში რისკის გადასვლისა37 და 

მტკიცების ტვირთის გადანაწილების38 გამოწვევების წინაშე აყენებს დაინტერესებულ 

პირს (მოქალაქეს).  

ერთ-ერთ საქმეში39 მოსარჩელე მიუთითებდა ნოტარიუსის მიერ 

განხორციელებული ქმედების არამართლზომიერებასა და მოანდერძის მიერ ქართულ 

                                                            
31 იხ. ირაკლი ლეონიძე, მარიამ ნუცუბიძე, „სანოტარო მედიაციის ინსტიტუტის თავისებურება ქართულ 
სამართალში და მისი განვითარების პერსპექტივა“, დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა - წელიწდეული 2018-
2019, სპეციალური გამოცემა (2019): 103-104. 
32 შეად. თამთა ჭადაშვილი, ნოტარიუსი - დამატებითი ფორმალობა თუ ხელშეკრულების მხარეთა 
ინფორმირებულობისა და თანასწორობის გარანტი?  (თბილისი: თსუ-ის გამომცემლობა, სამაგისტრო ნაშრომი 
მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად, 2012), 15.  
33  შეად. საქართველოს კანონი „მედიაციის შესახებ“, 18/09/2019, პირველი მუხლი.  
34„სანოტარო მედიაცია“, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებგვერდი, სანოტარო მედიაცია, 
https://www.notary.ge/index.php?id=1424&lang=geo. [ბოლოს ნანახია 03.07.2020].  
35 შეად. დავით სუხიტაშვილი, სანოტარო სამართალი (თბილისი: 2012), 135-136.  
36 იქვე, 138.  
37 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2010 წლის 22 იანვრის განჩინება 
საქმეზე №ას-589-896-09, ანდერძის ბათილად ცნობის შესახებ, მითითებულია კრებულში: საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სამოქალაქო-სამეწარმეო და სხვა კატეგორიის საქმეებზე: საოჯახო 
და მემკვიდრეობის სამართალი, (№11, 2011), 45-46.  
38 იქვე, 50.   
39 იქვე.  
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ენაზე წერა-კითხვის შეუძლებლობის ფაქტზე, თუმცა ნოტარიუსი ადასტურებდა, რომ 

ანდერძის შედგენის პროცესში განხორციელებული მოქმედები შეესაბამებოდა კანონის 

მოთხოვნებს - სანოტარო აქტის ფორმასთან დაკავშირებით, მათ შორის კანონიერი იყო 

მოწმეების და მოანდერძის მიერ ანდერძის ქართულ ენაზე ხელმოწერის ფაქტი. 

სტატიაში განხილული საკითხები ცხადყოფს არსებული რეგულირების პრობლემურ 

ხასიათს უშუალოდ სანოტარო მოქმედების სრულფასოვნად და შეუფერხებლად 

განხორციელების თვალსაზრისით, მათ შორის მოქალაქეთა მოლოდინისა და რეალური 

შედეგის მიღების გათვალისწინებით.40 სტატიაში განხილული ანდერძის შედგენის 

ფორმა და მორიგების აქტის საჯარო აქტის ფორმით დამოწმების საკითხი კიდევ 

ერთხელ მიგვითითებს იურიდიული შედეგის მქონე დოკუმენტების სანოტარო წესით 

დამოწმებისა და დადასტურების ტერმინოლოგიური აღრევის უარყოფით შედეგს, 

რომლის ერთგვარ გამანეიტრალებელ ინდიკატორად სანოტარო აქტის საჯარო და კერძო 

აქტის ფორმით დაყოფა გვევლინება, რაც თავის მხრივ მოიაზრებს და მოიცავს 

დამოწმებისა თუ დადასტურების ცალკეულ ელემენტებს საჯარო სანოტარო აქტის 

შედგენის პროცედურული საკითხების გათვალისწინებით. 

  

                                                            
40  იხ. მარიკა გოგოლაძე, გიორგი მარიამიძე,  სანოტარო სამართალი (თბილისი: „იურისტების სამყარო“, 2016), 
58-59.  
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ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები გერმანული სამართლის 
მიხედვით 

 

 

 

ანა გეფერიძე , ნინო გეწაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები, 

ხელმძღვანელი: საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი თეა ჯუღელი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

 

 

Abstract 

The article aims to analyze the importance of the standard terms and conditions of use 

of the international purchase agreement. More and more often such international commercial 

agreements are made, which go beyond the scope of regulation of Georgian law and foreign law 

and approaches. Within the framework of the topic under discussion, I will touch upon issues 

related to standard conditions, such as: standard conditions, standard articles often used in the 

legislation of Georgia and the Germany and international purchase agreements, which in most 

cases are an integral part of it. Thousands of contracts are signed by different companies on a 

daily basis and it is impossible to discuss the terms of the contract individually with each 

customer. That’s why companies offer pre-made contract terms to customers who are called 

standard contract terms. Customers often enter into contracts without any detailed acquaintance 

with individual negotiations and terms. Articles 342-348 of the Civil Code of Georgia protect 

customers from unfair standard terms of contract. In this article we will talk about the standard 

terms of the contract under German law. We will discuss the development of standard 

conditions in Germany. 
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აბსტრაქტი 

სტატია მიზნად ისახავს საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების 

სტანდარული პირობების მნიშვნელობისა და გამოყენების წესის შესახებ ანალიზს.უფრო 

და უფრო ხშირად იდება ისეთი ტიპის საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებები 

, რომელიც სცილდება მხოლოდ ქართული სამართლის რეგულირების სფეროს და უცხო 

ქვეყნის სამართლისა და მიდგომების გათვალისწინება ხდება საჭირო. განსახილველი 

თემის ფარგლებში შევეხები სტანდარტულ პირობებთან დაკავშირებულ ისეთ 

საკითხებს, როგორებიცაა: სტანდარტული პირობები საქართველოსა და გერმანიის 

კანონმდებლობაში და საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებებში ხშირად 

გამოყენებულ სტანდარტული მუხლები, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში მის განუყოფელ 

ნაწილს წარმოადგენს.სხვადასხვა კომპანიის მიერ ათასობით ხელშეკრულება იდება 

ყოველდღიურად და შეუძლებელია თითოეულ მომხმარებელთან ინდივიდუალურად 

მოხდეს ხელშეკრულების პირობების განხილვა. სწორედ ამიტომ, კომპანიები წინასწარ 

გამზადებულ სახელშეკრულებო პირობებს სთავაზობენ მომხმარებლებს, რომლებსაც 

ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს უწოდებენ. მომხმარებლებიც ხშირად 

ყოველგვარი ინდივიდუალური მოლაპარაკებებისა და პირობების დეტალური გაცნობის 

გარეშე დებენ ხელშეკრულებებს.საქართველოში სამოქალაქო კოდექსის 342-348 

მუხლები იცავს მომხმარებელს ხელშეკრულების უსამართლო სტანდარტული 

პირობებისაგან.ამ ნაშრომით ჩვენ ვისაუბრებთ ხელშეკრულების სტანდარტულ 

პირობებზე გერმანული სამართლის მიხედვით. განვიხილავთ  განვითარების რა გზა 

გაიარა  სტანდარტულმა  პირობებმა გერმანიში. 

 

შესავალი 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ისტორია იწყება ჯერ კიდევ 

მეცხრამეტე საუკუნის ინდუსტრიალიზაციის პერიოდიდან. საქონლისა და 

მომსახურების მასობრივ წარმოებაზე გადასვლამ ძირეულად შეცვალა ეკონომიკა და 

საზოგადოება. პროდუქციასა და მომსახურებაზე მოთხოვნის გაზრდასთან ერთად, 

წარმოიშვა მიწოდების მაშტაბის დარეგულირების აუცილებლობა, რასაც მოჰყვა 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების შედგენა. მწარმოებლებიმივიდნენ იმ 

დასკვნამდე, რომ სტანდარტული პირობების გამოყენება დაზოგავდა დროს და 
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შესაბამისად გაზრდიდა მათ მოგებას, რადგან მოსახლეობაში წარმოიშვა მოთხოვნა იმ 

სახის საქონლის მიწოდებაზე, რომელიც აუცილებლად საჭიროებდა ხელშეკრულების 

გაფორმებას. ჩამოთვლილმა ფაქტორებმა ხელი შეუწყო სამეწარმეო სექტორში 

სტანდარტული პირობების გამოყენების სფეროს გაფართოებას. ამ დროიდან 

მოყოლებული, ბიზნესის მრავალ სფეროში მხარეებს შორის ხელშეკრულება იდება 

სტანდარტული პირობების გამოყენებით. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია გერმანია 

სადაც სტანდარტული პირობების მომწესრიგებელ აქტად გერმანიის სამოქალაქო 

კოდექსი იქცა. სტატიაში განხილული იქნება ხელშეკრულების სტანდარტული 

პირობები , როგორც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის , ისე გერმანიის სამოქალაქო 

კოდექსის მიხედვით. 

 

1. ხელშეკრულების სტანდართული პირობების ისტორია 

სტანდარტული პირობების განვითარების არეალად უპირატესად კონტინენტური 

ევროპის სამართლის ოჯახი უნდა მივიჩნიოთ, სადაც მისი სამართლებრივ ინსტიტუტად 

ჩამოყალიბება 19_საუკუნის ინდუსტრიული რევოლუციის შედეგია ამ თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია გერმანია სადაც სტანდარტული პირობების მომწესრიგებელ აქტად 

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი იქცა. თანამედროვე მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, 

სადაც ყოველდღე ათასობით ხელშეკრულება იდება, რომელთაგან უმეტესობა ერთი და 

იგივე ტიპისაა და, ბევრ შემთხვევაში, ოფერენტი იგივე ფიზიკური ან იურიდიული 

პირია, აზრი არ აქვს თითოეულ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების წარმოებას. 

ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ შპს „საქართველოს ავიახაზები“ ცალ-ცალკე 

მოლაპარაკებას გამართავს თითოეულ მის შესაძლო მგზავრთან უცხო ქვეყნის 

მიმართულებით საჰაერო ტრანსპორტირების ხელშეკრულების დასადებად. ამიტომ, 

ოფერენტებმა და, უფრო კონკრეტულად, მათ, ვისაც დომინანტური ან მონოპოლიური 

მდგომარეობა უკავიათ ბაზარზე, დაიწყეს ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 

გამოყენება, რომლებსაც ისინი არ გადაუხვევენ და რომლებიც მოლაპარაკებას არ 

ექვემდებარება. უბრალოდ რომ ვთქვათ, ეს პირობები „უნდა მიიღო ან უნდა უარყო“. ამ 

ფენომენს ბევრმა კანონმდებელმა დაუთმო ყურადღება სწორედ ამიტომ ერთი და იმავე 

სახის ხელშეკრულებების რთული და მრავლისმომცველი რეგულირებების 

ინდივიდუალური განსაზღვრის თავიდან ასაცილებლად და ურთიერთობათა 
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გაიოლების მიზნით ცხოვრებაში დამკვიდრდა ხელშეკრულებათა სტანდარტული 

პირობები, რომელსაც მომხმარებელი ყოველგვარი ინდივიდუალური მოლაპარაკების 

გარეშე უერთდება ამ პირობებს და ისე დებს ხელშეკრულებას ამიტომაცაა, რომ რუსეთის 

სამოქალაქო კოდექსში ამ პროცესს მიერთების ხელშეკრულებას უწოდებენ. 

 

2. სტანდარტული პირობების რეგულირება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 

სტანდარტული პირობების რეგულირება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 

საქართველოს კანონმდებლობაში, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების შესახებ 

საუბარია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. კერძოდ, ამ საკითხის რეგულაცია 

მოქცეულია 342-348-ე მუხლებში. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ამოცანას 

წარმოადგენს ხელშეკრულების შინაარსის განსაზღვრა. ამ პირობების მოქმედება 

განპირობებულია ხელშეკრულების ნაწილად ქცევით და მათი გამოყენება წარმოადგენს 

შემთავაზებლის კერძო ავტონომიის ნაწილს, სწორედ ერთპიროვნულად მიღებული 

გადაწყვეტილებებია რისკის მატარებელი, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 

მარეგულირებელი ნორმები სწორედ ამ ტიპის შემთხვევების თავიდან აცილებას ან/და 

რეგულირებას ისახავს მიზნად და სწორედ აქ ვლინდება სოციალური სახელმწიფოს 

ფუნქციაც: 342- 348-ე მუხლები უმეტესად ყურადღებას უთმობენ სტანდარტული 

პირობების მიმღები მხარის დაცვას და ამისათვის აფუძნებენ დაცვის ორსაფეხურიან 

პროცედურას. პირველი მათგანი არის ე.წ. ფორმალური მხარე (საფეხური), რომელიც 

გულისხმობს იმის შემოწმებას, კანონის მოთხოვნათა დაცვით იქნა თუ არა პირობა 

შეტანილი ხელშეკრულებაში მხარეთა მიერ. მეორე კი არის ე.წ. მატერიალური მხარე, 

რომელიც იმ შემთხვევაში, თუ პირობა კანონის მოთხოვნათა დაცვით არის შეტანილი 

ხელშეკრულებაში, მოითხოვს სტანდარტული პირობის შინაარსის შეფასებას. 

 

3. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებისთვის დამახასიათებელია  შემდეგი 

წინაპირობები 

საქართველოში ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები ევროპული კერძო 

სამართლის რეცეფციის შედეგს წარმოადგენს. სსკის 342 ე მუხლის მიხედვით, 
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ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებისთვის დამახასიათებელია შემდეგი 

წინაპირობები:  

ა) იგი უნდა იყოს წინასწარ ჩამოყალიბებული სტანდარტული პირობები 

ყოველთვის არის წინასწარ ჩამოყალიბებული პირობები, რომლებსაც შემთავაზებელი 

აყალებებს ხელშეკრულების დადებამდე და მათი შეთავახზება ხდება ყველა 

მომხმარებლისთვის სტანდარტული ფორმით.  

ბ) გამიზნული უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენებისთვის მრავალჯერადი 

გამოყენებისთვის - გამიზნულობა გულისხმობს სტანდარტული პირობების 

არაერთჯეროვან ხასიათს ანუ მოცემული პირობები არ არის გამიზნული 

ერთეულებისთვის.  

გ) ერთი მხარე უნდა ადგენდეს კონკრეტული სახელშეკრულებო 

ურთიერთობისთვის - სტანდარტული პირობების შინაარსი ფორმულირებული და 

დადგენილია მხოლოდ შემთავაზებლის მიერ და სამართალ ურთიერთობის მეორე 

მხარეს არ აქვს შესაძლებლობა გავლენა მოახდინოს მისი შინაარსის ფორმირებაზე.  

დ) აღნიშნულის მეშვეობით - უნდა მოხდეს კანონით დადგენილი ნორმებისგან 

განსხვავებული ან მათი შემვსები წესების დადგენა -ამ პირობაში რა თქმა უნდა 

მოიაზრება კანონის დისპოზიციური ნორმები, ასევე პირობები უნდა არეგულირებდნენ 

მხარეთა შორის არსებულ ურთიერთობებს იმისგან განსხვავებული ფორმით, როგორც 

ამას აწესებს კანონი ან შესაბამისი ნორმების დაზუსტებისკენ უნდა იყოს მიმართული.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება იმის თქმა, რომ ხელშეკრულების 

სტანდარტული პირობები მრავალჯერად დასადებ ხელშეკრულებებთან მიმართებით 

გამოიყენება. ხოლო, კანონში არსებული ტერმინი მრავალჯერადი, ნიშნავს ორს ან მეტს. 

აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ სტანდარტული პირობები არ წარმოადგენენ სამართლის 

ნორმებს, ვინაიდან მათი მიზანი კონკრეტულ პირთა შორის ურთიერთობის მოგვარებაა, 

მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი პირის მიმართ გამოიყენებიან. და რაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანია თუ კი ხელშეკრულების პირობები მხარეების მიერ მოლაპარაკების 

შედეგად დეტალურად არის განსაზღვრული, მაშინ აღარ არსებობს სტანდარტული 

პირობების ერთი აუცილებელი ნიშანი, კერძოდ ის რომ არ არის მრავალჯერადი 

გამოყენებისთვის გამიზნული. 
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4.  უჩვეულო დებულებები 

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 305 გ მუხლი საუბრობს  უჩვეულო 

დებულებებზე, უჩვეულოდ კი ჩაითვლება სტანდარტული პირობების ის დებულებები, 

რომლებიც მომხმარებელს მისთვის მოულოდნელად დამატებით ვალდებულებას 

აკისრებს ანდა შეთანხმებულ შესრულებას არსებითად ცვლიან, ამ ნორმის მიზანი იმ 

მომხმარებლების დაცვაში მდგომარეობს, რომლებიც საკმაოდ არ არიან 

გაცნობიერებული შემოთავაზებულ პირობებში. 

სტანდარტული პირობების დებულება უჩვეულოდ რომ ჩაითვალოს, იგი 

უჩვეულო უნდა იყოს არა მხოლოდ ამ კონკრეტული მომხმარებლისთვის, არამედ 

საშუალო დონის მომხმარებლისთვისაც, რომელიც ანალოგიურ ხელშეკრულებას დებს. 

ეს წესები კი თანაბრად ვრცელდება როგორც რიგით მომხმარებელზე, ისე მეწარმეზეც. 

თუ უჩვეულო დებულება ხელშეკრულების რამდენიმე ნაწილს ეხება მაშინ ეს ნაწილები 

არ ჩაითვლებიან ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად. 

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 145 მუხლი და მისი მომდევნო პარაგრაფები 

ბათილად მიიჩნევენ შემთხვევას რომელითაც მეწარმეებს შორის ურთიერთობაში 

შეიძლება წარმოიშვას პრობლემა, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულების ორივე მხარე 

ერთმანეთის საწინააღმდეგო სტანდარტულ პირობებზე მიუთითებს და იგი ცნობილია 

როგორც ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების კოლიზეა. 

 

5. სტანდარტული პირობების ხელშეკრულებაში ჩართვისთვის საჭირო პირობები 

გავაგრძელოთ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსზე საუბარი აქ მოცემულია 305 

მუხლი რომელიც საუბრობს ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ჩართვას 

ხელშეკრულებაში, და ამისთვის საჭიროა, რომ: 

1)შემთავაზებელი ხელშეკრულების დადების ადგილას თვალსაჩინო წარწერას 

გააკეთებს და მიუთითებს ამ პირობებზე. 

2)ხელშეკრულების მეორე მხარეს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ამ პირობების 

შინაარსს და თუ თანახმაა, მიიღოს ეს პირობები. აღიშნული ორივე წინაპირობა 
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კუმულაციურ წინაპირობებს წარმოადგენს და რომელიმე მათგანის დარღვევის 

შემთხვევაში სტანდარტული პირობა არ იქცევა ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად. 

 

6. სტანდარტული ხელშეკრულების ბუნდოვანი პირობები 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით რეგულირების განმარტებისას 

წარმოშობილი გაურკვევლობები შემთავაზებლის საზიანოდ განიმარტება.ნორმის 

მიზანია აიძულოს  სტანდარტული პირობის შემთავაზებელი, რომ მან მხოლოდ 

ნათელიდ აარა ორაზროვანი დებულებები შეიტანოს ხელშეკრულების სტანდარტულ 

პირობებში. ბუნდოვანია ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში გაწერილი 

მხარეების უფლებები და მოვალეობები,თუ ისინი არ არის ცალსახად აღქმადი და 

გასაგები. პირობის შინაარსი გასაგები უნდა იყოს საშუალოს ტატისტიკური 

კლიენტისათვის. თუ ამის საპირისპიროდ, პირობა ორ ან მეტ გვარად განმარტების 

შესაძლებლობას იძლევა, სამართლის შემფარდებელმა უნდა აირჩიოს ის განმარტება, 

რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება კლიენტის ინტერესებს. სხვა შემთხვევებში, 

შესაძლებელია, ბათილობაც კი გამოიწვიოს.  ნორმის მიზანია, თავიდან აიცილოს ის 

შედეგი, რომ გარანტიის ბუნდოვანი განცხადების გამო, მომხმარებელს წარმოეშვას 

დაბრკოლება ნაკლის გამო. ნორმის თანახმად, სტანდართული პირობები ცხადი უნდა 

იყოს მომხმარებლისთ. 

7.  გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის შემოწმების საფეხურები 

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი იცნობს შემოწმების საფეხურებს და სვამს ოთხ 

მთავარ კითხვას: 

1. მოცემულია თუ არა ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები? 

2. არის თუ არა ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები 

ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი? 

3. უძლებს ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები შინაარსობრივ 

კონტროლს თუ არა? 

4. რა არის ჩაურევლობისა და არანამდვილობის  სამართლებრივი შედეგი? 
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8. აკრძალული დათქმები, რომელთა სამართლებრივი ძალა დამოკიდებულია 

შეფასებაზე 

ახლა რაც შეეხება ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობას: 

ბათილია ისეთი დებულებები რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს შეთავაზებული 

წინადადების მიღების ან უარყოფის შეუსაბამოდ ხანგრძლივ ან შეუსაბამოდ მცირე 

ვადებს. აღნიშნულის გარდა ბათილია სტანდარტული პირობების დებულებები, 

რომლებიც უფლებას აძლევს შემთავაზებელს გაუმართლებლად და ხელშეკრულებაში 

მითითებული საფუძვლის გარეშე უარი თქვას თავისი ვალდებულების შესრულებაზე, 

შეცვალოს შეპირებული სამუშაო ან გადაუხვიოს მას მეორე მხარის თანხმობის გარეშე.  

ასევე როგორც ქართული ისე გერმანული სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს 

სტანდარტული პირობების ბათილობის სხვა საფუძველსაც, ესენია დებულებები 

რომლებიც ითვალისწინებენ ფასის მომატებას გაუმართლებლად მოკლე ვადებში ან 

დებულება რომლითაც იზღუდება ან გამოირიცხება მეორე მხარის მიერ 

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლება. 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების განსაზღღვრის დროს, 

შემტავაზებელი არა მხოლოდ იმას ცდილობს, რომ გაამარტივოს ხელშეკრულების 

დადება და შესრულება, არამედ პრაქტიკულად ყოველთვის ცდილობს კონტრაჰენტის 

ინტერესების საზიანოდ გაიუმჯობესოს თავისი მდგომარეობა და უფრო ხელსაყრელი 

გახადოს იგი იმასთან შედარებით, ვიდრე ეს განსაზღვრულია დისპოზიციური ნორმით. 

თუმცა სსკ - ის 325 ე მუხლი იმპერატიულად მოითხოვს, რომ თუ ვალდებულების 

შესრულების პირობები უნდა განისაზღვროს ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის ან 

მესამე პირის მიერ, მაშინ საეჭვოებისას ივარაუდება, რომ ამგვარი განსააზღრა უნდა 

მოხდეს სამართლიანობის საფუძველზე. 

მოცემულ ნორმაში საუბარია სამართლიანობის დაცვის აუცილებლობაზე. ასეთ 

დროს კანონმდებელი აბალანსებს მხარეთა შორის არსებულ ურთიერთობებს იმით, რომ 

ხელშეკრულების ძლიერ მხარეს აკისრებს განსაზრვრულ ვალდებულებებს და სუსტ 

მხარეს ანიჭებს სპეციალურ უფლებებსა და უპირატესობას. სუსტი მხარის სამართლიანი 

ინტერესი მდგომარეობს იმაში, რომ მისთის არუნდა იყოს სავალდებულო 

კეთილსინდისიერების პრინციპის საწინააღმდეგო ხელშეკრულება ან ხელშეკრულების 

ცალკეული პირობა. შესაბამისად, მას უნდა მიენიჭოს ამგვარი ხელშეკრულებით ან 
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რომელიმე სახელშეკრუულებო პირობის საფუძველზე მისთვის დაკისრებული 

ვალდებულებისაგან გათავისუფლების მოთხოვნის უფლება. 

 

9.   გარიგება ზოგადი პირობების სამართლის მოწესრიგების შესახებ 

 

გარიგება ზოგადი პირობების სამართლის მოწესრიგების შესახებ გერმანიის 1976 

წლის კანონის მე 9 მუხლის შესაბამისად ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში 

ასახული დათქმები ბათილია, თუ ისინი კეთილსინდისიერების პრინციპს 

საწინააღმდეგოდ არა თანაზომიერად ლახავენ ხელშეკრულების მეორე მხარის 

უფლებებსა და ინტერესებს. ასევე კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე 

გერმანიის უმაღლესმა ფედერალურმა სასამართლომ შეიმუშავა "გახსნილობის, ღიაობის 

პრინციპი" რომელიც ავსებს კეთილსინდისიერების შესახებ დებულებას. აღნიშნული 

პრინციპის თანახმად, სტანდარტული პირობების შემთავაზებელი ვალდებულია მეორე 

მხარის უფლებები და მოვალეობები ჩამოაყალიბოს ცხადად, ნათლად, მკაფიო ფორმით 

და იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს ამ უფლება-მოვალეობათა განხორციელება. 

კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში, ეს არის 

ხელშეკრულების მხარეთა ინტრესების თანასწორობა და დაბალანსებაზე 

ორიენტირებული პრინციპი, რომელმაც  წამყვანი როლი უნდა შეასრულოს სამართლის 

სამართლის განვითარების საქმეში. მხოლოდ ის იდეა, რომ თითოეულ 

ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს, ხელშეკრულების სტანდარტული 

პირობების გამოგონებას საფუძვლად არ დასდებია ეს ის მიზეზია, რის გამოც 

კანონმდებელმა ყველაზე ხშირი ხელშეკრულებები თვითონ დაარეგულირა სამოქალაქო 

კოდექსით. ისევ და ისევ, ძნელი წარმოსადგენია, რომ პურის ყოველ ყიდვაზე მყიდველმა 

გამართოს დეტალური მოლაპარაკება პურის მაღაზიასთან ნასყიდობის 

ხელშეკრულებაზე, მაგალითად, საყიდელი პური შეესაბამება თუ არა იმ ხარისხს, 

რომელიც მყიდველისთვის მისაღებია. ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ  

სტანდარტული პირობები მოქალაქეებისთვის აადვილებს ყოველდღიურ ცხოვრებას, 

საქმის კეთებას, მუშაობას და ა.შ. 
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დასკვნა 

ნაშრომში განხილულია ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების შექმნის 

ისტორია და ასევე ის  თუ რა დატვირთვა აქვს მას დღევანდელ 

ცხოვრებაში.ხელშეკრულებების სტანდარტული პირობების როლი ყოველდღიურად 

იზრდება, რისი განმაპირობებელიც საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაა. ნაშრომი 

გვთავაზობს იმ საჭირო ინფორმაციას ,რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაშიც 

კანონმდებლობა უფრო ეფექტური გახდება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

კუთხით. ხელშეკრულებაში სტანდარტული პირობების ჩართვა ზღუდავს იმ პირის 

სახელშეკრულებო თავისუფლებას, შინაარსის განსაზღვრის ნაწილში, რომელსაც 

მონაწილეობა არ მიუღია სტანდარტული პირობების შედგენის პროცესში. 

სტანდარტული პირობების კანონით დადგენილი საფუძვლები ზღუდავენ 

შემთავაზებლის უფლებას თავად განსაზღვროს სახელშეკრულებო პირობა ისე როგორც 

მას სურს. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ ლეგიტიმურ მიზნებს, რომლებიც 

კანონმდებელმა საფუძვლად დაუდო ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 

მომწესრიგებელ ნორმებს, მართებული იქნება თუ გამოვიტანთ დასკვნას, 

სახელშეკრულებო თავისუფლების შეზღუდვა სტანდარტული პირობებით პოზიტიური 

ხასიათისაა და მისი მიზანი სამომხმარებლო ბაზრის მონაწილეთა უფლებების დაცვაა, 

რათა არ მოხდეს სამოქალაქო სამართლის სუბიექტებს შორის თანასწორობის პრინციპის 

დარღვევა. 
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მიასთენია გრავისის მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები 
კლინიკურ შემთხვევის მაგალითზე 

 

 

 

ანა დემურაშვილი, დავითი ჯიბღაშვილი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - „თსუ“, 

მედიცინის ფაკულტეტი 

ხელმძღვანელი - პროფესორი, მარიამ ჭიპაშვილი 

 

 

 

Abstract 

Myasthenia gravis is an incurable disease, it was and still remains a problematic issue. 

Epidemiological indicators indicate its widespread distribution. An average of 20 people are 

estimated to have myasthenia gravis per 100,000 population. In males, 75% of people with 

myasthenia gravis are 15-30 years old. 20% in adults over 60 years, 10-24% in children. It is also 

an autoimmune nosology. The trigger mechanism is performed by the mammary gland. It plays 

a leading role in the involvement of the immune response, producing substances similar to 

curare. The primary antigen is not yet known. When antigen enters the bloodstream, 

autoantibodies to acetylcholine nicotinic receptors are produced. Objective of the study: To 

evaluate the clinical efficacy of class G immunoglobulin - Octagama during myasthenia gravis. 

Materials and Methods: 30 patients diagnosed with myasthenia gravis were examined. Results 

of the study: The clinical effect of octagama was assessed by reducing the dynamics of 

myasthenic deficiency, as well as based on EMG results. Conclusion: Class G immunoglobulin 

(Octagama) is an effective means of reducing myasthenia gravis. 
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აბსტრაქტი  

მიასთენია გრავის წარმოადგენს პროგრესირებად დაავადებას, იგი იყო და კვლავ 

რჩება პრობლემურ საკითხად. ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები მეტყველებს მის 

საკმაო გავრცელებაზე. 100 000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით მიასთენიით 

დაავადებულია საშუალოდ 20 ადამიანი. მამრობით სქესში მიასთენიით დაავადებულთა 

75% მოდის 15-30 წელზე. უფროსებში 20% შემთხვევაში - 60 წელზე, ბაშვებში - 10-24%.1 

ამასთანავე ის წარმოადგენს აუტოიმუნურ ნოზოლოგიას. ჩამრთავ მექანიზმს 

მკერდუკანა ჯირკვალი ასრულებს. იგი წამყვან როლს ასრულებს იმუნოლოგიური 

რეაქციის ჩართვაში, გამოიმუშავებს კურარეს მსგავს ნივთიერებებს. პირველადი 

ანტიგენი ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. ანტიგენის სისხლში მოხვედრისას 

გამომუშავდება აუტოანტისხეულები აცეტილქოლინური ნიკოტინური რეცეპტორების 

მიმართ. კვლევის მიზანი: G კლასის იმუნოგლობულინის - ოქტაგამას კლინიკური 

ეფექტურობის შეფასება მიასთენიისას.2 მასალა და მეთოდები: გამოკვლეული იყო 

მიასთენიით დადასტურებული დიაგნოზის მქონე 30 პაციენტი. კვლევის შედეგები: 

ოქტაგამას კლინიკური ეფექტი ფასდებოდა მიასთენიური დეფიციტის დინამიკის 

შემცირებით, ასევე ემგ შედეგებზე დაყრდნობით. დასკვნა: G კლასის იმუნოგლობულინი 

(ოქტაგამა) წარმოადგენს ეფექტურ საშუალებას მიასთენიური სისუსტის 

შემცირებისათვის.  

 

1. შესავალი 

მიასთენია გრავის წარმოადგენს ვერაგ დაავადებას, იგი იყო და კვლავ რჩება 

პრობლემურ საკითხად. ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლები მეტყველებს მის საკმაო 

გავრცელებაზე. 100 000 მოსახლეზე გადაანგარიშებით მიასთენიით დაავადებულია 

საშუალოდ 20 ადამიანი. ამასთანავე ქალების თანაფარდობა კაცებთან 3:1 -ია. ქალებში 

დაავადება დებიუტირებს ფერტილურ ასაკში, საშუალო ასაკი - 31 წელი. მამრობით 

სქესში მიასთენიით დაავადებულთა 75% მოდის 15-30 წელზე. უფროსებში 20% 

შემთხვევაში 60 წელზე, ბაშვებში 10-24%. მიასთენია გრავის მიეკუთვნება ნერვ-

                                                            
1 „Epidemiology of myasthenia gravis: A population – based study in Stockholm“, Kalb Matell [2009 – Vol. 21. #5. – 
P.221-225] 
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კუნთოვანი კავშირის დეფექტებს. ამასთანავე ის წარმოადგენს აუტოიმუნურ 

ნოზოლოგიას. ჩამრთავ მექანიზმს მკერდუკანა ჯირკვალი ასრულებს. იგი წამყვან როლს 

ასრულებს იმუნოლოგიური რეაქციის ჩართვაში, გამოიმუშავებს კურარეს მსგავს 

ნივთიერებებს. პირველადი ანტიგენი ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. ანტიგენის სისხლში 

მოხვედრისას გამომუშავდება აუტოანტისხეულები აცეტილქოლინური ნიკოტინური 

რეცეპტორების მიმართ. ანტისხეულების აუტოაგრესია მიასთენიის ძირითადი 

პათოგენეზია. თუმცა, უკანასკნელ წლებში, განსაკუთრებით თანდაყოლილი 

მიასთენიისას, დამტკიცებულია ანტისხეულების მონაწილეობა პრესინაფსურ 

მემბრანაზე არსებული იონური არხბის ბლოკირებაში2. ასევე ბალანსის დარღვევა 

აცეტილქოლინის და ქოლინესთერაზას გამომუშავებაში. აცეტილქოლინის 

რეცეპტორების მიმართ ანტისხეულების გამომუშავების ეტიოლოგია დღეს კვლევის 

საკითხს წარმოადგენს, მაგრამ დადგენილია მისი მჭიდრო კავშირი სხვა აუტოიმუნურ 

პროცესებთან, განსაკუთრებით ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიასა და მკერდუკანა 

ჯირკვლის დაავადებებთან, მათ შორის მის ჰიპერპლაზიასა ან თიმომასთან ( 

მკერდუკანა ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე).  

XX საუკუნის 80იანი წლებიდან აუტოიმუნური დაავადებების მკურნალობაში 

იყენებენ IG-g შემცველ პრეპარატებს, იმ ჰიპოთეზებზე დაყრდნობით, რომელიც 

ემყარება იმუნოსუპრესული ეფექტს ამ წამლების დიდ დოზებში შეყვანისას და/ან მათ 

მოქმედებას  აცეტილქოლინის რეცეპტორების მიმართ აუტოანტისხეულების 

წინააღმდეგ. რეკომენდებული დოზა ადამიანის იმუნოგლობულინის ინტრავენურად 

შეყვანისას არის - 0,4 გ 1 კგ მასაზე ყოველდღიურად 5 დღის განმავლობაში. ასევე 

დღეისათვის აქტუალურია მიასთენიის ექსაცერბაციის სწრაფი და მაქსიმალური 

კუპირება.  G კლასის იმუნოგლობულინი - 10% ოქტაგამა მიეკუთვნება 

იმუნოგლობულინების ჯგუფის პრეპარატებს ინტრავენური შეყვანისთვის. პრეპარატი 

ახალი თაობის გამაგლობულინია. დიდი წარმატებით გამოიყენება მიასთენიური 

კრიზის ურგენტული კუპერებისთვის და ასევე სხვა აუტოიმუნური დაავადებებისას. 

ოქტაგამას მოქმედების მექანიზმი მიმართულია T ლიმფოციტების პროლიფერაციის 

შემცირებისაკენ და შესაბამისად  ანტისხეულების პროდუქციისნ შემცირებისკენ.  

 

                                                            
2  „ კლინიკური ნევროლოგია“, მარინე ჯანელიძე [2009 წ. გვ - 679] 
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2. ძირითადი ნაწილი 

კვლევის მიზანი: G კლასის იმუნოგლობულინის - ოქტაგამას კლინიკური 

ეფექტურობის შეფასება მიასთენიისას. 

მასალა და მეთოდები: გამოკვლეული იყო მიასთენიით დადასტურებული 

დიაგნოზის მქონე 30 პაციენტი. მათგან 18 ქალი, 12- მამაკაცი, ასაკი 8- 68 წლამდე. 

საშუალო ასაკი 39,52. დაავადების ხანგრძლივობა პაციენტებში წარმაოდგენდა 1 დან 25 

წლამდე. ყველა პაციენტს დიაგნოზი დადასტურებული ჰქონდა კლინიკური ტესტებით: 

პროზერინის სინჯით, ელექტრომიოგრაფიული მონაცემებით, გულმკერდის CT/MRI 

გამოკვლევები, კლინიკური გამოვლინებებით. 17 პაციენტს ანამნეზში ჰქონდა 

თიმექტომია, მათგან 7 ჰქონდა ტიმომა, იყო ერთი შემთხვევა თიმომის მქონე პაციენტი 

რომელსაც ოპერაცია არ ჩაუტადრა თანმხლები გულ-სისხლძარღვთა დაავადების გამო. 

7 ავადმყოფს ანამნეზში ჰქონდა 1 დან 4 მდე მიასთენიური კრიზი, 3 ქოლინერგიული 

კრიზი, 3 ს შერეული კრიზი. 4 შემთხვევაში კრიზების სიმძიმის გამო ტრაქეოსტომა 

ჩაუტარდათ პაციენტებს. 5 ავადმყოფი მკურნალობდა ანტიქოლინესთერაზას 

პრეპარატებით. 25 - კომბინირებული თერაპიით პრედნიზოლონთან ერთად. 9 პაცინტი 

ჰორმონდამოკიდებული იყო. 2 პაციენტი იტარებდა თერაპიულ კურს აზათიოპრინით, 

25 ადამიანს ადრე ჩაუტარდა პლაზმოფერეზის კურსები.  12 პაციენტს ჰქონდა ისეთი 

თანმხლები დაავადებები, როგორიცაა: 1-ვიტილიგო, 2-გაფანტული სკლეროზი, 3-

რევმატოიდული დაავადება, 1- თრომბოციტოპენიური პურპურა და 5ს- აუტოიმუნური 

თირეოიდიტი. ოქტაგამა ენიშნებოდათ პაციენტებს 400 მგ/კგ ერთ ინფუზიაზე 

ყოველდღიურად 5 დღის განმავლობაში3. 

 

3. კვლევის შედეგები  

ოქტაგამას კლინიკური ეფექტი ფასდებოდა მიასთენიური დეფიციტის დინამიკის 

შემცირებით, ასევე ემგ შედეგებზე დაყრდნობით. ყველა ელექტრომიოგრაფიული 

გამოკვლევა ტარდებოდა ანტიქოლინესთერაზას პრეპარატების მიღებიდან 6 საათის 

შემდეგ. ფასდებოდა ნერვ კუნთოვანი გადაცემა m.deltoideus და m.abductor digiti minimi. 

                                                            
3 „Миастения: диагностика и лечение“, Борис Гехт, [2016 г. 1 – С49-52] 
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კლინიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება პრეპარატის პირველი ინფუზიის 

შემდეგ აღენიშნებოდა - 4 ავადმყოფს, მეორე შეყვანის შემდეგ - 7ს, მესამე შეყვანის 

შემდეგ - 9ს, მეოთე შეყვანისას - 5, მე5 შეყვანისას - 5ს. კურსის ჩატარების შემდეგ 

პაციენტები აღნიშნავდნენ მდგომარეობის საგრძნობ გაუმჯობესებას 70 %-ში, 30% 

მდგომარეობის სუბიექტურ გაუმჯობესებას არ გრძნობდნენ, თუმცა კლინიკურად 

აღენიშნავდნენ კუნთებში ძალის მოზღვავებას, რა დროსაც წამლის დოზა მცირდებოდა. 

კლინიკურად მდგომარეობის გაუმჯობესება აღენიშნებოდათ 3-6 თვემდე. 2 წლიანი 

დაკვირვების მანძილზე არც ერთი მიასთენიური კრიზი არ განვითარებულა. ოქტაგამას 

გამოყენების უპირატესობა სხვა პრეპაატებთან შედარებით მდგომარეობს იმაში, რომ ის 

სწრაფად აღადგენს სიცოცხლისათვის საჭირო ფუნქციებს მიასთენიური კრიზის დროს 

და პრაქტიკულად არ გააჩნია გვერდითი ეფექტები. 

 

4. კლინიკური შემთხვევის განხილვა 

30.01.2018 წ. პაციენტი მოხვდა ER - ის განყოფილებაში. ჩივილები: 

საგნების გაორება, მიმიკური კუნთების, კიდურების სისუსტე; ყლაპვის, ღეჭვის 

დარღვევა; სალივაცია, სუნთქვის გაძნელება; ჰაერის უკმარისობა; დამოუკიდებლად 

გადაადგილების შეუძლებლობა. კლინიკური, ელექტროფიზიოლოგიური, 

ფარმაკოლოგიური კრიტერიუმებით დაისვა დიაგნოზი: მიასთენია, გენერალიზებული 

ფორმა, პროგრესული მიმდინარეობა, შერეული კრიზი (ქოლინერგული, მიასთენიური). 

პაციენტი გადაყვანილი იყო რეანიმაციულ განყოფილებაში.   

ანამნეზი: 2011 წელს ექიმი-ნევროლოგის მიერ დაესვა მიასთენიის დიაგნოზი. 

დაენიშნა პრეპარატები: პირიდოსტიგმინი დოზის თანდათანობითი ზრდით 60მგ 

(კალიმინი) 6 ტაბ. დღე-ღამეში. პრედნოზოლონი 10-30 მგ (პერიოდულად არ იღებდა 

აუტანლობის გამო). 

2013 წელს პაციენტი სტაციონარში იმყოფებოდა მკურნალობის მიზნით - 

დაენიშნა ივ. იმუნოგლობულინოთერაპია, 10% 50მლ. იმუნოგლობულინი G 0,4 

გ/კგ/დღეში, 5 დღის განმავლობაში. 
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2018 წლის ნოემბერში მწვავე რესპირატორული ინფექციის ფონზე დაეწყო 

დაავადების რეციდივი. საერთო სისუსტის კუპირებისთვის პაციენტმა სისტემატიურად 

დაიწყო პროზერინის მიღება. რამაც ქოლინერგული კრიზი გამოიწვია. 

რეანიმაციულ განყოფილებაში პაციენტი იმყოფებოდა ხელოვნური სუნთქვის 

დამხმარე აპარატზე. დაენიშნა მკურნალობა ივ. იმუნოგლობულინით 10% 50მლ, 5 დღის 

განმავლობაში. რის ფონზეც აღინიშნებოდა პაციენტის მდგომარეობის თანდათანობითი 

გაუმჯობესება. რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფებოდა 5 დღე, შემდგომ კი 

გადაყვანილი იყო ნევროლოგიურ განყოფილებაში მეთვალყურეობის მიზნით. 

პაციენტი გაეწერა საავადმყოფოდან და დაენიშნა: პირიდოსტიგმინი დოზის 

თანდათანობითი ზრდით 60მგ (კალიმინი)  დღე-ღამეში. პრედნოზოლონი 10-30 მგ . 

 

5. დასკვნა 

აქედან გამომდინარე, მიღებული მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ G კლასის 

იმუნოგლობულინი (ოქტაგამა) წარმოადგენს ეფექტურ საშუალებას მიასთენიური 

სისუსტის შემცირებისათვის, როგორც თიმექტომია ჩატარებულ პაციენტებში ასევე 

არანაოპერაციებ პაციენტებში. აღნიშნული თერაპია საშუალებას გვაძლევს შევამციროთ 

ბაზისური პრეპარატების დოზები. ის საშუალებას გვაძლევს შევამციროთ მიასთენიური 

კრიზები. მისი გამოყენება განსაკუთრებით ეფექტურია მიასთენიური კრიზის დროს. 

რაც მრავალი კვლევით დასაბუთებულია. აღნიშნული კლინიკური შემთხვევის 

მაგალითზეც პაციენტს მდგომარეობის გაუმჯობესება ი.ვ იმონოგლობულინის შეყვანის 

შემდგომ აღენიშნებოდა. თუმცა ი.ვ იმუნოგლობულინის საინექციო ფორმით არსებობა, 

მის გამოყენაბს ყოველდღიურ პრაქტიკაში არაკომფორტულს ხდის. 
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ქიტოზანის არეში მიღებული ვერცხლის ნანონაწილაკების 
მოქმედება მეტალოპროტეინაზა-9-ზე ექსპერიმეიმენტულად 

მოდელირებული ქრონიკული ბრონქიტისას 
 

ნაილი შავშიშვილი, ბარბარე უგულავა, ნინო ჯალაღონია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- „თსუ“, 

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა 

ხელმძღვანელი- მედიცინის დოქტორი, პროფესორი,  გიორგი ფიჩხაია 

 

 

Abstract 

According to the World Health Organization in 2017, chronic respiratory diseases 

(CRDs) are one of the major challenges to global public health. One-sixth of all common deaths 

from CRD have been linked to chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). The use of 

nanoparticles in the last decade has gained widespread recognition in biology and medicine. 

Among them, silver nanoparticles (AgNPs) have a special place due to their unique properties.  

The aim of the study is to detect the influence of silver nanoparticles made in chitosan 

area on MMP-9 in experimental models of chronic bronchitis. To reach this, we set a several 

tasks. In research, we are using an innovative method of treatment, which is relatively new in 

practice. During the experiment, we created a silver nanoparticle and a chitosan nano compound 

by "Green Technology". during of the experiment, an effective compound was developed, and it 

had positive effect on experimental rats in the treatment of chronic bronchitis.  

We believe that the antioxidant properties of silver nanoparticles and chitosan will 

reduce the negative effects of metalloproteinases on lung tissue, which will prevent the risk of 

developing chronic bronchitis. This will make it possible to effectively manage the 

complications of CBD, reduce mortality and improve treatment costs as well as improve quality 

of life and ability to work. this study has not been completed, at this stage it is in process at 

Natishvili Morphology Institute, equipped with a biochemistry laboratory. The final results are 

being analyzed at this time. 
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აბსტრაქტი 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 2017 წლის მონაცემებით ქრონიკული 

რესპირატორული დაავადებები (ქრდ), მსოფლიოში გლობალური საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. მასთან სიკვდილის 

საერთო შემთხვევების ერთი მეექვსედია დაკავშირებული, რომელშიც ფილტვის 

ქრონიკულ ობსტუქციულ დაავადებებს (ფქოდ) წამყვანი ადგილი უკავია. უკანასკნელი 

ათწლეულის განმავლობაში ნანონაწილაკების გამოყენებამ ბიოლოგიასა და მედიცინაში 

ფართო აღიარება ჰპოვა. განსაკუთრებული ადგილი კი უკავიათ- ვერცხლის 

ნანონაწილაკებს (AgNPs), მათი უნიკალური თვისებებიდან გამომდინარე. 

ჩევნი კვლევის მიზანია შევისწავლოთ ქიტოზანის არეში მიღებული ვერცხლის 

ნანონაწილაკების მოქმედება მეტალოპროტეინაზა-9-ზე, ექსპერიმეიმენტულად 

მოდელირებულ ვირთაგვებში ქრონიკული ბრონქიტისას. ამისათვის დავსახეთ 

რამდენიმე ამოცანა. კვლევაში ვიყენებთ მკურნალობის ისეთ ინოვაციურ მეთოდს, 

რომელიც პრაქტიკაში შედარებით ახლადაა დანერგილი. ექსპერიმენტის მსვლელობისას 

ე.წ ,,მწვანე ტექნოლოგიის’’ (Green Technology) მეშვეობით შევქმენით ვერცხლის 

ნანონაწილაკების და ქიტოზინის ნანოშენაერთი. მისმა გამოყენებამ ექსპერიმენტულად 

მოდელირებულ ვირთაგვებში ქრონიკული ბრონქიტის მკურნალობისას, დადებით 

შედეგი გამოიღო.  

ვფიქრობთ, ვერცხლის ნანონაწილაკებისა და ქიტოზანის ანტიოქსიდაციური 

თვისებები შეამცირებს მეტალოპროტეინაზების უარყოფით მოქმედებას ფილტვის 

ქსოვილზე, რაც ხელს შეუშლის ქრონიკული ბრონქიტის განვითარების რისკს. ეს 

შესაძლებელს გახდის ეფექტურად ვმართოთ ქბ-ის გართულებები, შეამცირებს 

ლეტალობას და მკურნალობის დანახარჯებს, ასევე გააუმჯობესებს სიცოცხლის 

ხარისხსა და შრომის უნარიანობას. აღნიშნული კვლევა ამ ეტაპზე არ დასრულებულა და 

მიმდინარეობს ალ. ნათიშვილის სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტში, შესაბამისად 

აღჭურვილ ბიოქიმიის ლაბორატორიაში. ამ დროისთვის მიმდინარეობს საბოლოო 

შედეგების შეჯამება და ანალიზი. 
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შესავალი 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 2017 წლის მონაცემებით ქრონიკული 

რესპირატორული დაავადებები (ქრდ) მსოფლიოში გლობალური საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. ამავე მონაცემებით ქრდ-

სთნ სიკვდილის საერთო შემთხვევების ერთი მეექვსედია დაკავშირებული, რომელშიც 

ფილტვის ქრონიკულ ობსტუქციულ დაავადებებს (ფქოდ) წამყვანი ადგილი უკავია.1 

დაავადებათა გლობალური ტვირთის 2016 წლის კვლევის მიხედვით, მსოფლიოში 

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების 251 მილონი შემთხვევა 

აღირიცხა, რაც 44.2%-ით მეტია 1990 წელთან შედარებით და დაავადების უკიდურესად 

სწრაფ გავრცელებაზე მიანიშნებს. ამავე დროს კი, ევროპის რესპირაციული ასოციაციისა 

და ამერიკის თორაკალური საზოგადოების განმარტებით, ფქოდ-ის ეფექტური 

მკურნალობა და მისი პროფილაქტიკა შესაძლებელია.2 

ფქოდის ერთე-ერთ გამოვლინებას წარმოადგენს ქორნიკული ბქონქიტი. CDC-ის 

2017 წლის მონაცემებით ამერიკაში აღირიცხა 8.4 მილიონი მოზარდი ქრონიკული 

ბრონქიტის დიაგნოზით.3  4 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, 2017 წელს ფილტვის ქრონიკული 

ობსტუქციული დაავადებით (ქრონიკული დაუზუსტებელი ბრონქიტი, ემფიზემა, 

ფილტვის სხვა ქრონიკული ობსტუქციული დაავადებები) რეგისტრირებულია 35 209 

ადამიანი. აქედან უდიდესი წილი ქრონიკულ ბრონქიტზე მოდიოდა. პრევალენტობის 

მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე შეადგენდა 565.7-ს, ინციდენტობის მაჩვენებელი-245.9. 

5  

                                                            
1 Chronic obstructive pulmonary disease – World health organization, 1 December 2017 www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd), [Last seen 18.07.2020]; 
2 Strandarts for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am Respir J Crit -  
American Thoracic Society, 1995;152:S77-121; Global Intitative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy 
for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, updated 2008 
3 Chronic obstructive pulmonary disease – World health organization, 1 December 2017 www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd), [Last seen 18.07.2020]; 
4 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Includes: Chronic Bronchitis and Emphysema – May, 2017 
https://www.cdc.gov/copd/index.html?fbclid=IwAR2MGziHUJFKEb0raBFZ7cOHSqp505tWPMtMLbLB_UF4WrXtrx6e
hiXZMQk, [Last seen 18.07.2020]; 
5 ქრონიკული რესპირაციული დაავადებები, გლობალური გავრცელება - დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი (NCDC), 2017 
https://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=24793997-a01c-4eca-a10f-7e4f1853ec13, [ბოლოს ნანახია 09.07.2020]; 
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ფქოდის და განსაკუთრებით კი ქბ-ის განვითარების ერთ-ერთ მოლეკულურ 

მექანიზმს წარმოადგენს უჯრედული აპოპტოზის საწყისი სტადია, როდესაც 

მიტოქონდრიების პოპულაციები მასიურად ხდებიან ROS-ების (რეაქტიული 

ოქსიდების) სუპერპროდუცენტები. ალვეოლური მაკროფაგები ასეკრეტირებენ ცილების 

ჰიდროლიზის მაკატალიზებელ ფერმენტებს - ფილტვების მატრიქსულ 

მეტალოპროტეინაზებს, რაც გამოწვეულია ფილტვის ქსოვილის კონტაქტით ჟანგბადის 

თავისუფალ რადიკალებთან. ბრონქულ-ალვეოლური სისტემის კონტროლში 

მონაწილეობს მეტალოპროტეინაზა-9, რომელიც იწვევს ბაზალური მემბრანის 

ძირითადი კომპონენტების ცილების, ელასტინის და კოლაგენის დეგრადაციას. 

მიმდინარეობს დესტრუქციული ,,ლღვობა’’ და პათოლოგიური გაფართოებების 

წარმოქმნა ფილტვის ქსოვილში, რაც საბოლოოდ ამ ორგანოს ფუნქციონირების უნარს 

აქვეითებს. 6 

ცალკეა აღსანიშნავი, რომ უკანასკნელ წლებში ნანონაწილაკების გამოყენებამ 

ბიოლოგიასა და მედიცინაში სულ უფრო ფართოდ გაიკვალა გზა. მათ შორის 

განსაკუთრებული ადგილი უკავია ვერცხლის ნანონაწილაკებს (AgNPs) თავისი 

უნიკალური თვისებებით. დადგენილია, რომ AgNPs-ის ბაქტერიციდული აქტივობა 

დამოკიდებულია რამოდენიმე პარამეტრზე, როგორებიცაა მათი ზომა, ფორმა და 

სტაბილურობა ფიზიოლოგიურ არეში. როგორც წესი, ნანონაწილაკები ფიზიოლოგიურ 

არეში განიცდიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს - აგრეგაციას და ზედაპირის 

ინაქტივაციას, რაც მნიშვნელოვნად ასუსტებს სასურველ ანტიბაქტერიულ თვისებებს. 7 

8 ფიზიოლოგიურ არეში ვერცხლის ეფექტურობის გაძლიერება შესაძლებელია 

ქიტოზანის საშუალებით, რომელიც წარმოადგენს ბუნებრივი წარმოშობის ძლიერ 

სორბენტს და მიიღება კიბორჩხალისებრთა ქიტინის დამუშავებით. 9 10 

                                                            
6 Eleni Papakonstantinou, Georg Karakiulakis, Spyros Batzios, SpasenijaSavic, Michael Roth, Michael Tamm and 
DaianaStolzEmail author, „Acute exacerbations of COPD are associated with significant activation of matrix 
metalloproteinase 9 irrespectively of airway obstruction, emphysema and infection”  - BMC,  8 January 2015 
7 შორენა ცხადაძე- ვერცხლის ნანონაწილაკების შემცვლელი ბიოკომპოზიტური ბაქტერიოციდული 
პრეპარატები ამინომჟავური ბიოდეგრადირება დიპოლიმერების საფუძველზე, თბლისი 2018 წელი  
8 Bryan Calderón-Jiménez, Monique E. Johnson, Antonio R. Montoro Bustos, Karen E. Murphy, Michael R. Winchester 
and José R. Vega Baudrit- „Silver Nanoparticles: Technological Advances, Societal Impacts, and Metrological 
Challenges”  - Frontiers in Chemistry, 2017 Feb 21 
9 Randy Chi Fai Cheung , Tzi Bun Ng , Jack Ho Wong and Wai Yee Chan- Chitosan: An Update on Potential 
Biomedical and Pharmaceutical Applications – Research Gate, August 2015 
10 Dongwei Wei- The synthesis of chitosan-based silver nanoparticles and their antibacterial activity- Science Direct, 23 
November 2009 
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1. კვლევის მიზანი/დანიშნულება:  

            ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, კვლევის მიზანია შევისწავლოთ  

ქიტოზანის არეში მიღებული ვერცხლის ნანონაწილაკების მოქმედება 

მეტალოპროტეინაზა-9-ზე ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების, 

კერძოდ კი ქრონიკული ბრონქიტის დროს. .  

1.1 კვლევის მეთოდოლოგია: 

           კვლევის მიზნიდან გამომდინარე ჩვენს ექსპერიმენტში გამოყენებულ იქნა 

შემდეგი მეთოდები: 

1. ნანოწისქვილის (DECO-PBM-V-0.4L მოდელი) გამოყენებით ცალ–

ცალკე დაიფქვა ვერცხლი, ქიტოზანი და შემდგომ მათი ნარევი. 

2. დამზადდა მიღებული ნაერთის წყალხსნარი 

3. წყალხსნარზე მოხდა ულტრაბგერით (ULTRASONIC PROCESSOR, 

MODEL: FS-1800N) ზემოქმედება  

4. ვირთაგვებში მიღებულ იქნა ქრონიკული ბრონქიტის მოდელი  

5. ქბ–ის მქონე ვირთაგვებს ინჰალატორის საშუალებით ჩაუტარდათ 

საექსპერიმენტო ნაერთით მკურნალობა, ხოლო ქბ–ის მქონე მეორე ჯგუფს 

სტანდარტული მკურნალობა 

6. დაკვირვების შემდგომ ვირთაგვებში ვატარებთ მათი სისხლის 

ბიოქიმიური ანალიზს ELISA-ს აპარატის მეშვეობით და ვსაზღვრავთ MMP-9-ს 

მაჩვენებელს როგორც დაავადებულ, ისე საკონტროლო ჯგუფში 

7.  ვატარებთ მათი ბიოფსიური ქსოვილების ჰისტო–მორფოლოგიურ 

კვლევას და ვაფასებთ ორგანიზმში მიმდინარე ცვლილებების მკურნალობის 

შემდეგ 

1.2 კვლევის ობიექტი: 

70 ცალი, ზრდასრული თეთრი ვირთაგვა (250–300გრამი). 
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1.3  კვლევის ამოცანები: 

პირველი ამოცანა: ქიტოზანის არეში ვერცხლის ნანონაწილაკის დამზადება, 

ნაერთშივერცხლის  რაოდენობრივი განსაზღვრა და მისი ფიზიკო- ქიმიური თვისებების 

შესწავლა (ფრაქციული შემადგენლობა, ნაწილაკების ზომები, სიბლანტე, რეოლოგიური 

პარამეტრები და სხვა)  

მეორე ამოცანა: ფქოდის მქონე ვირთაგვებზე ვეცხლისა და ქიტოზანის 

ნანონაწილაკების ნაერთის მოქმედების შესწავლა. 

ექსპერიმენტის მსვლელობისას ვირთაგვები დავყავით ოთხ ჯგუფად: 

 

I. ჯანმრთელი ანუ საკონტროლო ჯგუფი  

II. ქრონიკული ბრონქიტის მქონე ვირთაგვები 

III. ქბ მქონე ვირთაგვები, რომლებსაც ჩაუტარდათ მკურნალობა 

ქიტოზანისა და ვერცხლის ნანონაწილაკის ნაერთით 

IV. ქბ მქონე ვირთაგვები, რომელთაც ჩაუტარდათ სტანდარტული 

მკურნალობა 

 

2. კვლევის შედეგები: 

            ჩვენი ექსპერიმენტის ყველა ეტაპი მიმდინარეობს ალ. ნათიშვილის 

სახელობის მორფოლოგიის ინსტიტუტში, ბიოქიმიის ლაბორატორიაში 

2.1 ქიტოზანის არეში ვერცხლის ნანონაწილაკის დამზადება: 

პირველ ეტაპზე ნანოწისქვილის საშუალებით 1 საათის განმავლობაში, 1000 

ბრუნზე დავფქვით 10გრ ვერცხლისა და 20 გრ ქიტოზანის ფხვნილი ცალ–ცალკე. ხოლო 

შემდგომ მოვახდინეთ მათი ერთმანეთთან შერევა და ხელახლა დაფქვა (1სთ, 

1000ბრუნი).  
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2.2 ნაერთზე ულტრაბგერით ზემოქმედება: 

მიღებულ ქიტოზანისა და ვერცხლის ნანონაწილაკების ნაერთს დავამატეთ 80 მლ 

გამოხდილი წყალი და 3 წუთის განმავლობაში მოვახდინეთ ულტრაბგერით 

ზემოქმედება. 

2.3 ქრონიკული ბრონქიტის ექსპერიმენტული მოდელის შექმნა: 

45 საექსპერიმენტო ვირთაგვას ტრაქეაში ჩაედგა პერიფერიული ვენის კათეტერი, 

რომელშიც გატარებულ იქნა კაპრონის ძაფი. ერთ კვირაში ვირთაგვებს განუვითარდა 

ქრონიკული ბრონქიტი.  

2.4 ვირთაგვების ჯგუფებად დაყოფა და მკურნალობა: 

I ჯგუფი – 15 ვირთაგვას ინჰალატორის საშუალებით ვუმკურნალეთ მიღებული 

ნანო მასაილით,ყოველდღიურად, 1 კვირის განმავლობაში, 1 საათით ინჰალატორის 

საშუალებით ვაწვდიდით მიღებულ ნაერთს. 

II ჯგუფი – 15 ვირთაგვას ჩავუტარეთ სტანდარტული მკურნალობის კურსი 

საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდების საშუალებით.  

III ჯგუფი – 15 ქრონიკული ბრონქიტის მქონე ვირთაგვა გამოიყო 

დაკვირვებისათვის, მკურნალობის გარეშე 

IV ჯგუფი – 15 ჯანმრთელი ვირთაგვა კონტროლისთვის 

ერთ კვირიანი დაკვირვების შემდეგ ვირთაგვებს ჩავუტარეთ სისხლის 

ბიოქიმიური ანალიზი. სისხლი ავიღეთ ცოცხალი ვირთაგვის კუდიდან. ELISA-ს 

გამოყენებით განვსაზღვრეთ სისხლში MMP-9-ს რაოდენობა. ამჟამად მიმდინარეობს 

მიღებული შედეგების შეჯამება.  

10 დღის შემდეგ ავიღეთ ვირთაგვების ორგანოების (ფილტვი, გული, ღვიძლი, 

თირკმელი) ბიოფსიური მასალები და ამ ეტაპზე მორფოლოგიის ინსტიტუტში 

მიმდინარეობს მისი გამოკვლევა.  

ყველა ექსპერიმენტი ტარდება საერთაშორისო GLP სტანდარტების შესაბამისად. 

ვირთაგვებზე ყველა ექსპერიმენტის პროტოკოლი დამტკიცებულ იქნა 



251

 

 

ლაბორატორიული ცხოველების მოვლის და გამოყენების კომიტეტის მიერ. დაცულ იქნა 

ცხოველისადმი ჰუმანური დამოკიდებულების პრინციპები საქართველოს 

კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების შეთანხმების შესაბამისად. 

 

3. დასკვნები: 

3.1 ქიტოზანის მეშვეობით შევაჩერეთ ვერცხლის ნანონაწილაკების აგლუტინაცია, 

შეიქმნა ეფექტური ნაერთი,  რომელსაც დადებით შედეგი მოყვა ქრონიკული 

ბრონქიტის მკურნალობისას ვირთაგვებში. 

 

3.2 ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საბოლოო შედეგების შეჯამება და ანალიზი. 
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Abstract 

The rapid pace of socioeconomic development in the Arabian Gulf nations and the 

rapidly changing environment are probably determining the altering scenario of child and 

adolescent nutrition in the developed societies.  

Prevalence is high among Kuwaiti and Saudi pre-school children (8---9%), and the 

highest in the world among Kuwaiti adolescents (40---46%), considering that different 

standard of assessment of obesity are used. 

 This paper gives an overview of obesity and overweight and deals with the increasing 

numbers of obesity cases among children in the GCC countries. It discusses the reasons why 

the numbers are rising and proposes possible solutions. 
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Introduction 

Obesity 

  The prevalence of obesity has increased in both children and adults1.Evidence of obesity 

in humans can be found in primitive art that dates to the Paleolithic age 2. William Wadd 

(Secretary of the Royal College of Surgeons in London) stated that the increase of wealth and 

the refinement of modern times may have banished plague and pestilence, but it has introduced 

nervous disorders and increased the frequency of corpulence3.  

The WHO describes “obesity and overweight as abnormal or excessive fat accumulation 

that may impair health”4. It has also been identified that obesity is a risk factor for other chronic 

diseases such as diabetes, cardiovascular diseases, and cancer. Body mass index (BMI) is a simple 

index of weight-for-height that is commonly used to classify overweight and obesity in adults. 

Generally, individuals above or equal to BMI 25 are considered over-weight and above 30 are 

considered obese. According to WHO almost half of all overweight children in Asia are under 

five years of age and in the people of Pacific Island countries have a 75% prevalence of obesity 

among adults. Diet and physical activity of an individual are the main determining factors of 

obesity. According to WHO, “The fundamental cause of obesity and overweight is an energy 

imbalance between calories consumed and calories expended”. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Kuczmarski et al (1994) 
2 Angeli W (1989) 
3 William Wadd (1816) 
4 WHO (2000) 
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1.  

2.  

                     Figure 1 

Source: NCD-RISC/LANCET 2016 

Figure 1 reveals a statistic study of global obesity prevalence among men and women over a 

period of forty years. It is evident that women are more obese than men and the number have 

increased more than triple in men and more than double in women. 

Prevalence of Obesity in Children of Gulf Cooperation Council (GCC) Countries 

The Gulf Cooperation Council (GCC) is a political and economic union of the Arab states 

bordering the Arabian Gulf and constituting the Arabian Peninsula, namely Bahrain, Kuwait, 

Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates5. The main source of income for these 

countries are crude oil extraction, refining and exporting it globally. The rapid pace of 

socioeconomic development in the Arabian Gulf nations and the rapidly changing environment 

are probably determining the altering scenario of child and adolescent nutrition in the developed 

societies6. The growing urbanization and nutrition transition are largely blamed for the 

increasing prevalence rates of childhood and adolescent obesity and type 2 diabetes. According 

                                                            
5 Marby, M. Reeves, G. Eakin, N. Owen (2009). 
6 Majedah M. Abdul-Rasoul (2012). 
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to world health organization, gulf countries have highest rate of obesity7. Kuwait, Bahrain, Saudi 

Arabia, and United Arab Emirates are in the list of top ten countries worldwide in term of 

obesity8.Prevalence is high among Kuwaiti and Saudi pre-school children (8---9%), and among 

the highest in the world among Kuwaiti adolescents (40---46%), considering that different 

standard of assessment of obesity are used9. 

 

Figure 2 Source- Khoja et al, 2017 

From figure it is evident that the highest number of obese patients are in Kuwait and Oman has 

the least number of obese patients. It is also perceptible that women in all these countries are 

more obese than men. 

Generally, adolescents’ health has been ignored for many years, as they were considered less 

vulnerable when compared to children and elderly10. However, there are considerable evidences 

that overweight and obesity in childhood and adolescents lay the ground for adult obesity and 

the other risk factors associated with cardiovascular diseases11. It has been noticed that in Riyadh 

(Saudi Arabia), boys aged from 7-12 do not participate in even moderate levels of physical 

                                                            
7 WHO (2000) 
8 Ono T, Guthold R, Strong K. (2005) 
9 Majedah M. Abdul-Rasoul (2012). 
10 A. Must et al (1991) 
11 M. Malik, A. Bakir (2007) 
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activities, consequently 81% of adult males in Riyadh city are inactive. An alarming rate of 

99.5% of adult females in Asir province if Saudi Arabia do not engage in any form of physical 

activity12. 

 

Figure 3  Source- Majedah M. Abdul-Rasoul  (2012). 

Figure 3 describes the changing trends in child and adolescent obesity, that were 

observed in Bahrain from 2000-2008, Kuwait from 2006-2010, Saudi Arabia in 1998, Qatar in 

2004 and United Arab Emirates in 2005. 

It can be observed that in 2000, about 18% of girls were obese, this percentage slightly 

dropped after eight years to 15%. Whereas, in boys it was 42% in 2000, which also dropped in 

2008 to 37%. There was a greater decline in the number of obese boys by a 2% when compared 

to the girls. During 2006 in Kuwait, the number of obese girls and boys were almost equal 

ranging from 53% and 52% respectively. Four years later the percentage increased to 56% in 

girls and 55% in boys. 

In Saudi Arabia during the period of 1998 there were about 25% of obese girls and 23% 

of obese boys. In Qatar, unlike other countries in the figure it can be noticed that obesity was 

                                                            
12 FAO Statistics Division (2010) 
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higher in boys than girls. There was a significant difference of 10% between the boys and girls.  

Finally, in UAE the number obese girls and boys were almost the same, 34% and 36% 

respectively. 

Reasons Influencing Higher Obesity Rates in These Countries. 

There was a tremendous change in lifestyle, due to rapid increase in wealth and subsequent 

development in the Gulf countries. Easy access to cars, increased popularity of processed foods 

and growing fast food chains in the area have contributed dramatically to the increase of obesity. 

Apart from the consumption of fatty, salty, and processed foods, lack of exercise due to change 

in lifestyle also plays a key role13. 

Studies suggest that married couples are more likely to be obese, as they tend to be less 

active and together mostly which reinforcing excessive eating14. 

There is a widespread perception among parents and children, that overweight is a sign 

of high social class, beauty, fertility, and prosperity15. Owning TVs, satellite dishes and cars are 

markers of financial progress, contributing to significant physical inactivity. In some countries 

(like Kingdom of Saudi Arabia), the social and cultural factors, especially on females, have 

limited their access to sports and leisure time exercise, and socialization frequently involves 

eating16. Meat consumption has also significantly raised in these countries, for instance in Saudi 

Arabia increased by 500% and in other Gulf states by 97% during 1973 till date. High-income 

families in Kuwait consume more meat, eggs, and milk than families with low incomes17. 

The apparent high rates of obesity among women due to cultural or traditional 

restrictions. Moreover, maids for household works are easily available at a cheap cost and almost 

all families in Saudi Arabia and Kuwait employ cooks and maids to take care of children which 

increases sedentary lifestyle among women18. Multiple pregnancies are also common in and 

encouraged in culture, which could also be a reason why women in the area are more obese19. 

                                                            
13 Al-Mahroos F, Al-Roomi K (1999). 
14 Olson CM et al (2003). 
15A. Kamal et al (2004). 
16 Majedah M. Abdul-Rasoul (2012) 
17 Al-Othaimeen  et al (2007). 
18 Al-Shammari SA et al (1994). 
19 Khashoggi RH et al (1994). 
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Discussion 

It is evident from the above that the main factors affecting the increasing number of 

obese cases among children in the Gulf countries are improper diet and lack of exercise. This 

could also increase the occurrences of obesity related chronic diseases at a very young age. This 

maybe due to the lack of awareness among the adults, hence ignoring the importance of healthy 

lifestyle.  

Development of extensive road networks and easy access to cars and cheap fuel have 

made people in the area to depend more on cars rather than walking, even for short distances. 

It has been noticed that most of the nationals own minimum 2 cars or more depending on their 

economic status and drivers are readily available for work, this makes the children depend on 

cars from a very young age. 

The extreme climate conditions are also a reason why people in the area are encouraged 

to stay indoors20. In summers the weather could rise above 55-degree Celsius in Kuwait, with 

high humidity, it is likewise in other countries too. This naturally prevents adults and children 

from staying outdoors for physical activities. It automatically encourages children and 

adolescents to find leisure in video games and using other forms of technologies for 

entertainment. Hence most children from a very young age possess a phone or a tablet 

encouraging a sedentary lifestyle. 

There is a widespread perception among parents and children, that overweight is a sign 

of high social class, beauty, fertility, and prosperity21. Hence to meet the beauty standards 

children from a young age may be forced to eat in excess. Female adolescents may also have peer 

pressure to gain extra weight in order to find a groom. Adult females and girls may find it very 

hard to engage in physical activities outdoors due to cultural and traditional restrictions. The 

culture also encourages the female child to stay indoors especially after puberty. Owing to these 

reasons, females are more prone to be obese from a very young age and consequently leading to 

other chronic diseases.  

                                                            
20 Al-Kandari YY (2006) 
21 A. Kamal et al (2004) 
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Being overweight has been considered a sign of prosperity and richness in the family for 

so long now that obesity has become a genetic disorder that runs through the family. Most of 

the people’s body type is prone to be obese. 

Most of the cultural food includes food of very high fat content. The availability of 

unhealthy food in large quantities at a reasonable price also encourages children to consume 

unhealthy food.  

Lack of knowledge is evident in this scenario and schools must encourage physical 

activities and teach students the harmful effects of overweight and obesity. Schools could also 

improve their indoor sports activities owing to extreme climate conditions outside. By educating 

the present student population, these countries could bring up aware and responsible citizens 

for the country and the conception of beauty would also change. In turn the burden of unhealthy 

citizens could be reduced for these countries 

Conclusion 

 Based on this study, obesity is a disorder that can be avoided, monitored, and eliminated 

with proper diet and healthy lifestyle. If children are educated about the issue from a young age 

and are encouraged to engage into healthy habits, we can expect healthier population in the 

future by reducing the number of obese patients globally. 
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Abstract 

Depression is one of the main causes of disability around the globe, however, 

epidemiological data is not accessible for many nations, especially low- to middle-income 

countries. I present and compare 6 regions worldwide and regional estimates of 

prevalence(WHO). 

Also, depression rates from 18 high and low- to middle-income countries in the world 

Mental Health Survey Initiative. Depression has so many factors that are common to high-

income countries and the most important contributor to the disease among these high levels of 

competition 

 

Introduction: 

Depression is the driving cause of morbidity and mortality around the world.1It is 

additionally one of the most common mental health conditions within the common populace, with 

its predominance assessed to be between 0.4 and 15.7% through nations.2 

Depression limits an individual's psychosocial working ability, reduces the quality of life, 

and is regularly related to significant burdens and costs not just the people and their families, but 

moreover for the society as a whole.3 Individuals with who are affected by the disease are also 

                                                            
1 M. Sinyor, J. Rezmovitz, A. Zaretsky,2016 
2 D. Rai, P. Zitko, K. Jones, J. Lynch, R. Araya,2013 
3 G.Y. Lim, W.W. Tam, Y. Lu, C.S. Ho, M.W. Zhang,2018 
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known to be at an increased chance for premature deaths due to suicides and inveterate physical 

conditions.4 In the light of the considerable burden related to depression, the World Health 

Organization (WHO) declared the disease as one of the biggest issues of modern society. For this 

reason, there's an urgent call for action to take measure towards reducing possible harmful effects 

of the condition. 

 Prevalence and frequency of a range of psychiatric disorders have presently been embraced 

in a wide extend of low, middle- and high-income nations, which have contributed to a better 

understanding of how common these disorders are across the world. Advances in measuring the 

fatal and non-fatal results of these disease – has also delivered a more precise explanation to 

diversity of illness and the contribution of it to the overall toll of death and incapacity.5 But what 

is depression? 

Depressive disorders are characterized by sadness, the hardship of happiness or pleasure, 

feelings of fault or low self-worth, irritation feelings of tiredness, and dejected concentration. 

Depression can be long lasting or repetitive, significantly impeding an individual’s capacity to 

operate at work or school or adapt to daily life. 

In recent years, there has been an expanding interest in the seen push as a possibly 

modifiable risk calculate for sadness.6 Perceived stress is a psychological concept that can be defined 

as a situation that occurs in response to events or desires that go beyond a person's perceived ability.7 

Previous research has shown that exposure to stress, according to self-reported negative life events 

(e.g., financial problems, serious illness or injury, job loss, divorce or separation, legal problems, 

etc.), before onset It is depression8 and predicts depressive side effect seriousness in clinical tests.9 

However, evaluation theory has highlighted the importance of the stress process and the extent to 

which it is perceived as cognitively stressful as the onset of depression.10 Moreover, recent 

integrated models of the stress process (e.g., the theory of allostasis11) have emphasized the 

interaction over time between current stressor presentation (in its physical, social, and social 

                                                            
4 Walker, R.E. McGe,2015 
5 World Health Organization, World Health Report 2001 
6 S.M. Monroe, K.L. Harkness,2011 
7 R.S. Lazarus,1966 
8 K.S. Kendler, L.M. Karkowski, C.A. Prescott,1999 
9 P.M. Lewinsohn, H.M. Hoberman, M. Rosenbaum,1988 
10 R.S. Lazarus, S. Folkman,1984 
11 B.S. McEwen,2003 
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setting), inner organic forms and wellbeing results.12 Therefore, a psychological understanding of 

environmental demands or events is likely to increase the risk of depression.13 

However, only a few studies have examined the association of global psychological 

assessment with depression rather than specific psychological stress levels. A universal measure of 

perceived stress, such as the Perceived Stress Scale.14 Assesses the extent to which people evaluate 

their life experiences as stressful and not focus on the presence or frequency of stressful events in 

life. This can provide a more accurate understanding of the stress-depression association because 

studies of specific life events do not consider other sources of stress. In addition, perceived global 

actions of stress emphasize the traditional conceptualization of stress, which emphasizes the 

importance of subjective stress assessments and the ability to cope, rather than the objective 

occurrence of events.15 

 

 

Discussion: 

1-Worldwide and regional estimates of popularity (WHO) 

The pie chart shows the proportion of the global population with depression in 2015 is 

evaluated to be 4.4%. Upper and lower instability intervals are represented within the bar chart 

by the error bars. Depression is more common among females (5.1%) than males (3.6%). 

Prevalence changes by WHO Region, from a low of 2.6% among males within the Western 

Pacific Region to 5.9% among females within the African Region. Prevalence rates change by 

age, cresting in older adulthood (over 7.5% among females aged 55-74 a long time, and over 

5.5% among males). Depression moreover happens in children and adolescents underneath the 

age of 15 a long time, but at a lower level than more seasoned age groups. The entire number of 

individuals living with depression within the world is 322 million. Nearly half of these 

individuals live within the South-East Asia Region and Western Pacific Locale, reflecting the 

generally bigger populaces of those two Regions (which incorporate India and China, for 

                                                            
12 B.L. Ganzel, P.A. Morris, E. Wethington ,2010 
13 R.S. Lazarus, S. Folkman,1987 
14 S. Cohen, T. Kamarck, R. Mermelstein,1983 
15 R.S. Lazarus,1966 
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example). The add up to evaluated number of people living with sadness expanded by 18.4% 

between 2005 and 2015. This reflects the overall growth of the worldwide populace, as well as 

a proportionate increment within the age bunches at which discouragement is more 

predominant.16  

 

 

 

2- The impact of competition on society 

 

This last mentioned finding may be clarified by the reality that a few mental clutters have higher 

predominance rates in more rich nations rendering them “disorders of development”17, whereas 

levels of seen stress may moreover be expanded in this setting due to the work environment and 

high levels of competition. Mediator analyses revealed that the relationship between 

endeavoring to avoid inferiority and depression was intervened by the social rank variable of 

outside shame, additionally anxious connection. These discoveries recommend that lifted 

competitive conduct can have a 'dark side'. When people feel unreliable in their social situations, 

                                                            
16 Global Burden of Disease Study,2015 
17 J. Helliwell, R. Layard, J. Sachs,2013 
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it can center them on a various leveled see of themselves and others, with a fear of dismissal in 

case they feel they have gotten to be as well inferior or subordinate. This may increment 

vulnerability to depression, anxiety and stress. 

 

 

3-Cases of low, middle- and high-income countries depression rate (WMH) 

The pie charts show information on MDE [Major depressive episodes (MDE) as defined by the 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition (DMS-IV)] from ten high-

income nations (Belgium, France Israel, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Modern Zealand, 

Spain, United States) and seven low to middle-income nations (Brazil , Colombia, India, China, 

Lebanon, Mexico, South Africa) based on World Bank advancement criteria.18 

 

Country-specific variables that will strengthen the association between seen stress and 

depression moreover incorporate elevated stress and traumatic experiences. Post-traumatic 

stress disorder and major depression are essentially more prevalent in war-communities than in 

social orders without a history of later strife.19 More importantly, it has appeared that most war 

survivors have numerous challenges to manage their mental health problems.20 

Conclusion  

As I have discussed above unfortunately in high-income countries depression rates are high. 

Perceived stress is positively related with depression over the globe. High levels of competition 

cause depression level to high. 

  

                                                            
18 Lara C, Matschinger H, et al.2010 
19 S. Priebe, M. Bogic, D, et al.2010 
20 T.H. Hoppen, N. Morina,2019 
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