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მენეჯერის როლი კომპანიის კრიზისული მართვის საკითხებში 

ნინი სურმანიძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ბიზნესის განვითარებასთან ერთად იზრდება იმ მენეჯერების როლი, რომლებიც ამ ბიზნესს 

ქმნიან. თანამედროვე ბიზნესამყაროში მენეჯერები „აკონტოლებენ“ ყველაფერს, 

ბიზნესპროცესების დაგეგმვიდან შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებამდე. 

მენეჯერები გეგმავენ, აორგანიზებენ სამუშაოს შესრულების პროცესს, ზრუნავენ გუნდის 

მოტივაციის დონეზე და აკონტროლებენ სამუშაოს შესრულების ეფექტურობასა და 

ეფექტიანობას. სტატიაში განხილულია მენეჯმენტის ოთხი ფუნქცია, მენეჯერთა იერარქიული 

განაწილება და თითოეული დონის მენეჯერის უფლებები და პასუხისმგებლობები. 

მენეჯერების როლის უკეთ აღსაქმელად სტატიაში განხილულია კონკრეტული კომპანიების 

მაგალითები, სიტუაციები, როცა მენეჯერული გუნდების გადაწყვეტილებებმა კომპანიები 

კრიზისული სიტუაციებიდან გამოიყავანა. ერთ-ერთი ქეისი შეეხება „სტარბაქსს“ და ამ 

კომპანიის წინაშე დამდგარ კრიზისს, რომელიც მას 2008 წლის ბოლოსთვის შეექმნა. ამ ქეისით 

მტკიცდება, რომ მთავარი არა ფილიალების რაოდენობა, არამედ მომსახურებისა და 

პროდუქტის ხარისხი, მთავარია მყიდველზე ორიენტირებული სტრატეგია. მეორე ქეისი 

შეეხება Johnson & Johnson-კრიზისს, რომელიც კომპანიას 1982 წელს შეექმნა პრეპარატის გამო, 

რომლელსაც „ტაილენორი“ ეწოდება. საბოლოო ჯამში, კომპანიამ ეს კრიზისი პატიებაზე 

გათვლილი სტრატეგიით გადალახა. სტატიის მიზანია აუდიტორიას დაანახოს, თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანნი არიან მენეჯერები და რამდენად დიდ გავლენას ახდენს მათ მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები კომპანიებზე.  

Abstract 

With the development of the business, the role of the managers who create this business increases. In 

the modern business world, managers „controll“ everything, from planning business processes to 

evaluating the quality of performed work. Managers plan, organize the work performance process, take 

care of the team's motivation level and control the efficiency and effectiveness of performed work. The 

article discusses the four functions of management, the hierarchical distribution of managers, and the 

rights and responsibilities of each level of manager. In order to better understand the role of managers, 

the article discusses examples of specific companies, situations when the decisions of management teams 

brought companies out of crisis situations. One of the cases concerns ""Starbucks"" and the crisis facing 

this company, which it faced at the end of 2008. This case proves that the main thing is not the number 

of branches, but the quality of service and product, the main thing is the customer-oriented strategy. 

The second case concerns the Johnson & Johnson crisis, which the company faced in 1982 due to the 
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drug called  „Tylenor“. Ultimately, the company overcame this crisis with a strategy of forgiveness. The 

purpose of the article is to show the audience how important managers are and how much their decisions 

affect companies. 

მარკეტინგული ხრიკები და მათი გავლენა საქართველოს სამომხმარებლო 

ბაზარზე 

ბექა სირაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ნაშრომი მომზადებულია თემაზე „მარკეტინგული ხრიკები და მათი გავლენა საქართველოს 

სამომხმარებლო ბაზარზე“ ნაშრომში გნახილულია მარკეტინგის ზოგადი ფუნქცია და 

ამოცანები ასევე რა გავლენას ახდენენ მარკეტოლოგები ჩვენი როგორც მომხმარებლის 

გადაწყვეტილების მიღებაზე .  განვიხილავ რამდენიმე მარკეტინგული ხრიკის მაგალითს და 

მათ სავარაუდო გავლენის ფორმებს მომხარებლებზე.  იმის დასადგენად თუ რამდენად 

ეფექტურად მოქმედებს ეს მარკეტინგული ხრიკები საქართველოსში,  ჩამოვაყალიბე თესზისი 

„თანამედროვე მარკეტინგული "ხრიკები" ეფექტურია საქართველოს საცალო ვაჭრობაში“, 

შევადგინე კითხვარი და ჩვატარე კვლევა. პრეზენტაციაში ასახული იქნება კვლევის შედეგები 

და განვიხილავ თუ რამდენად ეფექტურია საქართველოს სამომხმარებლო ბაზრისთვის ის 

მაკეტინგული კამპანიები  რომლებსაც არაერთი ცნობილი კომპანია იყენებს და რომლის 

მაგალითებიც უკვე განხილული გვექნება პრეზენტაციაში. ასევე წარმოვადგენ რამდენიმე 

ცნობილი კომპანიის მარკეტინგული კამპანიის მაგალითებს რომლებმაც ძალიან დიდი როლი 

ითამაშეს კომპანიის წარმატებაში. 

Abstract 

The paper was prepared on the topic "Marketing tricks and their impact on the Georgian consumer 

market". The paper discusses the general function and tasks of marketing, as well as the influence of 

marketers on our decision-making as consumers. I will discuss some examples of marketing tricks and 

their likely forms of influence on customers. In order to determine how effectively these marketing 

tricks are effective in Georgia, I formulated the thesis "Modern marketing "tricks" are effective in 

Georgian retail", compiled a questionnaire and conducted research. The results of the research will be 

presented in the presentation, and I will discuss how effective the marketing campaigns used by many 

well-known companies are for the consumer market of Georgia, and the examples of which have already 

been discussed in the presentation. I will also present examples of marketing campaigns of several well-

known companies that have played a huge role in the company's success. 
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საქართველოს საპენსიო ფონდის საქმიანობის შეფასება და ანალიზი 

გიორგი ოქროპირიძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ქვეყნის სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ასაკობრივი 

პენსია. იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ წლების განმავლობაში ეკონომიკურად აქტიური 

ადამიანების ღირსეული სიბერე, აუცილებელია საპენსიო სისტემის მაღალ დონეზე მოწყობა. 

საამისოდ საქართველოში რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა მნიშვნელოვანი რეფორმა, 

შეიქმნა საქართველოს საპენსიო ფონდი და ამოქმედდა შესაბამისი კანონები. რეფორმის 

ძირითადი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ დასაქმებულის ყოველთვიური ხელფასიდან 2% 

გადადის საპენსიო ფონდის მის ანგარიშზე, რასაც ემატება 2–2%, რომელსაც სახელმწიფო და 

დამსაქმებელი ურიცხავს მას. საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ კი, ადამიანი იღებს მის მიერ 

დაგროვებულ თანხას, მაგრამ არა ერთიანად, არამედ ნაწილ-ნაწილ, ყოველთვიურად. 

აღნიშნულ რეფორმას ფართო წინააღმდეგობა დახვდა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, 

იყო და არის მრავალი პრობლემური საკითხი. საინტერესოა საპენსიო ფონდის მიერ 

მოსახლეობის ხელფასებიდან „შენახული“ თანხის განკარგვის საკითხებიც. ფონდი ახდენს ამ 

თანხების ინვესტირებას სხვადასხვა ფირმის ფასიან ქაღალდებში. საბოლოო ჯამში, საპენსიო 

რეფორმა აუცილებელი და გარდაუვალია ჩვენი ქვეყნისათვის და საზოგადოების ყველა 

რგოლის ჩართულობით საჭიროა მისი სრულყოფა ჩვენი ეკონომიკისა და დემოგრაფიული 

მდგომარეობის გათვალისწინებით. 

საკვანძო სიტყვები: საპენსიო რეფორმა, საპენსიო ფონდი, ასაკობრივი პენსია, სოციალური 

პოლიტიკა. 

Abstract 

One of the important parts of the country's social policy is the old-age pension. To ensure a decent old 

age for people who have been economically active for years, it is necessary to organize a pension system 

at a high level. For this reason, an important reform was carried out in Georgia a few years ago, the 

Pension Fund of Georgia was established and relevant laws were adopted. The main essence of the 

reform is that 2% of an employee's monthly salary is transferred to his account in the pension fund, to 

which 2-2% are added, which are paid to him by the state and the employer. Upon reaching retirement 

age, a person receives the amount he has accumulated, but not all at once, but in parts, every month. 

The mentioned reform met with wide opposition from civil society, there were and still are many 

problematic issues. The issue of disposing of the pension fund with money received from the wages of 

the population is also interesting. The Fund invests these funds in the securities of various companies. 

After all, pension reform is necessary and inevitable for our country, and with the involvement of all 

sectors of society, it must be brought to perfection, taking into account our economic and demographic 

situation. 
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ტურიზმის სავარაუდო გავლენის ფინანსური ასპექტები ეროვნულ 

ეკონომიკაზე   

მარიამ კუპრაშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ჩვენს წინამდებარე საკონფერენციო მოხსენებაში შესწავლილია, ეკონომიკის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი სფეროს - ტურიზმის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად და სტაბილურ 

განვითარებაზე, როგორც მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკითაა დადასტურებული ტურიზმი 

არსებით გავლენას ახდენს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ხელს უწყობს ქვეყანაში 

უცხოური ვალუტის შემოდინებას, აუმჯობესებს ინფრასტრუქტურას და ა.შ. ტურიზმიდან 

მაქსიმალური შედეგის მიღებისათვის ყოველი სახელმწიფო ამუშავებს ტურისტულ 

პოლიტიკას, რომელიც წარმოგვიდგება სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის 

სახედ (სახეობად, შემადგენელ ნაწილად). 

სახელმსწიფოს ტურისტული პოლიტიკა - ეს არის სახელმწიფო ზემოქმედების ფორმების, 

მეთოდებისა და მიმართულებების ერთობლიობა, ტურიზმის სფეროს ფუნქციონირებაზე, 

რათა მიღწეული იქნას სოციალურ-ეკონომიკური კომპლექსის დასახული მიზნების 

შენარჩუნება და განვითარება.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე ვეცადეთ ემპირიული მეორადი მონაცემების ანალიზის 

საფუძველზე დასაწყისში კვლევის ანალიზური მეთოდის გამოყენებით გაგვეკეთებინა 

ტურისმის განვიტარების ამჟამინდელი მდგომარეობის შეფასება, ხოლო შემდეგ მოგვეცა 

რეკომენდაციები - თუ დარგის განვითარება რა სახის დადებით ან უარყოფით გავლენას 

მოახდენს როგორც კონკრეტულად რეგიონზე, ასევე მთლიანად ეროვნულ ეკონომიკაზე. 

გავლენის ხარისხის დასადგენად ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა კვლევის მათემატიკური 

მეთოდი, კერძოდ საგადასახდელო ბალანსზე ტურიზმის გავლენის შეფასებისათვის. 

საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი, ტურისტული მომსახურება, ტურისტული პოტენციალი, 

მულტიპლიკატორის ეფექტი, ტურისტული სტრატეგია. 

Abstract 

In our conference paper, the impact of one of the important areas of the economy - tourism on the 

sustainable and stable development of the country's economy, as confirmed by world best practices, 

tourism has a significant impact on the economic development of the region, contributes to the inflow 

of foreign currency in the country, improves infrastructure, etc. In order to get the maximum results 

from tourism, each state develops a tourism policy, which is presented to us as the face of the socio-

economic policy of the state (as a species, as a constituent part). 
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State tourism policy is a combination of forms, methods and directions of state influence on the 

functioning of the tourism sphere in order to achieve the set goals of the socio-economic complex. 

Based on the aforementioned, we tried to evaluate the current state of tourism development based on 

the analysis of empirical secondary data, using the research analytical method, and then we were given 

recommendations - if the development of the field will have any positive or negative impact on the 

region in particular, as well as on the national economy as a whole. In order to determine the degree of 

influence, we used the mathematical method of research, namely for the assessment of the impact of 

tourism on the balance of payments. 

Key words: tourism, tourism services, tourism potential, multiplier effect, tourism strategy. 

ფულის გამოჩენიდან კრიპტოვალუტის რეგულირებამდე  

მარიამ თოფურია,  

მარიამ კირვალიძე 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

დღევანდელ აქტუალობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 

„კრიპტოვალუტა“, და ზოგადად, კრიპტოსამყარო, რომელიც დროთა განმავლობაში მეტად 

იზრდება და ვითარდება. ამ ყველაფრისთვის თვალის არიდება კი პრაქტიკულად 

შეუძლებელია. თუმცა უშუალოდ სანამ კრიპტოვალუტამდე მივალთ საინტერესოა, როგორ 

მოხდა ფულის ამ დონემდე განვითარება. 

ფულმა ათასწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვანი სახეცვლილება განიცადა და, რაღა 

თქმა უნდა, მისი დღევანდელი სახე აბსოლუტურად განსხვავდება თავდაპირველისგან. 

აღსანიშნავია, რომ პირველად ფულის სახით გამოჩნდა მონეტები, რომლებიც შემდგომ ახ.წ. X 

საუკუნში ქაღალდის ფულმა ჩაანაცვლა, რომელიც პირველად ჩინეთში გამოიყენეს. ბოლო 

ათასწლეულში კი უკვე ფართოდ გავრცელდა და გაიზარდა ელექტრონული ფულის 

მნიშვნელობა საზოგადოებაში.ტექნოლოგიების განვითარებამ და კომპიუტერის საუკუნემ 

გამოიწვია ელექტრონული ფულის შექმნის შესაძლებლობა. მისი მთელი რიგი უპირატესობები 

კი დაადასტურა უნაღდო ანგარიშსწორებაზე გადასვლამ.ცენტრალური ბანკები ახალი 

გამოწვევების პირისპირ აღმოჩნდნენ 2009 წელს ახალი ტიპის ციფრული ვალუტის ე.წ კრიპტო 

გრაფიკული ვალუტის (როგორიც არის, bitcoin) გამოჩენის და მისი ცნობადობის გაზრდის 

შემდგომ. ბიტკოინი საერთაშორისო დეცენტრალიზებულ ციფრულ ვალუტას წარმოადგენს, 

რომლის პირველი პროტოკოლი 2008 წელს კომპიუტერული პროგრამების დეველოპერმა 

სატოში ნაკამოტომ შექმნა.ბიტკოინს ხშირად უწოდებენ ოქროს ელექტრონულ ანალოგს. 

ბიტკოინი - „მაინინგის“ - გამომთვლელი ოპერაციების პროდუქტია, რომელიც 

უზრუნველყოფს ტრანსაქციების გადაცემას ბლოკების ჯაჭვით. ადგილი აქვს ერთ ბლოკში 

ყველა ტრანსაქციის ჩაწერას, რომელიც შესრულებულია ქსელში წინა ბლოკის გამოშვების 

მომენტიდან, და ხდება მასზე „ბეჭდის დადება“ რთული კრიპტოგრაფიკული ხელმოწერით. 
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რაც შეეხება ქვეყნების დამოკიდებულებას კრიპტოვალუტის მიმართ.მსოფლიოში არ არსებობს 

არავითარი საერთაშორისო შეთანხმება მის შესახებ და ყველა ქვეყანას ამ საკითხთან თავისი 

მიდგომა აქვს. ზოგიერთი ქვეყანა უფრო გახნილია კრიპტოვალუტასთან მიმართებაში და მისი 

გამოყენების არეალიც შედარებით ფართოა, ამის ნათელი მაგალითია: იაპონია. ჩვენს ქვეყანაში 

კი არ არსებობს რეგულაცია კრიპტოვალუტის შესახებ, რაც საშუალებას აძლევს ქართველ 

მომხმარებლებს, რომ თავისუფლად შეიძინონ ელექტრონული ფული და განახორციელონ 

კრიპტო ტრანზაქციები. თუმცა საქართველოში ბიტკოინის და სხვა კრიპტოვალუტის 

გამოყენების არეალი საკმაოდ მცირეა. 

აღნიშნულ საკითხს ჩვენ განვიხილავთ ფულის პირველად გამოჩენიდან კრიპტოვალუტის 

რეგულირებამდე,რადგან დღევანდელ რეალობას თუ გადავხედავთ ეს საკითხი ხალხის დიდი 

ინტერესის საგანს წარმოადგენს. 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული ფული, კრიპტოვალუტა, ბიტკოინი. 

Abstract 

Crypto-currency and, in general, the crypto-world, which grows and develops over time, is very popular 

all over the world in today's reality. It is practically impossible to avoid all this. However, before we get 

to cryptocurrencies, it's interesting to see how money has evolved so far. 

Money has undergone significant changes over the millennia and, of course, its current appearance is 

completely different from the original. It is worth noting that coins first appeared as money, which was 

later replaced by paper money that was first used in China in the 10th century. In the last millennium, 

the importance of electronic money in society has already become widespread and increased. The 

development of technology and the computer age led to the possibility of creating electronic money. A 

number of its advantages have been confirmed by the transition to cashless payment. Central banks 

faced new challenges in 2009 with the introduction of a new type of digital currency, the so-called With 

the introduction of cryptographic currency (like bitcoin) . Bitcoin is an international decentralized 

digital currency whose first protocol was created in 2008 by computer software developer Satoshi 

Nakamoto. Bitcoin is often called the electronic analogue of gold. Bitcoin is the product of ""mining"" 

computing operations that ensure the transfer of transactions through the block chain. It involves 

recording all transactions after the release of the previous block in the network in one block and putting 

a complex cryptographic signature stamp on it. 

As for the attitude of countries towards cryptocurrency. There is no international agreement on this in 

the world, and every country has its own approach to this issue. Some countries are more open to 

cryptocurrency and its use is relatively widespread, a clear example of this is: Japan. There are no 

regulations on cryptocurrencies in our country, which allows Georgian users to freely purchase 

electronic money and carry out crypto-transactions. However, the area of use of Bitcoin and other 

cryptocurrencies in Georgia is quite small. 

We will discuss this issue from the very first appearance of money to the regulation of cryptocurrency, 

because if you look at the reality today, this issue is of great interest to people. 

Keywords: electronic money, cryptocurrency, bitcoin. 
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ლეონტიევის მოთხოვნა-მიწოდების მოდელი 

ლუკა აბრამიშვილი,  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ინდუსტრიულ ქვეყნებში ეკონომიკა შედგება მრავალი დარგისაგან, მაგალითად, 

ფოლადჩამომსხმელი მრეწველობა, საავტომობილო მრეწველობა და ა.შ ამ დარგების 

ფუნქციონირება მჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავშირებული, დარგებს შორის იცვლება 

პროდუქცია. მაგალითად, საავტომობილო მრეწველობა იყენებს ფოლადსა და საბურავებს, 

რომლებსაც აწარმოებენ ფოლადჩამომსხმელ და რეზინის მრეწველობაში. ამასთანავე, 

ეკონომიკის დარგები გარკვეული რაოდენობის პროდუქციას ყიდიან ბაზარზე.  

იმისათვის, რომ ქვეყანაში არ შეიქმნას დეფიციტი რომელიმე დარგის პროდუქციაზე, ან 

ადგილი არ ჰქონდეს რომელიმე დარგის პროდუქციის ჭარბწარმოებას, საჭიროა წინასწარ 

განისაზღვროს ეროვნული ეკონომიკის თითოეული დარგის მიერ წარმოებული პროდუქციის 

რაოდენობა, რომელიც დააბალანსებს ეკონომიკის დარგთაშორის და საბაზრო მოთხოვნებს. 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორმა ვასილი ლეონტიევმა ამერიკის ეკონომიკა 500 

დარგად დაყო და შეისწავლა მათი ურთიერთქმედება. ამ შესწავლის შედეგია ვასილი 

ლეონტიევის მიერ შემოთავაზებული მოთხოვნა-მიწოდების მოდელი. მოთხოვნა მიწოდების 

მოდელი საშუალებას აძლევს ეკონომისტებს მაღალი სიზუსტით გამოთვალონ ეკონომიკის 

თითოეული დარგის მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა დარგთაშორისი და საბაზრო 

მოთხოვნის დაკმაყოფილების, ანუ ეკონომიკის მოთხოვნა-მიწოდების დაბალანსების მიზნით. 

Abstract 

In industrialized countries, the economy consists of many branches, for example, steel industry, 

automobile industry, etc. The functioning of these industries is closely related to each other, the 

products change between the industries. For example, the automobile industry uses steel and tires that 

are produced in the steel and rubber industries. At the same time, branches of the economy sell a certain 

amount of products on the market. 

In order for the country not to have a shortage of products in any sector, or not to have an excess 

production of products in any sector, it is necessary to determine in advance the amount of products 

produced by each sector of the national economy, which will balance the inter-sectoral and market 

requirements of the economy. 

Harvard University professor Vasily Leontiev divided the American economy into 500 sectors and 

studied their interaction. The result of this research is the input- output model proposed by Vasily 

Leontiev. The input-output model allows economists to calculate with high accuracy the amount of 

output produced by each sector of the economy in order to apply inter-sectoral and market demand, to 

balance the economics supply and demand. 
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საფრანგეთის არნახული მარგალიტები  

გიორგი სტრელნიკოვი, 

ნიკოლოზ ნოზაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ტურიზმი არის თანამედროვე მსოფლიოს გლობალური ეკონომიკური და სოციალურ-

კულტურული ფენომენი.ტურიზმი აკმაყოფილებს ადამიანის მოთხოვნილებებს 

კულტურული,ფიზიკური,შემეცნებითი და სულიერი განვითარებისთვის.მისი ძირითადი 

ამოცანები განპირობებულია კონკრეტული სოციალური და კულტურული ფუნქციებით.ჩვენი 

თემა შეეხება საფრანგეთს უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ საფრანგეთში მდებარე ისეთ 

ობიექტებს რომლებსაც საფრანგეთის გარდა სხვა ქვეყნებისთვის განსაკუთრებული 

ღირებულებები ახასიათებთ.საფრანგეთი გვევლინება ევროპაში ერთ-ერთ ტურიზმის 

ცენტრად.ნაშრომში განხილულია საფრანგეთში მდებარე ნაკლებ პოპულარული მაგრამ 

არანაკლებ ღირებული ისტორიულ-კულტურული ღირსშესანიშნაობები.როდესაც 

გავიფიქრებთ საფრანგეთს პირველი რაც გვახსენდება არის ეიფელის კოშიკი, ნაშრომის 

მიზანია გაგაცნოთ ბევრისთვის უცნობი ადგილები რომლებიც ატარებენ არამხოლოდ 

საფრანგეთის არამედ სხვა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურულ ღირებულებებსაც,მაგრამ 

ფრანგული აღმოჩენები მხოლოდ არქიტექტურაზე არ ჩერდება საფრანგეთი არამხოლოდ 

კრუასანი არამედ რეგიონული გასტრონოომიით გამოირჩევა გარდა ამისა საფრანგეთი ბევრთან 

ასოცირდბა როგორც სიყვარულისა და რომანტიზმის სამყარო რომელიც არის დიდი 

ისტორიისა და კულტურის შერწყმა.ფესვებს რომ ჩავეძიოთ საფრანგეთსა და საქართველოს 

შორის ბევრ კავშირებს წავაყდებით,სამი მუშკეტერის ავტორი ამბობს ""მე თითქმის ყველაფერი 

ვნახე თბილისში, ქართულ სამოთხეში და მთელი ცხოვრების მანძილზე ისე ნაყოფიერად 

არსად მიმუშავია, როგორც თბილისში.""საინტერესო ფაქტი ისარის რომ სანამ გუსტავ 

ეიფელი,თავის საავტორო კოშკს ააშენებდა მანამდე მან საქართველოში ბორჯომ-ბაკურიანის 

ხიდი ააშენა.დიუმა ამბობს რომ ""ევროპაში წარმოდგენათ კი არ აქვთ კოლხთა სილამაზეზე. 

განსაკუთრებით ლამაზი ტანადობა და სიარული აქვთ მამაკაცებს. სულ უბრალო მსახურსაც კი 

თავადიშვილის იერი აქვს.ამით ჩვენ იმის თქმა გვინდა რომ საფრანგეთი არამხოლოდ 

არქიტექტურა და გასტრონომიაა არამედ უფრო მეტი ვიდრე უბრალო უშუალო საბაზრო 

ურთიერთობები. 

Abstract 

Tourism is a global economic and socio-cultural phenomenon of the modern world. Tourism meets 

human needs for cultural, physical, cognitive and spiritual development. Its main tasks are determined 

by specific social and cultural functions. Other countries have special values.France appears as one of 

the tourism centers in Europe. The article discusses the less popular but no less valuable historical and 

cultural sights located in France. When we think of France, the first thing that comes to mind is the 
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Eiffel Tower.But French discoveries do not stop only at architecture. France is distinguished not only 

by croissants, but also by regional gastronomy. In addition, France is associated with many people as a 

world of love and romance, which is a fusion of great history and culture.If we dig into the roots, we 

will find many connections between France and Georgia, the author of The Three Musketeers says ""I 

saw almost everything in Tbilisi, the Georgian paradise, and throughout my life I have never worked 

anywhere as productively as in Tbilisi."" An interesting fact is that before Gustav Eiffel built his author's 

tower, He built the Borjom-Bakurian bridge in Georgia.Dumas says that ""in Europe, they have no idea 

about the beauty of Colchis. The men have a particularly beautiful body and walk. Even a simple servant 

has the appearance of a prince. By this we want to say that France is not only architecture and 

gastronomy, but more than simple direct market relations. 

Key words: France, tourism, sights. 

მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები 

საქართველოში  

მარიამ დეკანოსიძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ჩვენს წინამდებარე რეკონფერენციულ მოხსენებაში - „მცირე ბიზნესის განვითარების 

ხელშეწყობის ღონისძიებები საქართვლოში“ განვიხილეთ ჩვენს ქვეყანაში მცირე ბიზნენის 

განვითარების რეტროსპექტივა, კერძოდ, შევისწავლეთ საკვლევად შერჩეული პრობლემის 

ისტორიული ასპექტები, განვითარების ტენდენციები. გავაკეთეთ არსებული მდგომარეობის 

ანალიზი. მოვიძიეთ და შევისწავლეთ ინფორმაცია მსოფლიოს ეკონომიკურად წამყვან 

ქვეყნებში, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების არსებული მდგომარეობის, ასევე 

ეკონომიკის ამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტის განვითარების ხელშემწყობი 

ღონისძიებების შესახებ. მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით 

ვეცადეთ გაგკევეთებინა დასკვნები, თუ მსგავსი სტიმულირების მიმართულებებიდან რომელი 

მათგანი იქნებოდა შედარებით ეფექტიანი საქართველოსთვის, რათა მიგვეღო სოლიდური 

ეკონომიკური ეფექტი დროის მოკლე მონაკვეთში.  

საკვლევი თემის შედარებით ღრმად შესწავლისთვის ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც 

ეფუძვნებოდა მეორად ინფომაციას, რომლის საფუძველზე მიღებული დასკვენით მეტი 

არგუმენტირებულობისათვის. ჩვენ მიერვე განხორვიელდა რაოდენობრივი კვლევა, 

შევადგინეთ დახურული ტიპის კითხვარი, შევარჩიეთ მიზნობრივი სეგმენტი, გავაანალიზეთ 

მიღებული მონაცემები და გავაკეთეთ ავტორისეული არგუმენტირებული, შედეგზე 

ორიენტირებული დასკვნები, იმასთან დაკავშირებით თუ რა სახის ინსტიტუციონალური და 

ეკონომიკური ღონისძიებები გატარდეს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქვეყანაში მცირე 

ბიზნესის განვითარებას. 
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Abstract 

In our current re-conference report - ""Measures to promote the development of small business in 

Georgia"" we discussed the retrospective of the development of small business in our country, in 

particular, we studied the historical aspects of the problem selected for research, the development 

trends. We made an analysis of the current situation. We searched and studied information about the 

current state of small business development in the world's leading economic countries, as well as the 

measures to promote the development of this one of the important segments of the economy. Taking 

into account the best practices in the world, we tried to draw conclusions as to which of the directions 

of similar stimulation would be relatively effective for Georgia in order to obtain a solid economic effect 

in a short period of time. 

For a deeper study of the research topic, we conducted a study based on secondary information, based 

on which the conclusion was more argumentative. We ourselves carried out a quantitative research, 

compiled a closed-type questionnaire, selected a target segment, analyzed the received data and made 

authoritative, result-oriented conclusions regarding what kind of institutional and economic measures 

should be taken to ensure the development of small businesses in the country.  

სახელმწიფო ვალის მართვის პრობლემები საქართველოში  

ვალერი ზუბიაშვილი  

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

საქართველოს სახელმწიფო ვალი არისსაქართველოს სახელით ფინანსთა სამინისტროსა 

დასხვა ორგანოების/ დაწესებულებების მიერ აღებული, ეროვნულ ან უცხოურ 

კონვერტირებად ვალუტაშიდენომინირებული სახელმწიფო ფასიანი 

ქაღალდებისგანთავსებიდან მიღებული და საერთაშორისოსავალუტო ფონდის მიერ 

საქართველოსთვისდამტკიცებული საფინანსო რესურსიდან მიღებულისახელმწიფო საშინაო 

და საგარეო ვალების ჯამურითანხა. 

სახელმწიფო, მათ შორის, საშინაო და საგარეოვალის საერთო თანხა, აგრეთვე საშინაო და 

საგარეოკრედიტებისათვის გაცემული სახელმწიფოგარანტიების ჯამური თანხა 

ყოველწლიურადგანისაზღვრება სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებსაქართველოს კანონით. 

ყველა ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანია საკუთარიეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, 

სწორედამიტომ. როდესაც რომელიმე ქვეყანას, ან მისფარგლებში არსებულ რომელიმე 

სახელმწიფოფინანსურ სტრუქტურას ეკონომიკური მიზნისმისაღწევად არ ჰყოფნის 

რესურსები, ის იღებს ვალს. ქვეყნების უდიდეს ნაწილს მსოფლიოში აქვს საგარეოვალი, მათ 

შორის ყველაზე მეტად განვითარებულქვეყნებსაც კი.  

საქართველოს საგარეო დავალიანებებიწარმოიქმნა ეკონომიკური კავშირების მოშლის, 

წარმოების მოცულობის მკვეთრი დაცემის, ექსპორტისშემცირებისა და იმპორტის გადიდების, 
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ქვეყანაშიწარმოქმნილი ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევათსაჭირო სახსრების მოზიდვის 

შედეგად. ასევე, წლებისმანძილზე სხვადასხვა ქვეყნებთან სავაჭროურთიერთობების შედეგად 

წარმოქმნილიდავალიანებების, საკუთარი სავალუტო რეზერვებისშევსებისა და სახელმწიფო 

ბიუჯეტის დეფიციტისსაგარეო სესხების ანგარიშზე დაფინანსების გამო.  

ნაშრომში განხილულია სახელმწიფო ვალისპოლიტიკა, მისი არსი, მეთოდები, სტრატეგიები 

დათავისებურებები. ყურადღებას გავამახვილებსახელმწიფო ვალის დახასიათებაზე. 

შევეხებით აგრეთვე, სტრატეგიის კომპონენტებს. გამოვყოფთ იმპრობლემებს, რომელიც თავს 

იჩენს სახელმწიფოვალის გაზომვისას და ვისაუბრებთ მის შედეგიანობაზე საქართველოს 

მაგალითზე. აღვნიშნავთ რამდენად მიზანშეწონილია სახელმწიფო ვალის აღება და როგორ 

უნდა იყოს ის ეფექტიანად გამოყენებული. ასევე განხილულია სახელმწიფო ვალის მართვის 

პრობლემები და ამავდროულად რამდენია საქართველოს საგარეო ვალი, ვისთან გვაქვს და რა 

გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე 2021-2022 წლების მაგალითზე. 

Abstract 

The state debt of Georgia is the total amount of the state's domestic and foreign debts obtained from the 

state securities denominated in national or foreign convertible currency taken by the Ministry of 

Finance and other bodies/institutions on behalf of Georgia and from the financial resources approved 

for Georgia by the International Monetary Fund. 

The state, including the total amount of domestic and foreign debt, as well as the total amount of state 

guarantees issued for domestic and foreign credits, is determined annually by the Georgian Law on the 

State Budget. 

It is important for all countries to improve their economic situation, that's why. When a country, or any 

state financial structure within its borders, does not have the resources to achieve its economic goals, it 

takes on debt. Most of the countries in the world have external debt, including the most developed 

countries. 

Georgia's foreign debts arose as a result of the disruption of economic ties, a sharp fall in the volume of 

production, a decrease in exports and an increase in imports, raising funds necessary to overcome the 

economic crisis in the country. Also, due to debts arising from trade relations with different countries 

over the years, replenishment of own currency reserves and financing of the state budget deficit on 

account of foreign loans. 

The paper discusses the state debt policy, its essence, methods, strategies and appropriations. I will focus 

on the characterization of the state debt. We will also touch on the components of the strategy. We will 

highlight the problems that arise when measuring the state debt and we will talk about its effectiveness 

on the example of Georgia. We point out how appropriate it is to take public debt and how it should be 

used effectively. The problems of public debt management are also discussed, and at the same time, how 

much is Georgia's foreign debt, with whom we have it and what is its impact on the country's economy 

for the example of 2021-2022.  
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ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა  

ანა ოვანესიანი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ბიზნესის 

სოციალური პასუხისმგებლობის თანამედროვე მდგომარეობასა და გამოწვევებზე 

საქართველოში. შესწავლილია თუ რა როლს და ფუნქციებს ასრულებს კორპორაციული 

სოციალური პასუხისმგებლობა, კომპანიის სტრატეგიის წარმატებით განხორციელების, 

კომპანიის იმიჯისა და რეპუტაციის განმტკიცებაში. 

დასაწყისში აღწერილია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ისტორიული 

განვითარების ეტაპები, შემდეგ წარმოდგენილია სოციალური პასუხისმგებლობის გავლენა 

ბიზნესზე, გაანალიზებულია მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, შესწავლილია 

გაზრდილი სოციალური პასუხისმგებლობის მხარდამჭერი და საწინააღმდეგო არგუმენტები 

და განხილულია თანამედროვე სოციალური პასუხისმგებლობის პრაქტიკა მსოფლიოსა და 

ჩვენს ქვეყანაში არსებული ქართული კომპანიების CSR-ის მაგალითზე. ბოლო ნაწილი ეთმობა 

კვლევას მომხმარებელთა და კომპანიათა/დაწესებულებათა დამოკიდებულების გამოვლენას 

სოციალური პასუხიმგებლობის მიმართ, კვლევის საფუძველზე გარკვეული მიგნებების 

დადგენას და დასკვნების გამოტანას. 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლიანი ბიზნესი, 

კორპორაციული მართვა, სოციალური სამართლიანობა. 

Abstract 

The paper discusses issues which It is related to the contemporary social responsibility of business on 

the situation and challenges in Georgia. It has been studied what role and functions are performed by 

corporate social responsibility, for the successful implementation of the company's strategy, the image 

of the company and in strengthening the reputation. 

At the beginning, corporate social responsibility is described Stages of historical development, then 

presented social The impact of responsibility on business, its positive and negative aspects are analyzed 

Disadvantages, studied increased social responsibility Arguments for and against are discussed and 

modern Practice of social responsibility in the world and in our country On the example of CSR of 

existing Georgian companies. The last part is dedicated Researching the attitudes of consumers and 

companies/institutions To demonstrate social responsibility based on research to establish certain 

conclusions and draw conclusions. 

Keywords: social responsibility, responsible Business, corporate governance, social justice. 
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„ფინანსების“ ეკონომიკური შინაარსი და თავისებურებები  

ცისია ბერელაშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში გადმოცემულია ტერმინი ფინანსების შესახებ ძირითადი ცნებები, რომლებიც 

გავრცელებულია როგორც ქართულენოვან ასევე უცხოურენოვან ლიტერატურაში. ვეცადეთ 

არსებული ტერმინის ზოგიერთ შემთხვევაში განსხვავებული დეფინიციისა, გადმოგვეცა 

„ავტორისეული“ განმარტება, ის რომელიც ჩვენი აზრით ყველაზე ახლოსაა აღნიშნულ 

ეკონომიკურ კატეგორიასთან. 

საკონფერენციო მოხსენებაზე მუშაობისას გავეცანით საკვლევი თემის გარშემო არსებულ 

ინფორმაციას არა მარტო სახელმძღვანელოებიდან, ასევე მონოგრაფებიდან, კვლევითი 

პროექტებიდან, საკონფერენციო მოხსენებებიდან და ვეცადეთ შედარებით მოკლედ და 

ლაკონურად დაგვეხასიათებინა ფინანსების ძირითადი ფუნქციები, როგორც დღეს მიმდინარე 

ეტაპზე, ასევე ისტორიულ ჭრილში, რამდენადაც ეკონომიკის, საზოგადოების, ფასეულობათა 

ცვლილებების პარალელურად ფინანსების ფუნქციებიც განიცდიდა მოდიფიცირებას, 

ზოგიერთი მათგანი შედარებით აქტიური ხდებოდა, ხოლო ნაწილი კარგავდა ძირითად 

მნიშვნელობას და მეორეხარისხოვანი ხდებოდა. 

ფინანსების თეორიული განვითარების ასპექტები, როგორც ზოგადად მსოფლიოს წამყვანი 

ეკონომიკური სკოლების პოზიციიდან, ასევე ქართული ეკონომიკური აზრის ისტორიის 

„თვალთახედვიდან“. ვეცადეთ მოგვეცა ძირითადი განსხვავებისა და მსგავსების შესახებ 

ავტორისეული შეხედულებები ისეთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ კატეგორიებს შორის, 

როგორებიცაა ფული და ფინანსები, სადაც აღვნიშნეთ, რომ ფული და ფინანსური რესურსი 

საკმაოდ ახლოსაა ერთმანეთთან შინაარსობრივად და შესრულებული ფუნქციებით, მაგრამ 

ტერმინი „ფინანსები“ ბევრად დიდი და ვრცელია. 

საკვანძო სიტყვები: ფინანსები, ფული, ფინანსური რესურსი, ფულის ფუნქციები. 

Abstract 

The paper presents the basic concepts of the term finance, which are widespread in both Georgian and 

foreign language literature. We tried to give a different definition of the existing term in some cases, we 

gave the "author's" definition, which in our opinion is the closest to the mentioned economic category. 

While working on the conference report, we got acquainted with the information about the research 

topic not only from textbooks, but also from monographs, research projects, conference reports and tried 

to describe relatively briefly and succinctly the main functions of finance, both at the current stage and 

from a historical point of view, as parallel to the changes in the economy, society, and values of finance 

Functions were also modified, some of them became relatively active, while some lost their primary 

importance and became secondary. 
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Aspects of the theoretical development of finance, both from the standpoint of the world's leading 

economic schools, as well as from the ""viewpoint"" of the history of Georgian economic thought. We 

have tried to provide authoritative views on the main differences and similarities between such 

important economic categories as money and finance, where we have pointed out that money and 

financial resources are quite close to each other in terms of content and functions, but the term "finance" 

is much larger and broader. 

Key words: finance, money, financial resources, functions of money. 

გადასახადები და საგადასახადო ურთიერთობათა რეტროსპექტივა  

გიორგი გაზდელიანი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, განვითარება და მისი მოსახლეობის ცხოვრების 

დონის ამაღლება გადასახადებთან, კერძოდ კი გამართულ, დროისა და არსებული 

გამოწვევების შესატყვის საგადასახადო სისტემასთან არის დაკავშირებული. იმისთვის, რომ 

სახელმწიფომ საზოგადოებისთვის აუცილებელი პროდუქტებისა და მომსახურეობის შექმნა 

შეძლოს, მათ დასაფინანსებლად აუცილებელია გარკვეული ფინანსური სახსრების 

აკუმულაცია. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სახელმწიფოს მიერ შექმნილი პროდუქტი და 

მომსახურეობა მოსახლეობის უმრავლესობაზე არის გათვლილი, მათ შექმნას დიდი 

მოცულობის დანახარჯები უკავშირდება. თანამედროვე, წარმატებული ქვეყნის სახელწმიფო 

ბიუჯეტის შემოსავლების აბსოლუტური უმეტესობა ხომ საგადასახადო შემოსავლებით 

ფორმირდება, აღნიშნული კიდევ მეტ აქტუალობას მატებს გადასახადებსა და საგადასახადო 

ურთიერთობებს.  

მოცემულ ნაშრომში განხილულია გადასახადების ეკონომიკური შინაარსი, დანიშნულება, 

როგორც ზოგადად ქვეყნისთვის მაკრო მასშტაბით, ასევე კონკრეტულად თითოეული 

მოსახლისათვის, განხილულია გადასახადების განვითარების რეტორსპექტივა, კერძოდ - რა 

სახის გადასახადები არსებობდა კაცობრიობის ისტორიაში და თუ რა მდგომარეობა გვაქვს ამ 

მხრივ საქართველოში. 

ნაშრომომის გაცნობის შედეგად მკითხველი მიიღებს ინფორმაციას გადასახადების შესახებ, 

თუ რა არის მისი არსი და თუ რა სახეები გააჩნია მას. ასევე მკითხველი გაანალიზებს თუ რა 

როლს თამაშობს გადასახადები საქართველოში. 

საკვანძო სიტყვები: გადასახადები, ბიუჯეტი, საგადასახადო კოდექსი, საგადასახადო 

შემოსავლები. 
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Abstract 

Economic growth, development and raising the living standards of any country are associated with taxes, 

in particular, the tax system for matching time and existing challenges. In order for the state to create 

the necessary products and services for the public, it is necessary to accumulate certain funds to finance 

them, given that the product and services created by the state are intended for the majority of the 

population, they are associated with large volumes of expenses. The vast majority of the revenues in the 

state budget of a modern, prosperous country are formed by tax revenues, adding even more relevance 

to taxes and tax relations. 

This paper discusses the economic content of taxes, the purpose, both for the country in general on a 

macro scale and specifically for each resident, discusses the retortion of tax development, namely - what 

kind of taxes existed in the history of mankind and what condition we have in Georgia in this regard. 

As a result of acquaintance with the paper, the reader will receive information about the taxes on what 

its essence is and what types it has. Readers will also analyze the role of taxes in Georgia. 

Keywords: Taxes, Budget, Tax Code, Tax Revenues. 

კლარჯეთის ტურისტულ-ეთნოგრაფიული პოტენციალი 

ლუკა ჭანტურია, 

ანა მურღული 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მრავალი წლის განმავლობაში დარღვეულია და 

მისი ისტორიული მხარეები ჩამოშორებულია, თუმცა მათ უმრავლესობას შენარჩუნებული 

აქვთ ქართულ ერთან და ისტორიასთან დამაკავშირებელი ძეგლები, ტრადიციები და 

მენტალობა. ერთ-ერთი ასეთი მხარეა კლარჯეთი, რომელიც დღესდღეობით თურქეთის 

შემადგენლობაშია. 

ნაშრომში გაანალიზებულია კლარჯეთის თანამედროვე მდგომარეობა როგორც 

გეოპოლიტიკური, ასევე ეთნოგრაფიული კუთხით. გარდა ამისა, გარჩეულია მისი კავშირი 

საქართველოსთან და ის ძეგლები თუ წეს-ჩვეულებები, რომლებიც კლარჯეთს მასთან 

აკავშირებენ. აქედან გამომდინარე ასევე განხილულია ამ მხარეში ტურიზმის განვითარების 

პერსპექტივები და შესაძლებლობები ახლო და შორეულ მომავალში და მათი სარგებელი 

როგორც კულტურული, ასევე ეკონომიკური თვალთახედვით. 

ჩვენი მიზანია, ამ ნაშრომით ვაჩვენოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვიქონიოთ კავშირი 

საქართველოს დაკარგულ მხარეებთან საერთო წარსულისა და ურთიების შენარჩუნებსთვის, 

ამისათვის კი ტურისტული მოგზაურობები ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტია. 
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საკვანძო სიტყვები: კლარჯეთი, საქართველოს ისტორიული მხარეები, ეთნოგრაფიული 

ანალიზი 

Abstract 

Georgia’s territorial integrity has been violated for many years with many of its historical regions lost. 

However, many of them still have historical sites, traditions or national consciousness that connects 

them to Georgia. One of such regions is Klarjeti, which now is part of Turkey. 

In this paper we discuss modern geopolitical and ethnographic environment of Klarjeti as well as its 

connection to Georgia in the scope of tourism development with both economical and cultural prospects 

for the near and distant future. 

Our goal with this project is to show the importance of connecting to historical regions to save common 

traditions and relations while showcasing that tourism industry is one of the most effective tools in 

achieving this goal. 

Keywords: Klarjeti, Georgia’s historic regions, ethnographic analysis 

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის სრულყოფის 

მიმართულებები 

ნაირა ლეკიშვილი, 

მარიამ კვარაცხელია 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში აღწერილია სამინისტროების მიერ საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების 

შედგენასთან დაკავშირებული საკითხები, პროცედურები და ინფორმაცია, რას უნდა 

მოიცავდეს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმები.  

პროგრამული ბიუჯეტის მოსალოდნელი შედეგები და შესრულების შეფასების ინდიკატორები 

არ მტკიცდება შესაბამისი დონის წლიური ბიუჯეტით და წარმოდგენილია ბიუჯეტის 

თანდართულ დოკუმენტებში. მნიშვნელოვანია დაიხვეწოს შესრულების ინდიკატორების 

შემუშავების მეთოდები და წარმოდგენილი ინფორმაცია გახდეს მაქსიმალურად რეალური, 

ზუსტი და შესრულების ეფექტურად გაზომვის საშუალება. 

პროგრამული ბიუჯეტირება, იგივე შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება, არ უნდა იყოს 

აღქმული როგორც ცალკე მდგომი (იზოლირებული)ინიციატივა, პირიქით, პროგრამული 

ბიუჯეტირება წარმოადგენს საჯარო ფინანსების რეფორმის ნაწილს, რომელიც საჯარო 

ფინანსებს განიხილავს შედეგებთან მიმართებაში. უფრო ზუსტად, პროგრამული 

ბიუჯეტირება ეს არის ფინანსების მართვა შედეგების მისაღწევად. პროგრამული ბიუჯეტის 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმისა და 
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მასთან დაკავშირებული სხვა რეფორმების ერთობლიობის თანმიმდევრულობა და ისეთი 

ქმედებების განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს საჯარო ფინანსების ეფექტიანობის 

გაზრდას. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

მართვისა და კონტროლის რეფორმის ფარგლებში მიმდინარე ფინანსური მართვისა და 

კონტროლის სისტემის დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს დაწესებულების შიგნით მენეჯერული 

ანგარიშვალდებულების სტრუქტურის ჩამოყალიბებით, უფლებამოსილებებისა და 

პასუხისმგებლობების სწორად განაწილებით, მიზნების ეფექტიანად და პროდუქტიულად 

მიღწევას, რაც თავის მხრივ პირდაპირ დაკავშირებულია პროგრამული ბიუჯეტის ხარისხის 

გაუმჯობესებასთან. ამ მეთოდოლოგიით გათვალიწინებული რიგი რეგულაციები, რომლებიც 

ეხება საბიუჯეტო ორგანიზაციების შიდა ორგანიზების საკითხებს, ეტაპობრივად მოექცევა 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემაში და ამ სისტემის სრულყოფილად 

დანერგვის შემდგომ შესაბამისი თემების ამ მეთოდოლოგიით დარეგულირება აღარ იქნება 

საჭირო.  

წინამდებარე მეთოდოლოგია მოიცავს პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდურ 

მითითებებს, ტერმინთა განმარტებას, პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიას 

სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური 

ბიუჯეტებისთვის და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისთვის და 

შესაბამის მაგალითებს. 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო ბიუჯეტი, პროგრამული ბიუჯეტი, გადასახადი, 

მუნიციპალური ფინანსები. 

Abstract 

The paper describes the issues, procedures and information related to the preparation of medium-term 

action plans by the ministries, what should be included in the medium-term action plans. 

The expected results of the program budget and performance evaluation indicators are not approved by 

the annual budget of the corresponding level and are presented in the attached documents of the budget. 

It is important to improve the methods of developing performance indicators and to make the presented 

information as real, accurate and a means of effective performance measurement as possible. 

Program budgeting, the same as result-oriented budgeting, should not be perceived as a stand-alone 

(isolated) initiative, on the contrary, program budgeting is a part of public finance reform, which 

considers public finances in relation to results. More precisely, program budgeting is the management 

of finances to achieve results. In order to improve the quality of the program budget, it is necessary to 

have the coherence of the public finance management reform and the combination of other reforms 

related to it, and to implement such actions that will contribute to increasing the efficiency of public 

finance. In this direction, it is particularly important to implement the current financial management 

and control system within the framework of the state internal financial management and control 

reform, which ensures the effective and productive achievement of goals by establishing a managerial 

accountability structure within the institution, with the correct distribution of powers and 

responsibilities, which in turn is directly related to the improvement of the quality of the program 

budget. . A number of regulations taken into account by this methodology, which refer to issues of 

internal organization of budgetary organizations, will gradually be included in the state internal 
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financial control system, and after the full implementation of this system, the relevant topics will no 

longer need to be regulated by this methodology. 

The present methodology includes methodological guidelines for program budgeting, definition of 

terms, program budgeting methodology for the state budget, republican budgets of autonomous 

republics and budgets of local self-governing units and relevant examples. 

Key words: state budget, program budget, tax, municipal finances. 

წყალტუბო საუკეთესო სპა კურორტი საქართველოში, ანალიზი. 

ლუკა სირაძე,  

როზი ტატულაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

სამეცნიერო და ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებამ, ურბანიზაციის, ინდუსტრიალიზაციისა და 

მასთან დაკავშირებული პროდუქციის ავტომატიზაციამ გამოიწვია არა მხოლოდ დადებითი, 

არამედ უარყოფითი შედეგები ადამიანებისთვის. ადამიანის სხეულს შეუმცირდა 

ფუნქციონალური შესაძლებლობები, იმატა დაავადებების სიხშირემ, სტრესულმა 

დატვირთვამ, გონებრივმა და ფიზიკურმა დაღლამ, რის გამოც კიდევ უფრო გაიზარდა 

მოთხოვნა ისეთ ადგილებზე, როგორიცაა სპა კურორტები. ბოლო 15 წლის განმავლობაში, 

სამკურნალო ვიზიტების რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა მსოფლიოში. სამედიცინო ტურიზმის 

მსოფლიო ბაზარი ვითარდება, რაც მოიცავს მისთვის დამახასიათებელი ორგანიზაციების, 

დაწესებულებების, პროდუქტების, სამედიცინო და ტურისტული მომსახურების 

განვითარებას, ორგანიზაციული მეთოდებისა და წარმოების დახვეწას, განახლებასა და 

გაფართოებას. სპა მკურნალობაში მოიაზრება სხვადასხვა ხასიათის აბანოები, სხვადასხვა 

კომპოზიციის საუნები, თერმული შეფუთვები, არომათერაპია ჰიდრომასაჟი, ლიმფური 

დრენაჟი, მშრალი მასაჟი ყველა მიმართულებით, სოლარიუმები სათანადო კოსმეტიკური 

პროცედურებით. ასევე არსებობს სპა სასტუმროები, რომლებიც მიზნად ისახავენ დასვენებას - 

ერთდღიანი, მრავალდღიანი, ან გრძელვადიანი. სპა კურორტში შესაძლოა მოიცავდეს სპა 

კლუბებსაც. რაც შეეხება სპა მეთოდებს- მასში მოიაზრებიან სპა სერვისები. დღევანდელი 

კონცეფცია "სპა" ასევე პირდაპირ კავშირშია ფიზიოთერაპიასთან და აერთიანებს დედამიწის 

წყლის ბუნებრივი რესურსების ადამიანის ორგანიზმზე მკურნალობის ყველა მეთოდს და 

ფიზიოლოგიურ ეფექტს, ესენია: თალასოთერაპია, ბალნეოთერაპია, ჰიდროთერაპია, ტალახის 

თერაპია, ხოლო ამ ბუნებრივი რესურსების კრებული კი ,,კურორტი წყალტუბო’’ გახლავთ. 

Abstract 

Acceleration of scientific and technical progress, urbanization, industrialization and automation of 

related products have resulted in not only positive but also negative consequences for people. The 
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human body has reduced its functional capacity, increased the frequency of diseases, stress load, mental 

and physical fatigue, due to which the demand for places that offer spa facial treatments has increased 

even more. In the last 15 years, the number of medical visits has increased by 10% worldwide. The 

world market of medical tourism is developing, which includes the development of specific 

organizations, institutions, products, medical and tourist services, improvement, renewal and expansion 

of organizational methods and production. Spa treatment includes baths of various types, saunas of 

various compositions, thermal packs, aromatherapy, hydromassage, lymphatic drainage, dry massage in 

all directions, solariums with appropriate cosmetic procedures. There are also spa hotels that are aimed 

at relaxation - one-day, multi-day, or long-term. Spa resorts may also include spa clubs. As for spa 

methods, it includes spa services. Today's concept of "spa" is also directly related to physiotherapy and 

combines all treatment methods and physiological effects of natural water resources of the earth on the 

human body, such as: thalassotherapy, balneotherapy, hydrotherapy, mud therapy. 

კომუნიკაციის როლი მენეჯმენტის სისტემაში  

ნინო ზღაპარაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

კომუნიკაციის მნიშვნელობა მენეჯმენტის სისტემაში განუხრელად იზრდება. თანამედროვე 

პირობებში კომუნიკაცია წარმოადგენს ყოველი კომპანიის სიცოცხლისუნარიანობის 

საფუძველს. მენეჯმენტის სისტემაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმ აქტუალური 

პრობლემების განხილვას, რომლებიც წარმოიშვებიან ორგანიზაციული კომუნიკაციის 

სფეროში და რომელთა გადაწყვეტა ხელს შეუწობს კომუნიკაციის გარდაქმნას კომპანიის 

განვითარების სტრატეგიული მნიშვნელობის ფაქტორად.  

კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს 

თავისდროული რეაქცია გარე ცვლილებებზე. ამ მიზნის მისაღწევად მიზანშეწონილია 

კომპანიის ყველა რესურსის გამოყენება, მათ შორის არამატერიალურის, განსაკუთრებით 

როგორებიცაა, ინფორმაციის მოძიება და შიდა თუ გარე კომუნიკაციების გაუმჯობესება. 

ორგანიზაციების მართვა დაკავშირებულია კომპანიაში კომუნიკაციურ პროცესებთან, 

რომლებზედაც დამოკიდებულია ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღების ეფექტიანობა. 

თუ ირღვევა საინფორმაციო ნაკადები, კომპანიის შიგნით და გარე სამყაროსთან კავშირი, 

საფრთხის ქვეშ დგება თვით კომპანიის არსებობა. მხოლოდ ინფორმაციის მიღება არ არის 

საკმარისი. იგი სათანადო სახით უნდა გარდაიქმნას და დამუშავდეს, ე.ი. როდესაც 

წარმოიშვება კომუნიკაციური კავშირი, უზრუნველყოფილი ხდება კომპანიის საქმიანობის 

არსებობა და ეფექტიანობა. 

კომუნიკაცია წარმოადგენს მმართველობითი ზემოქმედების ინსტრუმენტს, რადგან 

ფაქტიურად იგი არის არამხოლოდ საქმიანობის ფორმირების ხერხი, არამედ კორპორაციული 

კულტურის, ფასეულობების და სტრატეგიის ფორმირების საშუალება. კომუნიკაციის 

პროცესში, სხვადასხვა ორგანიზაციულ დონეზე, ხდება როგორც ცალკეული თანამშრომლების, 
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ასე მთლიანად ორგანიზაციის საკომუნიკაციო პოტენციალის ფორმირება და მათი 

პერსონალური თუ კარიერული ზრდა. ამიტომ, დიდი მნიშვნელობის გამო კომუნიკაციები 

საჭიროებს მისი მართვის ინსტრუმენტების შემუშავებას. 

აღსანიშნავია, რომ საკვანძო პრობლემას ორგანიზაციული კომუნიკაციების მენეჯმენტის 

სფეროში წარმოადგენს კომუნიკაციის ეფექტიანობისა და შედეგიანობის შეფასების პრობლემა. 

არსებული მრავალრიცხოვანი მეთოდოლოგიები ატარებენ გაფანტულ ხასიათს, არ ქმნიან 

ერთიან დასრულებულ სურათს და არ იძლევიან სრულ წარმოდგენას კომპანიის 

საკომუნიკაციო პოტენციალის შესახებ, ასევე კომპანიის საკვანძო მაჩვენებლებზე მისი 

ზემოქმედების შედეგს. ამას გარდა კომუნიკაციებს განიხილავენ კომპანიის მიზნებისაგან და 

მიღებული სტრატეგიისგან იზოლირებულად, რაც არ იძლევა კომუნიკაციების მართვის 

კომპანიის სტრატეგიული მენეჯმენტის სისტემაში ინტეგრირების საშუალებას. 

საკვანძო სიტყვები: კომუნიკაცია, მენეჯმენტის სისტემა, ინფორმაცია, მართვის სისტემა, 

კომუნიკაციური პროცესი, საკომუნიკაციო პოტენციალი, კომუნიკაციის ეფექტიანობის 

შეფასება. 

Abstract 

The importance of communication in the management system is constantly increasing. In modern 

world, communication is the basis of the viability of every company. In the management system, great 

importance is attached to the discussion of the actual problems that arise in the field of organizational 

communication and the solution of which will contribute to the transformation of communication into 

a factor of strategic importance for the company's development. 

To increase the competitiveness of companies, timely reaction to external changes should be ensured. 

To achieve this goal, it is appropriate to use all the company's resources, including intangible ones, 

especially information retrieval and improving internal and external communications. 

Management of organizations is related to communication processes in the company, on which the 

effectiveness of making operational decisions depends. If the information flow, the connection between 

the company and the outside world is broken, the very existence of the company is threatened. Just 

getting information is not enough. It should be properly transformed and processed, so when a 

communication link is established, the existence and effectiveness of the company's activities are 

ensured. 

Communication is a tool of governance influence, because in fact it is not only a way of shaping 

activities, but also a way of shaping corporate culture, values and strategy. In the process of 

communication, at different organizational levels, the formation of the communication potential of 

individual employees, as well as the organization as a whole, and their personal or career growth takes 

place. Therefore, due to the great importance of communications, it is necessary to develop tools for its 

management. 

It should be noted that the key problem in the field of organizational communications management is 

the problem of evaluating the effectiveness and efficiency of communication. The numerous existing 

methodologies are scattered, do not create a single complete picture and do not give a complete idea of 

the company's communication potential, as well as the result of its impact on the company's key 
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indicators. In addition, communications are considered in isolation from the company's goals and 

strategy, which does not allow for the integration of communications management into the company's 

strategic management system. 

Key words: communication, management system, information, management system, communication 

process, communication potential, evaluation of communication effectiveness.  

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თანამშრომლების 

ეფექტურობაზე კომპანიებში  

სანდრო ცოტნიაშვილი, 

თორნიკე ქევხიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ თანამშრომლების 

ეფექტურობაზე კომპანიებში. ფაქტორები დაყოფილია ხუთ კატეგორიად, ესენია: ტრენინგი, 

ანაზღაურების სტრუქტურა, გარემო, პერსონალი და შემდგომი განვითარების 

შესაძლებლობები. სტატია ასევე მოიცავს თითოეული ფაქტორის განმარტებას. ყურადღება 

გამახვილებულია ძირითად ფაქტორებზე, რომლებზეც უმეტესად გავლენას ახდენს 

ორგანიზაციის პოლიტიკა. დასკვნებმა აჩვენა, რომ ტრენინგს, ანაზღაურების სტრუქტურას, 

შემდგომ განვითარებას, პერსონალს და გარემოს დადებითი კავშირი აქვს თანამშრომელთა 

ეფექტურობაზე. მკითხველი შეხვდება მეორად ინფორმაციას საზღვარგარეთ ჩატარებულ 

კვლევასთან დაკავშირებით და ამავდროულად ამ სტატიის ავტორების მიერ ჩატარებულ 

პირველად კვლევებთან დაკავშირებულ მონაცემებს. პირველადი მონაცემები მოიცავს უშუალო 

პირისპირ ინტერვიუებს რესპონდენტებთან. სტატიაში მოცემულია კვლევის დასკვნები და 

ანალიზი. გაირკვა, რომ კომპანიების ნაწილი დასაქმებულს არ სთავაზობს საკმარის პირობებს, 

რათა განვითარდეს და იყოს ეფექტური, თუმცა, მეორე მხრივ, საქართველოში არის 

კომპანიების ნაწილი, რომლებიც ხელს უწყობენ თავის თანამშრომლებს და აკმაყოფილებენ 

ზემოთ აღნიშნულ ფაქტორებს. 

საკვანძო სიტყვები: ფაქტორები, თანამშრომლები, ეფექტურობა, კვლევა. 

Abstract 

In this article we have reviewed the factors that affect employee performance in companies. The factors 

are divided into five categories which are the following: Training, pay structure, environment, staff and 

further development opportunities. Article also covers the definition of each factor. The focus is made 

on the core factors which are mostly influenced by the organizations’ politics. The findings showed that 

training, pay structure, further development, staff and environment have a positive relation with that 

of employee performance. The reader will find out the secondary data involving research made abroad 
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and at the same time primary research done by the authors of this article. The primary data covers direct 

face to face interviews with participants. The article covers the conclusions and analysis of the research. 

It was found out that part of the companies do not offer enough conditions to the employees to develop 

and have good performance, however, on the other hand there is part of companies in Georgia who 

support their employees and satisfy previously mentioned factors. 

Keywords: factors, employee, performance, research.  

პოსტპანდემიური პერიოდისთვის საქართველოში ტურისტული 

მდგომარეობის გაუმჯობესება  

ინოლა ღონღაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

სტატიაში საუბარია პოსტპანდემიური პერიოდისთვის საქართველოში ტურისტული 

მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. სტატიაში ვიმსჯელებთ პანდემიამდე და მის შემდეგ 

არსებულ მდგომარეობაზე, გამომწვევ მიზეზებზე და ქმედებებზე, რომელიც გააუმჯობესებს 

არსებულ მდგომარეობას. ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს შესაბამისად მისი განვითარება ხელს შეუწყობს ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას. საქსტატის მონაცემებით საქართველოში ტურისტთა რაოდენობა 2014 წლიდან 

გამუდმებით იზრდებოდა, ხოლო პანდემიის პერიოდში რიცხითმა მაჩვენებელმა იკლო. 

პანდემიის პერიოდმა ცხადყო, რომ ტურიზმი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მშპ-ში, 

არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. იქიდან გამომდინარე, რომ 

საქართველო განვითარებად ქვეყნებს მიეკუთვნება, ამასთანავე ტერიტორიულადაც პატარა 

ქვეყანაა და მოსახლეობის რაოდნობაც მცირეა (სხვა ერებთან შედარებით) ვთვლი, რომ ასეთმა 

ქვეყანამ მისი რესურსები ბოლომდე უნდა გამოიყენოს, რათა შეძლოს განვითარება. ასევე 

აღსანიშავია, რომ ტურიზმი არის თვითდასაქმებადი საქმიანობა, რომლის მეშვეობითაც 

საქართველოში უმუშევრობის დონე მცირდება. პანდემიამდე ტურიზმით დასაქმებულთა 

რიცხვი იყო 316 ათასი ადამინაი ჯამში და მისი 65% პანდემიის შემდგომ დარჩა უმუშევარი. 

ჩემი მიზანია, რომ დასაქმებულთა რივხვი კვლავ გაიზარდოს, ამაში დამეხმარება 

სტატისტიკური სიდიდეების გამოყენება, რომლის მეშვეობითაც დავადგინ ვარიაციის 

კოეფიციენტს, კორელაციას და ვიპოვი იმ ოპტიმალური წერტილის, რომელიც ტურიზმის 

განვითარებაში დაგვეხმარება. საბოლოო ჯამში, ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს საქართველოს 

ეკონომიკის გაძლიერებას და უმუშევართა რაოდენობის შემცირებას. 

Abstract 

The article talks about improving tourism for the post-pandemic period in Georgia. In the article, we 

will discuss the situation before and after the pandemic, the causes and actions that will improve the 

current situation. Tourism plays an important role in the economy of Georgia, therefore its development 
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will contribute to the improvement of the economy. According to the statistics, the number of tourists 

in Georgia has been constantly increasing since 2014 until the pandemic hit and the number started 

decreasing significantly. The pandemic has made it clear that tourism plays one of the most important 

roles in GDP, not only in Georgia, but in the whole world. Due to the fact that Georgia belongs to the 

developing countries, it is also a small country in terms of territory and the population is small 

(compared to other nations), I believe that country like Georgia should use all resources of its in order 

to be able to develop. It is also noted that there are a lot of self-employed people in tourism, through 

which the level of unemployment in Georgia decreases. Before the pandemic, the number of people 

employed in tourism was 316 thousand in total, and 65% of them remained unemployed after the 

pandemic. My goal is to encourage the increase of employees in the tourism sector. This can be achieved 

by the use of research data, through which I will determine the coefficient of variation, correlation and 

find the optimal point that will help us develop tourism. In the end, all this will help to strengthen the 

economy of Georgia and reduce the number of unemployment.  

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა - ქართული და უცხოური 

გამოცდილება  

გიორგი თოდუა 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ბიზნესის, ანუ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა წარმოადგენს კონცეფციას, 

რომლის თანახმადაც კომპანია ნებაყოფლობით ითვალისწინებს საკუთარი მომხმარებლების, 

მომწოდებლების, თანამშრომლების, ბიზნეს პარტნიორებისა და ზოგადად საზოგადოების 

ინტერესებს ბიზნეს-ოპერაციების განხორციელებისას. 

დღეს თანამედროვე მსოფლიოში წარმოუდგენელია ნორმალური რეპუტაციის მქონე კომპანია, 

რომელიც არ აქტიურობს ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით. ეს უკვე გახდა 

ბიზნესის წარმოების ჩვეულებრივი და გავრცელებული ფორმა. აქტიური მარკეტინგული 

ინსტრუმენტი გაძლიერებული კონკურენციის პირობებში ბაზარზე უპირატესობის 

მოსაპოვებლად, რადგან პროდუქცია იძენს დამატებით სოციალურ ღირებულებას. 

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში ჩართულია სამი მხარე: სახელმწიფო, 

ბიზნესი და საზოგადოება, რომლებიც ერთმანეთში აქტიურ კომუნიკაციას ახორციელებენ. 

ასევე მნიშვნელოვანი როლი აქვს მედიას, რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილ მხარეებს შორის 

აქტიური კომუნიკატორია. 

განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობაში საზოგადოებისთვის მონაცემების წარდგენა 

ნებაყოფლობით პრინციპზეა აგებული. რაც უფრო გამჭირვალეა კომპანიის საქმიანობა, მით 

უფრო მაღალი რეპუტაციით სარგებლობს იგი საზოგადოებაში, მიმზიდველი ხდება 

ინვესტორებისათვის, იწვევს მისი აქციების ზრდას საფონდო ბირჟაზე, რაც აისახება კიდეც 

მისი ფინანსური მაჩვენებლების ზრდაზე. 
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საკვანძო სიტყვები: სოციალური, კორპორაციული, კონცეფცია, ღირებულება. 

Abstract 

Business, i.e. corporate social responsibility is a concept according to which a company voluntarily takes 

into account the interests of its customers, suppliers, employees, business partners and society in general 

when conducting business operations. 

Today, in the modern world, it is impossible to imagine a company with a normal reputation, which is 

not active in terms of business social responsibility. It has become a common and widespread form of 

business. |||An active marketing tool to gain advantage in the market in the face of increased 

competition, as the product acquires additional social value.||| 

Three parties are involved in the field of social responsibility of business: the state, business and society, 

which actively communicate with each other. The media, which is an active communicator between 

the parties listed above, also has an important role. 

In the majority of developed countries, the submission of data to the public is based on a voluntary 

principle. The more transparent the company's activity is, the higher its reputation becomes in society, 

the more attractive it becomes to investors, the higher its shares are on the stock market and all these 

are reflected in the growth of its financial indicators. 

keywords: social, corporate, concept, value.  

ახალი შესაძლებლობები სარესტორნო მარკეტინგისთვის თანამედროვე 

სამყაროში 

ხატია წურწუმია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

დღევანდელი განვითარების პირობებში იქმნება ახალი ტექნოლოგიები, საფუძველი ეყრება 

ახალ ინდუსტრიებს, იცვლება ტენდენციები და შესაბამისად ადამიaნების 

დამოკიდებულებები და ხედვა, მაგრამ კვების ინდუსტრია რჩება მუდამ ყველასთვის 

ყოველდღიურად აქტუალურად და საინტერესოდ, ხოლო მარკეტინგი დღითიდღე უფრო და 

უფრო მეტად ხდება მისი განუყოფელი ნაწილი. 

სწორედ ამიტომ, ეს ნაშრომი შეეხება სარესტორნო მარკეტინგისთვის შექმნილ პერსპექტივებს, 

დღევანდელი გაციფრულების პირობებში. იგი ეფუძნება ჩემს მიერ ჩატარებულ კვლევას და 

მასში დეტალურადაა განხილული რესტორნის შიდა მარკეტინგის როლი და კონკრეტული 

მარკეტინგული სტრატეგიები ძლიერი სერვისის შესაქმნელად და მომხმარებელთა 

კმაყოფილების ზრდისთვის. საუბარია კვებისა და ტურიზმის ინდუსტრიების 

ურთიერთდამოკიდებულებაზე და განხილულია 2022 წლის ტენდენციები სარესტორნო 
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ინდუსტრიისთვის, რომელიც 2023-შიც იქნება აქტუალური. წარმოჩენილი და დეტალურად 

განხილულია სარესტორნო მარკეტინგის დამხმარე ინსტრუმენტები, რომლებიც ქმნიან ახალ 

პერსპექტივებს კვების ობიექტებისთვის და გვეხმარებიან კვლევის შედეგად გამოვლენილი 

პრობემების ეფექტურ გადაჭრაში. 

საკვანძო სიტყვები: სარესტორნო ინდუსტრია, შიდა მარკეტინგი, სარესტორნო მარკეტინგი, 

ტენდენციები სარესტორნო მარკეტინგში, სარესტორნო მარკეტინგის დამხმარე ისტრუმენტები 

გაციფრულების პირობებში. 

Abstract 

In the conditions of today's development, new technologies are created, the foundations of new 

industries are laid, trends and, accordingly, people's attitudes and vision change, but the food industry 

remains relevant and interesting for everyone, and marketing is becoming an integral part of it day by 

day. 

That is why this paper will touch on the prospects created for restaurant marketing in today's digital 

environment. It is based on my own research and details the role of internal restaurant marketing and 

specific marketing strategies to create strong service and increase customer satisfaction. Also, it includes 

the information about the interdependence of the food and tourism industries, and the trends of 2022 

for the restaurant industry, which will also be relevant in 2023. In the work there are presented and 

discussed in details restaurant marketing tools that create new perspectives for food establishments and 

help us effectively solve the problems identified as a result of the research. 

Keywords: restaurant industry, internal marketing, restaurant marketing, restaurant marketing trends, 

restaurant marketing support tools in the digital environment. 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი საქართველოში და მისი განვითარების 

მიმართულებები  

მარიამ წაქაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ქვეყნის განვითარება, ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა და საერთო ჯამში მოსახლეობის 

ცხოვრების დონის ამაღლება პირდაპირ კავშირშია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 

განვითარებასთან. ქვეყნის ეკონომიკის აღმავლობის ერთ–ერთი რეალური ბერკეტია 

ინვესტიციების მოზიდვა, რომლის ყველაზე მიღებული და პრაქტიკული ფორმაა ფასიან 

ქაღალდებში ინვესტირება საფონდო ბაზრის მეშვეობით. თანამედროვე სამყაროში ნებისმიერი 

ნოვატორული იდეა, ბიზნეს იდეა თუ რაიმე ტექნოლოგიური გარღვევა პირდაპირ კავშირშია 

ფულად რესურსთან. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ეკონომიკის ყველა სექტორისთვის 

ხელმისაწვდომს ხდის მათთვის აუცილებელი ფულადი რესურსების მიღებას.  
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მოცემულ ნაშრომში განხილულია თუ რა არის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის არსი და როგორი 

სახის ფასიანი ქაღალდების ბაზარი არსებობს. ასევე განხილულია ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარის მდგომარეობა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები.  

ნაშრომის გაცნობის შედეგად მკითხველი მიიღებს ინფორმაციას ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარზე. თუ რას წარმოადგენს ის და რა ფუნქციებით გამოირჩევა. ამავდროულად, მკითხველი 

მიხვდება რაოდენ მნიშვნელოვანია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის არსებობა 

საქართველოსთვის. 

საკვანძო სიტყვები: ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, საფონდო ბირჟა, ინვესტიცია. 

Abstract 

The development of the country, the provision of economic growth and overall improvement of the 

standard of living are directly related to the development of the securities market. One of the real pillars 

of the country's economic development is investment collection, the most accepted and practical form 

of which is investing in securities through the stock market. In the modern world, any innovative idea, 

business idea or any technological breakthrough is directly related to financial resources. The securities 

market makes it possible for all sectors of the economy to obtain the necessary monetary resources.  

So, this paper discusses what is the essence of the securities market and what kind of securities market 

there is. Also we will get to know the securities market in Georgia and its development perspectives.  

As a result of getting acquainted with the work, the reader will have the opportunity to get information 

about the securities market, what it is and what its features are. At the same time, the reader will 

understand how important the existence of the securities market is for Georgia. 

Keywords: securities market, stock market, investment. 

ფრენჩაიზინგის მიმზიდველობა და მისი განვითარება საქართველოში  

მარიამი სირბილაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

დღეს, განვითარებულ სამყაროში, სადაც უამრავი სავაჭრო ნიშანია შექმნილი და თითქმის 

ყველა სექტორი კონკურენტუნარიანია, მეტად რთულია ახალი ბიზნესის დაწყება და თავის 

დამკვიდრება. თუმცა, არსებობს ქვეყნები სადაც, ახალი საქმიანობის წამოწყება ტექნოლოგიისა 

და გამოცდილების არქონის გამო ვერ ხერხდება. ამიტომ ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი 

საერთაშორისო ბიზნესში. განსაკუთრებით კი იყენებენ მისი განხორციელების ერთ-ერთ 

ფორმას, ფრენჩაიზინგს, რაც გულისხმობს უკვე აწყობილი ბიზნესის ჩაბარებას და მართვას. 

ფრენჩაიზინგი საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის საშუალებაა, რომლის დროსაც მსხვილი, 

ავტორიტეტული და მომხმარებლისათვის საკმაოდ ცნობილი კომპანია აძლევს უფლებას 
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მცირე, დამოუკიდებლად მოქმედ ან ახლად შექმნილ საწარმოს, რომ გამოიყენოს მისი სავაჭრო 

მარკა და განახორციელოს საქონლისა ან მომსახურების წარმოება და რეალიზაცია. 

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება მნიშვნელოვანია ქვეყნის ზრდა-

განვითარებისთვის, ამისთვის კი საჭიროა ინოვაციური იდეების დანერგვა. თუმცა, ვინაიდან 

ბაზარზე ტექნოლოგიისა და მართვის თანამედროვე მეთოდების დაბალი დონეა, 

უმეტესწილად ქვეყანაში შემოდის ფრენჩაიზირებული კომპანიები, რომლებიც ახერხებენ 

წარმატებულად ფუნქციონირებას ქართულ ბიზნეს ინდუსტრიაში.  

ნაშრომის მიზანია იმის დადგენა თუ რაში მდგომარეობს ფრენჩაიზინგის არსი, ზოგადად რამ 

განაპირობა მისი განვითარება და პოპულარობა, რა უპირატესობები და ნაკლოვანებები გააჩნია 

მას და რამდენად ხელსაყრელია ამ ფორმით ბიზნესის განხორციელება. ხოლო მთავარი 

მიზანია ქვეყანაში არსებული ფრენჩაიზირებული კომპანიების მაგალითზე იმის დადგენა თუ 

რამდენად პერსპექტიული, პრაქტიკული და შედეგიანია საქართველოში ბიზნესის კეთება 

ავტორიტეტული ბრენდის ქვეშ. ნაშრომში უმეტესწილად განხილულია ფრენჩაიზის მიმღები 

ქვეყნის და მეწარმის სარგებელი, თუმცა მოკლედ აღნიშნულია ფრენჩაიზერის ინტერესებიც. 

საკვანძო სიტყვები: ფრენჩაიზინგი, ფრენჩაიზი, ბაზარზე შესვლა, ფრენჩაიზინგის 

განვითარება, ცნობილი ბრენდი. 

Abstract 

Today, in the developed world, where many brands are created and almost every sector is competitive, 

it is very difficult to start a new business and establish yourself. However, there are countries where it 

is impossible to start new activities due to lack of technology and experience. Therefore, they are 

actively involved in international business. In particular, they use one of the forms of its 

implementation, franchising, which means taking over and managing an already established business. 

Franchising is a way to enter the international market, during which a large, authoritative and well-

known company gives the right to a small, independently operating or newly created enterprise to use 

its trademark and to carry out the production and sale of goods or services. 

The development of small and medium-sized businesses in Georgia is important for the country’s growth 

and development, and for this, innovative ideas need to be implemented. However, since there is a low 

level of technology and modern management methods in the market, most of the franchise companies 

enter the country and are able to successfully operate in the Georgian business industry. 

The purpose of the work is to determine what is the essence of franchising, what generally led to its 

development and popularity, what advantages and disadvantages it has and how favorable it is to 

conduct business in this form. And the main goal is to determine how promising, practical and effective 

it is to do business in Georgia under an authoritative brand, based on the example of the franchised 

companies in the country. The paper mostly discusses the benefits of the franchising country and the 

entrepreneur, although the interests of the franchisor are also briefly mentioned. 

Key words: Franchising, franchise, market entry, franchise development, well-known brand.  
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სეუ და მეცნიერება 

უოლ სტრიტის კალმის გაყიდვის თეორია, როგორც გასაუბრების 

წარმატებით გადალახვის საშუალება  

მარიამ ღურწკაია, 

მარიამ ნაცვლიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ადამიანები ცხოვრების დიდ ნაწილს განათლების მიღებაში ატარებენ, ხოლო შემდეგ დგება 

მომენტი, როდესაც იგი იწყებს საკუთარი პროფესიით სამუშაოს ძიებას. რა თქმა უნდა, 

მუშაობის დასაწყებად საჭიროა გასაუბრების წარმატებით გავლა და დამსაქმებლისთვის იმის 

დამტკიცება, რომ ჩვენი დასაქმების შემთხვევაში სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს. 

ყველასთვის მნიშვნელოვანია მუშაობა დაიწყოს სასურველ კომპანიასა და თანამდებობაზე. 

გასაუბრებისთვის მომზადებაში დაგვეხმარება კალმის გაყიდვის თეორია განსაკუთრებით 

მაშინ თუ ჩვენი სფერო მოიცავს ბიზნესს, ვაჭრობასა და მარკეტინგს. გასაუბრებაზე, ამ და 

მსგავსი ტესტების გამოყენებით ირკვევა შეუძლია თუ არა კანდიდატს გაყიდოს არა მხოლოდ 

კომპანიის პროდუქტები, არამედ პირველ რიგში, რა დონეზე ახდენს იგი საკუთარი 

შესაძლებლობების რეალიზებას. ასევე, რამდენად კარგად შეუძლია ცივი გონებით საკუთარი 

ძალების დემონსტრირება და დავალებისთვის წარმატებით თავის გართმევა. შესაბამისად 

ნაშრომის მიზანია საფუძვლიანად შეასწავლოს მკითხველს კალმის გაყიდვის თეორია ფილმის 

,,უოლ სტრიტის მგელის“ საფუძველზე და გავიგოთ რამდენად შეესაბამება იგი რეალობას. 

საკვანძო სიტყვები: გასაუბრება, გაყიდვები, კალმის გაყიდვის თეორია, „უოლ სტრიტის 

მგელი“. 

Abstract  

People spend a large part of their lives getting an education, and after that comes time when they start 

looking for a job in their field. Of course, to start working, it is necessary to pass the interview 

successfully and convince employer that only right decision is choosing you. The most important thing 

for everyone is to work in their desired company and position. The theory of “how to sell a pen” can 

help us prepare for an interview, especially if our field involves business, sales, and marketing. At the 

interview, with the help of these tests, it becomes clear whether the candidate can sell not only the 

company's products, but also, first of all, how he/she can use his/her skills. Furthermore, how well the 

candidate can demonstrate his/her knowledge and successfully cope with the task with a cold mind. 

Accordingly, the aim of the work is to thoroughly study the theory of pen sales based on the movie "The 

Wolf of Wall Street" and to understand how it corresponds to reality. 

Keywords: interview, sales, theory of  „how to sell a pen“, „The Wolf of Wall Street“. 
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საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სახელმწიფო ვალის 

ემპირიული ანალიზი - გავლენა ქვეყნის ფისკალურ სტაბილურობაზე  

ნიკო ლეონიძე  

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ-ეკონომიკურმა და სოციალურმა მოვლენებმა დიდი 

ზეგავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ტემპზე, რომელიც 

პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტის სტრუქტურის ცვლილებასთან და ასევე 

სახელმწიფო ვალის ზრდასთან. კონკრეტულად კი მსოფლიოში არსებულმა კოვიდ პანდემიამ 

და შემდგომში რუსეთ-უკრაინის ომმა გამოიწვია პოლიტიკური და ეკონომიკური 

დაძაბულობა, რამაც უშუალოდ იმოქმედა ქვეყნის ფისკალურ სტაბილურობაზე, ბიუჯეტის 

სტრუქტურაზე და სახელმწიფო ვალის ცვლილებაზე, რომელიც აისახა ბოლო წლების 

ფინანსურ მაჩვენებლებზე.  

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ მიუხედავად სახელმწიფო ბიუჯეტში 

არსებული დეფიციტისა, სახელმწიფოს გააჩნია ფინანსურად სტაბილური მდგომარეობა, 

რომელიც გამოწვეულია ქვეყნის მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 

დახმარებებით, რომელიც უშუალოდ მიმართულია სახელმწიფოს კონკრეტული დარგისა და 

სექტორის გაძლიერებისკენ და ქვეყნის ფისკალური სტაბილურობის შენარჩუნებისკენ, რამაც 

თავის მხრივ მოკლევადიან პერიოდში გამოიწვია ბიუჯეტში არსებული დეფიციტის 

გადაფარვა და შევსება. 

ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სახელმწიფო ვალის უკეთ შესწავლისთვის 

მნიშვნელოვანია ობიექტურად და ძირფესვიანად მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ვალის 

ემპირიული ანალიზი, მათი სტრუქტურული ჩაშლა და განხილვა ბოლო წლების მაგალითზე, 

რომლის მიხედვითაც შეგვეძლება შევაფასოთ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და 

მოვახდინოთ სამომავლო პროგნოზი ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში, რომელიც 

წარმოადგენს ქვეყნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზანს.  

უფრო კონკრეტულად კი სტატიაში განხილულია ისეთი ძირითადი საკითხები როგორებიცაა: 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და ხარჯების თანაფარდობა, საგარეო და საშინაო 

ვალის დინამიკა ბოლო წლებში და დონორების მიერ დაფინანსებული კრედიტების 

ფარგლებში ათვისებული თანხები სექტორების მიხედვით, რომელიც საერთო ჯამში გვაძლევს 

ერთ მთლიან სურათს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობასთან მიმართებაში.  

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო ვალი, სახელმწიფო ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ემპირიული ანალიზი, ფისკალური სტაბილურობა, საერთაშორისო საფინანსო 

ორგანიზაციები. 
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Abstract 

Current political-economic and social events in the world have had a great impact on the rate of 

economic growth and development of Georgia, which is directly related to the change in the structure 

of the country's state budget and also to the increase in state debt. Specifically, the worldwide Covid 

pandemic and the subsequent Russia-Ukraine war caused political and economic tension, which directly 

affected the country's fiscal stability, budget structure, and changes in public debt, which was reflected 

in the financial indicators of recent years. 

It is important to take into account the fact that despite the deficit in the state budget, the state has a 

financially stable situation, which is caused by the assistance received by the country from international 

organizations, which is directly aimed at strengthening a specific field and sector of the state and 

maintaining the country's fiscal stability, which in turn led to a short-term increase in the budget 

Covering and filling the deficit. 

For a better study of the country's state budget and state debt, it is important to conduct an objective 

and fundamental empirical analysis of the state budget and debt, their structural breakdown, and 

discussion on the example of recent years, according to which we can assess the current situation in the 

country and make a future forecast about economic growth, which is one of the country's the most 

important goal. 

More specifically, the article discusses such basic issues as the ratio of state budget revenues and 

expenditures, the dynamics of foreign and domestic debt in recent years, and the amounts utilized 

within the framework of donor-financed credits by sector, which overall gives us a complete picture of 

the country's economic stability. 

Keywords: state debt, state budget, empirical analysis of state budget, fiscal stability, international 

financial organizations. 

ჩინეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების 

გავლენა ეკონომიკურ ინდიკატორებზე 

სალომე დუმბაძე 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

განვითარებად ქვეყნებში იკვეთება რიგი პრობლემები სხვადასხვა საფინანსო-სავაჭრო 

სფეროსთან მიმართებაში, რომელიც შესაძლებელია მიმართული იყოს: თავისუფალ 

ვაჭრობასთან, საინვესტიციო გარემოში პრობლემის მოგვარებასთან, პარტნიორული 

ურთიერთობის დამყარებასთან საერთაშორისო ქვეყნებთან მიმართებაში და სხვა. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე კი უმნიშვნელოვანეს გარემოებას წარმოადგენს ისეთი სექტორის 

განხილვა როგორიცაა თავისუფალი ვაჭრობა სხვადასხვა ექსპორტიორ ქვეყანასთან, მოცემულ 

შემთხვევაში კი ჩინეთ-საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობის მთავარი როლის გამოკვეთა. 
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მოცემული თემის აქტუალობა მჭიდროდაა კავშირში საქართველოში არსებული სავალუტო, 

საკრედიტო და სავაჭრო პოლიტიკისა და პრობლემის რეგულირებასა და გადაჭრის გზების 

ძიებასთან. ქვეყნის სავალუტო, საკრედიტო და სავაჭრო ელემენტების გაძლიერება 

უზრუნველყოფს ეკონომიკურ წინსვლას, ბიზნესისთვის სტაბილური გარემოს შემნას, 

ინფლაციის ტემპების შემცირებას და სხვა მნიშვნელოვანი კონომიკურ-ფინანსური და 

სოციალური ფაქტორების გაუმჯობესებას, რომლის ფორმირებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს ისეთი სახის სავაჭრო ურთიერთობები, როგორიც საქართველოს გააჩნია 

ჩინეთთან მიმართებაში. მოცემულის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას 

განსაზღვრული აღნიშნული თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის გამოყენება კონკრეტულ 

სექტორებში და არსებული პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც სამომავლოდ გამოიწვევს 

პირველადი შემოსავლების ზრდას. დღესდღეობით მსოფლიოში განვითარებადი ქვეყნების 

უმრავლესობა მჭიდროდაა დაკავშირებული ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით, 

როგორებიცაა პერუ, ისლანდია, შვეიცარია და სხვა. მათ მიერ განხორციელებული სავაჭრო 

ურთიერთობები ხელს უწყობს ქვეყნის კონკრეტული სექტორის გაძლიერებასა და 

აღორძინებას, რაც საერთო ჯამში იწვევს ეკონომიკურ წინსვლასა და დამატებითი სამუშაო 

ადგილების შექმნას. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია მათი როლის დანახვა და თეორიულ-

პრაქტიკული შეფასება საქართველოსთან ურთიერთობაში. 

ნაშრომის განხილვისას იკვეთება ძირითადი საკითხები, როგორიცაა: საქართველოს 

თავისუფალი ვაჭრობის როლი ქვეყნის ეკონომიკური სექტორებისა და ინდიკატორების 

განვითარებასთან მიმართებაში, არსებული პრობლემეტიკის წარმოჩენა და მისი 

პრევენციისთვის შესაბამისი გზების მოძიება. კვლევის მიზანია ჩინეთის სავაჭრო 

ურთიერთობების ჩართვის და მონაწილეობის დანახვა საქართველოს სავაჭრო სისტემაში, მისი 

ეკონომიკურ-სამართლებრივი გაანალიზება. 

აღსანიშნაქვია რომ საქართველოში არ იკვეთება თავისუფალი ვაჭრობის დადებითი ასპექტები 

ჩინეთთან მიმართებაში, თუმცა ისახება სამომავლო პერსპექტივა, რომ განავითაროს და 

გააღრმავოს ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობა. 

საკვანძო სიტყვები: თავისუფალი ვაჭრობა, საინვესტიციო გარემო, საკრედიტო პოლიტიკა, 

ინფლაცია.  

Abstract 

Developing countries face a number of problems related to various financial and trade areas, which can 

be directed to: free trade, solving problems in the investment environment, establishing partnership 

relations with international countries, and others. Based on the above, the most important circumstance 

is the discussion of such a sector as free trade with various exporting countries, and in this case, 

highlighting the main role of China-Georgia trade relations. The relevance of this topic is closely related 

to the existing foreign exchange, credit and trade policy in Georgia and the search for ways to regulate 

and solve the problem. Strengthening the currency, credit and trade elements of the country ensures 

economic progress, creation of a stable environment for business, reduction of inflation rates and 

improvement of other important economic-financial and social factors, in the formation of which the 

kind of trade relations Georgia has with China plays an important role. Taking this into account, it is 

important to determine in advance the use of the mentioned free trade relationship in specific sectors 
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and in solving existing problems, which will lead to an increase in primary incomes in the future. 

Nowadays, most of the developing countries in the world are closely related to China in terms of free 

trade, such as Peru, Iceland, Switzerland and others. The trade relations implemented by them 

contribute to the strengthening and revitalization of a specific sector of the country, which overall leads 

to economic progress and the creation of additional jobs. That is why it is important to see their role and 

theoretically-practical assessment in the relationship with Georgia. 

During the review of the work, the main issues are highlighted, such as: the role of free trade of Georgia 

in relation to the development of the country's economic sectors and indicators, presenting the existing 

problematic and finding appropriate ways to prevent it. The purpose of the study is to see the inclusion 

and participation of China's trade relations in the trade system of Georgia, to analyze its economic and 

legal aspects. 

It is worth noting that Georgia does not see the positive aspects of free trade in relation to China, 

although it has a future perspective to develop and deepen trade relations with China. 

Key words: free trade, investment environment, credit policy, inflation. 

შრომის უსაფრთხობის პრობლემა საქართველოში 

ელენე მიქაია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

2019 წელს მიღებული საქართველოს ორგანული კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

მიხედვით საქართველოში ნებისმიერ რეგისტრირებულ კომპანიას აქვს ვალდებულება, 

კომპანიაში მომუშავე თანამშრომელთა რაოდენობის შესაბამისად, ერთი ან მეტი შრომის 

უსაფრთხოების სპეციალისტი ჰყავდეს. დღეს გხვდება სასურველზე მეტი შემთხვევა, როდესაც 

კომპანიები თავს არიდებენ პროფესიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პრინციპების 

დაცვას, სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებული 

პასუისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით, რაც, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი 

დანაშაულია. 

შრომის უსაფრთხოების მიზანია დასაქმებულისთვის უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა, 

საფრთხეების თავიდან აცილებისა, დასამებულის, დამსაქმებელის და სხვა პირთა უფლებების 

დაცვა და ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა. ნებისმიერ კომპაიაში, 

დაწესებულებასა თუ საწარმოზე უნდა ხორციელდებოდეს საფრთხეების მუდმივი 

იდენტიფიკაცია, შეფასება და მონიტორინგი დასაქმებულის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლს 

დასაცავად. ცივილიზებულ ქვეყანაში დამსაქმებელი ყოველთვის ზრუნავს თავის 

დასაქმბულებზე და შესაბამისად ის კომპანია, სადაც შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი არ 

არის, პირდაპირ აყენბს საფრთხეს სამუშაო პერსონალს და განსაკუთრებით ეს შეეხება მაღალი 

საფრთხის შემცველ სამუშაოებს. შესაძლოა დამსაქმებელი ამას წინასწარი განზრახვით არ 

აკეთებს, ყველაზე დიდი პრბლემა სწორედ ისაა, რომ ადამიანები არ თვლიან ამ საკითხს 
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მნიშვნელოვნად, ზოგი ადამიანი არც იცის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი რომ 

არსებობს. ზემოაღნიშნულის აღმოფხვრა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ნებისმიერი 

ქვეყნისთვის. აუცილებელია მოხდეს შრმოს კოდექსისა და „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

კანონის უფრო ღრმა ადაპტირება საზოგადოებაში, საამისოდ შეიძლება სხვადასხვა ბერკეტების 

გამოყენება. 

წინამდებაე ნაშრომის მიზნია გაამახვილოს ყურადღება შრომის უსაფრთხოების საკითხების 

მნიშვნელოვნობაზე, „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონისა და შრმის კოდექსის 

დარღვევის შემთხვევებზე და განიხილოს ამ პრობლემის აღმოფხვრის შესაძლო გზები. 

საკვანძო სიტყვები: შრმის უსაფრთხოება, შრომის კოდექსი, კანონი, პრობლემა, სამართალი. 

Abstract 

According to the Organic Law of Georgia ""About Labor Safety"" adopted in 2019, any registered 

company in Georgia is obliged to have one or more labor safety specialists, depending on the number of 

employees working in the company. Today, there are more than desirable cases where companies avoid 

following the principles of occupational health and safety in order to avoid liability for accidents in the 

workplace, which of course is a legal offence. 

The purpose of labor safety is to create a safe and healthy environment for the employee, to avoid 

dangers, to protect the rights of the employee, the employer and other persons, and to ensure the 

fulfillment of obligations. In any company, institution or enterprise, constant identification, assessment 

and monitoring of threats must be carried out to protect the health and life of the employee. In a 

civilized country, an employer always takes care of his employees, and therefore a company where there 

is no labor safety specialist directly poses a danger to the working staff, and this especially applies to 

high-risk jobs. Maybe the employer doesn't do it on purpose, the biggest problem is that people don't 

consider this issue important, some people don't even know that there is a law about ""Labor Safety"". 

Eliminating the above is one of the important issues for any country. It is necessary to make a deeper 

adaptation of the Labor Code and the Law ""About Labor Safety"" in the society, different levers can be 

used for this purpose. 

The purpose of the present paper is to draw attention to the importance of labor safety issues, cases of 

violations of the Law ""About Labor Safety"" and the Labor Code, and to discuss possible ways to 

eliminate this problem. 

Keywords: labor safety, labor code, law, problem. 
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რას ნიშნავს იყო ქალი დღევანდელ ბიზნეს სამყაროში  

ბელა ნადოიანი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი  

საკონფერენციო თემაში განხილულია საქართველოს და მთლიანად მსოფლიოს 

საზოგადიებისთვის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და პრობლემური 

საკითხი, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და ბიზნეს საქმიანობაში ჩართულობის ზრდა. ჩვენ 

შევისწავლეთ ავტორიტეტული კვლევის შედეგები, რომლებიც ერთხმად ადასტურებენ რომ 

მსოფლიოს მასშტაბით, ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი შრომით ბაზარზე, რაც 

სხვადასხვა ეთნიკური, ტრადიციული, სოციალური ან კულტურული ფაქტორებით არის 

გამოწვეული. მკვლევარები შეთანხმდნენ, რომ ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და 

პერსპექტივები დამყარებულია ისეთ კომპონენტებზე, როგორიცაა:  

• შრომის პოლიტიკა და პრაქტიკა,  

• ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა;  

• განათლება და პროფესიული სწავლება;  

• ქალთა სამართლებრივი და სოციალური სტატუსი;  

• ზოგადი ბიზნეს-გარემო. 

ამ კომპონენტების გათვალისწინებით, თემაში გავამახვილეთ ყურადღება ისეთ ნაშრომებზე 

სადაც ავტორები ცდილობენ პასუხი გასცენ კითხვას, ბიზნეს საქმიანობაში, ყველაზე ხშირად 

რა სახის გამოწვევების გადალახვა უწევთ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს. აქვე უნდა 

აღინიშნოს კიდევ ერთი პრობლემა, საქართველოში, საკანონმდებლო დონეზე ქალის 

უფლებები არ არის დისკრიმინირებული ანაზღაურების ან თანამდებობის მხრივ, თუმცა, ხშირ 

შემთხვევაში, კომპანიებში მაღალ თანამდებობებს მამაკაცები იკავებენ და აქედან გამომდინარე 

ანაზღაურებაც შედარებით მაღალი აქვთ.  

პანდემიამ, კიდევ უფრო მძაფრად გამოკვეთა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისა და ბიზენს 

საქმიანობაში აქტიური ჩართულობის საჭიროება. სწორედ, ამისთვის ქალებს მიეცათ 

საშუალება მიმართონ ორგანიზაციებს, რომლებიც მათ მხარდასაჭერად არის შექმნილი. 

მხარდამჭერი პროგრამები ქალებს ეხმარებიან შეიძინონ სამეწარმეო უნარ-ჩვევები, ცოდნა და 

რესურსები შემდგომი განვითარებისთვის, რასაც საკმაოდ ეფექტიანი შედეგი მოყვება.  

არ უნდა გამოგვრჩეს, საზოგადოების წინაშე მდგარი კიდევ ერთი გამოწვევა, სტერეოტიპების 

გადაფასების აუცილებლობა, რომელიც ცნობიერების ამაღლებასა და ფასეულობების 

ცვლილებას საჭიროებს. ხოლო, გლობალურ ასპექტში განსახორციელებელია ისეთი 

ქმედებები, როგორიცაა ქვეყნების მიერ სოციალურ-კულტურული ნორმების დარეგულირება, 

ქალებისთვის რესურსებზე თანასწორი წვდომის უზრუნველყოფა და ისეთი გარემოს შექმნა, 

რომელიც ქალებს ლიდერული უნარების განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

საკვანძო სიტყვები: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და ბიზნეს საქმიანობაში ჩართულობა, 

დისკრიმინაცია, სტერეოტიპების გადაფასება. 
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Abstract 

The main issue of the conference topic is one of the most actual and problematic issue for the society of 

Georgia and the whole world nowadays, economic empowerment of women and increase of 

involvement in business activities. We have studied the results of authoritative research, which 

unanimously confirm that all over the world, women are underrepresented in the labor market, which 

is caused by various ethnic, traditional, social or cultural factors.  

• Labor policy and practice 

• Access to finance 

• Education and professional training 

• Legal and social status of women 

• General business environment 

Considering these components, in the topic we focused on such works where the authors try to answer 

the question of what kind of challenges female representatives have to overcome most often in business 

activities. Another problem should be noted here, in Georgia at the legal level, women’s rights are not 

discriminated in terms of pay or position, however, in many cases, men hold high positions in companies 

and therefore have relatively high pay. 

The pandemic highlighted the need for women’s economic empowerment and increased involvement 

in business activities. That’s why women have been given the opportunity to apply to organizations that 

are designed to support them. Support programs help women to acquire entrepreneurial skills, 

knowledge and resources for further development, which has quite effective results. 

We shouldn’t miss another challenge facing society, the need to reevaluate stereotypes, which requires 

awareness raising and values change. And in the global aspect, such actions as regulating socio-cultural 

norms by countries, ensuring equal access to resources for women and creating such an environment 

that will promote the development of leadership skills for women should be implemented.  

Key words: women’s economic empowerment and involvement in business activities, discrimination, 

reevaluation of stereotypes.  

Meet in Georgia-ს მიკრო და მაკრო გარემოს კვლევა 

თათია ქერეჭაშვილი, 

ანნა ხოზრევანიძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებადი დარგია მსოფლიოში. მისი მთავარი მიზანია 

ტურისტების დაკმაყოფილება და სხვადასხვა ქვეყნისა თუ კონკრეტული ღირსშესანიშნაობის 

უკეთესად გაცნობა მათთვის. საქართველოში ტურიზმი ასე თუ ისე, კარგად არის 
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განვითარებული. აქ მრავალი ტურისტული კომპანიაა,თუმცა არჩევანი ამჯერად შევაჩერეთ 

ერთ-ერთ ტურისტულ კომპანიაზე, რომლის სახელიცაა- Meet in Georgia. 

Meet in Georgia ტურისტებს სთავაზობს ხარისხიან მომსახურებას საქართველოში. ისინი 

მიმართულნი არიან ტურისტის ინტერესებზე და სთავაზობენ მათთვის მისაღებ პირობებს. ეს 

კომპანია ზრუნავს როგორც ქართველ,ასევე უცხოელ ტურისტებზეც.  

პრეზენტაციაში ჩვენ ვისაუბრებთ Meet in Georgia-ს დადებით და უარყოფით მხარეებზე, მაკრო 

და მიკრო გარემოზე და ასევე მის კონკურენტ კომპანიებზე.  

ტურისტული კომპანიის ფაქტორებს რაც შეეხება, განვიხილავთ რამდენიმე ფაქტორს, ესენია: 

ბუნებრივი,სოციალურ-კულტურული და პოლიტიკურ-სამართლებრივი ფაქტორები. 

საქართველო ულამაზესი ქვეყანაა და დაგვეთანხმებით,რომ ყველა ქართველმა უნდა 

მოინახულოს საკუთარი სამშობლოს განსაკუთრებული ადგილები,რადგან აქ უამრავი 

შესანიშნავი ბუნებრივი ფაქტორებია. სწორედ ამიტომ უნდა ჩამოვიდნენ უცხოელი 

ტურისტებიც,რომ გაიცნონ ამ პატარა,მაგრამ ულამაზესი ქვეყნის ბუნება და ტრადიციები. 

ტრადიციებით რომ გამორჩეული ქვეყანა ვართ ამაში ალბათ ყველა დაგვეთანხმება. ჩვენ ვართ 

სტუმართმოყვარე ერი და სწორედ ეს მოსწონთ უცხოელ ტურისტებს,როცა ისინი აქ ჩამოდიან, 

ჩვენ ისე ვხვდებით,რომ საკუთარ სამშობლოში ვაგრძნობინებთ თავს.  

ტურიზმის სამართლებივ რეგულირებას რაც შეეხება, 

1. ტურიზმის ხელშეკრულებით მოგზაურობის მომწყობი (ტურისტული საწარმო) მოვალეა 

გაუწიოს ტურისტს (მოგზაურს) შეთანხმებული მომსახურება. ტურისტი მოვალეა 

მოგზაურობის მომწყობს გადაუხადოს შეპირებული ანაზღაურება გაწეული 

მომსახურებისათვის 

2. ტურისტული მომსახურების პაკეტი (შემდგომში – პაკეტი) ტურისტული მომსახურების ორი 

ან ორზე მეტი კომპონენტისაგან (კვება, ღამის თევა, სატრანსპორტო მომსახურება და სხვა) 

შემდგარი კომპლექსია, რომელთა ღირებულება შედის პაკეტის ფასში. 

სწორედ ეს კომპანია ზრუნავს იმაზე,რომ ტურისტმა ეს ყველა შესაძლებლობა რაციონალურად 

გამოიყენოს და კმაყოფილი დარჩეს გარკვეული მოგზაურობის შემდეგ. 

Abstract 

Tourism is one of the world's fastest-growing industries. Its primary goal is to satisfy tourists and 

acquaint them with various countries or specific sights. Tourism in Georgia is well-developed in some 

ways. There are many tourist companies here, but this time we stopped at Meet in Georgia, which is 

one of them. 

Meet in Georgia provides high-quality services to visitors to Georgia. They cater to tourists' needs and 

provide them with comfortable accommodations. This company caters to both domestic and 

international visitors. 

In the presentation, we will discuss the positive and negative aspects of Meet in Georgia, as well as the 

macro- and micro-environments and competing companies. 
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We will consider several factors for the tourism company, including natural, social-cultural, and 

political-legal factors. 

Georgia is a beautiful country, and we all agree that every Georgian should visit their homeland's special 

places because there are many wonderful natural factors here. That is why foreign tourists should visit 

in order to learn about the nature and traditions of this small but lovely country. 

Everyone will probably agree that we are a distinguished country with traditions. We are a welcoming 

nation, and that is what foreign tourists appreciate when they visit; we meet in such a way that they 

feel at home. 

In terms of tourism legal regulation. 

1. The travel organizer (tourist enterprise) is required by the tourism agreement to provide the agreed-

upon service to the tourist (traveler). The tourist must pay the promised compensation for services 

rendered to the travel organizer. 

2. A „tourist service package“ (hereinafter „package“) is a complex consisting of two or more tourist 

service components (meals, overnight stays, transportation services, and so on), the cost of which is 

included in the package price. 

It is the responsibility of this company to ensure that the tourist makes rational use of all of these 

opportunities and returns satisfied after a trip. 

მცირე ბიზნესის განვითარების კვლევა საქართველოში 2016-2022 წლებში, 

COVID – 19 ის პანდემიის გავლენა, გამოწვევები და პერსპექტივები 

გიორგი ჯამბრიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საბაზრო ეკონომიკის განვითრების დონის ზრდასთან და რთული ეკონომიკური პრობლემების 

ზრდის შედეგად, პირვილეგირებული ადგილი დაიკავა მოსახლეობის დასაქმების ზრდის და 

დაბალშემოსავლიანი ფენებისთვის შემოსავლების უზრუნველყოფის საკითხმა. საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისთვის მნიშვნელოვანი როლი 

სწორედ მცირე ბიზნესის განვითარებას უკავია.  

ნებისმიერი ქვეყნისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება მცირე ბიზნესის განვითარებას, 

რომელიც დიდ როლს ასრულებს თითქმის ყველა სახელმწიფოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 

ფორმირებაში, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში. 

დღეისათვის, ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობა წარმოუდგენელია: მეწარმეობის, კომერციის, 

ფინანსური ინსტიტუტების და სხვა საწარმოო თუ სოცილაური ინფრასტრუქტურის ძლიერი 

ბაზის არსებობის გარეშე.  
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უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველომ ამ მიმართულებით განვითარების მიზნით 

მთელი რიგი ღონისძიებები განახორციელა, რომლის უმთავრეს მიზანს ბიზნესის სასიცოცხლო 

სიმძლავრეების განვითარება და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლის ზრდა 

წარმოადგენდა. ზოგადად ბიზნეს- გარემოს გაუმჯობესების მიუხედავად საქართველოც 

ისეთივე გამოწვევების წინაშე დგას, როგორც მსოფლიოს მრავალი განვითარებადი ქვეყანა. 

მიუხედავად იმისა,რომ მცირე და საშუალო საწარმოებზე მოდის მოქმედი საწარმოების 

უდიდესი ნაწილი, მათი წილი მშპ-ში მაინც საკმაოდ დაბალია.  

საქართველოში მცირე ბიზნესი მშპ-ს 20% შეადგენს, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია თუ 

მეზობელი ქვეყნების მაჩვენებლებს გადავხედავთ. სომხეთში მცირე ბიზნესს მშპ-ს 

ფორმირებაში 43%, ხოლო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში მშპ-ს 60% შეადგენს. 

საქართველოში მცირე საწარმოების შექმნის პროცესი საკამაოდ წინააღმდეგობრივ ხასიათს 

ატარებს და მნიშვნელოვან სოციალურ-ეკონომიკურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. 

ყოველივე ეს გამოწვეულია ისეთი ფაქტორებით როგორიცაა: საინვესტიციო და საკრედიტო 

მიმზიდველობის დაბალი მაჩვენებელი და ბაზრის არასრულყოფილება. ზემოთ ჩამოთვლილ 

ფინანსური პრობლემებს ბიზნესმენების არაინფორმირებულობაც ემატება. ეს ეხება, როგორც 

დედაქალაქს, ასევე რეგიონებს. მცირე მეწარმეებმა არ იციან, როგორ უნდა წარმართონ 

თავიანთი ბიზნესი სწორად, არ აქვთ შემუშავებული ბიზნეს-გეგმა, რომლითაც სამომავლოდ 

იხელმძღვანელებენ. ბიზნესის წამოწყება და შემდეგ მისი მართვა კარგად დაგეგმილი და 

გააზრებული უნდა იყოს, რათა რისკის პროცენტულმა თანაფარდობამ არ გადააჭარბოს 

გონივრულ ზღვარს. დასაშვები რისკის ზონის ნაცვლად არ უნდა იყოს კრიტიკული ან უარეს 

შემთხვევაში კატასტროფული რისკის ზონა. თემაში წარმოდგენილი საკითხის სიღრმისეული 

შესწავლის მიზნით ნაშრომში წარმოდგენილია შპს ,,ფრაისუოთერჰაუსკუპერს“ ინვესტორთა 

საბჭოსთან ერთად შეიმუშავებული კითხვარი და კვლევის შესაბამისი შედეგები , ასევე მცირე 

და საშუალო საწარმოების განვითარების სტატისტიკა 2015 – 2019 წლებში და სკანონმდებლო 

კუთხით სახელმწიფოს მხიდან მცირე ბიზნესის ხელშეწყობისთვის განხორციელებული 

ღონისძიებები. 

Abstract 

With the growth of a market economy and complex economic problems, the issue of employment 

growth and income generation for low-income groups has taken a privileged place. In a market 

economy, small business development plays an important role in solving the above problems. 

The development of small business is of great importance for any country, which plays an important 

role in the formation of the gross domestic product of almost all states, the creation of new jobs and the 

introduction of new technologies. Today, the country's economic stability is unimaginable: without a 

solid foundation of entrepreneurship, trade, financial institutions and other industrial or social 

infrastructure.  

In recent years, Georgia has implemented a number of development measures in this direction, the main 

goal of which was to develop vital business potential and increase the volume of foreign direct 

investment. Overall, despite the improvement in the business environment, Georgia faces the same 

challenges as many developing countries in the world. Although most of the operating enterprises are 

small and medium-sized enterprises, their share in GDP is still quite small. 
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Small business in Georgia accounts for 20% of GDP, which is quite small if you look at the indicators of 

neighboring countries. Small businesses account for 43% of GDP in Armenia and 60% of GDP in Europe 

and Central Asia.  

The process of creating small businesses in Georgia is rather controversial and involves significant socio-

economic costs. All this is due to factors such as low investment, credit attractiveness and market 

imperfections. The aforementioned financial problems are exacerbated by a lack of information from 

businessmen. This applies to both the capital and the regions. Small entrepreneurs do not know how to 

run their business correctly, they do not have a business plan to guide them in the future. Starting a 

business and then managing it must be well planned and thought out so that the percentage of risk does 

not exceed a reasonable threshold. The zone of acceptable risk should not be critical or, in the worst 

case, the zone of catastrophic risk. In order to conduct an in-depth study of the issue presented in the 

topic, it is represented a questionnaire developed together with the Board of Investors of 

FryswaterhouseCooper LLC and relevant research results. Also statistics of development of small and 

medium enterprises in 2015-2019 and Measures implemented for the promotion of small businesses 

from the state's legislative point of view. 

ლიდერობის დამოკიდებულების თეორია თანამედროვე ქართულ 

ბიზნესში  

მარიამი გულიტაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

აღნიშნული თემის მთავარი მიზანია თვალნათლივ წარმოგვჩინოს რა ხდება დღესდღეობით 

ქართულ ბიზნესში და როგორ იყენებენ ორგანიზაციის მმართველები პრაქტიკაში ფიდლერის 

დამოკიდებულების თეორიას ლიდერთა განსხვავებისთვის. სტატიის შესავალში 

განსაზღვრულია დამაკიდებულების ანუ შესაბამიობის თეორიის განსაზღვრება. ეს თეორია 

ლიდერს შესაბამის სიტუაციათან აწყვილებს, რადგან ლიდერის ეფექტურობა 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ერგება ლიდერი სიტუაციას. 

ძირითად საკვლევ კითხვას წარმოადგენს თუ როგორია დღევანდელი რეალობა ქართულ 

ბიზნესში და როგორ იყენებენ ისინი ამ თეორიას მეტი პრაქტიკულობისთვის. მოყვანილია 

ფიდლერის, გარსიას, ჩემერსის დირექტივები ლიდერთა დასაკავშირებლად შესაბამის 

სიტუაციაში. ასევე განხილიულია ამ თეორიის ის დადებითი თუ უარყოფითი ფაქტორები, 

რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ თეორიის გამოყენებაზე რეალურ ბიზნესში. 

მოცემული საკონფერენციო თემის ფარგლებში განხილული დამოკიდებულების მოდელის 

ფუნქციაა ლიდერის დაკავშირება კონკრეტულ მოცემულობასთან მისი ეფექტიანობის 

გასაზრდელად. 
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Abstract 

The main goal of this topic is to clearly show what is happening in Georgian business today and how 

the managers of the organization use Fiedler's attitude theory in practice to differentiate leaders. In the 

introduction of the article the definition of dependency or compatibility theory is defined. This theory 

matches the leader with the appropriate situation because the effectiveness of the leader depends on 

how well the leader fits the situation. 

The main research question is what is the current reality in Georgian business and how they use this 

theory for more practicality. Fiedler, Garcia, and Chemers' guidelines for contacting leaders in 

appropriate situations are provided. The positive and negative factors of this theory that may affect the 

application of this theory in real business are also discussed. 

The function of the attitude model discussed within the given conference topic is to relate the leader to 

a specific situation in order to increase his effectiveness. 

ფული გვფლობს ჩვენ თუ ჩვენ ვფლობთ მას?  

დავით გეგენავა 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში საუბარია ორ კატეგორიაზე, 1ლი რომელიც ეუფლება ფულს და მე2 რომელსაც ფული 

ეუფლება,  ასევე ზოგადად  შევეხებით კატეგორიას, რომელსაც ფული არ აინტერესებს.   

ყველაზე მეტად ფულს საჭიროებს ადამიანების(ჯგუფების) ის კატეგორია, რომელიც რაიმე 

ახალს ქმინს.  შექმნილი კონკურენტუნარიანი და გაყიდვადი პროდუქტი იძლევა მოგებას და 

ეს მოგება არის ახლადშექმნილი ფული, დაცულია პრინციპი- ფული ფულს აკეთებს. ყველა 

გაყიდვადი პროდუქტი ფულის ხარჯვის შედეგად არის შექმნილი. 

ფული სჭირდება ყველას როგორც გაცვლის საშუალება,  დაწყებული სკოლის მოსწავლიდან 

დამთავრებული პენსიონრით.  

ფული ასევე არის კაპიტალსა და შრომას შორის საკომუნიკაციო ერთეული, რადგან 

დამქირავებელი უხდის ხელფასის სახით ანაზრაურებას-დაქირავებულს. კაპიტალი 

ყოველთვის შრომის ნაყოფია, მაგრამ კაპიტალის მართვა ერთეულების ხვედრია.  

არსებობს აქსიომა შრომასა და კაპიტალს შორის.  ფული სჭირდება ორივე მხარეს, თუმცა 

რომელს ეკუთვნის მეტი და რომელს ნაკლები, დღემდე პრობლემაა. კაპიტალისტი ფულს 

მართავს, რაშიც გამოიხატება მისი უპირატესობა, ამიტომ აქვს არგუმენტი რომ მას მეტი 

ეკუთვნის , ამავდროულად  მშრომელი მხარე ადამიანურ რესურსს ყიდის და თვითონ აფასებს 

საკუთარ თავს.  
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მსოფლიოში ცნობილი ანდაზა: „ფულს დათვლა უყვარს“  ამ მიზნისთვის შეიქმნა ბანკები, 

რომელიც კაპიტალის მარეგულირებელ და შემნახველ ფუნქციას ასრულებენ. სწორედ ამ 

ფუნქციების შესრულებისთვის ისინი გამოიმუშავებენ ფულს.  

შემდეგში კი ადამიანების იმ კატეგორიას განვიხილავთ,რომელთაც ფული მართავს. „ფული 

ფულს აკეთებს“, ვინც ამ პრინციპს მიყვება ფულს მართავს,ხოლო იმართება ის, ვინც მის 

არამიზანმიმართულ მენეჯმენტს ახორცილებს. არასწორი ხარჯვით ფულს მოაქვს რეგრესი,  

ხოლო მისი მთავარი ფუნქციაა სარგებლის მოტანაა. 

ფულით მართულია ის ადამიანიც, რომელიც მასზე ემოციურად არის დამოკიდებული, რაც 

გამოიხატება სიღარიბის შიშით.  

ნაშრომში საუბარია აბორიგენ ტომებზე, რომელთა ცხოვრების მეთოდი უფრო ცხოველურია 

და არ საჭიროებენ ფულს. ფული ისეთი ატრიბუტია, რომელზეც ყველას აქვს საკუთარი 

მოსაზრება, ჩემი თემა გახსნილად მიმაჩნია და შესაძლებელია აზრთა სხვადასხვაობა. 

Abstract 

The article talks about two categories, the 1st one who owns money and the 2nd one who  is owned by 

money, and we will also generally touch on the category that is not interested in money. 

The category of people (groups) who create something new need money. The created competitive and 

marketable product gives profit and this profit is newly created money, the principle is respected - 

money makes money. All marketable products are created as a result of spending money. 

Everyone needs money as a means of exchange, from a school student to a pensioner. Money is also the 

unit of communication between capital and labor, as the employer pays the hired. Capital is always the 

product of labor, but the management of capital is the lot of entities. 

There is an axiom between labor and capital. Money is needed on both sides, but which one owns more 

and which one has less is still a problem. The capitalist manages money, in which his advantage is 

expressed, therefore he has the argument that he owns more, while the working party sells human 

resources and values himself. 

The world-famous proverb: "Money likes to count" banks were created for this purpose, which perform 

the regulatory and saving function of capital. It is for performing these functions that they earn money. 

Next, we will consider the category of people who are governed by money. "Money makes money", 

those who follow this principle manage money, and those who manage it untargetedly manage it. By 

spending it wrongly, money brings regression, and the main function of money is to bring benefits. 

A person who is emotionally dependent on money is also ruled by money, which is manifested by the 

fear of poverty. 

The paper talks about aboriginal tribes, whose way of life is more animalistic and does not need money. 

Money is such an attribute on which everyone has their own opinion and their opinion may be different 

from mine. 
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არაცნობიერი ფსიქიკის აღმოჩენა და დამკვიდრება ფსიქოლოგიაში 

ბექა ბერიძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

არაცნობიერი ფსიქიკა ადამიანის ბუნების განუყოფელი ნაწილია. თავად ტერმინივე 

გვკარნახობს მისსავე დეფინიციას, რომ საქმე გვაქვს გაუცნობიერებელი მოვლენების, 

გამოცდილებისა თუ აზრების კომპლექსურ ერთობლიობასთან. მისი არსებობის ათვლის 

წერტილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ის პერიოდი, როცა ადამიანს ჩამოუყალიბდა ფსიქიკა, 

თუმცაღა ადამიანმა ამის შესახებ არაფერი იცოდა მანამ, სანამ ფილოსოფოსებმა არ დაიწყეს 

ფიქრი, რომ ცნობიერ მდომარეობას საპირისპო მხარეც აქვს. ამგვარად წამოიწია წინა პლანზე 

არაცნობიერი ფსიქიკის არსებობის შესახებ მსჯელობამ. 

არაცნობიერი ფსიქიკის საწყისები უნდა ვეძებოთ გოტფრიდ ლაიბნიცთან, რომელმაც 

პირველად შემოიტანა ტერმინი „არაცნობიერი“. შემდეგ, როცა ფსიქოლოგიის მრავალი დარგი 

განვითარდა, არაცნობიერი უფრო და უფრო ექცეოდა ყურადღების ცენტრში. ის სიღრმის 

ფსიქოლოგიის  კვლევის მთავარი საგანი გახდა. ეს მიმდინარეობა იმდენად ფართო სპექტრით 

განიხილავს არაცნობიერს, რომ მხარს უჭერს  ცნობიერების გარეშე ფსიქიკის არსებობას, 

იკვლევს არაცნობიერის გავლენით პიროვნების ფორმირების საკითხებს. 

აგრეთვე, არაცნობიერი ფსიქიკა ისეთი დიდი ფსიქოლოგების შემოქმედების ქვაკუთხედად 

იქცა, როგორებიც იყვნენ ზიგმუნდ ფროიდი და კარლ გუსტავ იუნგი. სწორედ ფროიდს 

ეკუთვნის არაცნობიერის შესახებ ყველაზე გახმაურებული და ცნობილი პირველი თეორია, 

რომლის მიხედვითაც არაცნობიერი არის განდევნილი სურვილების, განცდებისა და 

მოტივების ნაზავი, რომელიც  ახდენს გავლენას პიროვნების ქცევაზე, მიუხედავად იმისა რომ 

ის უარყოფილი და გაუცნობიერებელია.  

ფსიქოლოგიის ცოდნის გაღრმავებასთან ერთად არაცნობიერი ფსიქიკის ცნება აქტულობას არ 

კარგავს და ის ძალიან ბევრი ფსიქოლოგისა თუ მკვლევრის ამოსავალი თემაა. გარდა ამისა, 

ფსიქოლოგიის პრაქტიკაში დიდი როლი აქვს ფსიქოანალიზს, ხოლო არაცნობიერი 

ფსიქოანალიზის მთავარი კომპონენტია, შესაბამისად, ფსიქოლოგები თუ ფსიქოთერაპევტები 

გვერდს ვერ აუვლიან არაცნობიერი ფსიქიკის კვლევას პროფესიული მოთხოვნიდან 

გამომდინარე. 

საკვანძო სიტყვები: არაცნობიერი, ფსიქიკა ცნობიერების გარეშე, განდევნილი სურვილები და 

მოტივები. 
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Abstract 

The unconscious psyche is an invisible part of the human mind. The term itself dictates its definition 

that we are dealing with a complex set of unknown events, experiences or thoughts. The starting point 

of its existence can be considered the period when a person's psyche was formed. However, human did 

not know anything about this until philosophers began to think that there is an opposite side of 

conscious condition. In this way, the discussion about the existence of the unconscious psyche came to 

the fore. 

The origins of the unconscious psyche can be traced back to Gottfried Leibniz, who first coined the 

term "unconscious." Then, as many branches of psychology developed, the unconscious came more and 

more into focus. It has become the main research subject of Depth Psychology. This movement 

discusses the unconscious so broadly that it supports the existence of a psyche without a conscious state 

and explores the formation of personality through the influence of the unconscious. 

Also, the unconscious psyche became the cornerstone of the work of such great psychologists as 

Sigmund Freud and Carl Gustav Jung. The most famous first theory of the unconscious belongs to 

Freud, according to which the unconscious is a mixture of repressed desires, feelings and motives that 

still influence the behavior of a person, despite the fact that it is denied and unconscious. 

Along with the deepening of the knowledge of psychology, the unconscious psyche does not lose its 

relevance and it is the starting point of many psychologists and researchers. In addition, psychoanalysis 

has a great role in the practice of psychology, and the unconscious is the main component of 

psychoanalysis, therefore, psychologists and psychotherapists cannot ignore the research of the 

unconscious psyche due to professional needs. 

Key words: unconscious, psyche without consciousness, rejected desires and motives. 

სტერეოტიპები და მათი გავლენა საზოგადოებაზე 

თამარ აბესაძე, 

გიორგი ბალაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

სტერეოტიპები საზოგადოებისთვის ახალი ტერმინი ნამდვილად არ არის, რადგან ის 

ყოველთვის არსებობდა, თუმცა ამის მიმართ ადამიანების დამოკიდებულებას სწორს 

ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. 

სოციალური ფსიქოლოგია სწორედ ის საგანია რომელიც შეისწავლის ამ პროცესებსა და 

ხალხის დამოკიდებულებას მის მიმართ, რომელიც გვასწავლის უფრო უკეთეს ალტერნატივას 
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ანუ როლს, სტერეოტიპსა და როლს შორის განსხვავება ერთი შეხედვით ძალიან მცირეა თუმცა 

დაკვირვების და შესწავლის შემდეგ ვიგებთ რამდენი უარყოფითი თვისება გააჩნია 

სტერეოტიპს. 

ერთ-ერთი ასეთი უარყოფითი თვისება არია ინდივიდუალურობის დაკარგვა, რაც თავის 

თავად სხვა ბევრ პრობლემას იწვევს. 

სწორედ ამ პრობლემებიდან გამომდინარე ვხედავთ რამხელა გავლენა შეიძლება ქონდეს 

სტერეოტიპს, ფენომენს რომელიც დღესაც შესწავლის საგანია ბევრი სხვადასხვა დარგის 

წარმომადგენლებისთვის რადგანაც ასეთ შემთხვევაში ის ვინც მართავს სტერეოტიპებს, 

მართავს საზოგადოების უმრავლესობის დამოკიდებულებებს, ამას ხშირად გვიმტკიცებს 

ტელევიზია, რომელსაც საფუძვლიანად აქვს შესწავლილი სტერეოტიპების ჩამოყალიბების და 

მათუ გამოყენების მეთოდიკა. 

შედეგად ვიღებთ გარემოს სადაც საზოგადოება არის დაყოფილი მრავალ პოლუსებად მათი 

შეხედულებებიდან გამომდინარე, ეს ფენომენი კი მათ შორის ხშირ შემთხვევაში აგრესიის 

გამომწვევია. 

საკვანძო სიტყვები: აგრესია, ინდივიდუალურობა, სტერეოტიპები, საზოგადოება, როლები, 

გარემო, დამოკიდებულება. 

Abstract 

Stereotypes is not really a new term for the society, because it has always existed, although people's 

attitude towards it cannot be called correct. 

Social psychology is the subject that studies these processes and people's attitude towards it, which 

teaches us a better alternative, i.e. role, the difference between stereotype and role is very small at first 

glance, but after observation and study, we learn how many negative features the stereotype has. 

One such negative trait is the loss of individuality, which itself causes many other problems. 

Based on these problems, we can see how much influence a stereotype can have, a phenomenon that 

is still a subject of study for people from many different fields, because in such a case, the one who 

manages stereotypes, manages the attitudes of the majority of society, this is often proven by television, 

which has thoroughly studied the methodology of forming and using stereotypes. 

As a result, we get an environment where the society is divided into many poles based on their views, 

and this phenomenon is a cause of aggression among them in many cases. 

Keywords: Aggression, individuality, stereotypes, society, roles, environment, attitude. 
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გენდერული სტერეოტიპები ქართულ კულტურაში 

ნინო ირემაძე, 

ნინო კვინიკაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

სტერეოტიპები არის განზოგადებული შეხედულებები ადამიანთა სხვადასხვა კატეგორიის 

მიმართ. გენდერული სტერეოტიპები ფსიქოლოგიური მახასიათებლებია. გენდერის, როგორც 

სოციალურ-კულტურული კონსტრუქტის განსაზღვრებისთვის მნიშვნელოვანია ტერმინების 

„სქესი“ და „გენდერი“ შორის განსხვავების გაგება.  

გენდერული სტერეოტიპები განაპირობებს ქცევას, რომელიც ამა თუ იმ საზოგადოებაში ( ან 

კულტურაში), მოცემულ ისტორიულ პერიოდში, ითვლება რომელიმე სქესისთვის მეტად 

დამახასიათებლად. ასე მაგალითად: „კაცები მეტად აგრესიულები არიან“, „კაცები უფრო 

ჭკვიანები არიან“, „ქალები ზედმეტად ემოციურები არიან“, „ქალებს არ შეუძლიათ მანქანის 

მართვა კარგად“ და ა.შ. 

გენდერული სტერეოტიპები გავლენას ახდენს პიროვნების ფორმირებაზე, ურთიერთობებზე, 

თვითრეალიზაციაზე, საზოგადოების ფუნქციონირებაზე. 

გენდერული საკითხების კვლევათა ერთ-ერთი მიზანია გენდერის არა მხოლოდ მეცნიერული 

შესწავლა, არამედ საფუძვლის მომზადება გენდერული თანასწორობის მოდელების 

შესაქმნელად.  

სხვადასხვა ქვეყნა და საზოგადოება, აქცენტს აკეთებს სქესთა შორის განსხვავებებზე. 

კვლევები აჩვენებს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, ქალებსა და მამაკაცებს თანაბრად შესწევთ 

უნარი განახორციელონ ერთნაირი ქცევა. მათ აქვთ თანაბარი პოტენციალი შეასრულონ ესა თუ 

ის სოციალური როლი და სამუშაო. ნებისმიერ საზოგადოებასა და კულტურაში არსებობს 

ქალისა და მამაკაცისთვის დადგენილი ქცევის ნორმები, ხასიათის თავისებურებები, ასევე, 

მიუღებელი ქცევის ნორმები, მანერები და სხვა. უფრო მეტიც, საზოგადოება ადგენს 

საქმიანობის ქალურ და/ან მამაკაცურ სფეროებს, პროფესიებს და ა.შ. 

გენდერული როლები ფართოდ იყო შესწავლილი ინდოეთში, სადაც ერთდროულად 

თანაარსებობენ ტრადიციული და თანამედროვე იდეოლოგიები. როდესაც ინდოელ და 

ამერიკელ სტუდენტებს ეკითხებოდნენ, თუ რა თვისებები უნდა ჰქონდეს მათი კულტურის 

ქალს, ინდოელი სტუდენტი გოგონები იძლეოდნენ უფრო ტრადიციულ პასუხებს, ვიდრე - 

ამერიკელები.  

დავინტერესდით, როგორ და რა სახითაა წარმოდგენილი გენდერული სტერეოტიპები 

ქართულ კულტურაში. აქედან გამომდინარე, კვლევა ჩავატარეთ ქართველ სტუდენტებზე.  

კვლევის მიზანი იყო: გენდერული სტერეოტიპების რაგვარობის დადგენა. 
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საკვლევი კითხვები:  

• არსებობს თუ არა გენდერული სტერეოტიპები ქართულ კულტურაში? 

• გენდერული სტერეოტიპების არსებობისას, როგორია მათი შინაარსი? 

• როგორია გენდერული როლები და მათი გადანაწილება ქართულ კულტურაში? 

• როგორია სტერეოტიპები გენდერული ჭრილის მიხედვით? 

• კვლევის ჰიპოთეზები: 

• ქართულ კულტურაში გენდერული სტერეოტიპები არსებობს; 

• სტერეოტიპები და როლები განსხვავებულია გენდერულ ჭრილში. 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, ჰიპოთეზები დადასტურდა. 

საკვანძო სიტყვები: გენდერი, სტერეოტიპები, გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული 

როლები. 

Abstract 

Stereotypes are generalized beliefs about different categories of people. Gender stereotypes are 

psychological characteristics. To define gender as a socio-cultural construct, it is important to 

understand the difference between the terms ""sex"" and ""gender"". 

Gender stereotypes determine the behavior that in this or that society (or culture), in a given historical 

period, is considered to be more characteristic of a certain gender. For example: ""Men are more 

aggressive"", ""Men are smarter"", ""Women are too emotional"", ""Women can't drive cars well"", etc. 

Gender stereotypes affect personality formation, relationships, self-realization, and society's 

functioning. 

One of the goals of research on gender issues is not only the scientific study of gender, but also the 

preparation of the basis for creating models of gender equality. 

Different countries and societies emphasize gender differences. Research shows that, in most cases, 

women and men are equally capable of performing the same behaviors. They have equal potential to 

fulfill this or that social role and work. In any society and culture, there are norms of behavior 

established for men and women, character traits, as well as norms of unacceptable behavior, manners, 

etc. Moreover, society establishes feminine and/or masculine spheres of activity, professions, etc. 

Gender roles have been widely studied in India, where traditional and modern ideologies coexist. 

When Indian and American students were asked what qualities a woman in their culture should have, 

the Indian female students gave more traditional answers than the American ones. 

We were interested in how and in what form gender stereotypes are presented in Georgian culture. 

Therefore, we conducted research on Georgian students. 

The purpose of the research was: to determine the nature of gender stereotypes. 

Research questions: 
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• Are there gender stereotypes in Georgian culture? 

• When there are gender stereotypes, what is their content? 

• What are gender roles and their distribution in Georgian culture? 

• What are the stereotypes based on the gender gap? 

• Research hypotheses: 

• There are gender stereotypes in Georgian culture; 

• Stereotypes and roles are different in terms of gender. 

Based on the research results, the hypotheses were confirmed. 

Key words: gender, stereotypes, gender stereotypes, gender roles. 

ქალთა გენდერული როლი პოსტპანდემიურ პერიოდში 

ანა ბურდული 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

სოციო-კულტურულ და დემოგრაფიულ მახასიათებლებთან ერთად, გენდერი საზოგადოების 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი განზომილებაა, რომელიც როგორც სოციალური სისტემების 

შემქმნელი, ცენტრალურ ასპექტად გენდერულ ურთიერთობებს განიხილავს. გენდერი 

მამაკაცისა და ქალის სოციალურ კატეგორიებს ეხება, რომლებიც ერთმანეთისგან 

ფსიქოლოგიური თავისებურებებით და როლური ატრიბუტების სიმრავლით განსხვავდებიან. 

ქალის როლი და სტატუსი ყველა საზოგადოების განსჯის საგანს წარმოადგენს. ხშირად, ქალის 

რეალურ სტატუსად მეუღლეობა, დედობა და ოჯახის დიასახლისობა განიხილება.  

ადრეული საუკუნეებიდან დღემდე ქალსა და მამაკაცზე სამი შეხედულება არის წამყვანი: 

საფუძველშივე განსხვავებული ფსიქოლოგიური და სქესობრივი ბუნება, კაცები 

გაბატონებული და უპირატესი მდგომარეობისთვის არიან დაბადებული და ქალსა და მამაკაცს 

შორის განსხვავებები ბუნებრივი რამაა რადგან ისინი ბიოლოგიურადაც განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან. ეს სტერეოტიპები თაობიდან თაობას გადაეცემა, რის საფუძველზეც 

შეიძლება ითქვას, რომ გენდერული უთანასწორობა აქტუალურ პრობლემად რჩება. როდესაც 

საკითხი განათლებას, დასაქმებას, ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასა თუ სამსახურეობრივ 

პოზიციებს ეხება, გენდერული ნიშნით უპირატესობა მამრობით სქესს ენიჭება.  

კოვიდპანდემიის პირობებში, ეკონომიკური კრიზისისა და სოციო-პოლიტიკური 

არასტაბილურობის გავლენით, მნიშვნელოვნად გამოიკვეთა გენდერული ნიშნით სეგრეგაცია 

მრავალ სფეროში, რის საფუძველზეც, ნაშრომის მიზნად განისაზღვრა შესწავლილიყო ქალთა 

გენდერული როლი პოსტპანდემიურ პერიოდში. მიზნის შესაბამისად, ნაშრომში 

გამოყენებულ იქნა მეორეულ მონაცემთა ანალიზი და მეტა-ანალიზი. მონაცემების 
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დამუშავების საფუძველზე შესაძლებელი გახდა განსხვავებები ქალის გენდერული როლის 

მიხედვით გაანალიზებულიყო დემოგრაფიული მახასიათებლების შესაბამისად.  

საკვანძო სიტყვები: გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული სტატუსი და ფუნციები, 

გენდერული თანასწორობა. 

Abstract 

Along with socio-cultural and demographic characteristics, gender is one of the most important 

dimensions of society, which, as a creator of social systems, considers gender relations as a central 

aspect. Gender refers to the social categories of men and women, which differ from each other in terms 

of psychological characteristics and set of role attributes. The role and status of women is a subject of 

judgment in all societies. Often, the real status of a woman is considered to be a wife, a mother, and a 

housewife.  

From the earliest centuries to the present day, there are three leading views on men and women: 

fundamentally different psychological and sexual nature, men are born to be dominant and superior, 

and the differences between men and women are natural because they are biologically different from 

each other. These stereotypes are passed down from generation to generation, on the basis of which it 

can be said that gender inequality remains an actual problem. When it comes to education, 

employment, economic independence or job positions, the gender preference is given to the male 

gender.  

In the conditions of the Covid-pandemic, under the influence of the economic crisis and socio-political 

instability, gender-based segregation in many areas was significantly highlighted, on the basis of which, 

the aim of the paper was determined to study the gender role of women in the post-pandemic period. 

In accordance with the objective, secondary data analysis and meta-analysis were used in the paper. 

Based on the data processing, it was possible to analyze the differences according to the female gender 

role according to the demographic characteristics. 

Key words: gender stereotypes, gender status and functions, Gender equality. 
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სეუ და მეცნიერება 

სტუდენტთა დამოკიდებულება აუდიტორიული სწავლების მიმართ 

მარიამ მეტივიშვილი, 

სოფი გახუაშვილი 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

დისტანციური სწავლება საკმაოდ იყო გავრცელებული, პანდემიური ვითარების დროს, 

ლოქდაუნისა და მკაცრი შეზღუდვების გამო, სწორედ ამ ვითარებამ შეცვალა, როგორც ჩვენი 

ქვეყნის, ასევე მთელი მსოფლიოს სწავლების მოდელი. ნებისმიერი ცვლილება თითოეულ 

ადამიანში აღძრავს რაღაც დამოკიდებულებას, ისევე როგორც დისტანციურიდან 

აუდიტორიულზე გადასვლა, რადგან იცვლება როგორც გარემო ასევე ცხოვრების რიტმი. 

უკვე ყველასთვის ცნობილია დისტანციური სწავლების მოდელი, ახლა კი მიმოვიხილავთ 

აუდიტორიულ სწავლებას. როგორც უკვე ვიცით აუდიტორიული სწავლება, სწავლის ის 

მოდელია რომელიც გულისხმობს პირისპირ განათლების მიღებას. ისეთ რეჟიმში როცა 

პედაგოგი და მოსწავლე ერთმანეთისგან მოშორებით არ არიან. მის სუსტ მხარეებად 

შეგვიძლია განვიხილოთ, დროისა და ფულის ხარჯვა გადაადგილებასა და საკვებ 

პრუდუქტებში, რაც შეეხება დადებით მხარეებს, უმჯობესდება სწავლის ხარისხი, იზრდება 

სოციალიზაცია და მეტად ვავითარებთ საკუთარ თავს. 

ზემოთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით კვლევების სიმცირის საფუძველზე 

გადავწყვიტეთ ვიკვლიოთ სტუდენტთა დამოკიდებულება დისტანციური სწავლების მიმართ 

აუდიტორიაში დაბრუნების შემდეგ. ამის შედეგად გადავწყვიტეთ კვლევა ჩაგვეტარებინა 

კომპეტენტურ ადამიანებთან/სტუდენტებთან, რომლებსაც შეხება ჰქონდათ სწავლის როგორც 

აუდიტორიულ, ასევე დისტანციურ მოდელთან. 

საკვანძო სიტყვები: დამოკიდებულება, აუდიტორიული სწავლება, სტუდენტები. 

Abstract 

Distance learning was quite common and spread during panic situation,due to lockdown and strict 

restrictions, that was reason why teaching metods have been changed of our country as well as the 

whole world. 

Every change in each person causes some attitude, as it happened when students returned auditories 

after online learning and one of the reasons was that during that transition environment and rhythm 

of life change. 

Distance learning model is already familiar for everyone, however we will review auditory learning. 
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სეუ და მეცნიერება 

As we already know classroom teaching is the method of learning which involves gaining face-to-face 

education in such a mode when the teacher and the student are not far from each other. 

It has strengths and weaknesses, as the weak point, we can consider spending time, energy and money 

on transformation and food products, as the positive side we can discuss about quality of learning that 

improves, socialisation increases and students develop their selves more intense.  

Based on the small amount of researches on the topic mentioned above, we decided to investigate 

attitude of students toward distance learning after returning to the auditories.  

As a result, we decided to make research with competent people/students by who the both distance 

learning and face-to-fece teaching have been experienced.  

Key words: Attitude, auditory learning, students.   

ასერტულობა, როგორც მნიშვნელოვანი პიროვნული მახასიათებელი 

მარიამ შენგელაია, 

ნინი ფრუიძე 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ადამიანთა უმრავლესობას სურს, რომ მათი დამოკიდებულება გარშემომყოფებთან იყოს 

მშვიდი და უკონფლიქტო, რომ ურთიერთგაგებისა და ურთიერთპატივისცემის ატმოსფერო 

სუფევდეს.ზოგჯერ ადამიანები სურვილებს ვერ იკმაყოფილებენ ან იკმაყოფილებენ და 

შესაბამისად, მტრებსაც იძენენ. ამ პრობლემის არიდებას ემსახურება ასერტული ქცევის ხერხი. 

ასერტულობა არის ადამიანის უნარი, სხვებთან დაამყაროს ეფექტური კომუნიკაცია და 

თამამად გამოხატოს საკუთარი აზრი სხვისი შეურაცხყოფის გარეშე.  

არსებობს ასერტულად ქცევის ხერხი, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ პიროვნება 

შეთანხმებას დებს ოპონენტთან, რის შედეგადაც, არა მხოლოდ თვითონ იღებს სარგებელს, 

არამედ — პარტნიორიც. ასერტულად ქცევის დროს პიროვნებამ იცის მოცემულ კონკრეტულ 

სიტუაციაში რა უნდა და რა არ უნდა. შეუძლია თვისი აზრისა და სურვილების მკაფიოდ 

ჩამოყალიბება ყოველგვარი შიშის, დაურწმუნებლობის, ირონიის, დაძაბულობის, სარკაზმის 

და ოპონენტზე თავდასხმის ნებისმიერი ფორმის გამოყენების გარეშე. ასერტულად მოქმედი 

ადამიანი არავის ვნებს, პატივს სცემს სხვებს და იმავეს ითხოვს სხვებისგანაც. იგი არ 

მანიპულირებს ოპონენტებით, არ იყენებს ემოციურ შანტაჟს. მეტიც, ადამიანს შეუძლია სხვები 

საკუთარი თავისადმი ემპათიურად (თანაგრძნობით) განაწყოს. ოპონენტებთან შეჯახებისას 

მას აქვს მოლაპარაკებაზე წასვლისა და ორივე მხარისათვის სასურველი, კომპრომისული 

გადაწყვეტილების მოძებნის უნარი.  
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არსებული პრობლემის შესწავლის მიზნით, კვლევა ვაწარმოეთ სტუდენტებთან.  

კვლევის მიზანი: ასერტულობის კვლევა სტუდენტებთან. 

საკვლევი კითხვები: 

• როგორია ასერტულობის მაჩვენებლები სტუდენტებთან? 

• ასერტულობის მაჩვენებლები განსხვავებულია თუ არა სხვადასხვა გენდერის 

შემთხვევაში? 

ჰიპოთეზა: 

• ქალები მეტად ასერტულები არიან ვიდრე მამაკაცები. 

საკვანძო სიტყვები: პიროვნული მახასიათებელი, ასერტულობა, ასერტული ქცევა. 

Abstract 

The majority of people want, that their relationship with others be peaceful and conflict-free 

(harmony), in order to be mutual understanding and mutual respect in the atmosphere. Sometimes 

people can't satisfy their wishes, on the other hand when they are satisfied they gain enemies. Assertive 

behavior method is the way to avoid this kind of problem. The assertiveness is the ability of human to 

establish effective communication with others and boldly express their own thought without insulting 

them. There is a assertive behavior method, which consists in the fact that a person makes an agreement 

with an opponent, as a result of which, both of them receive benefit. During the assertive behavior, in 

a given specific situation, a person knows what he wants or what does not. Able to express one’s 

thoughts and wishes clearly without fear, uncertainty, irony, tension, sarcasm or any form of attack on 

the opponent. A person acting assertively does not hurt anyone, respects others and demands the same 

from them. He does not manipulate with opponents and does not use emotional blackmail. Moreover, 

a person can get empathic attitude from others about himself. During clashing with opponents, he has 

an ability to reach a compromise, which is desirable for both of them. Due to study the existing 

problem, we carried out research with students.  

Aims of the research: Research on assertiveness with students. 

Research questions:  

• What are the rates of assertiveness with students?  

• Are assertiveness rates different between various genders?  

Hypothesis:  

• Women are more assertive than men. 

Key words: personal characteristic, assertiveness, assertive behavior. 
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აგრესიის ბიოლოგიური საფუძვლები 

ხატია ურთაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

აგრესია, როგორც სოციალური მოვლენა, უაღრესად რთული ფენომენია, ის გამოიხატება 

სხვადასხვა სახის კრიმინალურ, ძალადობის გამოყენებით ჩადენილ დანაშაულებში, ოჯახურ 

კონფლიქტებში, მათ შორის მკვლელობებში და სხვა ქმედებებში. ყოველდღიურად უამრავ 

ინფორმაციას ვისმენთ ადამიანთა აგრესიული საქციელის შესახებ. ირღვევა ადამიანთა ქცევის 

ინტელექტუალური კონტროლი. ზოგიერთ შემთხვევაში კი თავად ვართ აგრესიის ობიექტი. 

უაღრესად შემაშფოთებელია საკითხია ნევროლოგიური და ფსიქიატრიული ხასიათის 

დაავადებების სიმრავლის შესახებ,რომელიც ასევე დაკავშირებულია მომატებულ 

აგრესიულობასთან. ინფორმაციის მრავალფეროვნება მიუთითებს მკვლევარებს აგრესიის 

მექანიზმებში გარკვევის საჭიროებაზე. აგრესიის შემსწავლელი მკვლევარები ცდილობენ 

გაარკვიონ: უფრო მეტად გენეტიკურ თუ სოციალურ ფაქტორებთან არის დაკავშირებული 

აგრესია, რა ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური მექანიზმები უდევს 

საფუძვლად აგრესიას და როგორ შეიძლება ამ მექანიზმების ცოდნის შემთხვევაში აგრესიული 

ქცევის შემცირება და კონტროლირება. ერთი შეხედვით ეს შეიძლება ადამიანის იმპულსურ 

საქციელს, აფექტის მდგომარეობას ან სხვა, რომელიმე ნეგატიურ გრძნობას დავუკავშიროთ 

(მაგალითად, შურს ან სიძულვილს). ინსტინქტური თეორიიის მიხედვით, რომელიც 

წამოაყენა ზიგმუნდ ფროიდმა აგრესია ფილოგენეზურად ჩამოყალიბებული ერთერთი ძველი 

რეაქციაა და მიეკუთვნება იმავე კატეგორიას, რომელიც დაკავშირებულია სექსთან ან/და 

შიმშილთან. რადგან ამ ყველაფრის სათავე ისევ და ისევ ადამიანია, მიზეზიც მასში უნდა 

ვეძიოთ. ამისთვის აუცილებელია აგრესიის ბიოლოგიური საფუძვლების ცოდნა.მიუხედავად 

მრვალფეროვანი კვლევებისა ეს მექანიზმები ბოლომდე შესწავლილი არ არის. აგრესიულ 

რეაქციებში ჩართულია ავტონომიური ნერვული სისტემა დ კუნთოვანი სისტემაც, თუმცა 

წამყვანი როლი თავის ტვინს ენიჭება. თავის ტვინში ნერვული კავშირების ქირურგიული 

გზით გადაკვეთით, ელექტრო ან ქიმიურ სტიმულირებით, შეიძლება გამოვიწვიოთ,ან 

შევამციროთ აგრესიული ქცევა. ამ პროცესებში თავის ტვინის ქერქი და ქერქქვეშა 

სტრუქტურები,კერძოდ, ლიმბური სისტემის სტრუქტურები მონაწილეობს, მათ შორისაა 

ამიგდალა - ტვინის ერთერთი სტრუქტურა, რომელიც პასუხისმგებელია აგრესიის და შიშის 

აღქმასა და რეგულირებაზე. ნერვული კავშირი ამიგდალასა და პრეფრონტალური ქერქის 

რეგიონებს შორის გვეხმარება გავაკონტროლოთ ჩვენი უარყოფითი ემოციები. ემოციური 

დაძაბულობა აგრესიის განვითარების წინაპირობააა,რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს 

ბიოლოგიურად აქტიური ნვთიერებების,ჰორმონებისა და ნეოროტრანსმიტერების 

მეტაბოლური პროცესების დარღვევით.ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 

ტესტოსტერონი, სეროტონინი და კატექოლამინები. აგრესიის შესწავლის და რეგულირების 

მიზნით ფართოდ გამოიყენება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მომქმედი ფარმაკოლოგიური 
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ნივთიერებები. მნიშვნელოვანია აგრესიული ქცევის განმაპირობებელი გენეტიკური 

ფაქტორები,არსებობს კავშირი ქრომოსომულ პათოლოგიებსა და აგრესიას შორის,რაც 

ძირითადად სასქესო ქრომოსომებთან დაკავშირებულ ანომალიებსა და აგრესიას შორის 

კავშირში აისახება. ამ საკითხზე მომუშავე მკვლევარები ბოლო დროს განსაკუთრებით 

ყურაღებას უთმობენ ეპიგენეტიკას, რომლითაც შესაძლებელი ხდება გენების ხანგრძლივად 

მოქმედი ექსპრესია.  

Abstract 

Aggression, as a social phenomenon, is an extremely complex phenomenon, it is manifested in various 

types of criminal, violent crimes, family conflicts, including murders and other actions. Every day we 

hear a lot of information about aggressive behavior of people. Intellectual control of human behavior 

is violated. In some cases, we ourselves are the object of aggression. Of great concern is the number of 

neurological and psychiatric diseases that are also associated with increased aggressiveness. The 

diversity of information indicates the need for researchers to clarify the mechanisms of aggression. 

Researchers studying aggression are trying to find out: whether aggression is more related to genetic 

or social factors, what psychological, physiological and biochemical mechanisms are the basis of 

aggression and how aggressive behavior can be reduced and controlled if these mechanisms are known. 

At first glance, it can be associated with the impulsive behavior of a person, a state of affect or some 

other negative feeling (for example, envy or hatred). According to the instinctual theory proposed by 

Sigmund Freud, aggression is one of the oldest phylogenetically formed reactions and belongs to the 

same category as those related to sex and/or hunger. Since the root of all this is man again and again, 

we must look for the reason in him. For this, it is necessary to know the biological bases of aggression. 

Despite various studies, these mechanisms have not been fully studied. Aggressive reactions involve 

the autonomic nervous system and the muscular system, although the leading role is given to the brain. 

By surgically cutting nerve connections in the brain, using electrical or chemical stimulation, we can 

induce or reduce aggressive behavior. The cortex and subcortical structures of the brain, in particular, 

the structures of the limbic system participate in these processes, including the amygdala - one of the 

brain structures responsible for the perception and regulation of aggression and fear. Neural 

connections between the amygdala and prefrontal cortex regions help us control our negative 

emotions. Emotional tension is a prerequisite for the development of aggression, which can be caused 

by the violation of the metabolic processes of biologically active substances, hormones and 

neurotransmitters. From this point of view, testosterone, serotonin and catecholamines are especially 

important. In order to study and regulate aggression, pharmacological substances acting on the central 

nervous system are widely used. From this point of view, testosterone, serotonin and catecholamines 

are especially important. In order to study and regulate aggression, pharmacological substances acting 

on the central nervous system are widely used. Genetic factors determining aggressive behavior are 

important, there is a connection between chromosomal pathologies and aggression, which is mainly 

reflected in the connection between abnormalities related to sex chromosomes and aggression. 

Recently, researchers working on this issue have been paying particular attention to epigenetics, which 

enables long-term gene expression. 
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ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

მარიამ ჯალაღონია, 

ქეთი სალაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 აბსტრაქტი 

ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია ბოლო ათწლეულების განმავლობაში 

საზოგადოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. აღნიშნულის განმსაზღვრელად 

შესაძლოა მიჩნეულ იქნას ქალთა მიმართ ძალადობის მზარდი ტენდენცია და ძალადობის 

მსხვერპლ ქალთა მძიმე ფსიქო-სოციალური პრობლემები. ოჯახში ძალადობა - ძალადობის 

ყველაზე დომინანტური ფორმაა, რომელიც მოიცავს საზოგადოების ყველა ფენას 

განურჩევლად კლასობრივი, რასობრივი, კულტურული, რელიგიური თუ, სოციალურ-

ეკონომიკური ფაქტორებისა. კულტურაში, სადაც მამაკაცს დომინანტური როლი უჭირავს, 

ხშირია ქალთა როლის დაკნინებისა და მათი დისკრიმინაციის ფაქტები. ქალთა მიმართ 

ძალადობის შედეგები მსგავსად მისი განმაპირობებლი ფაქტორებისა არაერთგვაროვანია. 

მიიჩნევა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ხშირად სიკვდილის როგორც პირდაპირი, ასევე 

ირიბი მიზეზი შეიძლება გახდეს. მას გააჩნია უმძიმესი შედეგები ფიზიკური, 

ფსიქოლოგიური, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაზიანების თვალსაზრისით. ქალთა 

მიმართ ძალადობა სოციუმში არსებული ურთიერთობების ყველა სპექტრს მოიცავს. 

ძალადობის დესტრუქციული შედეგები სოციალური ცხოვრების მრავალ ასპექტზე აისახება 

და ნეგატიურად არის დაკავშირებული ჯანდაცვასთან, ბავშვთა უფლებების დაცვასთან, 

ფსიქო-სოციალურ, ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან.  

გაეროს ქალთა ასოციაციის მიერ, 2021 წელს საქართველოში ჩატარებული კვლევის თანახმად 

გამოვლინდა, რომ COVID –19 პანდემიის პერიოდში საქართველოში ოჯახში ქალთა მიმართ 

ძალადობის მაჩვენებელი გაიზარდა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ნაშრომის მიზნად 

განისაზღვრა დადგენილიყო ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები. კვლევის მიზნის მისაღწევად გამოყენებულ იქნა მეტა-ანალიზი და მეორეულ 

მონაცემთა ანალიზი, რომლის საშუალებითაც, ამ მიმართულებით ჩატარებულ უახლეს 

კვლევებზე დაყრდნობით იდენტიფიცირდა ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის ხელშემწყობი 

ძირითადი ფაქტორები: განათლების დაბალი დონე; სოციო-კულტურული კონტექსტი; 

ეკონომიკური სიდუხჭირე;  

საკვანძო სიტყვები: ქალთა დისკრიმინაცია, გენდერული ნიშნით ძალადობა, ფემიციდი. 
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Abstract 

Violence and discrimination against women in the family remains one of the important societal 

problem in recent decades. The determining factor for this can be seen as the growing trend of violence 

against women and the serious psychosocial problems of women who are victims of violence. Domestic 

violence is the most dominant form of violence, which involves all strata of society, regardless of class, 

race, culture, religion or socio-economic factors. In cultures where men play a dominant role, there are 

frequent facts of women's role being diminished and their discrimination. The consequences of 

violence against women, like its determinants, are heterogeneous. It is believed that violence against 

women can often be a direct or indirect cause of death. It has the most severe consequences in terms 

of physical, psychological, reproductive health. Violence against women spans the entire spectrum of 

relationships in society. The destructive effects of violence affect many aspects of social life and are 

negatively related to health care, protection of children's rights, psychosocial, economic well-being. 

According to the research conducted by the UN Women's Association in Georgia in 2021, it was found 

that during the COVID-19 pandemic the level of domestic violence against women in Georgia 

increased. With this in mind, the goal of the paper was to establish the determinants of violence against 

women in the family. Meta-analysis and analysis of secondary data were used to achieve the goal of the 

study, through which the main factors contributing to violence against women in the family were 

identified based on recent studies conducted in this direction: low level of education; socio-cultural 

context; economic hardship. 

Keywords: discrimination of women, gender-based violence, femicide. 

 კონფორმიზმი, როგორც სოციალური ფენომენი 

ანო ბაკაშვილი, 

დიანა გვასალია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ინდივიდსა და ჯგუფს შორის ურთიერთქმედების სპეციფიკა საზოგადოებრივი ცხოვრების 

სხვადასხვა სფეროში, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს სოციალური ურთიერთობების 

დინამიკასა და მთლიანობაში სოციალურ სტრუქტურაზე, განსაზღვრავს იმ მექანიზმებისა და 

მიზეზების შესწავლას, რომლებიც საფუძვლად უდევს ჩართული მხარეების ქცევის 

ცვლილებას. სოციალური ქცევის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ნაკლებად შესწავლილი 

ფორმაა კონფორმიზმი, რომელიც შეიძლება გამოიხატოს როგორც ცალკეული ინდივიდის, 

ასევე მთელი ჯგუფის მიერ. ნაშრომის მიზანია გააანალიზოს კონფორმიზმის, როგორც 

სოციალური ფენომენის, არსი, ხასიათი და თავისებურებები. 
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კვლევითი დავალების გაანალიზება განხორციელდა ადგილობრივი და უცხოელი ავტორების 

სამეცნიერო თეორიების ანალიზის საფუძველზე, რომლებიც სწავლობდნენ კონფორმიზმის 

გამოვლენის თავისებურებებს სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა პირობებში. შედარებითი 

ანალიზის დახმარებით ხდება განხილული ფენომენის შესწავლის მეცნიერული მიდგომების 

შედარება, და აღწერილია მისი მახასიათებლები, კლასიფიცირებულია კონფორმიზმის 

ტიპები და ფორმები.  

შედეგები. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემოთავაზებული იქნა კონფორმიზმის, 

როგორც სოციალური ფენომენის განმარტება, მისი სპეციფიკური მახასიათებლები; 

ფენომენები, რომლებიც განასხვავებს მას სოციალური ურთიერთობების სხვა ფაქტებისგან, 

ასევე, განხილულია სხვადასხვა პირობებში კონფორმიზმის გამოვლენის მიზეზები და ამ 

პროცესის ხელშემწყობი ფაქტორები. მოცემულია კონფორმიზმის კლასიფიკაცია სხვადასხვა 

საფუძვლებზე: გამოყოფილია ფენომენის სახეები და ფორმები. მოცემული ფენომენის 

სოციალურ კონტექსტში შეფასებისას, ჩამოყალიბებულია დასკვნები კონფორმიზმის 

სოციალურ არსთან დაკავშირებით. 

კონფორმიზმის, როგორც სპეციფიკური სოციალური ფენომენის შესწავლა, მისი 

გამოვლინებისა და განვითარების თავისებურებების ცოდნა სოციალური ურთიერთობების 

ჩარჩოებში, საშუალებას გაძლევთ გაანალიზოთ და ახსნათ ცალკეულ სოციალურ-ეკონომიკურ 

პირობებში ცალკეული ინდივიდების და/ან მთელი ჯგუფების ქცევის შეცვლის მიზეზები, 

წინასწარ განსაზღვროთ და თავიდან აიცილოთ ქცევის იმპლანტირებული ნიმუშების 

დაუფიქრებლად კოპირების უარყოფითი შედეგები, განავითაროთ და გააძლიეროთ აქტიური 

ადამიანის იმიჯი, სოციალურად პასუხისმგებელი ადამიანი თანამედროვე საზოგადოებაში. 

საკვანძო სიტყვები: კონფორმიზმი, კონფორმულობა, მორჩილება, ჯგუფის (ჯგუფური) 

გავლენა, ინდივიდი და ჯგუფი, სოციალური ფენომენი, ქცევის ფორმა.  

Abstract 

The specificity of the interaction between an individual and a group in various spheres of public life 

has a great influence on the dynamics of social relations and the social structure as a whole. It 

determines the study of the mechanisms and reasons underlying the change in the behavior of the 

involved parties. One of the most complex and least studied forms of social behavior is conformity, 

which can be expressed both by an individual and by an entire group. The aim of the work is to analyze 

the essence, character and features of conformism as a social phenomenon. 

The research task was done on the basis of the analysis of scientific theories of local and foreign authors 

who studied the features of manifestation of conformism in different conditions of social life. With the 

help of comparative analysis, scientific approaches to the study of the considered phenomenon are 

compared, its characteristics are described, types and forms of conformism are classified. 

Results. Based on the results of the research, the definition of conformism as a social phenomenon, its 

specific characteristics, was proposed. The phenomena that distinguish it from other facts of social 

relations are also discussed about the reasons for the manifestation of conformity in different conditions 
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and the factors contributing to this process. The classification of conformism is given on different bases 

- the types and forms of the phenomenon are distinguished. When evaluating the given phenomenon 

in the social context, conclusions are drawn regarding the social essence of conformism. 

The study of conformism as a specific social phenomenon, knowledge of its manifestation and 

development features within the framework of social relations, allows you to analyze and explain the 

reasons for changing the behavior of individuals and/or entire groups in certain socio-economic 

conditions, to predict and prevent the negative consequences of thoughtlessly copying implanted 

patterns of behaviour, to develop and strengthen the image of an active person, a socially responsible 

person in modern society. 

Key words: conformism, conformity, obedience, group influence, individual and group, social 

phenomena, form of behavior. 

პრაიმინგ ტექსტის ზეგავლენა რეტროაქტიული ინტერფერენციის 

გამოვლენის სიხშირეზე 

ანა ბარამიძე, 

ნინო ბოკუჩავა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

მოცემული კვლევის მიზანს წარმოადგენს, დაადგინოს ხანმოკლე მეხსიერების ექსპერიმენტში 

მოახდენს თუ არა გავლენას პრაიმინგ ტექსტის არსებობა რეტროაქტიული ინტერფერენციის 

გამოვლენის სიხშირეზე. მოცემულ ექსპერიმეტში მონაწილეობას იღებდა ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულტეტის 20 აქტიური 

სტატუსის მქონე სტუდენტი. ექსპერიმენტის განმავლობაში მონაწილეებს პრაიმინგ ტექსტის 

ანუ პირველ პირობაში მიეწოდებოდათ ტექსტი, სადაც მათ ხმოვანი ასოების დათვლა 

ევალებოდათ. შემდგომ ეკრანზე ერთმანეთის თანმიმდევრობით ჩნდებოდა 

დასამახსოვრებელი სიტყვები, რომლის აღდგენაც მოეთხოვებოდათ გარკვეული დროის 

ინტერვალის შემდგომ (5 ან 18 წამი). ექსპერიმეტის მეორე პირობა, პრაიმინგ ტექსტის 

არარსებობის შემთხვევა, 3 დღის შემდგომ ჩატარდა, ანალოგიური ინსტრუქციით.  

საკვანძო სიტყვები: ხანმოკლე მეხსიერება, პრაიმინგ ტექსტი, რეტროაქტიული 

ინტერფერენცია, პრაიმინგ ტექსტის არსებობის პირობა და პრაიმინგ ტექსტის არარსებობის 

პირობა. 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine whether the presence of a priming text affects the frequency 

of detection of retroactive interference in a short-term memory experiment. 20 active students from 

different faculties of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University participated in this experiment. During 

the experiment, the participants were given a text in the priming text, or the first condition, where 

they were asked to count vowel letters. Next, words to be remembered appeared on the screen one 

after the other, which were required to be restored after a certain time interval (5 or 18 seconds). The 

second condition of the experiment, the absence of the priming text, was conducted 3 days later, with 

similar instructions. 

Keywords: short-term memory, priming text, retroactive interference, priming text condition, and 

priming text absence condition. 

სტრუპის ეფექტის გავლენა პასუხების სისწორესა და რეაქციის დროზე 

თამარი წერეთელი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

მარიამ ჯანჯღავა 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

შეუძლებელია ადამიანმა დაინახოს წარწერა და არ წაიკითხოს იგი, აღნიშნული პროცესი 

თავის ტვინში ჩვენგან დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ეს ყველაზე ცნობილი და 

გავრცელებული ეფექტია ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიაში, რომელიც ინფორმაციის 

გადამუშავების დროს გვხვდება და მეხსიერების ავტომატურ ფუნქციონირებასთან ერთად 

ყურადღების კონცენტრირებასაც მოითხოვს. ჩვენი ნაშრომის მიზანია: 1) ვიკვლიოთ სტრუპის 

ეფექტით კონგრუენტული, არაკონგრუენტული და ნეიტრალური სტიმულების მიმართება 

რეაქციის დროსა და პასუხების სისწორეზე. 2) გავარკვიოთ თუ როგორი გავლენა აქვს 

მოცარტის მუსიკის მოსმენას (მოცარტის ეფექტს) სტრუპის დავალებების შესრულებაზე. 

რომლისთვისაც ჩავატარეთ ორი ექსპერიმენტი და შევამოწმეთ ოთხი ჰიპოთეზა:  

1. კონგრუენტული, არაკონგრუენტული და ნეიტრალური სტიმულების რეაქციის დრო 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან.  

2. კონგრუენტული, არაკონგრუენტული და ნეიტრალური სტიმულების პასუხების 

სისწორე მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. 

3. მოცარტის მუსიკის მოსმენა ზრდის სწორი პასუხების რაოდენობას სტრუპის 

ექსპერიმენტში. 
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4. მოცარტის მუსიკის მოსმენა ამცირებს სტრუპის დავალების შესასრულებლად საჭირო 

რეაქციის დროს. 

ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ შემდეგი მეთოდი: 

რაოდენობრივი კვლევა(ექსპერიმენტი)-რომელიც ჩავატარეთ ჯავახიშვილის ფსიქოლოგიის 

ფაკულტეტის ტესტების საიტზე: http://psychologytest.tsu.ge/assets/frontbild/, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო 50-მა ცდის პირმა, შემთხვევითი შერჩევის მიხედვით. 50 ცდის პირიდან, 

25-მა მონაწილეობა მიიღო პირველ ექსპერიმენტში, ხოლო, მეორე 25-მა მეორე ექსპერიმენტში, 

მოცარტის ეფექტში. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი დებულებები: 

1. კონგრუენტული, არაკონგრუენტული და ნეიტრალური სტიმულების საშუალო 

რეაქციის დრო მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. როგორც ვივარაუდეთ 

მოცემულ ჰიპოთეზაში სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება არ გამოვლინდა;  

2. კონგრუენტული, არაკონგრუენტული და ნეიტრალური სტიმულებს შორის პასუხების 

სისწორის საშუალო მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ამ ჰიპოთეზაში კი 

ჩვენი ვარაუდი გამართლდა და შეიმჩნევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 

განსხვავება, მაგრამ მხოლოდ ნეიტრალური და კონგრუენტული სტიმულების 

შემთხვევაში; 

3. მოცარტის მუსიკის მოსმენა არ ზრდის სწორი პასუხების რაოდენობას სტრუპის 

ექსპერიმენტში; 

4. მოცარტის მუსიკის მოსმენა არ ამცირებს სტრუპის დავალების შესასრულებლად 

საჭირო რეაქციის დროს. ვარაუდი არ გამართლდა და არ გამოვლინდა „მოცარტის 

ეფექტი“. 

საკვანძო სიტყვები: სტრუპის ეფექი, მოცარტის ეფექტი, სტიმული. 

Abstract 

The aim of our work is: 1) to investigate the relation of congruent, incongruent and neutral stimuli 

with the Stroop effect on reaction time and correctness of answers. 2) to find out what effect listening 

to Mozart’s music has  on the performance of Stroop tasks. For this we conducted an experiment and 

tested  hypotheses: 

1. Reaction time for congruent, incongruent and neutral stimuli is significantly different from 

each other. 

2. Correctness of responses to congruent, incongruent and neutral stimuli differ significantly from 

each other. 

3. Listening to Mozart’s music increases the number of correct answers in the Stroop experiment. 

we used the following method: quantitative research (experiment) – which we conducted on the test 

site of the Faculty of Psychology of Javakhishvili http://psychologytest.tsu.ge in which 15 subjects 

participated. The experiment used within subjects Scheme , they were first In the control condition, 
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where Stroop task Performed, and then put it aside in the experimental condition, they listened to a 

10-minute fragment of Mozart’s music (https://www.youtube.com/watch), and five minutes later they 

were completing the task of Stroop. 

As a result we got that: 

1. The average reaction time of congruent, incongruent and neutral stimuli is significantly 

different from each other. As we assumed, no statistically significant difference was detected 

in this hypothesis. 

2. The mean of correct answers between congruent, incongruent and neutral stimuli is 

significantly different from each other. In this hypothesis, our assumption was justified and a 

statistically significant difference is observed. 

3. No Mozart effect was detected. 

Keywords: Stroop effect, Mozart effect. 

ოჯახური აღზრდის სტილი და ბავშვობის ფსიქოლოგიური ტრავმა 

ნინო მარტიაშვილი, 

თათია ზურაბაშვილი 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საზოგადოების პრობლემა მოდის ბავშვობის ტრავმებიდან, რომელიც როგორც ოჯახის, ასევე 

ბავშვის საცხოვრებელი გარემოდან მომდინარეობს, შესაბამისად ეს აქტუალური თემაა, რაც  

საზოგადოებას აწუხებს.  ჩვენი თემიდან გამომდინარე საჭიროცაა იცოდეთ რას განვიხილავთ 

და რამდენადად შეგვიძლია თქვენამდე მოვიტანოთ ის აზრი, რისი გადმოცემაც გვსურს. 

კონფერენციის სათაურიდან გამომდინარე და ასევე ამ ქვეთავებიდანაც ვფიქრობთ 

ამომწურავიც იქნება ეს თემა. ვისაუბრებთ-  ჯანსაღი ფსიქიკური გარემოს მნიშვნელობაზე,   

ტრავმულ მოვლენებზე, ტრავმაგადატანილ უფროსებზე, ცრუ პიროვნებაზე, მსხვერპლის 

პოზიციაზე, პასიურ აგრესიულობაზე, ტრავმაზე ფოკუსირებულ თერაპიაზე, ტრავმაზე 

ფოკუსირებული თერაპიის შედეგებზე და საბოლოოდ  რას ნიშნავს პოზიტიური აღზრდა. 

მივედით დასკვნამდე, რომ ფიზიკური დასჯით ბავშვმა შეიძლება სერიოზული ტრავმა 

მიიღოს, რისი გამოსწრებაც ზოგ შემთხვევაში შეუძლებელია. 
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დასჯაც და წახალისებაც ერთ საბოლოო მიზანს უნდა ემსახურებოდეს - შვილის 

კეთილდღეობას! ერთიც და მეორეც მშობლიური სიყვარულით და ზრუნვით უნდა იყოს 

ნაკარნახევი. 

Abstract 

We think that the society's problem comes from childhood traumas, which originates from both the 

family and the living environment of the child, therefore this is an actual topic that worries the society. 

Depending on our topic, it is necessary to know what we are discussing and to what extent we can 

bring to you the idea that we want to convey. Based on the title of the conference and also from these 

subsections, we think this topic will be exhaustive. We will talk about the importance of a healthy 

mental environment, traumatic events, traumatized adults, false personality, victim position, passive 

aggressiveness, trauma-focused therapy, trauma-focused therapy outcomes, and finally what positive 

parenting means. We came to the conclusion that physical punishment can cause a serious injury to a 

child, which in some cases cannot be prevented. 

Both punishment and encouragement should serve one final goal - the well-being of the child! Both 

should be dictated by native love and care. 

შფოთვითი დარღვევები და ფობიები ბავშვებში და მოზარდებში 

ნინო შაინიძე, 

თამარ ტალახაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საქართველოში და ასევე მთელ მსოფლიოში „შფოთვითი დარღვევები და ფობიები ბავშვებში 

და მოზარდებში“ დღესდღეობით საკმაოდ აქტუალური და პრობლემური თემაა 

სოციუმისთვის.  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით, ეს არის მდგომარეობა 

რომელიც აერთიანებს ფიზიკურ, ფსიქიკურ და სოციალურ კეთილდღეობას.  ფსიქიკური 

აშლილობის დროს არატიპურ, სხვებისთვის ხელისშემშლელ ქცევას ვხვდებით. ადამიანი 

არამხოლოდ საზოგადოებასთან, არამედ საკუთარ თავთან ურთიერთობის უნარსაც კარგავს. 
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შფოთვითი დარღვევები და ფობიები  ნებისმიერი სქესის, ასაკის, რასის, გენდერის, ეროვნების, 

სოციალური სტატუსის ადამიანს შეიძლება გამოუვლინდეს. 

შფოთვიანობა არაადაპტური სინდრომის აღმნიშვნელი ზოგადი ტერმინია, იგი გულისხმობს 

პიროვნებაში დომინირებულ მოჭარბებულ შიშებს და ამით გამოწვეულ ფსიქიკურ, კერძოდ, 

,,პანიკურ“, ,,ფობიურ“ აშლილობასა და ,,პოსტრავმატულ სტრესს“, რაც შფოთვის სახით 

ვლინდება. 

ნაშრომში განხილულია ყველაზე გავრცელებული ფობიის და შფოთვითი აშლილობის 

ტიპები, როგორიცაა  გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა,  პანიკური აშლილობა,  

ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა, სოციალური შფოთვითი აშლილობა, სპეციფიკური 

ფობიები, და აგორაფობია. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შფოთვითი დარღვევები და ფობიები ბავშვებში და 

მოზარდებში ნებისმიერ ბავშვს მეტ-ნაკლებად აქვს შიშების განსაზღვრული ოდენობა, მაგრამ 

თუ იგი მოჭარბებულად ვლინდება, საქმე გვაქვს შფოთვიანობასთან. 

სკოლამდელ და უმცროს სასკოლო ასაკში უფრო შფოთვიანები არიან ბიჭუნები, ხოლო 

თორმეტი წლის შემდეგ-გოგონები. მათ აშინებთ უცნობ ადამიანებთან ურთიერთობა.  

ბავშვის შფოთვიანობის დონე გარშემო მყოფ ადამიანების სულიერ მდგომარეობაზეცაა 

დამოკიდებული. პედაგოგის ან მშობლის მომატებული შფოთვიანობა შესაბამისად აისახება 

ბავშვებშიც. 

მკურნალობის გარეშე შფოთვითი აშლილობა მნიშვნელოვნად არღვევს ცხოვრების ხარისხს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შფოთვის რეგისტრის აშლილობის მკურნალობა ბავშვებში, 

რადგან იგი არღვევს ბავშვის ადაპტაციას სკოლაში და თანატოლების წრეში, იწვევს 

მნიშვნელოვან დისტრესს და გაცილებით უფრო ხშირად არის ასოცირებული სხვა მენტალურ 

დარღვევებთან, ვიდრე ზრდასრულ პაციენტებში. 

საკვანძო სიტყვები: შფოთვითი დარღვევები და ფობიები, არაადაპტური სინდრომი, ფობიის 

და შფოთვითი აშლილობის ტიპები. 

Abstract 

In Georgia and all over the world, "preoccupied with anxiety and phobias and teenagers" is an actual 

and problematic topic for society today. According to the World Health Organization, it is a state of 

union of physical, mental and social well-being. During a mental disorder, we encounter atypical 

behavior that disturbs others. A person loses the ability to communicate not only with society, but also 

with other people. 

Anxious people and phobias can occur because of any sex, age, race, gender, nationality, social status. 

Anxiety maladaptive syndrome is an important general term, it is related to the excessive fears 

dominating the assessment and the mental ones caused by it, in particular, "pankur", "post-traumatic 

stress", which is a form of anxiety. 



 
 

-72- 
 

სეუ და მეცნიერება 

The paper discusses the most sensitive phobias and types of anxiety disorders, generalized anxiety 

disorder, panic disorder, obsessive-compulsive disorder, social anxiety disorder, specific phobias, and 

agoraphobia. 

Especially important is the feeling of anxiety and phobias and adolescents. All children have more or 

less a certain amount, but if it manifests excessively, it is a matter of anxiety. 

Before and after junior high school, boys are more worried, and after twelve years - girls. They are 

afraid to communicate with an unknown person. 

The child's level of anxiety depends on the mental state of the people around him. The teacher's or 

parent's sense of anxiety is therefore reflected as well. 

Anxiety-free is a particularly important concern in register disorder disease at school, as it disrupts the 

child's adaptation and peer presence, harmful distress, and is more distressing, more unfulfilling in 

patients. 

Key words: anxiety directed and phobias, maladaptive syndrome, types of phobia and anxiety disorders. 

ნარკომანია და მისი გავლენა მოზარდებში 

სესილი ყალიჩავა, 

ნატო დარსალია 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ნარკომანია ქრონიკული დაავადებაა,რომელიც გამოწვეულია სამკურნალო და 

არასამკურნალო ნარკოტიკული ნივთიერებების ბოროტად გამოყენებით. მას ახასიათებს 

პათოლოგიური ლტოლვა ნარკოტიკული ნივთიერებისადმი, მისაღები დოზის ზრდის 

ტენდენცია და ფიზიკური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. ფსიქოლოგიაში ნარკომანია 

მიჩნეულია როგორც დევიაციური ქცევა. ნარკომანია მხოლოდ დაავადება არ არის, იგი 

ცხოვრების წესია, საშუალებაა, რომელსაც ადამიანი ინტელექტის, სხეულისა და სულის 

განადგურებამდე მიჰყავს. ქიმიური ნივთიერებების მიღება ცვლის ფსიქიკურ მდგომარეობას. 

ფსიქოლოგიური კომფორტის აღდგენის ეს საშუალება პრობლემის გადაჭრის ილუზიას ქმნის 

და სასიამოვნო ემოციებს ბადებს. ყველა ნარკოტიკული საშუალება იყოფა აღმზნებ, 

დამამშვიდებელ, ტკივილგამაყუჩებელ და ჰალუცინოგენურ ნივთერებებად. ნარკოტიკების 

მოქმედება დაფუძნებულია ცნს-ის მოკლევადიან შეფერხებაზე, რომელიც აღგზნებას იწვევს 

ნარკომანში და ამასთან ერთად შეუქცევად ფიზიოლოგიურ და ფსიქიურ ცვლილებებსაც. 

უფრო მძიმე სახეს იღებს ნარკოტიკების მოხმარება, როდესაც მისი გამოყენება იწყება 

მოზარდობის პერიოდში. აკრძალულით დაინტერესება უმთავრესად გარდატეხის ასაკში 

ხდება, კერძოდ, 12-13-დან 17 წლამდე. ამ ასაკში ორგანიზმში ნეიროენდოკრინოლოგიურ 
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ძვრებთან ერთად მიმდინარეობს მკვეთრი ფსიქლოგიური ცვლილებებიც. ნარკოტიკით 

გაბრუებული ბავშვის ფსიქიკა რეალისტურად ვეღარ აღიქვამს სამყაროს, მისი ხედვა და აღქმა 

სწრაფად მახინჯდება, რაც ყველაზე მნიშელოვანია, ის აზიანებს მოზარდის ბიოლოგიურ და 

ფსიქიკურ მდგომარეობას, რასაც თან სდევს გარდატეხის ასაკის პრობლემები. ჯანსაღი 

სოციალური გარემოს ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელია ახალგაზრდებში სკოლის 

ასაკიდანვე გახდეს ცნობილი ნარკოტიკის მოხმარების დამღუპველი შედეგები, რათა 

მოზარდობის პერიოდში მათ ჰქონდეთ გარკვეული წარმოდგენა ამის შესახებ და შეძლონ 

საკუთარი თავის მართვა.  

საკვანძო სიტყვები: ნარკომანია, დაავადება, დევიაცია, ილუზია, ფსიქიკა, პათოლოგია. 

Abstract 

Drug addiction is a chronic disease caused by the abuse of medicinal and non-medicinal drugs. It is 

characterized by a pathological craving for the narcotic substance, a tendency to increase the acceptable 

dose and the formation of physical dependence. In psychology drug addition is considered as a deviant 

behaviour. Drug addition is not only a disease, it is away of life, a means that leads a person to the 

destruction of intellect, body and soul. Ingestion of chemical substances alters mental state. This means 

of restoring psychological comfort creates the illusion of solving of problem and gives rise to pleasant 

emotions. All narcotic drugs are divided into stimulants, sedatives, pain relievers and hallucinogenic 

substances. The action on drugs is based on a short-term disruption of the central nervous system, 

which causes excitement in the addict, and along with this, irreversible physiological and mental 

changes. Drug use becomes more severe when it begins in adolescence. Interest in forbidden occurs 

mainly at age of transition, namely, from 12-13 to 17 years old. At this age, along with 

neuroendocrinological changes, sharp psychological changes are also taking place in the body. The 

psyche of a drug-intoxicated child can no longer perceive the world realistically, his vision and 

perception are quickly distorted, what is most important, it damags the biological and mental state of 

the adolescent, which is followed by problems of the transition age. Unfortunately, in recent years drug 

addiction has become a companion of life. In order to create a healthy social environment, it is 

necessary to make the harmful consequences of drug us known to young people from the school age, 

so that during adolescence they a certain idea about it and can manage themselves. 

Keywords: drug addiction, disease, deviation, illusion, psyche, pathology. 
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კარიერის არჩევის კვლევა - რატომ ირჩევენ სტუდენტები ფსიქოლოგიას  

ზურაბ შათირიშვილი, 

დეა ბედოშვილი 

  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ყოველწლიურად ათასზე მეტი სტუდენტი აბარებს ფსიქოლოგიაზე, თუმცა 

კვალიფიცირებული ფსიქოლოგების რაოდენობა ერთობ მცირეა. მიუხედავად ამისა, 

ლექტორები სტუდენტთა აქტიურობისა და ინტერესის ნაკლებობას უჩივიან. გადავწყვიტეთ, 

შეგვესწავლა, თუ რატომ ირჩევენ სტუდენტები ფსიქოლოგიას და რამდენად მართლდება 

მათი იმედები პროგრამაზე ჩარიცხვის შემდეგ. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მცხოვრებმა 100-მა ფსიქოლოგიის პროგრამის 

სტუდენტმა და კურსდამთავრებულმა. მათი ასაკი 17-40 წლამდე ჭრილში ვარირებს. კვლევის 

მონაწილეებმა ელექტრონულ ფორმატში შეავსეს თვითანგარიშის კითხვარები, რომელთა 

ანალიზის შემდეგაც საინტერესო მიმართებები გამოიკვეთა.  

ღრმა ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ფსიქოლოგიაზე ჩაბარების უმთავრესი მიზეზია 

სფეროსადმი ინტერესი. აგრეთვე, გამოვლინდა სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომლებიც 

მონაწილეობს პროფესიის არჩევის პროცესში. ამ მიზეზებს განეკუთვნება: ადამიანის 

შესწავლის ინტერესის დაკმაყოფილება, ფსიქოლოგისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების ქონა, 

საკუთარი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოების 

ფსიქოლოგიური პრობლემების გადაჭრა.  

რაც შეეხება მოლოდინების გამართლებას, კვლევის ანალიზმა აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 

65% მზად არის საქართველოში ამ სფეროში დასაქმებისათვის, თუმცა როცა საქმე 

საზღვარგარეთ დასაქმებას ეხება, ნახსენები პროცენტული რაოდენობა 25% - მდე ვარდება.  

საკვანძო სიტყვები: ფსიქოლოგია, სტუდენტები, კარიერის არჩევა, პროფესიული 

განვითარება. 

Abstract 

More than a thousand students apply for psychology programmes every year, but the number of 

qualified psychologists is insufficient. Nevertheless, the lecturers complain about the lack of activity 

and interest of the students. The research aims to study why students choose psychology and to what 

extent their hopes are justified after enrolling in the program. 
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The study involved 100 students and graduates of psychology programs, living in Georgia. Participants' 

age varied between 17-40 years. The participants of the research, filled in the self-report questionnaires 

in electronic format, after the analysis of which interesting relations were revealed.  

As a result of the analysis, it was determined that the main reason for enrolling in psychology 

programmes is the general interest in the field. Also, other important aspects that participate in the 

process of choosing a profession were disclosed. These reasons include: satisfying the interest of 

learning a human, having the necessary skills for a psychologist, improving one's own psychological 

state, and solving the psychological problems of society. 

Regarding the fulfillment of expectations, the research analysis showed that 65% of the respondents 

are ready to be employed in this field in Georgia, however, when it comes to working abroad, the 

mentioned percentage drops to 25%. 

Keywords: psychology, students, career choice, professional development. 

ბილინგვიზმის გავლენა მრავალამოცანიან რეჟიმზე სტუდენტებში 

თამარი ნოზაძე 

კავკასიის უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

სტატია აკვირდება ურთიერთობას ბილინგვიზმსა და მრავალამოცანიან რეჟიმს შორის. 

ბილინგვიზმი შეიძლება განიმარტოს, როგორც ორი ენის შეუფერხებლად გამოყენების უნარი. 

იგი არის ხშირი მოვლენა, რადგან, გლობალური სტატისტიკის თანახმად, 2022 წლის 

მონაცემებით მსოფლიოს მოსახლეობის 43% შეიძლება ჩაითვალოს ბილინგვად. 

მრავალამოცანიანი რეჟიმი, მეორე მხრივ, აღწერილია როგორც „ადამიანის უნარი შეასრულოს 

რამდენიმე ამოცანა ერთდროულად ამ ამოცანებს შორის ყურადღების ხშირი მიმოცვლის 

მეშვეობით“ (Boese, 2008). ერთი შეხედვით, შესაძლოა არ იყოს პირდაპირი კავშირი ამ ორ 

ცნებას შორის, მაგრამ, სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენეს, რომ ბილინგვიზმი და 

მრავალამოცანიანი რეჟიმი ხასიათდებიან მსგავსი კოგნიტური პროცესებით ტვინში. ამას 

მივყავართ იმ ვარაუდამდე, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც ბილინგვები არიან, შესაძლოა 

უკეთესი მრავალამოცანიანი რეჟიმის უნარები აქვთ, ვიდრე მონოლინგვებს (ადამიანები, 

რომლებიც ერთ ენას იყენებენ). 

ეს ვარაუდი რამდენიმე მიზეზის გამო არის რელევანტური. თანამედროვე სამყაროში, 

მრავალამოცანიანი რეჟიმი ძალზედ მოთხოვნადია და მიჩნეულია, როგორც სასარგებლო 

უნარი საგანმანათლებლო და პროფესიულ სფეროებში. ამ ჰიპოთეზის შემოწმება შესაძლოა 

დაგვეხმაროს როგორც მრავალამოცანიანი რეჟიმის გამოძიებაში, ასევე იმ კოგნიტური 

სტრუქტურების გამოკვლევაში, რომლებიც ამყარებენ ყოველდღიურ ფუნქციონირებას. 
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ამ კვლევის მიზანია შეისწავლოს ბილინგვიზმის გავლენა მრავალამოცანიან რეჟიმზე. 

ბილინგვებისა და მონოლინგვების სტუდენტური ჯგუფები შეფასდნენ მრავალამოცანიანი 

რეჟიმის (ამოცანების მონაცვლეობის) ტესტით და მათი შედეგები შევადარეთ. Mann-Whitney 

ტესტმა აჩვენა, რომ 16-მა ბილინგვა მონაწილემ (M=20) დააფიქსირა უფრო მეტი სწორი პასუხი 

ვიდრე 16-მა მონოლინგვა მონაწილემ (M=13), U=76, p=0.021. მიუხედავად იმისა, რომ 

მონოლინგვებმა დაუშვეს მეტი შეცდომები, მათი რეაქციის დრო (M=881, S=122) იყო უფრო 

დიდი ვიდრე ბილინგვებისა (M=719, S=97), t(30)=4.2, p=0.283. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 

ბილინგვებმა გამოავლინეს უკეთესი შედეგები საკუთარი განვითარებული კოგნიტური 

უნარების გამო. ეს კონკრეტულად ეხება მუშა მეხსიერებასა და ინჰიბიციის უნარს, რომლებიც 

ერთნაირად არსებითი პროცესები არიან როგორც ბილინგვიზმში, ასევე მრავალამოცანიან 

რეჟიმში. 

საკვანძო სიტყვები: მრავალამოცანიანი რეჟიმი, ბილინგვიზმი, მონოლინგვიზმი, 

აღმასრულებელი ფუნქცია, მუშა მეხსიერება, ინჰიბიცია. 

Abstract 

This paper examines the relationship between bilingualism and multitasking ability. Bilingualism can 

be defined as the phenomenon of using two languages fluently. It is common, since according to global 

statistics, 43% of the world population can be classified as bilinguals as of 2022. Multitasking, 

meanwhile, is described as ,,the ability to accomplish multiple tasks within the same general time 

period by frequently switching attention back and forth between them” (Boese, 2008). At first glance, 

there might not be a connection between them, however, multiple studies have reported that 

bilingualism and multitasking tend to employ similar cognitive processes in the brain. This leads to the 

assumption that those who practice bilingualism might display better multitasking abilities than 

monolinguals (people who use one language). 

This assumption is relevant for multiple reasons. In the modern world, multitasking is in high demand, 

proving to be a useful skill in educational and workplace settings. Testing the hypothesis might aid our 

understanding of multitasking, as well as provide an insight into complex cognitive structures involved 

in everyday functioning. 

The aim of the study was to explore how bilingualism would affect multitasking ability. Two student 

groups of monolinguals and bilinguals were assessed on a Multitasking (task switching) test and their 

results were compared. A Mann-Whitney test indicated that the 16 bilingual participants (M=20) 

reported more correct answers than 16 monolinguals (M=13), U=76, p=0.021. Even though 

monolinguals made more mistakes, their average reaction time (M=881, S=122) was longer than that of 

bilinguals (M=719, S=97), t(30)=4.2, p=0.283. We can speculate that bilinguals displayed better results 

because of their enhanced cognitive abilities, specifically their working memory and inhibition, which 

are both essential processes in bilingualism as well as multitasking. 

Keywords: multitasking, bilingualism, monolingualism, executive functions, working memory, 

inhibition. 
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სტუდენტების აკადემიური სტრესი პოსტპანდემიურ პერიოდში 

ანამარია ხურციძე, 

მარსელინა რაზმაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

COVID-19 პანდემიის პირობებში, კოვიდ რეგულაციებიდან გამომდინარე, საზოგადოება 

არაერთი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა. განსაკუთრებით მწვავე სირთულე შეექმნათ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რადგანაც აუდიტორული სწავლებიდან იძულებული 

გახდნენ სწავლების ელექტრონულ სისტემაზე გადასულიყვნენ. აღსანიშნავია, რომ ეს 

ფაქტორი სტუდენტების აკადემიურ სტრესზე უარყოფითი გავლენის განმსაზღვრელად 

მიიჩნევა.1 სტუდენტების სტრესი განიხილება როგორც ცხოვრების სტილის კრიზისი, 

რომელიც შესაძლოა როგორც შინაგანი ასევე, გარეგანი ფაქტორებით იყოს განპირობებული და 

აკადემიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდეს. მკვლევართა თანახმად, 

დეპრესია, შფოთვა, ქცევითი დარღვევები, გაღიზიანება - ჩამონათვალია იმ პრობლემებისა, 

რომელიც მაღალი აკადემიური სტრესის მქონე სტუდენტებთან ვლინდება.2 აღსანიშნავია, 

რომ სტრესის მაღალი მაჩვენებელი სტუდენტებთან ხშირად ასევე, დაკავშირებულია 

კონცენტრაციის დაბალ უნართან, წარუმატებლობის შიშსა და მომავლის ნეგატიურ 

შეფასებასთან, ალკოჰოლიზმის, ფიზიკური უმოქმედობის, კვებისა და ძილის რეჟიმის 

დარღვევებთან. მიუხედავად განვითარების საფეხურისა, ხშირად სტრესი სტუდენტებზე 

უარყოფითად აისახება და დაბალი აკადემიური წარმატების საფუძველი ხდება.3 იმის 

გათვალისწინებით, რომ აკადემიური სტრესის ხელშემწყობი ფაქტორების დროული 

იდენტიფიცირება ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისა და აკადემიური წარმატების 

მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია, ნაშრომის მიზნად განისაზღვრა შესწავლილიყო 

სტუდენტების აკადემიური სტრესი პოსტ- პანდემიურ პერიოდში. მიზნის შესაბამისად, 

კვლევაში გამოყენებულ იქნა კვლევის თვისებრივი მეთოდი, კერძოდ სიღრმისეული 

ინტერვიუ. მიღებული შედეგების ანალიზისა და დამუშავების საფუძველზე გამოვლინდა, 

რომ სტუდენტებთან პოსტპანდემიურ პერიოდში აკადემიური სტრესის ძირითადი 

განმსაზღვრელი ფაქტორებია დისტანციური სწავლების გავლენით გამოწვეული 

სირთულეები, კომუნიკაციისა და სოციალური ურთიერთობების დამყარებასთან 

დაკავშირებით, ასევე, დროის მენეჯმენტსა და (სამსახურისა და სწავლის ერთმანეთთან 

შეთავსება), ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებული (სწავლის გადასახადი, საცხოვრებელი 

ხარჯები) პრობლემები. 

საკვანძო სიტყვები: პოსტ-პანდემია, აკადემიური სტრესი, სტრესორები, ფსიქოლოგიური 

ჯანმრთელობა. 
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Abstract 

During the COVID-19 pandemic, the society has faced a number of challenges due to the COVID 

regulations. Especially educational institutions, because they were forced to switch from auditory 

education to the electronic system of education. It should be noted that this factor is considered to be 

a determinant of negative impact on students' academic stress.1 Student stress is seen as a lifestyle crisis, 

which may be due to both internal and external factors and is an integral part of academic life. 

According to researchers, depression, anxiety, behavioral disorders, irritability are a list of problems 

that students with high academic stress experience.2 We have to say that the high level of stress among 

students is often also associated with low ability to concentrate, fear of failure and negative assessment 

of the future, alcoholism, with physical inactivity, eating and sleeping disorders. Regardless of 

developmental stage, stress often has a negative impact on students and is the basis for low academic 

success.3 Considering that the timely identification of factors contributing to academic stress is an 

important determinant of psychological well-being and academic success, the aim of the paper was to 

study the academic stress of students in the post-pandemic period. In accordance with the purpose, a 

peculiar method of research, namely an in-depth interview, was selected in the research Based on the 

analysis and processing of the obtained results, it was revealed that the main determining factors of 

academic stress among students in the post-pandemic period are the difficulties caused by the influence 

of distance learning, in relation to establishing communication and social relations, as well as time 

management (combining work and study), financial issues (tuition fees, living expenses). 

Keywords: post-pandemic; academic stress; stressors; psychological health. 

კონფლიქტების მართვის სტრატეგიების მიხედვით გენდერული 

განსხვავებები სტუდენტებთან 

გვანცა ჯაბაური, 

ანი მოციქულაშვილი 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

იმის გათვალისწინებით, რომ თითქმის ყველა კონფლიქტი მიმდინარეობს პიროვნებებს 

შორის ურთიერთობის დარღვევის დონეზე და მოიცავს ფსიქოლოგიური ხასიათის 

პრობლემებს, მნიშვნელოვანი ხდება კონფლიქტების დარეგულირების კონსტრუქციული 

სტრატეგიების განსაზღვრა. კონფლიქტების მართვა ფსიქიკური პროცესის ქცევით 

გამოვლინებას გულისხმობს, რომელსაც სუბიექტი კონფლიქტური სიტუაციის თავის 

საკეთილდღეოდ წარმართვის მიზნით ახორციელებს. XXI საუკუნის ზღურბლზე 

კაცობრიობამ შექმნა მრავალი რესურსი, თუმცა გაზრდილი შესაძლებლობების დროსაც 
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ადამიანს არ ძალუძს საკუთარი თავის ფლობა, რის გამოც “კონფლიქტის კონსტრუქციული 

მართვა” კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. კონფლიქტში რელევანტური ქცევითი 

სტრატეგიების გამოყენება ორიენტირებულია კონფლიქტში ჩართულ მხარეთა ქმედებებში 

პოზიტიური ცვლილებების ხელშეწყობაზე. განსხვავებული შეხედულებების, პოზიციების 

მქონე ინდივიდებს შორის ურთიერთდაპირისპირების შედეგად წარმოქმნილი 

კონფლიქტების მართვის მრავალ ფორმასა და სტრატეგიას განასხვავებენ, რომელსაც 

შერჩევითად იყენებენ სხვადასხვა ასაკისა და გენდერის ადამიანები. აღსანიშნავია, რომ 

სტრატეგიის ეფექტურობა დამოკიდებულია როგორც კონფლიქტურ სიტუაციაზე, ასევე 

კონფლიქტში ჩართულ მხარეთა პიროვნულ თავისებურებებზე. მკვლევართა თანახმად, 

კონფლიქტის მართვის მეთოდების გამოყენება გენდერის მიხედვით სხვადასხვაგვარია, რაც 

განპირობებულია როგორც გენდერული ისე, ბიოლოგიური და სოციალური როლებით. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლევის მიზნად განისაზღვრა დადგენილიყო კონფლიქტების 

მართვის სტრატეგიების მიხედვით გენდერული განსხვავებები სტუდენტებთან. კვლევის 

მიზნის შესაბამისად, გამოყენებულ იქნა კვლევის რადენობრივი მეთოდი, კერძოდ, ტომას, კ. 

& კილმან, რ. - კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევის საკვლევი ინსტრუმენტი (Thomas – Kilmann 

Conflict Mode Instrument – TKI). სქესთა შორის და ასაკობრივ ჯგუფებში განსხვავებები 

დემოგრაფიული მახასიათებლების მიხედვით იქნა გაანალიზებული და დადგინდა, რომ 

მამაკაცები კონფლიქტურ სიტუაციაში მეტოქეობისა და კომპრომისის სტრატეგიას 

მიმართავენ, ხოლო ქალები კი შეგუებისა და თანამშრომლობის სტრატეგიებს. 

საკვანძო სიტყვები: კონფლიქტი, ქცევითი სტრატეგიები კონფლიქტში, გენდერი. 

Abstract 

Considering by, that every conflict is ending up in violating people’s relationships and includes 

psychological problems, adjusting conflict’s determination is getting important. Managing conflict 

means revealing behaviors of mental processes, and subject is managing it by it’s good sake. On the 

threshold of the 21th century mankind made many recourses, yet in the case of having huge 

opportunities which people can’t afford, that’s why “managing constructive conflicts” is getting popular 

these days. The use of relevant behavioral strategies in the discussion is focused on promoting positive 

changes in the actions of the parties involved in the discussion. Many forms and strategies of managing 

the events arising from the confrontation between individuals with different forms and positions are 

distinguished, which is selectively used by people of different ages and genders. It should be noted that 

the effectiveness of the strategy depends on both the conflict situation and the personal characteristics 

of the parties involved in the conflict. According to researchers, the use of conflict management 

methods varies by gender, which is due to both gender and biological and social roles. Based on this, 

the aim of the study was to determine gender differences with students according to conflict 

management strategies. In accordance with the inspection, the studied quantitative method was 

implemented, namely, Tomas, K. & Kilman, R. - Research instrument of behavior in the situation 

(Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument - TKI). Differences between genders and age groups 

according to demographic characteristics were analyzed and It was established that men resort to the 
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strategy of rivalry and compromise in a conflict situation And women have adaptation and cooperation 

strategies.  

Keywords: conflict, behavioral strategies in conflict, gender. 

განწყობის დიფერენცირებულობის საკითხი ცხოველებში (კატებსა და 

ძაღლებში) 

ნათია ფხაკაძე, 

თეონა ღურჭუმელია 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

აბსტრაქტი 

დიმიტრი უზნაძე იყო ქართველი ფსიქოლოგი, ფილოლოგი, პედაგოგი და საზოგადო 

მოღვაწე, რომელმაც შექმნა განწყობის თეორია.  

განწყობა წარმოიქმნება მოთხოვნილებისა და მისი დამაკმაყოფილებელი სიტუაციის 

საფუძველზე. ის მიზანშეწონილი ქცევის საფუძველია.  

უზნაძის მიხედვით, განწყობა არაცნობიერი პროცესია, ამიტომაც ის თვლიდა რომ განწყობა 

უფრო მძაფრად ცხოველებში არის გამოხატული, რადგან ცხოველების ძირითადი ქცევა 

იმპულსურ ხასიათს ატარებს..  

უზნაძეს ნაშრომში „განწყობის ფსიქოლოგია“ განხილული აქვს ცხოველებზე ჩატარებული 

ცდები, კერძოდ: ქათმებზე, ვირთაგვებზე და მაიმუნებზე. ასევე მას აქვს გამოვლენილი 

განწყობის დიფერენციალურობა ადამიანებთან.  

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო გვეკვლია ცხოველებზე ჩატარებული განწყობის შემდეგი 

მახასიათებლები: 

1. განწყობის საფუძველზე მიმდინარეობს ქცევა არამარტო ქათმებთან, ვირთაგვებთან და 

მაიმუნებთან არამედ სხვა ცხოველებთანაც, კერძოდ კატებთან და ძაღლებთან;  

2. ჩვენ გვსურდა შეგვედარებინა ცხოველებზე ჩატარებული განწყობის ცალკეული 

მახასიათებლების მონაცემები; 

3. გამოგვევლინა ცხოველების ფიქსირებული განწყობის დიფერენციალური 

მახასიათებლები. 

კვლევის პროცედურა: კვლევა ჩავატარეთ 4 ძაღლსა და 4 კატაზე.  

კვლევისათვის გამოვიყენეთ ქ-ნ ნ. ჭრელაშვილის მიერ ფიქსირებული განწყობის კვლევის 

მოდიფიცირებული ვარიანტი. 

ცდები მიმდინარეობდა 20 დღე.  
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ჩვენს მიერ 2021წ. ჩატარებული კვლევიდან კატების შემთხვევაში უკვე ვიცოდით რომ 

განწყობის ფიქსირებისთვის საჭირო იყო 25-30 ექსპოზიცია, ძაღლების შემთხვევაში კი 3 დღის 

განმავლობაში ვარკვევდით რამდენი საგანწყობო ექსპოზიცია იყო საჭირო.  

აღმოჩნდა რომ მათაც 25-30 ექსპოზიცია სჭირდებათ განწყობის ფიქსირებისთვის.  

ექსპერიმენტების კრიტიკულ ნაწილში დაფიქსირდა როგორც კონტრასტული ასევე 

ასიმილაციური ილუზია. 

რაც შეეხება ფიქსირებული განწყობის დიფერენციალურ მახასიათებლებს, გამოვლინდა 

შემდეგი სახის განწყობის ტიპოლოგიური მახასიათებლები: პლასტიკურ-დინამიკური და 

ტლანქი-სტატიკური ტიპოლოგიური თავისებურებები, ფიქსირებული განწყობა ძირითადად 

ხასიათდება სიმტკიცის მაღალი ხარისხით. 

გამოიკვეთა ასევე ფენომენი, რომელსაც უზნაძე „ქცევის ჩაშლას“ უწოდებს. 

კერძოდ, ფინიასმა 7 ცდის შემდეგ დაიწყო პასიურობა, რაც გამოიხატებოდა იმაში რომ აღარ 

ჭამდა( აღარ ეკარებოდა ლანგარს) 

საკვანძო სიტყვები: უზნაძის განწყობა, განწყობა კატებთან, განწყობა ძაღლებთან, უზნაძის 

დიფერენციალური ფსიქოლოგია.  

Abstract 

Dimitri Uznadze was a Georgian psychologist, philologist, teacher and public figure who created mood 

psychology. 

According to him, the mood arises on the basis of the needs and its satisfactory situation. It is the basis 

of purposeful behavior. 

According to Uznadze, the mood is an unconscious process, he believed that the mood is more 

pronounced in animals, because the basic behavior of animals is impulsive. 

In Uznadze's work, ""Psychology of Mood"", he discussed experiments conducted on animals, namely: 

on chickens, rats and monkeys. Also, he has identified the differential nature of mood with humans. 

The purpose of our study was to investigate the following characteristics of the mood of animals: 

1. Based on the mood, the behavior is not only with chickens, rats and monkeys but also with 

other animals, in particular cats and dogs; 

2. We wanted to compare data on individual mood characteristics conducted on animals; 

3. We identified the differential characteristics of the animal's fixed mood. 

Research procedure: we conducted research on 4 dogs and 4 cats. For the research, we used a modified 

version of N. Chrelashvili's fixed mood research. 

experiments took 20 days. 
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we already knew that cats needed 25-30 exhibitions to fix the mood, and in the case of dogs we wanted 

to find out how many integer exhibitions were needed. It turned out that they also need 25-30 

exposures to fix the mood. 

In the critical part of the experiment, both contrast and assimilation illusions were observed. 

As for the differential characteristics of the fixed mood, the following typological characteristics of the 

mood were revealed: plastic-dynamic and talc-static typological features, fixed mood is mainly 

characterized by high degree of strength, etc. 

Outlined also phenomena which Uznadze called ""the disruption of behavior"". 

In particular, Phineas started to become passive after 7 experiments, which was manifested in the fact 

that he stopped eating. 

Keywords: Uznadze's mood, mood with cats, mood with dogs, Uznadze's differential psychology. 

რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ეკონომიკური შედეგები 

თამთა ფიროსმანაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციას დასავლეთმა, უკრაინის პოლიტიკური 

მხარდაჭერის გარდა, მკაცრი ეკონომიკური სანქციებითაც უპასუხა, რაც უპრეცედენტო 

მასშტაბის სანქციების პაკეტში აისახა. მიუხედავად ამისა, სანქციებმა ჯერჯერობით იმ 

პოლიტიკურ მიზანს ვერ მიაღწია, რომ მოხდეს უკრაინაში სამხედრო აგრესიის შეჩერება. 

რუსულ სამხედრო აგრესიას გლობალური ეკონომიკური შედეგებიც მოჰყვა: ფასები გაიზარდა 

ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე, დაირღვა მიწოდების ჯაჭვები და შეფერხდა 

საერთაშორისო ვაჭრობა. დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციები რუსეთისთვის მძიმე 

ეკონომიკური შედეგების მომტანია. რეკორდულად გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა, 

მოსკოვის დახურული საფონდო ბირჟა, რუსული კომპანიების აქციების საერთაშორისო 

ბირჟებზე დრამატულად დაცემული ფასები.  

ამ ეტაპზე საერთაშორისო თანამეგობრობის მსხვილ სამიზნეებად რჩება მთელი რუსული 

საბანკო სისტემის გათიშვა SWIFT-იდან, და, რაც ყველაზე მთავარია, ემბარგო რუსულ 

ენერგოპროდუქტებზე. თუმცა, ეს გადაწყვეტილებები არა მხოლოდ რუსეთისთვის იქნება 

მძიმე, არამედ ევროპისთვისაც. შესაბამისად, მათი მიღების შემთხვევაში, ევროპამ ისეთი 

მექანიზმი უნდა შეიმუშაოს, რაც მის ეკონომიკას ნაკლებად დააზარალებს. ფაქტია, რომ 

დაწესებულმა შეზღუდვებმა უკვე საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური შედეგები მოუტანა რუსეთს, 

თუმცა საინტერესოა, რამდენად შესაძლებელია სანქციებით იმ პოლიტიკური მიზნების 

მიღწევა, რეალურად დაასრულებს ომს რუსეთსა და უკრაინას შორის.  
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საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური სანქციები, სამხედრო ინტერვენცია, პოლიტიკური 

მხარდაჭერა.  

Abstract 

Economic consequences of sanctions imposed on Russia In addition to political support for Ukraine, 

the West responded to Russia's military intervention in Ukraine with severe economic sanctions, 

which was reflected in an unprecedented package of sanctions. Nevertheless, the sanctions have not 

yet achieved the political goal of stopping the military aggression in Ukraine. 

Russian military aggression has also had global economic consequences: prices for basic consumer goods 

have risen, supply chains have been disrupted, and international trade has been disrupted. The 

sanctions imposed by the West have serious economic consequences for Russia. Record devalued 

national currency, closed Moscow stock exchange, prices of shares of Russian companies fell 

dramatically on international exchanges. 

At this point, the major targets of the international community remain the disconnection of the entire 

Russian banking system from SWIFT, and, most importantly, the embargo on Russian energy products. 

However, these decisions will be difficult not only for Russia, but also for Europe. Therefore, in case of 

their adoption, Europe should develop such a mechanism that will harm its economy less. It is a fact 

that the imposed restrictions have already brought quite severe economic consequences to Russia, 

although it is interesting to what extent it is possible to achieve those political goals with sanctions, 

which will actually end the war between Russia and Ukraine. 

Key words: Economic sanctions, Military intervention, Political support. 

ისრაელის სპეცსამსახურების სპეციფიკა 

გვანცა ცანავა, 

ხატია ლეგაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ისრაელის სპეც სამსახურები, ეს არის ორგანზაციების კავშირი, რომელიც აქტუალობას არ 

კარგავს ვინაიდან ისრაელის უსაფრთხოების სისტემა არის მეტად სპეციფიკური. 

მნიშვნელოვანი რგოლია უსაფრთხოების სააგენტო შაბაქი იგივე შინ ბეთი (ISA) სახელმწიფო 

ორგანიზაცია, რომელიც პასუხისმგებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვაზე. ISA-ს 

მისია, ფუნქციები და უფლებამოსილებები დაკანონდა 2002 წლის ISA-ს წესდებით - საჯარო 

კანონი, (ყველასთვის ხელმისაწვდომია). 



 
 

-84- 
 

სეუ და მეცნიერება 

1948 წლის 30 ივნისს, ისრაელის თავდაცვის ძალების (IDF) დაარსებიდან ერთი თვის შემდეგ 

დამოუკიდებლობისთვის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა, ჰაგანას და ირგუნის 

პარამილიტარისტული სადაზვერვო-დივერსიული რაზმები დაიშალა და დაარსდა ისრაელის 

სადაზვერვო სისტემა. 

სადაზვერვო საზოგადოება შედგება შემდეგი სამსახურებისგან: 

• თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სადაზვერვო სამსახური, რომელიც 

მოგვიანებით გახდა ამანი - პასუხისმგებელია სამხედრო დაზვერვაზე, ინფორმაციულ 

უსაფრთხოებაზე და სამხედრო კონტრდაზვერვაზე. 

• ისრაელის საგარეო დაზვერვის სამსახური - პასუხისმგებელია სადაზვერვო 

ოპერაციებზე საზღვარგარეთ. 

• საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაშია მამადი - დაზვერვისა და ანალიზის 

რგოლი. 

• შიდა დაზვერვის სამსახური, რომელიც მოგვიანებით გახდა ISA, პასუხისმგებელი იყო 

და არის შიდა უსაფრთხოებაზე, უპირველეს ყოვლისა, ტერორიზმის წინააღმდეგ 

ბრძოლასა და შიდა პოლიტიკური დივერსიების პრევენციაზე. 

1949 წლის 18 თებერვალს, უშიშროების სამსახურის არსებობა კანონმდებლობით გამყარდა 

(საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა 1957 წელს) 

კანონით ISA-ს დაევალა შემდეგი მისიები: 

• უცხოეთის სპეცსამსახურების აგენტურის წინააღმდეგ ბრძოლა 

• შიდა პოლიტიკური დივერსიის წინააღმდეგ ბრძოლა 

• სასიცოცხლო მნიშვნელობის, კრიტიკული და სტრატეგიული ინსტიტუტების და 

ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ისრაელის საზღვარგარეთ 

საელჩოებში და საკონსულოებში საგარეო კონტრდაზვერვის წარმოება 

1967 წლიდან ISA მოქმედებს ისრაელის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა ცხელ წერტილში, 

რათა თავიდან აიცილოს ტერორისტული აქტები, რომლებსაც ახორციელებენ პალესტინის 

ტერიტორიების მცხოვრებლები. ISA-მ შექმნა მსოფლიო უსაფრთხოების აპარატი, რათა 

დაიცვას ისრაელი ტერორისტული საფრთხისგან. 

2002 წლის თებერვალში ისრაელის პარლამენტმა მიიღო ISA სტატუტი.  

საკვანძო სიტყვები: ისრაელი, კრიტიკული, სტრატეგიული ინსტიტუტები, ცხელი 

წერტილები, შაბაქი. 

Abstract 

Israeli special services - it is a union of organizations that does not lose its relevance because Israel 

Security Agency Shabak aka Shin Bet (ISA) The state organization responsible for the protection of 

state security. The mission, functions and powers of the ISA have been legislated The ISA's mission, 

functions and powers are codified by the ISA Statutes 2002 - Public Law, (available to all). 
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On June 30, 1948, a month after the establishment of the Israel Defense Forces (IDF) and the War of 

Independence still raging, the paramilitary Haganah and Irgun paramilitary intelligence-subversion 

squads were disbanded and the Israeli intelligence system was established. 

The intelligence community consists of the following services 

• Intelligence Service of the General Staff of the Ministry of Defense, which later became Aman 

- responsible for military intelligence, information security and military counterintelligence; 

• Israel's Foreign Intelligence Service - responsible for intelligence operations abroad; 

• Mamadi is part of the Ministry of Foreign Affairs - intelligence and analysis link; 

• The Internal Intelligence Service, which later became the ISA, was and is responsible for 

internal security, primarily the fight against terrorism and the prevention of domestic political 

subversion. 

On February 18, 1949, the existence of the Security Service was established by law (it became known 

to the public in 1957) 

By law, the ISA is tasked with the following missions: 

• Fighting against the foreign special service agency; 

• Fight against internal political sabotage; 

• Ensuring the security of vital, critical and strategic institutions and infrastructure and 

conducting foreign counterintelligence in Israeli embassies and consulates abroad. 

Since 1967, the ISA has been operating in all hot spots on the territory of Israel to prevent terrorist acts 

carried out by residents of the Palestinian territories. The ISA created a global security apparatus to 

protect Israel from terrorist threats. 

Key words: Israel, critical, strategic institutions, hotspots, Shabak 

საქართველო-ევროკავშირი 

მარიამ თავბერიძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების ეტაპები და ის 

მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები რომელიც დაიდო მათ შორის წლების განმავლობაში. 

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები 1992 წლიდან იღებს სათავეს, როდესაც 

ევროგაერთიანებამ საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ცნო და მასთან აქტიური 

თანამშრომლობა დაიწყო. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს 

ხელისუფლება აქტიურად ანხორციელებდა საერთაშორისო პარტნიორებთან კავშირების 
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დამყარებას. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოსა და ევროკავშირის 

ურთიერთობაში 1996 წლის 22 აპრილს გადაიდგა,როდესაც ლუქსემბურგში ხელი მოეწერა 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ 

შეთანხმებას.ეს ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 1999 წელს,რის სფუძველზეც საქართველო და 

ევროკავშირმა აიღო ვალდებულება, ორმხრივად ემუშავათ პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

სოციალური მიზნების მისაღწევად. პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმების 

ერთადერთ სუსტ მხარეს წარმოადგენდა მასში არასრულყოფილად ასახული საქართველოს 

შიდა პრობლემები და მათი გადაჭრის ქმედითი მექანიზმები, თუცა საქართველოს სწრაფვა 

ევროინტეგრაციისაკენ არ შეჩერებულა და 2003 წელი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის 

დაწყების ახალი ფაზა აღმოჩნდა. 

საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობების ახალი ეტაპი 2014 წლის 27 ივნისიდან იწყება, 

როდესაც ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. შეთანხმებაში გამოხატულია 

სრული პატივისცემა საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული 

მთლიანობისა და საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობის პრინციპები. 

ასოცირების შესახებ შეთანხმება მიზნად ისახავს ევროკავშირთან პოლიტიკურ ასოცირებასა 

და ეტაპობრივ ეკონომიკურ ინტეგრაციას. შეთანხმებაში აღიარებულია საქართველოს 

ევროპული მისწრაფებები და ევროპული არჩევანი, აღნიშნულია, რომ ის საერთო 

ღირებულებები, რომლებსაც ეფუძნება ევროკავშირი – დემოკრატია, ადამიანის უფლებათა და 

ძირითად თავისუფლებათა დაცვა და კანონის უზენაესობა ასევე წარმოადგენს პოლიტიკური 

ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის ქვაკუთხედს. ასოცირების შესახებ 

ხელშეკრულება აღიარებს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებს. 2014 წლის 23-25 მაისს 

ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში აღინიშნა, რომ „ევროკავშირის შეთანხმების 

49-ე მუხლის თანახმად, მოლდოვას, საქართველოს და უკრაინას ისევე, როგორც სხვა 

ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას აქვთ ევროპული პერსპექტივა , თუმცა აუცილებელია 

დემოკრატიის პრინციპების დაცვა, ფუნდამენტური თავისუფლების, ადამიანის უფლებების 

და უმცირესობების უფლებების პატივისცემა და კანონის მმართველობის უზრუნველყოფა. 

საქართველომ 2022 წლის 2 მარტს, უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, 

დაჩქარებული წესით შეიტანა განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. 2022 წლის 17 ივნისს 

ევროკომისიამ უარი განაცხადა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე და 

განაცხადა, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსს მხოლოდ გარკვეული პირობების 

დაკმაყოფილების შემდეგ მიიღებდა. ცხადია, საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება, 

პირველ რიგში, ქვეყნის ინსტიტუტების მზადყოფნას მოითხოვს. მიუხედავად იმისა, რომ 

ევროკავშირში გაწევრიანებას ქართული მოსახლეობის 77 % ემხრობა , კანდიდატის სტატუსზე 

უარის მიღება დამაფიქრებელია და ჩნდება კითხვა :რატომ?, როგორც ჩანს ევროკომისია და 

ევროპარლამენტი თვლის რომ მმართველი გუნდი სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს 

ინსტიტუციურ რეფორმებს და სისტემურ ცვლილებებს.რეკომენდაციები, რომელიც გადაეცა 

საქართველოს ხელისუფლებას მოითხოვს სწრაფ და მიზანმიმართულ რეფორმებს რათა 

საზოგადოების არჩევანი გახდეს რეალური.  

მიმდინარე პროცესებმა ნათლად დაგვანახა ევროკავშირის დაინტერესება საქართველოსადმი 

იქნება ეს ეკონომიური თუ პოლიტიკური მიმართულებით, დემოკრატია თუ იდეათა 
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პლურალიზმი. ასოცირების ხელშეკრულებამ, ეს მიდგომები უფრო მეტად გააუმჯობესა. 

მიუხედავად ამ მიზნისთვის გაწეული ძალისხმევისა, ძირითად გამოწვევად რჩება 

ევროკავშირის შესახებ საზოგადოებაში არსებული წარმოდგენები და დეზინფორმაცია. 

განსაკუთრებით საყურადღებოა ის შეხედულება თითქოს ევროკავშირის წევრობა საფრთხეს 

უქმნის ქართულ კულტურასა და ტრადიციულ ფასეულობებს. რაც ძნელი გამოსაცნობი არ 

არის, ვის ინტერესებს ემსახურება ეს სტერეოტიპული ხედვა.. ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება 

მეტი ვისაუბროთ ყველა ფორმალურ თუ არაფორმალურ სივრცეებში ევროკავშირის წევრობის 

სიკეთეებზე და მეტი ძალისხმევა ჩავდოთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში , 

რადგანაც სწორედ ევროკავშირის წევრობაა გარანტი, შევინარჩუნოთ და დავიცვათ ჩვენი 

კულტურული მრავალფეროვნება და იდენტურობა. ამის განსახორციელებლად კი ყველა 

მოქალაქემ ჩვენ-ჩვენი წილი უნდა ჩავდოთ რათა გავხდეთ ევროპული ოჯახის ნაწილი. 

Abstract 

This topic of the conference discusses the stages of EU-Georgia relations and the important 

agreements concluded between them over the years. 

Relations between the European Union and Georgia started in 1992, when the European Union 

recognized Georgia as an independent state and started active cooperation with it. After gaining 

independence, the government of Georgia actively established relationships with international 

partners. A very important step in the relationship between Georgia and the European Union was made 

on April 22, 1996, when the Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union 

and Georgia was signed in Luxembourg. This agreement entered into force in 1999, on the basis of 

which the European Union and Georgia undertook the obligation to work mutually to achieve political, 

economic and social goals. The only weak point of the Partnership and Cooperation Agreement was 

the imperfectly reflected internal problems of Georgia and the effective mechanisms for solving them, 

although Georgia's aspiration to European integration did not stop and 2003 turned out to be a new 

stage of the European neighborhood policy. 

A new stage in the relationship between Georgia and the European Union begins on June 27, 2014, 

when the association agreement was signed. The agreement expresses full respect for the principles of 

Georgia's independence, sovereignty, territorial integrity and the inviolability of internationally 

recognized borders.  

The aims of the association agreement are to promote political association and gradual economic 

integration with the European Union. The agreement recognizes Georgia's European aspirations and 

European choices, it is noted that the common values on which the European Union is based - 

democracy, protection of human rights and basic freedoms, and the rule of law are also the cornerstones 

of political association and economic integration. The Association Agreement recognizes Georgia's 

European aspirations. The resolution adopted by the European Parliament on May 23-25, 2014, 

specifies that ""according to Article 49 of the EU Treaty, Moldova, Georgia and Ukraine, like any other 

European country, have a European perspective, although it is necessary to protect the principles of 
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democracy and respect the rights fundamental freedom, human rights and the rights of minorities and 

ensuring the rule of law.  

On March 2, 2022, against the background of the events in Ukraine, Georgia submitted an application 

for EU membership in an accelerated manner. On June 17, 2022, the European Commission refused to 

grant the status of candidate to Georgia and stated that Georgia would receive candidate status only 

after meeting certain conditions. Obviously, the process of Georgia's joining the European Union 

requires, first of all, the readiness of the country's institutions. Despite the fact that 77% of the Georgian 

population is supporting the accession to the European Union, the refusal of the candidate status is 

thought-provoking and the question arises: why? It seems that the European Commission and the 

European Parliament believe that the governing team cannot adequately ensure institutional reforms 

and systemic changes. 

The recommendations that were given to the Georgian government require quick and targeted reforms 

to make public choice real. 

The current processes have clearly shown us the interest of the European Union in Georgia, be it 

economic or political, democracy or pluralism of ideas. The Association Agreement further improved 

these approaches. Despite the efforts made for this purpose, the main challenge remains the public 

perceptions and misinformation about the EU. Especially noteworthy is the view that EU membership 

threatens Georgian culture and traditional values. It is not difficult to guess whose interests this 

stereotypical vision serves. We need to talk as much as possible in all formal and informal spaces about 

the benefits of EU membership and put more effort into raising public awareness, because EU 

membership is the guarantee to preserve and protect our cultural diversity and identity. In order to 

realize this, all citizens must contribute to become a part of the European family. 

კიბერუსაფრთხოება და საერთაშორისო ურთიერთობები: აშშ-ის 

ურთიერთობა ჩინეთთან და რუსეთთან 

თეონა ლეჟავა 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

კიბერუსაფრთხოების საფრთხეები არის ერთ-ერთი მთავარი ეროვნული, საზოგადოებრივი 

და ეკონომიკური გამოწვევა. კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები 

საერთაშორისო დონეზე ვითარდება და კიბერსივრცე თანამედროვე ცხოვრების 

განმსაზღვრელ მახასიათებლად გვევლინება. კიბერუსაფრთხოების საჭიროება იზრდება, 

დაწყებული კონკრეტული შემთხვევებიდან, ეროვნულ და საერთაშორისომდე - 

დიპლომატიის და მსოფლიო პოლიტიკის მთავარ პრობლემად იქცა.  
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აღნიშნული სტატია ეყრდნობა თეორიებს, კონცეფციებს, პრაქტიკას და დასკვნებს, როგორც 

ორგანიზაციული თეორიიდან ისე თამაშების თეორიიდან და საერთაშორისო 

ურთიერთობებიდან, რათა გამოკვლეულ იქნეს კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

საერთაშორისო ჩართულობა. ნაშრომი ასევე იკვლევს კიბერსივრცის ბუნების მოქმედებას, 

როგორც საერთაშორისო კონფლიქტების ძირითად წყაროს. განხილულია ოფიციალურ 

ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული გამოწვევები და კიბერუსაფრთხოებასთან მიმართებით 

არაფორმალური თანამშრომლობა. იდენტიფიცირებულია კიბერუსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებულ საერთაშორისო ურთიერთობებში კონფლიქტისა და დაძაბულობის 

სხვადასხვა წყარო.  

ნაშრომში ამავდროულად გაანალიზებულია ის პირობები, რამაც გამოიწვია ჩინეთისა და 

რუსეთის მხრიდან თანამშრომლობის არარსებობა აშშ-ს მოთხოვნაში, CIA-ს ყოფილი 

თანამშრომლის, მამხილებელი ედვარდ სნოუდენის ექსტრადირების შესახებ. 

ლიტერატურაში ხაზგასმულია რამდენიმე გადაუჭრელი ძირითადი საკითხიც. 

საკვანძო სიტყვები: კიბერუსაფრთხოება, საერთაშორისო ურთიერთობები, ნაციონალური 

უსაფრთხოება, ფორმალური ხელშეკრულებები, არაფორმალური თანამშრომლობა, ამერიკის 

შეერთებული შტატები, რუსეთის ფედერაცია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, მსოფლიო 

პოლიტიკა. 

Abstract  

Cybersecurity threats are one of the main national security, public safety, and economic challenges 

every nation faces. Cybersecurity-related institutions at the international levels are evolving. The need 

for cybersecurity is growing ranging from particular cases to national and international — becoming 

the main problem of diplomacy and world politics. In this article we draw on theories, concepts, 

practices and findings from organizational theory, game theory and international relations to examine 

the cybersecurity-related international engagements. This paper also investigates how the nature of the 

cyberspace is likely to act as a major source of international conflicts.We examine the challenges 

associated with formal treaties and frameworks as well as informal cooperation related to cybersecurity. 

Various sources of conflict and tension in cybersecurity-related international relations have been 

identified. Also analyzed in the paper are the conditions that have led to the lack of cooperation from 

China and Russia in the U.S. request to extradite Edward Snowden, the whistleblowing former CIA 

employee. Several key issues unresolved in the literature are highlighted.  

Keywords: Cybersecurity, international relations; national security, formal treaties, informal 

cooperation, United States of America, Russian Federation, People’s Republic of China, world politics. 
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ამერიკის შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკა ,,ცივი ომის“ შემდგომ 

პოსტსაბჭთა სივრცეში 

თამთა ყალაბეგაშვილი, 

გიორგი გორელიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ამერიკის შეერთებული შტატები „შესაძლებლობებისა და დემოკრატიის ქვეყანა“ არის 

თანამედროვე სამყაროში ერთ-ერთი მთავარი ჰეგემონი სახელმწიფო პოლიტიკურად, 

ეკონომიკურად თუ კულტურულად, მისი პრესტიჟი და დიდება უფრო თვალსაჩინო გახდა 

„ცივი ომის“ დასრულების შემდგომ 90-იან წლებში. 

აღნიშნული დროიდან მოყოლებული ამერიკელი პოლიტიკოსების მთავარი საქმიანობა იყო 

დემოკრატიის ექსპორტი პოსტ-სოციალისტურ -საბჭოთა ქვეყნებში. ამავდროულად მისი 

გავლენების გაზრდა ხდება სამხედრო- პოლიტიკური ბლოკის- NATO-ს დახმარებით. ეს 

ყველაფერი მხოლოდ იმ მიზნით ხდება, რომ დასუსტებული იყოს მისი იდეოლოგიური თუ 

პრინციპული მტერი - რუსეთის ფედერაცია. 

ამერიკის მთავარი მიზანია არ აღდგეს ევროპაში „რკინის ფარდა“ და მუდმივად იყოს რუსეთი 

დასუსტებული პოლიტიკურად თუ მორალურად, ისევე როგორც გერმანია, 1-ელი მსოფლიო 

ომის შემდეგ. ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ აშშ-ს რაღაც კონკრეტული კუთხითაც აწყობს 

კიდევაც გაგრძელდეს რუსეთ-უკრაინის ომი, რადგანაც ვიცით, რომ საბჭოეთის 10 -წლიანი 

ომისას- ავღანეთში უფრო ნაკლები სამხედრო პირი დაიღუპა, ვიდრე ამ ერთ წლიან ომში. 

მოკლედ ამ ომით რუსეთი ადამიანურ რესურსს კარგავს, რაც მის მტერს, აშშ-ს „ფრთებს 

უსხამს“, მაგრამ ამავდროულად არ სურს რუსეთის, როგორც სახელმწიფოს განადგურება და 

ისტორიულ წარსულში დაბრუნება (ივანე მესამის პერიოდამდე მანამ, სანამ გაერთიანდებოდა 

აღმოსავლელი სლავი ხალხი და შექმნიდა რუსულ სახელმწიფოს), რადგან ეს ფაქტი 

გამოიწვევს უფრო გიგანტი ქვეყნის- ჩინეთის გაძლიერებას, რომელიც ახლაც აყენებს 

პრეტენზიებს მანჯურიისა თუ ციმბირის ტერიტორიებზე. შესაძლებელია ასევე 

განხორციელდეს თურქეთის პრეზიდენტის- ერდოღანის ოცნება „პანთურქიზმის“ (თურქული 

მოდგმის ხალხის ერთ სახელმწიფოში გაერთიანება) შექმნა, რაც ახალ საფრთხეებსა თუ 

დაპირისპირებებს გამოიწვევს. აღნიშნული პრინციპებისა თუ რელიგიის მქონე ხალხთან 

პოლიტიკური თუ სამხედრო ჩარევა კი მათ ერაყში, ავღანეთსა თუ სირიაში აქვთ შესაძლოა 

ითქვას წარუმატებლად გამოცდილი. საბოლოო ჯამში, აშშ-ს სჭირდება რუსეთი 

(დასუსტებული,ელცინის დროინდელი, მაგრამ მაინც ფეხზემდგომი), რადგანაც იყოს 

კვლავაც ჰეგემონი სახელმწიფო, შევადარებდი რომის იმპერიას, რომელიც ბევრის აზრით, 

კართაგენის განადგურებისას თვითონაც განადგურდა. 

საკვანძო სიტყვები: შესაძლებლობა, დემოკრატია, რკინის ფარდა, კართაგენი, პანთურქიზმი.  
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Abstract 

The United States of America, the land of power and democracy, is one of the major hegemonic states 

in the modern world, politically, economically and culturally, and its prestige and glory became more 

visible after the end of the Cold War in the 1990s. 

From that time on, the main activity of American politicians has been the export of democracy to post-

socialist-Soviet countries. At the same time, its influence is growing with the help of a military-political 

bloc, NATO. All this is done only to weaken its ideological or principled enemy, the Russian 

Federation. 

Americans main goal is and ever will be never back ""iron curtain"" in Europe and permanently weaken 

Russia politically or morally, as Germany did after World War I. At the same time, it's interesting that 

the United States is in some way wants to continue the Russian-Ukrainian war, because we know that 

less soldiers died in the Soviet war in Afghanistan in the last 10 years than in the war in that one year. 

So, in this war, Russia is losing human resources, which is hurting its enemy, the United States, by 

reducing Russian human resources. But at the same time, he does not want to destroy Russia as a state 

and return to the historical past (until the time of Ivan III, when the East Slavic peoples were united to 

create the Russian state), because this would lead to the strengthening of a more giant country - China, 

which now also claims the territories of Manchuria or Siberia. It is also possible to realize the dream of 

Turkish President Erdogan to create Pan-Turkism, which will create new threats or confrontations. 

And those who have these principles or those who have religion, whether it's political or military 

intervention in Iraq or in Afghanistan or in Syria, they may have failed. Ultimately, the United States 

needs Russia (weakened, Yeltsin's contemporary, but still on its feet) to remain a hegemonic state, 

comparable to the Roman Empire, which many believe was itself destroyed by the destruction of 

Carthage. 

Keywords: opportunity, democracy, the iron curtain, carthaginianism, panturchism. 
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თბილისის ურბანულ სივრცესთან ინტეგრაციის პროცესი 

საქართველოში რუსეთის აგრესიის შედეგად გაჩენილი იძულებით 

გადაადგილებული პირების მაგალითზე 

ელენე ნამორაძე, 

თათია გურგენიძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

თითოეული სახელმწიფოსათვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა სრულფასოვანი ინტეგრაცია. 1991 წელს საქართველომ მოიპოვა 

დამოუკიდებლობა, თუმცა სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება საკმაოდ 

რთული და არასტაბილური იყო. რასაც თან დაერთო სამხედრო კონფლიქტი აფხაზეთის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში და ე.წ. სამხრეთ ოსეთში. ადგილობრივი მოსახლეობა 

იძულებული გახდა, რომ დაეტოვებინათ სახლები, რაც მათი გადარჩენის ერთადერთი გზა 

იყო. ამის შემდეგ საქართველოში, მათ შორის თბილისში, გაჩნდა იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა პირველი დასახლებები. ცხინვალის რეგიონში 2008 წელს განახლდა 

შეიარაღებული კონფლიქტები. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად გაჩნდა დევნილთა 

ახალი ტალღა. მიუხედავად იმისა, რომ დევნილთა გარკვეული ნაწილი საცხოვრებელი 

ადგილით დაკმაყოფილებულია, დღემდე პრობლემას წარმოადგენს მათთვის საცხოვრებლად 

ღირსეული პირობების შექმნა. რასაც თან ერთვის, დასაქმებისა და ჯანდაცვაზე 

ხელმისაწვდომობის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემები უფრო მწვავედ იდგა 

რამდენიმე წლის წინ, სირთულეები მაინც დღემდე არაა სრულად აღმოფხვრილი. აქედან 

გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საკითხის შესწავლა საქართველოში რუსეთის აგრესიის 

შედეგად (1991-1992 და 2008წწ) გაჩენილი იძულებით გადაადგილებულ პირებთან 

მიმართებაში, რომ მივიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სირთულეებს აწყდებიან ისინი 

თბილისის ურბანულ სივრცესთან ინტეგრაციის პროცესში. გამოყენებულია მიზნობრივი 

შერჩევის მეთოდი. კერძოდ, შეირჩნენ დევნილის სტატუსის მქონე ისეთი პირები, რომლებიც 

უშუალოდ ცხოვრობდნენ საომარი მოქმედებების დროს ამჟამად ოკუპირებულ 

ტერიტორიებზე. კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სწორედ მათი 

გამოცდილება, რადგან მათ აქვთ თავდაპირველად მიმდინარე ინტეგრაციის პროცესისა და 

მისი გაუმჯობესების/რეგრესიის გამოცდილება. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 10 

ბიოგრაფიულ-ნარატიული ინტერვიუ, ხოლო მონაცემთა ანალიზისათვის გამოყენებულია 

გაბრიელ კაპაის მიერ შემოთავაზებული ანალიზის შვიდი ეტაპი. დადგინდა, რომ 

დღესდღეობით, დევნილთა დიდი ნაწილი უზრუნველყოფილია საცხოვრისით, ზოგი კი 

კვლავ ელის საცხოვრებლის გადაცემას. თბილისში ადაპტაციისათვის დევნილებს 

დასჭირდათ საკმაოდ დიდი დრო. შეგუების პროცესი უფრო მარტივი იყო 

მცირეწლოვნებისთვის, რადგან ისინი სოციალიზაციის ძირითად პროცესს დედაქალაქში 
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გადიოდნენ. ადაპტაციის პროცესში ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო ნოსტალგიის გრძნობა და 

სტერეოტიპული დამოკიდებულება მიმღები საზოგადოების მხრიდან. ხელისშემწყობი 

ფაქტორი კი იყო მათი ოჯახი და ახალ ნაცნობებთან ჯანსაღი კომუნიკაცია. თუმცა, მათი 

ნაწილი დღემდე ვერ აღიქვამს, რომ თბილის მათი სახლია. გამოიკვეთა, რომ პროფესიული 

დეკვალიფიკაცია, ძირითადად, განიცადეს ქალებმა, რადგან მათ მოუწიათ განსხვავებულ 

სფეროებში დასაქმება. კაცების შემთხვევაში კი, ისინი ძირითად აგრძელებდნენ თავიანთი 

პროფესიით საქმიანობას. ომის ფონზე საკმაოდ რთული დღეების გადატანის და 

საცხოვრებლის იძულებით დატოვების შემდეგ, დევნილთა ფსიქო-ემოციური მდგომარეობა 

იყო საკმაოდ რთული. სტრესის ფონზე, მათ ჰქონდათ შფოთვა და დეპრესიული ეპიზოდები.  

საკვანძო სიტყვები: იძულებით გადაადგილებული პირები, თბილისი, რუსეთის აგრესია, 

ინტეგრაცია. 

Abstract 

Full integration of internally displaced persons is a big challenge for each country. In 1991, Georgia 

gained independence, although the social, economic and political situation was quite difficult and 

unstable, to which was added the military conflict in the Autonomous Republic of Abkhazia and in the 

so-called South Ossetia. The local population was forced to leave their homes, which was the only way 

for them to survive. After that, the first settlements of internally displaced persons appeared in Georgia, 

including in Tbilisi. Armed conflicts resumed in Tskhinvali region in 2008. As a result of the Russian-

Georgian war, a new wave of internally displaced people appeared. Despite the fact that some of the 

IDPs have their place of residence, creating decent living conditions for them is still a problem. With 

that comes the issue of access to employment and health care. Although these problems were more 

acute a few years ago, the difficulties are still not completely eliminated. Therefore, it is important to 

study the issue in relation to internally displaced persons who appeared as a result of Russian aggression 

in Georgia (1991-1992 and 2008) in order to get information about the difficulties they face in the 

process of integration with the urban space of Tbilisi. Purposive sampling method is used. In particular, 

those persons with the status of IDPs who lived directly during hostilities in the currently occupied 

territories were selected. Depending on the purpose of the research, their experience is important, 

because they have the experience of the integration process and its improvement/regression. 10 

biographical-narrative interviews were conducted and seven stages of analysis proposed by Gabriele 

Cappai were used for data analysis. It was established that today, a large part of IDPs is provided with 

housing, while others are still waiting for the transfer of housing. It took a long time for the IDPs to 

adapt to Tbilisi. The adjustment process was easier for children, because they were going through the 

main process of socialization in the capital. For adults, the feeling of nostalgia and stereotypical attitude 

from the part of the receiving society was an impeding factor In the process of adaptation. A 

contributing factor was their family and healthy communication with new acquaintances. However, 

some of them still cannot perceive that Tbilisi is their home. It was revealed that professional 

dequalification was mainly experienced by women, because they had to be employed in different fields. 

In the case of men, they mainly continued their profession. Because of quite difficult days in the 
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background of the war and being forced to leave their homes, the psycho-emotional condition of the 

IDPs was quite difficult. Amidst the stress, they had anxiety and depressive episodes 

Key words: Internally displaced persons, Tbilisi, Russian aggression, integration. 

მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი და მისი გავლენა იმდროინდელ 

მსოფლიო პოლიტიკაზე 

რევაზი ნიკოლეიშვილი, 

ანა კაკაურიძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ყველასათვის ცნობილია, რომ 1939 წლის 23 აგვისტოს ხელი მოეწერა მოლოტოვ-

რიბენტროპის პაქტს. ჰიტლერისა და სტალინის ამ გარიგებიდან 8 წელზე მეტია უკვე გასული, 

ამ პაქტით გერმანიამ და საბჭოთა კავშირმა აღმოსავლეთ ევროპა ფაქტიურად გაინაწილეს და 

სწორედ ამიტომ ეს დღე ნაციზმისა და საბჭოიზმის მსხვერპლთა დღედ არის ცნობილი მთელს 

ევროპაში. 

ევროპის გაყოფის პაქტს  ხელი გერმანიის საგარეო მინისტრმა, იოაჰიმ რიბენტროპმა და 

საბჭოთა კავშირის კომისარმა, ვიაჩესლავ მოლოტოვმა მოაწერეს. სწორედ მათ გააფორმეს, 

ერთი შეხედვით ერთმანეთს შორის სამშვიდობო ხელშეკრულება, რეალურად კი აღმოსავლეთ 

ევროპის გაყოფა და ბერლინისა და მოსკოვის საერთო საზღვრის შექმნა ჰქონდათ საიდუმლოდ 

ჩაფიქრებული. 

ნათელია თუ რატომ უნდა გვახსოვდეს ეს პაქტი, რატომ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ჩვენც და 

მთელი ევროპაც ერთი ხელის მოსმით საკუთარი გავლენის ქვეშ მოგვაქციეს, ისე მარტივად, 

თითქოს არც არასდროს ქონია არცერთ ჩვენგანს საკუთარი სუვერენიტეტი. 

ორი უძლიერესი სახელმწიფოს ამ დაახლოებამ არა მარტო თანამედროვე სახელმწიფოები, 

(პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი) მთელი ევროპა შეაშინა. ყველა ახალი 

მსოფლიო ომის საშიშროებას ხედავდა. 

სანამ ევროპა შიშს იყო მიცემული, სტალინი და ჰიტლერი სადღეგრძელოებით აღნიშნავდნენ 

წინასწარ გამარჯვებას. მაგრამ ყველაფერი ისე კარგად არ მიდიოდა როგორც მათ ეგონათ, სულ 

რაღაც ერთ კვირაში, ინიცირებული თავდასხმის საპასუხოდ გერმანია პოლონეთს დაესხა თავს 

და მსოფლიო ომიც დაიწყო. პოლონეთს მოყვა ფინეთის ანექსია. ამ ყველაფერს შემყურე 

ლიტვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა დანებება ამჯობინეს და ნებაყოფლობით შევიდნენ სსრკ-

ში.  თითქოს როგორი უსისხლო და მშვიდობიანი, მაგრამ რეალურად როგორი სისხლიანი 

ანექსია მოახდინეს აგრესორებმა ამ სამი სახელმწიფოსიც, როცა რეპრესიები იარაღით ჩაახშეს. 



 
 

-95- 
 

სეუ და მეცნიერება 

საბოლოო ჯამში ამ პაქტს ვერაფერი დაუპირისპირდა, ეს ისტორიული გარიგება, რომელმაც 

მილიონობით ადამიანი შეიწირა იყო წინასიტყვაობა ახალი გამოწვევისა მთელი 

მსოფლიოსთვის. 

საკვანძო სიტყვები: ნაციზმი, საბჭოიზმი, პაქტის დადება, აგრესორები, “სამშვიდობო 

ხელშეკრულება”. 

Abstract 

Everyone knows that the Molotov-Ribbentrop Pact was signed on August 23, 1939. More than 8 years 

have passed since this deal between Hitler and Stalin, with this pact, Germany and the Soviet Union 

literally divided Eastern Europe, and that is why this day is known as the day of victims of Nazism and 

Sovietism throughout Europe. 

The Pact of the Partition of Europe was signed by the German Foreign Minister, Joachim Ribbentrop, 

and the Commissar of the Soviet Union, Vyacheslav Molotov. It was they who signed a seemingly peace 

treaty between themselves, but in reality they had secretly planned the division of Eastern Europe and 

the creation of a common border between Berlin and Moscow. 

It is clear why we should remember this pact, why we should not forget that we and all Europe were 

brought under their influence with one stroke of the hand, as easily as if none of us had ever had our 

own sovereignty. 

This rapprochement of the two strongest states scared not only modern states (Poland, Lithuania, 

Latvia, Estonia, Finland) but all of Europe. Everyone saw the danger of a new world war. 

While Europe was given to fear, Stalin and Hitler were toasting their preliminary victory. But, things 

were not going as well as they thought, In just one week, in response to the initiated attack, Germany 

attacked Poland, and the world war began. The story of Poland was followed by that of Finland. Seeing 

all this, Lithuania, Latvia and Estonia preferred to surrender and entered the USSR voluntarily. As if 

how bloodless and peaceful, but actually what a bloody annexation the aggressors made to these three 

states, when they suppressed the repressions with weapons. 

In the end nothing could stand against this pact, this historic deal that cost millions of lives was a 

prelude to a new challenge for the whole world. 

Key words: Nazism, Sovietism, making a pact, Aggressors, "Peace Treaty". 
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რუსეთის პოლიტიკური იარაღი ომში: პროპაგანდა 

ანი გონგაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

რუსეთის ჰიბრიდული ომი ძალზე ეფექტური აღმოჩნდა უკრაინაში, სადაც დღემდე 

გრძელდება ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონის ოკუპაცია. 

რუსეთი პროპაგანდისტულ-საინფორმაციო და ციფრული მეთოდებით აგრძელებს ძლიერი 

ექსპანსიონისტის კერპის შექმნას მეზობელ ქვეყნებში, რომლებიც შეიძლება, კრემლის მორიგი 

პოლიტიკური სამიზნეები გახდნენ. ასეთი ქვეყნებია პოსტსაბჭოთა სისიტემაში შემავალი 

ყოფილი რესპუბლიკები და მათ შორის, საქართველო, რომლისთვისაც რუსული ოკუპაციის 

საფრთხე „დამოკლეს მახვილად“ იქცა უკანასკნელი 200 წლის განმავლობაში. 

რუსეთის ყველაზე ეფექტური „რბილი“ იარაღი ომში პროპაგანდაა.  

„რბილი ძალა“ სხვების დარწმუნების უნარია, გააკეთებინო ის, რაც გსურს, არა იძულების, 

არამედ კეთილგანწყობის მოპოვების გზით. 

ბევრად მიშვნელოვანია, განვსაზღვროთ თუ რა არის სახელმწიფოს ქმედება და არა ის, თუ 

როგორი პოლიტიკური განცხადებებით შემოიფაეგლება ის. არასწორმა ქცევამ შეიძლება 

შეარყიოს ყველაზე ბრწყინვალე პიარ-ძალისხმევაც კი. 

„რბილი ძალა“ ორი ძირითადი ელემენტისგან შედგება:  

1. როგორ აღიქმება ქვეყანა; 

2. როგორ იქცევა იგი; 

ეს ორი ელემენტი აძლიერებს ერთმანეთს. „რბილი ძალა“ ნებისმიერი სახელმწიფოს არის 

საგარეო პოლიტიკის სერიოზული სტრატეგია. ის უნდა იყოს ქვეყნის ეროვნული 

უსაფრთხოების სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი.  

ფაქტია, რომ რუსეთმა ეს ""რბილი"" იარაღი ბოროტების ახალ დონეზე აიყვანა, რადგან ის 

იყენებს არა მხოლოდ გასული საუკუნის საბჭოთა პროპაგანდისტულ ტექნიკას, არამედ 

თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მსოფლიოში საკუთარი ექსპანსიონისტური იდეოლოგიური 

გზავნილის გასავრცელებლად.  

ამ გზავნილის ავტორები გვიხატავენ სამყაროს, რომელშიც მშვიდობისმოყვარე რუსეთი-

მსხვერპლი-იძულებული გახდა, თავს დასხმოდა უკრაინას იმ მოცემულობაზე საპასუხოდ, 

რომლის წინაშეც ის რეალურად დასავლეთმა დააყენა. ამავდროულად უარყოფენ ნებისმიერ 

რუსულ სისასტიკეს ქალებზე და ბავშვებზე, ადანაშაულებენ ყველაფერში უკრაინას და 

ხლართავენ პოლიტიკურ კონსპირაციულ თეორიებს, როგორებიცაა აშშ- ის მიერ 
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დაფინანსებული ბიოლაბორატორები, რუსული გენოფონდის გამანადგურებელი ქმედებები 

და ა.შ. 

რუსეთის საინფორმაციო ომი მიმართულია არადემოკრატიული რეჟიმისა და 

ექსპანსიონიზმის პოლიტიკის დანეგრგვისაკენ, რაც სულ უფრო და უფრო აშორებს მას 

დემოკრატიული დასავლეთისა და განვითარებისგან. 

ეს არის ომი ჭეშმარიტებისა და ფაქტების წინააღმდეგ. 

ამ საფრთხის წინაშე უკრაინა, როგორც აგრესორი ვარაუდობდა, მარტო არ აღმოჩნდა. ეს ომი 

გარდაიქმნა იდეოლოგიურ დაპირისპირებად დემოკრატიასა და მოძველებულ პოსტსაბჭოურ 

პოლიტიკურ სისტემას, სიმართლესა და პროპაგანდას შორის. 

თემის აქტუალობაც სწორედ ამ მოცემულობიდან გამომდინარეობს. ამ ნაშრომის მიზანია იმის 

გაანალიზება, თუ როგორ იყენებს რუსეთი პროპაგანდას, როგორც იარაღს უკრაინასა და 

საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომში. 

Abstract 

Russia's hybrid war has proved to be extremely effective in Ukraine, where to this day the longdebate 

has been the occupation of the country's eastern region. 

Russia, through propaganda-information and digital methods, continues to create a powerful 

expansionist idol in neighboring countries that may become the Kremlin's next political targets. Such 

countries are post-Soviet republics, including Georgia, for which the threat of Russian occupation has 

become "Damocles sword" for the past 200 years. 

Russia's most effective "soft" weapon in the war is propaganda. 

Having "soft power" means being able to acquire the favor of others without coercion. 

The key is to determine what action the state will take, not what kind of political statements it will 

make. The most brilliant PR campaign can be undermined by incorrect behavior. 

"Soft power" is consisting of two elements: 

1. How the country is perceived;  

2. Its actions 

These two elements are more powerful when combined. The "soft power" of any state is a crucial 

foreign policy tool. 

Russia has, in reality, elevated this "soft" weapon to a new degree of evil since it disseminates its own 

expansionist ideological agenda around the world using both contemporary technologies and Soviet 

propaganda techniques from a century ago. 

The authors of this message portay us a world where a victimized Russia, which values peace, is forced 

to constantly assault Ukraine in revenge for the circumstances that, of course, the West put it there. 

Additionally, Russia hides behind political theories like US-sponsored biolaboratories, repressive 
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measures against the Russian genes, and blaming everything on Ukraine while denying any crimes 

against women and children. 

In an effort to establish an anti-democratic regime and advance its expansionist goals, Russia is 

launching a propaganda war against the democratic West and progress while drifting further away 

from them. 

This is a war against truth and facts. 

The aggressor had incorrectly assumed that Ukrainian was standing alone in the face of this danger. 

This war has evolved into an ideological clash between propaganda and reality, democracy and the 

antiquated post-Soviet political order. 

The topic is pertinent because of this reality. The objective of this paper is to examine how Russia uses 

media as a weapon in its hybrid conflict with Ukraine and Georgia. 

ქართული ნაციონალიზმის საწყისები 

 მარიამ მეყანწიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

აბსტრაქტში წარმოდგენილია მე-19 საუკუნის ნაციონალური საწყისები ქართულ 

სახელმწიფოებრივ რეალობაში. ნაშრომში განვიხილავთ მისი დაწყების მიზეზებს ,მიზნებს 

შედეგებსა და ამოცანებს. განვიხილავთ ქართული ელიტური საზოგადოების წარმომადგენელ 

მესვეურებს რომლებსაც უშუალოდ მიუძღვით დიდი წვლილი ახალი თანამედროვე 

ქართული ნაცინალური მოძრაობის დაარსებასა და განვითარებაში, ვგულისხმობთ პირველ 

ქართულ ეროვნულ-განმათავისფოლებელი მოძრაობის „თერგდალეულებისა“ და მისი 

წინამძღოლის ილია ჭავჭავაძის განუხრელად დიდ როლს ქართული საზოგადების 

კულტურულ და პოლიტიკურ ინტეგრაციაში.  

ნაციონალიზმის დუალისტური ბუნებიდან გამომდინარე, ქართულ სახელმწიფოებრივ 

რეალობაში ადგილი ჰქონდა ნაციონალიზმის როგორც დეზინტეგრაციულ ბუნებას ასევე მის 

გამაერთიანებელ და შემკავშირებელ სახეს. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალიზმმა 

მნიშვნელოვანი კვალი დაატყო, როგორც დადებითი ასევე უარყოფითიც საქართველოს 

ტერიტორიულ მთლიანოობას, კულტურულ და პოლიტიკური იდენტობას ქართულ 

საზოგადოებასა და საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ ჯგუფებს ამ ეტაპზე გადავწყვიტეთ 

განვიხილოთ და წარმოგიდგინოთ ქართული ნაციონალიზმის საწყისები მე-19 საუკუნის 60-

იანი წლებში როდესაც ნაციონალიზმმა ითამაშა გამაერთიანებელი როლი მაშინდელი 

პოლიტიკურად და კულტურულად დაქუცმაცებულ ქართულ საზოგადოებაში, რადგანაც 

სწორედ 1801წლის 12 სექტემბერს იმპერატორმა ალექსანდრე პირვემა გამოსცა მანიფესტი 

ქართლ-კახეთის სამეფოს რუსეთის იმპერიაში შესვლის შესახებ. რუსეთის მმართველობას 
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საქართველო პოლიტიკურადაც და კულტურულადაც დაქსაქსული შეხვდა. დასავლეთ 

საქართელოში ოსმალეთი დომინირებდა, აღმოსავლეთი კი ირანის გავლენის ქვეშ 

იმყოფებოდა. მუდმივი შუღლი სამეფო სამთავროებს შორის, განსხვავებები როგორც კუთხურ 

დონეზე, ასევე ბარსა და მთიანეთს შორის, აფერხებდა საერთო ნაციონალური იდენტობის 

ჩამოყალიბებას. დამოუკიდებლობის დაკარგვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო მე-19 

საუკუნის პირველი ნახევარი წარმოადგენდა ამბოხებათა უწყვეტ ჯაჭვს, რომელიც 

წარუმატებლად დასრულდა საბოლოოდ 1832 წლის შეთქმულებით, გამოდინარე აქედან 

საჭირო გახდა ბრძოლის სხვადსხვა საშუალებების ძიება და ტაქტიკის შეცვლა. შესაბამისად 

მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან გვევლინებიან „თერგდალეულები“ და მათი ლიდერი ილია 

ჭავჭავაძე, რომელთაც შეიძლება ითქვას, რომ შემოგვთავაზეს სრულიად ახლებური 

საზოგადოების კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც ნაციონალური ცნობიერება 

მრავალფეროვანი პოლიტიკური, სოციალური და კუტურული დინებების პროდუქტია. 

ნაციონალიზმის ფორმირება ბევრად მეტია ვიდრე დანაწევრებული პოლიტიკური 

ორგანიზმის ხელახალი შკავშირება, რისთვისაც საქართველოს მიეღწია რუსეთის იმპერიაში 

შესვლის შემდეგ. მოძრაობის პირველი ეტაპი იყო კულტურული ნაციონალიზმის 

ჩამოყალიბება. ილიამდელი ქართული ენა არ იყო საქართველოს გამაერთიანებელი ენა, 

რადგან ელიტურ ენაზე ვერ საუბრობდა ქართული საზოგადოების დაბალი სოციალური 

ფენის მოსახლეობა. შესაბამისად ილია ასპარეზზე შემოდის ახალი ენით, დემოკრატიული 

ენით, რომელიც ყველასთვის გასაგებია. სწორედ ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორიის 

მიხედვით ეროვნული თვითშეგნების წარმოქმნისა განმტკიცების ერთ-ერთ უმთავრეს 

ფაქტორად ენა მიიჩნევა, კერძოდ როდესაც ადგილობრივი სალაპარაკო ენა 

სტანდარტიზებულ გაზეთებისა და წიგნების ენად იქცევა, ერის ჩამოყალიბების ეტაპი, 

როდესაც თავს კულტურულ ერთობად აცნობიერებს ფაქტობრივად დამთავრებულად უნდა 

ჩაითვალოს. ანდერსონი ნაციონალიზმის გაძლიერებას ევროპაში „ბეჭდური კაპიტალიზმის“ 

გავრცელებას უკავშირებს, პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ თერგდალეულების მიერ 

ჟურნალ-გაზეთების ადგილობრივ დემოკრატიულ ენაზე დაბეჭდვაზე, წერა-კითხვის 

გამავრცელებელი საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე. პირველი ქართული თეატრის შექმნაზე, 

რომელმაც მნიშვნელოვანი როლის ითამაშა ქართული ნაციონალიზმის გავრცელებაში. ხოლო 

მას შემდეგ რაც ქართულ საზოგადოებაში მოხდებოდა ვერტიკალური და ბიუროკრატიული 

ინკორპორაცია, დაიწყებოდა ბრძოლა სახელმწიფოებრივი საფუძვლებისა და პოლიტიკური 

ავტონომიისთვის. 

Abstract 

The abstract presents the beginnings of 19th-century nationalism in the Georgian state reality. In the 

work, we will discuss the reasons, goals, results, and tasks of its initiation. We consider the 

representatives of the Georgian elite society who directly contributed to the establishment and 

development of the new modern Georgian national movement, we mean the indisputably great role of 

the first Georgian national-liberation movement "Tergdaleulebi" and its leader Ilia Chavchavadze in 

the cultural and political integration of the Georgian society. Due to the dualist nature of nationalism, 

the Georgian state reality included both faces of nationalism: the destructive nature and its unifying, 
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bonding form. Although nationalism has a significant positive and negative mark on Georgia's 

territorial integrity, cultural and political identity among Georgian society and ethnic groups living in 

Georgia. At this stage, we decided to present the beginnings of Georgian nationalism in the 60s of the 

19th century, when nationalism played a unifying role in the politically and culturally crumbling 

Georgian society, because it was on September 12, 1801, that Emperor Alexander issued a manifesto on 

the entry of the Kingdom of Kartli-Kakheti into the Russian Empire. Russia's rule, Georgia met both 

politically and culturally dispersed. In Western Georgia, the Ottomans dominated, and the east was 

under Iran's influence. The constant feud between the royal principalities, the differences both at the 

angular level and between the bar and the highlands, hindered the formation of a common national 

identity. Because of the dissatisfaction caused by the loss of independence, the first half of the 19th 

century represented a continuous chain of rebellion that unsuccessfully ended with the 1832 

conspiracy, so It was necessary to look for different means of struggle and change tactics. Accordingly, 

from the 60s of the 19th century, the "Tergdaleulebi" and their leader Ilia Chavchavadze appear, who 

can be said to have proposed a completely new concept of society, according to which national 

consciousness is a product of various political, social, and cultural currents. The formation of 

nationalism was much more than the reconnection of segregated political parts for which Georgia had 

reached in the Empire of Russia. The first stage of the movement was the formation of cultural 

nationalism. The pre-Ilian Georgian language was not the unifying language of Georgia, because the 

low social layer population of Georgian society could not speak the elite language. Consequently, Ilia 

enters the arena with a new language, a democratic language that is understandable to everyone. 

according to the modernist theory of nationalism that language is considered one of the main factors 

for the emergence of national self-awareness, namely when the local spoken language becomes the 

language of standardized newspapers and books, the stage of forming a nation when it realizes itself as 

a cultural unity should act be considered ending. the strengthening of nationalism Anderson connects 

with the spread of "print capitalism" in Europe, we can draw a parallel to the printing of magazines and 

newspapers in the local democratic language by “Tergdaleulebi”, to the formation of a literacy society. 

the struggle would begin for state foundations and political autonomy after vertical and bureaucratic 

incorporation will take place in Georgian society. 

ფემინიზმის პირველი ტალღა, ბრძოლის სტრატეგიები და მიღწევები 

ლიზი ლაზარიაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ქალებს მრავალი საუკუნის განმავლობაში უხდებოდათ უსამართლობისა და საზოგადოებაში 

მყარად დამკვიდრებული სტერეოტიპების გავლენის ქვეშ ცხოვრება. სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების მოსაპოვებლად მათ ხანგრძლივი, წინააღმდეგობრივი და რთული 

გზის გავლა მოუწიათ. 
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საკონფერენციო მოხსენებაში განხილულია ფემინიზმის პირველი ტალღა და მისი მიღწევები, 

რომელსაც საფუძველი ინდუსტრიული საზოგადოებისა და ლიბერალური პოლიტიკის 

კონტექსტში ჩაეყარა. საუკუნეებით გამყარებულ რწმენა-წარმოდგენებში ქალის ადგილი 

ტრადიციულად შვილების აღზრდით და ოჯახურ-ნათესაური ურთიერთობებით 

შემოიფარგლებოდა. ვერავინ შეძლო ქალთა სურვილებისა და გულისტკივილის გახმოვანება 

მანამ, სანამ  თავად ქალები არ ალაპარაკდნენ და არ დასვეს მანამდე ვერდასმული შეკითხვები. 

ფემინიზმის პირველი ტალღაც სწორედ რომ ქალთა ამ პროტესტის ერთგვარი გამოძახილია, 

რომელიც როგორც მოძრაობა ფართოდ გაიშალა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში, 

შესაბამისად მისი ძირითადი მოთხოვნები ქალებისათვის სამოქალაქო და პოლიტიკური 

უფლებების მოპოვებისათვის ბრძოლას უკავშირდება. ჩვენი მიზანია ნათლად წარმოვაჩინოთ 

პირველი ტალღის, როგორც ქალთა მოძრაობის წარმოშობის მიზეზები, ამავე ტალღის 

ფემინისტების მოთხოვნები და  მათ მიერ გამოყენებული ბრძოლის სტრატეგიები. 

ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის ინსტრუმენტი, როგორიცაა 

შინაარსობლივი ანალიზი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, მრავალფეროვანი სამეცნიერო 

ლიტერატურის საფუძველზე სიღრმისეულად შევისწავლოთ საკვლევი საკითხი. 

ამგვარად, ფემინიზმი,როგორც კრიტიკული თეორია მრავალი წლის ქარცეცხლშია 

გამოვლილი და ძალიან ბევრი ქალის ცხოვრება შეცვალა უკეთესობისკენ. მიუხედავად მისი 

ხარვეზებისა, რომელიც მას ახლდა თან, პირველმა ტალღამ საფუძველი ჩაუყარა მეორე 

ტალღას და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქალის, როგორც მოქალაქის ფუნდამენტური  

უფლებების მოპოვებაში.  

საკვანძო სიტყვები: ფემინისტური მოძრაობა, ფემინიზმის პირველი ტალღა, ქალთა 

უფლებები, განათლების უფლება, ხმის უფლება, ქალთა განმათავისუფლებელი მოძრაობა.  

Abstract 

Women have had to live under the influence of injustice and stereotypes firmly established in society 

for many centuries. They had to go through a long, contradictory and difficult path to gain civil and 

political rights. 

The conference report discusses the first wave of feminism and its achievements, which were founded 

in the context of industrial society and liberal politics. In the centuries-old beliefs and ideas, a woman's 

role was traditionally limited to raising children and family-relationships. No one was able to voice 

women's desires and heartaches until women themselves spoke up and asked questions that had not 

been asked before. The first wave of feminism is a kind of echo of this women's protest, which as a 

movement spread widely in the United States of America and Europe, therefore its main demands are 

related to the struggle for obtaining civil and political rights for women. Our goal is to clearly present 

the reasons for the emergence of the first wave as a women's movement, the demands of feminists of 

the same wave and the strategies of struggle used by them.  

While working on the paper, a qualitative research tool, such as content analysis, was used, which 

allows us to deeply study the research question based on a variety of scientific literature.  
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Thus, feminism as a critical theory has been exposed for many years and has changed the lives of many 

women for the better. Despite its attendant flaws, the first wave laid the foundation for the second 

wave and played an important role in women's fundamental rights as citizens. 

Key words: feminist movement, the first wave of feminism, women's rights, education right,voice 

freedom, women's liberation. 
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ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვის სამართლებრივი მდგომარეობა 

მარიამ კაციაშვილი, 

თეონა კაპანაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საკონფერენციო ნაშრომი ეხება, მთელს მსოფილიოში გავრცელებულ ერთ - ერთ ყველაზე 

მტკივნეულ და პრობლემურ თემას: ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვის სამართლებრივ 

მდგომარეობას. თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ თვითონ ოჯახის ინსტიტუტი 

უმნიშვნელოვანესია თავისი არსით, რადგანაც სწორედ ის აძლევს დასაბამს ცოლქმრულ 

ცხოვრებას და შესაბამისად მათ პასუხისმგებლობას თავიანთი შვილებისადმი.  

იქიდან გამომდინარე, რომ თანამედროვე სამყაროში ქორწინების რეგისტრაციაზე მეტი 

განქორწინებაა, ან კიდევ ქორწინება არარებისტრირებულია, დიდ გავლენას ახდენს 

გლობალურ სტატისტიკურ მონაცემებზე და გვაძლეევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ბავშვები, 

რომლებიც ქორწინების გარეშე იბადებიან ხშირად შესაძლოა დაუცველ გარემოში 

იმყოფებოდნენ. სწორედ, რომ ახალი ტენდენციების გამო, სადაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანი 

გახდა თანაცხოვრებაში მყოფი არარეგისტრირებული ქორწინება ან დაუქორწინებლად ბავშვის 

ყოლა, ამან კიდევ უფრო გაზარდა არარეგისტრირებულ ქორწინებაში დაბადებული ბავშვთა 

პრობლემები და სტატისტიკა. 

ამ თემას აქტუალურს ისიც ხდის, რომ იზრდება ფაქტები, როდესაც მშობლები, 

არარეგისტრირებული ქორწინების გამო, უარს ამბობენ თავიანთ შვილებზე, რათა თავიდან 

აირიდონ მოსალოდნელი გართულებები და პრობლემები.  

დამატებით ისიც უნდა ითქვას, რომ ზემოაღნიშნულ ფაქტებს თან სდევს ხოლმე ისეთი 

პრობლემა როგორიცაა: მამობის და დედოების დადგენა. აქ დაცული უნდა იყოს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესი, რათა არ მოხდეს მისი ფსიქიკისა და ნერვული სისტემის დაზიანება. 

დედობის დადგენასთან დადგენისაგან განსხვავებით, რაც დაბადების ფაქტით მტკიცდება, 

მამობის დადგენა მეტად უფრო კომპლექსურია, რადგანაც ის მოიცავს ნებაყოფლობითი ან 

სასამართლო გადაწყვეტილებით აღიარებას. 

აქედან გამომდინარე, ჩვენი ნაშრომის ამოცანა გახლავთ ის, რომ მნიშვნელოვდან განვიხილოთ 

ყველა მნიშვნელოვანი თემა ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვის სამართლებრივი 

მდგომარეობაზე. ამასთანავე, ვთვლით, რომ ეს არის თანამედროვე სამყაროში საკმაოდ 

აქტუალური და პრობლემური თემა. სწორედ, რომ ამ ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო, 

ჩვენი მიზანია წვლილი შევიტანთ ამ თემის უკეთ განხილვასა და მისი პრობლემატიკის უკეთ 

წარმოჩენაში.  

საკვანძო სიტყვები: ქორწინების გარეშე დაბადებული ბავშვი, ქორწინება, სამართლებრივი 

ურთიერთობები, უფლებები, მამობის დადგენა. 
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Abstract 

The conference paper deals with one of the most painful and problematic topics spread throughout the 

world: the legal status of a child born out of wedlock. It should be said from the beginning that the 

institution of the family itself is the most important in its essence, because it is the one that gives rise to 

married life and, accordingly, their responsibility to their children. 

The fact that in the modern world there are more divorces than registered marriages, or even 

unregistered marriages, has a large impact on global statistics and allows us to say that children who are 

born out of wedlock may often be in a vulnerable environment. Because of the new trends where 

unregistered cohabiting marriages or having children out of wedlock became more important, this 

further increased the problems and statistics of children born in unregistered marriages. 

What makes this topic relevant is the growing number of facts when parents, due to unregistered 

marriages, give up their children in order to avoid expected complications and problems. 

In addition, it should also be said that the above-mentioned facts are accompanied by such a problem 

as: determining paternity and motherhood. Here, the best interest of the child should be protected, so 

as not to damage his psyche and nervous system. Unlike the establishment of paternity, which is 

established by the fact of birth, the establishment of paternity is much more complex, as it involves 

voluntary or judicial recognition. 

Therefore, the task of our work is to consider all important topics on the legal status of a child born out 

of wedlock. At the same time, we believe that this is a very relevant and problematic topic in the modern 

world. Precisely because of the reasons listed above, our goal is to contribute to a better discussion of 

this topic and a better presentation of its problems. 

Key words: child born out of wedlock, marriage, legal relations, rights, paternity determination.  

საადვოკატო საიდუმლოების დაცვის თავისებურებები სამოქალაქო 

სამართალში 

ანი ხურცილავა, 

მაიკო მარკოიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

დღესდღეობით ადვოკატთა რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა და მეტად აქტუალურ 

პროფესიად იქცა. ბევრია მოწოდებული, სხვათა უფლებები შეუპოვრად დაიცვას და 

წარმატებით იპაექროს სასამართლოში, ამისათვის კი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია 

ადვოკატსა და კლიენტს შორის ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა. დასაწყისშივე 

აღსანიშნავია, რომ კანონმდებლობაში გვხვდება ტერმინი „პროფესიული საიდუმლოება“, 

თუმცა იურიდიულ ლიტერატურაში აქტიურად გამოიყენება ტერმინი „საადვოკატო 
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საიდუმლოება.“ ამასთან კავშირში გასარკვევია, რამდენად ურთიერთმფარავია ეს ტერმინები. 

საკითხი მნიშვნელოვანია იმისათვისაც, რომ დაზუსტდეს პასუხისმგებელი სუბიექტი, 

შესაბამისად, პრაქტიკული თვალსაზრისითაც საინტერესოა.  

საყურადღებოა, რომ საქმის ყოველმხრივ შესასწავლად ადვოკატმა უნდა იცოდეს თითოეული 

დეტალი, რაც თავისთავად ისევ კლიენტის სასარგებლოდ აისახება შედეგზე, თუმცა უდავოდ 

რთულია, უცხო ადამიანს გაანდო საკუთარი საიდუმლოება. პრობლემა უფრო მწვავე ხასიათს 

იძენს იმის გათვალისწინებით, რომ როცა კლიენტი მიაწვდის აუცილებელ კონფიდენციალურ 

ინფორმაციას ადვოკატს, დასაწყისში უცნობია, მომავალში როგორ განვითარდება მოვლენები 

და როგორ იქნება ეს მონაცემები გამოყენებული. მართალია, კლიენტის მიერ ადვოკატისთვის 

გადაცემული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და ასეთი მონაცემების გაუმჟღავნებლობა 

კანონით არის დაცული, მაგრამ, ამავე დროს, არსებობს კანონით მოუწესრიგებელი 

ურთიერთობები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს მანკიერი პრეცედენტების 

ჩამოყალიბებას. ამ კუთხით საინტერესოა, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია იცავს 

თუ არა საადვოკატო საიდუმლოებას და როგორია მასზე ევროპული პრაქტიკა.  

ამასთან, საკითხი აქტუალურია, რადგან უკავშირდება ადვოკატის მოქმედების სტრატეგიას, 

სხვადასხვა საქმეზე კლიენტთა ინტერესების დაცვასა და ადვოკატის გამოხატვის 

თავისუფლების ფარგლებს, ხოლო ამ ფარგლების დარღვევის საფრთხე შეიძლება დაცვის 

ნებისმიერ ეტაპზე არსებობდეს. ასევე, საქმე ეხება წარმომადგენ-ლობითი უფლებამოსილების 

წესისამებრ შესრულებასა და სამოქალაქო საქმეებზე კლიენტის კონფიდენციალური 

ინფორმაციის დაცვას. საიდუმლოების გამჟღავნებას, თავის მხრივ, ემატება გამოხატვის 

თავისუფლების ფარგლების დარღვევაც, როცა ადვოკატმა კლიენტის დასაცავად შეიძლება 

ზღვარს გადააბიჯოს და ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის ფარგლებს გასცდეს. ბუნებრივია, 

ნებისმიერ კლიენტს დაებადება კითხვა: როგორი ხასიათისაა საადვოკატო საიდუმლოება _ 

აბსოლუტური თუ რელატი-ური? რა მექანიზმი იქნება გამოყენებული იმ შემთხევევაში, თუ 

ადვოკატი საიდუმ-ლოებას გაამჟღავნებს, ან მისი გამოხატვის ფარგლები არაეთიკურობაში 

გადაიზრდება? კმარა კი მხოლოდ ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა სავალალო 

შედეგებისგან თავის ასარიდებლად მაშინ, როცა ოჯახის წევრებს შორისაც კი რთულია 

ნდობაზე ურთიერთობის დამყარება? ამ საკითხების განხილვა აქტუალურია არა მხოლოდ 

ეროვნული კანონმდებლობის, არამედ საერთაშორისო ასპექტის გათვალისწინებით. 

მედიაციის ინსტიტუტის მნიშვნელობა სამართლებრივ სისტემაში და 

წარმომადგენლის ეთიკური ვალდებულებების როლის განსაზღვრა 

ელენე წოწონავა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

მედიაცია ახალი ინსტიტუტია როგორც საზღვარგარეთის პრაქტიკის, ისე 

საქართველოსთვისაც. ჩვენს საკანონმდებლო სივრცეში ის 2011 წელს ჩნდება და მას შემდეგ 

თანდათანობით იმკვიდრებს თავს დავათა გადაწყვეტაზე ისეთი მონოპოლისტის გვერდით, 
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როგორიც სასამართლო სისტემაა. საზოგადოების ცნობადობის დონე ამ ინსტიტუტის მიმართ 

არც თუ ისე მაღალია. შესაბამისად , ბუნებრივის მოსახლეობის დიდ ნაწილს უჩნდება კითხვა , 

თუ რას წარმოადგენს მედიაცია ? რითაა გამორჩეული და რა უპირატესობა აქვს მას საქმის 

სასამართლოში განხილვასთან შედარებით? აღნიშნული საკითხის განხილვა მით უფრო 

რთულია ისეთი ტიპის ადრესატთათვის, როგორიც ქართული საზოგადოებაა, რადგან 

ჩვენთვის ყველაფერი ახლის მიღება სირთულეს, ეჭვებსა თუ გაუბედაობას უკავშირდება . 

მიუხედავად ამისა, როდესაც საქმე მედიაციას ეხება, ქართულ საზოგადოებასაც კი შეუძლია 

გამოვიდეს კომფორტის ზონიდან და გამბედავად აირჩიოს მედიაცია დავის მოსაგვარებლად. 

რატომ?! - იმიტომ, რომ ესაა გამოსავალი, რომელიც ყველას აკმაყოფილებს. 

თუმცა იმთავითვე აღსანიშნავია რომ მედიაციის ინსტიტუტის დანერგვას მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკაში აშკარა მხარდაჭერა არ მოუპოვებია.ამ მხრივ მეტად 

პრობლემურია წარმომადგენლის როლი მედიაციის პროცესში. მხარეთა წარმომადგენლების 

მოქმედება, როგორც წესი, მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მედიაციის პროცესის შედეგებს. 

ადვოკატებს უდიდესი როლი აკისრიათ როგორც წინასამედიაციო, მოსამზადებელ ეტაპზე, 

ასევე უშალოდ მედიაციის პროცესში.  

საკვანძო სიტყვები: მედიაცია, მედიატორი,  ეთიკა, სამედიაციო მორიგება, ადვოკატ-

წარმომადგენელი, კონფიდენციალურობა, ფორმალიზმი, კეთილსინდისიერება, 

მიუკერძოებლობა, თანასწორობა, თვითგამორკვევა, კონსესუსი. 

Abstract 

Mediation is a new institution both for foreign practice and for Georgia. It appeared in our legislative 

space in 2011, and since then it has been gradually establishing itself next to such a monopolist as the 

judicial system. Public awareness of this institution is not very high. Accordingly, a large part of the 

population naturally asks what mediation is? How is it different and what are its advantages compared 

to the consideration of the case in court? Discussion of the mentioned issue is even more difficult for 

such type of addressees as the Georgian society, because for us, accepting everything new is connected 

with difficulty, doubts and timidity. Nevertheless, when it comes to mediation, even Georgian society 

can step out of its comfort zone and boldly choose mediation to resolve a dispute. Why?! - Because this 

is a solution that satisfies everyone. 

However, it should be noted that the introduction of the institution of mediation has not gained clear 

support in the practice of different countries of the world. In this regard, the role of the representative 

in the mediation process is very problematic. The actions of the representatives of the parties, as a rule, 

significantly determine the results of the mediation process. Lawyers play a major role both in the pre-

mediation and preparatory stages, as well as in the mediation process. 

Keywords: Mediation, Mediator Ethics, Mediated settlement, Lawyer-representative Privacy, 

Formalism, Conscientiousness, Impartiality, Equality Self determination Consensus. 
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განქორწინება 

სოფიო მაჩკალოვი, 

ალექსანდრა ჯორბენაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საოჯახო სამართალი კერძო სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგია, 

რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერთა მიერ აქტიურად არის შესწავლილი და 

გამოკვლეული, მაინც ამოუწურავი და სიახლეებით სავსე სფეროა. საოჯახო სამართალთან 

დაკავშირებული დავები საკმაოდ ხშირია. 

მოცემული ნაშრომი ეხება საოჯახო სამართალის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ყველასათვის 

ნაცნობ საკითხს, როგორიცაა განქორწინება. განქორწინებისას იგულისხმება, რომ ქორწინება 

მოხდა კანონის მოთხოვნათა საფუძველზე, განსაზღვრული დროის განმავლობაში არსებობდა 

მეუღლეებს შორის წარმოშობილი საოჯახოსამართლებრივი ურთიერთობანი, მაგრამ შემდეგ 

იგი, ისევ მეუღლეთა ნების გამოვლენის საფუძველზე შეწყდა. 

საინტერესოა თუ როგორ ხდებოდა განქორწინება ადრე. განქორწინების საკითხი 

ისტორიულად სხვადასხვანაირად წყდებოდა. ქართული სამართალი, სხვა ქვეყნების 

სამართლის მსგავსად, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში უშვებდა განქორწინებას. 

განქორწინების უპირატესი უფლება კი კაცს უფრო ჰქონდა, ვიდრე ქალს.  

განქორწინების საფუძველი შეიძლება იყოს მთელი რიგი მიზეზები, რაზეც მეუღლეები ვერ 

შეთანხმდნენ ურთიერთთანაცხოვრების პერიოდში. ამიტომაც მათ კანონი აძლევს უფლებას, 

განქორწინდნენ, რისთვისაც ისინი, დავის არარსებობის შემთხვევაში, მიმართავენ 

ტერიტორიულ სამსახურს, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში კი სასამართლოს. 

საკვანძო სიტყვები: საოჯახო სამართალი, განქორწინება, ტერიტორიული სამსახური. 

Abstract 

Family law is one of the most important branches of private law, which, despite being actively studied 

and researched by scientists, is still an inexhaustible field full of innovations. Disputes related to family 

law are quite common. 

This paper deals with one of the important and familiar issues of family law, such as divorce. Divorce 

means that the marriage took place on the basis of the requirements of the law, during a certain period 

of time there were family legal relations between the spouses, but then it was terminated again based 

on the will of the spouses. 

It is interesting how divorce was done before. The issue of divorce was historically resolved in different 

ways. Georgian law, like the law of other countries, allowed divorce only in special cases. A man had 

more right to divorce than a woman. 
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The grounds for divorce can be a number of reasons that the spouses could not agree on during their 

cohabitation. That is why the law gives them the right to divorce, for which they, in the absence of a 

dispute, apply to the territorial service, and in other cases to the court. 

Keyword: Family law, Divorce, Territorial service. 

საქორწინო ხელშეკრულება 

გურამი ბეგიაშვილი, 

მარიამ მაზიაშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ქორწინება ოჯახის შექმნის საფუძველია. ამ დროს ქალი და მამაკაცი აწერენ ხელს და 

ადასტურებენ, რომ მათ სურთ მთელი ცხოვრება გაატარონ ერთად, მაგრამ არსებობს იმის 

საშიშროება, რომ ქალი და მამაკაცი ვერ შეეწყობიან ერთმანეთს, ამიტომ, რომ არ მოხდეს 

სხვადასხვა გაუგებრობა და სასამართლოში დავის წარმოშობა, წყვილები დებენ საქორწინო 

ხელშეკრულებას, რომელიც საკმაოდ საინტერესო ინსტიტუტია.  

ნაშრომის ძირითადი მიზანი არის საქორწინო ხელშეკრულების დადებითი მხარეების 

წარმოჩენა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ტრადიციული, საზოგადოება 

ფიქრობს, რომ საქორწინო ხელშეკრულება არის არატრადიციული და მისი დადება ნიშნავს 

იმას, რომ წყვილი უკვე ფიქრობს დაშორებაზე. ნაშრომში მოყვანილი იქნება სტატისტიკა, 

რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენად ხშირად ინგრევა საქართველოში ოჯახები და რაში 

ეხმარება წყვილებს საქორწინო ხელშეკრულება. ნაშრომში ხაზი გაესმება იმას, რომ 

საქართველოში ეს ინსტიტუტი უცნობია საზოგადოებისათვის და ამ საკითხში საზოგადოების 

ცნობიერების გაზრდა მნიშვნელოვანია. ნაშრომში ვეცადეთ წარმოგვედგინა ყველა ის 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აქტუალური და მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან 

მიმართებით. ვინაიდან ეს ხელშეკრულება არც ისე პოპულარულია და ბევრ კითხვის ნიშნებს 

ბადებს საზოგადოებაში, შევეცადეთ ამ ხელშეკრულების პოპულარიზებაში ჩვენი წვლილი 

შეგვეტანა. 

საკვანძო სიტყვები: ინსტიტუტი, ხელშეკრულება, არატრადიციული, ტრადიციული. 

Abstract 

Marriage is a base of the family. By signing this document man and woman agree that they are witling 

to spend the rest of their lives together. But unfortunately there is always a chance that the said man 

and women will not be a perfect pair, so for that reason, to avoid any misunderstandings and dispute in 

court. Couples sign the marriage contract, which is a very interesting institution. 

The main purpose of this paper is to present positive sides of the marriage contract. 
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Based or the traditional beliefs of our country, society is against marriage contract, because they believe 

its non traditional and by signing the contract. The couples is open to the idea of splitting up. 

In this paper, there will be some statistics, showing us how often the families break up in Georgia and 

how the marriage contract helps the couples. 

The major emphasis is made on the fact that Georgian society is not familiar to the said institution And 

it is really important to raise awareness.  

In this study, we tried to present all the significant issues that are relevant to this issue. 

Since, this contract is not that popular and causes many question marks in the society, we tried to make 

our contribution to its popularization. 

keywords: institution, contract, unconventional, traditional. 

საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება და მისი 

შედარებითსამართლებრივი ანალიზი 

ლუკა ნემსაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

საკონფერენციო ნაშრომში განიხილება საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების 

უფლების ძირითადი ასპექტები. დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოში ადამიანს, 

როგორც ინდივიდს და მის უფლებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ევროპული 

კონსტიტუციის უმრავლესობა არ იცნობს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლების 

ისეთ კონსტიტუციას, რომელიც ჩამოყალიბებულია საქართველოს კონსტიტუციაში და 

სწორედ ამ საკითხზე იქნება ყურადღება გამხვილებული. ადამიანის პიროვნების თავისუფალი 

განვითარების გარეშე შეუძლებელია საზოგადოებრივი პროგრესი, თითოეული ადამიანის 

პიროვნული ბედნიერება. პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლების მფლობელია 

ყველა ფიზიკური პირი და ამ უფლებაში თვითნებური ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან იქნება 

უსამართლო.  

ყველა ფაქტის განხილვისა და გაანალიზებით ნაშრომის მთავარ მიზანს წარმოადგენს 

საკუთარი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლების არსის განსაზღვრა ჩვენს 

კანონმდებლობაში.  

საკვანძო სიტყვები: განვითარება, კონსტიტუცია, თავისუფლება.  

Abstract 

The main aspects of the right to free development of one's personality are discussed in the conference 

paper. In a democratic and legal state, a person as an individual and his rights are given special 
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importance. The majority of European constitutions do not recognize the constitution of the right to 

free development of the individual, which is established in the Constitution of Georgia, and attention 

will be paid to this issue. Without the free development of the human personality, social progress and 

the personal happiness of each person are impossible. Every natural person has the right to free 

development of personality, and arbitrary interference with this right by the state will be unjust. 

By reviewing and analyzing all the facts, the main goal of the paper is to determine the essence of the 

right to free development of one's personality in our legislation. 

Key words: development, constitution, freedom. 

საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემის ქართული მოდელი - 

ინსტიტუციონალური და პროცედურული გამოწვევების მიმოხილვა და 

ანალიზი  

ნინო ჯავახიშვილი, 

ანი თუთისანი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის გამართულობა ქართული საჯარო სამსახურისათვის 

დღემდე აქტუალურ გამოწვევად რჩება, იმის გათვალისწინებით, რომ ის 2018 წლიდან 

დაინერგა და ჯერ კიდევ ახალ ინსტიტუტად ითვლება. სისტემის იმპლემენტაციის პროცესის 

ანალიზისას გამოიკვეთა საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიგნებები, რომლებიც 

წარმოდგენილი ნაშრომის ფარგლებში ავტორთა მიერ სხვადასხვა კონტექსტში იქნება 

განხილული.  

საჯარო სამსახურში შესრულებული სამუშაოს შეფასების საკითხი რეგულირდება მთავრობის 

N220 დადგენილებით “პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ”. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონისა და N220 დადგენილების 

შესწავლის შემდგომ წინამდებარე ნაშრომის ფარგლებში გამოვყავით ყველა ის ასპექტი, 

რომელიც მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს შეფასების სისტემის პროცესის ეფექტიანი 

წარმართვისათვის.  

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია შეფასდეს საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში 

დანერგილი პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების სისტემა, მათ შორის, შეფასების 

პროცედურები, მიზნები, მეთოდები, შედეგები, მნიშვნელობა და ზეგავლენა ორგანიზაციულ 

განვითარებაზე. ნაშრომი, აგრეთვე, მიზნად ისახავს საჯარო მოხელეთა შეფასების 

სისტემასთან დაკავშირებული იმ საკვანძო საკითხების იდენტიფიცირებას, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს საჯარო სამსახურში შეფასების სისტემის წარმატებით ფუნქციონირებას. ნაშრომი 

ასევე შეეხება შეფასების შედეგების გასაჩივრების შემთხვევებთან დაკავშირებით არსებული 

დავების მიმოხილვასა და სასამართლო პრაქტიკას. 
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წარმოდგენილი საკითხის კვლევის შედეგად შესაძლებელი გახდა გაგვეანალიზებინა, თუ 

როგორ მიმდინარეობს შეფასების პროცედურა ქართულ რეალობაში, რის საფუძველზეც 

შევიმუშავეთ გარკვეული რეკომენდაციები პროცესის განვითარებისა და არსებული 

გამოწვევების გადალახვის შესახებ. ნაშრომში, აგრეთვე, განხილული იქნება საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკა. და ბოლოს, ავტორთა მიერ შემოთავაზებული იქნება სამომავლო 

პერსპექტივები, რომლებიც მიზნად ისახავს ეროვნული პრაქტიკის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო მოხელე, შეფასების სისტემა, შეფასების მეთოდები შეფასების 

შედეგის გასაჩივრება, სასამართლო პრაქტიკა, საერთაშორისო გამოცდილება, შეფასების 

პროცესის გაუმჯობესების სტრატეგია. 

Abstract 

The efficiency of the civil servant evaluation system remains an actual challenge for the Georgian civil 

service, considering that it was introduced in 2018 and is still referred to as a new institution. The 

analysis of the system implementation process revealed some interesting and important findings, which 

will be further discussed in the framework of the presented paper.  

The evaluation process of the work performed in the public service is regulated by Government 

Resolution No. 220 - "On approval of the rules and conditions for evaluation of professional civil 

servants." This resolution and Georgia's Law on Public Service represent important normative sources 

of the given research.  

The aim of the paper is to analyze the evaluation system of professional civil servants introduced as a 

result of the public service reform, in particular, evaluation procedures, goals, methods, results, and 

impact on organizational development. Also, the paper aims to identify the crucial issues related to the 

evaluation system in the public service, which contribute to the successful functioning of the system 

itself. In this section, the paper offers a thematic overview of disputes and judicial practice related to 

appeals of assessment results. 

As a result of the research, it was possible to analyze how the procedure of evaluation of civil servants 

is carried out in the Georgian reality, based on which we developed some recommendations for 

improving the process and overcoming a number of challenges. 

At the end of the paper, several examples of the best international practices will be presented, and the 

authors' opinions regarding the appropriateness of their reception will also be expressed. 

Key words: civil servant, evaluation system, evaluation methods, appeal of the evaluation result, judicial 

practice, international experience, strategy for improving the evaluation process. 
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სასამართლო პროცესი და მტკიცებულებები ძველ ქართულ სამართალში  

დალი მოსიაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში - „სასამართლო პროცესი და მტკიცებულებები ძველ ქართულ სამართალში“ 

შევისწავლეთ საქართველოში სამართალ წარმოების განვითარების ისტორიული ასპექტები. 

გავეცანით სხვადასვა მეცნიერთა ნაშრომებს, რომლებიც უკავშირდებოდა ჩვენი ქვეყნის 

სასამართლო პროცესის შესწავლას, კერძოდ სამართალ წარმოების ეტაპებს და 

მტკიცებულებათა სახეებს, რომლებიც გამოიყენებოდა დროის კონკრეტულ პერიოდში. 

ისტორიული წყაროების შესწავლისას განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ ისეთ 

სამართლებრივ ძეგლებზე, როგორიცაა ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნი და ბაგრატ IV-ის მიერ 

შედგენილი ოპიზის სიგელი, რომელიც ჩვენამდე მოღწეული უძველესი ძეგლია სასამართლო 

პროცესთან დაკავშირებული. დავახასიათეთ და ავტორისეული ინტერპრეტაცია მივეცით 

საქართველოში ისტორიულად სამართალწარმოებისას გამოყენებულ ისეთ მტკიცებულებებს 

როგორებიცაა: შანთი, ცოდვის მოკიდება, მოწმის ჩვენება (რომელიც გამოიყენებოდა 

ინსტიტუციურად განვითარებულ პერიოდში), ფიცი და სხვა. ასევე ყურადღება გავამახვილეთ 

სასამართლო პროცესში მონაწილე პირებზე: მდივანბეგი, იასაული, მსაჯული და ა.შ. 

დასასრულს გავაკეთეთ არგუმენტირებული დასკვნები და აღვნიშნეთ - მიუხედავად იმისა, 

რომ საქართველო არ არის მდიდარი სამართლებრივი წყაროებით, იგი გამოირჩევა 

თავისებურებებით და ინდივიდუალიზმით, ვფიქრობთ საინტერესოა მისი შესწავლა. 

საკვანძო სიტყვები: სასამართლო პროცესი, სასამართლო მტკიცებულება, ისტორიული წყარო 

Abstract 

In this paper - ""Trial and evidence in old Georgian law"" we studied the historical aspects of the 

development of legal proceedings in Georgia. We got acquainted with the works of different scientists, 

which were related to the study of the judicial process of our country, in particular, the stages of legal 

proceedings and the types of evidence that were used in a specific period of time. When studying 

historical sources, we paid special attention to such legal monuments as the law book of Vakhtang VI 

and the deed of Opiza drawn up by Bagrat IV, which are the oldest surviving monuments related to the 

judicial process. We characterized and gave an authorial interpretation to the evidence used in Georgia 

historically during legal proceedings, such as: hang of sin, testimony of a witness (which was used in the 

institutionally developed period), oath and others. We also focused on the persons participating in the 

court process: Mdivanbeg, Iasauli, Judge, etc. At the end, we made reasoned conclusions and noted - 

although Georgia is not rich in legal sources, it is distinguished by its peculiarities and individualism, 

we think it is interesting to study it. 

Keywords: trial, court evidence, historical source. 
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საარჩევნო ბარიერის მნიშვნელობა საარჩევნო სისტემებში  

ნინო იორამაშვილი 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

დემოკრატიულ სისტემაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება არჩევნების სამართლიანობას, 

რასაც დიდწილად განაპირობებს საარჩევნო სისტემა. ვერ ვუგულებელვყოფ იმ ფაქტს, რომ 

საარჩევნო ბარიერი და ზოგადად საარჩევნო სისტემები საქართველოს პოლიტიკური კრიზისის 

ფონზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და კომპლექსური საკითხია, რომელზე მსჯელობაც 

და შეფასებაც გახლავთ ფუნდამენტური მნიშვნელობის.  

საკონფერენციო ნაშრომში გადმოცემულია ის თუ რას მოიაზრებს პარლამენტი და რამდენად 

დიდი მნიშვნელობა აქვს მას ჩვენი ქვეყნისთვის. ნაშრომში დეტალურად არის განხილული, 

საარჩევნო სისტემის მნიშვნელობა.  

ასევე, საარჩევნო სისტემების სახეები და მათი მნიშვნელობა - როგორც მაჟორიტარული და 

პროპორციული ისე შერეული საარჩევნო სისტემა. თითოეულის დახასიათებისას გავიგებთ მათ 

უარყოფით და დადებით მხარეებსაც. აღნიშნულ თემაზე საუბრისას ყურადღებას ვამახვილებ 

საარჩევნო სისტემების ერთ-ერთ მთავარ განმასხვავებელ ნიშანზე- საარჩევნო ბარიერზე და მის 

სახეებზე. 

რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოს მაგალითს - სააქართველოს პირველი დემოკრატიული 

რესპუბლიკიდან დღემდე არაერთი არჩევნები ჩატარდა. ვრცლად ვისაუბრებ საქართველოში 

არჩევნების სახეებზე ისტორიულად და მათი ბარიერის პროცენტულობაზე. აქვე, შესწავლილი 

მაქვს საარჩევნო ბარიერი (პროცენტულად), რომელიც შესაძლოა იყოს გამოსადეგი და 

ოპტიმალური საქართველოს რეალობისათვის. 

Abstract 

Justise has an important role in democratic system, which is conditioned by the electoral system.  

My letter contains, what parliament means, and why is it so considerable for our country. As we all 

know, parliaments are selected for four years in Georgia, but we should have a minimum acknowledge, 

what is election, which has long characterized a democratic society.  

We must not forget also types of electoral systems and their significance, which are both majoritarian 

and proportional as well as mixed. In describing each, we will understand their pros and cons. While 

talking about this topic, I will mostly be focused on one of the main distinguishing marks of electoral 

systems, - on the electoral threshold and its faces, which are formal and natural or effective ones. 

It is also worth noting that I will briefly review examples of Germany, New Zealand, and Georgia, which 

is international experience. As for the example of Georgia – numerous of elections have been held since 

the First Democratic Republic of Georgia. 



 
 

-115- 
 

სეუ და მეცნიერება 

შრომის სამართლის 1991 წლის 14 ოქტომბრის №91/533/EEC და 1999 წლის 

28 ივნისის №1999/70/EC დირექტივებით განსაზღვრული ევროპული 

სტანდარტები და მათი ასახვა საქართველოს კანონმდებლობაში  

ირაკლი ლეონიძე 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

ალექსანდრე ნოზაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

შრომის სამართალში ევროპული სტანდარტების ასახვის მნიშვნელობას განაპირობებს მათი 

ეროვნულ კანონმდებლობაში დანერგვა. ეს სტანდარტები წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად 

ხაზს შრომის სამართლის განვითარებისთვის, როდესაც სტანდარტი მკვიდრდება იმ დათქმით, 

რომ შრომის სამართალი არ იყოს პირობითი და კანონმდებლობამ შეიძინოს რეალური მოტივი 

უკეთესი სამუშაო პირობებისა და მხარეთა უფლებების, შრომის უსაფრთხოების დასაცავად. 

1991 წლის 14 ოქტომბრის №91/533/EEC დირექტივის მიზანი დასაქმებულთა მოპყრობისა და 

შრომითი ურთიერთობის გამჭვირვალობის მექანიზმების ფორმირების საკითხისთვის 

მოიცავს ამ მიზნის მიღწევის საშუალებებისა და სახელმწიფოთა ვალდებულებების გარკვევის 

აუცილებლობას, რაც ვრცელდება სასყიდლიან შრომით ურთიერთობაზე. სამართლებრივი 

მექანიზმის ამოქმედებისთვის მნიშვნელოვანია, შრომითი ურთიერთობის სასყიდლიანობის 

შესახებ ეროვნულ დონეზე შესაბამისი ნორმის არსებობა.  

1999 წლის 28 ივნისის საბჭოს 1999/70/EC დირექტივის მიზანია ვადიანი და დროებითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების დაცვა არათანაბარი მოპყრობისა და ვადიანი 

შრომითი ხელშეკრულების გაფორმების არაჯეროვანი, მათ შორის არამართლზომიერი 

თანმიმდევრობისგან. აკრძალულია ვადიან სამუშაოზე დასაქმებულ პირთა განსხვავებული 

მოპყრობა უვადოდ დასაქმებულ პირთან შედარებით, როდესაც უპირატესობა არ არის 

ნაკარნახევი რაიმე ობიექტური გარემოებით და არ არსებობს მსგავსი მოპყრობის საფუძველი. 

დაუშვებელია უვადოდ დასაქმებული პირისთვის უპირატესობის მინიჭება, ყოველგვარი 

ობიექტური გარემოების მიზეზგარეშე. დადგენილია ვადიან სამუშაოზე დასაქმებული პირის 

სამუშაო ანაზღაურების საკითხი. 

ევროპული სტანდარტების საქართველოს კანონმდებლობაში ასახვის თვალსაზრისით, 

№91/533/EEC დირექტივის მიზანთან შესაბამისობისა და დირექტივის მოქმედების ფარგლების 

დადგენისთვის დასაშვებია ცვლილების განხორციელება საქართველოს შრომის კოდექსის მე-

2 მუხლის მე-2 პუნქტში ახალი წინადადების დამატებით, რომელიც მიანიშნებს შრომითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე ჩამოყალიბებული ურთიერთობის დამატებით მნიშვნელობას. 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების მიწოდების ფორმასთან დაკავშირებით 

შესაძლებელია ცვლილება განხორციელდეს შრომის კოდექსის მე-12 და მე-14 მუხლში. ვადიანი 

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტის 

ჩამოსაყალიბებლად. არსებითი პირობების მიწოდების ფორმა დაუკავშირდეს სხვა 
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სამართლებრივი მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის მიწოდების საკითხს და განისაზღვროს 

ვადები. №1999/70/EC დირექტივის მიზნებისთვის გარკვეული ფუნქცია შეიძინა შრომის 

კოდექსში დღემდე განხორციელებულმა ცვლილებებმა, თუმცა პანდემიურმა და პოსტ-

პანდემიურმა ვითარებამ წარმოაჩინა რეგულაციის სისუსტე. ეს გამოწვევა ნორმის შეცვლის 

აუცილებლობას არ მოიცავს და მასში მოაზრებულია დამსაქმებლის კერძო ინტერესის, 

ანაზღაურების სახით დასაქმებულისთვის საარსებო წყაროს უზრუნველყოფისა და 

უმუშევრობის დაბალანსება. ე.ი. მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ნორმატივები არსებითად 

სწორ ხედვას დაეფუძნოს და განმტკიცდეს პრაქტიკულად.  

ამდენად, სადაც შრომის კონსტიტუციური თავისუფლებაა იქვე უნდა იყოს მისი დაცვის 

საშუალებაც. დამსაქმებლისა და დასაქმებულის მიერ შრომის სამართლის სტანდარტებისა და 

მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობა სწორედ ის შემთხვევაა, როდესაც Ignorantia juris nocet 

(კანონის არცოდნა გვავნებს). ქართულ რეალობაში, ამ ორი დირექტივის ასახვა შესაბამისი 

მყარი გარანტიების შემოღების გარეშე განხორციელდა, რაც წარმოშობს პრობლემებს შრომითი 

ხელშეკრულების მხარეთა უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების დასაცავად.  

საკვანძო სიტყვები: საქართველოს შრომის კოდექსი, ევროპული სტანდარტები, დამსაქმებელი, 

დასაქმებული, უფლების დაცვა, ჰარმონიზაცია. 

Abstract 

The importance of European standards in labor law is determined by their implementation in national 

legislation. Each standard represents one of the main lines for the development of labor law, when it is 

established with the reservation that the labor law is not conditional and the legislation acquires a real 

motive to protect working conditions and the rights of the parties, also, safety. 

The purpose of Directive 91/533/EEC on the treatment of employees and the formation of mechanisms 

for the transparency of labor relations includes the need to clarify the means of achieving this goal and 

the obligations of states that apply to wage labor relations. It is important for the implementation of the 

legal mechanism to have an appropriate norm at the national level on the gratuity of the labor 

relationship. 

The purpose of the Council Directive 1999/70/EC is to protect persons employed on fixed-term and 

temporary contracts against unequal treatment and irregular, including unfair, sequence of signing 

fixed-term employment contracts. Different treatment of persons employed on fixed-term jobs 

compared to persons employed for life is prohibited when the preference is not dictated by any objective 

circumstances and there is no basis for such treatment. It is not allowed to give preference to a person 

employed for life, without any objective reason. The issue of remuneration of a person employed on a 

fixed-term job is established. 

In order to determine the compliance with the purpose of Directive 91/533/EEC and the scope of the 

directive, it is permissible to make a change in Article 2, Clause 2 of the Labor Code of Georgia by adding 

a new sentence indicating the additional importance of the relationship established on the basis of the 

employment contract. In relation to the form of delivery of the essential conditions of the labor contract, 

it is possible to make a change in Articles 12 and 14 of the Labor Code. To establish a higher standard of 

protection for persons employed under fixed-term contracts. The form of delivery of essential terms 
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should be related to the issue of delivery of information of other legal significance and the deadlines 

should be defined. For the purposes of Directive 1999/70/EC, the changes made to the Labor Code have 

acquired a certain function, although the pandemic and post-pandemic situation have shown the 

weakness of the regulation. This challenge does not include the need to change the norm, and it involves 

balancing the private interest of the employer, providing a livelihood for the employee in the form of 

compensation, and unemployment. i. e. It is important for legislative norms to be based on an essentially 

correct vision and to be strengthened practically. 

Where there is constitutional freedom of labor, there must be a way to protect it. Ignorantia juris nocet 

is the failure of the employer and the employee to consider the standards and requirements of the labor 

law. In the Georgian reality, the reflection of these two directives was carried out without the 

introduction of relevant solid guarantees, which creates problems for the protection of the rights of the 

parties to the labor contract and labor safety. 

Key words: Labor Code of Georgia, European standards, employer, employee, protection of rights, 

harmonization. 

მედის როლი და გავლენა არჩევნებზე  

თეკლე ნაროუშვილი, 

ნინო ქენქაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ტექნოლოგიების ეპოქაში მედიას დიდი გავლენა აქვს საზოგადოების თითოეულ წევრზე და 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მშენებლობაში. იგი როგორც 

საარჩევნო პროცესის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, განსაკუთრებით დიდ ძალას იძენს 

წინასაარჩევნო პერიოდის დროს, როცა არჩევნებში მონაწილე თითოეულ კანდიდატს, პარტიას 

აქვს პოლიტიკური პროგრამები და სამომავლო დაპირებები. ეს პერიოდი გამოირჩევა მკვეთრი 

დაპირისპირებით, როგორც პოლიტიკურ პარტიებს შორის ისე ტელევიზიებსა დაცალკეულ 

სექტორებს შორის. ამ დროს კანდიდატები ფრთხილობენ და უფრო დაკვირვებით მოქმედებენ, 

რომ მედიის ხელში არ აღმოჩნდეს ისეთი მასალა, რომელიც მათ დაზაარალებს და 

საზოგადოებას ნდობას დააკარგვინებს.  

სარედაქციო დამოუკიდებლობა, პატიოსნება და პროფესიონალიზმი არჩევნების სათანადო 

გაშუქების საფუძველია. ჟურნალისტური დამოუკიდებლობისა თუ პასუხისმგებლობის 

ნაკლებობამ, ერთგვაროვანი მედიის პირობებში, შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს 

არჩევნების შედეგებზე. აქედან გამომდინარე, საჭიროა არსებობდეს საინფორმაციო 

საშუალებების ფართო სპექტრი, რომელიც განსხვავებულ ინტერესებს დააკმაყოფილებს და 

ისარგებლებს სხვადასხვა სტრუქტურების მხარდაჭერით. თუმცა, ეს კონკურენციასაც 

წარმოშობს და სატელევიზიო არხების მომრავლებისა და სამაუწყებლო ბაზარზე მზარდი 
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კონკურენციის ფონზე, გარკვეულ პრობლემასაც ჰქმნის. ხომ არ ახდენს მაყურებლისათვის 

ბრძოლა არასასურველ გავლენას არჩევნების გაშუქებაზე?  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მედიის როლის განსაზღვრა და მისი უფლება-

მოვალეობების რეგლამენტირება კვლავაც აქტუალურია და რეგულირებას საჭიროებს. 

კვლევის ფარგლებში განხილული იქნება თუ რა როლი და გავლენა აქვს მედიას არჩევნების 

მიმდინარეობისას, ასევე წინასაარჩევნო კამპანიისა და აგიტაციის პერიოდში. აგრეთვე 

განხილულია, როგორაა მოწესირიგებული მედიისა და მისი წარმომადგენლების მონაწილეობა 

საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით და რა უფლება-მოვალეობები აკისრიათ მათ საარჩევნო 

პროცესში. მიმოხილულია ეგზიპტოლების, წინასწარი შედეგებისა და პოლიტიკური 

რეკლამების გაშუქების საკითხები მედიის მხირდან და ამ მიმართულებით წარმოჩენილი 

დარღვევები. საბოლოოდ, გაანალიზებულია საქართველოში ბოლო დროს ჩატარებულ 

არჩევნებში მედიის მონაწილეობის საკითხები, თუ რა ტენდენციები იკვეთება საქართველოში 

მედიამონიტორინგის კუთხით და რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დგას დღეს 

ქართული მედია.  

საკვანძო სიტყვები: არჩევნები, მედია, საარჩევნო სამართალი.  

Abstract 

In the era of technology, the media has a great influence on every member of society and makes an 

important contribution to the construction of society and the state. As an important institution of the 

election process, it gains a lot of power especially during the pre-election period, when each candidate 

and party participating in the elections has political programs and future promises. This period is marked 

by sharp confrontations, both between political parties and between sectors separated from television. 

At this time, the candidates are careful and act more observantly so that the media does not get into the 

hands of such material that will harm them and lose the trust of the public. 

Editorial independence, honesty, and professionalism are the basis of proper election coverage. The lack 

of journalistic independence or responsibility, in the conditions of homogeneous media, can negatively 

affect the results of the elections. Therefore, there is a need to have a wide range of information media 

that will satisfy different interests and benefit from the support of different structures. However, this 

also creates competition and creates a certain problem in light of the proliferation of television channels 

and the growing competition in the broadcasting market. Does the fight for viewers hurt election 

coverage? 

Based on all of the above, the definition of the role of the media and the regulation of its rights and 

duties are still relevant and require regulation. The role and influence of the media during the elections, 

as well as during the pre-election campaign and agitation period, will be discussed within the scope of 

the research. It is also discussed how the participation of the media and its representatives is regulated 

according to the election legislation and what rights and duties they have in the election process. The 

issues of coverage of Egyptians, preliminary results and political advertisements by the media, and the 

violations in this direction are reviewed. Finally, the issues of media participation in the recent elections 

in Georgia are analyzed, what are the trends in media monitoring in Georgia and what are the problems 

and challenges Georgian media is facing today. 
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Keywords: Elections, Media, Election Law. 

Jersild v. Denmark - თანამედროვე სტანდარტებთან გადაწყვეტილების 

შესაბამისობა მედიასამართლის ჭრილში. 

ანუკი გელაშვილი, 

საბა პეტრიაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

გამოხატვის თავისუფლება მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ადამიანის ძირითადი უფლებებისა 

და თავისუფლების ფასდაუდებელ სისტემაში, თუმცაღა, გასათვალისწინებელია, რომ იგი არ 

წარმოადგენს აბსოლუტური უფლებას და ექვემდებარება შეზღუდვას, როცა ილახება სხვათა 

უფლებები. ხსენებულ უფლებაზე მსჯელობისას მნიშვნელოვანია თანაზომიერების დაცვა 

გამოხატვის თავისუფლებასა და სხვა უფლებებსა და ინტერესებს შორის. აღნიშნული ბალანსის 

მიღწევა კი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სიძულვილის ენასთან მიმართებით. სწორედ 

აღნიშნული თვალსაზრისითაა საყურადღებო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილება - ჯერსილდი დანიის წინააღმდეგ (Jersild v. Denmark) მედია საშუალებების 

მიერ საქმიანობის განხორციელების კონტექსტში.  

მოცემულ შემთხვევაში, საქმე ეხებოდა რასისტულ დაჯგუფებას, რომელიც, ჟურნალისტმა - 

ჯერსილდმა საკუთარი ინიციატივით მოიწვია გადაცემაში, რა დროსაც ჯგუფის სამი 

წარმომადგენელი შეურაცხმყოფლად და დამამცირებლად მოიხსენიებდა დანიაში მცხოვრებ 

ეთნიკურ ჯგუფებსა და ემიგრანტებს, რაც შემდგომში საზოგადოებას სრული სახით მიეწოდა, 

ყველა შეურაცხმყოფელი კომენტარის ჩათვლით - შესაბამისად, აღნიშნული თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია დადგინდეს არსებობს თუ არა ზღვარი ინფორმაციის მიწოდებასთან 

მიმართებით და შეიძლება თუ არა ჟურნალისტმა გააშუქოს ნებისმიერი გამონათქვამი, თუნდაც 

ის ზიანს აყენებდეს სხვათა უფლებებს.  

ამდენად, წინამდებარე შემთხვევის ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს მიერ განსახილველ საკითხს წარმოადგენდა ჟურნალისტის საქმიანობისა და 

სარედაქციო პოლიტიკის თავისუფლების ფუნდამენტური უფლების რეალიზებასთან 

დაკავშირებული ასპექტების განსაზღვრა სხვათა უფლებების თანაარსებობის კონტექსტში. 

აღნიშნული თვალსაზრისით, უნდა ითქვას, რომ სასამართლომ ამომწურავად არ გაამახვილა 

ყურადღება რიგ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რაც შედეგობრივად აისახა გადაწყვეტილებაში, 

რომელიც ვერ პასუხობს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების 

მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება ამავე სასამართლოს მიერ მიღებულ უახლეს პრეცედენტულ 

გადაწყვეტილებებს შინაარსობრივი თვალსაზრისით.  

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ზემოაღნიშნული პრობლემატიკის მიმოხილვა ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და ადამიანის 
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უფლებათა და თავისუფლებათა ჭრილში, რაც ნათლად გამოკვეთს აღნიშნული 

გადაწყვეტილების შინაარსობრივ შეუსაბამობას თანამედროვე დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში არსებულ ღირებულებებთან. 

საკვანძო სიტყვები: ჯერსილდი დანიის წინააღმდეგ, სიძულვილის ენა, ჟურნალისტის 

საქმიანობის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. 

Abstract 

Freedom of expression occupies an important place in the invaluable system of human rights. However, 

it should be noted that it is not an absolute right and it can be restricted, when others fundamental 

rights are violated. It is important to maintain a balance between freedom of expression and other rights 

and interests. Achieving this balance is particularly important in relation to hate speech. The decision 

of the European Court of Human Rights - Jersild v. Denmark is noteworthy especially from that point 

of view in the context of media activities. 

The case was about a racist group, which was invited to the program by the journalist - Jersild on his 

own initiative. During the interview three representatives of the group made insulting and humiliating 

references to ethnic groups and immigrants living in Denmark - Accordingly, from that point of view 

It is important to determine whether there is a limit to the conveyance of information and whether a 

journalist can include any speech in their interviews, even if it harms others fundamental rights. 

Thus, within the framework of this case, the European Court of Human Rights had to determine aspects 

related to the realisation of the fundamental right, namely, the freedom of the journalist's activity and 

editorial policy in the context of the coexistence of others fundamental rights. From the mentioned 

point of view, it should be said that the court did not fully focus on number of factual circumstances, 

which was consequently reflected in the final decision, which fails to respond to the requirements of 

fundamental human rights and contradicts the latest precedential decisions made by the same court. 

The aim of this paper is to review the mentioned problems in terms of human rights and the newest 

standards established by the European Court of Human Rights, which clearly highlights the 

inconsistency of the present decision with the values of the modern democratic society. 

keywords: Jersild v. Denmark, fundamental rights, hate speech, freedom of expression. 
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არჩევნებში ელექტრონული ხმის მიცემის იმპლიმენტაციის პრაქტიკული 

გამოცდილება და მისი სამართლებრივი ასპექტები  

მარიამი აფციაური 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

1998 წლიდან მსოფლიოში აქტუალური საკითხი ხდება ელექტონული ხმის მიცემის, ე.წ „E-

voting“-ის არჩევნების პროცესში დანერგვა. რამდენიმე ქვეყანაში არჩევნებში ელექტორნული 

სისტემის საშუალებით ხმის მიცემა დღემდე საკმაო პოპულარობით სარგებლობს და შესაძლოა 

ითქვას კიდეც, რომ აღნიშნული ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემის დანერგვა 

წარმატებითაც კი განხორციელდა. ზოგიერთ ქვეყანაში კი „E-voting“-ის იმპლიმენტაციის 

პროცესში შეიქმნა სერიოზული პრობლემები და საბოლოოდ, მათ უარი თქვეს ელექტრონულ 

ხმის მიცემაზე და ისევ ე.წ „ტრადიციული ხმის მიცემის“ მეთოდს მიანიჭეს უპირატესობა. 

შესაბამისად, არსებობს იმის მაგალითებიც, რომ ელექტრონული ხმის მიცემის დანერგვა 

წარუმატებელი აღმოჩნდა. ნაშრომში გაზიარებული იქნება  

„E-voting“-ის საერთაშორისო გამოცდილება უშუალოდ რამდენიმე ქვეყნის პრაქტიკულ 

მაგალითზე. ეს ქვეყნები დღემდე იყენებენ ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემას არჩევნების 

ჩატარებისას. საინტერესოა, როგორ მოახერხეს და რა სირთულეებთან გამკლავება მოუწიათ 

აღნიშნულ ქვეყნებს დღევანდელ რეალობამდე მისასვლელად, ვინაიდან მათ შეძლეს და 

წარმატებით დანერგეს ელექტრონული ხმის მიცემის პროცესი და დღემდე ამ მეთოდს 

მიმართავენ.  

რაც მთავარია, აღნიშულ ნაშრომში განხილული იქნება ელექტრონული არჩევნების ჩატარებისა 

და ელექტრონული ხმის მიცემის როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები და, 

კონკრეტულად, შეუწყობს თუ არა ელექტრონული ხმის მიცემის იმპლიმენტაცია 

საქართველოში დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას ხელს, კერძოდ, შეიძლება თუ არა ის 

აღმოჩნდეს უფრო მძლავრი ინსტრუმენტი იმისა, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობის 

მაჩვენებელი გაიზარდოს არჩევნების პროცესში და აღნიშნულმა სისტემამ ხელი შეუწყოს ხმის 

მიცემისა და პოლიტიკური უფლებების განხორციელებას. ასევე ხაზგასმული იქნება, რა 

გამოწვევების წინაშე შეიძლება დადგეს საქართველო იმ შემთხვევაში, f ერთმნიშვნელოვნად 

გადაწყვეტს ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემის დანერგვას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.  

Abstract 

Since 1998, the introduction of electronic voting, the so-called „E-voting“ in the election process, has 

become a topical issue in the world. In several countries, voting through the electronic system is still 

very popular, and it can even be said that the introduction of the mentioned electronic voting system 

was even successful. In some countries, serious problems arose during the implementation of „E-voting“ 

and in the end, they gave up electronic voting, and preference was given to the so-called „traditional 

voting“ method. Therefore, there are also examples of electronic voting implementation failure.  
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This paper will be given the international experience of „E-voting“ directly on the practical examples of 

several countries. These countries still use the electronic voting system when conducting elections. It is 

interesting to observe the countries that successfully implemented the electronic voting process and still 

use it to this day; to see the way they managed it and analyze the difficulties they have had to face. 

Most importantly, the mentioned paper will discuss both the positive and negative aspects of holding 

electronic elections and electronic voting. And specifically, whether the implementation of electronic 

voting will contribute to democratic elections in Georgia, in particular, whether it can be a more 

powerful tool for the rate of citizens' participation to increase and contribute to the exercising of voting 

and political rights. It will also emphasize what challenges Georgia may face if it implements the 

electronic voting system throughout the country.  

 „მცოცავი საზღვარი“ როგორც საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობის ხელყოფის განგრძობადი პრობლემა 

 ხატია ლეონიძე 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ეროვნული თუ საერთაშორისო სამართლის გათვალისწინებით სახელმწიფოს, როგორც 

მთლიანის (ყველა არსებითი ნიშნით) აღსაქმელად საჭიროა მისი ტერიტორიული მთლიანობა. 

ეს საკითხი მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს საქართველოსთვის, რომლის 

ტერიტორიული მთლიანობა დღემდე დარღვევეულია, რაც დღის წესრიგში აყენებს ამ 

პრობლემის განხილვასა და ძირითადი პრობლემური მახასიათებლების ჩამოყალიბებას, 

შემდგომში მის სამართლებრივ შეფასებას განსახილველი საკითხის კონსტიტუციურ 

საფუძვლებზე დაყრდნობით.  

საქართველო მნიშვნელოვნად განიცდის ტერიტორიული მთლიანობის რღვევას, რაც 

კონკრეტულად გამოიხატება ოკუპირებული ტერიტორიების, იქ არსებული სეპარატისტული 

რეჟიმების ანტიკონსტიტუციური მოქმედებებით და ე.წ. „მცოცავი საზღვრით“, რომელიც 

მოკლებულია შესაბამის კონტროლს ან შეჩერების მექანიზმს, შედეგად კი ილახება არამარტო 

სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა, არამედ საქართველოს მოქალაქეების ძირითადი 

უფლებები. აღნიშნული გამოწვევა ეწინააღმდეგება საერთაშორისოდ აღიარებულ 

მნიშვნელოვან პრინციპებს და საჭიროებს შესაბამისი ეფექტური ნაბიჯების გადადგმას. 

მიუხედავად კრიტიკული გამოწვევისა, საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული 

სახელმწიფო, ტერიტორიული განუყოფლობა და სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობა 

დადასტურებულია საქართველოს კონსტიტუციით. ამასთან, ხაზი უნდა გაესვას საქართველოს 

უფლებების აღიარებას საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ მსოფლიოს სახელმწიფოთა მიერ 

და იმ მოქმედებებს, რომლებიც მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და 

სუვერენიტეტს.  
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სტატიაში განხილულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გამოწვევები, 

კონსტიტუციით გარანტირებული სახელმწიფო ტერიტორიის მთლიანობის საკითხები და 

„მცოცავი საზღვრის“ ანტისახელმწიფოებრივი ფენომენი, მისი უარყოფითი შედეგებით. 

საკვანძო სიტყვები: ტერიტორია, კონსტიტუცია, მცოცავი ოკუპაცია, სეპარატისტული რეჟიმი, 

ბორდერიზაცია. 

Abstract 

Considering the national or international law, to perceive the state as a whole (with all the essential 

signs) its territorial integrity is needed. This issue is an important problem for Georgia, whose territorial 

integrity is still violated, which puts on the agenda the discussion of this problem and the formation of 

the main problematic characteristics, and then its legal assessment based on the constitutional 

foundations of the issue under consideration. 

Georgia is significantly affected by the violation of territorial integrity, which is specifically manifested 

by the anti-constitutional actions of the occupied territories, the separatist regimes there, and the so-

called With a ""creeping border"", which lacks appropriate control or a stopping mechanism, as a result, 

not only the territorial integrity of the state is violated, but also the basic rights of Georgian citizens. 

The mentioned challenge contradicts important internationally recognized principles and needs to take 

appropriate effective steps. Despite the critical challenge, Georgia is an independent and sovereign state, 

territorial indivisibility and inviolability of state borders are confirmed by the Constitution of Georgia. 

In addition, recognition of Georgia's rights by international organizations or world states and actions 

that support Georgia's territorial integrity and sovereignty should be emphasized. 

The article discusses the challenges of the territorial integrity of Georgia, the issues of the integrity of 

the state territory guaranteed by the constitution and the anti-state phenomenon of the ""creeping 

border"" with its negative consequences. 

Key words: territory, constitution, creeping occupation, separatist regime, bordering. 

ეთნიკური უმცირესობების უფლებთა დაცვის მდგომარეობა 

საქართვლოში  

მარიამ შარვაშიძე, 

ლიკა ხაჩიშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

მიუხედვად იმისა, რომ სამყარო ვითარდება, ეთნიკური დისკრიმინაცია საკმაოდ მწვავე 

პრობლემად რჩება თანამედროვე საზოგადოებაში. ამ მხრივ, სამწუხაროდ, არც ჩვენი ქვეყანაა 

გამონაკლისი. საკონფერენციო თემა შეეხება საქართველოში არსებული ეთნიკური 
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უმცირესობების წარმომადგენლებს და მათ დარღვეულ უფლებებს. დღესდღეობით ეთნიკური 

უმცირესობებისთვის მთელი რიგი უფლებების რეალიზაცია უდიდეს გამოწვევას 

წარმოადგენს. მათ შესაძლებლობა არ აქვთ სრულყოფილად ჩაერთონ სოციალურ 

ურთიერთობებში. პრობელმაა ენის ბარიერი და სწავლების არასრულფასოვანი მოდელიც, 

ვინაიდან დღემდე არ არსებობს ადაპტირებული სახელმძღვანელოები, რაც უფრო 

ხელმისაწვდომს გახდიდა მოზარდებისთვის სათანადო განათლების მიღებას. ამასთან, 

ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობა ნაკლებად გამოირჩევა ინტერკულტურული 

მგრძნობელობით, რასაც ეთნიკური გამორჩევის მაგალითებიც ადასტურებს. სკოლებში 

განათლების დაბალ ხარისხთან ერთად პრობლემაა სამართალდამცავ ორგანოებში 

კულტურული მრავალფეროვნების საკითხებზე შესაბამისი ცოდნის ნაკლებობა.  

საკონფერეციო ნაშრომის მიზანია გაანალიზდეს ეთნიკური უმცირესობების მიმართ 

არატოლერანტული დამოკიდებულების არსებობის, ქალთა მიმართ ძალადობის, მათი 

სექსუალურ-რეპროდუქციული სისტემის უფლებების დარღვევის, იძულებითი ქორწინების, 

განათლების მიღების ხელმიუწვდომლობის, რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციისა და 

პოლიტიკურ-სოციალური პასიურობის გამომწვევი მიზეზები. ევროინტეგრაციის 

მიზნებისთვის მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა მეტად მნიშვნელოვანია, მათ შორის, 

მათი ინტეგრირება განათლების ხელმისაწვდომობისას, შრომის ბაზარში ადგილის 

დამკვიდრებისთვის.  

აღნიშნულ საკითხებზე საუბარი იქამდე იქნება საჭირო და მნიშვნელოვანი, სანამ ეთნიკურად 

ქართველებსა და უმცირესობებს შორის ხიდჩატეხილობა იარსებებს. მთავარი გადაჭრის გზა კი, 

რა თქმა უნდა, განათლებისა და ცნობიერების დონის ამაღლებაა, პრობლემის ზედაპირული 

მოგვარება ვერ დაგვეხმარება ძირეული ცვლილებების ჩამოყალიბებაში. მცირე წინ 

გადადგმული ნაბიჯი, ყოველთვის პროგრესირების მანიშნებელია, რაც ჩვენი 

სახელმწიფოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია. 

ძირითადი თეზისები, რაზეც ნაშრომში გამახვილდება ყურადღება არის:  

1. მცირე ისტორიული ექსკურსი ,,რამ გამოიწვია კედლის აღმართვა ეთნიკურ 

უმცირესობებთან“; 

2. ეთნიკური გამორჩევა (არსებული პრაქტიკა პოლიციელების, მიგრანტებისა და 

ეთნიკური უმცირესობების გამოცდილების საფუძველზე); 

3. ქალთა უფლებების შეზღუდვა და მანკიერი პრაქტიკა (ადრეულ ასაკში ქორწინება, 

გენიტალიების დამახინჯება); 

4. რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაცია; 

5. პოლიტიკური პასიურობა და სოციალური პრობლემები 

6. პრობლემის გადაჭრის გზები. 

საკვანძო სიტყვები: ეთნიკური უმცირესობების უფლებები, ქალთა უფლებები, დისკრიმინაცია, 

პოლიტიკურ-სოციალური პორბლემები, განათლების ნაკლებობა. 

Abstract 

Despite the fact that the world is developing, ethnic discrimination remains a major problem in modern 

society. In this regard, unfortunately, our country is not an exception. The conference topic will concern 
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representatives of ethnic minorities in Georgia and their violated rights. In Georgia, the realization of 

rights for ethnic minorities is the biggest challenge. They do not have the opportunity to fully engage 

in social relations. Also, one of the most important problems is the language barrier and an inferior 

teaching model since there are still no adapted textbooks, which would make education more accessible. 

Along with the low quality of education in schools, there is a problem with the lack of appropriate 

knowledge on issues of cultural diversity in law enforcement agencies. 

The purpose of the conference paper aims to analyze the causes of intolerant attitudes towards ethnic 

minorities, violence against women, violation of their sexual-reproductive system rights, forced 

marriage, lack of access to education, religious discrimination, and political-social passivity.  

Talking about the mentioned issues will be necessary as long as there is a gap between ethnically 

Georgians and minorities. The leading solution is to improve the education system and raise awareness. 

Solving the problem superficially will not help us to create fundamental changes. A small step forward 

is always a sign of progress, which is significant for our country.  

The main topics, which will be emphasized in the paper, are: 

1. A historical excursion, „what caused the exclusion of ethnic minorities“; 

2. Ethnic discrimination (existing practices based on the experiences of police officers, migrants, 

and ethnic minorities); 

3. Restriction of women's rights and vicious practices (marriage at an early age, genital mutilation); 

4. Religious Discrimination; 

5. Political passivity and Social problems;  

6. solving the problem. 

Keywords: ethnic minority rights, women's rights, discrimination, political-social problems, lack of 

education. 

წინააღმდეგობის უფლება 

გიორგი ბიძიშვილი, 

ლელა ბარათაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროა ხალხი, მაგრამ რა 

მოხდება მაშინ თუ საზოგადოება მცდარ არჩევანს გააკეთებს და წარმომადგენლობითი 

დემოკრატია თავისი სისავსით გადაგვარდება ცალკეულ პირთა თვითნებობის ასპარეზად, 

ასეთ დროს ერთადერთი, უკანასკნელი საშუალება არის დაუმორჩილებლობის უფლება, თუმცა 

კი საკითხავია სად არის ის ზღვარი, რომლის შემდგომაც უმრავლესობას შეეძლება აღნიშნული 

უფლებით სარგებლობა. 
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ბუნებრივია გაგვიჩნდება კითხვა წინააღმდეგობრივი ხომ არ არის თავისთავად 

დაუმორჩილებლობის უფლება თუკი ვსაუბრობთ დემოკრატიულად არჩეულ 

ხელისუფლებაზე ? მაშინ რა საჭიროა მათი არამშვიდობიანი გზით გამომშვიდობება, თუმცა კი 

ცხადია რომ სამართალი მოქმედი ორგანიზმია, ის მუდმივად ისწრაფვის სრულყოფისაკენ და 

ამავდროულად საზოგადოებრივი ურთიერთობების განვითარება მოითხოვს რომ 

ხელისუფალთა მიერ მიღებული ცალკეული კანონი გადაისინჯოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფოს არსებობა არსს დაკარგავს. 

დაუმორჩილებლობის უფლება, როგორც უკანასკნელი საშუალება ძირითდი უფლებებისა და 

თავისუფლებების დასაცავად გამოყენებული უნდა იქნეს იმ დროს, როდესაც საფრთხე ექმნება 

ადამიანის ადამანურ საწყისებს, ამასთან ამ დროს უმრაველოსობა ერთიანდება საერთო 

მიზნისაკენ, რასაც არსებული რეალობის შეცვლა ჰქვია, თუმცა ერთი ბოროტება არ უნდა 

გადაიზარდოს მეორეში, რადგან ამ შემთხვევაში ირაციონალურობას არ ექნება სასრული. 

ნაშრომის პირველ ნაწილში მიმოხილული იქნება თემის აქტუალობა, დაუმორჩილებლობის 

უფლების ცნება, მისი გამოვლინება, მეორე ნაწილში შევხვდებით სამოქალაქო 

დაუმორჩილებლობისა და წინააღმდეგობის უფლების განსხვავებებს, ჯონ ლოკისა და თომა 

აკვინელის ხედვებს აღნიშნული უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ქვეყნის 

კონსტიტიტუციების მაგალითზე წინააღმდეგობის უფლების არსებობას და რაც მთავარია 

გასულ დეკადაში განვითრებული პოლიტიკური მოვლენები უკრაინაში, რომლებიც გახდა 

დიდი მოვლენების დასაწყისი. ნაშრომის მიზანია მკითხველი დააფიქროს 

დაუმორჩილებლობის უფლების მნიშვნელობაზე და რაც მთავარია, მკითხველმა იგრძნოს რომ 

მის ხელშია გზა თავისუფლებისაკენ. 

Abstract  

In a democratic society, people are the source of the state power, but what will happen if the society 

makes a wrong choice, a wrong decision, and the representative democracy in its entirety degenerates 

into an arena of arbitrariness of individuals, in such case the only, and frankly, the last resort is the right 

to resist, although the question is where is the limit beyond which the majority will be able to exercise 

the right at hand.  

Naturally, one question will arise, is the right to resistance contradictory in itself, if we are talking about 

the democratically elected government? Then what is the need for saying goodbye to them in a non-

peaceful way. Although it is clear that the law is an active organism, which constantly strives toward 

perfection, and at the same time, the development of public relations requires that a separate law, 

adopted by the authorities, be revised, otherwise the existence of a social and legal state will lose its 

essence in it’s entirety.  

The right of resistance, as the last resort to protect basic human rights and freedoms, should be used at 

a time when the humanly origins of an individual are threatened, at which time the majority unites 

towards a common goal, which is called the changing of an existing reality, but one evil should not be 

turned into another, because in such case, irrationality will have no end. 

In the first chapter of the paper, the following will be reviewed: the relevance of the topic, the concept 

of the right to resistance, and its manifestation, and in the second chapter, you will be met by the 
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differences between civil disobedience and the right of resistance, as well as the visions of John Locke 

and Thomas Aquinas regarding the use of the aforesaid right, the existence of the right to protest will 

also be mentioned on the example of the constitutions of different countries, and most importantly, it 

will mention the political events that have developed in Ukraine over the past decade, which has 

become the beginning of great events. The purpose of our paper is to make the readers think about the 

importance of the right to resist and, most importantly, to make the readers feel that the way to freedom 

is in their own hands.  

ერთა ლიგიდან გაერომდე - ძალის გამოყენების აკრძალვა 

შოთა მშვენიერაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

საერთაშორისო საზოგადოება თავისი არსებობის მანძილზე არაერთხელ აღმოჩენილა 

გლობალური შეიარაღებული კონფლიქტების პირისპირ. გასულ საუკუნეში, პირველმა 

მსოფლიო ომმა ნათლად აჩვენა, იმგვარი საერთაშორისო სისტემის ჩამოყალიბების 

აუცილებლობა, რომელიც სამყაროს ახალ მსოფლიო ომს აარიდებდა თავიდან. ამ მიზნით 

შეიქმნა ერთა ლიგა. სამწუხაროდ ეს უკანასკნელი არ აღმოჩნდა საკმარისად ეფექტიანი 

ინსტრუმენტი და გააჩნდა არაერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი. მან ამავდროულად ვერ მოახერხა 

მთავარი, ქცეულიყო ჭეშმარიტად უნივერსალურ საერთაშორისო ორგანიზაციად. 

ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე, ერთა ლიგის სისტემა შეიძლება ცალსახად ითქვას, 

რომ ჩაფლავდა. ამ სისტემის მოქმედების პერიოდშივე დაიდო საერთაშორისო 

სამართლებრივად ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუმენტი - ბრიან კელოგის 

პაქტი, რომელმაც რამოდენიმე აღსანიშნავი ინოვაციის წყალობით, გარკვეულწილად 

გააძლიერა ერთა ლიგის სისტემა, თუმცა საბოლოოდ არც ის აღმოჩნდა საკმარისი ახალი 

გლობალური შეიარაღებული კონფლიქტის პრევენციისათვის. 1939 წლის 1 სექტემბერს მეორე 

მსოფლიო ომი დაიწყო. ერთა ლიგის სისტემამ ისტორიისთვის მეტად ხანმოკლე პერიოდის, 

სამი ათწეულის განმავლობაშიც კი ვერ შეძლო მსოფლიო ომის თავიდან აცილება. 

მეორე მსოფლიო ომი გაცილებით მძიმე შედეგების მომტანი აღმოჩნდა მსოფლიოსათვის 

ვიდრე პირველი. ამ ომმა, საერთაშორისო საზოგადოებას ნათლად დაანახა, რომ ერთის მხრივ 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სისტემის არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

საერთაშორისო მშვიდობას, მეორეს მხრივ კი ის, რომ ახალი საერთაშორისო წესრიგის 

ჩამოყალიბებისას, ერთა ლიგის ფორმირების პროცესში დაშვებული შეცდომები არ უნდა 

განმეორებულიყო. 

შედეგად, შეიქმნა გაერო. დღეისათვის, უკვე შვიდ ათეულ წელიწადზე მეტია გაეროს სისტემა 

უდრეკად უზრუნველყოფს გლობალურ მშვიდობას და ახერხებს, რომ თავიდან აიცილოს 

ახალი მსოფლიო ომი. 

სწორედ ამ ორი ორგანიზაციისა და საერთაშორისო სისტემების შედარებას წარმოადგენს 

მოცემული ნაშრომიც, ძალის გამოყენების კონტექსტში. ერთა ლიგისა და გაერთიანებული 
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ერების ორგანიზაციის საერთაშორისო სამართლებრივი ანალიზი, ორმაგად საინტერესოა 

თანამედროვე საერთაშორისო გამოწვევების ფონზე. 

საკვანძო სიტყვები: საერთაშორისო სისტემა, გლობალური მშვიდობა, საერთაშორისო 

ორგანიზაციები, სამართლის განვითარება. 

Abstract 

International society, during its existence, has faced plenty of global armed conflicts. In the first half of 

the last century, the first world war vividly showed the necessity of establishing an international system 

that would protect the global community from the new world war. Because of that, the League of 

Nations was founded. Unfortunately, this organization was not effective enough and had several major 

flaws. Besides that, it was not able to achieve its main goal—to become a truly universal international 

organization. Given all those reasons, it can be firmly stated that the system of the League of Nations 

failed. It must be said that under this system was signed one of the most significant treaties of 

international law, the Briand-Kellogg pact, which implemented several important innovative 

approaches to international law. Those innovations managed to partially strengthen the League of 

Nations, but they were insufficient to prevent the next global armed conflict. On September 1st, 1939, 

the Second World War began. The system of the League of Nations could not even manage to avoid a 

new world war for three decades, which is a very short period for history. 

The second world war turned out to be even more destructive than the first world war. This war showed 

the whole international society two main things: first, the existence of an international system that 

ensures a peaceful globe is essential, and second, in the process of forming a new world order, mistakes 

made while forming the League of Nations should be taken into consideration. 

The given work represents a comparative analysis of these two organizations and the global systems 

created by them. International legal analysis of the League of Nations and the United Nations is even 

more interesting, given international society’s contemporary challenges. 

Keywords: International system, Global peace, International organizations, Development of law. 

პერსონალური მონაცემები 

ეთერ გოგიაშვილი 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

შესავალი- დღესდღეობით პერსონალური მონაცემების დაცვა ერთ-ერთი აქტუალური და 

მნიშვნელოვანი საკითხია სოციუმში. თუმცა, სამწუხაროდ, რთულ გამოწვევად რჩება 

საზოგადოების ცნობიერების დაბალი დონე, ადამიანებმა სათანადოდ არ იციან თუ რას 

წარმოადგენს პერსონალური ინფორმაცია, რა საშუალებები არსებობს მათ დასაცავად, რომელ 

ორგანოებს უნდა მიმართონ თუ არაკანონიერად მოხდა მათი პერსონალური მონაცემების 
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მოპოვება, დამუშავება, გამჟღავნება, გამოყენება და სხვა. აღნიშნულ კვლევაში ყურადღება 

გამახვილებული იქნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობაზე და მის 

მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. მოცემული ასპექტების საშუალებას იძლევა, 

სიღრმისეულად იქნეს შესწავლილი პერსონალური მონაცემთა დაცვის საკითხი, მისი 

გამოწვევები და შედეგები. 

მიზანი- კვლევის მიზანს წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით არსებული 

პრობლემების გამოვლენა, მათი შესწავლა და შემდგომ მათ აღმოსაფხვრელად შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება. აღსანიშნავია, რომ გაცემული რეკომენდაციები მკაფიოდ არის 

ფორმულირებული და მათ მიღწევას არ სჭირდება დიდი დრო. 

მეთოდი- საკვლევი პრობლემის შესასწავლად გამოყენებულ იქნა მონაცემთა დამუშავებისა და 

ანალიზის მეთოდი, რამაც შესაძლებელი გახადა, რომ საკითხი მაქსიმალურად ობიექტურად 

ყოფილიყო შესწავლილი. 

შედეგები- კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ არ არსებობს პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების დეტალური, მკაფიო წესები, რომლებიც გამოიყენება დისტანციური 

მომსახურებისას. შესაბამისად, ხშირია ფაქტები, როდესაც ხდება კანონის დარღვევა და 

პერსონალური მონაცემების არამართლზომიერად გამოყენება, ასევე მოქალაქეთა 

მიმართვიანობა თავიანთი უფლების დასაცავად საკმაოდ დაბალია, ამავდროულად, ჯერ კიდევ 

არსებობს მთელი რიგი გამოწვევები ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების 

კუთხით და სხვა. 

რეკომენდაციები- კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება გაიცეს შემდეგი 

რეკომენდაციები: სახელმწიფომ უზრუნველყოს საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმების შესახებ; შემუშავებულ იქნეს ეფექტური 

მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალურ მონაცემთა დაცვას გარე ძალების 

თავდასხმის შემთხვევაში; მონაცემთა უსაფრთხოებისათვის გაატარონ აუცილებელი 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომები მონაცემთა კატეგორიების, დამუშავებულ მონაცემთა 

მოცულობის, დამუშავების მიზნის, ფორმის, საშუალებების გათვალისწინებით; დანერგონ 

მონაცემებზე წვდომის უფლებამოსილების მქონე პირთა მონიტორინგის ეფექტიანი მექანიზმი, 

და მათი მხრიდან მონაცემთა არაკანონიერად დამუშავების შემთხვევაში, სათანადო რეაგირება 

განახორციელონ გამოვლენილ დარღვევებზე; დისტანციური მომსახურებისას შემუშავდეს 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების დეტალური და მკაფიო წესები. 

საკვანძო სიტყვები: პერსონალური მონაცემები, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, 

მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზის მეთოდი, რეკომენდაციები, ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობა, მონაცემთა უსაფრთხოება, გამოვლენილი დარღვევები. 

Abstract 

Introduction- Today, protection of personal data is one of the most important issues in society. However, 

unfortunately, the low level of public awareness remains a difficult challenge, people do not properly 

know what personal information is, what means are available to protect it, which institutions they 

should contact if their personal data will be illegally obtained, processed and others. In this study, 
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attention will be focused on the activities of The Personal Data Protection Inspector and the measures 

and activities carried out by him. 

Purpose - The purpose of the research is to reveal the existing issues in terms of personal data protection, 

study them and then develop appropriate recommendations for their elimination.  

Method - the method of data processing and analysis was used to study the research problem, which 

made it possible to explore the issue as objectively as possible. 

Results - as a result of the research, it was determined that there are no detailed, clear rules for the 

processing of personal data used in remote services. Accordingly, there are frequent cases of violations 

of the law and improper use of personal data, as well as the appeal of citizens to protect their rights is 

quite low, at the same time, there are still a number of challenges in terms of imposing administrative 

responsibility and others. 

Recommendations - The state should ensure an increase in public awareness of personal data protection 

mechanisms; implement necessary organizational and technical measures for data security, taking into 

account categories of data, implement an effective monitoring mechanism for people who have access 

to personal data; develop detailed and clear rules for personal data processing during remote services. 

Key words: personal data, The Personal Data Protection Inspector, data processing and analysis method, 

recommendations, administrative responsibility, data security, detected violations. 

მედია საშუალებების როლი წინასაარჩევნო პროცესში 

ლიკა ფირცხალაიშვილი, 

ელისაბედ აფაქიძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

არჩევნები უმნიშვნელოვანეს პროცესს წარმოადგენს, რამდენადაც მისი დანიშნულება და 

შედეგია საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და თანამდებობის 

პირთა არჩევა. აღნიშნული პოლიტიკური პროცესი ზეგავლენას ახდენს როგორც ქვეყნის 

განვითარებასა და მდგომარეობაზე, ასევე დემოკრატიის ხარისხზეც. მედიის როლი საარჩევნო 

კამპანიის მიმდინარეობისას ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის წარმოადგენს ერთგვარ 

დამაკავშირებელ რგოლს საზოგადოებასა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის. ხელისუფლების 

ძირითადი წყარო, ხალხი, ძირითად ინფორმაციას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებისა და მათ 

შორის, წინასაარჩევნო პერიოდის შესახებ, სწორედ მედია საშუალებების მეშვეობით იღებს.  

მედია საშუალებების მხრიდან მიუკერძოებლობისა და სამართლიანობის პრინციპის დაცვა, 

არჩევნების პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. აღნიშნულის დასარეგულირებლად 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსში გვხვდება ჩანაწერები, რომლებიც ერთგვარ ჩარჩოში აქცევს 

წინასაარჩევნო კამპანიების გაშუქების სტანდარტს, რათა მოსახლეობამდე მაქსიმალურად 

ობიექტური ინფორმაცია მივიდეს. თუმცა, მიუხედავად არსებული საკანონმდებლო 
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მოწესრიგებისა, რჩება რიგი პრობლემური საკითხები, რომლებიც ანალიზსა და განხილვას 

საჭიროებს. აქვვე აღსანიშნავია, რომ მედიასაშუალებების არსებობა აუცილებელია 

დემოკრატიისთვის და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება თითქმის შეუძლებელია მათ 

გარეშე.  

ნაშრომი აგებულია შედარებით-სამართლებრივ და ანალიტიკურ მეთოდებზე დაყრდნობით. 

განხილული საკითხები უშუალოდ ეხება მედიის როლს არჩევნების პროცესში და აღნიშნულ 

პროცესთან მიმართებით მისი ზეგავლენის ხარისხს. ასევე, საინტერესოა რა დადებითი და 

უარყოფითი გამოვლინებები ახასიათებს ფასიან პოლიტიკურ რეკლამას. წარმოადგენს თუ არა 

ის მაღალბიუჯეტიანი პოლიტიკური პარტიებისა თუ კანდიდატების უპირატეს 

მდგომარეობაში ჩაყენების ხელშემწყობ ფაქტორს. ნაშრომში ასევე ყურადღება გამახვილებული 

იქნება იმ ძირითად პრინციპებსა თუ ვალდებულებებზე, რომელთა დაცვაც აუცილებელია 

მედიასაშუალებების მხრიდან წინასაარჩევნო პერიოდში. 

Abstract 

Elections are the most cardinal process, thus their purpose and result is the election of representative 

bodies and officials of public authorities. The mentioned political process affects the development and 

condition of the country, as well as the quality of democracy. The role of the media during the election 

campaign is cardinal because it represents connecting link between society and the political parties. The 

source of state authority, the people, receives the foremost information about the current events in the 

country, including the pre-election period, through the media. 

Observance of the principle of impartiality and fairness on the part of the media is distinctly paramount 

in the election process. Concerning regulating the aforementioned, the Election Code of Georgia 

contains records that make the standard of coverage of pre-election campaigns into a kind of framework 

to reach the population with objective information as much as possible. The existence of the media is 

essential for democracy, and holding democratic elections is almost impossible without them. 

The work is written based on comparative-legal and analytical methods. The discussed topic directly 

relates to the role of the media in the election process and the degree of its influence concerning the 

process. Also, we should discuss the positive and negative manifestations of characterized paid political 

advertising to determine if it represents a contributing factor for putting high-budget political parties or 

candidates in an advantageous position. The paper also focuses on the basic principles and obligations 

that must be followed by the media during the pre-election period. 
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სახელმწიფოთა სამართალმემკვიდრეობა საერთაშორისო სამართალში - 

საქართველოს საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეობის საკითხი და 

პრობლემატური ასპექტები 

ანა ზანთარაია 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

სამართალმემკვიდრეობა ზოგადი სამართლებრივი ცნებაა. მის შესახებ საუბარი შესაძლებელია 

მაშინ, როდესაც ადგილი აქვს განსაზღვრულ ცვლილებებს სამართლის სუბიექტთა სივრცეში 

და ამ ცვლილებების საფუძველზე გარკვეული უფლებები და ვალდებულებები 

განსაზღვრული ფორმით გადადის სამართლის ერთი ან რამდენიმე სუბიექტიდან სამართლის 

სხვა ერთ ან რამდენიმე სუბიექტზე. აღნიშნულ შემთხვევაში სახეზეა განსაზღვრული 

უფლებებისა და ვალდებულებების მემკვიდრეობითობა. მემკვიდრეობითობის კატეგორია კი 

არსებობს მაშინ, როდესაც არ იქმნება ახალი უფლება ან ახალი ვალდებულება, არამედ ძველის 

გადასვლა ხდება ერთი ან რამდენიმე სუბიექტიდან სხვა ერთ ან რამდენიმე სუბიექტზე. თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ ეს ძველი უფლება ან ვალდებულება მემკვიდრე სუბიექტისათვის სწორედაც 

რომ ახალია, წარმოქმნილია სამართალმემკვიდრეობის შედეგად. ზოგადად 

სამართალმემკვიდრეობის თემა, როგორც სხვა მრავალი საკითხი, საერთაშორისო საჯარო 

სამართალში შიდასახელმწიფოებრივი სამართლიდან შემოვიდა. ოღონდ სხვა შემთხვევების 

მსგავსად, სამართალმემკვიდრეობის თემამაც საერთაშორისო სამართალში სპეციფიკური 

შინაარსი შეიძინა. ჯერ კიდევ ჰუგო გროციუსმა ჩამოაყალიბა მიდგომა, რომლის მიხედვითაც 

სახელმწიფოთა სამართალმემკვიდრეობის ნორმებში მოხდა რომის სამოქალაქო სამართლის 

ცნებებისა და ნორმების გადმოტანა. სამართალმემკვიდრეობის შინაარსიც შესაბამისად 

განიმარტა: როგორც სამოქალაქო სამართალში გარდაცვლილი მამკვიდრებლის სამართლებრივ 

ადგილს იკავებს მემკვიდრე, ასევე საერთაშორისო სამართალშიც მემკვიდრე სუბიექტი 

წინამორბედი სუბიექტის სამართლებრივ ადგილს ჩაანაცვლებს. საერთაშორისო სამართალში 

სამართალმემკვირეობის განსხვავებას შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში 

სამართალმემკვიდრეობისაგან იწვევს საერთაშორისო სამართლის სპეციფიკური ბუნების 

მახასიათებლები, რომელთა ფართოდ განხილვაც აღნიშნული ნაშრომის ერთ-ერთ მიზანს 

წარმოადგენს. ხაზგასასმელია, რომ საერთაშორისო სამართალმემკვიდრეობის კონტექსტში 

გამორჩეულ მაგალითს წარმოადგენს საბჭოთა კავშირის გაყოფის შემთხვევა, რომლის 

პრობლემური ასპექტების სამართლებრივი ანალიზიც ნაშრომის მოკრძალებულ მცდელობას 

წარმოადგენს. რაც შეეხება, საქართველოს სამართალმემკვიდრეობის საკითხს, უნდა 

აღინიშნოს, რომ სამართალმემკვიდრეობის პრობლემამ საქართველოსათვის განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა შეიძინა, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო, როგორც საერთაშორისო 

სამართლის სუბიექტი გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში სწორედ საბჭოთა 

კავშირის გაყოფის შედეგად წარმოიქმნა. საქართველოს ოფიციალური საერთაშორისო 

სამართლებრივი პოზიცია კი დღესაც საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ბუნებისაა და საჭიროებს 

ფორმირებას ისეთ საერთაშორისო სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორებიცაა 

კონტინუიტეტისა და იდენტურობის სამართლებრივი მოდელი. შესაბამისად ნაშრომი მიზნად 
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ისახავს, ერთის მხრივ, საერთაშორისო სამართალში სამართალმემკვიდრეობის ცნებისა და 

მისი სპეციფიკური ბუნების პრაქტიკულ ანალიზს, მეორეს მხრივ კი საერთაშორისო 

სამართალმემკვიდრეობის კონტექსტში საბჭოთა კავშირის გაყოფისა და საქართველოს, 

როგორც საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეობის შემთხვევის განხილვასა და დასკვნების 

გაკეთებას. 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფოთა სამართალმემკვიდრეობის წინაპირობების ტიპები, 

იდენტურობა, კონტინუიტეტი, საბჭოთა კავშირი, საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკა, სახელმწიფო-წინარმობედი, მემკვიდრე სუბიექტი. 

Abstract 

Legal succession is a general legal concept. It can be spoken about when certain changes occur in legal 

entities' space. Based on these changes, certain rights and obligations are transferred in a certain form 

from one or more legal entities to another or several legal entities. It is worth noting that this old right 

or obligation is new for the inheriting entity due to legal inheritance. Like many other issues, the topic 

entered international public law from domestic law. However, legal succession has acquired a specific 

content in international law. Even Hugo Grotius formulated the approach according to which Roman 

civil law concepts and norms were transferred into states' legal succession norms. It should be 

emphasized that a striking example in the context of international succession is the case of the division 

of the Soviet Union, the legal analysis of these problematic aspects is a modest attempt of the article. 

The problem of legal succession has acquired special importance for Georgia, considering that Georgia, 

as a subject of international law, was formed in the early 90s of the last century precisely as a result of 

the division of the Soviet Union. Georgia's official international legal position is still contradictory and 

needs to be formed about such international legal issues as the legal model of continuity and identity. 

Accordingly, the paper aims, on the one hand, to analyze the concept of legal succession in international 

law and its specific nature, and on the other hand, to discuss and draw conclusions about the case of the 

division of the Soviet Union and Georgia as the legal succession of the Soviet Union in the context of 

international legal succession. 

Keywords: types of preconditions for a legal succession of states, identity, continuity, Soviet Union, 

Democratic Republic of Georgia, state-predecessor, successor subject. 
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სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებისათვის პასუხისმგებელ პირთა 

წრის განსაზღვრის ევროპული მიდგომა - პრობლემის ეფექტიანი 

გადაწყეტა თუ არაპროპორციული ტვირთის დაკისრება (სანჩესი 

საფრანგეთის წინააღმდეგ) 

მარიამ ეფრემიძე, 

ალექსანდრე შუბლაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

სიძულვილის ენასთან ბრძოლა თანამედროვე საზოგადოების არსებითი გამოწვევაა, რაც 

განპირობებულია ერთიანი და უნიფიცირებული პრაქტიკის არარსებობით. სამართლებრივი 

სისტემების ნაწილი ორიენტირენულია გამონათქვამის შინაარსზე, ნაწილი კი მიზნობრიობაზე, 

რაც დღესდღეობით მნიშვნელოვნად ართულებს საკითხის ჰარმონიულ გადაწყვეტას. 

სიძულვილის ენისათვის პასუხისმგებელ პირთა წრის განსაზღვრა გონივრულ განსჯასა და 

მაქსიმალურ სიფრთხილეს საჭიროებს, რათა პასუხისმგებლობის არაგონივრულმა 

კონსტრუქციამ ხელი არ შეუშალოს სხვა ფუნდამენტური სიკეთეების სტაბილურობასა და 

ურღვევობას. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოს მიდგომა მეტად მკაცრია 

ნეგატიური გამოხატვისადმი ამა თუ იმ ნიშნის მქონე პირის/პირების თუ ჯგუფის მიმართ. 

ევროპული მართლმსაჯულება იჩენს მზრუნველობას, დაცული იყოს მოწყვლადი ჯგუფი 

უნდობლობის, მიუღებლობისა და სიძულვილის გრძნობისაგან. 

საინტერესოა, რომ ევრო სასამართლომ სიძულვილის ენისათვის პასუხისმგებელ პირთა 

ფარგლების განვრცობით განმარტებას მიმართა, კერძოდ, სოც.ქსელში განთავსებული 

განცხადების ავტორი დაავალდებულა ციფრული მართლმსაჯულების განხორციელებაზე, 

სოც.ქსელის მომხმარებლების მიერ პოსტზე დატოვებული სიძულვილის ენის შემცველ 

კომენტარზე რეაგირების განუხორციელებლობა აქცია პასუხისმგებლობის საგნად, რითაც 

დაამკვიდრა მეტად მაღალი სტანდარტი, მოახდინა ძვრები ევროპულ ოჯახში შემავალი 

სახელმწიფოების კანონმდებლობის სასამართლოსეულ სტანდარტებთან ადაპტაციისა და 

ჰარმონიზაციის სახით. სასამართლოს ამგვარი პოზიცია მნიშვნელოვნად განაპირობა პოსტის 

ავტორის სტატუსმა, ვინაიდან განმცხადებელი წარმოადგენდა საჯარო პირს, რომელიც 

მონაწილეობდა წინასაარჩევნი კამპანიაში და იყენებდა ინდივიდუალურ „Facebook” ანგარიშს 

წინასაარჩევნო პოლიტიკური მიზმებისათვის, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო პირთა 

განუსაზღვრელი წრისათვის. 

სასამართლოს მხრიდან განმცხადებლისათვის ციფრული ადმინისტრირების 

დავალდებულება წარმოადგენს მომეტებულ პასუხისმგებლობას, რადგან ადამიანური და 

ორგანიზაციული რესურსების გათვალისწინებით, განსაკუთრებით კი პოლიტიკოსის მიერ 

გამოქვეყნებული სტატუსის შემთხვევაში, შეუძლებელია ზედმიწევნით კონტროლდებოდეს 

პოსტზე დატოვებული თითოეული კომენტარი. გონივრული ვარაუდით, ტექსტების 

სიმრავლემ შეიძლება განაპირობოს გარკვეული ფრაზების მხედველობის მიღმა დატოვება, რაც 
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მას მოძველებულად აქცევს, რის გამოც გაუმართლებელია ამ სახის კომენტარებისათვის 

პოსტის ავტორის პოტენციური პასუხისმgებლობა. 

ასევე, ციფრული მართლმსაჯულებისა და ინდივიდუალურ-საინფორმაციო რევიზიის 

ვალდებულების დაკისრება ნაკლებად იქნებოდა თანხვედრაში პოლიტიკოსის და კონკრეტულ 

შემთხვევაში საარჩევნო მარათონსა და სარბიელზე მოქმედი პირის მანდატთან შესაბამისობაში, 

მოიზიდოს ელექტორატი, პრიორიტეტი მიანიჭოს მათ გულისტკივილს საჭირობოროტო 

საკითხებზე, რაც გამომდინარეობს პოლიტიკოსის ვალდებულებიდან, უზრუნველყოს 

ამომრჩევლის მხრიდან შეხედულებებისა და პოზიციების შეუფერხებელი და თავისუფალი 

გამოხატვა, რითაც იგი იძენს ერთგვარ პოზიტიურ სტატუსს, რომლის საფუძველზეც 

ახორციელებს აქტიურ ქმედებებს, მოსახლეობის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 

რეალიზაციის ხელშეწყობისა და პროტექციის კუთხით. 

Abstract 

The battle against hate speech is an essential challenge of modern society, which is due to the lack of 

unified practice. Part of the legal systems is focused on the content of the expression, and other part on 

the purpose, which nowadays complicates the solution of the problem. Determining the circle of persons 

responsible for hate speech requires prudence, so that an unreasonable construction of responsibility 

doesn’t interfere with the stability of other fundamental values. 

The approach of ECHR is very strict towards hate speech. EHCR applied for a broad definition of the 

scope of persons responsible for hate speech. The author of the content placed on the network is obliged 

to implement digital justice, author is liable for no-reaction against comments, contained hate speech. 

Thereby established a very high standard of the responsibility. This position of the court was 

significantly determined by the status of the author of the post, since the applicant was a public person 

who participated in the pre-election campaign and used public Facebook account for pre-election 

political activities. 

Obligation of digital administration extended to the applicant represents an increased responsibility. In 

the case of a status written by a politician, it’s impossible to thoroughly control each comment left on 

the post. It’s reasonable to assume that the abundance of texts may cause certain phrases to be left out 

of sight. It’s unfair to make the author of the post liable for these kinds of comments. Also, the imposition 

of the obligation of digital justice and individual information review would be less consistent with the 

mandate of a politician, and in a particular case of a person operating in an election marathon and race, 

to attract the electorate, in terms of promotion and protection of the realization of the rights and legal 

interests of the population. 
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რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებების 

კონსტიტუციური ფარგლები და მისი გამოხატულება 

ყოველდღიურობაში 

მარიამ წიკლაური 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

საქართველოს კონსტიტუციაში ადამიანის ძირითადი უფლებების კარში განსაკუთრებული 

ადგილი რწმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლებებს უკავია. აღნიშნული 

თავისუფლებები იმ მხრივ არის საინტერესო, რომ იგი წარმოადგენს როგორც ადამიანის 

შინაგანი განცდების სფეროს, აგრეთვე სახელმწიფოში მშვიდობიანობისა და სტაბილურობის 

არსებობის მიზნით ერთ-ერთ ფაქიზ საკითხს, ვინაიდან თანამედროვე მსოფლიოში ერთ 

სივრცეში მრავალი სხვადასხვა რწმენისა და აღმსარებლობის ადამიანი ცხოვრობს, 

კონსტიტუციამ უნდა უზრუნველყოდ მათი თანაბარი დაცვა და მათთვის თანაბარი 

უფლებების მინიჭება. თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნული უფლების 

მოწესრიგების ინსტიტუტი შეიძლება ქვეყნის დემოკრატიულობის განსაზღვრის ინდიკატორი 

იყოს. 

აღნიშნული თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე საკონფერენციო ნაშრომი შეეხება როგორც 

ჩვენს ქვეყანაში საკანომდებლო დონეზე წმენის, აღმსარებლობისა და სინდისის 

თავისუფლებების არსებულ მოწესრიგებას, მის გრამატიკულ და ტელეოლოგიურ განმარტებას, 

აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მრავალფეროვან პრაქტიკას 

მოქალაქეთა მიერ სხვადასხვა ქვეყნის წინააღმდეგ წარდგენილი სარჩელების საფუძველზე. 

საუბარი იქნება აგრეთვე იმ ასპექტებზე,თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო 

თავისებურად იაზრებს ამ უფლების არსებობა- არარსებობის საკიხს და ამით საფრთხის ქვეშ 

აყენებს საკუთარი მოქალაქეების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ამ მხრივ კი განსაკუთრებით 

საინტერეოა თანამედროვე ირანში მიმდინარე მოვლენები. 

Abstract 

In the Constitution of Georgia, freedom of belief, religion and conscience occupy a special place in the 

door of human translation rights. The mentioned freedoms are interesting in that they are the spheres 

of human feelings, where the state is peaceful and in the conditions of the existence of self-defense. 

granting equal rights. Consideration of freedom, which is indicated by the institution of the regulation 

of rights, may be an indicator of the determination of the country's democracy. 

The importance of the mentioned topic, therefore, the conference paper refers to the regulation of the 

parameters of freedom of conscience and religion at the legislative level in all countries, 

grammaticalization and definition of techniques, diverse practices of the European Court of Human 

Rights. We will talk about the aspects of what happens when the state feels this right in its own way, 
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there is no justification, and thus endangers the life and health of its own citizens. In this regard, the 

current events in modern Iran are particularly interesting.  

საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი და მასთან დაკავშირებული 

პრობლემები 

ალექსანდრე სადაღაშვილი, 

დაჩი ჩხარტიშვილი 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

საჯარო ინფორმაცია არის საჯარო დაწესებულებაში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, 

რომელიც არ შეიცავს საიდუმლო მონაცემებს და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი 

მსურველისთვის. მაგალითად, ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის 

ხელფასისა და პრემიების შესახებ, რომელიც დაცულია საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროში. საჯარო ინფორმაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობის გაუმჯობესებისათვის, რადგან საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

სამართლებრივ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლებაზე საზოგადოებრივი 

კონტროლის განხორციელებისა და ღია და ეფექტური მმართველობის განვითარების ერთ-

ერთი ძირითადი მექანიზმია. 

საჯარო ინფორმაციის გაცემისას საჯარო დაწესებულებების მიერ კანონმდებლობით 

დადგენილი პროცედურების დარღვევა არ წარმოადგენს იშვიათობას. კერძოდ, ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც საჯარო დაწესებულებები არღვევენ ინფორმაციის გაცემისთვის 

კანონით დადგენილ ვადებს, კანონშეუსაბამოდ არ გასცემენ საჯარო ინფორმაციას ან, საერთოდ 

უპასუხოდ ტოვებენ შესაბამის განცხადებებს. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის მიხედვით, საჯარო დაწესებულებას გააჩნია საჯარო ინფორმაციის დაუყოვნებლივ 

გაცემის ვალდებულება. ასეთი ვალდებულების მიხედვით, ტერმინში „დაუყოვნებლივი“ 

შეიძლება მოაზრებულ იქნეს გონივრული ვადები - იმავე ან მეორე დღეს (იგულისხმება 

სამუშაო დღეები), როცა უნდა გაიცეს საჯარო ინფორმაცია, თუმცა, არსებობს გამონაკლისი 

შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციულ ორგანოს საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის 

ესაჭიროება დამატებითი ვადა. კანონის საფუძველზე ასეთ ვადად განსაზღვრულია 10 დღე. 

ასეთ შემთხვევაში, საჯარო დაწესებულებამ დაუყვონებლივ უნდა აცნობოს საჯარო 

ინფორმაციის მიღების მომთხოვნს.  

ნაშრომის მიზანია, დეტალურად იქნეს განხილული საჯარო ინფორმაციის ცნება, მისი გაცემის 

წესი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები; ასევე. საზოგადოების მაქსიმალურად 

ინფორმირება იმის შესახებ, თუ რა მოიმოქმედოს, როდესაც ირღვევა მასთან მიმართებით 

საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი. აგრეთვე მნიშვნელოვანია საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება ადმინისტრაციული ორგანოსგან ინფორმაციის სწორად გამოთხოვასთან 

დაკავშირებით. 
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ნაშრომში წარმოდგენილია სხვადასხვა სამეცნიერო ლიტერატურისა და საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის ანალიზი საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით.; აგრეთვე 

საკვლევ თემასთან დაკავშირებით პრაქტიკული მაგალითების მიმოხილვა, გამოვლენილი 

პრობლემების ანალიზი, გამოყენებულია საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით 

სტატისტიკური კვლევები.  

ამრიგად, საჯარო ინფორმაციის მნიშვნელობიდან გამომდინარე აუცილებელია მისი გაცემის 

წესის თანმიმდევრული დაცვა. ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა პირნათლად უნდა 

შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობა საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესთან 

დაკავშირებით, რათა არ დაირღვეს პირთა უფლება საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან 

დაკავშირებით. განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ასევე სოციუმის ცნობიერების ამაღლება 

ზოგადად საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ავტომატურად შეამცირებს 

არსებულ პრობლემათა რაოდენობას. 

Abstract 

Public information is any information in a public institution that does not contain confidential data and 

is available to anyone. For example, information about the salary and bonuses of the Deputy Minister of 

Defense of Georgia that is kept in the Ministry of Defense of Georgia is public. Public information plays 

an important role in the improvement of public welfare because the availability of public information 

is one of the main mechanisms for the implementation of public control over the government and the 

development of open and efficient governance in a legal and democratic state. 

It is not uncommon for public institutions to violate the procedures established by the law when 

providing public information. In particular, there are frequent cases when public institutions violate the 

deadlines established by law for the release of information, do not provide public information illegally, 

or leave relevant statements unanswered. According to the General Administrative Code of Georgia, the 

public institution has an obligation to provide public information immediately. According to such an 

obligation, the term „immediately“ may mean a reasonable time frame - on the same or the next day 

(meaning working days) when public information is to be issued. However, there are exceptional cases 

when an administrative body needs an additional period to release public information. Based on the law, 

ten days is defined as such a period. In such a case, the public institution must immediately inform the 

requester of receiving public information. 

The aim of the paper is to discuss in detail the concept of public information, the manner of its issuance 

and related problems; Also informing the public as much as possible about what to do when the rule of 

public information is violated. It is also important to raise public awareness regarding the correct request 

for information from the administrative body. 

The paper presents the analysis of various scientific literature and the general administrative code of 

Georgia regarding public information. Also, a review of practical examples related to the research topic, 

analysis of identified problems, and statistical studies related to public information is used. 

Thus, due to the importance of public information, it is necessary to consistently observe the manner of 

its issuance. Administrative bodies must clearly fulfill the duty assigned to them concerning the manner 

of providing public information so that the rights of individuals in relation to receiving public 
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information will not be violated. It is also of great importance to raise the awareness of society regarding 

public information in general, which will automatically reduce the number of existing problems. 

საარჩევნო სისტემის რეფორმირება საქართველოში 

ანა ქუთათელაძე, 

ილია კუბლაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში არჩევნებს, მის მოდელსა და მოქალაქეთა საარჩევნო უფლების 

დაცვისა და რეალიზების უზრუნველყოფას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. აქედან გამომდინარე 

ამ საკითხის მოწესრიგებას და მყარი გარანტიების შექმნას შიდასახელმწიფოებრივ თუ 

საერთაშორისო დონეზე დიდი ადგილი ეთმობა. საერთაშორისო საზოგადოება ცდილობს 

შეიმუშავოს არჩევნების ოპტიმალური მოდელი. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება სხვადასხვა 

საერთაშორის ხელშეკრულებები თუ აქტები. მათ შორის არჩევნების საკითხებს ეხება გაეროს 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 21-ე მუხლი. აგრეთვე პოლიტიკური 

უფლებების საერთაშორისო პაქტი. ვენეციის კომისიის მიერ მიღებულ საარჩევნო ნორმათა 

კოდექსი, სადაც დემოკრატიული არჩევნების სარეკომენდაციო წესებია თავმოყრილი და 

რომელიც 2002 წელს იქნა მიღებული, იგი შეიცავს მნიშვნელოვან განმარტებებსა და 

მითითებებს. შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე, კონსტიტუცია, ქვეყნის უმაღლესი 

ნორმტიული აქტი სხვა ნორმატიულ აქტებთან ერთად განსაზღვრავს ამ საკითხს, კერძოდ, 

კონსტიტუციის 24-ე მუხლი, სადაც ნათქვამია, რომ „უზრუნველყოფილია ამომრჩევლის ნების 

თავისუფალი გამოვლენა.“ კონსტიტუციის სხვა მუხლებში, აჩევნების საკითხი კიდევ უფრო 

მეტად არის დაზუსტებული, რაზეც ნაშრომში დეტალურად იქნება საუბარი.  

ნაშრომში განხილული იქნება საქართველოს საარჩევნო ისტორია და ამ კუთხით გატარებული 

რეფორმები. საუბარი იქნება იმის შესახებ თუ რა ხარვეზები აქვს საარჩევნო სისტემას დღეს, რას 

სახის სისტემები არსებობს ზოგადად და რომელია ქართული რეალობისთვის შესაფერისი 

მოდელი. განხილული იქნება არჩევნების სამართლებრივი საფუძვლები დღევანდელ 

კონსტიტუციაში და ვინაიდან, დღეს მოქმედი კონსტიტუციით საქართველოში დამყარებულია 

საპარლამენტო მმართველობის ფორმა, განხილვის ძირითადი საგანიც საპარლამენტო 

არჩევნები იქნება.  

საკვანძო სიტყვები: არჩევნები, საპარლამენტო მმართველობა, რეფორმები, ისტორია, 

საფუძველი, ხარვეზები. 

Abstract 

In a democratic state, elections, its model and ensuring the protection and realization of citizens' right 

to vote are of great importance. Therefore, a lot of space is devoted to the settlement of this issue and 
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the creation of solid guarantees at the domestic or international level. The international community is 

trying to develop an optimal model of elections. Various international agreements or acts serve this 

purpose. Among them, Article 21 of the UN Universal Declaration of Human Rights refers to election 

issues. Also the International Covenant on Political Rights. The Code of Electoral Norms adopted by the 

Venice Commission, which contains the recommended rules for democratic elections and which was 

adopted in 2002, contains important definitions and guidelines. At the domestic level, the Constitution, 

the highest normative act of the country, together with other normative acts, defines this issue, in 

particular, Article 24 of the Constitution, which states that ""the free expression of the voter's will is 

ensured."" In other articles of the Constitution, the issue of elections is further specified, It will be 

discussed in detail in the paper. 

The paper will discuss the electoral history of Georgia and the reforms carried out in this regard. The 

discussion will be about what flaws the electoral system has today, what kind of systems exist in general 

and which model is suitable for the Georgian reality. The legal basis of elections in the current 

constitution will be discussed, and since the current constitution establishes a parliamentary form of 

government in Georgia, the main subject of discussion will be the parliamentary elections. 

Keywords: elections, Parliamentary form of government, reforms, history, basis, faults. 

ირიბი ჩვენების მტკიცებულებითი მნიშვნელობა სისხლის სამართლის 

პროცესში 

ანი კიზირია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

მტკიცებულებებს სისხლის სამართლის პროცესში აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, სწორედ 

ამიტომ, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი განსაზღვრავს 

მტკიცებულებათა ცნებას, მათი მოპოვებისათვის გათვალისწინებულ ყველა საპროცესო წესს 

და მტკიცებულებათა სახეებს.  

მტკიცებულების ერთ-ერთ სახეს სწორედ მოწმის ჩვენება წარმოადგენს, რომელიც 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 24-ე ნაწილის 

მიხედვით არის ,,მოწმის მიერ სასამართლოში მიცემული ინფორმაცია სისხლის სამართლის 

საქმის გარემოებათა შესახებ“. მოწმის ჩვენება შეიძლება იყოს, როგორც პირდაპირი, ასევე 

ირიბი. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 76-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი 

განსაზღვრავს ირიბი ჩვენების დეფინიციას, რომლის მიხედვითაც ,,ირიბია მოწმის ის ჩვენება, 

რომელიც ეფუძნება სხვა პირის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას.“ 

ირიბი ჩვენება მეტად საინტერესო და სადისკუსიო საკითხს წარმოადგენს. ამ ნაშრომში 

განხილული იქნება ირიბი მტკიცებულებების, კერძოდ: ირიბი ჩვენების მნიშვნელობა სისხლის 

სამართლის პროცესში, საზღვარგარეთის ქვეყნების მიდგომა აღნიშნულ მტკიცებულების 

გამოყენებასთან დაკავშირებით და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 22 
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იანვრის გადაწყვეტილების შედეგად ირიბი ჩვენების მარეგლამენტირებელი კანონმდებლობის 

ცვლილება. 

საკვანძო სიტყვები: მტკიცებულება, ირიბი ჩვენება, მოწმის ჩვენება, ირიბი მტკიცებულება 

სისხლის სამართალში, ირიბი ჩვენების დეფინიცია 

Abstract 

Evidence plays the most important role in criminal law, that is why Criminal Procedure Code of Georgia 

defines the concept of evidence, its types and all procedural rules for obtaining them. 

Testimony of a witness is one of the types of evidence. According to Article 3, Section 24 of the Criminal 

Procedure Code of Georgia, testimony of a witness is “Information on the circumstances of a criminal 

case provided by a witness to a court.” The testimony of a witness can be both, direct and indirect. 

Article 76, Part 1 of The Criminal Procedure Code of Georgia defines indirect testimony as “A testimony 

that is based on the information disseminated by any other person shall be considered indirect.” 

Indirect testimony is a very interesting and debatable issue. In view of all the above, the present paper 

will discuss the importance of indirect testimony in criminal law, the approach of foreign countries 

regarding the use of the mentioned evidence and the change in the legislation regulating indirect 

testimony as a result of the decision of the Constitutional Court of Georgia on January 22, 2015. 

Keywords: evidence, circumstencial evidence, testimony of a witness, circumstencial evidence in 

criminal law, the definition of hearsay, indirect testimony 

ევთანაზიის ლეგალურობის საკითხი 

თათია დეკანოზიშვილი, 

მონიკა ნაჭყებია 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში განხილულია ,,სიცოცხლის უფლების“ შინაარსი და ,,სიკვდილის უფლების“ ადგილი 

სიცოცხლის უფლებაში. კვლევის საგანი დეტალურად არის განხილული ეთიკისა და 

სამართლის ჭრილში. წარმოდგენილია ურთიერთსაპირისპირო შეფასებები და მათი 

განხილვის საფუძველზე მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები. სიცოცხლის უფლება 

ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, რომლის გარეშეც ადამიანის ყველას სხვა უფლება 

ყოველგვარ აზრსა და დასაბუთებას კარგავს. ამ ქვეყნად ყველა ცოცხალი არსება, სულიერი თუ 

უსულო, ემორჩილება საერთო კანონზომიერებას _ იბადება, ვითარდება, ბერდება და კვდება. 

სიკვდილი არსებობის უკანასკნელი სტადიაა და, როგორც წესი, მისკენ არავინ მიისწრაფვის, 

თუმცა, სამწუხაროდ, არის შემთხვევები, როცა ადამიანი არა თუ გაურბის,  არამედ ცდილობს 

კიდეც დააჩქაროს უკანასკნელი ეტაპი არსებობისა _ სიკვდილი.  
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სიცოცხლის ხელოვნურად დამთავრების ერთ-ერთი საშუალება არის ევთანაზია _ მკვლელობა 

მსხვერპლის თხოვნით. ევთანაზიასთან დაკავშირებით უმარავი შეხედულება არსებობს, 

ამასთანავე, ჩნდება კითხვა ევთანაზია სისხლის სამართლის დანაშაულია თუ ჰუმანური აქტი?! 

წინამდებარე ნაშრომი მნიშვნელოვან სამართლებრივ პრობლემას,  ევთანაზიის უფლებას ეხება, 

რომელზედაც საერთაშორისო კონსენსუსი არ არსებობს და უდავოდ აქტუალურია 

მსოფლიოსთვის. 

Abstract 

The paper deals with the content of “the right to life” and the place of “the right to die” in the right to  

life. The subject of study is discussed in detail in the context of ethics and law. The conclusions and  

recommendations are given based on the represented contradictory assessments. The right to life is a  

fundamental human right, without it, other rights of humans lose all meaning and justification. In the  

world, all living beings, spiritual or inanimate, obey a common law - borns, develops, ages and dies.  

Death is the last stage of existence and usually, no one aspires to it, however, unfortunately, there are  

cases when a person does not run away, but even tries to accelerate the last stage of existence - death.  

One of the ways to end life artificially is euthanasia - murder at the request of the victim. There are  

many views on euthanasia, and at the same time, the question arises whether euthanasia is a criminal  

offence or a human act?! The present work concerns an important legal problem, the right to  

euthanasia. There is not an international consensus on this issue and undoubtedly it is an actual topic in  

the world. 

ყაჩაღობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

მარიამ კაჭახიძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი  

ნაშრომი ეხება, სისხლის სამართალში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს ყაჩაღობისათვის 

სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, ვინაიდან სისხლის სამართლის თეორიასა და 

პრაქტიკაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ყაჩაღობის სისხლისსამართლებრივი 

დახასიათება და კვალიფიკაციის პრობლემა.  

საქართველოში ოდითგანვე დიდი ყურადღება ექცეოდა საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ 

დანაშაულებს და ჩადენილ ქმედებებს. საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთა 

შორის ყაჩაღობა წარმოადგენს ყველაზე მძიმე დანაშაულს. ეს განპირობებულია იმით, რომ 
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ყაჩაღობა ერთდროულად ხელყოფს ორ სიკეთეს - საკუთრებას და ადამიანის სიცოცხლესა და 

ჯანმრთელობას. ადამიანზე ძალადობასთანაა დაკავშირებული ასევე საკუთრების წინააღმდეგ 

მიმართული ისეთი დანაშაული, როგორიც არის ძარცვა ძალადობით. ყაჩაღობისა და 

ძალადობითი ძარცვის გამიჯვნა სასამართლო პრაქტიკაში გარკვეულ სირთულეებს იწვევს, 

რადგან მათ შორის მკვეთრი ზღვარის გავლება ხანდახან საკმაოდ რთულია. ამიტომაც 

შემთხვევითი არაა ამ კატეგორიის საქმეთა განხილვისას სასამართლო პრაქტიკაში არსებული 

ხარვეზები, ვინაიდან ზოგჯერ ასეთი შემთხვევების დაკვალიფიცირება ხდება, როგორც 

ყაჩაღობას, ზოგჯერ კი - როგორც ძალადობით ძარცვად. 

ჩემს მიერ წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია, ნათლად დავანახო საზოგადოებას ყაჩაღობის 

სწორი კვალიფიკაციის საკითხის გადაწყვეტის გზების, დეტალურად ახსნის და 

მაკვალიფიცირებელ ნიშანთა გამოყენების სპეციფიკა. უფრო ზუსტად კი, გაირკვეს: ყაჩაღობის, 

ყაჩაღური თავდასხმის, სხვისი ნივთის დაუფლებისა და მისაკუთრების ცნებები, ფსიქიკური 

ძალადობის, ფიზიკური ძალადობის მნიშვნელობა და ყაჩაღობის პასუხისმგებლობის საკითხი. 

საკვანძო სიტყვები: სისხლის სამართალი, ყაღაღობა, ყაჩაღური თავდასხმა, სხვისი ნივთის 

დაუფლება, ფიზიკური ძალადობა. 

Abstract 

The paper deals with one of the important issues in criminal law, the criminal liability for robbery, since 

one of the important issues in criminal law theory and practice is the criminal characterization of 

robbery and the problem of qualification. 

From time immemorial in Georgia, great attention has been paid to the crimes and actions committed 

against property. Among the crimes against property, robbery is the most serious crime. This is due to 

the fact that robbery encroaches on two goods at the same time - property and human life and health. 

Crimes against property, such as robbery with violence, are also related to violence against a person. 

Separation of robbery and violent robbery causes some difficulties in judicial practice, as it is sometimes 

quite difficult to draw a sharp line between them. That is why it is not accidental that there are gaps in 

judicial practice when considering cases of this category, since sometimes such cases are qualified as 

robbery, and sometimes - as robbery with violence. 

The purpose of my presented paper is to clearly show the society the ways of solving the question of the 

correct qualification of robbery, explaining in detail and the specifics of the use of qualifying signs. To 

be more precise, it was found out: Concepts of robbery, robbery, possession and appropriation of 

someone else's property, the meaning of mental violence, physical violence and the question of 

responsibility for robbery. 

Keywords: criminal law, to cry robbery attack, possession of other's property, physical violence. 
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ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია, პრაქტიკაში არსებული 

პრობლემები და გამოწვევები 

ია სამქანაშვილი, 

ნინო ახვლედიანი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

ძალადობის ფორმაა. დღეისათვის ძალადობის აღნიშნული ფორმა სერიოზულ პრობლემას 

წარმოადგენს საქართველოშიც.  

გასული წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან არაერთი მეზანიზმის ამოქმედდა, 

არსებულ დანაშაულთან ბრძოლის მიზნით, როგორიცაა სტაბოლის კონვენიის რატიფიცირება, 

რისი შედეგი სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამკაცრება იყო, მაგრამ 

მიუხედავად ამისა სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია არც თუ ისე სახარბიელოა.  

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული საჯარო სტატისტიკის 

მიხედვით 2022 წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლილი ქალთა მიმართ ძალადობის 3608 ფაქტი 

გამოვლინდა. 

კვლევაში განხილულია: ოჯახში ძალადობის არსი, მასთან ბრძოლის არსებული მექანიზმები, 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეაგირების მეზანიზმები, კანონმდებლობის და მისი 

აღსრულების ნაკლოვანებები, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების უპირობო მნიშვნელობა 

მოცემულ დანაშაულთან დაკავშირებით და პრევენციის მექანიზმები როგორც საქართველოს 

ასევე სხვა ქვეყნის კანონმდებლობებით. 

ნაშრომის ბოლო ნაწილი დაეთმობა კვლევის შეჯამებას, გამოვლენილი პრობლემების 

გადასაჭრელად სახელმწიფოს მხრიდან გადასადგმელ ნაბიჯების განხილვას.  

საკვანძო სიტყვები: ძალადობა, ოჯახი, ქალთა  

Abstract 

Violence against women and domestic violence is one of the most widespread forms of violence in the 

world. Today, this form of violence is a serious problem in Georgia as well. 

In recent years, the state has implemented a number of mechanisms to combat existing crime, such as 

the ratification of the Staboli Convention, which resulted in the tightening of criminal liability, but 

despite this, the statistics in our country are not very favorable. 

According to public statistics released by the Ministry of Internal Affairs of Georgia, from January to 

November 2022, 3,608 cases of violence against women were identified. 
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The study examines: the essence of domestic violence, the existing mechanisms to combat it, the 

response mechanisms provided for by the legislation, the shortcomings of the legislation and its 

enforcement, the absolute importance of raising public awareness about this crime, the prevention 

mechanisms under the legislation of both Georgia and other countries. 

The last part of the article will be devoted to summing up the results of the study, discussing the steps 

that the state needs to take to solve the identified problems. 

Key words: violence, family, women. 

ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის 

დარღვევა 

გვანცა მახარაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

კაცობრიობის განვითარებამ სხვადასხვა სფეროს განვითარებაც გამოიწვია. დღევანდელი 

მოსახლეობა აღჭურვილია არსებობისთვის ყველა საჭირო თუ არასაჭირო ნივთით, მათ შორის 

ავტომობილებით, რომელთა როლიც საკმაოდ დიდია 21-ე საუკუნეში. სამწუხაროდ, 

ტრანსპორტი ყოველთვის არ გვევლინება როგორც უსაფრთხო საშუალება, ვინაიდან ჩადენილი 

დანაშაულების გარკვეული ნაწილი სწორედ სატრანსპორტო საშუალებებს უკავშირდება. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში გათვალისწინებული არის თავი სატრანსპორტო 

დანაშაულის შესახებ. ეს თავის უზრუნველყოფს სისხლის სამართლის კოდექსით იმ პირების 

დასჯას, რომლებიც უგულვებელყოფენ ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებისა და 

ექსპლუატაციის კანონით დადგენილ წესებს და ამის საფუძველზე ზიანს აყენებენ ადამიანის 

ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. ამის მიუხედავად, კანონმდებლობაში მაინც გვაქვს 

ხარვეზები, რომელთაგან ერთ-ერთს შემდეგ აბზაცში შევეხები.  

ჩატარებული კველევის საფუძველზე, სტატისტიკურმა მაჩვენებელმა დაადასტურა, რომ 2020 

წელს საქართველოში 4 999 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, საიდანაც 137 სიმთვრალით იყო 

გამოწვეული და ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 450 ადამიანი დაიღუპა. სამწუხაროდ, ჩვენი 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სისხლისსამართებრივ პასუხისმგებლობას იმ პირის მიერ, 

რომელცი ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მართავს მანქანას. ეს ყველაფერი კი ხაზს უსვამს, 

რომ კანონმდებლობაში არსებობს ხარვეზები, რომლებიც გამოსწორებას საჭიროებს, რათა 

მსგავსი შედეგები თავიდან ავიცილოთ. 

აქედან გამომდინარე, ნაშრომში განვიხილავ სატრანსპორტო დანაშაულთან დაკავშირებულ 

განსხვავებულ საკითხებს, რომლებსაც ხშირად ვხვდებით რეალურ ცხოვრებაში. კვლევის 

მიზანი კი გახლავთ, ხარვეზების აღმოჩენა და ამ ხარვეების გადასაჭრელად ახალი გზების 

ძიება. 

საკვანძო სიტყვები: ავტომობილი, სატრანსპორტო, დანაშაული, ხარვეზები, გადაჭრა. 
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Abstract 

The development of mankind has led to the development of various areas. Today's population is 

provided with everything necessary and unnecessary for existence, including cars, which play a big role 

in the 21st century. Unfortunately, transport is not always considered as a safe means, since some of the 

crimes committed are related to vehicles. 

The Criminal Code of Georgia includes a chapter on traffic crimes. At the same time, punishment is 

provided for under the Criminal Code of those persons who ignore the rules established by law on the 

safety and operation of vehicles and, on the basis of this, cause harm to human health and life. Despite 

this, we still have legal gaps, one of which I will touch on in the next paragraph. 

Based on the study, the statistical indicator confirmed that in 2020, 4,999 road traffic accidents occurred 

in Georgia, of which 137 occurred while intoxicated and 450 people died as a result of road traffic 

accidents. Unfortunately, our legislation does not provide for criminal liability for a person driving 

under the influence of alcohol. All this highlights the existence of gaps in the legislation that need to be 

corrected in order to avoid such consequences. 

Therefore, in the article I will discuss various issues related to traffic crimes that we often encounter in 

real life. The purpose of the study is to identify problems and find new ways to solve these problems. 

Keywords: car, motor vehicle, crime, defects, decision. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 137-ე მუხლის 

შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან 

თამარ კალანდია, 

ციცი გიგოიძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი  

ადამიანის უფლებათა დაცვის ჭრილში ერთ-ერთი ფუნდამენტურად მნიშვენლოვან და, 

ამავდროულად, პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს სექსუალური ავტონომიის წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაულები. თანამედროვე მოცემულობაში, საზოგადოების სწრაფი 

განვითარებისა და ადამიანის ძირითად უფლებათა დაცვის გაძლიერების ეპოქაში, ეს 

დანაშაულები მეტად რთულ სურათს ქმნიან, ვინაიდან მისი ობიექტი და სუბიექტი ვიწროდ არ 

განისაზღვრება და შესაძლოა ნებისმიერი პირი იყოს, ასაკის, სქესისა თუ გენდერის 

მიუხედავად. ბუნებრივია, დანაშაულის სიმძიმემ და მზარდმა ხასიათმა დღის წესრიგში 

დააყენა მისი, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ისე შიდასახელმწიფოებრივ ბაზაზე 

მოწესრიგების აუცილებლობის საკითხი.  

მოცემულ ნაშრომის მიზანია საერთაშორისო სამართალში არსებული იმ ქმედითი 

ინსტრუმენტების განხილვა, რომლებიც სექსუალური დანაშაულის პრევენციას ემსახურება. 
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გარდა ამისა, გაანალიზებულია, როგორც საერთშორისო სასამართლოების, ისე სახელმწიფოთა 

სასამართლო პრაქტიკა, უკვე დამკვიდრებული პრინციპები და თანხმობის მნიშნელობა - 

ქვაკუთხედი, ნიშანი სექსუალური ძალადობის დანაშაულისა.  

რამდენიმე წლის წინ საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად, თანხმობის კომპონენტის 

არარსებობის გამო ქართულ კანონდმებლობაში არსებული გაუპატიურების დეფინიცია 

მოძველებულია და დაუსჯელს ტოვებს იმ ქმედებებს, რომლებიც არ ესადაგება ნორმას, თუმცა 

საზოგადოდ მიიჩნევა სქესობრივი დანაშაულის შემადგნელობებად. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა თუ რამდენადაა შესაძლებელი საქართელოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 137-ე მუხლის იმგვარად ფორმულირება, რომ ის შესაბამისობაში 

მოვიდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან. 

ამრიგად, შედარების, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდების დახმარებით ნაშრომში 

განხილული იქნება საერთაშორისო ინსტრუმენტების მნიშვნელოვნება 

შიდასახელმიწოფებრივი კანონმდებლობისთვის, კერძოდ კი, ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების დაცვისთვის, ამასთანვე საქართველოს სისხლისსამართლებრივი 

კანონმდებლობის იმგვარად ფორმირების აუცილებლობა, რომ ის პასუხობდეს 

საზოგადოებრივ საჭიროებებს და შესაბამისობაში მოდიოდეს საერთაშორისო 

სტანდარტებთან.  

საკვანძო სიტყვები: სექსუალური დანაშაულები, თანხმობა, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, სტამბოლის კონვენცია, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი სამართალი. 

Abstract 

In the view of Human right protection, one of the most fundamentally important and at the same time 

problematic issue is crimes against sexual autonomy. In the modern world of society’s rapid development 

and the era of strengthening human right protection, these crimes create a bleak reality since the subject 

and the object are not viewed in a narrow sense and can be any person regardless of their age, sex and 

gender. Needless to say that the gravity and growing number of crimes made it necessary to systemize 

it on international as well as municipal planes. 

Effective instruments of international law that prevents sexual crimes are examined in the following 

article. Aside from that, there is analyzed practice of both international and municipal courts, already 

implemented principles, and the meaning of consent – the cornerstone sign of sexual crimes. 

Despite the changes in the Georgian legislation in the previous years, the absence of the consent criteria 

in the definition of rape in Georgian legislation makes it outdated and leaves acts that do not align with 

the norm lawful even though generally they are considered as the composition of sexual crimes. 

Accordingly, it is essential to know if it is possible for article 137 of the Georgian criminal code to be 

formulated in a way that is fitting to the international standards. 

Thus, with the help of comparison, analysis, and synthesis methods, the following article will discuss 

the importance of international instruments for municipal legislation, in particular, fundamental human 

rights protection. Additionally, the necessary formation of Georgian criminal legislation so that it will 

answer pressing social needs and be applicable with international standards. 

Keywords: sexual crimes, consent, ECHR, Istanbul convention, International and municipal law. 
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ტრეფიკინგი 

ეთერ აბრამიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

ჩემი ნაშრომი ეხება საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში მთელს მსოფლიოში 

ფართოდ გავრცელებულ ადამიანის და მისი უფლებების წინააღმდეგ მიმართულ საზარელ 

დანაშაულს, ტრეფიკინგს, იგივე ადამიანით ვაჭრობას. მონობას 21_ე საუკუნეში რომელიც 

სათავეს ჯერ კიდევ შორეული წარსულიდან იღებს და საზოგადოების ცვლილებასთან ერთად 

იცვლება და ვითარდება მისი სახეებიც. 

სისხლის სამართლის კოდექსის 143_ე პრიმა მუხლის თანახმად ტრეფიკინგი არის, ადამიანის 

ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე მუქარით, 

ძალადობით ან იძულების სხვა ფორმით, მოტაცებით, შანტაჟით, თაღლითობით, მოტყუებით, 

უმწეო მდგომარეობის ან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, საზღაურის ანდა სარგებლის 

მიცემის ან მიღების გზით იმ პირის თანხმობის მისაღწევად, რომელსაც სხვა პირზე ზეგავლენის 

მოხდენა შეუძლია, ადამიანის გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, 

ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლუატაციის მიზნით. 

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მისი პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და ეფექტური 

გამოძიების მიზნით საქართველოში წლების მანძილზე დინამიურად ხორციელდება მთელი 

რიგი ღონისძიებები. შექმნილია ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა 

და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, რომელიც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა თავშესაფრითა 

და შესაბამისი სარეაბილიტაციო პროგრამებით.  

ჩემი მიზანია ნათლად დავანახო და განვუმარტო საზოგადოებას ამ დანაშაულის შემადგენელი 

ნიშნები და გარემოებები. ვაჩვენო მათ ტრეფიკინგის სახეები. რაც მთავარია საზოგადოებაში 

ავამაღლო ცნობიერება ტრეფიკინგთან დაკავშირებით, ვინაიდან დღეს ან ხვალ, არავინ არ ვართ 

დაზღვეული, რომ ამ დანაშაულის მსხვერპლი, ჩვენ ან ჩვენი ახლობლები არ გახდებიან. მინდა 

ადამიანებმა ვიგრძნოთ თანაგრძნობა და პასუხისმგებლობა ერთმანეთის მიმართ. მინდა 

მსოფლიო მკაფიოდ იყოს ინფორმირებული შესაძლო საფრთხეებზე რომლებიც ადამიანების 

და მათი უფლებების წინააღმდეგ იქნება მიმართული. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ 

ჩვენი უფლებებისთვის. 

საკვანძო სიტყვები: ტრეფიკინგი, ადამინით ვაჭრობა, ექსპლუატაცია, მსხვერპლი, 

დაზარალებული. 

Abstract  

The paper is about the terrible crime against people and their rights, which is widespread in Georgia 

and not only in Georgia, but also around the world, trafficking, the same human trafficking. Slavery in 
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the 21st century, which originates from the distant past, and its forms are changing and developing 

along with the changes in society. 

According to Article 143 of the Criminal Code, trafficking is the buying or selling of a person, or carrying 

out another illegal transaction with respect to him, as well as by threats, violence or other forms of 

coercion, kidnapping, blackmail, fraud, deception, abuse of helplessness or power, remuneration or 

benefits. Recruiting, transporting, harboring, hiring, transporting, transferring, harboring, or receiving 

a person for the purpose of exploitation by giving or receiving the consent of a person who can influence 

another person.  

In the fight against trafficking, for the purpose of its prevention, protection of victims and effective 

investigation, a number of measures have been dynamically implemented in Georgia over the years. The 

State Fund for the Protection and Assistance of Victims of Human Trafficking was created, which 

provides victims with shelter and relevant rehabilitation programs. 

My goal is to clearly show and explain to the public the signs and circumstances of this crime. To show 

them the faces of trafficking. The most important thing is to raise awareness about trafficking in the 

society, because today or tomorrow, none of us is insured that we or our relatives will not become 

victims of this crime. I want people to feel compassion and responsibility towards each other. I want the 

world to be clearly informed about possible threats that will be directed against people and their rights. 

We all have to fight together for our rights.  

Keywords: trafficking, human trafficking, exploitation, victim, affected. 

სასჯელის მიზნების პრობლემები 

გიგა ხატიაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი  

კვლევის მიზანია სასჯელის მოხდის შემდეგ მსჯავრდებულის რესოციალიზაციის 

პრობლემების გამოკვლევა. სტატისტიკა და შედარება სხვადასხა დროების მიხედვით. 

გამოკვლევა იმ სტანდარტების, რაც იყო წინა წლებში და რა არის ამჟამად. რა კეთდება 

იმისათვის, რომ აღნიშნულ საკითხზე მოხდეს უფრო მაღალი სტანდარტების ჩამოყალიბება. 

სტრუქტურა/მეთოდოლოგია/მიდგომა-საკითხი გახლავთ მნიშვნელოვნი. რაც ჩვენს ქვეყანაში 

ძალიან აქტუალურია. ხაზი გაესმება პრაქტიკაში აღმოჩენილ ხარვეზებს, გამოიკვეთება 

საკითხი და მისი აღმოფხვრის გზების შესახებ დასაბუთებული, არგუმენტირებული მსჯელობა 

იქნება წარმოდგენილი. 

კვლევის შეზღუდვები და გავლენა-აღნიშნული საკითხი სამართლებრივად თუმცა აქცენტი 

გაკეთდება საკითხის მნიშვნელობაზე და მის როლზე. 
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სიახლე და ღირებულება - ბოლო წლებში დანერგილი სიახლეები. პრაქტიკაში დაშვებული 

შეცდომების გამოსწორება. მნიშვნელობა საკითხის მაღალი სტანდარტების ჩამოყალიბებაზე.  

პრობლემის მოგვვარებისავის, შესაბამისი გზების ძიება. 

საკვანძო სიტყვები: სისხლის სამართალი, სასჯელის დანიშვნა, მსჯავრდებულის 

რესოციალიზაცია.  

Abstract 

The purpose of the study is to investigate the problems of resocialization of the convict after serving the 

sentence.Statistics and comparisons over time. Examining the standards that It was in previous years 

and what it is now. What is being done to address this issue establish higher standards. 

The structure/methodology/approach is important. What in our country it is very relevant. Defects 

found in practice will be highlighted reasoned, reasoned reasoning about the issue and ways to eliminate 

it will be presented.  

Limitations and implications of the study - the mentioned issue legally, however, emphasis will be 

placed on the importance of the issue and its on the role. 

Novelty and value - innovations introduced in recent years. Allowed to practice, correcting errors. 

Importance of establishing high standards of the issue. Searching for appropriate ways to solve the 

problem. 

Key words: criminal law, sentencing, resocialization of the convicted." 

დაკავება სისხლის სამართლის პროცესში და მისი ანალიზი ადამიანის 

ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ უფლებაში - თავისუფლებაში ჩარევის 

ჭრილში 

თეონა ფეიქრიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

დაკავების დროს იზღუდება ფიზიკურ პირთა კონსტიტუციური უფლებები. ადამიანი იბადება 

თავისუფალი და ეს მისი ფუნდამენტალური უფლებაა, ამიტომ ამ უფლების შეზღუდვა 

შეიძლება მხოლოდ კანონის უზენაესი ძალით, კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში. 

წინამდებარე მოხსენება მიზნად ისახავს ისეთი საჭირბოროტო საკითხის განხილვას, 

როგორიცაა დაკავების დროს ადამიანის საყოველთოდ აღიარებულ უფლებაში - 

თავისუფლებაში ჩარევის გამართლება. ამას გარდა, მიმოხილული იქნება დაკავების წესი. 

მოხსენების ფარგლებში ყურადღებას გავამახვილებ, თუ რას მოიაზრებს ცნება დაკავება, რას 

გულისხმობს დაკავების მართლზომიერება და თავისუფლების უფლებაში კანონიერი ჩარევა, 

რა კონკრეტული გარემოება უდევს თავისუფლების შეზღუდვას საფუძვლად და რა წესით 
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უნდა განხორციელდეს დაკავება ისე, რომ შემდგომში ბრალდების მხარის მტკიცების ტვირთი 

(დაკავების მართლზომიერების მტკიცება) იყოს სრულიად არგუმენტირებული, შესაბამისად, 

დაკავება კანონიერი და თავის მხრივ, თავისუფლების უფლებაში ჩარევა, სახელმწიფოს 

მხრიდან - გამართლებული. ვფიქრობ, ეს საკითხი თავის აქტუალობას საზოგადოებაში 

არასდროს კარგავს. ნებისმიერ დროს, ჩვენ შესაძლოა დავდგეთ ისეთი რეალობის წინაშე, რა 

დროსაც სამართალდამცველმა სახელმწიფოს მიერ დაკისრებული ამგვარი პასუხისმგებლობა 

ჯეროვნად ვერ შეასრულოს, ან ადგილი ჰქონდეს დამკავაბელი პირის მიერ თვითნებობის 

გამოვლენას, რამაც გამოიწვიოს სავარაუდო დამნაშავის არამართლზომიერი დაკავება, ან/და 

დაკავების თანმდევი რომელიმე პროცედურის არსებითი დარღვევით შესრულება, ან 

დაკავებული პირის სამართლებრივი მდგომარეობის გაუარესება. ამის საბოლოო შედეგად კი 

მოგვევლინოს ბრალდებულის დაუყოვნებლივი გათავისუფლების ვალდებულება და 

უაკნონოდ დაკავებული პირის მიერ კომპენსაციის მოთხოვნის უფლებით სარგებლობა. 

ყოველივე ზემოთხსენებული, საბოლოო ჯამში, გამოიწვევს როგორც სამართალდამცველის 

მიერ უარყოფითი პრაქტიკის დანერგვას - ადამიანის კონსტიტუციით გარანტირებულ 

უფლებაში - თავისფულების უფლებაში უკანონო ჩარევის თვალსაზრისით, ასევე, ხელს 

შეუწყობს მოქალაქეების უნდობლობის გამყარებას სამართალდამცველთა (ხშირ შემთხვევაში 

პოლიციელთა), როგორც საზოგადოების სამსახურში მდგომი სახელმწიფო ორგანოს 

წარმომადგენელთა მიმართ. ეს კი საკმაოდ ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ქართული სისხლის 

სამართლის ინსტიტუტების განვითარებისთვის. ნაშრომის ამოცანაა, აამაღლოს მოქალაქეთა, 

იურისტთა, და მით უფრო, არაიურისტთა ცნობიერება დაკავების მიზნებსა და საფუძვლებზე, 

მის კანონიერებასა და უკანონოობაზე და დაგვანახოს ადამიანის ბუნებისგან ნაბოძებ 

უფლებაში - თავისუფლებაში სახელმწიფოს ჩარევის გამართლების საფუძვლები. ნაშრომში 

შევეცდები ასევე გავალო ერთგვარი პარალელი და მიმოვიხილო საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსი ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში, რაც, თავის 

მხრივ, გამოკვეთს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებულ 

ლაფსუსებსაც. 

საკვანძო სიტყვები: დაკავება, თავისუფლება, დაკავების მართლზომიერება, უფლებაში 

კანონიერი ჩარევა, მტკიცების ტვირთი. 

Abstract 

During detention, the constitutional rights of natural persons are restricted. A person is born free and 

this is her/his fundamental right, therefore this right can be limited only by the supreme force of the 

law, in the cases defined by the law. The purpose of this report is to discuss such an urgent issue as the 

justification of interfering with the universally recognized human right - freedom during detention. In 

addition, the manner of detention will be reviewed. In the framework of the report, I will focus on what 

is meant by the concept of detention, what is meant by the reasonableness of detention and legal 

interference with the right to freedom, what specific circumstances are the basis for the restriction of 

freedom and in what manner the detention should be carried out so that the burden of proof on the part 

of the prosecution (proof of the reasonableness of the detention) is fully argued. , therefore, Detention 

is legal and, on the other hand, interference with the right to freedom, on the part of the state - justified. 

I think this issue never loses its relevance in society. At any time, we may be faced with a reality in 

which the law enforcement officer fails to fulfill such responsibility imposed by the state, or there is an 
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arbitrariness by the arresting person, which leads to the unjustified arrest of the alleged offender, and/or 

the execution of any procedure accompanying the arrest in material violation, or Deterioration of the 

detained person's legal status. As a final result of this, the obligation to immediately release the accused 

and the right to demand compensation by the arrested person without delay. All of the above, 

ultimately, It will lead to the introduction of negative practices by the law enforcement officers - in 

terms of illegal interference in the right to freedom, guaranteed by the human constitution, and will 

also contribute to the strengthening of distrust of citizens towards law enforcement officers (in many 

cases, policemen) as representatives of the state body at the service of society. This will have a rather 

negative impact on the development of Georgian criminal law institutions. The task of the paper is to 

raise the awareness of citizens, lawyers, and even more so, non-lawyers about the purposes and grounds 

of detention, its legality and illegality, and to show us the grounds for justifying the state's intervention 

in the right given by human nature – freedom. In the paper, I will also try to draw a kind of parallel and 

review the Criminal Procedure Code of Georgia in accordance with European standards, which, in turn, 

will highlight the loopholes in the Criminal Procedure Code of Georgia. 

keywords: detention, freedom, Lawfulness of detention, lawful interference with right, The burden of 

proof. 

სქესობრივი დანაშაულები საქართველოში 

დათა შალვაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

სქესობრივი დანაშაულები მუდამ დიდ პრობლემას წარმოადგენდა, როგორც საქართველოში 

ასევე მსოფლიოს მასშტაბით, ამიტომ ის აქტუალური განხილვის საგანია, როგორც სამართლის 

დარგში, ასევე სხვა ინსტიტუტებში რომლებიც საზოგადოებრივ ურთიერთობებს ეხება. ბოლო 

წლებში საქართველოში განსაკუთრებით ბევრი სქესობრივი დანაშაული დაფიქსირდა, 

რომელიც სტატისტიკაში(ვიზუალური მხარე) გამოიხატება და რის გამოც მრავალი პრობლემა 

შეიქმნა, როგორც კანონმდებლობაში, ასევე ზოგადად ხალხის პირად ცხოვრებაში. 

საზოგადოებაში ბევრს ჰგონია, რომ სქესობრივი დანაშაული მხოლოდ გაუპატიურებაა მაგრამ 

რეალურად, საკმაოდ ბევრი ამ სახის დანაშაული არსებობს, რომლებიც ორ კატეგორიად 

იყოფიან ძალმომრეობითი (გაუპატიურება, სქესობრივი ხასიათის სხვაგავარი ქმედება) და 

არაძალმომრეობითი(გარყვნილი ქმედება, 16 წელს მიუღეველ პირთან სქესობრივი აქტი) 

სქესობრივი დანაშაულები. ძალმომრეობითი დანაშაულებიდან ყველაზე მძიმეა 

გაუპატიურება, რომელსაც დამამძიმებელი გარემოება გააჩნია ასეთია არასრულწლოვნის 

გაუპატიურება, ბოლო წლებში კი საქართელოში ამ დანაშაულის რეკორდული მაჩვენებელი 

გვაქვს,რომლებსაც მძიმე შედეგიც კი მოყვა. არასრულწლოვნის გაუპატიურებასთან 

დაკავშირებით კანონმდებელმა სასჯელის გამკაცრების რეგულაცია მიიღო, რაც ნამდვილად 

სწორია.  
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არაძალმომრეობითს რაც შეეხება ასეთია 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი აქტი და 

გარყვნილი ქმედება. პირველი ზედმეტად პრობლემატური საკითხია პრაქტიკაში, რადგან ამ 

დანაშაულის ჩადენით ქმნიან ოჯახებს, ამის გამო სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში 

მიცემა რთულდება, რადგან ოჯახი ინგრევა და შეიძლება უფრო მძიმე შედეგამდე მივიდეთ, 

ამიტომ ეს ყველაფერი მრავალ სამართლებრივ და ფსიქოლოგიურ ძალისხმევას მოითხოვს. 

გარყვნილ ქმედებას რაც შეეხება ოცდამეერთე საუკუნეში პრობლემატური საკითხი გახდა, 

რადგან საზოგადოება კერძოდ ახალგაზრდობა ჩაძირულია სოციალურ ქსელებში და ყოფილა 

შემთხვევები, რომ ისინი გარყვნილი ქმედების და შანტაჟის მსხვერპლნი გამხდარიყვნენ. 

სქესობრივ დანაშაულებთან დაკავშირებით ყურადღება უნდა დავუთმოთ ინტერნეტის 

ზეგავლენას არასრულწლოვნებზე, განათლების დონეს, მშობლების მიერ შვილების აღზრდის 

ხარისხს, სასჯელის სიმკაცრეს ამ ყველაფერს ერთად განვიხილავთ და მათი რეგულირება კი 

მიგვიყვანს დანაშაულის პრევენციამდე. 

Abstract 

Sexual crimes have always been a big problem both in Georgia and in the world, so it is a important 

topic of discussion in society. 

In recent years, many crimes have been registered in Georgia, which have caused many problems. 

Many people think that sexual crimes are only rape or any physical contact, but in fact there are many 

type of sexual crimes, they are divided into two categories: violent (with violence) and non-violent 

(without violence). 

Rape is a crime with violence , its aggravating circumstance is the rape of a minor. 

Non-violence category crimes are sexual intercourse with a person under the age of 16 and depraved 

acts. 

The first one is very problematic because it is very difficult to punish the offender due to the destruction 

of the family. 

As for the second, the Internet has a great influence on it, because minors are often on social networks 

and they are not careful, which is reason why they become victims of crime. 

In order to prevent sexual crimes, it is necessary to pay attention to: education, upbringing of children, 

punishment and the connection of minors with the Internet we will discuss all this together. 
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ფემიციდი, როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის უკიდურესი ფორმა 

ქეთევან კახნიაშვილი, 

მარიამ გუგუტიშვილი  

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

საკითხი ეხება ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემას, ფემიციდს, რომელიც ჩვენს დროში 

ჯერ კიდევ გადაუჭრელია. ფემიციდი, იგივე ფემინიციდი განიმარტება, როგორც - ,,ქალების, 

გოგონების მკვლელობა, იმის გამო, რომ ისინი მდედრობით სქესს მიეკუთვნებიან’’. მოცემული 

ნაშრომი ეხება ზოგადად ფემიციდის არსებობას და მისი თავიდან აცილების გზებს. ის 

გახლავთ ფართოდ გავრცელებული იურიდიული საკითხი, რომელიც დიდ ყურადღებას 

მოითხოვს. ასევე, საუბრისას აუცილებლად მიმოხილული იქნება სხვა ქვეყნების სიტუაცია 

საკითხთან დაკავშირებით, თუმცაღა, ყურადღებას გავამახვილებთ, იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს 

გარშემო და როგორც უკვე აღვნიშნე, ვისაუბრებთ ბრძოლის გზებზე ამ პრობლემის 

წინააღმდეგ. აუცილებელია ამ პრობლემის სიმწვავე და შემდგომი მისი თავიდან აცილების, 

გადაჭრის გზები არაერთხელ დადგეს განხილვის საგნად, რომ გავიაზროთ რამდენად დიდ 

სისასტიკესთან გვაქვს საქმე, ამ ნაშრომის მიზანიც სწორედ ეს გახლავთ. 

Abstract 

Our topic is about one of the most contemporary and unresolved problem nowadays, which is called 

Femicide. Femicide or feminicid is a hate term, broadly defined as “the intentional killing of woman or 

girls because they are female”. This paper focuses on the essence of Femicide and It’s prevention ways, 

how to protect women from such a horrible treatment, from society, which is caused especially by men. 

Femicide is a widespread topical law issue that requires in-depth attention from public around the 

world. In our present study, for the most part we will touch and talk about, an extreme form of violence 

against women, but we will also review how to combat this problem and what is the situation in 

different countries of the world in this regard. Silence is not an option, we are sure that people can and 

must stop this tragetic future of each women, which they might have to overcome sooner or later. In 

this case it is necessary to pay more attention, what is happening around us and think how can we help 

to solve it, because we are losing too many women day by day, which are hope and future of universe. 

People need to unalyze that if there is no women than there won’t be any humanity. Therefore the 

purpose of our paper is, to bring the issue closer to 

the public to help them understand the severity and magnitude of this terrible tragedy." 
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A RARE CASE OF EDWARDS SYNDROME at “Pediatric Private Clinic”, 

TBILISI-GEORGIA WITH A SURVIVAL RATE OF MORE THAN 15 MONTHS 

Abdalqader Wesam Abujouda 

Georgian national university SEU 

Abstract 

Edwards syndrome is a rare disorder that results from an extra copy of the long arm of chromosome 18q. 

It is also known as Trisomy 18. Live birth prevalence ranges from 1 in 3600 to 1 in 10000. It affects 

females more than males with higher survival rates in females. The median age survival is 1 to 12 

months, rarely more.  

18 months y.o girl born in Batumi– 30/06/2021 at 34 Weeks of gestation by a caesarean section. Mother 

didn’t receive proper prenatal care. At birth weight-2300g, length- 45cm and Apgar score - 5/4.She was 

diagnosed with generalized tendo-myopathy, Dandy Walker syndrome, hydrocephalus, respiratory 

failure of the newborn, congenital diaphragmatic hernia and congenital heart defects: ventricular septal 

defect, atrial septal defect, patent ductus arteriosus and anomaly of the aorta. Cardiac surgery was 

performed on 16/07/2021. Characteristic malformations were short neck, clenched hands, overriding 

fingers and Rocker-bottom feet. Genetic test confirmed EDWARDS SYNDROME. On 22/07/2021 

surgery for congenital diaphragmatic hernia was performed . The patient is in the ICU ventilatory-

dependent and fed by a gastric tube, airways are suctioned when needed. She is normoglycemic and 

hemodynamically stable. 

Edwards syndrome can be detected in the first trimester of pregnancy. The goal of prenatal testing is to 

provide families information, support and options to make the decision that is best for their baby.  

The Difference in Mental Health in Women and Men 

Akshaya Dabbu  

Georgian national university SEU 

აბსტრაქტი 

სტატიაში წარმოადგენილია ეპიდემიოლოგიური მტკიცებულებების მიმოხილვა იმის შესახებ, 

თუ როგორ და რატომ განსხვავდება ფსიქიკური ჯანმრთელობა ქალებსა და მამაკაცებში. 

ახალგაზრდა ქალებთან შედარებით ხანდაზმული ქალებს უფრო ხშირად აქვთ გამოხატული 

ფსიქიკურ დაავადებების ნიშნები, მათ შორის სევდა და შფოთვა. მეორეს მხრივ, ხანდაზმული 
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მამაკაცებში უფრო ხშირად გვხვდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მოშლასთან 

დაკავშირებული მძიმე შედეგები, მათ შორის თვითმკვლელობა. ბევრი ადამიანი 

ქვეცნობიერად ექვემდებარება პერიოდულ ემოციებს, როგორიცაა სტრესი და მასთან 

დაკავშირებული ემოციები. ის ქვეცნობიერად მოქმედებს ადამიანის ცხოვრების წესზე, 

როგორიცაა ახალ რუტინებთან ადაპტაცია, ძილის რეჟიმის ცვლილებები, ალკოჰოლის 

მოხმარება და მოწევა, განსაკუთრებით მამაკაცებში. საჭიროა ხანგრძლივი დროის პერიოდი, 

რათა ინდივიდი გაუმკლავდეს და დაძლიოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.სხვა 

შემთხვევაში შეიძლება მივიღოთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვადასხვა დარღვევები, რაც, 

თავის მხრივ, იწვევს თვითმკვლელობას. ადამიანები ხდებიან დეპრესიის მსხვერპლნი და 

იღებენ თვითმკვლელობის გადაწყვეტილებას ავადმყოფობის, იზოლაციის ან მარტოობის 

გამო. კაზუალ-შედარების შერეული მეთოდების ჩატარების შემდეგ შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

როგორც მამაკაცი, ასევე ქალი მონაწილეები ნაკლებად აცნობიერებენ ფსიქოთერაპიის 

ღირებულებას და სარგებლობას, ხოლო ქალები უფრო მეტად ფიქრობენ და სტრესს განიცდიან 

გენეტიკური ფაქტორების, ჰორმონალური ცვლილებების და. ბიოლოგიური სტრესის გამო.. 

მამაკაცები ხშირად ექვემდებარებიან მავნე ნივთიერებების ბოროტად გამოყენებას და სახეზე 

გვაქვს ცუდი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სიკვდილიანობასთან დაკავშირებული ეფექტები, 

მათ შორის თვითმკვლელობა. ასევე მუდმივი განსხვავებაა ასაკთან დაკავშირებულ ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის პრობლემებში ორივე სქესში. 

შესაძლო ღონისძიებები, რომლებსაც შეუძლიათ მრავალი არასასურველი აშლილობის 

თავიდან აცილება, არის ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ 

ინფორმირებულობის შექმნა და პირველადი ჯანდაცვის მუშაკებისთვის სასურველი გარემოს 

შექმნა, ცნობიერების ამაღლება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირის 

მხარდაჭერა და ზრუნვის უზრუნველყოფა. 

საკვანძო სიტყვები: ფსიქიკური ჯანმრთელობა, თვითმკვლელობა, სტრესი, შფოთვა, 

ფსიქოთერაპია. 

Abstract 

This article presents an extensive narrative review of the epidemiological evidence on how and why 

mental health varies in women and men. Although the gender disparity is narrower than it was when 

the women were younger, older women are more likely than older males to suffer from prevalent mental 

illnesses including sadness and anxiety. On the other end, older men are more severely affected by the 

mortality-related effects of poor mental health, including suicide. Many people are exposed 

unconsciously to periodical emotions like stress and related emotions. It subconsciously affects a person’s 

lifestyle habits like adapting to new routines, changes in their sleep patterns, alcohol consumption, and 

smoking, especially in men. 

This is a long duration if the individual is able to cope and overcome by seeking help and consulting can 

have positive outcomes or else it can lead to various mental health disorders this, in turn, leads to 

suicides. individuals are falling victim to depression and are taking on the more severe route of suicide 
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because of illness, isolation, or loneliness. after conducting the mixed methods of casual-comparative it 

can be concluded that both male and female participants are less likely to acknowledge the value and 

helpfulness of psychotherapy and women are more likely to overthink and be stressed due to their 

genetic factors, hormonal changes, and biological stress. Men are mostly subjected to substance abuse 

and are more severely affected by the mortality-related effects of poor mental health, including suicide. 

There is also a constant difference in age-related mental health problems in both genders. The possible 

implications that can prevent many undesirable disorders are by creating awareness about mental health 

and its importance and setting up a desirable environment for primary health care workers. Bringing 

out awareness and making sure that the person suffering from mental health problems is supported and 

assuring care. 

Keywords: mental health, suicide, stress, anxiety, psychotherapy. 

Radiation Therapy resistance: an Upregulation of Androgen Receptor in Breast 

Cancer  

Jaehyun You,  

Julia Hilliard 

Georgian national university SEU 

აბსტრაქტი 

სამმაგი ნეგატიური ძუძუს კიბო (TNBC) წარმოადგენს სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეების 

ქვეჯგუფს, რომელიც განისაზღვრება ესტროგენის რეცეპტორის (ER), პროგესტერონის 

რეცეპტორის (PR) და ადამიანის ეპიდერმული ზრდის ფაქტორის რეცეპტორის 2 (Her2) 

ექსპრესიის ნაკლებობით. TNBC მოიცავს ძუძუს კიბოს ძირითადად აგრესიულ ტიპებს ცუდი 

პროგნოზით. TNBC წარმოდგენილი იყო 295801 (13%) ქალი პაციენტიდან 38628-ში, 3136 (6%) 

მამაკაცი პაციენტიდან 185-თან შედარებით (P<0.001) 2010 და 2011 წლებში. საშუალო ასაკი იყო 

48 წელი და ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, აფროამერიკელ ქალებს უფრო მეტად ჰქონდათ TNBC, 

ვიდრე მათ თეთრკანიან ანალოგებს (Plasilova et al., 2016). გარდა ამისა, ანდროგენული 

რეცეპტორის (AR) ექსპრესია მედიანის ზემოთ TNBC-ში დაკავშირებული იყო 

ლოკორეგიონალური რეციდივის გაზრდილ რისკთან სხივური თერაპიის შემდეგ (Speers et al., 

2017). ფიქრობენ, რომ რადიოთერაპიით გამოწვეული ანდროგენული რეცეპტორის 

მომატებული რეგულაცია არის ის, რაც იწვევს სხივური თერაპიის მიმართ რეზისტენტობას. 

შედეგად, მე გამოვცადე ანდროგენული რეცეპტორის დადებითი TNBC უჯრედების ხაზების 

სიცოცხლისუნარიანობა MDA468, BT549, HCC70 და MFM223 ნაკადის ციტომეტრიით 

დასხივების შემდეგ და აღმოვაჩინე, რომ AR-ის ამაღლება დაკავშირებულია ძუძუს კიბოს 

უჯრედების სიცოცხლისუნარიანობასთან. 
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Abstract 

Triple-negative breast cancer (TNBC) represents a subgroup of breast tumors defined by lack of 

expression of the estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth 

factor receptor 2 (Her2). TNBC includes mostly aggressive types of breast cancer with poor prognosis. 

TNBC was present in 38,628 of 295,801 (13%) female patients compared to 185 of 3136 (6%) male 

patients (P<0.001) in 2010 and 2011. The median age was 48 years and across all age groups, African-

American women were more likely to have TNBC than their white counterparts (Plasilova et al., 2016). 

In addition, expression of androgen receptor (AR) above the median in TNBC was associated with 

increased risk of locoregional recurrence after radiation therapy (Speers et al., 2017). It is believed that 

radiotherapy-induced AR upregulation is what causes radiotherapy resistance. As a result, I tested the 

viability of AR-positive TNBC cell lines MDA468, BT549, HCC70, and MFM223 with flow cytometry 

after radiation and discovered that upregulation of AR is related to the viability of breast cancer cells. 

Key Words: TNBC; breast cancer, estrogen receptor, progesterone receptor, human epidermal growth 

receptor 2, African-American, androgen receptor, radiation, radiotherapy, upregulation 

Awareness of Synesthesia and Its Impact on Daily Life of True Synesthetes & 

Non-synesthetes 

Diti Sangoi 

Georgian national university SEU 

Abstract 

Synesthesia is a condition which means “to perceive together.” There are many varieties of synesthesia 

like certain emotions being triggered by certain sounds, perceiving alphabets and numbers in certain 

fixed colours, experiencing certain flavours on smelling certain scents, and so on. According to 

Carpenter (2001) about one in 2,000 people are synesthetes, and some experts suspect that as many as 

one in 300 people present some variation of the condition. In the worldwide history, the first 

documented synesthete was the Austrian Georg Tobias Ludwig Sachs (1786–1814; publication: 1812; cf. 

Jewanski, Day, and Ward 2009). There are many hypotheses suggesting the causes of this condition like 

Daphne Maurer, PhD, a psychologist at McMaster University, stating that all humans may be born with 

the neural connections that allow synesthesia, but that most of us lose those connections as we grow; or 

Grossenbacher believing that hallucinogenic drugs can temporarily induce synesthesia, and so on; 

although the exact causes are still under study. Also, this research has presented the fact that the overall 

ability of this phenomenon across various age groups, even in non-synesthetes, has contributed a lot to 

their visualization and reasoning skills as well as helped in ameliorating their moods in various 

situations. 
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Keywords: Synesthesia, true-synesthetes, perceive, visualization, sounds, impact, emotions. 

New approach to cystic fibrosis therapy  

ELSAYED AREF  

Georgian national university SEU 

Abstract 

Cystic fibrosis (CF) is a chronic life threatening autosomal recessive disease that affects more than 

100,000 people worldwide. CF is caused by a mutation in the CFTR gene that is responsible for 

mucociliary clarence and anion transport. To date more than 2000 CF causing variants have been 

recorded. CF mainly affects the lungs causing multiple episodes of lung infection and progressive lung 

dysfunction. CF also affects pancreas and intestine causing malnutrition and growth disorders. Since, 

the discovery of CF a symptomatic therapy was more focused on as the technology and understanding 

of CF developed a therapeutic approach has been modulated. Over the past decade many therapeutic 

therapies were discovered such as gene therapy, gene modulators and organoids. Organoids is a 3D-cell 

culture derived from adult or stem cells that functions like an organ in-vitro that can be tested to observe 

the results of therapy. Trikafta is the first triple therapy oral medication approved for CF by over 30 

countries. Trikafta is a gene modulator drug consisting of elexacftor, tezacaftor and ivacaftor. In 2021, 

Trikafta was approved for patients aged 6 years and older after a trial involving 66 patients over the 

period of 24 weeks. A new approach to cure CF is by directly editing the mutated portion on CFTR gene 

by introducing the correct sequence and encoding it in the patient cell. CRISPR/ Cas9 and prime editing 

are gene editing technology that has shown promising results in organoid samples from intestine and 

nasal epithelial cells. Gene editing faces many obstacles as it is still a new developing technology. 

Currently ongoing trails on Trikafta focuses on patients up to 5 years old and the long-term impact on 

patients from 12 years and above. 

Relationship between Hypothyroidism and Diabetes Type II  

Keya Ajay Baliga 

Georgian national university SEU 

აბსტრაქტი 

ცოტა ხნის წინ, მტკიცებულებამ აჩვენა კავშირი ჰიპოთირეოზისა და II ტიპის დიაბეტის (T2DM) 

შორის. კვლევებმა აჩვენა, რომ ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის (TH) დაბალი მოცირკულირე 

დონემ შეიძლება დააყენოს ინდივიდი T2DM-ის განვითარების უფრო დიდი რისკის ქვეშ 
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პრედიაბეტურ პოპულაციაში. ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონი პასუხისმგებელია 

ნახშირწყლების მეტაბოლიზმის, ცილების სინთეზისა და პანკრეასის ფუნქციის 

რეგულირებაზე. პაციენტებს, რომლებსაც აქვთ ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქცია და 

დიაბეტი, საერთო აქვთ ინსულინის რეზისტენტობა. ჰიპოთირეოზი იწვევს TSH-ის დონის 

მატებას, რომელიც დაფიქსირდა, რომ იწვევს GLUT2 გენის ტრანსლოკაციას. შედეგად, 

ინსულინით სტიმულირებული გლუკოზის გადაცემის სიჩქარე მცირდება, რაც 

ჰიპოთირეოიდულ პაციენტებს აყენებს ინსულინის რეზისტენტობის განვითარების რისკის 

ქვეშ. ფარისებრი ჯირკვლის სინთეზური ჰორმონის იატროგენული დოზის გადაჭარბების 

შემთხვევაში ჰიპოთირეოზის მქონე პაციენტებში, თიროქსინის დონე იზრდება, რაც იწვევს 

ინსულინისადმი რეზისტენტობას, რაც ამცირებს გლუკოზის შეწოვას უჯრედებში. 

შესაბამისად, სისხლში გლუკოზის დონის მატებამ შეიძლება გამოიწვიოს T2DM. ჩვეულებრივ, 

როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონის დონე სისხლში დაბალია, ეს იწვევს მეტაბოლიზმის 

დაქვეითებას, რაც ამცირებს გლუკონეოგენეზის და გლიკოგენოლიზის სიჩქარეს. შესაბამისად, 

გლუკოზა სწრაფად მეტაბოლიზდება სისხლიდან. თუმცა, როდესაც სისხლში გლუკოზის 

კონცენტრაციის ოდენობა ძალიან მაღალია, ინსულინის უფრო დიდი რაოდენობაა საჭირო 

სისხლში გლუკოზის დონის შესანარჩუნებლად და დროთა განმავლობაში კუნთების 

უჯრედები ხდება ინსულინრეზისტენტული, რაც იწვევს T2DM-ს. გარდა ამისა, დიაბეტს 

შეუძლია ასევე უცვლელად იმოქმედოს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციონირებაზე. 

მაგალითად, შაქრიანი დიაბეტის დროს, ნაჩვენებია TSH-ის დაქვეითებული რეაქცია TRH-ზე, 

რაც იწვევს ჰიპოთირეოზის და T3 დონის დაქვეითებას. ჰიპერგლიკემიით გამოწვეული 

დეიოდინაზას აქტივობის შექცევადი შემცირების და თიროქსინის ღვიძლში კონცენტრაციის 

კვლევებმა მიგვიყვანა ჰიპოთეზამდე, რომ შაქრიანი დიაბეტის დროს T3 დონის დაქვეითება 

აიხსნება T3-ის T4-დან გარდაქმნის დაბალი დონით. ამიტომ, დიაბეტის დროს ინსულინის 

რეზისტენტობისა და ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების დაბალი დონის დიაგნოსტიკის 

წარუმატებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს პაციენტის არასათანადო მკურნალობა. 

საკვანძო სიტყვები: ჰიპოთირეოზი, დიაბეტი, ინსულინის რეზისტენტობა, გლუკონეოგენეზი, 

გლიკოგენოლიზი. 

Abstract 

Recently, evidence has suggested an association between hypothyroidism and Diabetes type II (T2DM). 

Studies have shown that low circulating levels of thyroid hormone (TH) can put an individual at greater 

risk for developing T2DM among the prediabetes population. The thyroid hormone is responsible for 

regulating carbohydrate metabolism, protein synthesis, and pancreatic function. Patients having 

Thyroid dysfunction and Diabetes have Insulin Resistance in common. Hypothyroidism causes an 

elevated TSH which has been observed to cause the translocation of the GLUT2 gene. As a result, the 

rate of insulin-stimulated glucose transfer is reduced which puts hypothyroid patients at risk of 

developing Insulin resistance. In the case of an iatrogenic overdose of synthetic thyroid hormone in 

Hypothyroid patients, the thyroxine levels are elevated leading to insulin resistance which reduces the 

uptake of glucose within cells. Consequentially, rising blood glucose levels can cause T2DM. Usually, 
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when thyroid hormone blood levels are low, it leads to decreased metabolism thereby reducing the rate 

of gluconeogenesis and glycogenolysis. Correspondingly, glucose is metabolized rapidly from the blood. 

However, when the amount of glucose concentration in the blood is highly elevated, a greater amount 

of insulin is required to maintain blood glucose levels and over time, muscle cells become insulin 

resistant leading to T2DM. Furthermore, Diabetes can also invariably influence thyroid function. For 

example, in Diabetes, the response of TSH to TRH has been shown to be impaired leading to 

hypothyroidism and lower T3 levels. Studies of hyperglycemia-induced reversible reduction to 

deiodinase activity and hepatic concentration of thyroxine have led to the hypothesis that reduced T3 

levels in diabetes can be explained by a lower level of conversion of T3 from T4. Therefore, failing to 

diagnose insulin resistance and low thyroid hormone levels in diabetes can result in subpar patient 

treatment. 

Keywords: Hypothyroidism, Diabetes, Insulin Resistance, Gluconeogenesis, Glycogenolysis. 

Autism spectrum disorder and associated comorbidity-epilepsy 

Rajvi Ghanshyambhai Soni 

Georgian national university SEU 

აბსტრაქტი 

შესავალი: აუტისტური სპექტრის აშლილობა (ASD) ნეიროგანვითარების დარღვევა, რომელიც 

გავლენასახდენს სამ სფეროზე სოციალური ინტერაქცია, ვერბალური და არავერბალური ქცევა. 

ASD გამოვლინდა დაახლოებით 1-დან 88 ბავშვშიშეერთებულ შტატებში და ასოცირდება სხვა 

თანმხლებ დაავადებებთან, როგორიცაა შფოთვითი აშლილობები, დეპრესია დაეპილეფსია. 

ASD და ეპილეფსია, როგორც წესი, თანახლავ ერთმანეთს 

ქეისი: 12 წლის გოგონას ASDის დიაგნოზით, ასევე ეპილეფსიის თანმხლებ დაავადებით 

რომელიც გამოიხატებოდა ეპილეფსიური კრუნჩხვების განმეორებითი ეპიზოდებით. მას 

დაუსვეს ASD დიაგნოზი, როდესაც ის 3 თვის ასაკში ეპილეფსიასთან კომორბიდულიბით. 

მეთოდები: ეპილეფსიის დიაგნოზი დაუსვეს ეეგ-ს საშუალებით რომელიც ჩატარდა 

ძილისმდგომარეობაში დაბგამოვლინდა ეპილეფსიური აქტივობა. მაღალ გრადიენტებზე 

მიღებული MRI გამოსახულებები ნორმალური იყო. სხვადასხვა ანტიეპილეფსიური 

მედიკამენტებიდან როგორიცაატრიოპტალი, გარდენალი, ს.ვალპარინი, ტოპამაკი, ფრიზიუმი, 

ლევილი სხვადასხვა დოზებით, კრუნჩხვის ინტენსივობისა და სიხშირის მიხედვით. 

მკურნალობას დაექვემდებარა ვალპარინი, ტოპამაკი და ფრიზიუმისანტიეპილეფსიური 

საშუალებების გამოყენება. სხვადასხვა თერაპია, მათ შორისმეტყველები თი თერაპია, 

ოკუპაციური თერაპია დასხვა, გამოიყენებულ იქნა ASD სიმპტომებისსამკურნალოდ და ასევე 

მოტორული დაკოგნიტური უნარების გასაუმჯობესებლად 
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შედეგები: შემდეგი მედიკამენტების გამოყენებამ როგორიცაა ვალპარინი, ტოპამაკი და 

ფრიზიუმი, მისთვის ყველაზე ეფექტური ა ღმოჩნდა რადგან კრუნჩხვების სიძლიერედ 

ხანგრძლიობა შემცირდა. ამავდროულად, ქცევითმა თერაპიებმა გაუმჯობესა უნარები 

სოციალური ინტეგრაციის მიმართულებითაც. 

საკვანძო სიტყვები: აუტიზმის სპექტრისაშლილობა (ASD), თანმხლები დაავადებები, 

ეპილეფსია, ეეგ-ს, MRI, ანტიეპილეფსიურისაშუალებები, ქცევითი თერაპიები. 

Abstract 

Background: Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder that affects three areas:social 

interaction, verbal and nonverbal communication, and preference for a recurrent interest or behavior. 

ASD has been identified in around 1 in 88 children in the United States and is usually associated with 

other comorbidities like anxiety disorders, depression, and epilepsy. ASD and epilepsy usually co-occur 

as it is believed that between 2 and 3% of children suffer epilepsy, the number increases to nearly 30% 

in instances with autism. 

Case: The case of a 12-year-old girl diagnosed with ASD which is also associated with epileptic 

comorbidity and has recurrent episodes of epileptic seizures. She was diagnosed with ASD when she 

was 3 months old with recurring seizures and not being able to fulfill the social milestones. 

Methods: Epilepsy was diagnosed with the help of an EEG, performed in sleep state has shown epileptic 

activity in the brain. MRI images obtained on high gradients were absolutely normal.Various 

antiepileptic medications were tried and tested on her like Trioptal, Gardenal, S. Valparin,topamac, 

frisium, levile with different dosages depending on the intensity and frequency of the seizure. Among 

these S. Valparin, topamac and frisium antiepileptic drugs worked best for her.Different therapies, 

including speech therapy, occupational therapy, and others, are used to treat ASD symptoms and help 

her to enhance her motor and cognitive skills. 

Results: With the use of the right medication, such as S. Valparin, topamac and frisium, was most 

effective for her, the development was remarkable, with a reduction in seizure episodes from two to 

three per day to just one or sometimes none per week. At the same time, therapies made her to develop 

the skills important to reach social milestones. 

Keywords: Autism spectrum disorder (ASD), Comorbidities, Epilepsy, EEG, MRI, antiepileptic drugs, 

therapies. 
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Polycystic Ovary Syndrome: A comparative cross-sectional study between south 

Asian and white Caucasian female 

Aayushi Vora 

Georgian national university SEU 

აბსტრაქტი 

პოლიკისტოზური საკვერცხეების სინდრომი (PCOS) არის ენდოკრინული სისტემის ერთ-ერთი 

ყველაზე გავრცელებული ჰეტეროგენული მდგომარეობა, რომელიც გავლენას ახდენს 

რეპროდუქციული ასაკის ქალებზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მონაცემებით, 

მსოფლიოში 116 მილიონზე მეტი ქალი (3.4%) დაავადებულია PCOS-ით. საერთო სიმპტომებია 

არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი, პოლიკისტოზური საკვერცხეები, ჰირსუტიზმი და 

მრავალი მდგომარეობის გაზრდილი რისკი, მათ შორის ინსულინრეზისტენტობა, 

დისლიპიდემია და უნაყოფობა. ფართო გეოგრაფიული და ეთნიკური ცვალებადობისა და 

დიაგნოსტიკის სხვადასხვა სტანდარტებით გამოწვეული შეუსაბამობის გამო, მსოფლიოში 

PCOS-ის გავრცელების შესახებ რამდენიმე მონაცემი და სტატისტიკა არსებობს. სხვადასხვა 

დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები, რასობრივი და კულტურული განსხვავებები, 

დაკავშირებული ცხოვრების სტილის ფაქტორები და შემდგომი დაავადებები, რომლებიც 

ცვლის დიაგნოზის სიზუსტეს, ყველამ შეიძლება გამოიწვიოს PCOS გავრცელების სიხშირის 

ცვალებადობა. ეს კვლევა მიზნად ისახავს შეადაროს HRQoL (ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხი) სამხრეთ აზიელი (განსაკუთრებით ინდოელი) და 

თეთრი კავკასიელი ქალების PCOS-ით, იმის გათვალისწინებით, რომ ის განსაკუთრებით 

გავრცელებულია სამხრეთ აზიური წარმოშობის ქალებში. 

საკვანძო სიტყვები: პოლიკისტოზური საკვერცხე, PCOS, გავრცელება, უნაყოფობა, 

მენსტრუალური დისფუნქცია, ეთნიკური წარმომავლობა/რეგიონი, დიაგნოსტიკური 

კრიტერიუმები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხი, სამხრეთ აზიური, 

კავკასიური. 

Abstract 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common heterogeneous conditions of the 

endocrine system affecting females of reproductive age. According to the World Health Organization 

(WHO), it has been estimated that over 116 million women (3.4%) are affected by PCOS worldwide. 

Common symptoms include irregular menstrual cycle, polycystic ovaries, hirsutism, and an increased 

risk for many conditions, including insulin resistance, dyslipidemia, and infertility. Due to the wide 

geographic and ethnic variation and inconsistency brought on by various diagnosis standards, there are 

few data and statistics on the prevalence of PCOS worldwide. Different diagnostic criteria, racial and 

cultural disparities, linked lifestyle factors, and subsequent illnesses that alter the accuracy of the 
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diagnosis can all cause variations in PCOS prevalence frequency. This study aims to compare the HRQoL 

(health-related quality of life) of South Asian (especially Indian) and white Caucasian women with 

PCOS, given that it is particularly common among women of South Asian origin. 

Keywords: Polycystic ovary, PCOS, prevalence, infertility, menstrual dysfunction, ethnicity/region, 

diagnostic criteria, health related quality of life, South Asian, Caucasian.  

Crossectional Study on food allergy among SEU students. 

Tina Shah 

Georgian national university SEU 

აბსტრაქტი 

ფონი: საკვები არის სიცოცხლის მთავარი წყარო და ბუნებრივი წამალი მრავალი 

დაავადებისთვის, მაგრამ შეიძლება საშიში იყოს, როდესაც ის იწვევს კვებით ალერგიას. 

ორგანიზმის იმუნური სისტემის იმუნოლოგიური პასუხი, რომელიც ცნობილია როგორც 

კვებითი ალერგია, გამოწვეულია გარკვეული პროტეინებით (ანტისხეულებით), რომლებიც 

წარმოიქმნება საკვები კომპონენტების მიმართ. კვებითი ალერგია არის მზარდი პრობლემა, 

თუმცა ამ საკითხზე მცირე რაოდენობის კვლევები და მწირი ინფორმაციაა ბევრ ქვეყანაში. 

ახალგაზრდა თაობა ავლენს მაღალი რისკის ქცევას, ამიტომ ისინი სხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან 

შედარებით უფრო მაღალი რისკის ქვეშ არიან მძიმე ალერგიული რეაქციების მიმართ. 

მიზანი: ეს კვლევა მიზნად ისახავდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (SEU) 

სტუდენტებს შორის კვებითი ალერგიის გავრცელების შეფასებას და ამ პოპულაციაში მაღალი 

რისკის ქცევების სიხშირის განსაზღვრას. 

მეთოდები: SEU-ს სტუდენტებს სთხოვეს უპასუხონ ონლაინ გამოკითხვას, 2022 და 2023 

სასწავლო წლებში. გამოკითხვა განიხილავს უნივერსიტეტის სტუდენტების 

დამოკიდებულებას და ქცევას ალერგიის თავიდან აცილებისა და კონტროლის მიმართ, ასევე 

კვებითი ალერგიის დაწყების ასაკს, ტესტირებას, მომიჯნავე ალერგიული დარღვევების და 

ზოგადად ალერგიით დაავადებულთა დამოკიდებულებებს და ქცევებს. 

შედეგი: კითხვარი გაეგზავნა 1700 სტუდენტს, 131 მონაწილემ. გამოკითხულთა ნახევარზე 

მეტი (55.7%) იყო 15-დან 20 წლამდე. საკვების ალერგია დაფიქსირდა სტუდენტების 45%-მდე. 

ყველაზე გავრცელებული ალერგია იყო რძეზე და რძის პროდუქტებზე. გამოკითხულთა 

მხოლოდ 22.1%-ს განუცდია ასოცირებული ალერგიული მდგომარეობა. მონაწილეთა 62.1%-

ისთვის ეს სიმპტომები მოზარდობის პერიოდში დაიწყო. ალერგიული სტუდენტების 70.2%-ს 

არ აქვს რაიმე ფსიქოლოგიური ან ქცევითი ეფექტი. 

დასკვნა: კვებითი ალერგიები შესამჩნევია სეუ-ს სტუდენტებში. მაღალი რისკის მქონე ქცევების 

სიხშირის გამო, დაფიქსირდა საკვების თავიდან აცილება და ალერგიული შოების გამოყენება. 
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საჭიროა თერაპიული ტექნიკა ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებში სერიოზული შედეგების 

ალბათობის შესამცირებლად. 

საკვანძო სიტყვები: საკვები ალერგია, გავრცელება, მაღალი რისკი, ეფექტი, ქცევა. 

Abstract 

Background: Food is a major source of life and a natural remedy for many illnesses, but it may be 

dangerous when it causes Food Allergies (FA). It is an immunological response of the body's immune 

system brought on by certain proteins (antibodies) generated against specific dietary components. FA is 

an increasing issue, yet there is little research on it and little awareness of it in many nations. The 

younger generation exhibit high-risk behavior thus they are at a higher risk than other age groups for 

severe allergic reactions. 

Aim: This study aimed to evaluate the prevalence of FA among students at Georgian National University 

(SEU) and to quantify the frequency of high-risk behaviors in this population. 

Methods: SEU students were requested to respond to an online survey, between the academic years 2022 

and 2023. The poll looks at attitudes and behaviors of university students in regard to avoiding and 

controlling their allergies, as well as the onset age of FA, allergy testing, linked allergic disorders, and 

attitudes and behaviors of allergy sufferers in general. 

Result: The questionnaire was sent to 1700 students, with 131 participating. More than half of the 

respondents (55.7%) were between the ages of 15 and 20. Food allergies were observed in up to 45% of 

students. The most commonly reported allergy was to milk and dairy products. Only 22.1% of 

respondents experienced associated allergic conditions. For 62.1% of participants, these symptoms 

started during their adolescence. 70.2% of allergic students report no psychological or behavioral effects. 

Conclusion: Food allergies are evident among SEU students. Due to the incidence of high-risk behaviors, 

meal avoidance and the use of allergic shots were seen. Therapeutic techniques are required to reduce 

the probability of serious effects among these university students. 

Keywords: food allergies, prevalence, high-risk, effect, behavior. 

The science of dreaming and its impact on human mind 

Sai Vyshnavi Ramagiri 

Georgian national university SEU 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში წარმოდგენილია შემეცნებითი პროცესების განვითარებაში სიზმრის როლის 

ამსახველი განსხვავებული სამეცნიერო არგუმენტები. 
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სიზმარი წარმოადგენს წარმოსახვის, იდეების, ემოციისა და შეგრძნებების ერთიანობას, 

რომელიც ძილის გარკვეული ფაზების დროს გონებაში უმეტეს შემთხვევაში უნებლიედ 

აღმოცენდება.  

ნაშრომი განმარტავს სიზმარს და განიხილავს მას ევოლუციური პერსპექტივიდან.  

აღნიშნულია სიზმრის ფენომენის ახსნის თანამედროვე ნეირობიოლოგიური თეორია, 

რომელიც „აქტივაცია-სინთეზის ჰიპოთეზას“ ეფუძნება. ფიზიოლოგიური ასპექტი კი 

„ქვეცნობიერის თეორიის“ საფუძველზე განიხილება. მეორეს მხრივ ფსიქოლოგიურ 

არგუმენტებს „ადამიანის გონების ფროიდისეული მოდელი“ განგვიმარტავს. 

ამგვარად, განხილულია თუ როგორ იცვლება ფიქრების და აზრების შინაარსი გაღვიძებიდან 

ჩაძინებამდე და სიზმრებამდე. 

ნაშრომის საინტერესო ნაწილს წარმოადგენს კვლევა, რომელიც დაფუძნებულია სიზმართან 

დაკავშირებული პირადი გამოცდილების ამსახველ გამოკითხვაზე. 

კვლევის მიზანია გაავრცელოს მოსაზრება, რომ სიზმრების ფორმირება და შინაარსის 

განსაზღვრა არის არა შემთხვევითი, არამედ მაღალორგანიზებული და შერჩევითი პროცესი. 

საკვანძო სიტყვები: სიზმარი, მეხსიერება, ცნობიერება, REM ძილი, ფიქრები, შემეცნება, 

გამოცდილება. 

Abstract 

This paper presents divalent arguments in the role of science for dreams in the development of human 

cognitive processes. A dream is a succession of images, ideas, emotions, and sensations that usually occur 

involuntarily in the mind during certain stages of sleep. This paper draws what is dreaming and its 

evolutionary perspective. Science behind dreaming is explained by “activation-synthesis hypothesis”. 

Physiological aspect is given by “theory of preconsciousness”. On the contrary the psychological 

arguments are given by “Freud’s model of human mind”. Subsequently, how the contents of thought 

change from waking, to falling sleep, to dreaming will be discussed. 

Fascinating section of the paper is the survey made on personal dreaming experiences. 

The goal is to extend the argument that the form and content of dreams is not random but highly 

organized and selective process. 

Key words: dream, memory, consciousness, REM sleep, thoughts, cognition, experience.  
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ჰეპარინის გავლენა COVID-19-ით დაავადებულ პაციენტებში 

მარიამ ტყეშელაშვილი, 

სოფიკო აბელაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

COVID-19 არის ინფექციური დაავადება, რომელიც გამოწვეულია SARS-CoV-2 ინფექციით. 

უმეტესწილად COVID-19 იწვევს ფილტვის დაზიანებას, თუმცა ამავედროულად აზიანებს სხვა 

ორგანოებისაც და შესაძლებელია, გამოიწვიოს პოლიორგანული უკმარისობა, გარდა ამისა 

ჰოსტიპატილიზირებული პაციენტები განიცდიან სხვადასხვა თრომბოზულ მოვლენებს, 

როგორიცაა მიკროვასკულარული თრომბოზი, მწვავე არტერიული თრომბოზი, ვენური 

თრომბოემბოლია, ფილტვის ემბოლია. 

ჰეპარნი კი არის გლიკოზამინოგლიკანი, რომლესაც აქვს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება, 

რაც განპირობებულია მისი უნარით, შეიკავშიროს და დაარეგულიროს მრავალი ცილის 

აქტივობა, რომლებიც შუამავლობენ ანთებას, როგორც სისხლძარღვებში, ასევე, სასუნთქ 

გზებში.  

ჰოსპიტალიზირებულ პაციენტებში ძალზე ხშირია VTE – ს ( ვენური თრომბოემბოლიზმი ) 

მაჩვენებლის მომატება, რაც იწვევს მძიმე ჰიპერკოაგულაციისა და მიკროთრომბების 

განვითარებას, ამიტომ ჰეპარინის გამოყენება ზრდის იმ შესაძლებლობას, რომ მან 

ანტიკოაგულაციური და ანთების საწინააღმდეგო თვისებების კომბინაციით დადებითი 

გავლენა იქონიოს პაციენტებზე და გააუმჯობესოს დაავდების პროგნოზი.  

ამ ინფორმაციის შესაბამისად დაიწყეს კვლევა, თუ რა გვალენას ახდენდა ჰეპარინი 

კორონავირუსით დაავდებულ პაციენტებზე. "Impact of heparin in patients with COVID-19 

Abstract 

COVID-19 is an infectious disease caused by SARS-CoV-2 infection. For the most part, COVID-19 

causes lung damage, but at the same time it damages other organs and it is possible to cause poly organ 

failure, in addition, hospitalized patients experience various thrombotic events, such as microvascular 

thrombosis, acute arterial thrombosis, venous thromboembolism, pulmonary embolism. 

Heparin is a glycosaminoglycan that has anti-inflammatory effects due to its ability to bind to and 

regulate the activity of many proteins that mediate inflammation in both the blood vessels and airways. 

VTE (venous thromboembolism) is very common in hospitalized patients, which leads to severe 

hypercoagulation and microthrombus, therefore, the use of heparin increases the possibility that it will 

have a positive effect on patients by combination of anticoagulant and anti-inflammatory properties and 
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improve the prognosis of the disease. According to this information, they started researching what kind 

of effect heparin had on patients infected with coronavirus.  

ასპირინის ეფექტურობა და უსაფრთხოება კარდიოვასკულარული 

დაავადებების პირველად პრევენციაში 

თამარი მანთიძე, 

მარიამი ქირთბაია 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

ასპირინის დაბალი დოზებით გამოყენება,სისხლდენის რისკების მიუხედავად, 

რეკომენდირებულია გულსისხლძარღვთა დაავადებების მეორადი პროფილაქტიკისათვის. 

მიუხედავად ამისა დღემდე არ არსებობს მკაფიო მტკიცებულება იმის შესახებ, არის თუ არა იგი 

ეფექტური ან უსაფრთხო მედიკამენტი კარდიოვასულარული დაავადებების პირველადი 

პრევენციისთვის და ბოლოდროინდელი კვლევების მიხედვით მისი ეფექტურობა კვლავ 

ეჭვქვეშ რჩება. ჩვენ მოვიძიეთ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩატარებული რენდომული 

კონტროლირებადი კვლევები, რომლებიც ადარებდნენ ასპირინს პლაცებოსთან, ისეთ 

პაციენტებში, რომელთაც არ ჰქონდათ კარდიოვასკულარული დაავადებები. 11 კვლევაში სულ 

ჩართული იყო 157248 სუბიექტი. 6.6 წლიანი დაკვირვების შემდეგ დადგინდა რომ: ასპირინი 

არ იყო დაკავშირებული სიკვდილიანობის საერთო რიცხვის შემცირებასთან, თუმცა ის იყო 

ასოცირებული შინაგანი სისხლდენის რისკების გაზრდასთან (RR 1.47, 95% CI 1.31–1.65; 

P < 0.0001), ისევე როგორც ინტრაკრანიალურ სისხლდენებთან(RR 1.33, 95% CI 1.13–1.00=P). 

მსგავსი ეფექტები გამოვლინდა დიაბეტით დაავადებულ პაცინეტებშიც. ამასთან ასპირინის 

გამოყენებამ ხანდაზმულებში არათუ შეამცირა, არამედ გაზარდა სიკვდილიანობის 

მაჩვენებელი. ამ მიმოხილვის მიზანია ჩატარებული კვლევების საფუძველზე მიღებული 

შედეგების შეფასება და დადგენა: შესაძლებელია თუ არა ახალ მტკიცებულებებზე 

დაყრდნობით ასპირინის უფრო მიზანმიმართული გამოყენება კონკრეტულ პირებში, 

ვისთვისაც სარგებელი არის როგორც კლინიკურად ღირებული, ასევე სტატისტიკურად 

განსაზღვრული. 

საკვანძო სიტყვები: ასპირინი, კარდიოვასკულარული დაავადებები, პრევენცია. 

Abstract 

The use of low-dose aspirin, despite the risk of bleeding, is recommended for secondary prevention of 

cardiovascular disease. Although, there is no clear evidence that it is a safe or effective drug for primary 

prevention of cardiovascular disease. According to recent clinical trials it’s effectiveness is still being 
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questioned. We searched randomized controlled trials of last 4 years comparing aspirin with placebo in 

patients without cardiovascular events. A total of 157,248 subjects were included in 11 studies. After 6.6 

years of observation aspirin was not associated with decrease of overall mortality, although it was 

associated with increased risk for internal bleeding (RR 1.47, 95% CI 1.31–1.65; P < 0.0001, .CI 1.13–

1.00 P=). Similar effects were found in patients with diabetes. Also, the use of aspirin in elderly not only 

did not reduce, but increased the death rate. The aim of this review is to evaluate the results of existing 

studies and determine whether new evidence can be used to target aspirin in specific individuals for 

whom the benefits are both clinically meaningful and statistically significant. 

Keywords: aspirin, cardiovascular disease, prevention. 

ძუძუს კიბო და კონტრაცეპტივების როლი მის განვითარებაში 

გიორგი ჭკადუა, 

ნინო ჯანელიძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

თანამედროვე მსოფლიოში ქალებში ონკოლოგიურ დაავადებებს შორის ერთი-ერთი ყველაზე 

გავრცელებულია ძუძუს კიბო. აღნიშნული დაავადება საკმაოდ მძიმე კლინიკური 

მიმდინარეობით ხასიათდება, რის გამოც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედებს სკრინინგ 

პროგრამები, მათ შორის, საქართველოშიც.  

კონტრაცეპტივები, არის ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები. დღესდღეობით, ძალიან 

მაღალია იმ ქალთა რიცხვი, ვინც ორალურ კონტრაცეპტივებს იღებს. კონტრაცეპტივები 

მოქმედებს სხვადასხვა გზით და ხშირად იწვევს ენდოკრინულ და მეტაბოლურ დარღვევებს, 

რის გამოც სხვადასხვა გვერდითი მოვლენები ვითარდება. 2015-2017 წლებში ა.შ.შ.-ში სიმწიფის 

ასაკს მიღწეული ქალებიდან 12% იყენებდა ორალურ კონტრაცეპტივს.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენი ინტერესი გამოიწვია საკითხმა, თუ როგორ მოქმედებს 

ორალური კონტრაცეპტივები ძუძუს კიბოს განვითარების რისკზე.  

ამ სტატიაში, განვიხილეთ ბოლო პეროდში გამოქვეყნებული სტატიები აღნიშნული თემის 

შესახებ და მათზე დაყრდნობით დადგინდა, რომ ორალური კონტრაცეტივების მიღება 

ნამდვილად ზრდის ძუძუს კიბოს განვითარების რისკს. 

საკვანძო სიტყვები: ძუძუს კიბო, კონტრაცეპტივები.  
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Abstract 

In the modern world Breast cancer is one of the most common oncological diseases among women. 

Mentioned disease is characterized by severe clinical course, which is why screening programs are 

operating all over the world, including in Georgia as well.  

Contraceptives are used to prevent pregnancy. Nowadays, the number of women taking oral 

contraceptives is very high. Contraceptives act in different ways and often cause endocrine and 

metabolic disorders, that develops various side effects. In 2015-2017, 12% of adult women in USA used 

oral contraceptives. Based on this, we were interested in, how oral contraceptives affect the risk of 

developing breast cancer. We reviewed articles on this subject and found that taking oral contraceptives 

does increase the risk of developing breast cancer. 

In this article, we discussed the articles that were published lately. 

Keywords: breast cancer, contraceptives. 

შიზოფრენია ქალებში და ესტროგენის დამცველობითი ეფექტები 

სალომე სანიკიძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი 

შიზოფრენია არის ფსიქოაშლილობის მწვავე ფორმა, რომელსაც განსხვავებული 

გამოხატულება აქვს ქალებსა და მამაკაცებში. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სიმპტომები უფრო 

მწვავედაა გამოხატული მამაკაცებში, ვიდრე ქალებში; განსხვავება არსებობს ავადმყოფობის 

ასაკობრივ გამოხატულებასთანაც, ასევე, სქესებს შორის სოციალური ფუნქციონირების 

უნართან. ამგვარ განსხვავებას მკვლევარები ქალებსა და მამაკაცებს შორის 

მნიშვნელოვანწილად ესტროგენის დამცველობით უნარს უკავშირებენ. ესტროგენი ჰორმონია, 

რომელიც გავლენას ახდენს ტვინის ბევრ ნეიროტრანსმიტერზე, მათ შორის სეროტონინზე, 

დოფამინზე, ნორეპინეფრინზე, რომლებიც მონაწილეობენ ისეთი მენტალური დარღვევების 

განვითარებაში, როგორიცაა შიზოფრენია და დეპრესია. ამ სტატიაში მე მიმოვიხილავ 

ესტროგენის დამცველობით როლს შიზოფრენიით დაავადებულ ქალებში და განვიხილავ 

ესტროგენით შესაძლო მკურნალობის გზებს. 

საკვანძო სიტყვები: შიზოფრენია, ესტროგენი, ფსიქოზი, განსხვავება სქესებს შორის. 
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Abstract 

Schizophrenia is a psychiatric disorder with a different clinical presentation in women as compared to 

men. It is interesting to note that symptoms tend to be more severe in men than in women, women 

have later onset than men in schizophrenia, there are also additional differences between men and 

women when looking at the ability to function socially. These sex differences have largely been 

attributed to the protective role of estrogen. Estrogen is a hormone that impacts many of the brain's 

neurotransmitters including serotonin, dopamine, norepinephrine, all of which are involved in the 

development of brain illnesses including schizophrenia and depression. In this article i review the 

protective role of estrogen in women with schizophrenia and possible treatments with estrogen. 

keywords: schizophrenia, estrogen, psychosis, sex differences. 

 


