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ინოვაციური ბიზნესი და მისი ზეგავლენა ჩვენს ცხოვრებაზე 

სანდრო ცოტნიაშვილი,  

საბა ცოტნიაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში საუბარია თანამედროვე ბიზნესის ორ უმნიშვნელოვანეს ფიგურაზე - ილონ მასკზე 

და მარკ ცუკერბერგზე, მათ საქმიანობაზე, იდეებზე, მიღწევებზე და მომავლის პროექტებზე. 

სტატიაში ვიმსჯელეთ თუ რა სიახლეები გველოდება მომავალში ერთ-ერთი ყველაზე 

ინოვაციური და წარმატებული ბიზნესმენებისგან, თუ რას აპირებენ ისინი და როგორც 

ცდილობენ შეცვალონ სამყარო, გაამარტივონ ის და იზრუნონ უკეთეს მომავალზე. ამ 

საქმიანობებიდან, გამორჩეულია მარკ ცუკერბერგის პროექტი - მეტავერსი და ილონ მასკის 

სტარშიპი. სტატიაში განხილულია. თუ როგორ შეცვლის სამყაროს ამ ორი ადამიანის 

პროექტები უახლოეს მომავალში და რა ზეგავლენა ექნება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ამ 

ყველაფერს. მარკი მეტავერსის საშუალებით გამარტივებულ ცხოვრებას და გაცილებით 

გამარტივებულ კომუნიკაციის შესაძლებლობას გვპირდება უფრო რეალისტური 

შეგრძნებებით, ამ პროექტის კრიტიკოსები კი ამ პროექტს უარყოფითად აფასებენ. სტატიაში 

განხილულია პროექტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, გაანალიზებულია 

კრიტიკოსების შეფასებები და ჩამოყალიბებულია დასკვნა, თუ როგორი ზეგავლენა ექნება ამ 

ორი ანტრეპრენერის მოღვაწეობას ჩვენს მომავალზე. სტატიაში ნაჩვენებია დღევანდელი 

სამყაროს პრობლემა, ის რომ მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარს არ აქვს ინტერნეტი, 

ამ პრობლემის მოგვარებას კი ილონ მასკი შეგვპირდა Starlink-ის, თანამგზავრების ქსელის 

გაშვებით, რომელიც მსოფლიოს ყველა წერტილში გახდის ინტერნეტს ხელმისაწვდომს. ასევე 

განხილულია ილონ მასკის კოსმოსური პროექტები, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის 

უდიდესი მიღწევაა. ამ სტატიის მიზანია გაჩვენოთ, რომ დღევანდელი ბიზნესი პირდაპირ 

ზეგავლენას ახდენს ჩვენს ცხოვრებაზე, და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მსოფლიოს 

უკეთესობისაკენ შეცვლაში. 

 

Abstract 

In this article, there is a discussion about one of the most important figures in business – Elon Musk and 

Mark Zuckerberg, about their work, ideas, achievements and their future projects. In this article, we 

discuss about what innovations should we expect in the future from one of the most innovative and 

successful businessmen, what their plans are and how they are trying to change the world, make it 

simpler and care for the future. From one of their activities, Elon Musk’s Starship and Mark Zuckerberg’s 

Metaverse stand out. In this article, we reviewed how these projects will change the world and how it 

will affect our everyday lives in the near future. Mark promises us more simplified communication and 

life with more realistic feelings, however, critics of this project evaluate it negatively. In this article, 

there is a discussion about project’s advantages and disadvantages, critics views are inspected and there 

is a finding, how these two entrepreneurs’ work will affect our lives. The article presents the problem 

that almost half of the world's population does not have internet, Ilon Musk promised to solve this 
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problem by the project of Starlink, a satellite network created by him, which will give the opportunity 

to access the Internet in all parts of the world. There is also discussed Elon Musk’s space projects that 

the world should be proud of. The purpose of this article is to show you how the business will impact 

our life and change the fight against adversity for the better. 

 

კორონავირუსის პანდემიის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 

გიორგი ოქროპირიძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

კორონავირუსის პანდემია საქართველოში 2020 წლის თებერვალში დაიწყო. დაწყებიდან 

მალევე ქვეყანაში დაწესდა მრავალი შეზღუდვა, რომელთაგან თითქმის ყველა უარყოფითად 

აისახა ბიზნესზე და შედეგად ეკონომიკაზე. ეს პრობლემა ლოკალური არ ყოფილა. მთელ 

მსოფლიოში განიცადა ეკონომიკამ უკუსვლა. მიუხედავად ამისა, მსოფლიო ეკონომიკამ და მათ 

შორის ჩვენმა, შეძლო გამოწვევების მეტ-ნაკლებად დაძლევა და უკანასკნელ პერიოდში 

სიტუაცია დასტაბილურდა. ამის მიუხედავად, მნიშვნელოვანია იმ შედეგების შესწავლა და 

გაანალიზება, რაც მოჰყვა საქართველოში პანდემიას. ამას ეხება ჩემი ნაშრომიც. მასში ასახულია 

ის ეკონომიკური მონაცემები, რომლებიც გამოაქვეყნა ადგილობრივმა და საერთაშორისო 

სტატისტიკურმა სამსახურებმა, და მათ საფუძველზე გაანალიზებულია სიტუაცია. 

პანდემიას ძალიან ბევრი უარყოფითი შედეგი მოჰყვა. შემცირდა მრავალი ეკონომიკური 

მაჩვენებელი. შეფერხდა ტურიზმი და საქმნიანი მოგზაურობები. ზიანი მიადგა საერთაშორისო 

ვაჭრობას, რამაც თითოეულ ქვეყანაზე მოახდინა ზემოქმედება. ამ მხრივ განსაკუთრებით 

ცუდი წელი იყო 2020. 2021 წელს სიტუაცია შედარებით შემსუბუქდა, დაიწყო პანდემიამდელი 

მაჩვენებლების აღდგენა, ტურიზმის გახსნა და ასე შემდეგ. 

პანდემიის შედეგების კვლევა და ანალიზი მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის. ეს 

დაგვეხმარება მომავალში პანდემიებთან ბრძოლის დროს საუკეთესო ეკონომიკური 

სტრატეგიების განხორციელებაში. მანამდე კი, ეს სტრატეგიები უნდა გამოვიკვლიოთ და 

სრულვყოთ. 

 

Abstract 

The coronavirus pandemic began in Georgia in February 2020. Soon after many restrictions were 

imposed in the country, almost all of which negatively affected business and the economy. This problem 

was not local. Economies around the world have suffered a setback. Despite this, the world economy, 

including ours, has managed to overcome the challenges more or less and the situation has recently 

stabilized. Nevertheless, it is important to study and analyze the consequences of the pandemic in 

Georgia. My work also deals with this. It reflects the economic data published by local and international 

statistical agencies and analyzes the situation based on them. 

The pandemic has had too many negative consequences. Many economic indicators have decreased. 

Tourism and business trips were hampered. International trade was harmed, which affected each 
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country. 2020 was a particularly bad year in this regard. In 2021, the situation was relatively alleviated, 

the recovery of pre-pandemic indicators, the opening of tourism etc. 

Research and analysis of the effects of the pandemic provide important information. This will help us 

during the pandemics in the future implement the best economic strategies. Until then, these strategies 

must be investigated and perfected. 

 

საჰაერო გადაზიდვების რეგულირება 

დავით თურმანიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საჰაერო ტრანსპორტირება გახლავთ მგზავრისა და ბარგის გადაყვანა–გადაზიდვიის პროცესი, 

რომელიც თვითმფრინავით ხორციელდება ფიქსირებული გადასახადის გადახდის 

შემთხვევაში. საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლათა უმრავლესობას კომერციული ხასიათი 

გააჩნია. მსოფლიო საჰაერო ტრანსპორტი წარმოადგენს რთულ, მულტიფაქტორულ სისტემას, 

რომელიც ერთმანეთზე მუდმივად დამოკიდებული ნაწილებისაგან შედგება, ესენია: მსოფლიო 

აეროპორტები, სახელმწიფო საჰაერო ტრანსპორტის მარეგულირებელი ორგანოები, 

საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამ უზარმაზარი სისტემის საერთაშორისო დონეზე 

კონტროლი ხდება ისეთი ხელშეკრულებების მეშვეობით, როგორიცაა ჩიკაგოს, მონრეალისა და 

ვარშავის კონვენციები.  

გლობალიზაციის, საერთაშორისო ურთიერთობათა ლიბერალიზაციის, დერეგულაციის, 

კომპანიათა გაერთიანებით ფორმირებული კავშირების, ახალი ორმხრივი და მრავალმხრივი 

შეთანხმებების წარმოშობის, კანონმდებლობების ცვლილებითს და სხვა მრავალი ფაქტორის 

არსებობის პირობებიში სამოქალაქო ავიაცია მსოფლიო მასშტაბით განიცდის მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს, რაც სფეროში არსებული კონკურენციისა და მისი განვითარების სისწრაფითაა 

გამოწვეული. 

2020 წელში გავრცელებულმა კოვიდ პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეაფერხა ავიაციის 

განვითარება, მსოფლიოს მრავალმა ავიაკომპანიამ თუ აეროპორტმა განიცადა ზარალი, 

საფრთხე შეექმნა ჰუმანიტარული დახმარებისა და სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი საქონლის 

გლობალური მიწოდების შესაძლებლობებს. თუმცა სიტუაცია ყოველდღიურად უმჯობესდება 

და უახლოეს პერიოდში სესაძლებელი იქნება ავიაციის იმ სტანდარტებამდე მიყვანა, რაც 

პანდემიამდე პერიოდში გახლდათ.  

 

Abstract 

Air transportation is a passenger and luggage handling process, which is carried out by plane, with fixed 

tax. International air traffic has a commercial nature. World air transport is a complicated multifactorial 

system that contains airports, State air transport regulatory authorities, International organizations. Air 

transportation internationally is regulated by multilateral agreements, for example, Chicago, Warsaw, 

and Montreal conventions. 
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Civil aviation undergoes significant changes Because of globalization, international negotiations' 

liberalization, deregulation, replacement of the law, which is caused by competition in that sphere. 

The Covid–pandemic that spread in 2020 has hampered the development of aviation. Many companies 

suffered losses, opportunities for global humanitarian aid and the delivery of life-saving goods was 

threatened. However, day by day situation improves and shortly, it will be possible to bring aviation to 

the state it was in a period before the pandemic. 

 

სტარტაპ კომპანიების როლი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 

განვითარებაში 

ნინო ფუტკარაძე  

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  

აბსტრაქტი 

ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის განვითარება ყოველთვის იდგა დღის წესრიგში, 

განსაკუთრებით კი, რეგიონალური ან გლობალური სახის კრიზისების დროს, რის წინაშეც 

ვართ დღეს. 2020 წელს დაწყებულმა მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა, რომელიც covid-19-ის 

ვირუსის გავრცელებამ გამოიწვია, მთელი მსოფლიო მოიცვა, მეტ–ნაკლები ინტენსივობით 

შეეხო ყველა ერს, ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროს, მოსახლეობის ყველა ფენას. არსებული 

რთული ეკონომიკური მდგომარეობის მიმართ კი, განსაკუთრებით მგრძნობიარე გარდამავალი 

ეკონომიკის მქონე ქვეყნები აღმოჩდნენ (რომელთა შორისაა საქართველოც) რასაც კიდევ უფრო 

ამძაფრებს ქვეყნის დამოკიდებულება იმპორტზე, უარყოფითი საგადასამხდელო ბალანსი და 

სხვა რიგი ფაქტორები. ასეთ პირობებში მნიშვნელოვანი საკითხია დამწყები და სტარტაპ 

ბიზნესის განვითარება, რომელიც მზარდი და დადებითი ტენდენციით ხასიათდება დღეს 

საქართველოში. აღსანიშნავია, რომ სტარტაპ კომპანიების რიცხვი, რომლებიც ხშირ 

შემთხვევაში, გვთავაზობენ ინოვაციურ პროდუქტს ან მომსახურებას დღითიდღე იზრდება. 

უდავოა ის ფაქტი, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება 

პირდაპირპროპორციულ დამოკიდებულებაშია სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებასთან, 

იმდენად, რამდენადაც კერძო სექტორი ეკონომიკის შუა სექტორულ რგოლს წარმოადგენს, 

რომელიც ქმნის ქვეყნის ბიზნეს კლიმატს. ქვეყნის განვითარებისა და აღმავლობისთვის კი, 

მნიშვნელოვანია მისი სისრულეში მოყვანა, რასაც ადეკვატურად პასუხობს სტარტაპ 

ეკოსისტემის ხელშეწყობა, მხარდაჭერა და განვითარება. სტარტაპ კომპანიები კი თავის მხრივ, 

ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და კონკურენტული პოზიციების 

გაძლიერებას ქვეყნის ბაზარზე. 

ამრიგად, საინტერესოა, თუ როგორი იყო უახლოესი წლების მანძილზე სტარტაპ კომპანიების 

პერიპეტიები, როგორ ვითარდებოდა ბიზნესის აღნიშნული მიმართულება და, თავის მხრივ, 

რა დადებით შედეგებს იძლეოდა ქვეყნისთვის, იყო კი მისი ზრდა–განვითარება ქვეყნის 

ეკონომიკური ზრდის პირდაპირპროპორციული? თუ პირიქით? ამისთვის კი, საჭიროა მათი 

განვითარების შესწავლა დინამიკაში და მიზეზ–შედეგობრივი კავშირების გამოვლენა.  
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Abstract 

The economic situation of a country has always been on the agenda, especially when there have been 

regional or global crises, what we are facing today. The global economic crisis that began in 2020, 

triggered by the spread of the covid-19 virus, has swept across the world, affecting all nations, almost 

every sector of the economy, every segment of the population, with more or less intensity. Countries 

with transition economics (including Georgia) are particularly sensitive to the current difficult 

economic situation, which is further exacerbated by Georgia’s import dependence, negative balance of 

payments and other factors. In such conditions the development of start-up companies is an important 

issue, which has a growing and positive trend in Georgia. It is noteworthy that the number of start-up 

companies, that often offer innovative products and / or services, is growing day by day.  

It is an indisputable fact that the development of small and medium-sized business is directly 

proportional to the economic development, in other equal conditions, as much as the private business 

is the middle sector of the economy, that creates the business climate of the country. For the 

development and prosperity of the economy, it’s important to bring it fruition, which is adequately 

responds by promotion, support and development of the start-up ecosystem. Start-up companies, in 

turn, will contribute to the economic development of the country and strengthen competitive positions 

in the country market.  

Thus, it is interesting to see what the vicissitudes of start-up companies were in the coming years, how 

this direction of business was developing and, in turn, what positive results it was giving to the country. 

Was its growth and development directly proportional to the country’s economic growth? Or vice versa? 

For this, it is necessary to study their development in dynamics and identify cause-and-effect 

relationships.  

 

ლიდერობა და ეთიკა 

ეკატერინე  ვაშაგაშვილი, 

სოფიკო სტეფნაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

 

აბსტრაქტი 

მოცემული საკონფერენციო თემის ფარგლებში განხილულია ეთიკის სტანდარტები და 

ლიდერობა, რა აქცევს პიროვნებას კარგად ლიდერად, ვინ არის ეთიკური ლიდერი და 

როგორია ეთიკის როლი ლიდერობაში. შესავალში ასახულია ეთიკისა და ლიდერობის 

განსაზღვრება. იპოვო საკუთარ თავში ლიდერის ხელოვნება და იგი გადასცე საზოგადოებას 

ისე, რომ მოიპოვო პატივისცემა და გყავდეს მიმდევრები, მეტად საპასუხისმგებლო 

მისიაა.ძირითად საკვლევ კითხვას წარმოადგენს თუ როგორი უნდა იყოს ეთიკური ლიდერი 

და რა როლი უკავია ეთიკურობას ლიდერობაში. მოყვანილია Heifetz, Burns და Greenleaf - ის 

შეხედულებები ეთიკურ ლიდერობაზე. ასევე განხილულია თუ როგორი ხედვა და სტრატეგია 

უნდა შეიმუშავოს ხელმძღვანელმა, რომ ჯგუფში ჯანსაღი კომუნიკაცია, შთაგონების და 

მოტივირების კლიმატი შექმნას.  
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აღნიშნული თემის მთავარი მიზანია განსაზღვროს რა პირად ღირსებებსა და უნარ-ჩვევებს 

უნდა ატარებდეს ლიდერი, როგორ დაამკვიდროს  ეთიკური ქცევის კულტურა ორგანიზაციაში 

და მათთან ერთად მართოს სამართლიანი, თანასწორი, გამჭვირვალობაზე დაფუძნებული და 

ღიაობის პრინციპებით. როგორ აღმოფხვრას არაეთიკური ქცევა (უფლებამოსილების 

ბოროტად გამოყენება, ნეპოტიზმი, ფავორიტიზმი, კორუფცია) ორგანიზაციაში და რა ნაბიჯები 

უნდა გადადგას ლიდერმა, რომ მოტივაცია გაზარდოს გუნდში. 

 

Abstract 

The topic of this conference discusses ethics standards and leadership, what makes a person a good 

leader, who is an ethical leader and what is the role of ethics in leadership. The introduction reflects the 

definition of ethics and leadership. Find the art of leadership in yourself and pass it on to the public so 

that you gain respect and followers is a very responsible mission. The main research question is what an 

ethical leader should be and what role ethics plays in leadership. Here are Heifetz, Burns and Greenleaf’s 

Burns views on ethical leadership. It also discusses what vision and strategy the leader should develop 

to create healthy communication, inspiration and motivation in the group. 

The main goal of this topic is to determine what personal dignity and skills a leader should have, how 

to establish a culture of ethical behavior in the organization and to manage with them the principles of 

fair, equal, transparency and openness. How to eliminate unethical behavior (abuse of power, nepotism, 

favoritism, corruption) in the organization and what steps should the leader take to increase motivation 

in the team. 

 

ტურიზმის მარკოეკონომიკური მაცჩვენებლები ჩეხეთის მაგალითზე 

 

გიორგი სტრელნიკოვი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ჩეხეთში ლუდის მოხარშვა ჯერ კიდევ კელტებმა დაიწყეს.პირველად 1088 წელს იყო ნახსენები 

პრინც ბრეტისლავის წერილში, სადაც მან ბრძანა, რამდენიმე ტომარა სვია მიეცათ ვიშეგრადის 

ბერებისთვის ლუდის მოსახარშად.ჩეხურ ლუდს მსოფლიოში დიდი ხნის ისტორია და მაღალი 

რეპუტაცია აქვს, 2008 წელს ევროკომისიამ ჩეხურ ლუდს (České pivo) PGI სტატუსი 

მიანიჭა(ევროკავშირში გეოგრაფიული აღნიშვნებისა და ტრადიციული ნიშნების გარანტიების 

დაცვა). 

ყველა დროს ჩეხეთი გამოირჩეოდა მაღალი ტურისტული პოტენციალითა და ამას ადასტურებს 

მისი სტატისტიკა რომელიც იზრდებოდა საკმაოდ კარგი ტემპით  სანამ პანდემია 

დაატყვევებდა.უამრავი ტურისტი ჩამოდიოდა ჩეხეთში იმისადა გამო რომ დაეგემოვნებინათ 

მსოფლიოში ცნობილი უგემრიელესი  ჩეხური ლუდი რომელიც ასწლეულებს ითვლის და 

დროში გამოვლილი და ხალხის სიყვარულსა და სიმპათიას არ იკლებს.ჩეხეთში სტუმრობისას 

აუცილებელი დასათვალიერებელია პრაღაა ულამაზესი ზღაპრული დედაქალაქი რომელიც 
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გამორჩევა თავისი არქიტექტურული ნიმუშებითა და ფასებით,პრაღა ერთ-ერთი ყველაზე 

ხელმისაწვდომი ქალაქია ევროპაში რაც მას კონკურენტულ რუქაზე თავის წერტილს სვავს.  

ნაშრომში განხილულია ის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს ჩეხეთის რესპუბლიკის ტურისტული მომსახურების ბაზრის  ჩამოყალიბებასა 

და განვითარებაში. აღწერილია ტურიზმისა და მოგზაურობის კონკურენტუნარიანობის 

ძირითადი მახასიათებლები, ვიზიტორთა რაოდენობა -მათი გეოგრაფიული სეგმენტი, 

შემოსავლები  და  დანახარჯები.ასევე,ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორის გავლენა 

ჩეხეთის მშპ-ში.განხილული არის ასევე ბოლო წლებში ასახული სტატისტიკური  ცვლილებები 

მათი ძირითადი მიზეზები და ის ღონისძიებები რომლებიც იქნგა გატარებული მთავრობის 

მიერ იმისათვის რომ ტურიზმის სფეროს შეენარჩუნებინა სტაბილურობა.მოყვანილი არის 

მაგალითები ჩეხეთში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რიცხვი და ზოგადი ანაზღაურება 

სხვადასხვა პროფესიებში.არის საუბარი ჩეხეთის მთავრობის უპრეცენდენტო 

გადაწყვეტილებაზე როდსიაც ის ასუფსიდირებდა სასტუმროებს რომელთან სტუმრები არ 

ყავდა .არის სტატისტიკა  თუ რამდენი შეადგინა საერთაშორისო ტურზმიდან შემოსავალმა და 

პრაღის სასტუმროების ოდენობა და მათი დატვირთვა.განხილული არის ასევე ტრანსპორტისა 

და შეღავათიანი ტარიფების სარგებლობის შესახებ. ისევე როგორ საერთაშორის ტურიზმი 

შიდა ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომის განვითარებისთვის.იმისდა 

მიუხედავად რომ სხვადასხვა ქვეყნები მიისწრაფიან იმისკენ რომ გაზარდონ საერთაშორისო 

ტურიზმი და მაქედან მიიღონ პროცენტულად მეტი შემოსავალი. შიდა ტურიზმი არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია რადგან კორონავირუსის მზვინვარების  დროს  ჩვენ ბევრი ქვეყნის 

მაგალითზე ვნახეთ რომ უმრავლესმა ქვეყანამ ბარიერები აღმართეს და უარი გამოცხადეს 

ვიზიტორების შემოსვლაზე, ამ მომენტში გააქტიურდა შიდა ტურიზმი რამაც დადებითი როლი 

ითამაშე არამარტო ჩეხეთის ეკონომიკის განვითარებაში. 

 

Abstract 

Abstract Beer brewing in the Czech Republic was still practiced by the Celts. It was first mentioned in 

1088 in a letter from Prince Bretislav, in which he ordered several sacks of hogs to be given to Visegrad 

monks to brew beer. Granted PGI status (protection of geographical indications and traditional marks 

in the EU). The Czech Republic has always had a high tourist potential, as evidenced by its statistics, 

which grew at a fairly good pace before the pandemic took hold. It is necessary to visit the Czech 

Republic. Prague is a beautiful fabulous capital that stands out with its architectural designs and prices, 

Prague is one of the most affordable cities in Europe, which puts its point on a competitive map. The 

paper discusses the key economic indicators that play an important role in the formation and 

development of the tourism services market in the Czech Republic. The main characteristics of the 

competitiveness of tourism and travel, the number of visitors - their geographical segment, revenues 

and expenditures are also described. Also, the impact of the tourism and travel sector on the Czech GDP. 

The statistical changes in recent years are also reflected in their main causes and the measures taken by 

the government to maintain stability in the tourism sector. Examples are given of the number of 

employees in the tourism sector in the Czech Republic and general remuneration Rhodesia also 

subsidized hotels with which it had no guests. There are statistics on the amount of income from 

international tourism and the amount of hotels in Prague and their occupancy.The benefits of transport 

and preferential rates are also discussed. As well as international tourism Domestic tourism plays an 
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important role in the development of the country's economy. Domestic tourism is no less important 

because during the coronavirus eruption we saw the example of many countries where most countries 

raised barriers and refused visitors Upon entry, domestic tourism was activated at this point which 

played a positive role not only in the development of the Czech economy. 

 

იაპონიის ტურისტული მომსახურების ბაზარის მიმოხილვა 

მარიამ მჭედლიშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

იაპონიაში იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხის 21 ძეგლი მდებარეობს. მოგზაურობისა 

და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის 2021 წლის მონაცემების მიხედვით იაპონია 

მსოფლიოს 141 ქვეყანას შორის მეოთხე ადგილზე იმყოფება, რაც აზიის ქვეყნებისთვის 

საუკეთესო მაჩვენებელია. იაპონიამ თითქმის ყველა ასპექტში მაღალი შეფასება დაიმსახურა, 

განსაკუთრებით: ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის, უსაფრთხოებისა და დაცულობის, 

კულტურული რესურსებისა და ბიზნეს მოგზაურობის ასპექტებში. სწორედ ამ გამოცდილების 

გაზიარება წარმოადგენს ჩვენს მიზანს, რით მიაღწია ასეთ წარმატებას და როგორ გაუწია 

კონკურენცია ტრადიციულ ტურისტულ ქვეყნებს მსოფლიოში.  

ნაშრომში განხილულია ის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს იაპონიის ტურისტული მომსახურების ბაზრის ჩამოყალიბებასა და 

განვითარებაში. აღწერილია ტურიზმისა და მოგზაურობის კონკურენტუნარიანობის 

ძირითადი მახასიათებლები, ვიზიტორთა რაოდენობა - მათი გეოგრაფიული სეგმენტი, 

შემოსავლები და დანახარჯები. ასევე, ტურიზმისა და მოგზაურობის სექტორის გავლენა 

იაპონიის მთლიან შიდა პროდუქტში; განხილულია ბოლო წლებში ამ სფეროში მკვეთრი 

ცვლილებების ძირითად მიზეზები და ის ღონისძიებები, რომლებიც გატარებულ იქნა 

იაპონიის მთავრობის მიერ ქვეყანაში ტურისტული ბაზრის სტაბილურობისთვის. ასევე 

შესწავლილია იაპონიაში ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რიცხვი, ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის დონე, ბიუჯეტში და საგადასახადო ბალანსში ტურიზმის წილი. 

 

Abstract 

There are 21 UNESCO World Heritage Sites in Japan. According to the 2021 data on travel and tourism 

competitiveness, Japan ranks fourth among 141 countries in the world, which is the best indicator for 

Asian countries. Japan has earned high marks in almost every aspect, especially in the areas of health 

and hygiene, safety and security, cultural resources, and business travel. Sharing these experiences is 

our goal, how it has achieved such success and how it has competed with traditional tourism countries 

in the world. 

The paper discusses the key economic indicators that play an important role in the formation and 

development of the Japanese tourism services market. The main characteristics of the competitiveness 
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of tourism and travel are described, the number of visitors - their geographical segment, revenues and 

expenditures. As well as the impact of the tourism and travel sector on Japan's GDP; The main reasons 

for the drastic changes in this area in recent years and the measures taken by the Japanese government 

to stabilize the tourism market in the country are discussed. The number of employees in the tourism 

sector in Japan, the level of tourism infrastructure, the share of tourism in the budget and tax balance 

are also studied. 

 

საქართველოს სახელმწიფო ვალის მართვის პრობლემები 

მარიამ კირვალიძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

  

აბსტრაქტი 

მსოფლიო მასშტაბით ეროვნული ეკონომიკის მდგომარეობას თუ გავეცნობით, ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მწვავე საკითხი, რომელიც ცალსახად თანდათან მწვავდება ეს არის 

სახელმწიფო ვალის პრობლემა,მისი ეფექტიანი, დროის შესატყვისი და არსებულ გამოწვევათა 

ადეკვატური მართვა. 

სახელმწიფო ვალის, მისი მოცულობის პერმანენტული ზრდის პრობლემა ნებისმიერი ქვეყნის 

სირთულე იყო და ასეც რჩება. საკითხი კიდევ მეტად გამწვავდა პანდემიის პირობებში, 

როდესაც სახელმწიფოებს ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე კოვიდ 19-

ის გამწვავების პარალელურად მოუწიათ სახელმწიფო ხარჯების გადიდება(სოციალური 

დახმარება, ვაქცინაცია, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, განსაკუთრებულად 

დაზარალებული სექტორების დოტაცია და სხვ), ამის პარალელურად კი ეკონომიკის 

ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორის მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) შემცირებამ, 

ლოგიკურია საგადასახადო თუ არასაგადასახადო შემოსავლების მკვეთრი შემცირება 

გამოიწვია. ორივე ფაქტორი მთლიანობაში გასაგები მიზეზებით იწვევს სახელმწიფო ვალის 

ზრდას, რომელიც ისედაც მწვავე საკითხი იყო, განსაკუთრებით განვითარებად და 

დაბალგანვითარებულ ქვეყნებში. თუმცა არც განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებისთვისაა 

მსგავსი პრობლემა „უცხო“, ამისთვის საკმარისია გავიხსენოთ პრობლემის სიღრმე და სიმწვავე, 

თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნების ესპანეთის და საბერძნეთის მაგალითზე. 

აღნიშნულ საკითხს ჩვენ საკვლევ თემაში განვიხილავთ მოკლედ, ზოგადად,მსოფლიო 

მასშტაბით და კონკრეტულად კი საქართველოს მაგალითზე, მით უმეტეს,როდესაც 2021 წელი 

სახელმწიფო ვალის ზრდა ე.წ. „ანტირეკორდით“ დასრულდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 

მხოლოდ პანდემიის შედეგი, მას ბევრად ღრმა  ფესვები და მრავალფეროვანი გამომწვევი 

მიზეზები აქვს. 

მოცემულ პრობლემაზე მუშაობისას ჩავატარეთ რაოდენობრივი კვლევა რათა დაგვედგინა, 

ქართული საზოგადოება რამდენად მწვავედ თვლის ამ პრობლემას, როგორაა განწყობილი 

ქვეყნის ეკონომიკის პერსპექტივის მიმართ და რა მიაჩნია სახელმწიფო ვალის შემცირების 

ძირითად ფაქტორებად. მოძიებული ლიტერატურის, სტატისტიკური ინფორმაციის და 

მოსახლეობის ფოკუს ჯგუფების კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძვეზე გავაკეთეთ 

არგუმენტირებული დასკვნები. 
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სეუ და მეცნიერება 

 

Abstract 

If we look at the state of the national economy around the world, one of the most important issues that 

is clearly becoming increasingly acute is the problem of public debt, its effective, timely and adequate 

management of existing challenges. 

The problem of permanent growth of public debt, its volume was the difficulty of any country and 

remains so. The issue was exacerbated by the pandemic when states, for objective or subjective reasons, 

had to increase government spending in parallel with the aggravation of Covid 19 (Social assistance, 

vaccinations, SME support, subsidies for particularly affected sectors, etc.), At the same time, the decline 

in GDP (GDP), the main macroeconomic indicator of the economy, logically led to a sharp decline in 

tax or non-tax revenues. Both factors together, for obvious reasons, lead to an increase in public debt, 

which was already an acute issue, especially in developing and low-developed countries. Although such 

a problem is not "foreign" to developed economies, it is enough to recall the depth and severity of the 

problem, even on the example of EU countries Spain and Greece. 

We will discuss this issue in the research paper briefly, in general, in the world in general and on the 

example of Georgia in particular, especially when the increase in public debt in 2021 is so-called. It 

ended with "anti-record". Of course, this is not just the result of a pandemic, it has much deeper roots 

and it has many underlying causes. 

While working on this problem, we conducted a quantitative study to find out how much the Georgian 

society views this problem, how it views the prospects of the country's economy and what it considers 

to be the main factor in reducing public debt. Based on the analysis of the literature, statistical 

information and the analysis of the results of the population focus group research, we made reasoned 

conclusions. 

 

კომერციული ბანკების სოციალური პასუხისმგებლობა კრიზისულ 

პერიოდებში 

ნინო გაბიტაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ  

 

აბსტრაქტი 

საბანკო სფეროში კონკურენციის ზრდის კვალდაკვალ ბანკებისათვის განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს საქმიანობის არა მხოლოდ ფინანსური მხარე, არამედ სოციალური 

პოლიტიკის გატარების ხარისხი. დღეს ბანკებს საშუალება აქვთ კონკურენტულ ბრძოლაში 

წარმატებას მიაღწიონ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამების 

რეალიზაციით. 

სულ უფრო მეტი ბანკი ერთვება სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამებში და ბევრი 

მათგანი ოპტიმალური სოციალური პოლიტიკის ძიებაში იმყოფება. შედეგად ადგილი აქვს 
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სეუ და მეცნიერება 

ფინანსური სფეროს მართვის თანამედროვე და მოწინავე მეთოდების, მოდელების დანერგვას, 

კეთილსინდისიერი საქმიანობისა და სოციალური ინვესტიციების პრაქტიკის დამკვიდრებას. 

ნაშრომის მიზანია განისაზღვროს კომერციული ბანკების სოციალური პასუხისმგებლობის 

პრობლემები და მათი რეალიზაცია, რომელიც წარმოჩენილია ანკეტური გამოკითხვის 

შედეგებზე დაყრდნობით, რათა კრიზისულ სიტუაციებში უკეთ განვსაზღვროთ საბანკო 

სისტემაში სოციალური პოლიტიკის მართვის ეფექტურობის ამაღლების გზები და 

საშუალებები.  

კვლევის საგანს წარმოადგენს ბანკების სოციალური პასუხისმგებლობის თეორიული და 

პრაქტიკული საკითხები. კვლევის ობიექტია კომერციული ბანკების სოციალური 

პასუხისმგებლობის ღონისძიებები და სოციალური პოლიტიკა. 

კვლევის სიახლეს წარმოადგენს საბანკო სისტემაში სოციალური პასუხისმგებლობის 

საკითხების კომპლექსური შესწავლა, აგრეთვე სოციალური პოლიტიკის მართვის 

ეფექტურობის ამაღლების გზების და საშუალებების განსაზღვრა კრიზისულ სიტუაციებში. 

 

Abstract 

Following the growth of competition in banking sector, not only the financial side of the business, but 

also the quality of social policy is of particular importance to banks. Today, banks have the opportunity 

to succeed in a competitive battle by implementing corporate social responsibility programs. 

More and more banks are getting involved in social responsibility programs and many of them are 

looking for optimal social policies. The result is the introduction of modern and advanced methods of 

financial management, models, the establishment of good faith activities and the practice of social 

investment. 

The aim of the paper is to identify the problems of social responsibility of commercial banks and their 

implementation, based on the results of a survey, to better identify ways and means to increase the 

effectiveness of social policy management in the banking system in crisis situations. The subject of the 

research is the theoretical and practical issues of social responsibility of banks. The object of the research 

is the measures of social responsibility and social policy of commercial banks. 

 

მსოფლიო მარნები და ღვინის სასტუმროები (უცხოური გამოცდილება) 

ანა მურღული  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოში არაერთი მარანია და საქმის განვითარებას ბევრი მეღვინეც დაგეგმავს. 

ზოგიერთები ესესაა ახლიდან დააპირებენ ამ საინტერესო ბიზნესის დაწყებას. ამისათვის 

კარგად უნდა ვიცოდეთ, რა ხდება მსოფლიოში ამ მიმართულებით. 
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სეუ და მეცნიერება 

როგორც უცხოური გამოცდილება მოწმობს ,ახალბედა მეღვინეების ტალღამ და ღვინის 

ტურიზმის ინდუსტრიაში მომუშავე ადამიანებმა ახლახან დაიწყეს მსოფლიოს აჩვენონ, რომ 

ღვინით ტკბობა არ უნდა შეესაბამებოდეს ძველ ნორმებს. ღვინის კასრებიდან და სასტუმროს 

აშენებიდან დაწყებული, ღვინის დაყენებამდე დამთავრებული, გავრცელდა უახლესი, 

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ყველაზე მაგარი ღვინის სასტუმროები მთელს 

მსოფლიოში. 

ღვინის სასტუმროების ახალი და ძალიან წარმატებული ისტორიაც იმით დაიწყო, რომ მისმა 

მფლობელებმა ერთ დღეს გადაწყვიტეს გამორჩეულები ყოფილიყვნენ, სხვა მარნებისგან 

სრულიად განსხვავებულები და შედეგმაც არ დააყოვნა. მაგალითად, დღეს „Marques De Riscal“–

ზე ,ღვინის სასტუმროა თავის მარნითა და არაჩვეულებრივი ღვინით, რომელიც ესპანეთში 

მდებარეობს. (არქიტექტორი – ფრენკ გერი.) დღეისათვის მთელი მსოფლიო საუბრობს ამ 

სასტუმროზე და ეს საუბარი მილიონობით ტურისტს იზიდავს. The Guardian-ის მიხედვით, ის 

მსოფლიოს ყველაზე მონახულებად ადგილად დასახელდა. Marques de Riscal ჟურნალ Forbes-

ის სიაში მოხვდა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო დიზაინის ღვინის სასტუმრო. 

ვარაუდი იმის შესახებ, რომ საქართველო ღვინის სამშობლოა, საერთაშორისო ლიტერატურაში 

ცნობილმა მწერალმა, ჰიუ ჯონსონმა გამოთქვა თავის წიგნში „ღვინის ისტორია“, რომელიც 1989 

წელს გამოიცა. მოგვიანებით იგივე ვარაუდი გამოთქვა ღვინის ისტორიის აღიარებულმა 

მკვლევარმა,პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორმა პატრიკ მაკგოვერნმაც, რომელმაც 

1998 წელს იმოგზაურა საქართველოში. 2003 წელს კი გამოსცა წიგნი „უძველესი ღვინო“, სადაც 

კავკასია ღვინის სავარაუდო სამშობლოდაა მოხსენიებული. მიუხედავად ამისა როგორც 

კვლევებით დასტურდება საქართველოს მსოფლიოში მაინც ამ კუთხით იმ დონეზე არ იცნობენ 

რომ მილიონობით ტურისტი ამით მოვიზიდოთ,მაგრამ ამას თუ დაემატება უახლესი 

სტანდარტებით მოწყობილი ღვინის სასტუმროები, რაზეც თანამედროვე მსოფლიოში დიდი 

მოთხოვნააა შედეგიც არ დააყოვნებს. 

ნაშრომში განხილულია მსოფლიოს საუკეთესო ღვინის სასტუმროების გამოცდილება, და 

საქართველოში ღვინის სასტუმროების არსებული მდგომარეობა. 

 

Abstract 

There are many wineries in Georgia and many winemakers are planning to develop the business. A few 

of them are planning to start this exciting business. We need to know well what is happening in this 

direction. 

As foreign science proves, a wave of novice winemakers and people working in the wine tourism 

industry are just beginning to show the world that wine tasting should not conform to old norms. From 

wine barrels and hotel construction to wine making, the coolest, most up-to-date wine hotels around 

the world have spread. 

The hotel's new and very old history also began with the fact that its owners one day decided to be 

distinctive, different from other wineries, and the result was not long in coming. For example, today at 

Marques De Riscal, there is a wine hotel with its own cellar and unusual wines located in Spain. 

(Architect - Frank Gehry). According to The Guardian, it was named the most visited place in the world. 

Marques de Riscal magazine hit the Forbes list as one of the best-designed guest hotels. 
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სეუ და მეცნიერება 

Hugh Johnson, a well-known writer in international literature, suggested that Georgia is the homeland 

of wine in his 1989 book The History of Wine. A new assumption was made by a renowned researcher 

in the history of wine, Pennsylvania Professor Patrick McGovern, who traveled to Georgia in 1998. In 

2003 he published the book ""Ancient Wine"", where the Caucasus is mentioned as the homeland of 

wine. 

Although this proves that Georgia is not known in the world in the term of that it attracts millions of 

tourists, but if this is added to the wine hotels arranged to the latest standards, which are in great demand 

in the modern world, the result will not be long in coming. 

The paper discusses the issue of the best wine hotels in the world, and the condition of wine hotels in 

Georgia. 

 

სასტუმრო მომსახურების ხარისხის კონტროლი უცხოური სასტუმროების 

მაგალითზე 

ლუკა ჭანტურია  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

  

აბსტრაქტი 

ნებისმიერი მომსახურების ხარისხი პირდაპირ გავლენას ახდენს მომხმარებლის განწყობასა და 

დამოკიდებულებაზე საწარმოს მიმართ და, რა თქმა უნდა, ეს ეხება სასტუმროებსაც. იმის თქმაც 

კი შეიძლება, რომ სხვა ტურისტულ საწარმოებზე მეტად ეხება სასტუმროებს, რადგან 

სასტუმრო პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებლებს სთავაზობენ არ არის დაკავშირებული არც 

ბუნებასთან და არც რაიმე კულტურულ ღირშესანიშნაობებთან, იგი მიმართულია ტურისტების 

კომფორტის დონეზე. 

ნაშრომში გაანალიზებულია ქსელური სასტუმროების სტრუქტურა, უპირატესობები, 

ქსელური სასტუმროების მართვის მოდელები, მნიშვნელოვანი აქტივები, რომლებიც ხარისხის 

კონტროლს შესაძლებელს ხდის. ყურადღება არის ასევე გამახვილებული პერსონალის მართვის 

სპეციფიკაზე, რომლიდანაც გამომდინარეობს ის, თუ რა იმიჯი ექნება როგორც ცალკეულ 

სასტუმროს, ასევე მთლიან ქსელს. 

ჩემი მიზანია, ნაშრომით ვაჩვენო სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მართვის უცხოური 

გამოცდილება, თუ რა სტანდარტების დანერგვა და გათვალისწინება არის საჭირო ქართული 

ინვესტიციებით აშენებულ სასტუმროებში. 

 

Abstract 

As we know, every type of service has a direct impact on how the clients feel about the enterprise and, 

of course, this applies to hotels as well. We could say that, compared to other branches of tourism 

industry, hotels are mostly affected by this, since the products provided by them are not connected to 

nature or cultural sights and are only directed towards bringing joy to the tourists. 
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In this paper I discuss the structure of hotel branches, their advantages and different management 

models. Discussion also differentiates important assets used in hotel business, especially the human 

resource management aspect. 

My goal with this project is to show which standards should be implemented when creating a hotel 

branch and what is necessary for Georgian industry to become equal to other, more developed countries. 

 

საქართველოს ფინანსური სტაბილურობის პრობლემების გადაწყვეტაში 

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის 

ემპირიული ანალიზი 

ნიკო ლეონიძე 

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  

აბსტრაქტი 

მსოფლიოს განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების უმრავლესობა მჭიდროდაა 

დაკავშირებული საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი, განვითარების 

საერთაშორისო ასოციაცია, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და სხვა. ისინი 

უზრუნველყოფენ ქვეყნის შიგნით არსებული პრობლემების აღმოფხვრასა და ეკონომიკური 

ზრდის დაჩქარებას, რასაც ახორციელებენ სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარებით, ახალი 

მეთოდებისა და პროგრამების შემუშავებით.  

მსოფლიოში მიმდინარე კოვიდ პანდემიამ მნიშვნელოვნად გაზარდა საერთაშორისო 

საფინანსო ორგანიზაციების როლი და მნიშვნელობა განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნების, 

მათ შორის საქართველოს, ფინანსურ სტაბილურობასა და ეკონომიკური კრიზისების 

დაძლევაში. მათ მიერ გაცემულმა დაფინანსებებმა ხელი შეუწყო ქვეყნის კონკრეტული 

სექტორის გაძლიერებას, რამაც საერთო ჯამში გამოიწვია სავალუტო საკრედიტო 

პრობლემებისგან გამოწვეული რისკების შემცირება, ფინანსური სტაბილურობა და სხვა 

მრავალი სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენები.  

გარდა ამისა, თემის აქტუალობა მჭიდროდაა კავშირში საქართველოში არსებული სავალუტო 

და საკრედიტო პრობლემების რეგულირებასა და გადაჭრის გზების ძიებასთან. ქვეყნის 

სავალუტო-საკრედიტო ელემენტების გაძლიერება უზრუნველყოფს ეკონომიკურ წინსვლას, 

ბიზნესისთვის სტაბილური გარემოს შექმნას, ინფლაციის ტემპის შემცირებას და სხვა 

მნიშვნელოვანი ეკონომიკურ-ფინანსური და სოციალური ფაქტორების გაუმჯობესებას, 

რომლის ფორმირებაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთაშორისო საფინანსო 

ორგანიზაციებიდან მიღებული დაფინანსებები და მათი ჩართულობა სხვადასხვა 

პროგრამებისა და მეთოდების შემუშავების დროს. 

მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების ჩართულობა და მათ მიერ 

გაცემული დაფინანსებების მზარდი რაოდენობა კოვიდ პანდემიის პერიოდში მნიშვნელოვან 

დახმარებას უწევს საქართველოს ქვეყნის შიდა პრობლემების აღმოფხვრაში, 

გასათვალისწინებელია ამ უკანასკნელის უარყოფითი შედეგებიც, რომელიც გამოიხატება 
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ქვეყნის საგარეო ვალის ზრდასა და გრძელვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკის 

საერთაშორსო საფინანსო ორგანიზაციებთან მიჯაჭვულობაში.  

ამიტომ, მნიშვნელოვანია შესწავლილ იქნას ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემები, სადაც 

ნათლად იქნება გამოკვეთილი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერ მიღებული 

დაფინანსებების სტატისტიკა, რის შედეგადაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მისი გავლენის 

ხარისხსა და სამომავლო შედეგებზე. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც რომ მიღებული 

დაფინანსებები უშუალოდ უნდა ემსახურებოდეს კონკრეტული სექტორის განვითარებას და 

ქვეყნის მხირდან უნდა მოხდეს არსებული დაფინანსებების ეფექტური მართვა, რადგან თავის 

მხრივ მიღებული დაფინანსებების მზარდი სტატისტიკა იწვევს ქვეყნის საგარეო ვალის ზრდას, 

რომლის დაფარვაც აუცილებელია გრძელვადიან პერიოდში. 

 

Abstract 

Most of the countries with developing economies in the world are closely associated with international 

financial institutions, such as the International Monetary Fund, the International Bank for 

Reconstruction and Development, the International Development Association, the European Bank for 

Reconstruction and Development, and others. They provide solutions to problems within the country 

and accelerate economic growth through a variety of financial assistance, the development of new 

methods and programs. 

The ongoing Covid Pandemic in the world has significantly increased the role and importance of 

international financial organizations in financial stability and overcoming economic crises in developing 

economies, including Georgia. The funding provided by them has helped to strengthen the country-

specific sector, which in turn has led to a reduction in the risks posed by currency credit problems, 

financial stability, and many other socio-economic developments. 

In addition, the urgency of the topic is closely linked to the regulation of currency and credit problems 

in Georgia and the search for solutions. Strengthening the country's currency and credit elements 

ensures economic progress, creating a stable environment for business, reducing inflation, and 

improving other important economic, financial, and social factors, in the formation of which one of the 

important roles is played by funding from international financial organizations and their involvement 

in various programs and methods.  

Although the involvement of international financial organizations and the growing amount of funding 

provided by them during the Covid Pandemic period is a significant help in addressing Georgia's 

domestic problems, the latter's negative effects are also reflected in the country's long-term debt and 

international financial organization. 

Therefore, it is important to study the statistics of recent years, where the statistics of funding received 

by international financial organizations will be clearly outlined so that we can judge the degree of its 

impact and future results. It should also be noted that the received funding should directly serve to the 

development of a specific sector and the existing funding should be effectively managed by the country 

because the growing statistics of funding received leads to an increase in the country's external debt, 

which must be repaid in the long run. 
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ევროკავშირის როლი კოვიდ პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში 

ანნა ოქროპირიძე, 

დალი ადუაშვილი 

 საქართველო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ ევროპაში გაჩნდა მშვიდობიანი თანაცხოვრების 

იდეა, რომელიც პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის მეშვეობით დამყარდებოდა. 

შეიქმნა ისეთი ორგანიზაციები როგორიც გახლავთ გაერო და ევროკავშირი. 2020 წლიდან 

კორონა ვირუსის პანდემიამ ევროკავშირის სოლიდარობა გამოცდის წინაშე დააყენა. 

გაძლიერდა ერთმანეთისადმი დახმარების აუცილებლობა, რომელმაც მნიშვნელოვანი და 

განგრძობითი ხასიათი მიიღო. ის მოითხოვს საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევასა და 

კომპრომისულ ურთიერთობებს. მსოფლიოს სახელმწიფოებმა ნათლად დაინახეს, რომ 

მშვიდობიანი და უსაფრთხო მომავლის შესაქმნელად საჭიროა სახელმწიფოთა შორის 

ურთიერთობების გაძლიერება და არა იზოლაციონისტური პოლიტიკა. ფუნქციონალური და 

დინამიური პოლიტიკურ-ეკონომიკური რეფორმები სახელმწიფოებს გამოიყვანენ არსებული 

კრიზისული ვითარებიდან.  

პანდემია, როგორც დილემა მე-20 საუკუნეში დავიწყებას მიეცა, რამაც გამოიწვია ამ 

საკითხისადმი უსაფრთხოების სისტემის მოდუნება, თუმცა 21-ე საუკუნე ამ სინდრომით 

დატვირთული აღმოჩნდა, რამაც დიდი ზიანი მიაყენა, როგორც ქვეყნების ეკონომიკურ-

პოლიტიკურ, ასევე დემოგრაფიულ ფონდს. ევროკავშირი და მისი საფინანსო ინსტიტუტები - 

„ევროპის გუნდთან” ერთად მუშაობს ამ გამოწვევების დასაძლევად. ეს არ გახლავთ მხოლოდ 

თეორია, ამისი რეალური ქმედებები და დოკუმენტაცია რა თქმა უნდა არსებობს, რაც კიდევ 

ერთხელ ამტკიცებს ევროკავშირის, როგორც პოლიტიკური ორგანიზმის ფასეულობას. 

21-ე საუკუნის 20-იანი წლებიდან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მსოფლიო საზოგადოების წინაშე 

დადგა ურთულესი პერიოდი, რომელსაც covid-19 ეწოდა. ეს არის ვირუსი, რომელმაც 

სრულიად შეცვალა საერთაშორისო ურთიერთობების კანონზომიერება და გამოიწვია მისი 

ფორმირება. მსოფლიო საზოგადოება იძულებული გახდა ცხოვრების ახალ ფორმაზე 

გადასულიყო, აღექვა მიმდინარე პროცესების პრობლემატიკა და შეენარჩუნებინა თავისი 

ფუნქციონირება, რათა არ გამხდარიყო პანდემიის მსხვერპლი.  

მსოფლიოში არსებულმა ორგანიზაციებმა შექმნეს სპეციალური კომისიები კორონა ვირუსის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად. აღსანიშნავია ევროკავშირის „ევროპის გუნდი“ (“Team Europe”), 

რომელმაც უზრუნველყო პარტნიორი ქვეყნებისათვის ფინანსური პაკეტების შექმნა. „ევროპის 

გუნდი“ წარმოადგენს ევროკავშირსა და მის საფინანსო ინსტიტუტებს. მისი მიზანია წევრი 

ქვეყნების ფინანსური ინსტიტუტების გაერთიანება კერძოდ, როგორიცაა ევროპის 

საინვესტიციო ბანკი, ევროპის ცენტრალური და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი. 2020 წლისთვის ამ გაერთიანების საერთო ფინანსური პაკეტის მოცულობა 20 მილიარდი 

ევრო გახლდათ. „ევროპის გუნდი“ ოპერირებს, როგორც ევროპის კონტინენტზე ასევე 

გლობალური მასშტაბით და ინარჩუნებს თავის დომინანტ ადგილს თანამედროვე 

გლობალიზაციის პროცესში.  
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Abstract 

After the end of the World War two, the idea of peaceful coherence was born in Europe that could be 

achieved by political and economic integration. The organizations like the UN and the European Union 

were founded. Since 2020, the corona virus pandemic has put the solidarity of the European Union on 

the scales. The necessity of helping each other became crucial and took the form of essential and 

continuous processes. It requires drastic measures from the international communities and compromise 

relationships. The world community saw it clearly that in order to create peaceful and safe future, they 

should enhance close relationships instead of isolationism. Functional and dynamic political-economic 

policies will help the countries to overcome the existing crisis.  

Pandemic, as a dilemma became the possession of the 20th century, that caused weakening the security 

systems towards this issue. However, the 21st century appears to be overwhelmed with this syndrome, 

which has had detrimental effects not only on the communities’ economic-political, but also on the 

demographic fund. The European Union and its financial institutions cooperating with the “Team 

Europe” have been working to overcome these challenges. This is not only a theory, the real actions and 

the real documentation do exist, proving the political unity and values of the European Union.  

Since the 20s of the 21st century, as mentioned above, the world nations have been facing the hardest 

period, which has got the name of Covid-19. It is a virus that has changed the regularities of the 

international relations and has caused their formation. The world community had to adapt to the new 

lifestyle, realize the problems of current processes and maintain its functioning, in order not to become 

a victim of the pandemic.  

The World Organizations have established some special committees to fight against the corona virus. It 

is worth to mention the “Team Europe” which has managed to provide its partner countries with 

financial packages. The “Team Europe” represents the European Union and its financial institutions. It 

aims to unite the financial institutions of its member countries, particularly such as The European 

Investment Bank, the European Central Bank and the European Bank for Reconstruction and 

Development. In 2020, the total amount of the financial package of the Union reached 20 billion euros. 

The “Team Europe” is operating not only in Europe, but throughout the world and maintains its 

dominant place in the processes of modern globalization.  
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მოცემული კვლევის მიზანია იმის განსაზღვრა, თუ რა ქმედება ითვლება მართებულად საჯარო 

მოსამსახურეთა მიერ სამსახურეობლივი მოვალეობების განხორციელებისას. ასევე კვლევის 

მიზანია, დაასაბუთოს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი საჯარო მოხელის მიერ ეთიკის 

ნორმების დაცვა.  

ეთიკა არის მიუკერძოებელი გადაწყვეტილებების მიღება. ის განსაზღვრავს ქცევის 

ფუნდამენტურ სტანდარტებს და იმ ფასეულობებს, რომელთაც უდიდესი მნიშვნლობა უნდა 

მიენიჭოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. კორუფცია კი თავის მხრივ 

მორალურად გაუმართლებელი ქცევის გამოვლინებაა, რომელიც კანონმდებლობით ისჯება. 

შესაბამისად, საჯარო სამსახურში ეთიკური ქცევის პრინციპების დაცვის ძირითადი მიზანია 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და კორუფციის შემთხვევების აღმოფხვრა, ასევე 

კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვის უზრუნველყოფა. ვფიქრობთ, აღნიშნული საკითხი 

თანამედროვე პოლიტიკურ რეალობაში აქტუალურობას არ კარგავს და ნამდვილად 

იმსახურებს სათანადო ყურადღებას საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის კვლევის 

პროცესში.  

უდავოა, რომ საჯარო მმართველობის სხვადასხვა სექტორში არსებული ეთიკური ნორმების 

დარღვევის ფაქტები და გამოვლენილი კორუფციის შემთხვევები ასუსტებს სახელმწიფო 

ინსტიტუტების მიმიმართ საზოგადოების ნდობას, ხელს უშლის ქვეყნის სტაბილურობას და 

დემოკრატიულ გავითარებას. სწორედ ამიტომ ჩვენი ნაშრომის მთავარი საკვლევი კითხვაა, 

ირღვევა თუ არა ძირითადი საჯარო პოლიტიკური ეთიკის ნორმები და აქვს თუ არა ადგილი 

ადმინისტრაციული კორუფციის გამოვლინებას საქართველოში? ცხადია, რომ საჯარო 

მმართველობის ნებისმიერ სფეროში მათი არსებობა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 

ინტერესებთან მოდის წინააღმდეგობაში, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საკითხის 

კომპლექსურობასა და აქტუალურობას. 

ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდები, რომლებიც 

საშუალებას გვაძლევს, უფრო სიღრმისეულად შევისწავლოთ მოცემული საკითხი, გავიაზროთ 

პრობლემის არსი და პასუხი გავცეთ ისეთ ფუნდამენტურ კითხვებს როგორებიცაა: რამდენად 

მნიშვნელოვანია საჯარო მმართველობის ინსტიტუტებში ეთიკური ნორმებისა და 

პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრება? რა ტიპის ქმედება მიიჩნევა კორუფციად? 

ამძაფრებს თუ არა ადმინისტრაციულ კორუფციას ეთიკური ნორმების დარღვევის ფაქტები? 

კვლევის მიმდინარეობის პროცესში საკვლევ კითხვაზე პასუხის გასაცემად განვიხილეთ 

სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტი, აკადემიური წყარო, თუ პოლიტიკოსის ნააზრევი, 

რომელთა გაანალიზებამ საშუალება მოგვცა, გამოგვეყო ძირითადი პრობლემები და 

მივსულიყავით დასკვნამდე, რომ სწორედ ეთიკამ უნდა განსაზღვროს საჯარო სამსახურში 

ქცევის მყარი საფუძველი და რომ სწორედ ეთიკა ეხება ისეთ შეკითხვებს, თუ რა არის სწორი 

და არასწორი, რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს მორალურად გაუმართებელ ქცევებს, მათ შორის 

კორუფციას, საზოგადოებისათვის.  

Abstract 

The present paper aims to analyze political ethics and administrative corruption in the context of public 

administration. The purpose of this study is to determine what actions are considered appropriate by 

public servants in the performance of their official duties. The purpose of the study is also to justify why 

it is important for a public servant to adhere to ethical norms. 
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Ethics is about making impartial decisions. It defines the fundamental standards of behavior and the 

values that should be of paramount importance in the political decision-making process. Corruption, in 

turn, is a manifestation of morally unjust behavior that is punishable by law. Accordingly, the main 

purpose of upholding the principles of ethical conduct in the public service is to eliminate cases of abuse 

of power and corruption, As well as ensuring the observance of the principle of good faith. We think 

that this issue does not lose its relevance in the modern political reality and really deserves due attention 

in the process of public administration and policy research.  

There is no doubt that violations of ethical norms in various sectors of public administration and cases 

of corruption undermine public confidence in state institutions, hindering the stability of the country 

and its democratic development. That is why the main research question of our paper is whether the 

norms of basic public political ethics are violated and whether there is a manifestation of administrative 

corruption in Georgia? It is clear that their existence in any field of public administration runs counter 

to Georgia's national security interests; Which once again confirms the complexity and urgency of the 

issue.  

The paper uses qualitative research methods that allow us to study the issue in more depth, to understand 

the essence of the problem and to answer such fundamental questions as: How important is it to establish 

ethical norms and professional standards in public administration institutions? What type of action is 

considered corruption? Do the facts of violation of ethical norms aggravate administrative corruption? 

In the course of the research, in order to answer the research question, we reviewed various official 

documents, academic sources, or the opinion of a politician, the analysis of which allowed us to identify 

the main problems and come to a conclusion that it is ethics that should determine the solid basis for 

conduct in public service, and that it is ethics that addresses the questions of what is right and wrong, 

what consequences can result from morally wrong behaviors, including corruption, to society. 

Key words: Political ethics, Administrative corruption, Public administration 
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რუსეთის იმპერიული პოლიტიკა ყოველთვის აქტუალურ პრობლემას ქმნიდა მსოფლიო 

პოლიტიკურ არენაზე. ექსპანსიონიზმი ამ სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი 

პოლიტიკური საფუძველია, რომლითაც ცდილობს შეინარჩუნოს დომინანტური მდგომარეობა 

სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში. მისთვის უცხოა ლიბერალური მმართველობითი 
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გამოყენებით აგრძელებს მისთვის საუკუნეების განმავლობაში დამახასიათებელ ფორმატს. 

ამის იდეალური მაგალითი გახლავთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, რომელიც ყოველთვის იყო 

რუსეთის ფედერაციისთვის სასურველი ტერიტორია, სადაც სხვა სახელმწიფოების 
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ჩართულობა ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ სპექტრში მისთვის წარმოუდგენელია. ახალი 

ისტორიის ფურცლებს თუ გადავხედავთ დავინახავთ, რომ ეს რეგიონი რუსეთის 

იმპერიალისტური ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად აღიქმებოდა, 

განსაკუთრებით ეს ხედვა გამყარდა საბჭოთა სისტემის დროს. ხოლო ამ სისტემის ხანგრძლივი 

შენარჩუნებისათვის მან რეგიონში კომუნისტური რეჟიმის დამყარების შემდეგ შექმნა 

ხელოვნური კონფლიქტის ზონები - ავტონომიური ოლქების სახით. კომუნისტური სისტემის 

დაშლის საშიშროების შემთხვევაში რუსეთი დაიწყებდა ხელოვნურად შექმნილ ეთნო და 

ეთნო-ტერიტორიულ კონფლიქტებს ამ რეგიონში, რაც მიზანმიმართული ექსპანსიონიზმი 

გახლავთ.  

ერთ-ერთ ესეთ რეგიონს სამხრეთ კავკასიაში წარმოადგენს მთიანი ყარაბაღი, რასაც ეხება ჩვენი 

საკონფერენციო თემა. როგორც ვიცით ამ ტერიტორიის ისტორია და მასზე განსახლებულ ორ 

ეთნოს, კერძოდ აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის, კუთვნილების საკითხი უძველესი 

დროიდან თანამედროვე პერიოდამდე სადავო გახლავთ. რეალობა ისაა, რომ მთიანი ყარაბაღის 

ტერიტორია ისტორიულად ამ ორ სახელმწიფოს შორის ხელიდან ხელში გადადიოდა, თუმცა 

ისტორიული წყაროების საფუძველზე მას ალბანური ფესვები აქვს. ხოლო არსებული 

კონფლიქტი, რომელიც ევრაზიის კონფლიქტებს შორის ყველაზე ძველ კატეგორიად 

შეგვიძლია მივიჩვიოთ პოსტსაბჭოთა სისტემის ექსპანსიური პოლიტიკის იდეალური 

შედევრია. ამის მტკიცებულება გახლავთ იოსებ სტალინის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მე-

XX საუკუნის 30-იან წლებში. უახლესი პერიოდის კონფლიქტის ფაზა დაიწყო 1988 წლიდან და 

ე.წ. „შესვენებების“ ფონზე გრძელდება. სამწუხაროდ, ამ კონფლიქტმა საბრძოლო 

სიცოცხლისუნარიანობა აღიდგინა 2020 წელს, სადაც დაპირისპირებულ მხარეებს მხარდაჭერა 

გამოუცხადა თურქეთის და რუსეთის ფედერაციულმა რესპუბლიკებმა და ეს კონფლიქტი 

მოუგვარებელია თანამედროვე პერიოდშიც.  

 

Abstract 

Russian imperial policy has always been a topical issue in the world political arena. Expansionism is the 

political basis of this state, which seeks to maintain a dominant position in interstate relations. Liberal 

governing policies are strange for it, although lately we can say that using soft power policies it continues 

the format that has been characteristic of it for centuries. An ideal example of this is the South Caucasus 

region, which has always been a desirable territory for the Russian Federation, where the involvement 

of other states in the economic or political spectrum is low . If we look at the pages of new history we 

will see that this region was perceived as an integral part of the Russian imperialist government, 

especially this view was strengthened during the Soviet system. And for the long-term maintenance of 

this system, he created artificial conflict zones in the region after the establishment of the communist 

regime - in the form of autonomous districts. In the event of the threat of the collapse of the communist 

system, Russia would start artificially created ethno and ethno-territorial conflicts in the region, which 

would be deliberate expansionism. 

One of such regions in the South Caucasus is Nagorno-Karabakh, which is related to our conference 

topic. As we know the history of this area where armenians and azerbaijanis are settled always had issue 

of belonging from ancient times to the modern period. The reality is that the territory of Nagorno-

Karabakh has historically passed from hand to hand between the two states, although according to 

historical sources it has Albanian roots. And the existing conflict, which is the oldest category among 
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the conflicts in Eurasia, is an ideal example of the expansionist policy of the post-Soviet system. Evidence 

of that is joseph stalin’s political decision in the 30s of the XX century. The most recent phase of the 

conflict began in 1988. Unfortunattly conflict restored combat viability in 2020, where the opposing 

parties were supported by the Federal Republics of Turkey and Russia, and this conflict is unresolved in 

the modern era as well. 

 

მუსიკალური პროექტის პოლიტიკური კონტექსტი „ევროვიზიის“ 

კონკურსზე დაკვირვებისას 

ვანო გომურაშვილი, 

სალომე კაიშაური  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

მუსიკალური პროექტის პოლიტიკური კონტექსტი  „ევროვიზიის“ კონკურსზე დაკვირვებისას                                     

მუსიკა, როგორც პოპულარული კულტურის განუყოფელი ნაწილი, მნიშვნელოვან ადგილს 

იკავებს მასობრივი კომუნიკაციის კვლევებში. დარგობრივი ჟურნალისტიკის განვითარებაში 

დიდი წვლილი მიუძღვის ასევე მუსიკალურ მედიაარხებს, ყალიბდება ე.წ. მუსიკის 

ჟურნალისტიკა. მუსიკალურ პროექტებს არა მხოლოდ გასართობი დატვირთვა აქვს, არამედ 

პოლიტიკური გზავნილების ეფექტურ გამავრცელებლადაც გვევლინება. სწორედ ამ კუთხით 

ვიკვლევთ პოპულარულ კონკურსს, „ევროვიზიას“, რომელიც 1956 წლიდან ერთ-ერთ ყველაზე 

სანახაობრივ და შთამბეჭდავ მედიაპროდუქტად იქცა.  

ჩვენი ნაშრომის  მიზანია დავადგინოთ, რამდენად იკვეთება პოლიტიკური მიზანდასახულობა 

აღნიშნული კონკურსის ჩატარებისას. კონკრეტულად, რამდენად ობიექტურად ან რა 

მექანიზმზე დაყრდნობით ხდება სახელმწიფოების მხრიდან  პროექტის მონაწილეების 

შეფასება. დასაკვირვებლად შევარჩიეთ 2018 – 2021 წლებში გამართული კონკურსები, რადგან 

განსაკუთრებულად ამ პერიოდმა გამოიწვია საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა და გააჩინა 

ეჭვი შეფასების მოტივებთან დაკავშირებით. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ კორონავირუსის 

პანდემიის გამო 2020 წელს კონკურსი არ ჩატარდა. შესაბამისად, აღნიშნული წლის მონაცემები 

კვლევაში ვერ აისახა.  

ჩვენი კვლევა  მოიცავს როგორც კონკურსის ირგვლივ არსებული ლიტერატურის მიმოხილვას, 

ასევე ორიგინალურ ძიებას იმ მთავარი საკითხისა, რაც  პროექტის პოლიტიკურ შემადგენელს 

უკავშირდება. თეორიულ ჩარჩოდ ვიყენებთ დღის წესრიგის თეორიას, რაც საშუალებას 

მოგვცემს, ერთმანეთს დავუკავშიროთ  მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენები და 

საკონკურსო გადაწყვეტილებები. კვლევის მეთოდად  შევარჩიეთ თვისებრივი კონტენტ-

ანალიზი.  

მოცემული მეთოდოლოგიით მიღებული შედეგების შეჯამების შედეგად დავასკვენით, რომ 

„ევროვიიზიის“ პროექტი ხასიათდება ტენდენციურობით, ხოლო სახელმწიფოების მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებები პირდაპირპროპორციულია საერთაშორისო ასპარეზზე 
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მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებისა. ამავდროულად, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ხმას 

კონკურსში მონაწილეები სურვილის ან შემთხვევითობის პრინციპით იშვიათად იღებენ. 

 

Abstract 

Music, as an integral part of popular culture, plays an important role in mass communication studies. 

Music media channels also make a great contribution to the development of field journalism and forms 

-  Music journalism. Music projects not only have an entertaining load, but also serve as an effective 

disseminator of political messages. In this regard, we study the popular competition, "Eurovision", which 

since 1956 has become one of the most spectacular and impressive media products. 

The aim of our paper is to determine the extent to which political expediency is evident in the conduct 

of this competition. Specifically, how objectively or on what mechanism the project participants are 

evaluated by the states. We selected the competitions held in 2018 - 2021 for observation, because 

especially this period caused a difference of opinion in the society and raised doubts about the motives 

of the evaluation. It should also be noted that due to the coronavirus pandemic, no competition was 

held in 2020. Consequently, the data of the mentioned year could not be reflected in the study. 

Our research includes a review of the literature around the competition as well as an original search for 

the main issue related to the political component of the project. We use agenda theory as a theoretical 

framework, which allows us to link important world events and competitive decisions. We selected 

qualitative content analysis as the research method. 

Summarizing the results obtained by this methodology, we conclude that the Eurovision project is 

characterized by bias, and the decisions made by the states are directly proportional to the current 

political processes in the international arena. At the same time, it is necessary to note that the votes are 

rarely received by the contestants on a voluntary or random basis. 

 

ჩინეთისა და ამერიკის ურთიერთობა პანდემიის პირობებში და 

ვაქცინაციის გავლენა პოლიტიკურ-ეკონომიკური კუთხით 

მარიამ მამალაძე 

თავისუფალი უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

კვლევითი ნაშრომი შეეხება 21-ე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ მოვლენას და მის 

გავლენას მსოფლიოში უმნიშვნელოვანეს ბილატერულ ურთიერთობებზე აშშ-სა და ჩინეთს 

შორის. ეს ქვეყნები თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების ორ უდიდეს აქტორსა და 

ძალას წარმოადგენენ, რომელთა კავშირებიც ბოლო წლების განმავლობაში საერთაშორისო 

საზოგადოების ყურადღების ქვეშ მოექცა დაძაბულობისა და კონკურენციის ზრდის გამო. ამ 

ყოველივეზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა პანდემიამ, რის ლოგიკურ გაგრძელებადაც 

შეგვიძლია მივიჩნიოთ ვაქცინაციისა და მის მიღმა არსებული პოლიტიკის მნიშვნელობა დიდი 

ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაში. ნაშრომში ხაზგასმულია პანდემიის პოლიტიზირების 

საკითხი, რამაც გამოიწვია მსოფლიო ლიდერობის კონკურენციის ასპარეზზე ახალი 



 
 

-32- 
 

სეუ და მეცნიერება 

პრაქტიკების გამოჩენა და ორ ქვეყანას შორის მეტოქეობის ახალ დონეზე აყვანა. კვლევითი 

ნაშრომი ასევე მოიცავს სახელმწიფოთა საგარეო პოლიტიკის გააზრებას საერთაშორისო 

თეორიების პარადიგმების პერსპექტივიდან. არგუმენტები გამყარებულია აკადემიური 

ნაშრომებით, შესაბამისი დაწესებულების მიერ ჩატარებული კვლევებით, პოლიტიკის 

მეცნიერთა და ექსპერტთა შეხედულებებითა და ავტორის დამოუკიდებელი მსჯელობით. 

  

Abstract 

The research paper examines one of the greatest events of 21st century and its impact on the most 

important bilateral relations between the United States and China. These countries are two of the largest 

actors and forces in the modern world, whose relations have attracted the attention of international 

society in recent years as tensions and competition have increased significantly. One of the main reasons 

behind this is a pandemic, a logical aftermath of which can be considered the importance of vaccination 

and the policy behind it. The paper highlights the issue of pandemic politicisation, which has led to the 

emergence of new practices in the arena of world leadership competition and a new level of rivalry 

between the two countries. The research paper also includes a theoretical understanding of the foreign 

policy of states from the perspective of the paradigms of international theories. The arguments are 

supported by academic papers, the views of political scientists and experts and the author’s independent 

thinking. 

  

ქალების ნაკლებობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

თეონა ახობაძე 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

გენდერული თანასწორობა მთავარ როლს ასრულებს ადამიანის უფლებათა დაცვასა და 

დემოკრატიის ფუნქციონირებაში. არ იქნება მართებული ქალთა უფლებები იყოს 

დაკნინებული, მათი განათლება, უნარ-ჩვევები, გამოცდილება იყოს ჩარჩოში მოქცეული. 

ისეთი საერთაშორისო სტანდარტები, როგორიცაა გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა 

ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ (CEDAW) და ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენცია (ECHR) ცხადყოფს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს თანასწორი უფლებები და 

შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეთ პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ასპექტსა და 

დემოკრატიულ პროცესში სრულად მონაწილეობისათვის.  

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა დაბალი ჩართულობა თანაბრადაა დამახასიათებელი 

როგორც უკვე გამოცდილ, ასევე ახალი დემოკრატიებისათვის, მათ შორის საქართველოსათვის. 

ქალთა თანაბარი პოლიტიკური მონაწილეობის ბუნებრივი გზით მიღწევას საქართველოში 

ათწლეულები დასჭირდებოდა, შესაბამისად პროცესის დასაჩქარებლად და შექმნილი 

უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად 2020 წელს, დიდი წინააღმდეგობისა და აზრთა 

სხვადასხვაობის შემდეგ, საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სავალდებულო 

გენდერული კვოტირების დამკვიდრებას. 
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ბოლო 25 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში ქალთა მონაწილეობა არსებითად 

არ შეცვლილა. 1995 წელს არსებული 7 პროცენტიანი მაჩვენებელი 2019 წლის მონაცემებით 

მხოლოდ 15%-მდე გაიზარდა. ამ დროს, ევროპისა და ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნების 

საკანონმდებლო ორგანოებში ქალების რიცხვი მატულობს და საშუალოდ 24.6%-ს აღწევს, რაც 

მსოფლოს საშუალო მაჩვენებელთან, ანუ 24.9%-თან ახლოსაა. თუმცა, პოლიტიკაში 

გენდერული თანასწორობის სრულ მიღწევამდე რეგიონს ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს 

გასავლელი. 

პოლიტიკაში კარიერულ გზაზე ქალები ხშირად აწყდებიან დისკრიმინაციას, პატრიარქალურ 

მიდგომებს, ფინანსების ნაკლებობას, რაც მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორია საარჩევნო 

კამპანიის წარმართვის დროს, ასევე უამრავ მყარად დამკვიდრებულ სტერეოტიპს 

საზოგადოებაში, რომელთა გავრცელებას ზოგჯერ კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს მედია 

საშუალებები.  

ჩვენთვის საინტერესოა საქართველოში არსებული ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის 

შესწავლა, შესაბამისად ნაშრომის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას წარმოადგენს პოლიტიკური 

მონაწილეობის ხელისშემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირება და ქალთა პოლიტიკური 

მონაწილეობის მიზნით, პოლიტიკაში ქალების არასათანადო, ნაკლები წარმომადგენლობის 

პრობლემის ძირეული მიზეზების გააზრების საფუძველზე, ვუზრუნველყოთ გენდერული 

დისბალანსის აღმოფხვრისაკენ მიმართული პოლიტიკის ეფექტური ალტერნატივების 

შემუშავება. 

 

Abstract 

Gender equality plays a key role in the protection of human rights and the functioning of democracy. It 

would not be right for women's rights to be diminished, their education, skills, experience to be framed. 

International standards such as the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW) and the European Convention on Human Rights (ECHR) 

state that women and men should have equal rights and opportunities to participate fully in all aspects 

of political life and in the democratic process. 

The low involvement of women in political life is equally characteristic of both experienced and new 

democracies, including Georgia. It would take decades for women to achieve equal political 

participation in Georgia in a natural way, so to speed up the process and eliminate the inequality created 

in 2020, after much opposition and disagreement, the Georgian Parliament supported the introduction 

of mandatory gender quotas. 

The participation of women in the Parliament of Georgia has not changed significantly during the last 

25 years. The 7 per cent rate in 1995 has risen to just 15 per cent in 2019 data. At the same time, the 

number of women in the legislatures of other countries in Europe and Central Asia is growing, averaging 

24.6 percent, which is close to the world average, or 24.9 percent. However, the region still has a long 

way to go before full gender equality in politics can be achieved. 

In their careers in politics, women often face discrimination, patriarchal attitudes, lack of finances, as 

well as numerous well-established stereotypes in society that are increasingly promoted by the media. 

We are interested in studying the political participation of women in Georgia. One of the main tasks of 

the paper is to study the factors hindering political participation and to develop effective policy 
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alternatives aimed at eliminating gender differences in order to understand the root causes of women's 

under-representation in politics. 

 

ჩინეთ-იაპონიის ტერიტორიული კონფლიქტის განმაპირობებელი 

ფაქტორები და გავლენა რეგიონზე 21-ე საუკუნეში 

ანა მუკბანიანი 

თავისუფალი უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

მოცემული პოლიტიკური კვლევა ეხება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და იაპონიას შორის 

არსებულ ტერიტორიულ დავას. შორეული აღმოსავლეთის რეგიონის ორ წამყვან სახელმწიფოს 

შორის არსებული ორმოცდაათწლიანი დავა აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე 

დაუსახლებელი ტიაოიუს/ სენკაკუს კუნძულების თაობაზე დღესდღეობით მნიშვნელოვან 

გამოწვევას წარმოადგენს, როგორც შორეული აღმოსავლეთის რეგიონში, ასევე მსოფლიო 

მასშტაბით. მიუხედავად მშვიდობიანი მიმდინარეობისა, ტერიტორიული კონფლიქტი 

თანამედროვეობაში მაინც აქტუალურია მისი ფართომასშტაბიანი გავლენიდან გამომდინარე. 

კონფლიქტში ფორმალურად ორი მხარეა ჩართული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა და 

იაპონიის სახით, თუმცა რეალურად თავს იჩენს მესამე ძალაც ამერიკის შეერთებული შტატების 

სახით, რომელიც მხარს უჭერს იაპონიას. ამგვარად დაპირისპირებულ მხარეებად გვევლინება 

მსოფლიოს ორი უძლიერესი, წამყვანი სახელმწიფო. კონფლიქტის გამწვავების შემთხვევაში კი 

მსოფლიო დადგება უდიდესი კატასტროფის წინაშე, რამაც სავალალო შედეგები გამოიწვიოს. 

დავა განპირობებულია არა მხოლოდ გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორებით, 

არამედ თავს იჩენს ერის ისტორიული მეხსიერებისა და გამოცდილების გავლენა, რაც 

მხარეებში ნაციონალიზმის გაღვივებასა და საბოლოო ჯამში მათ შორის დაძაბულობის გაჩენას 

იწვევს. კვლევის მიზანია მსოფლიო პოლიტიკის ორ მნიშვნელოვან აქტორს, იაპონიასა და 

ჩინეთს, შორის არსებული ტერიტორიული დავის განმაპირობებელი ფაქტორების გამოკვლევა, 

შორეული აღმოსავლეთის რეგიონზე კონფლიქტის გავლენის ანალიზი და ამ ყოველივეს 

როლის განსაზღვრა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში. 

 

Abstract 

The present political study deals with the territorial dispute between the People's Republic of China and 

Japan. The fifty-year dispute between the two leading states in the Far East over the uninhabited Diaoyu 

/ Senkaku Islands in the East China Sea poses a significant challenge today, both in the Far East and 

around the world. Despite the peaceful course, the territorial conflict is still relevant in modern times 

due to its large-scale influence. Formally, the two sides are involved in the conflict in the form of the 

People's Republic of China and Japan, although in reality there is also a third force in the form of the 

United States, which supports Japan. Thus, the two most powerful, leading states in the world appear as 

opposing sides. In the event of an escalation of the conflict, the world will face the greatest catastrophe, 

which will lead to tragic consequences. The dispute is driven not only by geopolitical and economic 

factors, but also by the influence of the nation's historical memory and experience, leading to the 
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awakening of nationalism in the parties and, ultimately, to tensions between them. The aim of the study 

is to investigate the factors contributing to the territorial dispute between two important actors in world 

politics, Japan and China, to analyze the impact of the conflict in the Far East region, and to determine 

the role of all this in modern international relations. 

 

აშშ-ს გასვლა რეგიონიდან - საქართველო გამოწვევების წინაშე 

გეგი ჩარკვიანი, 

გიორგი ფაჩუაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

მოხსენება ძირითადად შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ საგარეო პოლიტიკურ 

გამოწვევებს, კონკრეტულად მსურს შევეხო აშშ-ს ძალების გასვლას ახლო აღმოსავლეთიდან და 

მის შესაძლო ზეგავლენას საქართველოს მომავალზე. აშშ-ს ძალების შესაძლო გასვლა 

რეგიონიდან გარკვეულწილად გულისხმობს აშშ-ს ინტერესების შესუსტებას ახლო 

აღმოსავლეთში, რაც პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც ეხება საქართველოს მომავალს, რადგან 

აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები პირდაპირ თუ ირიბად მაინც მოქმედებენ ჩვენს 

მომავალზე, მაგალითად აშშ-ს გასვლით რეგიონში ძლიერდება ავტორიტატული 

სახელმწიფოების ზეგავლენა რაც თავის მხრივ საქართველოსთვის როგორც 

პროდემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს, ჩნდება 

საფრთხე რომ აშშ-ს ინტერესების შესუსტების შემთხვევაში ჩვენ ავტორიტარული 

სახელმწიფოების ირგვლივ აღვმოჩნდებით, ამას ემატება საქართველოს შიდაპოლიტიკური 

კრზისიც და ჩვენი საგარეო ვექტორის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებაც, რადგანაც დღეს 

საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე ისე აღარ აქტიურობს როგორც საჭიროა. ამას დაემატა 

„არგანაწყენების" პოლიტიკაც, ამან კი გამოიწვია ჩვენი პრობლემის უკანა პლანზე გადაწევა. 

ამასთან ავღანეთში განცდილი მარცხის შემდეგ აშშ-მ შესაძლოა მოახდინოს გადააზრება 

საკუთარი პოლიტიკისა ნახევრად დემოკრატიების მიმართ, ვგულისხმობ დიდი ოდენობით 

რესურსებისა და იმედების ჩადებას ისეთ სახელმწიფოებში სადაც დემოკრატია კითხვის 

ნიშნის ქვეშ დგას. და ამის ფონზე შესაძლოა ყურადღება გაამახვილოს მკვეთრად 

პროდასავლურ ნახევრად დემოკრატიებზე რომლებიც სიტყვითაც და საქმითაც მიისწრაფიან 

ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისკენ. ამისი შედარებით რეალური მაგალითია 

უკრაინა, სადაც აშშ სამხედრო სამოქალაქო კუთხით დღითი დღე ზრდის დაფინანსებას. 

აღსანიშნავია რომ ჩემს ნაშრომში გამოვიყენებ რეალიზმის სკოლიდან დაბალანსებისა და 

მიტმასნების პოლიტიკის თეორიებს და ასევე ნეორეალიზმიდან თავდაცვითი სახის 

რეალიზმს. 

 

Abstract 

The article concerns threat to Georgian National Security in the wake of US withdrawal from 

Afghanistan and arguably whole Middle Eastern Region. After the American pull out, the question of 
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departure from Iraq arose as well and has even been stated on an unofficial level. From one perspective, 

such a step may be assessed as a pragmatic move, due to the operation not wielding any significant 

results, despite of costing lots of resources. Although, from the current point of view, USA failed to 

accommodate itself once more as a world leader, after appearing weak during the withdrawals. The 

Liberal-Democratic System that Washington had been leading for decades, came under serious attack 

after Russia launched its invasion of Ukraine. We believe that the former events that unfolded in the 

Middle East and culminated in Taliban’s takeover of Kabul, played a huge factor at displaying US 

shortcomings that contributed to increasing threats from such antagonizing actors as Russia. The latter 

serves as the main threat to Georgia’s National Security, therefore Middle Eastern events have a direct 

link to the broader picture. Moreover, Georgian and Ukrainian fates are intertwined due to both holding 

similar foreign policy aspirations, thus making the analysis more precise and inter-connected. 

Accordingly, the article focuses on the implications for the United States and Georgia. It discusses the 

diminished role of the latter as an actor on the Afghan arena and underlines foreign policy threats that 

arose because of Washington’s descending influence and ongoing Russian aggression against Ukraine, 

which targets the current international order itself. 

 

ფილმი, როგორც პოლიტიკური წარმოდგენების ცვლილების იარაღი 

კახა ლაბაური, 

თორნიკე ელაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

აბსტრაქტი 

ფილმის მიმართ ინტერესი მისი გაჩენის დღიდან დიდია. იგი არა მხოლოდ გართობის 

საშუალებაა, არამედ საუკეთესო იარაღია პროპაგანდისტის ხელში. განსაკუთრებით ეს ითქმის 

ტოტალიტარულ რეჟიმზე, რომლის პირობებშიც ფილმი იდეოლოგიურ დატვირთვას იძენს და 

ეფექტურად გამოიყენება მასების ცნობიერებაზე ზემოქმედებისთვის. სწორედ ეს თემა გახდა 

ჩვენი ინტერესის საგანი.  

აღნიშნული საკითხის კვლევისთვის ვიყენებთ თვისებრივ კონტენტ-ანალიზს, კერძოდ კი 

შემთხვევის ანალიზს, მიმოვიხილავთ რელევანტურ სამეცნიერო ლიტერატურას, გამოვყოფთ 

იმ ძირითად მარკერებს, რომელთა დახმარებითაც ფილმის შემქმნელები ცდილობენ 

აუდიტორიამდე პოლიტიკური გზავნილების მიტანას. დასახული მიზნის მისაღწევად 

შევარჩიეთ სამი პრიზიორი ფილმი: ,,მშვიდობით, ლენინ!“, „მონანიება“ და ,,სხვების 

ცხოვრება“.  

ფილმების ნარატივსა და ვიზუალურ მხარეზე დაკვირვებით გამოვლინდა ის ძირითადი 

ნიშნები, რომელთაც პოლიტიკური გზავნილების დატვირთვა მიენიჭა. კვლევამ დაადასტურა, 

რომ ფილმი მართლაც არის სოციუმში წარმოდგენების ცვლილების საუკეთესო საშუალება. 
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Abstract 

The interest in the film has been great since its inception. It is not only a means of entertainment but 

also the best tool in the hands of a propagandist. This is especially true of the totalitarian regime, under 

which the film acquires an ideological load and is effectively used to influence the consciousness of the 

masses. This topic has become the subject of our interest. 

To study this issue, we use qualitative content analysis, in particular case analysis, review the relevant 

scientific literature, highlight the key markers with which filmmakers try to convey political messages 

to the audience. To achieve this goal, we selected three award-winning films: ""Good bye, Lenin!"", 

""Repentance"" and ""The Lives of Others"". 

Observations on the narrative and visual side of the films revealed the main signs that were given a load 

of political messages. Research has proven that film is indeed the best way to change perceptions in 

society. 

 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში 

მარიამ მეყანწიშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

აბსტრაქტში წარმოდგენილია რუსეთის ფედერაციის საგარეო პოლიტიკის თანამედროვე 

პრიორიტეტების განხილვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. 

ბოლო ოცდაათი წლის მანძილზე პოსტსაბჭოთა სივრცეში არცერთი სხვა რეგიონი არ 

შეჯახებია ისეთ სერიოზულ რყევებს როგოც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, რეალურად პატარა 

გეოგრაფიულ სივრცეში სამი გაყინული კონფლიქტია. თუმცა მდგომარეობა შეიცვალა მთიან 

ყარაბაღში და კონფლიქტი ისევ შევიდა აქტიურ ფაზაში 2020 წლის 27 სექტემბერს და 

გაგრძელდა თვე ნახევრის განმავლობაში. როგორც ყველა წინა შემთხვევაში, მხარეები 

ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ ცეცხლის გახსნაში. მიუხედავად ამ საინფორმაციო ომისა, 

ჩამოყალიბდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ, სინამდვილეში, აზერბაიჯანმა დაიწყო 

სამხედრო კამპანია, რომლის მიზანი იყო კონსტიტუციური წესრიგისა და ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე (ან მის ნაწილზე) კონტროლის აღდგენა. ომმა აჩვენა, რომ სომხეთისა და ე.წ. 

„არცახის“ არმიას არ ჰყოფნიდა არც შეიარაღება, არც მოდერნიზება, არც რაოდენობა და, ზოგ 

შემთხვევაში, არც კომპეტენცია, გამკლავებოდა არსებულ გამოწვევას. სწორედ აღნიშნული 

ფაქტორების გათვალისწინებით, აზერბაიჯანის არმიამ, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ შეძლო 

ბლიცკრიგი, მაინც მოახერხა ბრძოლით დაეკავებინა ფიზული, ჯაბრაილი, ჰადრუტი, 

ზანგილანი, ლაჩინის სიმაღლეები, წითელი ბაზარი და შუშა (სომხურად - შუში). სწორედ 

ქალაქ შუშას აღება 2020 წლის 9 ნოემბერს აღმოჩნდა კონფლიქტის ცხელი ფაზის დასრულების 

განმაპირობებელი, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ აქ ვითარება არ იცვლება. სომხეთის 

დამარცხება, ვფიქრობთ კიდევ ერთმა მნიშვნელოვანმა ფაქტორმა განაპირობა, ახალმა 

პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლო პაშინიანმა რუსეთთან ფაქტიურად შეწყვიტა სამხედრო 

პოლიტიკური თანამშრომლობა. ეს რუსეთისათვის საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მას 
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დახმარება არ აღმოეჩინა სომხეთისათვის. იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ პაშინიანი 

პროდასავლური ლიდერი იყო, მაგრამ სულ ახლახან ყაზახეთში მიმდინარე მოვლენებმა 

გვიჩვენ, რომ ეს ასე არ არის. ჩვენი აზრით, ყარაბაღის ბოლო ომი რუსეთის ინსპირირებული 

იყო, რითაც მან სამხრეთ კავკასიაში პოზიციები განიმტკიცა. იგი ჩადგა აზერბაიჯანის 

ტერიტორიაზეც სამშვიდობოების სტატუსით.  

მას შემდეგ რაც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა აფხაზეთისა და 

ე.წ. სამხრეთ ოსეთის (ცხინვალის რეგიონის) კონფლიქტი რეალურად სხვა სტატუს-კვოში 

აღმოჩნდა. რუსეთი პერიოდულად ცდილობს პრობლემის შექმნას ე.წ. ადმინისტრაციული 

საზღვრის გადმოწევით, ადამიანის გატაცებით თუ სხვა მცდელობებით. ამიტომაც ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რომ მკაფიოდ განისაზღვროს ისე საფრთხეები, რაც ამ კონფლიქტთან 

დაკავშირებით არსებობს. 

საბჭოთა კავშირის დაშლა მსოფლიოს უდიდესი გეოპოლიტიკური მოვლენა იყო, რამაც 

რუსეთის ფედერაციას უდიდესი მორალური დარტყმა მიაყენა. შემთხვევითი სულაც არ იყო, 

რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საბჭოთა კავშირის დაშლას „XX საუკუნის 

გეოპოლიტიკური კატასტროფა“ უწოდა. მიუხედავად 90-იან წლებში არსებული ეკონომიკური 

და პოლიტიკური კრიზისებისა, ხელისუფლებაში ვლადიმერ პუტინის მოსვლის შემდეგ 

რუსეთი კვალავ ანგარიშ გასაწევ ძალად იქცა საერთაშორისო არენაზე და უფრო მეტიც, ქვეყნის 

უმოკლეს საგარეო გეპოლიტიკურ მიზნად დასახა გავლენის აღდგენა პოსტსაბჭოთა სივრცეზე 

და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე. გამომდინარე მისი სირთულისა და 

აქტუალურობისა საერთაშორისო ურთიერთობებში. მისი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა 

მზარდია იმდენად, რამდენადაც, მასზე კონტროლი ნიშნავს, გავლენის მოპოვებას ახლო 

აღმოსავლეთში და ცენტრალურ აზაში მიმდინარე სამხედრო-პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

პროცესებზე. ამიტომაც, როგორც გეოგრაფიულად, ასევე ისტორიულად ამ სტრატეგიულად 

უმნიშვნელოვანეს რეგიონში ყოველთვის იკვეთებოდა და იკვეთება მთელი რიგი 

რეგიონალური თუ არა რეგიონალური ქვეყნების ინტერესები. 

სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის უმთავრეს ინტერესს : ეროვნული უსაფრთხოების, 

ენერგორესურსებისა და სატრანზიტო გზების ფაქტორი წარმოადგენს. 

რუსეთი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს თვლის „უკანა ეზოდ“, ამიტომაც იგი ცდილობს სამხრეთ 

კავკასიაში არ დაუშვას დასავლური ალიანსის შემოსვლა და აშშ-ს გავლენის მოპოვება. გარდა 

ამისა სამხრეთ კავკასია რუსეთის ყველაზე ფეთქებად-საშიშ რეგიონს, ჩრდილოეთ კავკასიას 

ესაზღვრება და რუსეთი არ გამორიცხავს, რომ გარეშე ძალებმა იქ არსებული სეპარატისტული 

მისწრაფებების ინტენსიფიკაცია ცადონ. რაც შეეხება ენერგეტიკულ ფაქტორს-ცენტრალური 

აზიისა და აზერბაიჯანის ენერგორესურსების გადატანის ალტერნატიული გზა სწორედ რომ 

სამხრეთ კავკასიაზე გადის. მის ინტერესებში შედის რეგიონის სატრანზიტო პოტენციალის 

გამოყენება და ე.წ. „ჩრდილოეთ-სამხრეთის“ სატრანზიტო დერეფნის განვითარება, ასევე 

რუსეთს ევროპის ერთადერთ მომწოდებლად დარჩენის გარანტს ამ რეგიონზე გავლენის 

აღდგენა მისცემს, ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ახლო აღმოსავლეთში რუსეთისთვის 

ყველაზე მოკლე გზა სამხრეთ კავკასიაზე გადის. სწორედ ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია 

აზერბაიჯანის ფაქტორი, რომელთანაც ურთიერთობას ბოლო წლებში სულ უფრო მეტ 

მნიშვნელობას ანიჭებს, სომხეთთან სტრატეგიული სამხედრო პოლიტიკური კავშირის 

გვერდის ავლით. რაც შეეხება ჩვენს სახელმწიფოს საქართველოსთან რუსეთის 

დამოკიდებულებას იგი აგრესიული პოლიტიკით გამოირჩევა (რაც 2008 წლის აგვისტოს ომით 

დადასტურდა) გამომდინარე იქიდან რომ მისთვის განსაკუთრებით გამაღიზიანებელია 
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ზოგიერთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის (რომელთა რიცხვში საქართველო შედის) პროდასავლური 

ორიენტაცია და ნატოში ინტეგრაცია, გამომდინარე აქედან სამხრეთ კავკასიაში თავისი 

პოზიციების გასამყარებლად რუსეთი ხშირად იყენებს, როგოც აგრესიულ პოლიტიკას, ასევე 

პოლიტიკურ-ეკონომიკურ ბერკეტებს. ამ თვალსაზრისით, რეგიონში მძვინვარე 

ეთნოკონფლიქტები მისთვის ყველაზე ეფექტური პოლიტიკური ინსტრუმენტი გამოდგა. 

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში წითელი ხაზები კარგა ხნის გადაკვეთილია (რუსეთის 

მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და შემდგომ ამ სუბიექტების ოფიციალურად 

აღიარება, როგორც სუვერენულ სახელმწიფოებად) თუმცა, ჩვენ მაინც შევეცადეთ 

საქართველოს ეროვნული და სტრატეგიული ინტერესების სრული დაცვით, მოგვეძია 

ორმხრივ ურთიერთობებში შესაძლო, თუნდაც ურთიერთ კომპრომისების შესაძლებლობა, 

რომლის მიზანიც საწყის სტადიაზე, მინიმუმ გრძელვადიანი მშვიდობის უზრუნველყოფა 

იქნება. მივედით დასკვნამდე რომ, საქართველოს გაუჭირდება თავისი ეროვნული 

ინტერესების დაცვა და გატარება დასავლეთის მყარი მხარდაჭერის პარალელურად, 

სტრატეგიული მოკავშირის ფაქტორის არსებობის გარეშე. 

რუსეთს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებიდან ყველაზე კარგი ურთიერთობა აქვს 

სომხეთთან, რადგანაც მისი უსაფრთხოების გარანტს წარმოადგენს. ამაში კი არამარტო 

შეიარაღება , არამედ სომხეთში არსებული სამხედრო ბაზა იგულისხმება. გარდა ამისა რუსეთი 

ირანთან ერთად სომხეთისათვის ენერგორესურსების უმთავრესი მიმწოდებელია. 

მიუხედავად მრავალი ბერკეტის არსებობისა რუსეთი კვლავ ცდილობს გავლენის გაზრდას 

სომხეთზე მისი სტრატეგიული ობიექტების მისაკუთრებით. 

რაც შეეხება აზერბაიჯანს, ვლადიმერ პუტინმა ამ სახელმწიფოსთან ურთიერთობების 

დალაგება ამჯობინა, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ აზერბაიჯანს თავისი ენერგორესურსების 

პორტის რუსეთისაგან დამოუკიდებელი გზა აქვს, რაც ბაქოს კრემლისგან კიდევ უფრო 

დამოუკიდებელი მოთამაშედ აქცევს. და სწორედ ამ პოლიტიკის შედეგია 2020 წლის 9 

ნოემბრის რუსეთის ფედერაციის შუამავლობით გაფორმებული ხელშეკრულება სომხეთ-

აზერბაიჯანს შორის საბრძოლო ვითარების შეწყვეტის თაობაზე. (ალბათ შედეგები არც ისე 

გასაკვირი უნდა იყოს რუსეთის ინტერესებიდან გამოდინარე ბაქოში) ამ მეტად ხელსაყრელი 

გეოსტრატეგიული და პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე აზერბაიჯანისა 2020 

წლის მთიანი ყარაბაღის კვლავ წარმოებულ კონფლიქტში არსებითად შეიცვალა 

გეოპოლიტიკური მოთამაშეების როლი და აზერბაიჯანმა უბრძოლველად მიიღო: ლაჩინის, 

აღდამისა და კალბაკარის რაიონები, კონტროლი შეინარჩუნა ომით დაკავებული :ფიზულის, 

ჯაბრაილის, ზანგილანისა და ქუბადლის რაიონებზე, ისევე როგოც მთიანი ყარაბაღის შიგნით 

მდებარე ჰადრეთსა და შუშაზე. სომხეთმა კი მიიღო ომის დასასრული და ყარაბაღის ნაწილზე 

კონტროლის შენარჩუნება. რუსეთის მხრიდან კი ეს იყო კავკასიის რეგიონში მთავარი 

მოთამაშის როლისკენ მორიგი გადადგმული ნაბიჯი, იმის გათვალისწინებით რომ სამხრეთ 

კავკასიის კონფლიქტში მოგვევლინა ფასილიტატორად და მშვიდობის გარანტად, მაშინ როცა 

დასავლეთი სრულად აღმოჩნდა თამაშგარე მდგომარეობაში. 

სამწუხაროდ დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე თანამედროვე ეტაპზე რუსეთის 

ფედერაციის გავლენა სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე გაიზარდა. ამ რეგიონს რუსეთი 

სასიცოცხლო მნიშვნელობის მიმართულებად განიხილავს. შესაბამისად, ჩვენთვის არსებითად 

მნიშვნელოვანია რუსეთის საგარეო პოლიტიკის სისტემური ანალიზი, რამდენადაც მისი 

საგარეო ვექტორების მოქმედება უშუალოდ აისახება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე და მის 

ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. უნდა გავიაზროთ ისიც, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში სასტიკი 



 
 

-40- 
 

სეუ და მეცნიერება 

ძალისმიერი მეთოდებით მიღწეული მოჩვენებითი სიმშვიდე არ იძლევა მყარი 

სტაბილურობის განცდას. 

 

Abstract 

The abstract presents the discussion of modern foreign policy priorities of the Russian Federation in the 

South Caucasus region. 

Over the past thirty years, no other region in the post-Soviet space has collided with such serious 

fluctuation that the countries of the South Caucasus have three frozen conflicts in the small geographical 

space. However, the situation changed in (Nagorny) Karabakh and the conflict again entered the active 

phase on September 27, 2020, and lasted for a month and a half. As in all previous cases, the parties 

accused each other of opening fire. The war showed that the Armenian and so-called ""Artsakh"" army 

did not have any weapons, no modernization, no quantity, and, in some cases, neither competence, 

would deal with the existing challenge. Taking into account these factors, the Azerbaijani army, despite 

failing to take Blitzkrieg, still managed to take the city of Fizuli, Jabrail, hadrut, Zangilan, Lachin 

heights, the Red Market, and city of Shusha by fighting (Armenian - Shushi). And exactly the conquer 

of the city Shusha was turned out as the end of the hot phase of the conflict on November 9, 2020, but 

this does not mean that the situation here does not change. The defeat of Armenia, we think, was 

another important factor, the new Prime Minister Nikol Pashinyan stopped military-political 

cooperation with Russia. And it was enough for Russia to leave Armenia without any help, was creating 

the impression that Pashinyan was the Pro-Western leader. However, the current events of Kazakhstan 

have shown us that this is not that. In our opinion, the last Karabakh war was inspired by Russia, thus 

strengthening the positions in the South Caucasus. It was also held on the territory of Azerbaijan as 

peacekeepers.  

After Russia occupied Georgian territories, the conflict in Abkhazia and the so-called South Ossetia 

(Tskhinvali Region) turned out to be another status quo. Russia periodically tries to create a problem by 

crossing the so-called administrative boundary, kidnapping of a person, or other attempts. Therefore, it 

is very important to clearly define the dangers that exist in connection with this conflict. 

The dissolution of the Soviet Union was the world's largest geopolitical event, which caused the Greatest 

moral blow to the Russian Federation. It was no coincidence that Russian President Vladimir Putin 

called the collapse of the Soviet Union a ""geopolitical disaster"" of the 20th century. Despite the 1990 

economical and political crisis after the government led by Vladimir Putin Russia still became a super-

powerful state and recover influence at Post-Soviet Space especially in South Caucasus announced as a 

short-period geopolitical goal. Its geopolitical significance is growing to the extent that control over it 

means gaining influence over military-political and economic processes taking place in the Middle East 

and Central Asia. Therefore, both geographically and historically in this strategically important region 

has always been an interest and there are interests of several regional or other countries. 

Russia's main interest in the South Caucasus is the factor of national security, energy resources, and 

transit. 

Russia considers the South Caucasus region as a ""backyard"", so it tries not to allow the Western Alliance 

to enter the South Caucasus and gain US influence. Besides the North Caucasus is verge on of the Russia’s 

most explosive-dangerous zone North Caucasus and Russia doesn’t eliminate that out of forces can 
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intensification and ethnical conflicts. As concerns of an energetical factor- An alternative way of 

transportation is precisely that it passes through the South Caucasus. Its interests include the use of the 

transit potential of the region and the development of the so-called ""North-South"" transit corridor. If 

Russia wants to stay as Russia the only supplier of Europe it must restore its influence on this region, it 

should also be borne in view that the shortest way for Russia in the Middle East passes through the 

South Caucasus. It is in this regard that the Azerbaijani factor, with which relations have become 

increasingly important in recent years, is important bypassing the strategic military-political union with 

Armenia. As for our state's reliance on Russia with Georgia, it is distinguished by its aggressive policies 

(which was confirmed by the August 2008 war) because it is particularly irritating to see the pro-

Western orientation and integration into NATO, so Russia often uses aggressive policies, as well as 

political and economic leverage to strengthen its positions in the South Caucasus. In this regard, the 

raging ethnic conflicts in the region have been the most effective political tool for him. 

The red lines in Russo-Georgian relations have long crossed (Russia's occupation of Georgian territories 

and recognize these entities as sovereign states) however, we have still tried to ensure at least long-term 

peace in bilateral relations. We have concluded that Georgia will find it difficult to protect and pursue 

its national interests in parallel with the solid support of the West, without having a strategic factor. 

Russia has the best relations with Armenia from the countries of the South Caucasus region, as it is the 

security watchtower. This includes not only weapons but also a military base in Armenia. In addition, 

Russia, together with Iran, is the main supplier of energy resources for Armenia. Despite the existence 

of many levers, Russia is still trying to increase its influence on Armenia by attributing its strategic 

objects. 

As for Azerbaijan, Vladimir Putin preferred to sort out relations with this state, because we know that 

Azerbaijan has an independent way of its energy port, which makes Baku an even more independent 

player from the Kremlin. And the result of this policy is the agreement signed on the cessation of combat 

between Armenian-Azerbaijani mediation by Russia on November 9, 2020. (Perhaps the consequences 

should not be so surprising in Baku due to this most favorable geostrategic and political situation) in the 

still-derived conflict in Nagorno-Karabakh, the role of geopolitical players has changed substantially, 

and Azerbaijan has taken by fighting: Lachin, Agdam, and Kalbakari regions, control over the war-torn 

Areas of Fizuli, Jabrail, Zangilan, and Kubadli, as well as the rogos located inside Nagorno-Karabakh On 

Hadret and Shusha. And Armenia received the end of the war and maintained control over the part of 

Karabakh. From Russia, this was another step towards the role of the main player in the Caucasus region, 

given that we were brought into the South Caucasus conflict as facilitator and guarantor of peace, while 

the West proved to be fully in a playful position. 

Unfortunately, due to today's given, the influence of the Russian Federation on the South Caucasus 

region has increased in the modern stage. Russia considers this region a vital direction. Consequently, a 

systematic analysis of Russia's foreign policy is essential to us, as the action of its foreign vectors directly 

affects the future of our country and its national security. It should also be understated that the idle 

peace achieved by the methods of brutal effort in the North Caucasus does not give a feeling of solid 

stability. 
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რადიკალური ისლამის ექსპორტი ცენტრალურ აზიაში 

დემურ ლეკვეიშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომის არსი - 2020 წლის 15 აგვისტო, ერთ-ერთი გამორჩეული თარიღია უახლეს 

ისტორიაში. მისი განსაკუთრებულობა განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ამ დღეს დაეცა ქაბული, 

თალიბანის კონტროლ ქვეშ გადავიდა. ამ მოვლენამ გააჩინა გარკვეული სახის შეშფოთება, 

როგორც აკადემიურ ისე პოლიტიკურ წრეებში, რაც გამოიხატა იმაში, რომ გახდებოდა თუ არა 

ცენტრალური აზია ახალი რადიკალური ისლამის „ექსპორტის“ ადგილი?  

საკითხის აქტუალობა - ამ კონფერენციაში შევეცდებით ვაჩვენო, თუ რა სოციალური და 

პოლიტიკური მდგომარეობაა დღეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, იმის ფონზე, რომ 

ძლიერდება რადიკალური ისლამი. შევეცდებით ვაჩვენოთ განსხვავება სხვადასხვა ტიპის 

რადიკალურ ჯგუფებს შორის და ვაჩვენოთ მათი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ.  

ამასთანავე შევეცდებით გავაანალიზოთ ის რეგიონული წესრიგი, რომელიც დადგა მსოფლიო 

გეოპოლიტიკური წესრიგის „გადატვირთვის“ შემდეგ, მხედველობაში გვაქვს 15 აგვისტო. 

ვაჩვენებთ ძალთა დაპირისპირებას ავტორიტარულ რეჟიმებსა და რადიკალურ ჯგუფებს 

შორის. 

მეთოდოლოგია - საბოლოოდ კი გავცემთ პასუხს კითხვაზე „გახდებოდა თუ არა ცენტრალური 

აზია ახალი რადიკალური ისლამის „ექსპორტის“ ადგილი? „  კვლევის პროცესში გამოვიყენებთ 

პირველად და მეორეულ წყაროებს. ამასთანავე კი გამოვიყენებთ სამეცნიერო ლიტერატურასა 

და event ანალიზის მეთოდს. 

 

Abstract 

The essence of the paper - August 15, 2020, is one of the most distinguished dates in recent history. Its 

uniqueness was due to the fact that Kabul fell to this day, falling under the control of the Taliban. This 

event raised some concerns in both academic and political circles, which reflected in whether Central 

Asia would become a place of "export" of a new radical Islam? 

Relevance of the issue - At this conference, I will try to show what social and political policies are today 

in Central Asian countries, given the background to which radical Islam is gaining strength. I will show 

different types of radical groups and also their attitudes. 

 In addition, we will try to analyze the regional order that emerged after the "reset" of the world 

geopolitical order, taking into account August 15. Finally, I will analyze the confrontation of forces 

between authoritarian regimes and radical groups. 

Methodology - To conclude, we will answer the question "Would Central Asia become a place of" export 

"of a new radical Islam?" I will use primary and secondary sources in the research process. In addition, 

I also will use scientific literature and the event analysis method. 
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ევროკავშირისა და გაეროს პოლიტიკა სირიელ მიგრანტთა მიმართ 

თორნიკე ყრუაშვილი, 

ნიკოლოზ მახარობლიშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

წარმოდგენილი ნაშრომი ეხება თანამედროვეობაში არსებულ ერთ-ერთ მწვავე და საკმაოდ 

აქტუალურ, არაერთი რეგიონის მომცველ საკითხს- ევროკავშირისა და გაეროს პოლიტიკა 

სირიელი მიგრანტების მიმართ. საკითხი არ კარგავს თავისაქტუალურობას, ვინაიდან 

სახელმწიფოების არაერთი მცდელობისა სირიის კონფლიქტი ბოლომდე არ არის ამოწურული, 

შესაბამისად სირიელ მიგრანტთა რიცხვი ევროპისთვის რეკორდულ ნიშნულზეა და კვლავაც 

პროგრესირებადი ზრდის ტენდენცია ახასიათებს. აღნიშნული ფაქტის გათვალისწინებით, 

სირიელ მიგრანტთა მდგომარეობისთვის წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების, 

ევროკავშირისა და გაეროს საქმიანობა და რაციონალური გადაწყვეტილებები, ერთ-ერთ 

უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

მოცემულ ნაშრომში, ევროკავშირისა და გაეროს პოლიტიკა, ევროპაში სირიელი მიგრანტების 

ზრდის პერსპექტივიდან არის განხილული. კონკრეტულად კი, ხაზგასმით იქნება 

წარმოჩენილი და გაანალიზებული , თუ რა საფრთხე ექმნება ევროპას მიგრანტების 

რაოდენობის რეკორდული ზრდით; რატომ აქცევს საიმიგრაციო პოლიტიკას ევროკავშირი და 

გაერო დიდ ყურადღებას და ეფექტურია თუ არა მათ მიერ განხორციელებული საიმიგრაციო 

პროგრამები.  

ნაშრომში დეტალურად იქნება განხილული ევროკავშირისა და გაეროს შეთანხმებები 

სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფოსთან საიმიგრაციო პოლიტიკის ასპექტში. გარდა ამისა, 

თურქეთისა და ევროკავშირის მაგალითის საფუძველზე, კვლევაში დეტალურად აღვწერთ თუ 

რა რესურსები იხარჯება საიმიგრაციო პოლიტიკის გატარებისას, როგორც საერთაშორისო 

ორგანიზაციათა, ასევე სახელმწიფოთა მხრიდან. 

საკითხზე მუშაობისას, მთავარი მიზნის მისაღწევად , წარმოგვეჩინა ევროკავშირისა და გაეროს 

პოლიტიკა სირიელ მიგრანტთა მიმართ, გამოვიყენეთ საერთაშორისო ორგანიზაციათა მიერ 

გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები, ზოგიერთი სახელმწიფოს საიმიგრაციო 

პოლიტიკის ამსახველი წყაროები და საერთაშორისო კვლევები(სტატისტიკები, ანგარიშები) , 

რაც აღნიშნული თემის გარშემო საკმაოდ ნათელ და საინტერესო სურათს ქმნის. თემაზე 

მუშაობისას განვიხილეთ არაერთი სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც აღწერს სირიელ 

მიგრანტთა ნაკადებს და შესაბამისად გვაძლევს პროგნოზებს, თუ რა იქნება მომავალში. 

მოძიებული მასალის გაცნობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება ვისაუბროთ ევროკავშირისა და 

გაეროს საიმიგრაციო პოლიტიკის მოსალოდნელ ეფექტურობაზე, რაც მიგრანტთა ნაკადების 

ზრდის ტენდეციებიდან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს 

ევროპისთვის. სტატისტიკურ მასალაზე დაკვირვება ნათლად მიგვითითებს საიმიგრაციო 

პოლიტიკის მიღწევებსა და უდიდეს როლზე ამ პრობლემის აღმოფხვრაში. ნაშრომის 

ფარგლებში განისაზღვრება ვარაუდები იმის შესახებ, თუ რამდენად ერთიანი იქნება ევროპა ამ 

პრობლემის წინააღმდეგ და შეძლებს თუ არა საერთაშორისო პარტნიორობა გარკვეულ დონეზე 
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მაინც სირიის კრიზისის შეჩერებას, რაც ძალზე დიდ ფინანსურ და ადამიანურ რესურსებს 

მოითხოვს. 

 

Abstract 

Present work is about one of the most important and actual matters that exist in modern society “the 

policy of European union and United nations organization regarding Syrian migrators“. The matter 

won’t lose its actuality since the conflict of Syria has not settled yet despite the efforts of the state. As a 

result, the number of Syrian migrators have been increasing for Europe. Taking the already mentioned 

fact into account, the rational activities and decisions made by EU and UN are considered to be the most 

important priorities. The policy of EU and UN is discussed from the perspective of increasing numbers 

of Syrians. To be more specific, the dangers regarding the increasing numbers of Syrians are to be 

highlighted in the work. The work covers the important questions as well: why do UN and EU pay too 

much attention to immigration policy and how effective their immigration projects are in resolving the 

problem. The work fully covers the agreements of EU and UN with various European nations regarding 

the immigrant policy. In the example of Turkey and EU, the research provides the complete description 

of the resources connected to adopting the policy from the part of national organizations as well as the 

state. In order to well present the policy of UN regarding Syrian immigrates, official documents 

published by the international organizations as well as various statistics and sources were used. Various 

statistical analysis was being discussed while working on the issue that depicts the stream of Syrian 

immigrates and thus providing prognosis of what will the future be like. analyzing the given information 

enables us to predict the potential effectiveness of UN and EN policy which is considered to be an 

important matter for Europe. Observing the statistical sources provides clear idea about the 

achievements of the policy and its great role in tackling the problem. Assumptions about the unity of 

Europe in resolving the above mentioned problem are to be defined in the work which, no doubt, 

requires great deal of financial and human resources. 

 

ჰიდრო, ჰელიო და ეოლო ენერგეტიკის როლი, საქართველოს 

ენერგოდამოუკიდებლობაში 

გიორგი ჯამბრიშვილი 

გორის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

XX საუკუნეში მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესისა და მრეწველობის მზარდმა აღმავლობამ 

ენერგორესურსებზე მოთხოვნილება გაზარდა, გაიზარდა ქვანახშირის, ბუნებრივი აირის, 

ნავთობპროდუქტების და ატომური საწვავის მოხმარება, რამაც ენერგოდეფიციტის 

შემცირებაზე დადებითდ იმოქმედა. მიუხედავად ამისა, ამ ყოველივემ გარემოს დაბინძურების 

სერიოზული პრობლემის წინაშე დაგვაყენა, რამაც შესაძლებელია გამოუსწორებელ 

შედეგებამდე მიგვიყვანოს. დღის წესრიგში ეკოლოგიურად სუფთა და განახლებადი ენერგიის 

წყაროების გამოყენების აუცილებლობა დადგა. საჭირო გახდა მეტი ყურადღება მზისა და 

წყლის ენერგიის მეტად საფუძვლიანად და სრულფასოვნად გამოყენებას დათმობოდა . ამ 
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ყოველივეს გათვალისწინებით შეიქმნა ჰიდროელექტროსადგურები (წყლის პოტენციური 

ენერგია) და მზის ბატარიები (მზის ენერგია) და ქარის სადგურები. ენერგიის ამ გზით მიღების 

შესაძლებლობამ ხელი შეუწყო გარემოში საზოგადოებისთვის მავნე ნივთიერებების გამოყოფის 

შემცირებასა და მოსახლეობის საჭორო და სუფთა ენერგიით უზრუნველყოფას.  

დედამიწის მოსახლეობის სწარაფი ზრდა ,რომელიც ყველწლიურად დაახლოებით 80 მილიონს 

შეადგენს, წინ უძღვის გაზრდილ მოთხოვნას ენერგიის მოხმარებზე. (IEA) international energy 

agency პროგნოზზე დაყრდნობით ენერგიის მოხმარებაზე საერთო მოთხოვნა 2030 წლისთვის 

65% ით გაიზრდება.  

თემაში განხილული საკითხის სიღრმისეული ანალიზის მიზნით ნაშრომში წარმოდგენილია 

ენგურჰესის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადში შემავალი წყლის პოტენციურ ენერგიაზე 

მომუშავე ჰესების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ურთიერთდამოკიდებულება: 

კაშხლის სიმაღლესა და სიმძლავრეზე. მოძიებულ სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 

და STATA -ს პროგრამული უზრუნველყოფის (უმცირეს კვარდრატთა მეთოდის გამოყენებით) 

მიღებულია რეგრესიის მოდელი. გარდა ამისა, საკვლევი თემის სპეციფიკიდან და პრობლემის 

გადაჭრის სრულფასოვანი გზების ძიებიდან გამომდინარე, ნაშრომში ასევე მოცემულია 

ამერიკის შეერთებული შტატების ელექტრო ენერგიის წლიური წმინდა გენერაცია 

კომუნალური მაშტაბის მიხედვით. ჰიდრო(hydro), ჰელიო(helio) და ეოლო(eolo) ენერგეტიკის 

წარმოების განვითარება გაზრდის ჩვენი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის ხარისხს. იაფი 

ელექტროენერგია საკმაოდ მიმზიდველი პროდუქტი იქნება ინვესტიციების მოსაზიდად და 

ქართული ეკონომიკის ასაღორძინებლად. 

 

Abstract 

In the twentieth century, scientific and technological progress and increased demand for coal energy, 

increased consumption of coal, natural gas, petroleum products and atomic fuels, and atomic fuel 

consumption, which had a positive impact on reducing energy shortages. Nonetheless, all of this has put 

us in the face of environmental pollution that has left us with face-to-face consequences. The need for 

environmentally friendly and renewable energy sources has become an issue on the agenda. It became 

necessary to use more solar, water and wind power energy . Taking into account hydropower (water 

potential energy) and solar batteries (solar energy) and wind stations were created. The provision of this 

energy will contribute to the reducing of harmful substances in the environment. 

The rapid growth of the Earth's population, which is estimated at about 80 million annually, is ahead of 

the demand for renewable energy. (IEA) international energy agency forecasts that total energy demand 

will increase by 65% for 2030. 

In order to provide an in-depth analysis of the issue discussed in the topic, it is presented the correlation 

between the electricity generated by the potential energy-intensive hydropower plants of the Enguri 

hydropower plant cascade: the height and capacity of the dam. Based on the obtained statistical 

information and STATA software (using the least squares method), a regression model is obtained. In 

addition, due to the specifics of the research topic and the search for comprehensive ways to solve the 

problem, Reviewable topic also presents the annual net generation of electricity in the United States by 

utility scale. The development of hydro, helio and eolo energy production will increase the degree of 
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energy independence of our country. Cheap electricity will be a very attractive product to attract 

investments and revive the Georgian economy. 

 

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია საქართველოში: პოლიტიკური 

ჩართულობის შემაფერხებელი ბარიერები 

ლიკა ნარგიზაშვილი, 

ლელა ხარაული 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ეთნიკურ უმცირესობათა სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური ინტეგრაცია ქართული 

დემოკრატიის განვითარების ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად რჩება. ქვემო ქართლსა და სამცხე-

ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელ და სომეხ მოქლაქეთა უმეტესობა 

მნიშნელოვნადაა მოწყვეტილი ყოველდღიურ და, მათ შორის, პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების პროცესს, ხშირად ეთნიკური უმცირესობების როლი ფორმალურია. ისინი 

ძირითადად აქტიურობენ ადგილობრივ დონეზე და უმეტესად იმ სოფლებში, სადაც 

უმრავლესობას შეადგენენ, ხოლო რეგიონალურ და ეროვნულ დონეზე მათი ხმა იკარგება, 

პოლიტიკური წარმომადგენლობა და მონაწილეობის ხარისხი კი დაბალია. თუმცა, უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურად გასაძლიერებლად გარკვეული 

ნაბიჯები იდგმება პოლიტიკური პარტიების მხრიდანაც. ისინი რიგ შემთხვევებში ცდილობენ 

უმცირესობებთან დამყარებული სუსტი კომუნიკაცია გააძლიერონ, დაგეგმონ საჯარო 

შეხვედრები. თუმცა, რეალურად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები არა თუ 

ეროვნულ, არამედ ადგილობრივ დონეზე კი ვერ ახერხებენ თავიანთი საჭიროებების 

გამოტანას. ამის გამო უმცირესობებს არ აქვთ სახელმწიფოსთან პოლიტიკური იდენტობის 

განცდა, ისინი უმრავლესობისგან განსხვავებით შედარებით მოწყვეტილნი და ამოვარდნილნი 

არიან მიმდინარე პროცესებიდან. ასევე მათ არსებული ბარიერების, ძირითადად ენის გამო, 

უჭირთ პირადი კომუნიკაციის დამყარებაც და დისტანცირებულ მდგომარეობაში ყოფნას 

ამჯობინებს. ეს კი დიდ პრობლემას ქმნის , პირველ რიგში, მათთვის, ხოლო შემდეგ თვითონ 

ქვეყნისთვისაც, რადგან სტაბილურობისა და განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ერთიანი და 

თავსებადი გარემოს შექმნა. 

 

Abstract  

The civic, political, and social integration of ethnic minorities remains as one of the many issues of 

Georgian democracy movement. Ethnic Azeri and Armenian residents of Kvemo Kartli and Samtskhe-

Javakheti are substantially omitted from political basis and other kind of decision-making process, in 

fact their role is quite neglected. The voices of minorities are usually only heard in local basis and in the 

villages where they present majority. Unfortunately, their opinions on regional and nationwide 

problems are not considered at all and hence their engagement is as low as it can be. However, it is 

worth mentioning big political parties have been having several attempts to amplify the political 
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engagement of the minorities. Usually, the parties try to communicate with the minorities, have public 

meetings and hear what they have to say, however, reality is that the minorities cannot even state their 

needs on local basis, not even mentioning regional or nationwide scale. Hence, they do not feel as a part 

of Georgian politics, as they cannot associate themselves with government. Additionally, because of 

some obstacles, including the language barrier, they cannot communicate with the rest of the country 

and they just prefer to distance themselves from everything that is going on. All this creates even bigger 

obstacles firstly for them and then for the whole country as for creating stability and development, 

united compatible environment is a crucial need 

 

ისტორია, როგორც კრემლის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი - 

ყირიმის შემთხვევა 

დათო დოლაბერიძე, 

ქეთევან გელაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ჰიბრიდული ომი და დეზინფორმაცია მსოფლიოს თითქმის ყველა რეგიონის, ქვეყნის და 

ზოგადად, ლიბერალური დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა. ამ პროცესის 

ფლაგმანი და ანტაგონისტი კი რუსეთის ფედერაციაა, თავისი ნაცადი, პრაგმატული და 

გამოცდილებაზე დაფუძნებული „აქტიური ღონისძიებებით“, რომელიც სათავეს ჯერ კიდევ 

KGB-ში იღებს, საკმაოდ ეფექტურად ებრძვის, იჭრება სახელმწიფოების საშინაო და საგარეო 

პოლიტიკაში. თანამედროვე საინფორმაციო ოპარაციებში კრემლი აქტიურად იყენებს 

ისტორიის გადაწერას, საზოგადოებას უღვივებს რწმენას, რათა გაიმყაროს თავისი 

იმპერიალისტური მიზნები და აგრესიაც გაამართლოს. ხშირია შემთხვევა, როცა რუსეთი ერის 

დამცველის როლშიც გვევლინება, ანდა სხვაზე მეტად ადარდებს ეთნიკური უმცირესობები თუ 

ადამიანთა უფლებები. ყოველივე ამას იგი ეფექტურად იყენებს, თავისი საგარეო პოლიტიკის 

კეთებისას.  

სწორედ ამიტომ, ჩვენი კვლევის მიზანია განსაზღვროს ისტორია, როგორც კრემლის საგარეო 

პოლიტიკური ინსტრუმენტი, თუ როგორ ცდილობს იგი მის გადაწერასა და შეცვლას, რა 

არგუმენტებით აკეთებს ამას და რა ისტორიული სარჩული უდევს მის ნაბიჯებს - ყირიმის 

ანექსიის მაგალითზე. 

საკვლევი კითხვები კი შემდეგია: რა მიზნით ცდილობს კრემლი ისტორიის გადაწერას, როდის, 

როგორ დაიწყო ყირიმის პრობლემა და ვის ეკუთვნის რეალურად ნახევარ-კუნძული.  

კვლევის მიზნისა და ამოცანების შესასრულებლად გამოყენებულ იქნება, თვისებრივი 

სოციოლოგიური კვლევის გავრცელებული მეთოდები - დოკუმენტების ანალიზი და 

დისკურსის ანალიზი. უფრო კონკრეტულად კი მეორეულ წყაროებზე მუშაობისას, ამ თემასთან 

დაკავშირებით არსებული სტატიებისა და სამეცნიერო ნაშრომების ანალიზს მოვახდენთ, ასევე 

დისკურსის ანალიზის ფარგლებში შევეცდებით განვსაზღვროთ და შევისწავლოთ თუ რა 
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სეუ და მეცნიერება 

დისკურსს აძლევს ამ პროცესში ჩართული აქტორები თავიანთ მსჯელობას და რა მიგნებები 

იკვეთება მასში. 

ეს კვლევა საფუძველს მოგვცემს უკეთ გავიგოთ, რუსეთის თანამედროვე საინფორმაციო 

ოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება და ისტორიის დანიშნულება კრემლისთვის, 

როგორც საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი. ყირიმის მაგალითი დაგვეხმარება და 

თვალსაჩინოს გახდის რუსეთის მექანიზმებს, მიზნებს, მეთოდებს თუ როგორ ცდილობს 

თავისი აგრესიული პოლიტიკის სხვა სიბრტყეზე გადატანას, საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირებას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ისტორიის გადაწერას.  

 

Abstract 

Hybrid warfare and disinformation are one of the major challenges in almost every region of the world 

and liberal democracy in general. The flagship and antagonist of this process is the Russian Federation, 

with its tried, pragmatic and experience-based ""active measures"" still rooted in the KGB, fighting quite 

effectively, digging into the domestic and foreign policies of the states. In modern information 

operations, the Kremlin actively uses the rewriting of history, awakening the public in order to establish 

its imperialist goals and justify aggression. It is often the case that Russia also acts as a defender of the 

nation, or cares more about ethnic minorities or human rights. He uses all this effectively in his foreign 

policy. 

That is why the purpose of our study is to define history as a foreign policy tool of the Kremlin, how it 

tries to rewrite and change it, what arguments it uses to do so, and what historical context underlies its 

steps - the example of the annexation of Crimea. 

The research questions are following: for what purpose is the Kremlin trying to rewrite history, when, 

how did the Crimean problem begin, and to whom does the peninsula actually belong? 

Common methods of qualitative sociological research - document analysis and discourse analysis - will 

be used to fulfil the purpose and objectives of the research. More specifically, when working on 

secondary sources, we will analyze existing articles and scientific papers on this topic, as well as in the 

analysis of discourse we will try to define and study what discourse the actors involved in this process 

give their reasoning and what are the findings. 

This study will give us a better understanding of one of the main tools of modern Russian news 

operations and the purpose of history for the Kremlin as a tool of foreign policy. The example of Crimea 

will help us and make visible the mechanisms, goals, methods of Russia, how it tries to transfer its 

aggressive policy to another level, to form public opinion and, most importantly, to rewrite history. 
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სეუ და მეცნიერება 

ცვლილებები რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში: 

ნატოსთან დამოკიდებულება 

ლუკა ჩიტიანი, 

მარიამ მიქიანი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია არის დოკუმენტი, რომელშიც ასახულია სახელმწიფოს 

აღქმა არსებული ინტერესებისა და საფრთხეების შესახებ. შესაბამისად, ქვეყნის საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის წარმართვაში ამ დოკუმენტს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. 

რადგან ინტერესები და საფრთხეები ცვალებადია, დოკუმენტი პერიოდულ განახლებას 

საჭიროებს, რაშიც აისახება შეცვლილი აღქმა ამა თუ იმ საკითხისა. ამ თვალსაზრისით, მეტად 

საინტერესოა რუსეთის ფედერაციის განახლებული, 2021 წლის, ეროვნული უსაფრთხოების 

კონცეფცია, რომელშიც უჩვეულოდ ბევრი ცვლილებაა შეტანილი, განსაკუთრებით კი 

ნატოსთან ურთიერთობის შესახებ. საკითხის კვლევის მნიშვნელობას ზრდის უკრაინის 

გარშემო განვითარებული მოვლენები, რომლებშიც, ჩვენი აზრით კარგად აისახა სტრატეგიაში 

შესული ცვლილება. ამგვარად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საკითხი მართლაც 

აქტუალურია.  

რაც შეეხება კვლევის მიზნებს, ეს, უპირველეს ყოვლისა, იმ მიზეზების დადგენაა, რასაც 

შედეგად მოჰყვა ზემოთ ხსენებული ცვლილება. ამგვარად, ჩვენი საკვლევი კითხვა 

ფორმულირდა შემდეგნაირად - „რამ გამოიწვია მკვეთრი ცვლილება რუსეთის ეროვნული 

უსაფრთხოების სტრატეგიაში ნატოსთან მიმართებით?“. დამატებით, კვლევის მიზნები 

მოიცავს, ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში მომხდარი ცვლილების უკეთ წარმოჩენას 

და მისი იმპლიკაციების განსაზღვრას.  

აღნშნული მიზნების მისაღწევად, რასაკვირველია გამოვიყენეთ შესაფერისი კვლევითი 

მეთოდებიც, რომლებმაც მოგვცეს საშუალება, მივსულიყავით შესაბამის შედეგებამდე. 

ჩატარდა ე.წ. სამაგიდო კვლევა, რის ფარგლებშიც გამოყენებულ იქნა შემდეგი მეთოდები: 

ლიტერატურის ნარატიული მიმოხილვა; პირველადი და მეორეული წყაროების დამუშავება; 

შედარებითი ანალიზი; თეორიული ანალიზი; ინტერვიუებისა და დოკუმენტების კონტენტ-

ანალიზი.  

კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ ნატოსთან მიმართები, რუსეთის ეროვნულ 

სტრატეგიაში მომხდარი ცვლილება გამოიხატება უფრო ხისტი პოზიციის დაკავებით, ასევე 

ბრიუსელთან დიალოგის შესაძლებლობის სრულ უგულებელყოფას. მოცემული ცვლილებების 

იმპლიკაცია არის, მოსკოვის სურვილი, უფრო ხისტი და ძალისმიერი პოზიცია დაიჭიროს 

დასავლეთთან მიმართებით. რაც შეეხება მთავარ შედეგს, ანუ პასუხს ჩვენს საკვლევ კითხვაზე, 

გამოვლინდა დოკუმენტში ცვლილების შეტანის რამდენიმე მიზეზი, პირველი - რუსეთის 

მოსაზრება, რომ ნატოს შიგნით არ სუფევს ერთიანობა, რაც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მას 

ლავირების მეტ საშუალება ექნება; მეორე, რუსეთის თვითგამოცხადებულ გავლენის სფეროში, 

კრემლისთვის შემაშფოთებელი პრო-დასავლური სენტიმენტები, რომლებიც საბაბად 

გამოიყენება, რომ რუსეთმა განახორციელოს რეგიონული ძალის შესაფერისი პოლიტიკა და 
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სეუ და მეცნიერება 

დაიცვას თავისი ინტერესები ძალისმიერი მეთოდებით, რაც ამავდროულად ცვლილების 

მესამე მიზეზია. 

 

Abstract 

A National Security Strategy is a document that reflects the state's perception of existing interests and 

threats. Consequently, this document is of great importance in the conduct of the country's foreign and 

security policy. Because interests and threats are changing, the document needs to be updated 

periodically, reflecting an altered perception of the issue. In this regard, it is very interesting to take a 

look at Russian Federation's renewed, 2021, concept of national security, which has made unusually 

many changes, especially in relation to NATO. The importance of researching the issue is compounded 

by the developments around Ukraine, which, in our view, are well reflected in the change in strategy. 

Thus it can be boldly said that the issue is really relevant. 

As for the aims of the study, it is, first of all, to identify the reasons that led to the above-mentioned 

change. Thus, our research question was formulated as follows: ""What caused the drastic change in 

Russia's national security strategy towards NATO?"". In addition, the objectives of the study include to 

better reflect the changes that have taken place in the national security strategy and to determine its 

implications. 

To achieve these goals, of course, we also used suitable research methods that allowed us to arrive at 

appropriate results. The so-called Desk research was conducted, in which the following methods were 

used: Narrative review of the literature; Processing of primary and secondary sources; Comparative 

analysis; Theoretical analysis; Content analysis of interviews and documents. 

The study found that the change in Russia's national strategy towards NATO is manifested in a tougher 

stance, as well as a complete neglect of the possibility of dialogue with Brussels. The implication of these 

changes is Moscow's desire to take a tougher and more forceful stance towards the West. As for the main 

result, the answer to our research question, several reasons were revealed for the change in the 

document, the first - Russia's opinion that there is lack of unity within NATO, which gives the 

impression that it will be able to maneuver more; Second, disturbing pro-Western sentiments for the 

Kremlin in the sphere of Russia's self-proclaimed influence. which are used as an excuse for Russia to 

pursue a policy appropriate to the regional power and defend its interests by coercive methods, which 

is also the third reason for change. 
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სეუ და მეცნიერება 

როგორ შეცვალა კოვიდპანდემიამ გეიშების ცხოვრება იაპონიაში 

მართა ბექურაიძე, 

მარიამ ჩადუნელი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

კოვიდპანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა მსოფლიო, იგი ერთგვარ გამოცდად გადაიქცა, 

რომელმაც განსაკუთრებული მასშტაბები შეიძინა. მან შეცვალა მსოფლიოში ცხოვრების 

ყოველდღიური რიტმი და დიდი გავლენა იქონია თითქმის ყველა სფეროზე. მაგალითად, 

იაპონიაში კოვიდის პირველი შემთხვევა 2020 წლის იანვარში, კანაგავის პრეფექტურაში 

დაფიქსირდა. უამრავი კვლევა და დოკუმენტალისტიკა ცხადყოფს, რომ მსოფლიო პანდემია 

მათ შორის, იაპონური კულტურის ნაწილის, გეიშების ცხოვრებაზეც მნიშვნელოვნად აისახა. 

სიტყვა გეიშა იაპონურ ენაში ‘’ტალანტის მქონე ქალს’’ ნიშნავს. მკვლევრები ენაში სიტყვა 

გეიშას გამოჩენას XXVIII საუკუნიდან ვარაუდობენ, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ XI-XII 

საუკუნეებში იაპონურ ქრონიკებშიც იხსენიებენ ახალგაზრდა გამრთობ ქალებს, რომლებიც იმ 

ფუნქციას ასრულებდნენ, რაც შემდგომ უშუალოდ დაკავშირებული იყო გეიშების 

კულტურასთან. უნდა აღინიშნოს, რომ გეიშების როლს თავდაპირველად კაბუკის თეატრის 

მსახიობი და მუსიკოსი მამაკაცები ასრულებდნენ, ხოლო შემდგომში ამ პროფესიის 

წარმოდგენებში მხოლოდ ქალები იღებდნენ მონაწილეობას. გეიშების სახლში ხვდებოდნენ 

ღარიბი მშობლებისაგან გაყიდული გოგონები ან თავად სახლის მფლობელი გეიშას შვილები.  

გეიშებს როგორც წესი, ქირაობენ სტუმრების გასართობად, ისინი მათ უმასპინძლდებიან, 

სთავაზობენ სხვადასხვა სახის ხუმრობებს, უკრავენ, მღერიან, ცეკვავენ, რათა სტუმრებს 

განწყობა აუმაღლდეთ. გეიშების კულტურის უმთავრეს ცენტრებად კიოტოს, ოსაკასა და 

ტოკიოს მიიჩნევენ. გეიშების კულტურა განსაკუთრებით პოპულარული XIX საუკუნეში იყო, 

ისინი ამ პერიოდის მრავალი მხატვრისა და პოეტის მუზად იქცნენ. საინტერესოა ისიც, რომ ამ 

პერიოდშივე ჩამოყალიბდა მათი ხელოვნების მკაცრი ტრადიციები, რომლებმაც 

პრაქტიკულად დღემდე უცვლელი სახით მოაღწია.  

დღეს გეიშები უფრო თავისუფალ ქალებად ითვლებიან. მათ შეუძლიათ გაერთონ დღის 

საათებში, ითამაშონ გოლფი, მართონ ავტომობილი და ა.შ. დღესდღეობით გეიშების 

რაოდენობა იაპონიაში ძალიან შემცირდა.  

კვლევის ფარგლებში გავეცნობით სხვადასხვა სამეცნიერო ლიტერატურასა და დოკუმენტურ 

ფილმებს, რათა გამოვყოთ მთავარი ტენდენციები, თუ რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დადგა 

გეიშების კულტურა. ამისთვის გამოვიყენებთ რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის 

მეთოდებს, დოკუმენტების ანალიზსა და კონტენტ-ანალიზს.  

 

Abstract 

Covid-19 pandemic has changed the world significantly. It turned into a sort of test that acquired a 

special scale. Covid-19 pandemic changed the daily rhythm of life in the world and had a huge impact 

on almost every field. In Japan the first case of Coronavirus was reported in January 2020 in a resident 
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of Kanagawa Prefecture. Numerous studies and documentaries show that the world pandemic has 

affected the culture of Geishas, which is an important part of Japanese culture. 

The word Geisha means ‘’Talented women’’. Researchers presumed that this word appeared in Japanese 

language in the 18th century, but in XI-XII centuries they used to mention young women in Japanese 

chronicles, who used to entertain others and comply with this function, which was then concerned to 

Geisha. First time in the role of Geishas were actors of Kabuki theater, but later in the performances of 

this profession only women took part. 

Apprentice Geisha learns singing, dancing, acting, playing on other musical instruments and widens her 

knowledge. According to Japanese traditions, Geisha uses her knowledge to entertain guests: she dances, 

sings, talks and she’s hosting tea ceremonies. 

Kyoto, Osaka and Tokyo are known as the main cultural centers of Geishas. The 19th century is a golden 

period for their culture, because for that time Geishas used to be real stars and they had become muse 

for many poets and painters. Some strict traditions were developed in the 19th century, which have 

reached us without any change. They used to work at tea houses and at traditional Japanese restaurants., 

where they used to be housekeepers and entertainers for men. It’s Geisha’s commitment to start talking 

and to take care of her guest’s mood, have flirt with him, , but she must keep her dignity. 

Nowadays they are free women. The can have fun during the day, play golf, drive a car and so on. Today 

the number of Geishas has decreased significantly. 

 

რუსეთ უკრაინის თანამედროვე ურთიერთობები 

თეონა მიქელაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის ანექსიამ, მნიშვნელოვნად შეცვალა სახელმწიფოებს 

შორის ურთიერთდამოკიდებულება, შემდგომში კი ამ ყველაფერმა გამოიწვია საერთაშორისო 

წესრიგის დარღვევა, რასაც მოჰყვა უკვე დაპირისპირება,  

დღევანდელი დაპირისპირება რასაკვირველია, რუსეთის იმპერიალისტურმა პოლიტიკამ 

გამოიწვია, თუმცა აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ დასავლეთის მიერ გატარებული ღონისძიება 

უკრაინის მიმართ არ იყო სწორი გადაწყვეტილება.  

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკისგან გამოწვეული 

მიმდინარე დაპირისპირების ანალიზი, რაც დღესდღეისობით არსებობს,  

გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ რუსეთისთვის უკრაინა არის შეუცვლელი ბუფერული 

ზონა დასავლეთის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია 2014 წლის დომბასის კონფლიქტი რომელიც 

გამოხატავდა რუსეთის მიერ კონფრონტაციულ დამოკიდებულებას, ასევე რუსეთისათვის 

სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო შეენარჩუნებინა საკუთარი გავლენა და პოზიცია 

ყირიმში, მაშინ როდესაც უკრაინამ პრო-დასავლური მხარე დაიჭირა. მოცემული ნაშრომით 

პასუხი გაეცემა იმას თუ რა საშუალებებსა და ალტერნატივებს იყენებს რუსეთის ფედერაცია 
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საკუთარი ქმედებების დასაფარად და როგორ ცდილობს ახსნა მოუძებნოს თავის აგრესიულ 

ქმედებებს. 

შესაბამისად ზომოთ აღნიშნული საკითხების კვლევა და მთავარი „ანექსირებული“ ყირიმის 

რეალური მოტივების დადგენა, კარგი ბაზისი იქნება იმისთვის, რომ მსგავსი მოვლენების 

განსაზღვრა შევძლოთ საერთაშორისო არენაზე, რაც ასე მნიშვნელოვანია ყველა 

სახელმწიფოსთვის. 

ნაშრომში გამოვიყენებთ თვისობრივი ანალიზის მეთოდს, უშუალოდ შევისწავლით და 

განვიხილავთ რუსეთ-უკრაინის თანამედროვე ურთიერთობებს და მიმდინარე პრობლემებს.  

 

Abstract 

The annexation of Crimea by the Russian Federation significantly changed the relations between the 

states, and later all this led to a violation of international order, which was followed by a confrontation. 

Today's controversy, of course, was sparked by Russia's imperialist policies, but I would also like to say 

here that the Western action against Ukraine was not the right decision. The purpose of this paper is to 

analyze the reasons for the current controversy in Russia's imperialist policies, which exist today. To be 

considered this fact that for Russia, Ukraine is an indispensable buffer zone against the West. It should 

be noted that Dombas 2014 statement expressing Russia's confrontational position was also strategically 

important for Russia to maintain its power and position in Crimea, while Ukraine sided with the pro-

Western side. This paper provides an answer to what means and alternatives the Russian Federation 

uses to cover its actions and how it tries to find an explanation for its aggressive actions. Therefore, 

analyzing these issues and identifying the real motives of the main ""annexed"" Crimea will be a good 

basis to be able to identify similar events in the international arena, which is so important for each state. 

In the paper we will use the method of qualitative analysis, we will directly study and discuss the current 

Russian-Ukrainian relations and current problems. 

 

იემენის ,,ტრაგედია’’ - საერთაშორისო აქტორთა ინტერესები ქვეყნის 

შიდა პოლიტიკურ კრიზისში 

ლუკა გაგნიძე, 

მარიამ ბერულავა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

იემენში სიტუაცია 2011 წლის ,,არაბული გაზაფხულის’’ შემდეგ განსაკუთრებით დაიძაბა - 

ქვეყანაში გააქტიურდა შიიტური დაჯგუფება ჰუტები, რომელთაც 2014 წელს კონტროლი 

დაამყარეს დედაქალაქ სანაზე. განვითარებული მოვლენების ფონზე 2015 წელს საუდის 

არაბეთის ლიდერობით არაბული ქვეყნების კოალიციამ მოახდინა ინტერვენცია ჰუტების 

წინააღმდეგ. თავის მხრივ, ინტერვენციამ გამოიწვია ისეთი საგარეო აქტორების ჩართულობა, 

როგორებიცაა აშშ, ირანი, არაბული ქვეყნები და სხვა. აღნიშნული მოვლენების შედეგად 
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ქვეყანა აღმოჩნდა უმძიმესი ჰუმანიტარული, პოლიტიკური და ეკონომიკური გამოწვევების 

წინაშე. კონფლიქტს დღემდე შეეწირა ასობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე, მილიონობით 

იემენელი აღმოჩნდა შიმშილობის ზღვარზე; ჩამოიშალა ქვეყნის პოლიტიკური სტრუქტურა და 

ა.შ. ამასთანავე, პრეზიდენტმა ბაიდენმა 2021 წლის თებერვალში განაცხადა, რომ 

განიხილებოდა აშშ-ის მიერ კოალიციური ძალებისადმი მხარდაჭერის შეწყვეტა, რაც 

განპირობებული გახდა კონფლიქტის გაჭიანურებით და აშშ-ის საგარეო კურსის ცვლილებით 

ახლო აღმოსავლეთის მიმართ. ამ გადაწყვეტილებამ საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენა დღის 

წესრიგში.  

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე კვლევის მიზანია, დაადგინოს ისეთი მნიშვნელოვანი 

საგარეო აქტორების ინტერესები იემენის კრიზისში, როგორებიცაა კოალიციური ძალების 

წამყვანი სახელმწიფოები - საუდის არაბეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ასევე 

კოალიციის მხარდამჭერი ამერიკის შეერთებული შტატები და მათი კონკურენტი, ჰუტების 

მხარდამჭერი ირანი. კვლევა უპასუხებს შემდეგ საკვლევ კითხვას - ,,რა განაპირობებს წამყვანი 

საერთაშორისო აქტორების ჩართულობას იემენის კონფლიქტში 2015 წლიდან დღემდე?’’ 

კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა თვისებრივი კვლევის მეთოდები, კერძოდ ნარატიული 

ლიტერატურის მიმოხილვა და დოკუმენტების თვისებრივი კონტენტ ანალიზის მეთოდი. 

კვლევისას განხილული იქნა ქართულ და ინგლისურენოვანი მასალები, პირველადი და 

მეორეული წყაროები. საკითხის ანალიზისას გამოყენებულია საერთაშორისო 

ურთიერთობების ნეორეალიზმის თეორიული ჩარჩო, რომელიც ახნის კრიზისში ჩართულ 

აქტორთა მოტივებსა და მიზნებს.  

რაც შეეხება კვლევის შედეგებს, ნაშრომი წარმოადგენს იემენის კრიზისში ჩართული წამყვანი 

საერთაშორისო აქტორების ინტერესებს, რომლებიც განაპირობებს მათ აქტიურ მონაწილეობას 

ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში. კერძოდ, კვლევა ადგენს, რომ ირანისა და საუდის არაბეთის 

კონკურენცია რეგიონული ჰეგემონიისათვის გარკვეულწილად აისახება იემენში 

დაპირისპირებაში, რამდენადაც ირანის სექტარიანული პოლიტიკა გულისხმობს რევოლუციის 

ექსპორტს რეგიონში. თავის მხრივ, საუდის არაბეთი და მისი მოკავშირეები ცდილობენ ირანის 

შეკავებას და იემენში ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენას. რაც შეეხება აშშ-ს, იგი 

ცდილობს ირანის დაბალანსებას და რეგიონში სტაბილურობის აღდგენას.  

 

Abstract 

Political situation in Yemen has been worsening since the ""Arab Spring"" took place in 2011. A radical 

Shi'a grouping known as the Houthis movement who took control of the capital Sana in 2014, has since 

been active in the country. Against the background of developments, in 2015 the Arab coalition under 

the leadership of Saudi Arabia organized an intervention against the Houthis. On the other hand, the 

intervention has resulted in active involvement of international actors like the U.S, Iran, Arab states, 

etc. 

As a result of the aforementioned events, the country has faced grave humanitarian, political and 

economic challenges. So far, the conflict has claimed the lives of hundreds of thousands of people; 

millions of Yemenis has faced extreme famine; the political structure of the country has been collapsed 

and so on. In addition, in February 2021 President Biden announced that the U.S was considering ending 
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its support towards the coalition countries because of the changed foreign policy course of the U.S under 

the new administration. This decision has once more put the issue on the agenda. 

Due to the relevancy of the topic, the research aims at determining the interests of the leading 

international actors involved in Yemen crisis: the leading countries of the Arab coalition- Saudi Arabia 

and the United Arab Emirates; Also the United states as a partner of the coalition and their rival Iran 

who supports the Houthis movement. The research aims at answering the research question – ‘’what 

determines the involvement of the leading international actors in Yemen conflict since 2015?’’ 

The research methodology includes qualitative research methods, such as review of narrative literature 

and content analysis of documents. The Georgian and English materials, primary and secondary sources 

have been used during the research. The topic was analysed with the International Relations theory 

Neorealism in order to explain the main interests and goals of the involved actors.  

As for the research results, this work represents the interests of the leading international actors involved 

in Yemen crisis. In particular, the study shows that the competition between Saudi Arabia and Iran for 

regional hegemony reflects in Yemen crisis, since Iranian secular politics aim at exporting revolution 

throughout the region. In turn, Saudi Arabia and its allies try to halt Iran and restore the legitimate 

authority in Yemen. As for the U.S., it attempts to balance Iran and restore stability in the region.  

 

რუსეთ-უკრაინის კონფლიტის ისტორია, აწმყო და სამომავლო 

პერქპექტივები 

დიმიტრი შავლოხაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 21-ე საუკუნეში ვცხოვრობთ და თითქოს კონფლიქტები ქვეყნებს 

შორის და მისი მასშტაბები კაცობრიობის განვითარებასთან ერთად უნდა კლებულობდეს, 

სამწუხაროდ ეს ასე არაა, ვინაიდან მსოფლიოში არაერთი საერთაშორისო  აქტორია, რომელიც 

ხელს უშლის მშვიდობის შენარჩუნებას,  ასეთ საერთაშორისო აქტორს წარმოადგენს რუსეთი, 

პრეზიდენტ პუტინით სათავეში, რომელსაც თავის არაერთ მეზობელ ქვეყანასთან, 

კონფლიქტური ურთიერთობა აქვს. 

ჩემი მოხსენების თემას წარმოადგენს სწორედ ისეთი აქტუალური პრობლემა  21-ე საუკუნის 

ბოლო ათწლეულში, როგორიცაა უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტი და დაპირისპირება, რასაც 

უამრავი მშვიდობიანი თუ, მებრძოლის სიცოცხლე შეეწირა. როგორც ყველა კონფლიქტს, 

აღნიშნულ კონფლიქტსაც, რა თქმა უნდა თავისი ისტორია გააჩნია, თუმცა ყველაზე ცხელ 

წერტილს კონფლიქტმა 2014 წელს მიაღწია, რასაც რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსია მოჰყვა, 

მას შემდეგ კი რუსეთი კვლავინდებურად განაგრძობს უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას და 

არ წყვეტს სამხედრო მოქმედებებს უკრაინის ტერიტორიაზე. 

ბოლო რამდენიმე თვეა თითქოს გაყინული კონფლიქტი კვლავ გააქტიურდა, სხვადასხვა 

ცნობებით რუსეთის არმია უკრაინის საზღვრებთან ახდენს ჯარის მობილიზებას, რაც 

რამოდენიმე ათასს ჯარისკაცს ითვლის, გარდა ცოცხალი ძალისა, ასევე მობილიზებულია 
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სამხედრო ტექნიკა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, გავრცელდა ხმები, რომ 

რუსეთმა რაკეტები განალაგა ბელარუსის ტერიტორიაზე, რაც სიურპრიზი ნამდვილად არ 

არის. 

ჩემი მოხსენების მიზანია, რომ ვისაუბრო, კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებზე და მის 

ესკალაციაზე, ასევე განვიხილავ დღევანდელ მდგომარეობას, თუ რომელი მხარე რა 

მდგომაროებაშია და რაც ყველაზე მთავარია რა სამომავლო პერქპექტივები არსებობს და რა 

სახით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. ასევე ვისაუბრებ კონფლიქტის გარე აქტორებზე, 

როგორიცაა დასავლეთის ქვეყნები და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ვიმსჯელებ 

მათ როლზე აღნიშნული კონფლიქტის მიმართ, მეთოდოლოგიას რაც შეეხება, აღნიშნული 

საკითხის კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოვიყენებ თვისებრივი კვლევის მეთოდებს, 

მათ შორის დოკუმენტების ანალიზსა და ექსპერტებთან ინტერვიუს. აღნიშნული ნაშრომი 

დაგვეხმარება უკეთ გავერკვეთ არსებულ ვითარებაში, მიღებული ცოდნისა და კრიტიკული 

აზროვნების საფუძველზე გავაკეთოთ გარკვეული დასკვნები, გამოვკვეთოთ  ტენდენციები და 

გავავლოთ პარალელები სხვა კონფლიქტებთან. 

  

Abstract 

While we live in the 21st century and the differences between countries and their populations are 

developing with humanity, however it’s not like that, unfortunately, there are many other international 

actors that Interference to the maintenance of peace, for example it’s Russia, led by President Putin. 

Which has conflicting relations with many of its neighbors.  

the reason of my topic is why the current problem in the last decade of the 21st century, for example, 

the Ukraine-Russia issue and the confrontation, which claimed the lives of many soldiers.  

Like all conflicts, this one certainly has its own history.  However, the hottest point of the conflict was 

reached in 2014, which was followed by the annexation of Crimea by Russia, after which Russia 

continues to annex the territories of Ukraine and doesn’t cease hostilities on the territory of Ukraine.  

In the last few months, it seems that the "frozen" conflict has intensified again, with various reports that 

the Russian army is mobilizing troops along the Ukrainian border. Which counts several thousand 

soldiers.  In addition to the manpower, military equipment is also mobilized, both inside and outside of 

the country. there have been rumors that Russia has deployed missiles on the territory of Belarus, which 

is not really a surprise. The purpose of my report is to talk about the causes of the conflict and its 

escalation.  I will also discuss the current situation of the countries. Most importantly what future 

perspectives exist and how events may unfold. I will also talk about external actors in the conflict, such 

as Western countries and various international organizations, and discuss their role in this conflict. As 

for the methodology, based on the specifics of the research on this issue, I will use qualitative research 

methods, including document analysis and interviews with experts. This paper will help us to better 

understand the current situation.  Based on the acquired knowledge and critical thinking we can make 

certain conclusions, identify trends and draw parallels with other conflicts. 
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რბილი და მყარი ევროსკეპტიციზმის შედარებითი ანალიზი 

“ალტერნატივა გერმანიისთვის” და “კანონისა და სამართლის” 

მაგალითზე 

პაატა ახალკაცი, 

თენგიზ ჯანანაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი  

ტერმინი ევროსკეპტიციზმი ზოგადი და არაერთგვაროვანია. ამ სიტყვაში შეიძლება 

იგულისხმებოდეს როგორც ევროკავშირის პოლიტიკის გარკვეული ასპექტების უარყოფა, ისე 

ქვეყნის სრული გასვლა აღნიშნული ორგანიზაციიდან. დღეს ევროსკეპტიციზმმა თავის 

პოპულარობის პიკს მიაღწია. ცენტრალურ ევროპაში ეს განსაკუთრებულად იგრძნობა, რადგან 

აქ მკვეთრად იზრდება ევროსკეპტიკული პოლიტიკური პარტიების რიცხვი, რასაც 

საპარლამენტო და რეგიონულ არჩევნებში სწორედ ამგვარი პარტიების მიმართ მზარდი 

მხარდაჭერა ცხადყოფს. რაც შესაძლოა მომასწავებელი იყოს იმისა, რომ პოლიტიკური 

„ლანდშაფტი“ გარკვეულწილად ფორმაციის გზას დაადგა, რაც სამომავლო პერსპექტივაში 

უამრავი ქვეყნის პოლიტიკური რეალობის ცვლილებას გამოიწვევს, შესაბამისად საჭიროა 

აღნიშნული საკითხის ძირეული შესწავლა და გაანალიზება.  

მოცემული კვლევა ეძღვნება ევროსკეპტიციზმის შესწავლას ევროკავშირის წევრი ორი ქვეყნის 

პოპულარული პოლიტიკური პარტიის მაგალითზე, ესენია: პოლონური “კანონი და 

სამართალი” და გერმანული “ალტერნატივა გერმანიისთვის”. კვლევის მიზანია შევისწავლოთ 

ევროსკეპტიციზმის მთავარი თეორიები და შევადაროთ ორი პარტიის ევროსკეპტიციზმი 

ერთმანეთს. ნაშრომის აქტუალობიდან და მიზნებიდან გამომდინარე, საკვლევი კითხვები 

შემდეგია: რა მიზეზები განაპირობებს “კანონისა და სამართლის” და “ალტერნატივა 

გერმანიისთვის” ევროსკეპტიციზმს? რა ძირითადი განსხვავებები არსებობს ამ ორი პარტიის 

ევროსკეპტიციზმს შორის? მეთოდოლოგიიდან შეირჩა თვისობრივი კვლევის ემპირიული 

მეთოდი, კერძოდ, ევროსკეპტიციზმის თეორიასთან დაკავშირებული სტატიებისა და წიგნების 

მიმოხილვა, პარტიების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე განთავსებული პროგრამებისა და 

მიზნების მიმოხილვა, საარჩევნო პროგრამების შესწავლა და გაანალიზება. ასევე ჩატარდა 

საექსპერტო სიღრმისეული ინტერვიუ პოლიტიკის მეცნიერების პროფესორთან.  

ევროსკეპტიციზმის მრავალი თეორიებიდან, ყველაზე მარტივი და გავრცელებულია რ. 

ტაგარტუსა და ა. შიერბიაკის კონცეფცია, რომელიც გამოყოფს “რბილ” და “მყარ” 

ევროსკეპტიციზმს. აღნიშნული ტიპოლოგია კარგად ესადაგება საკვლევ ორ პარტიას. 

მიუხედავად იმისა, რომ “კანონი და სამართალისა” და “ალტერნატივა გერმანიისთვის” 

პოზიცია მთელი რიგი საკითხის მიმართ ემთხვევა (მიგრაცია, ევრო, ანტიფედერაცია), 

პოლიტიკური პარტიების ევროსკეპტიციზმი სრულიად განსხვავებულია. “კანონი და 

სამართალი” “რბილ ევროსკეპტიციზმს” მიეკუთვნება, რაც გამოიხატება ევროკავშირის მიმართ 

ნაწილობრივ ოპოზიციურ დამოკიდებულებასა და კონკრეტული საკითხების მიმართ 

უთანხმოებაში. “ალტერნატივა გერმანიისთვის” კი 2021 წლიდან “მყარ ევროსკეპტიციზმს” 

მიეკუთვნება და მიზნად ისახავს ევროკავშირიდან გასვლას.  
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Abstract 

The term “Euroscepticism” is very broad and mingled. Sometimes it may represent neglecting some 

specific aspects of EU political course or absolutely exiting from previously mentioned international 

organization. Today Euroscepticism has reached to its peak of popularity, especially in central Europe. 

The main reason for that is that, there are rising numbers of Eurosceptic political parties, which stems 

from the fact that from time to time, those exact parties are gaining more and more support on 

parliamentary and regional elections. All these procedures will totally reorganize and reform given 

political landscape. Therefore, it is crucially important to learn this subject fundamentally. 

Given research is dedicated to study Euroscepticism based on two the most popular political parties in 

European Union, which are – Polish “Law and Justice” and German “Alternative For Germany”. Our 

main goal is to study main theories of Euroscepticism and to compare Eurosceptic views and experiences 

based on previously mentioned political parties. For making this topic clear, there are several questions 

to be answered: What causes Eurosceptic political course among those two parties? What fundamental 

differences are found in their Eurosceptic views? To answer them appropriately, qualitative empirical 

research method is used, which involves reviewing various articles and books about theory of 

Euroscepticism, reviewing official party programs and main goals and there was conducted a problem-

centered expert interview with Political Science Professor.  

From numerous theories about Euroscepticism, the most simple and spread concept is theory of 

Szczerbiak and Taggart, which points out “soft” and “hard” Euroscepticism. Mentioned typology 

perfectly fits to those two European political parties. Despite the fact that the views of parties ""Law and 

Justice"" and ""Alternative for Germany"" are similar about certain topics (migration, Euro, anti-

federalism), their Euroscepticism completely differs. ""Law and Justice"" belongs to ""soft 

Euroscepticism"", which is backed up by their opposition to European Union and disagreement in 

certain aspects. ""Alternative for Germany"" belongs to ""hard Euroscepticism"" since 2021 and aims to 

leave European Union. 

 

ავღანეთი-ზესახელმწიფოებისს გადაულახავი ბარიერი 

გვანცა ცანავა, 

ბექა ბაიდაური  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ჩვენ დაინტერესებულები ვართ მსოფლიოში მიმდინარე აქტუალური პროცესებით, რომელიც 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გლობალური უსაფრთხოების და მშვიდობის საკითხებში. 

თემის არჩევა ურთულესი აღმოჩნდა რადგან დღეს მიმდინარე პროცესებიდან ორი 

მნიშვნელოვანი საკითხი გამოვკვეთეთ; 1) ავღანეთი და იქ მიმდინარე ბოლო პროცესები და 2) 

უკრაინა-რუსეთის საზღვარზე არსებული მზარდი ესკალაცია და ომის საფრთხე. 
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იმის გამო, რომ მეორე თემასთან დაკავშირებით მოვლნები უსწრაფესად ვითარდება და 

მუშაობის პროცესშიც კი მოსალოდნელი იყო ვითარების 180 გრადუსით შეცვლა, ამიტომ ჩვენი 

პროგრამის ხელმძღვანელის პროფესორ ზურაბ კვეტენაძის რჩევის გათვალისწინებითაც, 

მივედით დასკვნამდე, რომ აგვერჩია პირველი თემა, რომელიც ჩვენთანაც არის გადაკვეთაში. 

ასეთ თემას კი წარმოადგენს ავღანეთი და მასში მიმდინარე პროცესები. იმედია აღნიშნული 

თემა საინტერესო აღმოჩნდება ყველა დაინტერესებული პირისთვის. რაც შეეხება ჩვენს 

ნაშრომს იგი შედგება შესავალი ნაწილისგან, ძირითადი ნაწილისგან და დასკვნისგან, იგი ასევე 

შეიცავს მეთოდოლოგიას.  

შესავალ ნაწილში აუცილებლად ვისაუბრებთ ავღანეთის ზოგად ისტორიაზე, რათა 

ფესვებიდანვე დავიწყოთ იმ საკითხების შესწავლა და გაცნობა, რაც დრომ ეტაპობრივად 

თანამედროვე მსოფლიოს მოუგვარებელ პრობლემად აქცია.  

ძირითად ნაწილი ორად იქნება გაყოფილი, სადაც შევეხებით ავღანეთის ბოლო ომებს 

რომელიც 2 ზესახელმზიფოსთან აწარმოა; საბჭოთა კავშირთან და ამერიკის შეერთებულ 

შტაბებსა და კოალიციის ქვეყნებთან. დასკვნით ნაწილში შევაჯამებთ თემას და კიდევ ერთხელ 

შევეხებით უმნიშვნელოვანეს საკითხებს. ნაშრომში ასევე მოცემული იქნება ბიბლიოგრაფია. 

ნაშრომში გამოყენებული გვაქვს თემასთან დაკავშირებული სტატიები, პუბლიკაციები, 

კვლევები, ინტერვიუები, საინტერესო ლიტერეტურა და ავღანეთში 8 თვიანი ყოფნის და 

დაკვირვების საკუთარი გამოცდილებაც. 

 

Abstract 

We are interested in the current processes in the world, which play an important role in global security 

and peace. Generally, choosing a topic turned out to be difficult, because we had identified two 

important issues from the ongoing processes for today. 1) Afghanistan and recent developments in there. 

2) The growing escalation and threat of war on the Ukraine-Russia border. 

Due to the fact that the events related to the second topic, are developing faster and even during the 

work it was expected to change the situation by 180 degrees, so following the advice of our program 

manager, Professor Zurab Kvetenadze, we came to the conclusion that we chose the first topic, which 

is with us. Such a topic is Afghanistan and the ongoing processes in it. Hopefully, this topic will be 

interesting for all interested parties. As for our paper it consists of an introductory part, a main part and 

a conclusion, it also contains the methodology. 

In the introductory part, we will definitely talk about the general history of Afghanistan, in order to 

start from the roots to study and get acquainted with the issues that have gradually become an unsolvable 

problem of the modern world. 

The main part will be divided into two parts, where we will say on the recent wars in Afghanistan which 

are being waged with 2 superpowers. With the Soviet Union and the United States headquarters and 

coalition countries. In the final part we will summarize the topic and say on the most important issues 

again. The bibliography will also be given in the paper assuredly. 

In the paper we have used related articles, publications, studies, interviews, interesting literature and 

our own experience of 8 months of stay and observation in Afghanistan. 
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ყარაბაღის მეორე ომი: შეცვლილი გეოპოლიტიკური ვითარება და ახალი 

პოლიტიკურ-ეკონომიკური გამოწვევები საქართველოს 

ლუკა სვანიძე, 

ვლადიმერ ცისკაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

კავკასიის რეგიონი რომ ყოველთვის გამოირჩეოდა კონფლიქტურობით, ეს ახალი ამბავი 

არავისთვის არ უნდა იყოს. საუკუნეების განმავლობაში სწორედ აქ იკვეთებოდა არაერთი 

იმპერიის ინტერესი, რაც საბოლოოდ დაპირისპირებებსა და სისხლისღვრას იწვევდა. 

სხვადასხვა დროს აქ სხვადასხვა სახელმწიფოები არსებობდნენ, თუმცა რეგიონში არ 

იცვლებოდა პოლიტიკური მდგომარეობა. ეს ალბათ გასაკვირი არცაა, რადგან კავკასია საკმაოდ 

დიდი ეთნიკური სიჭრელით გამოირჩევა და შესაბამისად აქ დაპირისპირებებისა და ერებს 

შორის შუღლის გაღვივება ყოველთვის მარტივ ამოცანას წარმოადგენდა. ეს ხდებოდა გარე 

ძალების მიერ როგორც სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა შიგნით, ისე უშუალოდ მათ 

შორისაც. საბოლოოდ კი მივიღეთ ის, რომ უახლოესი ისტორიის განმავლობაში რეგიონში 

არაერთი სისხლისმღვრელი დაპირისპირება გაიმართა. 

ამ შემთხვევაში ყურადღების გამახვილება მთიანი ყარაბაღის მეორე ომზე გვსურს, რომელიც 

სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის მიმდინარეობდა და რომლის შედეგებმაც რადიკალურად 

შეცვალა კავკასიის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა. ორ ერს შორის ტერიტორიული 

უთანხმოებები ჯერ კიდევ 1918 წლიდან დაიწყო, როდესაც რუსეთის იმპერია დაიშალა. თუმცა 

დამოუკიდებლობის მალევე დაკარგვის გამო ორმა სახელმწიფომ საკუთარი ინტერესების 

დაკმაყოფილება ვერ შეძლო. ვითარება განსაკუთრებით გამწვავდა 1988 წელს, როდესაც 

ნოგორნო-ყარაბაღის საკანონმდებლო ხელისუფლებამ მიიღო სომხეთთან მიერთების კანონი, 

სსრკ-ის დაშლის შემდეგ კი ამან სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის სამხედრო კონფლიქტი 

გამოიწვია. ამ დროიდან მოყოლებული ყარაბაღთან დაკავშირებით არსებული დაძაბულობის 

კერები რეგიონში ოდნავადაც კი არ განეიტრალებულა.  

ფაქტია, რომ ყარაბაღის ომის საკითხი დღემდე საკმაოდ აქტუალურია. ამას არაერთი ფაქტორი 

განაპირობებს. პირველ რიგში ის, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპერებები ხშირად 

ტერიტორიულ-პოლიტიკურის გარდა, ისტორიულ კონტექსტსაც ატარებს. ამის გარდა, 

საკითხი აქტუალურია საქართველოსთვისაც და იგი პირდაპირ ეხება ამ უკანასკნელს. ეს 

ლოგიკურია, რადგან ჩვენი ქვეყანაც სამხრეთ კავკასიის ნაწილია და აქ არსებული ნებისმიერი 

სახის დესტაბილიზაცია პირდაპირ უკუკავშირშია ჩვენს ეროვნულ ინტერესებთან. ამასთან 

ერთად, რეგიონში არსებულ დაპირისპირებებს ხშირად თავის სასარგებლოდ იყენებენ იმგვარი 

საგარეო ძალები, როგორიც მაგალითად რუსეთის ფედერაციაა. შესაბამისად, ალბათ უკვე 

ყველასთვის ნათელია, თუ რატომ უნდა გვესმოდეს ყარაბაღის გარშემო არსებული საკითხები 

კარგად. 

ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ჩვენი საკვლევი კითხვა შემდეგში მდგომარეობს: „რა 

პოლიტიკურ-ეკონომიკური საფრთხეები და რისკები გამოიწვია ყარაბაღის მეორე ომმა 

საქართველოსთვის?“  
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რაც შეეხება კვლევის მეთოდოლოგიას. საკითხის შესასწავლად გამოვიყენეთ კონტენტ-

ანალიზის მეთოდი. ასევე დამუშავდა მეორეული და მესამეული წყაროები (ელექტრონული 

ჟურნალები, საგაზეთო სტატიები და ა.შ).  

 

Abstract 

The fact that the Caucasus region has always been marked by conflict should not be news to anyone. 

Over the centuries, it was here that the interests of numerous empires came to the fore, which 

eventually led to controversy and bloodshed. Different states existed here at different times, although 

the political situation in the region did not change. This is probably not surprising, as the Caucasus is 

quite diverse in ethnicity, and therefore stirring up strife and rivalry between nations has always been 

a simple task. This was done by external forces both within the South Caucasus states and directly 

between them. Obviously this is the reason why a number of bloody confrontations had taken place in 

the region in recent history. 

In this case, we would like to focus on the second Nagorno-Karabakh war between Armenia and 

Azerbaijan, the consequences of which radically changed the geopolitical situation in the Caucasus. 

Territorial disputes between the two nations began as early as 1918, when the Russian Empire 

disintegrated. However, due to the loss of independence, the two states were unable to pursue their own 

interests. The situation was especially aggravated in 1988, when the Nagorno-Karabakh legislature 

passed a law on accession to Armenia, which sparked a military conflict between Armenia and 

Azerbaijan after the collapse of the USSR. Tensions over Karabakh haven’t been neutralized since then.  

The fact is that the issue of the Karabakh war is still quite relevant today. This is due to a number of 

factors. First of all, the fact that the Armenian-Azerbaijani confrontations often have a historical context 

as well as a territorial-political one. In addition, the issue is relevant for Georgia This is logical, because 

our country is also part of the South Caucasus, and any kind of destabilization here is directly related to 

our national interests. At the same time, conflicts in the region are often exploited by foreign powers 

such as the Russian Federation. Consequently, it is probably already clear to everyone why we need to 

understand the issues of Karabakh well. 

Based on all this, our research question is: ""What political-economic threats and risks did the Second 

Karabakh War cause for Georgia?""As for the research methodology. We used the content analysis 

method to study the issue. Primary and secondary sources (electronic journals, newspaper articles, etc.) 

were also developed. 
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რუსეთის პოლიტიკა არქტიკაში: ინტერესები და მიზნის მიღწევის 

მექანიზმები 

ვასიკო ხორავა, 

ნინო აბესაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

გლობალური დათბობა მთელი მსოფლიოსთვის რთულ თავსატეხად იქცა. თუმცა იმ დროს 

როდესაც, საერთაშორისო საზოგადოება ცდილობს გასამკლავებელ მექანიზმებზე შეთანხმებას, 

მოცემული პრობლემა წარმოადგენს განვითარების შესაძლებლობას, ისეთი 

სახელმწიფოსთვის, როგორიცაა რუსეთი. 

1920-იანი წლებიდან მოყოლებული არქტიკის რეგიონი საბჭოთა კავშირისთვის 

სტრატეგიულად მნიშნველოვან არედ აღიქმებოდა. ამაზე მეტყველებს 1926 წლის 15 აპრილს 

გამოქვეყნებული ბრძანება ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ არქტიკაში სსრკ-

ს სექტორის განსაზღვრასთან დაკავშირებით და 1932-1964 წლებში ჩრდილოეთის საზღვაო 

გზის მთავარი დირექტორატის არსებობა, რომლის ფუნქციონირების ფარგლებშიც 

საგრძნობლად გაიზარდა ტვირთბრუნვისა და გამტარუნარიანობის მაჩვენებლები რუსეთის 

ჩრდილოეთ რეგიონებში.  

აღნიშნული აღქმა მემკვიდრეობითობის ხასიათს ატარებს თანამედროვე რუსეთის 

კონტექსტში, რომელიც არანაკლებ სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს რეგიონს. არქტიკაში 

წარმოდგენილი ნახშირწყალბადოვანი რესურსები და შესაძლებლობა ყინულის დნობასთან 

ერთად „ჩრდილოეთის გზის“ გამტარუნარიანობის გაზრდისა ქმნის საფუძველს რუსეთის 

სამომავლო განვითარებისა.  

რუსეთის არქტიკულ ინტერესებს ახლავს სამხედრო განზომილებაც. ცივი ომის ეპოქამ აჩვენა 

წყალქვეშა ბირთვული რაკეტების ეფექტურობა. რუსეთი-დასავლეთის მიმდინარე 

დაძაბულობის გათვალისწინებით, კრემლისთვის მნიშვნელოვანია კოლის ნახევარკუნძლზე 

სტრატეგიულად განლაგებული ჩრდილოეთის ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

(2020 წლის დეკემბერს პრეზიდენტის ბრძანებით, მიენიჭა სამხედრო ოლქის სტატუსი - 

ერთადერთი ფლოტი ამ სტატუსით), ამ ფლოტით რუსეთის სამხედრო ძალის პროექცია და 

არქტიკის აკვატორიაში ტერიტორიული დისპუტის მიუხედავად, რესურსების ათვისება.  

მოცემულზე მეტყველებს გახშირებული სამხედრო წვრთნები რეგიონში და 2020 წელს 

დაწყებული რეგიონული სამხედრო ბაზების მოდერნიზება-რეაბილიტაციის პროცესის ფართო 

მასშტაბურობა. 

ამრიგად, მოხსენების მიზანი იქნება არქტიკაში რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური 

ინტერესების კონცეპტუალიზება, და იმ საშუალებების გამოყოფა, რომლითაც რუსეთი მიზნად 

ისახავს ინტერესების მატერიალიზებას. მოხსენება დაეფუძნება ანალიტიკური ნაშრომებისა და 

რუსეთის ხელისუფლების მიერ მიღებული სტრატეგიულ დოკუმენტების ანალიზს - 

„სტრატეგია 2035“ და ა.შ. 
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Abstract 

Global warming has become a difficult problem for the whole world. However, at a time when the 

international community is trying to come to a consensus on coping mechanisms, this problem became 

an opportunity for development for a state like Russia. 

Since the 1920s, the Arctic region has been perceived as a strategically important area for the Soviet 

Union. This is evidenced by the order issued on April 15, 1926, by the Central Executive Committee to 

designate the USSR sector in the Arctic and the existence of the Chief Directorate of the Northern Sea 

Route in 1932-1964, which significantly increased freight and through-put rates in northern Russia. 

This perception is hereditary in the context of modern Russia, which gives no less strategic importance 

to the region. The hydrocarbon resources in the Arctic and the ability to increase the availability of the 

""Northern Sea Route"" along with the melting ice form the basis for Russia's future development. 

Russia's interests in the Arctic are also accompanied by the military dimension. The Cold War era has 

shown the effectiveness of submarine nuclear missiles. Given the ongoing Russia-West tensions, it is 

important for the Kremlin to ensure the security of the North Fleet (In December 2020, by presidential 

decree, it was granted the status of a military district - the only fleet with this status), strategically 

located on the Kohl Peninsula, project Russian military force with this fleet and utilize resources despite 

the territorial dispute in the Arctic. 

This is evidenced by the increased military exercises in the region and the large-scale process of 

modernization-rehabilitation of regional military bases, which began in 2020. 

Thus, the purpose of the presentation will be to conceptualize Russia's military and economic interests 

in the Arctic and to identify the means by which Russia seeks to materialize its interests. Our 

presentation will be based on the analysis of analytical papers and strategic documents received by the 

Russian authorities - ""Strategy 2035"", etc. 

 

„ბრექსიტი“ და შოტლანდიელთა დამოკიდებულება ევროკავშირის 

მიმართ 

გიორგი ხაჩიძე, 

ნუციკო ძანძავა 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

2016 წლის 23 ივნისს დიდ ბრიტანეთში რეფერენდუმი გაიმართა. კითხვაზე - უნდა 

დაეტოვებინა თუ არა ქვეყანას ევროკავშირი, მოსახლეობის 51.89 % - მა დადებითი პასუხი 

გასცა. ეს გადაწყვეტილება ძალაში 2020 წელს შევიდა და ევროკავშირის ერთ-ერთმა წამყვანმა 

სახელმწიფომ ევროპული გაერთიანება საბოლოოდ დატოვა. ბრექსიტი - ევროკავშირიდან 

ბრიტანეთის გასვლა, თავისი ეკონომიკური მასშტაბურობიდან და ევროპის პოლიტიკურ დღის 
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წესრიგზე მოხდენილი გავლენიდან გამომდინარე ბოლო წლებში საერთაშორისო 

ურთიერთობების ცენტრალურ საკითხად იქცა. 

თუმცა, საინტერესოა, რომ ბრიტანეთში საკმაოდ დიდი იყო იმ მოქალაქეების რაოდენობაც, 

რომლებიც ევროკავშირში დარჩენას უჭერდნენ მხარს. ეს ნათლად გამოჩნდა შოტლანდიის 

შემთხვევაში, რადგანაც შოტლანდიელთა 62%-მა უარი თქვა ევროკავშირის დატოვებაზე, ამან 

კი, შოტლანდიასა და ინგლისს შორის არსებული პოლიტიკური უთახნმოების გაღრამავებას 

შეუწყო ხელი. ჯერ კიდე 2014 წელს, შოტლანდიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი 

ჩატარდა, რომელზეც მოსახლეობის 55%- მა მხარი დაუჭირა გაერთიანებულ სამეფოში 

დარჩენას. თუმცა, 2021 წელს, ბრექსიტის შედეგების დადგომასთან ერთად დაწყებული 

უთანხმოების შედეგად, შოტლანდიის პოლიტიკურ წრეებში დამოუკიდებლობის მეორე 

რეფერენდუმის დანიშნვაზე ალაპარაკდნენ. ევროგაერთიანების დატოვების მიმართ 

შოტლადნიელთა დამოკიდებულების საკითხის აქტუალობას პირველ რიგში განაპრიობებს 

თავად ბრექსიტის მასშტაბური პოლიტიკურ-ეკონომიკური გავლენა მსოფლიო პოლიტიკაზე 

და შოტალნდიელთა მხრიდან დამოუკიდებლობის თემით აპელირება, რაც პოტენციურად 

საკმაოდ დიდი დარტყმაა ბრიტანული პოსტ-კოვიდური ეკონომიკისთვის. 

აქედან გამომდინარე, საინტერესოა გამოვიკვლიოთ შოტლანდიის პრო-ევროკავშირული 

განწყობების საწყისები. შესაბამისად, კვლევის მიზანს წარმოადგენს “ბრექსიტის” 2016 წლის 

რეფერენდუმში შოტლანდიის განსხვავებული პოზიცია გამომწვევი მიზეზების დადგენა და 

გაანალიზება. საკვლევი კითხვა კი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდება - რა მიზეზების გამო 

დაუჭირა შოტლანდიამ მხარი ევროკავშირში დარჩენას? საკვლევ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის 

მიზნით, კვლევა ეყრდნობა პირველად და მეორეულ წყაროებს - “ბრექსიტთან” დაკავშირებულ 

სტატისტიკურ მონაცემებს და წამყვანი საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების ავტორთა 

მოსაზრებებს. 

 

Abstract 

In June, 2016 the United Kingdom held a referendum, in which 51.89% of the population voted to leave 

the European Union. This decision was historically significant, for the UK became the first state to ever 

leave the EU. After the long and challenging process of negotiations, the decision finally came into force 

in 2020. Brexit - Britain's exit from the EU has become a central issue in international relations in recent 

years due to its influence on Europe's future political agenda. 

However, there was also a fairly large number of citizens in the UK who supported staying in the EU. 

This was made clear in the case of Scotland, as 62% of Scots refused to leave the EU, which in turn 

contributed to the deepening of political controversy between Scotland and England. Back in 2014, 

Scotland held an independence referendum in which 55% of the population supported staying in the 

United Kingdom. However, as a result of the controversy over Brexit in 2021, Scottish politicians started 

talking about calling the second independence referendum. The Scottish people’s attitude towards 

leaving the European Union is especially important, due to the large-scale political and economic 

influence of Brexit itself on world politics and the effect Scottish pursuit of independence will have on 

the British post-covid economy. 

It is therefore important to explore the origins of the Scottish pro-EU attitude. Accordingly, the aim of 

the study is to identify and analyze the reasons that led to Scotland's different position in the 2016 Brexit 
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referendum. The research question is - why did Scotland support staying in the EU? To answer the 

question, the study relies on primary and secondary sources - Brexit-related statistics and the opinions 

of authors of influential international scientific publications. 

 

პალესტინელ ქალთა მიმართ არსებული გენდერული დისკრიმინაციის 

გამომწევევი მიზეზები და შედეგები ისრაელ-პალეტსინის კონფლიქტის 

პირობებში 

მარიამ ნიგურიანი, 

თეკლა აბჟანდაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დღევანდელი მსოფლიოს მიზანია მშვიდობის შენარჩუნება და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

ხელშეწყობა. მიუხედავად ამისა, 21-ე საუკუნე სავსეა სხვადასხვა ტიპის კონფლიქტით. 

აღნიშნულ ნაშრომში ჩვენ განვიხილავთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიცაა კონფლიქტი 

ისრაელსა და პალესტინას შორის და მის პირობებში ჩამოყალიბებულ და განხორციელებულ 

დისკრიმინაციას გენდერული ნიშნით. ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი ათწლეულების 

განმავლობაში ხასიათდებოდა საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობებით, რასაც უფრო მეტად 

აღრმავებს ორ ქვეყანას შორის არსებული რელიგიური თუ კულტურული განსხვავებები. ეს 

თემა ძალზედ აქტუალურია, რადგან წარმოადგენს ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ უმთავრეს 

გამოწვევას, შესაბამისად, იგი გავლენას ახდენს არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ სოციალურ 

საკითხებზეც.  

ჩვენ გვსურს განვსაზღვროთ და გავაანალიზოთ, თუ რა კავშირი არსებობს ისრაელ-

პალესტინის კონფლიქტსა და პალესტინელი ქალების დისკრიმინაციულ ყოფას შორის. 

გასული საუკუნის მიწურულიდან ფემინისტური თეორია საერთაშორისო ურთიერთობებში 

საგრძნობლად განვითარდა და დამკვიდრდა მსოლფიოს მასშტაბით, შესაბამისად 

საერთაშორისო არენაზე არსებული კონფლიქტების ფემინისტური პერსპექტივიდან განხილვა 

აქტუალური გახდა. სწორედ ამიტომ, ნაშრომის მიზანია ისიც, რომ ხაზი გავუსვათ ამ 

პრობლემის მნიშვნელობას და მისი გადაჭრის გზების ძიების აუცილებლობას. ჩვენი საკვლევი 

კითხვაა - როგორ გავლენას ახდენს ისრაელსა და პალესტინას შორის არსებული 

კონფლიქტური ურთიერთობა პალესტინელ ქალთა დისკრიმინაციაზე? 

სტატიის შესავალ ნაწილში მოკლედაა განხილული ისრაელ-პალესტინას შორის არსებული 

დაძაბული ვითარება და მისი ხელშემწყობი ფაქტორები, რაც ორივე მხარეს გენდერული 

ნიშნით უთანასწორობასაც უწყობს ხელს. სტატიის შემდგომ ნაწილებში გაანალიზებულია 

აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული ლიტერატურა, შემდგომში კი შედეგის სახით ნაჩვენებია 

სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, რეალური ქეისი, რომელიც ნათლად ადასტურებს ჩვენ 

მიერ განხილულ პრობლემის რეალურობას.  

კვლევის ამოცანაა, წარმოაჩინოს ის პოლიტიკური თუ სოციალური მიზეზები, რომლებსაც 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ კონფლიქტის ზონაში გენდერული კუთხით არაჯანსაღი 
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გარემოს შექმნაში. გარდა ამისა, ჩვენი ამოცანაა, ვაჩვენოთ, რომ აღნინიშნული საკითხი 

აუცილებლად იმსახურებს საერთაშორისო თუ ლოკალური საზოგადოებების ყურადღებას, 

რამეთუ ნებისმიერი სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია, 

დაცული იყოს ნებისმიერი ადამიანის უფლება.  

 

Abstract 

Nowadays the goal of the world is to maintain peace and promote human rights. Yet the 21st century is 

full of different types of conflict. In this paper, we discuss an important issue, such as the conflict 

between Israel and Palestine and the gender-based discrimination established and implemented on its 

grounds. The Israeli-Palestinian conflict has been characterized by rather tense relations for decades, 

further exacerbated by religious or cultural differences between the two countries. This topic is very 

relevant because it is one of the main challenges in the Middle East, therefore, it affects not only political 

but also social issues. 

We want to define and analyze the connection between the Israeli-Palestinian conflict and the 

discriminatory existence of Palestinian women. Since the end of the last century, feminist theory has 

developed significantly in international relations and has been established throughout the world, hence 

the discussion of conflicts in the international arena from a feminist perspective has become relevant. 

That is why the aim of the paper is to emphasize the importance of this problem and the need to find 

ways to solve it. Our research question is - How does the conflicting relationship between Israel and 

Palestine affect discrimination against Palestinian women? 

The introductory part of the article briefly discusses the tense situation between Israel and Palestine and 

the factors that contribute to it, which also contributes to gender inequality on both sides. In the 

following parts of the article, the literature related to this topic is analyzed, and then various statistics 

are shown as a result, a real case that clearly confirms the reality of the problem we are discussing. 

The aim of the research is to identify the political or social reasons that make a significant contribution 

to creating a gender-unhealthy environment in the conflict zone. In addition, our task is to show that 

this issue definitely deserves the attention of international or local communities, because it is essential 

for the democratic development of any state, to protect the human rights of any person. 

 

ქვეითსაწინაადეგო სახმელეთო ნაღმების აკრძალვა- ადამიანის 

უსაფრთხოება 

ნანა ადეიშვილი, 

სალომე ვარამიშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე სტატია მიზნად ისახავს, მიმოიხილოს და გააანალიზოს ის წინააღმდეგობები, 

რომლებიც ქვეითსაწინააღმდეგო სახმელეთო ნაღმების განიარაღებას უშლიდა ხელს. 
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მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა აღნიშნული პროცესის შედეგების განხილვას და ასევე 

სტატია მკითხველს სთავაზობს განსხვავებული იდეების ანალიზს. ეს ყველაფერი იძლევა 

საკითხთან დაკავშირებული მრავალფეროვანი არგუმენტების გაცნობისა და გაანალიზების 

საშუალებას, რის შედეგადაც შესაძლებელი ხდება უკვე არსებული პოზიციების შეცვლა ან 

გამყარება. 

საკითხის აქტუალობას განაპირობებს მისი პრობლემატური და დიდი ხნის განმავლობაში 

საკმაოდ არაკონტროლირებადი ხასიათი. პირველყოფილური საზოგადოების პერიოდიდან 

მოყოლებული ადამიანი კონკურენციისა და თვითგადარჩენის პირობებში დღემდე ცდილობს, 

რომ სხვა ადამიანთან გამკლავების გზები მონახოს. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ ხალხის 

დახოცვის უამრავი მეთოდი არსებობს. ერთ-ერთი ასეთი სასტიკი მეთოდი, რომლის 

შედეგებიც მომავალში არაკონტროლირებადი გახდა - ქვეითსაწინააღმდეგო სახმელეთო 

ნაღმებია. საბედნიეროდ, დღეს მათ წინააღმდეგ ბევრი შეზღუდვა არსებობს და რომ არა ისინი, 

აუცილებლად კატასტროფის წინაშე აღმოვჩნდებოდით მისი საშინელი ეფექტიდან 

გამომდინარე, რომელიც ვრცელდება არა მხოლოდ მებრძოლებზე, რომლებიც მოწინააღმდეგე 

მხარეს შეიძლება წარმოადგენდნენ, არამედ - მშვიდობიან მოსახლეობაზეც.  

ამასთან, ნაშრომის მიმართ ინტერესს ზრდის ისეთი ფაქტორების ანალიზი, რომლებმაც დღეს 

საერთაშორისო მშვიდობა მოგვიტანა და ჩვენც პასუხისმგებლობას გვაკისრებს, რომ 

სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრები ვიყოთ, რადგან ახლო წარსულში ადამიანები 

ჩვენი უსაფრთხოებისთვის დაუპირისპირდნენ ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების გამოყენებას. 

რბილმა დიპლომატიამ და საშუალო ძალის მქონე ქვეყნების ლიდერობამ საბოლოოდ წარმოშვა 

ადამიანთა დაცვის კონცეფციები. მთელმა ამ პროცესებმა, მიგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომ 1997 

წელს 122-მა სახელმწიფომ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომელიც თავისმხრივ კრძალავდა 

სახმელეთო ნაღმების გამოყენებასა და გაყიდვას. 

იმისათვის, რომ ნაშრომში წარმოდგენილი ინფორმაცია მკითხველისათვის საინტერესო და 

მრავალფეროვანი ყოფილიყო, გავეცანით როგორც ადგილობრივ, ასევე - უცხოურ 

ლიტერატურას. ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევის რაოდენობრივმა მეთოდმა (ონლაინ 

კითხვარმა) კი ცხადყო, რომ დღესდღეობით აღნიშნული პრობლემა და მასთან 

დაკავშირებული ოტავის პროცესი ახალგაზრდების ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, რადგან 

აშკარაა, რომ სახელმწიფოთა თანამშრომლობასა და ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა პატივისცემას დღეს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.  

 

Abstract 

The purpose of this article is to review and analyze the obstacles that have hindered the disarmament 

of anti-personnel land mines. Significant attention is paid to discussing the results of this process and it 

also offers the reader an analysis of different ideas. All this helps us to identify and analyze a variety of 

arguments related to the issue, making it possible to change or reinforce existing positions. 

The urgency of a particular issue is determined by its problematic and for a long time quite 

uncontrollable nature. From the period of primitive societies, people are still trying to find ways to deal 

with other people in the face of competition and self-preservation. Consequently, it is natural that there 

are numerous methods of killing people. One such cruel method, the consequences of which have 

become uncontrollable in the future - is anti-personnel land mines. Fortunately, there are many 
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restrictions against them today, and if they were not, we would inevitably face a catastrophe due to its 

terrible effect, which extends not only to fighters who may be on the opposing side but also to civilians. 

At the same time, the interest is enhanced by the analysis of the factors that have brought us 

international peace and we have a responsibility to be active members of civil society because in the 

recent past people have opposed the use of anti-personnel mines for our safety. Mild diplomacy and the 

leadership of middle-power countries formed human protection concepts. All of these processes led to 

the conclusion that in 1997, 122 states signed an agreement that prohibited the use and sale of 

landmines.  

In order to make the information interesting and varied for the readers, we studied both local and 

foreign literature. The quantitative method of the research (online questionnaire) conducted by us 

revealed that this problem and related Ottawa process are interesting to young people today because it 

is clear that cooperation between states and respect for human rights and fundamental freedoms have a 

big importance today. 

 

თბილისის მერიის მიერ ინიცირებული ახალი სატრნასპორტო 

სააბონენტო სისტემა და ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ 

მდგომარეობასთან მისი თავსებადობა 

მარიამ კვეტენაძე, 

მელანო ბერიძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს დედაქალაქის მერმა, 2021 წლის 22 დეკემბერს განაცხადა, რომ 2022 წლიდან 

იმოქმედებს ახალი სააბონენტო სისტემა,რომლის შედეგადაც თბილისში საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით მგზავრობის წესები იცვლება. მერის განცხადებით, ახალი საგადასახადო 

სისტემა ყველა სახის ტრანსპორტს, მათ შორის: მეტროს, ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებს 

გააერთიანებს. ამდენად, ულიმიტო მგზავრობის ღირებულება(90 წუთი) ახლანდელ ტარიფთან 

შედარებით ორჯერ გაიზრდება და 1 ლარს შეადგენს. თბილისის მერიის განმარტებით,ამ ტიპის 

საგადასახადო სისტემა მგზავრის ნებაზეა დაფუძნებული და მისი მიზანი საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის აქტიური მომხმარებელი მოქალაქეების წახალისებაა. ამ სისტემის კიდევ უფრო 

გამართული მუშაობისთვის, თბილისის მერიის ინაციატივით,იგეგმება სააბონენტო ბარათების 

შემოღება, რომლის მეშვეობითაც მგზავრები შეძლებენ აირჩიონ დროის ის 

ხანგრძლივობა(90წთ,1 დღე,1 კვირა,1 თვე,3 თვე,6 თვე,1 წელი),რომლის განმავლობაშიც 

კონკრეტული სააბონენტო ბარათით ისარგებლებენ.  

პრობლემის აქტუალობას განაპირობებს ისიც,რომ ახალი სააბონენტო სისტემა სრულად არ 

ითვალისწინებს ინდივიდის საჭიროებებს,კერძოდ, ინდივიდი, რომელიც იშვიათად იყენებს 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, იხდის ბევრად მეტს, ვიდრე ამ ცვლილებამდე გადაიხდიდა. 

თბილისის მერიის ამ განცხადებას საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. 

გამოიკვეთა უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ახლებური სააბონენტო სისტემა არ 
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არის თავსებადი იმ სახელფასო სისტემასთან,რომელიც საქართველოშია და ევროპის 

წარმატებული ქვეყნებიდან ამ სისტემის გადმოღება, ქართულ რეალობაში 

უსარგებლოა,რადგან იგი საქართველოს ეკონომიკურ პოტენციალთან მიმართებაში 

არარელევანტურია. საქართველოს მთავრობა სააბონენტო სისტემის სარგებლიანობას 

ეკოლოგიაზე ზრუნვასაც უკავშირებს- თბილისის ვიცე-მერის განცხადებით,საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის აქტიურ მოხმარებაზე ორიენტირებული გადახდის სისტემა მოქალაქეს 

წაახალისებს და გარკვეულწილად,უბიძგებს კიდეც ნაკლებად გამოიყენოს საკუთარი 

ავტომობილი და შესაბამისად, შეძენილი ვადიანი ბარათი მაქსიმალურად მოიხმაროს.  

კვლევის მიზანია დავადგინოთ რამდენად თავსებადია თბილისის მერიის მიერ ინიცირებული 

სააბონენტო სატრანსპორტო სისტემის რეფორმა დღეს ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ 

მდგომარეობასთან.  

კველვის მიზნიდან გამომდინარე, დავისახეთ შემდეგი ამოცანები:  

1. შევისწავლოთ რა კორელაცია მყარდება ახალ სატრანსპორტო საბონენტო სისტემასა და 

საქართველოში მოქმედ სახელფასო სისტემას შორის;  

2. დარგის ექსპერტების მოსაზრებების გათვალისწინებით,განვსაზღვროთ რა გამოწვევებთან 

და რისკებთაც შეიძლება ასოცირდებოდეს არსებული რეფორმა; 

3. განვსაზღვროთ,როგორ აფასებს საზოგადოება თბილისის მერიის განცხადებას და რა 

ძირითადი არგუმენტებით ამყარებს საკუთარ მოსაზრებას;  

პირველადი სოციოლოგიური მონაცემების მოსაპოვებლად გამოყენებული იქნება თვისებრივი 

და რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები კომბინირებულად. რაოდენობრივი 

კვლევის ფარგლებში,ინტერნეტგამოკითხვის მეთოდის გამოყენებით,შევეცდებით 

დავადგინოთ საზოგადოების დამოკიდებულება აღნიშნული რეფორმის მიმართ. რაც შეეხება 

თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთ მეთოდს,სიღრმისეულ ინტერვიუს,ამ მეთოდის გამოყენებით 

კონკრეტული დარგის სპეციალისტების შეხედულების შესწავლის საფუძველზე 

განვსაზღვრავთ,რა რისკებს ან სარგებელს შეიძლება შეიცავდეს ზემოაღნიშნული რეფორმა.  

კვლევის შედეგად მოველით, რომ საზოგადოებას ექნება ურთიერთსაპირისპირო მოსაზრებები 

და არგუმენტები სააბონენტო სატრანსპორტო სისტემის რეფორმის გატარებასთან 

დაკავშირებით,ხოლო დარგის სპეციალისტები განსაზღვრავენ იმ რისკებსა და 

სარგებელს,რომლებიც ამ რეფორმის განხორციელებას შეიძლება ახლდეს.  

 

Abstract 

New transport subscription system initiated by Tbilisi City Hall and its compatibility with the current 

economic situation in Georgia  

on December 22, 2021 mayor of the capital of Georgia, announced that from 2022 a new subscription 

system will be effective, as a result of which the rules of public transport in Tbilisi will change. 

According to the mayor, the new tax system will integrate all types of transport, including subway, 

buses, and minibuses. Thus, the cost of unlimited travel (90 minutes) will double compared to the 

current tariff and amount to 1 GEL. According to the Tbilisi City Hall, this type of tax system is based 

on the will of the passenger and aims to encourage citizens who are active users of public transport. For 

the further operation of this system, at the initiative of Tbilisi City Hall, it is planned to introduce 
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subscription cards, through which passengers will be able to choose the length of time (90 minutes, 1 

day, 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year) during which they will use a specific subscription 

card. 

The urgency of the problem is also because the new subscription system does not fully meet the needs 

of the individual. In particular, the individual, who rarely uses public transport, pays much more than 

he would have paid before this change. This statement of the Tbilisi City Hall was followed by mixed 

assessments in the society. There was also dissatisfaction with the fact that the new subscription system 

is not compatible with the payroll system in Georgia, and the transfer of this system from successful 

European countries is useless in the Georgian reality, as it is irrelevant to Georgia's economic potential. 

The Government of Georgia also links the benefits of the subscriber system to the care of the 

environment - according to the Vice-Mayor of Tbilisi, the payment system focused on the active use of 

public transport will encourage citizens to use their car and therefore use the purchased term card. 

The research aims to determine how compatible the reform of the subscriber transport system initiated 

by the Tbilisi City Hall is with the current economic situation in the country. 

For the study, we set the following tasks: 

1. To study the correlation between the new transport subscriber system and the current wage system 

in Georgia; 

2. Taking into account the views of experts in this field, identify the challenges and risks that may be 

associated with the existing reform; 

3. Determine how the society evaluates the statement of the Tbilisi City Hall and what are the main 

arguments to build their opinion; 

Qualitative and quantitative sociological research methods will be used in combination to obtain 

primary sociological data. In the framework of quantitative research, using the method of Internet 

surveys, we will try to determine the public attitude towards this reform. As for one of the methods of 

qualitative research, in-depth interview, using this method, based on a study of the views of specialists 

in a particular field, we determine what risks or benefits may be contained in the above reform. 

As a result of the research, we expect that society will have different opinions and arguments regarding 

the reform of the subscriber transport system, while the specialists in the field will identify the risks and 

benefits that may accompany the implementation of this reform. 
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ჰიბრიდული ომი რუსულ სამხედრო თეორიაში, უკრაინაში მიმდინარე 

მოვლეების მაგალითზე 

ქრისტინა კვაჭანტირაძე, 

თორნიკე სახურია 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ჰიბრიდული ომი რუსულ სამხედრო თეორიაში, უკრაინაში მიმდინარე მოვლეების 

მაგალითზე 

რუსეთში სამხედრო თეორიტიკოსების მიერ შექმნილ ,,მომავლის ომის’’ მოდელს 

განსაკუთრებული გამოხმაურება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა შესძინა. კრემლმა 

სწორედ აღნიშნული მოდელის გამოყენებით განახორციელა სუვერენული უკრაინის 

ტერიტორიების ნაწილის ანექსია და შექმნა თითქოსდა ეთნიკური კონფლიქტის ნიადაგზე 

აღმოცენებული დესტაბილიზაციის კერები. RAND CORPORATION-ის სტატიაში 

,,understanding Russian hybrid warfare’’ ნათქვამია, რომ რუსეთი ჰიბრიდულ ომს რიგი ძირითადი 

მიზნების მისაღწევდად იყენებს. უპირველესად, ეს ნატოს დასუსტება და პროდასალური 

მთავრობებისთვის ძირის გამოთხრაა. ამრიგად, ჰიბრიდული ომის რუსული თეორიის გაგება 

მეტად მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ დასავლეთისთვის, არამედ საქართველოსთვისაც.  

,,ახალი ამბის’’ ფორმატში თვალსაზრისის ჩართვა, როგორც ფაქტისა და მოსაზრების აღრევის 

მაგალითი ხშირად გვხდება ,,სპუტნიკის’’ არაერთ სტატიაშიც. უკანასკნელ ასეთ 

მედიაპროდუქტებს შორისაა პენტაგონის სპიკერის, ჯონ კირბის მიერ ხუთშაბათს გაკეთებულ 

განცხადებასთან დაკავშირებული ,,ახალი ამბების’’ ფორმატის სტატია, რომელშიც 

ჟურნალისტი რუსული მხარის მიერ პროვოკაციულიყალბი ვიდეოს შესაძლო გავრცელების 

აუცილებლობას დაუსაბუთებლად აფასებს და დასძენს, რომ ამ შინაარსის ამსახველი კადრები 

უკვე არსებობს, როცა 2014 წელს მსოფლიომ ომში გარდაცვლილი არაერთი უკრაინელი იხილა.  

კვლევის თეორიულ ჩარჩოდ გამოვიყენებთ როგორც მეორადი მონაცემების ანალიზს, ისე 

ტრიანგულაციურ მიდგომებს ( თვისებრივი კვლევის შერეული მეთოდების ერთდროულად 

გამოყენება). მეთოდოლოგიის ცენტრალური ფოკუსი და საკვლევი ობექტი რუსული 

საინფორმაციო არხები და მათი რეგიონალური ფილიალები იქნება. განსაკუთრებული 

ყურადღება გამახვილდება, Russia Today-ზე. დღეს RT კრემლის აქტიური პროპაგანდის მთავარ 

მექნიზმს წარმოდგენს. პროპაგანდისტული, ანტიდასავლური და ანტილიბერალური მანქანა, 

ათეულობით სატელევიზიო სადგურის, მილიონობით ტროლ-ბოტსა და ახალდაფუძვნებულ 

საააგენტო ,,სპუტნიკს’’ ფლობს, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარულია საბჭოთა კავშირის 

ყოფილ წევრებში, მათ შორის-საქართველოშიც.  

რაოდენობრივი კვლევით, კერძოდ, კონტენტ-ანალიზის გამოყენებით, შევისწავლით რუსულ 

სატელიტებზე არსებულ ინფორმაციას.  

ვფიქრობთ, ჩვენს კვლევას სათანადო წვლილი ექნება რუსული პროპაგანდის წინაამღდეგ 

ბრძოლაში.  
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Abstract 

The Hybrid Warfare in Russian Military Theory: The Case of Military Tensions in Ukraine 

The model of ‘’future warfare’’ which was created in Russia by military experts, is widely discussed in 

parallel with the ongoing Russian-Ukrainian tensions near Ukrainian border. Kremlin has used this 

method to annex parts of Ukraine and establish zones of unstable situation, ‘’based on ethnic conflicts’’ 

as conceptualized by Russia. The RAND CORPORATION article ""Understanding Russian hybrid 

warfare"" states that Russian-made hybrid wars have specific goals. First and foremost, it is weakening 

NATO and undermining pro-Western governments. Thus, understanding the Russian theory of hybrid 

warfare is crucial, not only for the West but also for Georgia. 

Inclusion of a point of view in the format of ""news"" as an example of the confusion of fact and opinion 

is often found in many articles of ""Sputnik"". Recent media outlets include a ""news"" article in 

connection with a statement by Pentagon spokesman John Kirby on Thursday. In the above-mentioned 

article, the journalist doubts the need for the Russian side to spread a provocative fake video, adding 

that footage of this content already exists, wherein in 2014 the world saw many Ukrainians killed in the 

war. The use of such a context by a journalist when it is not even required by a format should be related 

to concrete goals. Thus, the analysis of the methods used in other propaganda articles will help us to 

identify the latter. 

We will use both secondary data analysis and triangulation approaches as a theoretical framework for 

the research. The central focus and research object of the analysis will be Russian news channels and 

their regional branches. Particular attention will be paid to Russia Today. RT is the main mechanism of 

active propaganda of the Kremlin. It owns an anti-Western, and anti-liberal propaganda machine, with 

dozens of television stations, millions of troll bots, and the newly established agency Sputnik, which is 

especially popular in the former Soviet Union, including Georgia. Quantitative research, in particular, 

using content analysis, will be used to study the information available on Russian satellites. We assume 

that our research will make a proper contribution to the fight against Russian propaganda. 

 

მინსკის ხელშეკრულების შედეგები რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის 

პრიზმაში 

მარიამ ლაშხია, 

ანა აბრამიძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

მინსკის ხელშეკრულების პირობების იმპლემენტაციაზე საუბრები უკრაინა-რუსეთის 

მიმდინარე კრიზისის დროს გააქტიურდა. Თუმცა, საერთაშორისო საზოგადოება თანხმდება, 

რომ ხელშეკრულება თავისი არსით პრობლემურია, რადგან სხვადასხვა არასასურველი და 

გაუთვალისწინებელი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, განსაკუთრებით რუსეთის 

მხრიდან. “Თინსკის პროტოკოლი” 2014 წლის 5 სექტემბერს სამმხრივი მოლაპარაკებებით შედგა 

და უკრაინაში შექმნილი კრიზისული მდგომარეობის განმუხტვას ისახავდა მიზნად. 
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შეთანხმება გულისხმობდა დონეცკისა და ლუგანსკის სტატუსის აღიარების გარეშე ცეცხლის 

შეწყვეტის მიღწევას და სიტუაციის სტაბილიზაციას. Თმის გამო, რომ აღნიშნული 

ხელშეკრულების პირობები არ სრულდებოდა და ვერც სტაბილურობას უზრუნველყოფდა, 

2015 წელს კვლავ მინსკში მოეწერა ხელი შეთანხმებას, რომელიც პირველი ხელშეკრულების 

შემავსებელი უნდა ყოფილიყო და ამავდროულად, ითვალისწინებდა 13 მნიშვნელოვან 

პუნქტს. Თღნიშნული პუნქტები გულისხმობდა როგორც კონფლიქტის დარეგულირებას, ისე 

სხვა პოლიტიკურ საკითხებს, Თათ შორის: დონეცკისა და ლუგანსკის სტატუსის გადახედვას, 

ცვლილებებს უკრაინის კონსტიტუციაში, დეცენტრალიზაციას და ამავე ტერიტორიებზე 

არჩევნების ჩატარების პირობებს.  

უკრაინის საზღვართან შექმნილი უკიდურესად დაძაბული და არაპროგნოზირებადი 

სამხედრო-პოლიტიკური ვითარების ფონზე საერთაშორისო თანამეგობრობა ყურადღებას 

ამახვილებს დიპლომატიის მნიშვნელობასა და მინსკის შეთანხმების აღსრულებაზე. Თუმცა, 

არსებობს სერიოზული საფრთხე, რომ რუსეთმა ხელშეკრულების პირობები პოლიტიკურ 

ბერკეტად გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ, რაც ართულებს გადაწყვეტილებას 

ხელშეკრულების იმპლემენტაციის კრიზისის განმუხტვისთვის გამოსაყენებლად. Თესაბამისად, 

კვლევის მიზანია გავაანალიზოთ: 1. მისნკის ხელშეკრულების სადავო ასპექტები, რომლებმაც 

რუსეთის პოზიციების გამყარებას შეიძლება შეუწყოს ხელი; 2 რამ შექმნა სიტუაცია, რომელშიც 

მინსკის შეთანხმების აღსულება ან არ აღსრულება შესაძლოა თანაბრად საფრთხისშემცველი 

იყოს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისთვის. Თღნიშნული 

კვლევით პასუხი გაეცემა შეკითხვას: Თა შედეგები მოიტანა მინსკის ხელშეკრულებამ და 

როგორი როლი შეიძლება ითამაშოს მან რუსეთ-უკრაინის მიმდნარე კონფლიქტში? 

კვლევა ეყრდნობა თვისებრივ მეთოდებს. მათ შორის, დოკუმენტების შესწავლის მეთოდს, 

რომლის საშუალებითაც გავაანალიზეთ მინსკის შეთანხმების სადავო ასპექტები და ის 

პუნქტები, რომელთა განხორციელება და აღსრულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

უკრაინაში რუსული ინტერესების მისაღწევად. პირველადი და მეორეული წყაროების 

დამუშავების შედეგად კი გამოვლინდა მინსკის ხელშეკრულების როლი და მოსალოდნელი 

შედეგები უკრაინა-რუსეთის მიმდინარე კრიზისთვის. 

 

Abstract 

Current Ukraine-Russia crisis intensified discussions on implementation of the Minsk agreement. 

International community argues that the Minsk agreement is far from perfect as it contains 

contradictory provisions and offers a way to talk to Russia while pressuring it not to invade further. The 

“Minsk Protocol” held on September 5, 2014 aimed at easing the tensions in Ukraine, achieving ceasefire 

and de-escalation without recognizing the status of Donetsk and Lugansk. Since it came out that the 

terms of the agreement were not fulfilled in 2015 an agreement was signed again in Minsk, which was 

to be the complement of the first agreement. Nine of the agreement’s 13 points cover conflict 

management, Four other sections address political matters including elections in Donbas, constitutional 

reform and the process of re-establishing ‘full control’ over the Ukraine/Russia border by the Ukrainian 

authorities. 

Minsk Agreements are essential to the current diplomatic process as a way of defusing the current 

Russian military build-up and finding a lasting settlement of Russia’s war in eastern Ukraine. However, 

Minsk-2 is not an easy document to grasp and can therefore be read in quite different ways.  
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Accordingly, the aim of the study is to analyze: 1. The contentious aspects of the Minsk Agreement, 

which may contribute to the strengthening of Russia's position; 2. situation in which the 

implementation or non-implementation of the Minsk Agreement could be equally threatening to the 

territorial integrity and sovereignty of Ukraine. 

Research is based on qualitative methods: the method of document analysis, through which we analyzed 

the disputed aspects of the Minsk Agreement. Elaboration of primary and secondary sources revealed 

the role of the Minsk agreement and the potential consequences for the current Ukraine-Russia crisis. 

 

ხელისუფლების პოლიტიკა რელიგიური უმცირესობების მიმართ: 

ქობულეთისა და ბუკნარის შემთხვევების შედარების ანალიზის 

მაგალითზე 

არჩილ წივილაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს რელიგიური სტრუქტურა ისტორიული და პოლიტიკური ფაქტორებიდან 

გამომდინარე ცვალებადია .როგორც ვიცით, საქართველოში რელიგიური ჯგუფების 

თანაარსებობა არახალია. ამაზე მეტყველებს ფაქტებიც. მაგალითისთვის, 2014 წლის 

საყოველთაო აღწერაში აღმსარებლობის შესახებ, საქართველოს მოსახლეობის 83,4% 

მართლმადიდებელია, 10,7%-მუსლიმი, ხოლო 2,9% სომეხთა სამოციქულო 

მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრია. ამათ გარდა ვხვდებით:პროტესტანტებს, იეჰოვას 

მოწმეებს, კათოლიკეებსა და იეზიდიზმის მიმდევრებსაც კი. თუმცა,ამ ყველაფრის ფონზე, 

რელიგიურმა კონფლიქტებმა საქართველოს არაერთ რეგიონში იჩინა თავი. მაგალითად, 

გურიაში, აჭარაში, კახეთსა და ქართლში კონფლიქტი უკიდურესად გამწვავდა. ამ მხრივ 

საინტერესოა, შევისწავლოთ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 

გატარებული პოლიტიკა რელიგიური უმცირესობების მიმართ, ბუკნარისა და ქობულეთის 

შემთხვევების შედარების მაგალითზე. საკითხის აქტუალურობასა და მნიშვნელობაზე ის 

ფაქტიც მეტყველებს, რომ დემოკრატიის გზაზე მდგარი საქართველოსთვის, უკიდურესად 

მნიშვნელოვანია, თუ როგორი იქნება ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები 

რელიგიურ უმცირესობათა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის. შესაბამისად,საკვლევი 

კითხვები შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: 1-როგორია ცენტრალური და ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკა რელიგიური უმცირესობების მიმართ; 2-რით 

განსხვავდება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკა ბუკნარისა და 

ქობულეთის შემთხვევებში. კვლევის მიმდინარეობისას შესაძლებელი იქნება პასუხი გავცე 

ნაშრომის უმთავრებს კითხვებსა და მთავარ იდეას-რელიგიურად კონფლიქტურ ადგილებში, 

კერძოდ, ბუკნარსა და ქობულეთში, თუ როგორია ცენტრალურ და ადგილობრივ 

ხელისუფალთა მიერ ნაკარნახევი და დაგეგმილი პოლიტიკა რეალობასა და იდეაში. მოცემულ 

ნაშრომში გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდი - დოკუმენტის 

ანალიზი(საქართველოს მთავრობის დადგენილება - „საჯარო საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნისა და დებულების 
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შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2014 წლის წლის 19 თებერვლის ნომერ 177 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე), რომელიც შეეხება მთავრობის დადგენილებებს ეთნიკური 

უმცირესობების მიმართ. რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული 

კომისიისა(ECRI) და ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის ევროპული ჩარჩო კონვენციის(ჩარჩო 

კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ 01/02/1995)(FCNM) შეფასებსა და 

რეკომენდაციებს. კვლევის მთავარი ორიენტირი ცენტრალური ხელისუფლებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკა იქნება რელიგიური უმცირესობების მიმართ, 

რაც, გაანალიზდება ქობულეთში 2014 წელს, ხოლო სოფელ ბუკნარში 2020 წელს 

განვითარებული მოვლენების საფუძველზე. 

 

Abstract 

Religious structure of Georgia is changeable due to historical and political factors. As we know co- 

existance of religious groups is not a new thing for Georgia. And the following is proved by facts. For 

example according to general population census held in 2014 , 83, 4, % of population is orthodox, 10,7 

Muslims and 2,9 belong to Armenian orthodox church besides that protestant ,Jehovah's Witnesses, 

Catholics and even worshipers of Yazidism . However religious conflicts have happened in different 

parts of Georgia. For example in regions fo khakheti, Guria and Adjara the situation was quite tensed. 

For this very reason it has become extremely important to study the problem by comparing the incidents 

which took place in Buknari and Kobuleti. The importance and significance of the issue is evident in 

term of democratic development of the country as well as the steps taken by its authority to integrate 

religious minorities into society. Hence the researched issues are following: 1) to determine the policy 

of the central as well as local authorities towards religious minorities . 2) what is the primary difference 

in policies chosen by local authorities in case of Buknari an Kobuleti respectively. during the research 

it will be possible to answer the main questions of the presented work and to its main idea - what is the 

planned and dictated policy of the central and local authorities pursued in regions of religious tension 

such as Buknari and Kobuleti in realty and as a goal. Qualitative method is used while writing the 

following work -the analyze of the document. ( Amendment to Resolution N 177 of Georgian 

government, 2014. 19 .02 ON THE ESTABLISHMENT and provisions OF THE LEGAL ENTITY UNDER 

PUBLIC LAW CALLED agency on religious dealing with religious minorities. European Committee on 

racism and intolerance ( ECIRI) and European Frame convention on defending national minorities 

01/02/1995 9 (FCNM) will become the main baize to the following work while evaluating steps taken 

by central and local authorities in terms easing tension in Kobuleti 2014 and Buknari respectively 

 

ძალადობა მოზარდებში 

ნინო ირემაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ძალადობა წარმოადგენს სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე მდგარ ურთულეს 

სოციალურ და სამართლებრივ პრობლემას. ბოლო პერიოდში მოზარდთა დაპირისპირებამ 
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მასშტაბური სახე მიიღო. ძალადობა აქტუალური პრობლემაა ბავშვებისა და 

მოზარდებისათვის, რადგან მას ხანგრძლივი და მძიმე შედეგები მოაქვს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. 

ნაშრომის პირველ ნაწილში განხილულია ძალადობა მოზარდებში და მისი გამომწვევი 

მიზეზები და დაძლევის გზები. ნაშრომის შემდეგი ნაწილი მოიცავს ძალადობას ბავშვებსა და 

მოზარდებში. ასევე ყურადღება გამახვილებულია აგრესიისა და ძალადობის მიზეზებზე. 

სადაც ძირითადად საუბარია ახსნით მოდელებზე რომლების ორ დიდ ჯგუფად იყოფა. 

საუბარია კლასიკურ ფსიქოანალიზზე, ბიოლოგიურ კონცეპტზე, დასწავლის თეორიულ 

მოდელზე და ასევე კოგნიტური განვითარების ფსიქოლოგიურ მოდელზე. შემდეგ ნაწილში 

საუბარია ოჯახსა და აღზრდაზე. ოჯახს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აგრესიული ქცევის 

გენეზისათვის. ნაშრომის შემდეგი და აუცილებელი ნაწილი არის სკოლა. სასკოლო 

გადახრილი ქცევის ფორმა განსხვავდება სკოლის ტიპის მიხედვით. აგრესიული ქცევის 

პრევენციისათვის ხშირად ხაზგასმულია სასკოლო კლიმატის და მასწავლებლებსა და 

მოსწავლეებს შორის დამოკიდებულების ცვლილების მნიშვნელობა. 

ნაშრომის ბოლო ნაწილი დაეთმო კვლევით ნაწილს, რომელშიც ნაკვლევია მოზარდებში 

რისკისადმი მიდრეკილებების კვლევა. კვლევაში გამოყენებულია ცუკერმანის ტესტი, 

გამოკითხვა ჩატარდა ელექტრონული გამოკითხვის ფორმით და გამოიკითხა 63 რესპოდენტი. 

და მონაცემების შეჯამებისას მონაცემები თანაბრად გადანაწილდა შესაბამისად არ გამოიკვეთა 

მოზარდებში რისკისადმი მიდრეკილება. 

 

Abstract 

Violence is the most difficult social and legal problem facing the state and society. It has recently taken 

on a controversial face for adults. Violence is a topical problem for children and adolescents as it has 

long and severe consequences for the mental health vision. 

The paper firs discuss violence in adolescents and its causes and means of overcoming it. The next part 

of the covers particularity and adolescents. The focus is also on the causes of aggression and violence. 

Where the main conversation is about opening models which are divided into two large groups. We are 

talking about classical psychoanalysis, the biological concept, the theoretical model of learning, as well 

the psychological model of cognitive development. Then there is talk of family and upbringing. The 

family is crucial to the genesis of aggressive behavior. The next part of the paper is the school. Form of 

school deviant behavior by school type. The importance of changing the school climate and changing 

attitudes between teachers and students is often emphasized in preventing aggressive behavior.  

The last part of the paper was devoted to the research part. In the Zuckerman test, a survey was 

conducted after an electronic survey and interviewed 63 respondents. And the summary data were 

evenly distributed, thus not showing a predisposition to the number of adolescents. 
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დეტალის როლი თანამედროვე პუბლიცისტურ წერილებში 

თამრიკო მულაძე  

დოქტორანტი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

  

აბსტრაქტი 

ნაშრომში საუბარია იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა ენიჭება დეტალს ადამიანური 

ელემენტების წარმოჩენაში. სტატიაში განხილულია პუბლიცისტური წერილები, სადაც 

ავტორები დეტალების საშუალებით ოსტატურად წარმოაჩენენ ადამიანებსა და მოვლენებს 

შორის კავშირს. მოცემულ ნაშრომში გაანალიზებულია ერთი შეხედვით უმნიშვნელო 

დეტალები, რომლებიც კვლევის დროს დაკვირვების მეთოდით განვიხილეთ. საბოლოოდ კი 

განხილული მასალა მკითხველს თავის თანამოაზრედ აქცევს . ვფიქრობთ, რომ 

უმნიშვნელოვანესია დეტალის როლი რადგან სხვადასხვა სახის დეტალის ( დეტალ-ფაქტი, 

დეტალი-არგუმენტი, დეტალი სახე ან სახის ელემენტი დეტალი, სიმბოლიზებული დეტალი) 

ოსტატურად გამოყენებით პუბლიცისტი ხსნის მოვლენის არსს. ხშირად წვრილმანი დეტალი 

გახლავთ ის მრავლისმეტყველი მოვლენა,რომელიც უმნიშვნელოს დიდ იდეურ რეზონანს 

ანიჭებს . წვრილმანები, რომლებიც მსხვილმანებს განმარტავენ. უმეტესად, სწორედ დეტალი 

გახლავთ ავტორის პოზიციის გამჟღავნების, „გაშიშვლების“ საშუალება. პუბლიცისტის მიერ 

ოსტატურად ნაპოვნი დეტალი სიღრმისეულად გვახედებს ობიექტურ რეალობაში. 

ჟურნალისტურ ტექსტში დეტალის როლი ფაქტობრივად გაფართოებულია. იგი უმრავლეს 

შემთხვევაში სახის ელემეტი კი არ არის, არამედ იდეის მიმანიშნებელია, იდეის გასაღებია.  

ჩვენთვის ამჯერად საინტერესოა იმ დეტალის კვლევა , რომელსაც იყენებს ადამიანის 

სოციალურად ღირებული სახის ჩვენებისთვის ანუ პუბლიცისტი ფაქტებსა და განყენებულ-

ლოგიკური ფორმით კი არ იკივლევს, არამედ მისი მიზანია ხასიათების, ფსიქოლოგიის 

სხვადასხვა ცხოვრებისეული პოზიციის შესწავლა და პუბლიცისტური ტექსტის 

შინაარსობრივი ელემენტების ოსტატურად გამოყენებით თავისი თვალსაზრისისთვის 

დამაჯერებლობის მიცემა. 

მოგეხსენებათ, რეალობიდან ჟურნალისტი გამოკვეთს სინამდვილის დამახასიათებელ 

მოვლენებს. კვლევის შედეგმა ნათლად წარმოაჩინა რომ მცირე დეტალიც კი, როგორ უქმნის 

მკითხველს წარმოდგენასა და შთაბეჭდილებას, წერილის გმირზე, რა მრავლისმეტყველია 

დეტალი , ჟურნალისტის მიერ დანახული თუ აღმოჩენილი.  

 

Abstract 

This paper reviews the importance of a detail in the representation of human elements. The article 

discusses the publicist letters , where authors proficiently demonstrate the connection between people 

and events via details. This paper analyzes the allegedly trivial details investigated by us throughout the 

studying process by using the observational method. Lastly, the examined material makes the reader its’ 

partner. We think, the role of a detail is extremely important, because by using various types of detail 

in a skillful way (a fact-detail, an argument-detail, a face-detail or the element of the face-detail, a 
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symbolized detail), the publicist describes the meaning of an event. A minor detail is frequently that 

one multitudinous event, that grants the insignificant with great ideological resonance. Minor details 

defining the great ones. In general, the detail is used as the key to uncover and “expose” author’s position. 

The detail, deftly found by the publicist, gives us an in-depth view of the objective reality. In the 

journalistic note the role of a detail is actually expanded. In the majority of cases, it is not even an 

element of the face but a hint towards the idea, the key to the idea.  

At this moment, it intrigues us to research the detail, that the writer uses to expose the socially valuable 

face of a human, meaning that he doesn’t use the abstract-logical form of investigation, but aims to study 

personalities and psychology alongside with different life perspectives and to make his viewpoint 

convincing by skillfully using the content elements of the publicist’s note. 

As you are aware, the journalist points out the characteristic events of a reality. Results of the study 

clearly demonstrated how an insignificant detail impacts and creates an impression on the reader and 

the protagonist of the letter, proving that the detail, observed or discovered by the journalist, has diverse 

meanings. 

 

ბავშვის ემოციური ფონი სკოლისათვის მზადების პერიოდში 

გვანცა ქავთარაძე, 

ნინი ფრუიძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

საზოგადოდ ბევრს საუბრობენ და კამათობენ იმის შესახებ, თუ რა ასაკის უნდა იყოს ბავშვი, 

რომ სკოლაში შევიყვანოთ, თუმცა უმეტესად არავინ განიხილავს იმას,თუ რა მოთხოვნებს 

უნდა აკმაყოფილებდეს ბავშვი, რომელი უნარები ესაჭიროება მას სწავლების დაწყების ეტაპზე, 

ასევე რამდენად აქვს მას ფსიქოლოგიური და ემოციური მზაობა ცხოვრების ახალ და 

მნიშვნელოვან ეტაპზე გადასასვლელად. ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქო-ფიზიკური, 

ემოციური და ქცევითი მზაობა სკოლის რუტინისადმი, ბავშვს განვითარებული უნდა ჰქონდეს 

მოსმენის ჩვევა, ინიციატივის გამოხატვის სურვილი და უნარი. ჩვენი საკითხიდან 

გამომდინარე, დავინტერესდით და ჩავატარეთ გამოკითხვა იმ მშობელთა შორის, რომელთაც 

ჰყავთ სასკოლო სამზადისში მყოფი 5-6 წლის შვილი/შვილები. შევადგინეთ კითხვარი, 

რომლითაც რესპოდენტებს მივეცით შესაძლებლობა სავარაუდო პასუხების არჩევისა. 

დავაკვირდით, იმას თუ რას ფიქრობდნენ მშობლები, რამდენად აქვთ ბავშვებს 

ფსიქოლოგიური მზაობა სკოლისთვის. 

ვინაიდან ბაღს უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეაქვს ბავშვის განვითარებაში, თითოეულ ბავშვს 

უნდა ჰქონდეს საბავშვო ბაღში სიარულის შესაძლებლობა, მიუხედავად მისი საცხოვრებელი 

ადგილისა, ეთნიკური წარმომავლობისა, სქესისა, შესაძლებლობებისა, სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობისა და ა.შ. სკოლაში შესვლის პერიოდში ბავშვების ცხოვრება 

ძირეულად იცვლება, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ რა მოლოდინებით 

ხვდება ბავშვს სკოლა, რამდენად მზად არის მიიღოს ბავშვი, ასევე, როგორ ამზადებს და 
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ემზადება ოჯახი ამისათვის. ოჯახის როლი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ბავშვის 

ჰარმონიულად და სწორად განვითარებისთვის. 

 

Abstract 

There is a lot of talk and debate about what age a child should be in order to be admitted to school, 

however most of the time no one discusses what requirements the child has to meet, what skills he or 

she needs at the beginning of learning, and how well he or she has the psychological and emotional 

readiness to move on to a new and important stage of life. Psycho-physical, emotional and behavioral 

readiness for school routine is very important, the child must have developed listening skills, desire and 

ability to express initiative. Based on our question, we inquired and conducted a survey among parents 

who have 5-6 year old children in preparation for school. We developed a questionnaire that gave 

respondents the opportunity to choose the likely answers and observed the thought of parents, about 

how much the children have a psychological readiness for school. 

Since kindergarten is the most important contribution to a child's development, every child should have 

the opportunity to attend kindergarten, regardless of their place of residence, ethnicity, gender, abilities, 

socio-economic status, etc. Children's lives change fundamentally during the period of entering school, 

therefore it is very important how the family prepares for it. The role of the family is the most important 

factor for the harmonious and proper development of a child. 

 

გამოკითხვისა და შეფასების მეთოდები საქართველოს უნივერსიტეტებში 

ზურაბ შათირიშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოში პირველი უმაღლესი სასწავლებლის გახსნიდან დღემდე უნივერსიტეტებში 

უამრავ გამოკითხვის მეთოდს იყენებენ. მათ შორის ყველაზე გავრცელებული მასალის 

ვერბალური გამოკითხვა, კერძოდ მოყოლაა. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში არც ისე ბევრი 

ადამიანია დაინტერესებული იმით, თუ რამდენად რელევანტურია ეს ყოველივე გამოკითხვის 

თანამედროვე სტანდარტებთან და როგორ მოქმედებს ეს ყოველივე სტუდენტის ფსიქო-

ემოციურ მდგომარეობაზე. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ გამოგვეკვლია უმაღლეს 

სასწავლებლებში არსებული გამოკითხვისა და შეფასების მეთოდები, ამიტომაც ჩვენ 

გამოვკითხეთ 60 სტუდენტი, საქართველოში არსებული სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან. 

ხსენებული კველვის ჩასატარებლად გამოვიყენეთ ელექტრონული კითხვარები. მონაცემთა 

დასამუშავებლად კი გამოვიყენეთ რაოდენობრივი და კორელაციური ანალიზი. დადგინდა, 

რომ სტუდენტთა მხოლოდ და მხოლოდ 20% მიიჩნევს, მოყოლას გამოკითხვის თანამედროვე 

მეთოდად. მასზე უფრო ნაკლები რაოდენობა - 16,6% ფიქრობს, რომ მოყოლა უმაღლესი 

განათლების მიღების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. სტუდენტთა 63,3% კი სემინარებზე 

მოყოლისას დაძაბულობას, შფოთვას ან სტრესს განიცდის. აგრეთვე, კვლევა კიდევ ერთ 

შთამბეჭდავ ფაქტს წარმოგვიდგენს, არცერთმა გამოკითხულმა უარყო მოსაზრება: ცოდნის 



 
 

-80- 
 

სეუ და მეცნიერება 

უკეთ დასამახსოვრებლად საჭიროა არა მოყოლა, არამედ საკითხის შესახებ დისკუსია და 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოვლენა. საბოლოოდ, კვლევა აჩვენებს, მოყოლა არაეფექტური 

გამოკითხვის მეთოდია, რომელსაც საქართველოს არაერთი უმაღლესი სასწავლებელი იყენებს. 

 

Abstract 

Since the opening of the first higher education institution in Georgia, universities have been using 

numerous survey methods. The most common of these are verbal surveying of a subject, namely 

narration. But unfortunately, not so many people in Georgia are interested in how relevant it is to the 

modern standards of survey and how it affects the psycho-emotional state of the students. That is why 

we decided to study the survey and evaluation methods used in higher education institutions, so we 

interviewed 60 students from different universities in Georgia. We used electronic questionnaires to 

conduct the mentioned research. We used quantitative and correlation analysis to examine the data. It 

was found that only 20% of students believe that narration is a modern method of surveying. Fewer - 

16.6% think that narration is one of the best ways to get a higher education. 63.3% of students 

experience tension, anxiety, or stress while attending seminars. Also, the research presents another 

impressive fact. None of the respondents rejected the premise: in order to better remember the 

knowledge, it is necessary not to narrate, but to make a discussion about the issues and to apply the 

knowledge in practice. Finally, the research shows that narration is an ineffective survey method used 

by many higher education institutions in Georgia. 

 

ბავშვის ტვინის ნეირობიოლოგიური და ფსიქოლოგიური საფუძვლები 

ნინო ბუზარიაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი  

ბავშვის თავის ტვინის განვითარება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და შემდგომ მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში გრძელდება. ნაშრომში საუბარია სხვადასხვა პერიოდის 

(პრენატალური, დაბადებიდან-ორ წლამდე, ადრეული ბავშვობა) თავისებურებებზე, 

სინაფსური კავშირების წარმოქმნაზე, რომლებიც თავის ტვინის ფორმირებისა და 

სტრუქტურის ჩამოყალიბების პროცესში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ.  

ყურადღება გამახვილებულია ნეირო-ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური თუ გარემო ფაქტორების 

შედეგად გამოვლენილ პრობლემებზე, მათ შორისაა მშობიარობის სტრესი, ბავშვის 

შენჯღრევის სინდრომი, ეპილეფსიის, ჰიდროცეფალიისა და ცერებრული დამბლის 

ნევროლოგიური დაავადებები, რომლებიც თავს იჩენს პრენატალურ, პერინატალურ ან 

პოსტნატალურ პერიოდებში.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნევროლოგების მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი, სადაც CT 

სკანირების მეშვეობით, ნათლად გამოიკვეთა ემოციური ძალადობის უარყოფითი გავლენა 

ადრეული ასაკის ბავშვის თავის ტვინისა და ფსიქო-სოციალური უნარების განვითარებაზე. 
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ასევე დადგენილია, რომ მზრუნველ გარემოში აღზრდა და განცდილი სიყვარული საწინდარია 

ჯანსაღი ტვინის არსებობისა.  

ამრიგად, წინამდებარე სტატიის მიზანია წარმოვაჩინოთ ბავშვის ტვინის ინდივიდუალურობა 

და უნიკალურობა, გამოვკვეთოთ სხვადასხვა ასაკობრივი პერიოდის განმასხვავებელი ნიშან-

თვისებები, ხაზი გავუსვათ მისი განვითარების გზას, სადაც ხშირია „წინაღობების“ 

(ნევროლოგიური დაავადებების, ფსიქოლოგიური თუ ხელისშემშლელი გარემო ფაქტორების) 

არსებობა და შემოგთავაზოთ ჩვენს მიერ შემუშავებული ის ძირითადი რეკომენდაციები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ ბავშვის ტვინის სრულფასოვან ჩამოყალიბებას და მის 

გარემოსთან ჰარმონიულობას.  

 

Abstract 

The development of a child’s brain is quite a long process and then continues throughout life. The 

following paper contains discussion concerning different periods (prenatal, from birth to 2 years, early 

childhood) on peculiarities in the formation of synaptic connections that play an important role in the 

formation and structure of the brain.  

The paper focuses on problems identified as a result of neurobiological, psychological, or environmental 

factors. Among which are maternity stress, shaken baby syndrome, epilepsy, hydrocephalus, and 

cerebral paralysis neurological diseases that manifest themselves in the prenatal, perinatal, or postnatal 

periods.  

An experiment conducted by neurologists is especially important, where through CT scan, the negative 

impact of emotional violence on the development of the brain and psychosocial skills of an early child 

were clearly identified. It has also been established that growing up and experiencing love in a caring 

environment is a prerequisite for a healthy brain. 

The purpose of the article is to present the individuality and uniqueness of a child’s brain. Identify the 

distinguishing features of different age periods, highlight the way of its development, where there are 

frequent obstacles (neurological diseases, psychological or obstructive factors) existence and offer the 

main recommendations we have developed to ensure the full development of the child’s brain and it’s 

harmony with its environment.  

 

კონსტრუქტი და სელფი 

მარიამი ქირია  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში ხაზგასმულია კონსტრუქტთა მნიშვნელობა, რომელთაც გააჩნიათ არა მხოლოდ 

თეორიული, არამედ პრაქტიკული ღირებულება. კონსტრუქტი ეს არის მოვლენათა აღქმის და 

ინტერპრეტირების ხერხი და მისი ტიპი განსაზღვრავს ადამიანის ყოველდღიურ 
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ფუნქციონირებას, ფსიქიკურ მდგომარეობას და ხსნის კიდეც თუ რატომ ხდება ჩვენს 

ცხოვრებაში ის მოვლენები, რაც ხდება.  

კონსტრუქტთა თეორია ხსნის იმ პარადოქსულ მოვლენას, როდესაც ჩვენ უდიდეს ტკივილთან 

ერთად განვიცდით კმაყოფილებას,ჩვენს ცხოვრებაში მომხდარი ნეგატიური მოვლენის 

შედეგად, რომელსაც ველოდით რომ მოხდებოდა.  

არჩევანთა მრავალფეროვნება, ემოციების მთელი სპექტრის მიღება, აწმყოში ""აქ და ახლა"" 

ყოფნა, გარემოსა და საკუთარი თავის აღქმა, თვითშეფასება, წინასწარგანწყობა, 

გამოცდილებისადმი ღიაობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, თვითობა, დანაშაულის გრძნობა, 

იდეოლოგური რიგიდულობა, რელიგიური და პოლიტიკური ატიტუდები, ძალადობრივი 

ქმედებები და სხვა მრავალი სწორედ ის მნიშვნელოვანი საკითხებია, რაშიც კონსტრუქტების 

რაობა დიდ გავლენას ახდენს. 

ნაშრომში მკაფიოდ არის წარმოჩენილი რწმენა-წარმოდგენების როლი , რაც ხაზს უსვამს 

ადამიანის მიერ პასუხისმგებლობის საკუთარ ცხოვრებაზე აღების მნიშვნელობას და 

წარმოდგენილია ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურების მოსაზრებები და კვლევები, როგორებიც 

არიან ჯორჯ კელი, კარლ როჯერსი და ჯიდუ კრიშნამურტი. ასევე წარმოჩენილია 

რეალობისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულის მნიშვნელობა, რაც როჯერსის სიტყვებით ნიშნავს "" 

ცხოვრების მდინარეში თავით გადაშვებას"".  

ყველა ადამიანი ეძიებს ცხოვრებისს საზრისს და ხშირად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ცხოვრების აზრი 

რაღაც კონკრეტულ დანიშნულების წერტილამდე მისვლა არის, თუმცა იმისთვის რომ 

ჩამოყალიბდეს Self-იგივე თვითობა , ადამიანმა უნდა შეძლოს კონსტრუქტების მნიშვნელობა 

გაითავისოს და გახდეს ღია ახალი გამოცდილებებისა და შესაძლებლობებისთვის. მხოლოდ 

ამის შემდეგ შეძლებს იყოს ის სრულფასოვნად მოქმედი ინდივიდი, თითოეული ჩვენგანი რომ 

უნდა გახდეს. 

 

Abstract 

The paper emphasizes the importance of constructs that have not only theoretical but also practical 

value. 

Construct It is a way of perceiving and interpreting events and its type determines a person's daily 

functioning, mental state and even explains why the events that happen in our life happen. 

The theory of constructs explains the paradoxical phenomenon when we experience satisfaction with 

the greatest pain as a result of a negative event in our lives that we expected to happen. 

Diversity of choices, getting the full range of emotions, being in the ""here and now"", perception of the 

environment and self, self-esteem, prejudice, openness to experience, mental health, self, guilt, 

ideological rigidity, religious and political attitudes, and many other violent acts. These are important 

issues in which the existence of constructs has a great impact. 

The paper clearly presents the role of beliefs, which emphasizes the importance of taking responsibility 

for one's own life, and presents the views and studies of such important figures as George Kelly, Carl 

Rogers, and Jidu Krishnamurti. It also highlights the importance of a healthy attitude towards reality, 

which in Rogers's words means ""crossing one's head in the river of life."" 
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All people seek the meaning of life, and often we think that the meaning of life is to reach a certain 

destination, but in order to form a Self, one must be able to grasp the meaning of constructs and become 

open to new experiences and opportunities. Only then will he be able to be the fully functioning 

individual that each of us must become. 

 

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ფსიქოლოგიური 

სერვისების მიმართ 

ანი აბაზაძე, 

დეა ბედოშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ურბანიზაციის მატებასთან ერთად იმატა ფსიქოლოგიური სერვისების საჭიროებამაც, 

განსაკუთრებით, განვითარებად ქვეყნებში (ეკონომიკური და ჯანმრთელობის პრობლემების 

გამო). ამის მიუხედავად, ადამიანების ნაწილი მაინც პრობლემების საკუთარი ძალებით 

გამკლავებას ამჯობინებს და არ ღებულობს დახმარებას. ჩვენ დავინტერესდით ამ ფაქტის 

გამომწვევი მიზეზებით და გადავწყვიტეთ კვლევის ჩატარება. 

საკითხის აქტუალობა: პანდემიის ვითარებისას გაიზარდა მენტალური პრობლემების 

მქონდეთა რიცხვი, ამასთან ერთად, ფსიქოლოგიური სერვისების რაოდენობაც. ჩვენი 

ვარაუდით, ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი სკეპტიკურადაა განწყობილი ამ 

სერვისების მიმართ, რაც აფერხებს მათი მენტალური ჯანმრთელობის დროულად 

დიაგნოსტირებას და საჭირო დახმარების აღმოჩენას. შესაბამისად, პრობლემა მწვავდება და 

ზიანდება როგორც კონკრეტულ ინდივიდს, ასევე მთელ საზოგადოებას. 

საკითხის მეცნიერული კვლევისათვის შევიმუშავეთ ჰიპოთეზები: 

• საქართველოში ფსიქოლოგიურ სერვისებს უმეტესად არ მიმართავენ არსებული 

სტიგმისა და უარყოფითი ატიტუდების გამო; 

• მამრობითი სქესის წარმომადგენლები უფრო მეტად იკავებენ თავს ფსიქოლოგთან 

ვიზიტისგან, ვიდრე მდედრობითი სქესის წარმომაგდენლები; 

• სტუდენტებს უფრო დადებითი დამოკიდებულება აქვთ ფსიქოლოგოიური სერვისების 

მიმართ, ვიდრე შუა ხნის ასაკის ადამიანებს. 

კვლევის მიზანი იყო: ქართული საზოგადოების დამოკიდებულების კვლევა ფსიქოლოგიური 

სერვისების მიართ. 

კვლევის ამოცანები იყო: 

• ფსიქოლოგიურ სერვისებთან დაკავშირებული თეორიული მასალისა და თანამედროვე 

კვლევათა მოძიება და მათი ანალიზი; 

• პრობლემის კვლევა ასაკობრივ და გენდერულ ჭრილში; 

• მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე რეკომენდაციათა შეთავაზება სხვადასხვა 

ორგანიზაციებისა და საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის;  
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კვლევის მეთოდოლოგია: საკითხი ვიკვლიეთ რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენებით, 

გენდერულ და ასაკობრივ ჭრილში.  

კვლევის მეთოდი: ფიშერის და ტუნერის სკალა (ატიტუდები პროფესიული ფსიქოლოგიური 

დახმარების მიმართ).  

კვლევის შედეგები: გამოკითხულთა უმეტესობამ გამოავლინა უარყოფითი ატიტუდები 

ფსიქოლოგიური სერვისებისადმი (განსაკუთრებით შუა ხნის ასაკობრივ ჭრილში).  

კვლევის პრაკტიკულილ ღირებულება: 

კვლევამ წარმოაჩინა, რომ საზოგადოებაში არსებული ატიტურები ფსიქოლოგიურ 

სერვისებთან მიმართებაში შესაცვლელია; ფსიქოლოგებისთვის იმის ჩვენება, რომ 

საზოგადოებაში არსებობს სექსისტური სტიგმა; საჭიროა მოსახლეობისთვის უფასო 

კონსულტაციის შეთავაზება, რადგან ეკონომიკური პრობლემები სახელდება ერთ-ერთ პირველ 

მიზეზად, რის გამოც მენტალური ჯანამრთელობის მქონდე ადამიანების ვერ ღებულობენ 

საჭირო დახმარებას. 

 

Abstract 

With the increase in urbanization, need for psychological services enlarged, especially in developing 

countries. Nevertheless, some people still prefer solving problems on their own. We inquired about the 

reasons and decided to conduct a study. 

Urgency of the issue: During the pandemic, the number of people with mental problems increased, also 

necessity of psychological services. We believe that most Georgians are skeptical about these services, 

which prevents them from diagnosing their mental health timely and finding the help they need. 

Consequently, the problem is exacerbated and harms society and individual.  

Hypotheses: 

• Psychological services aren’t used in Georgia mostly due to the existing stigma and negative 

attitudes; 

• Males are more reluctant to visit a psychologist than females; 

• Students have a more positive attitude towards psychological services than middle-aged people. 

The aim of research: study the attitude of the Georgian society towards psychological services. 

The research objectives: 

• Finding, analyzing theoretical material and modern research related to psychological services; 

• Problem research in terms of age and gender; 

• Based on the results, offer recommendations to various organizations and stakeholders; 

Methodology: Using a defined quantitative method, in terms of gender and age. 

Method: Fisher & Tuner Scale (Attitudes Towards Professional Psychological Assistance). 

Survey results: Most of the respondents showed negative attitudes towards psychological services. 

Practical value of research: 
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Research showed attitudes in society are reversible towards psychological services; Showing sexist 

stigma to psychologists; It’s necessary to offer free consultation to the population, because economic 

problems are major reasons. 

 

კოვიდ პანდემია და ზრდასრულთა შფოთვის დონე 

მარიამი რუაძე, 

თამარ ლილუაშვილი 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ყოველდღიურობის განუყოფელ ნაწილად იქცა კოვიდ-

19, ვირუსი, რომელიც უეცრად შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში და შექმნა უამრავი პრობლემა 

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ყოველივე ამან გამოიწვია ადამიანთა არა მხოლოდ ფიზიკური, 

არამედ მენტალური პრობლემებიც. გაუარესდა ეკონომიკური მდგომარეობა, ადამიანებს 

შეეზღუდათ გადაადგილება, სხვადასხვა საქმიანობა თუ ურთიერთობა. საინფორმაციო 

საშუალებებში მოჭარბებულმა ნეგატიურმა ახალმა ამბებმა, დასაქმებისა და განათლების 

სფეროში წამოჭრილმა სირთულეებმა, ახლობელი ადამიანების დაკარგვამ/დაკარგვის შიშმა 

ხელი შეუწყო მრავალი ფსიქიკური პრობლემის აღმოცენებასა და გაუარესებას, შფოთვის 

დონის მომატებას. 

უმუშევრობამ, ემოციურმა სტრესმა, სწავლების დისტანციურმა რეჟიმმა სოციალურმა და 

ფიზიკურმა დისტანცირებამ, „ლოქდაუნის“ გამოცხადებამ ძირეულად შეცვალა ადამიანთა 

ცხოვრების წესი.  

უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ პანდემიისაგან გამოწვეულმა პრობლემებმა ხელი შეუწყო ადამიანებში შფოთვის 

დონის მომატებას.  

შფოთვა წარმოადგენს გარემო პირობებზე ადამიანის რეაქციას. ის, ჩვეულებრივ პირობებში 

პრობლემის გადაჭრისაკენ მიმართული ტვინის მნიშვნელოვანი უნარია. თუმცაღა, კოვიდ-

პანდემიისაგან გამოწვეულმა ყოველდღიურმა შფოთვამ და მისი ინტენსივობის ზრდამ 

უარყოფითად იმოქმედა ადამიანთა ფსიქიკაზე. მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებულმა 

უახლესმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ შფოთვის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად გაუარესდა 

პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით როგორც ახალგაზრდებთან, ასევე შუა ხნის 

მოზრდილობის პერიოდის ადამიანებთან.  

ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა პანდემიურ ვითარებაში შფოთვის დონის დადგენა 

ქართულ მოსახლეობაში.  

კვლევის ამოცანები: 

• საკითხის ირგვლივ თეორიული მასალისა და თანამედროვე კვლევათა გაცნობა. 

• აქტუალური და პიროვნული შფოთვის დონის განსაზღვრა პანდემიურ ვითარებაში. 
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• შფოთვის დონის კვლევა ასაკობრივ და გენდერულ ჭრილში. 

კვლევის ჰიპოთეზა: 

• პანდემიის პირობებში აქტუალური შფოთვის დონე მომატებულია, ხოლო პიროვნული 

შფოთვის დონე მეტ-ნაკლებად უცვლელი. 

• შფოთვის დონე განსხვავებულია როგორც ასაკობრივ, ასევე გენდერულ ჭრილში. 

 

Abstract 

Over the past few years, covid-19, a virus that has suddenly invaded our lives and created countless 

problems around the world, has become an integral part of everyday life. All this caused not only 

physical but also mental problems of people. The economic situation has worsened, people have been 

restricted in movement, various activities, and relationships. Excessive negative news in the news media, 

difficulties in employment and education, fear of losing loved ones contributed to the emergence and 

worsening of many mental problems, and increased anxiety levels. 

Unemployment, emotional stress, social and physical distancing, the announcement of ""lockdown"" 

fundamentally changed people's way of life. Based on studies conducted in recent years, we can say that 

the problems caused by the pandemic have contributed to the increase in anxiety levels in people. 

Anxiety represents a human reaction to environmental conditions. It is an important brain skill for 

problem-solving under normal conditions. However, daily anxiety caused by covid-pandemic and its 

intensity increased negatively affected people's psyche. Recent studies around the world have shown 

that anxiety rates have significantly worsened compared to the pre-pandemic period for both young 

people and people of middle adulthood. 

Our research aimed to determine the level of anxiety in the pandemic situation in the Georgian 

population. 

Research tasks: 

* Familiarization with theoretical materials and modern research. 

* Determination of current and personal anxiety levels in a pandemic situation. 

* Research of anxiety levels in the context of age and gender. 

Research hypothesis: 

• In the conditions of a pandemic, the current level of anxiety is increased, and the level of personal 

anxiety is more or less unchanged. 

* Anxiety levels vary in age as well as gender. 
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გადაწყვეტილების მიღების პროცესი აზარტულ თამაშებში: 

ფსიქობიოლოგიური მიდგომა და სხვა ფაქტორების ინტეგრირება 

ანა ელიზაროვა  

კავკასიის უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

კომპიუტერის და ინტერნეტის ერის დასაწყისიდანვე დღითიდღე იზრდება ინტერნეტის 

მომხმარებელთა რაოდენობა. აგრეთვე მუდმივად მზარდია იმ პირთა წრე, რომლებიც ონლაინ 

სერვისების გამოყენებით ხარჯავენ საკუთარ ფინანსურ რესურსებს. აღნიშნული მიმართულება 

მთელს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც შეუქცევადად იზრდება და ვითარდება. 

საქართველო რეგიონალური მასშტაბით სათამაშო ბიზნესის ცენტრს წარმოადგენს. 

აღნიშნული სფეროსგან მიღებული შემოსავლები ჩვენი ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილია. 

ერთისმხრივ ონლაინ აზარტული თამაშები საქართველოს ეკონომიკის სტრატეგიული და 

ფინანსურად მიმზიდველი სფეროა, ხოლო სხვამხრივ არის მრავალი სოციალური პრობლემის 

წყარო. ასე მაგალითად: აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, მოზარდების უკონტროლო 

ჩართულობა, ფინანსური პრობლემები და ა.შ. მაშასადამე აღნიშნული შემთხვევა საჭიროებს 

სხვადასხვა კუთხით სიღრმისეულ შესწავლას. ეს ნაშრომი გთავაზობთ აზარტული თამაშების 

ქცევის ფსიქობიოლოგიური მიდგომების ინტეგრირებულ მიმოხილვას და იკვლევს სხვა 

ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. 

 

Abstract 

Since the beginning of the computer and internet era, the number of online users has been rapidly 

increasing, and more people used to spend their money online. Georgia is well-recognized and 

positioned as a central gambling spot in the region. Even though online gambling is a strategically 

important and financially attractive field for the country, it is, at the same time, a source of many social 

problems such as gambling addiction, the involvement of adults, financial difficulties, and others. 

Therefore, this field requires a thorough study from various perspectives. This paper offers an integrative 

review of psychobiological approaches to gambling behavior and investigates other factors that affect 

the decision-making process. 
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თანამედროვე ბავშვთა ადიქციები 

მარიამ შენგელაია, 

მარიამ კალანდარიშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ისევე, როგორც გლობალიზაციამ და ურბანიზაციამ, ’’გაციფრულებამაც’’ მნიშვნელოვნად 

შეცვალა სამყარო. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწრაფი გავრცელების 

შეჩერება შეუძლებელია. ეს ძალა კი ყველა ასაკის ადამიანს შეუქცევადად უცვლის 

ყოველდღიურობას.  

შესაბამისად, თანამედროვე სამყაროში ცხოვრება წარმოუდგენელიც კი გახდა ეკრანისა და 

ინტერნეტის გარეშე.  

კომპიუტერის მონიტორთან პირისპირ ხანგრძლივმა ყოფნამ და ურთიერთობამ ბევრი ჩვენგანი 

მათზე ძლიერად დამოკიდებული გახადა. განსაკუთრებით საყურადღებოა ბავშვთა მზარდი 

დამოკიდებულება ეკრანზე, ინტერნეტსა და გაჯეტებზე. ასეთი სახის ადიქცია იმდენად 

გავრცელებული და ხშირია, რომ მას XXI საუკუნის სენსაც კი უწოდებენ. 

ეკრანზე დამოკიდებულება არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური, არამედ ფიზიკურ დაავადებათა 

მაპროვოცირებელი ფაქტორიც კი შეიძლება გახდეს. ჩვენს ირგვლივ მყოფი ბავშვების 

უმეტესობა სულ მცირე, ერთი წლის ასაკიდან საკმაოდ დიდ დროს ატარებს ეკრანთან. ასაკის 

მატებასთან ერთად იზრდება ეკრანთან გატარებული დროის ხანგრძლივობა. ეს კი სერიოზულ 

რისკს უქმნის ბავშვების მხედველობას, ჯანმრთელობას ზოგადად და აქედან გამომდინარე, 

უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას. ტექნოლოგია კიდევ უფრო ზრდის იმ პოტენციურ 

საფრთხეს, რაც ბავშვებს ინტერნეტის გარეშეც ემუქრება. 

ბავშვთა კეთილდღეობაზე სამყაროს „გაციფრულების“ ზეგავლენის შესახებ, საყოველთაოდ 

აღიარებული, ერთიანი მოსაზრება არ არსებობს. ეს საკითხი სულ უფრო ხშირადაა საჯარო 

დებატების თემა საზოგადოებისთვის. შეუძლებელია არ ვაღიაროთ, რომ ციფრულ 

ტექნოლოგიას ბავშვების ცხოვრებაში წარმატებული ადგილი უჭირავს, თუმცა ამას სწორი 

მექანიზმის შემუშავება სჭირდება, იმისთვის, რომ შემცირდეს ციფრული სამყაროს 

საფრთხეები და გაიზარდოს მისი შესაძლებლობები თითოეული ბავშვის სასიკეთოდ, საჭიროა 

ცოდნის თვალსაზრისით არსებული ხარვეზების გამოსწორება და ეფექტიანი 

მარეგულირებელი ჩარჩოს შემუშავება.  

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პოტენციური ზეგავლენა, ბავშვების 

ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე სულ უფრო ხშირად იწვევს საჯარო შეშფოთებას, 

ამიტომაც ჩვენ ვაწარმოეთ მცირე კვლევა, რათა გაგვერკვია ბავშვის მიერ სხვადასხვა გაჯეტების 

გამოყენების ხანგრძლივობა, იყო თუ არა ეს მშობლების სამსახურეობრივი საქმიანობით 

გამოწვეული დროის დეფიციტით განპირობებული და, ასევე შევეცადეთ, გაგვეკეთებინა 

მშობლის გადმოსახედიდან შვილის ემოციური ფონის რანჟირება. 
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Abstract 

Like globalization and urbanization, ""digitization"" has changed the world significantly. It is impossible 

to stop the rapid spread of information and communication technologies. This power irreversibly 

changes the daily life of people of all ages. Consequently, life in the modern world has become 

unimaginable without the screen and the internet. Long exposure to a computer screen monitor and 

frequent interactions with frequent consumption have made many of us heavily dependent on them. 

This type of adaptation is so common that it is also called the XXI century illness. Screen addiction can 

be a provocative factor not only for psychological but also for physical illnesses. Most of the children 

around us spend quite a lot of time in front of the screen from the age of at least one year. The length of 

time spent in front of the screen increases with age. This poses a serious risk to children's eyesight, 

health in general, and hence safety and well-being. Technology further increases the potential danger 

that threatens children even without the Internet. 

There is no universally accepted, unanimous view on the impact of digitalization on the well-being of 

children. This issue is very much debated topic by population. It is impossible not to recognize that 

digital technology has a successful place in children's lives, but it needs to develop the right mechanism 

to reduce the dangers of the digital world and increase its capabilities for the benefit of each child. 

The potential impact of information and communication technologies on children's health and well-

being is increasingly causing public concern, so we conducted a small study to find out how long a child 

can use different gadgets, and whether the reason of it is that parents do not have time due to their 

work. And also tried to do a ranking of the child's emotional background from a parent's perspective. 

 

კორელაცია კლასიკური მუსიკის მოსმენასა და მაღალი ინტელექტის 

მაჩვენებლის ქონას შორის 

მარიამ გოჭოშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ყველასათვის ცნობილია, რომ მუსიკას დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ადამიანზე. 

გასულ საუკუნეებში როდესაც ადამინები ჯერ კიდევ ფენებად იყვნენ დაყოფილნი, 

სხვადასხვაგვარი იყო მათი უფლებები და ყოველდღიური აქტივობები. მაღალი ფენის 

წარმომადგენლები, დაბალი ფენის წარმომადგენლებისაგან განსხვავებით, იღებდნენ 

განათლებას, განსხვავებული იყო ასევე მუსიკის სტილი რომელსაც ისინი უსმენდნენ. 

სპეციალისტების მიერ აღმოჩენილი იქნა, რომ პაციენტებს რომლებიც მოცარტის მუსიკას 

უსმენდნენ, ტვინის იმ ნეირონების აქტივობა ჰქონდათ გაზრდილი, რომლებიც 

პასუხისმგებელი არიან მეხსიერებასა და სწავლაზე.  

დღესდღეობით, მრავალი დედის პოვნას შევძლებთ, რომლებიც ორულობისას კლასიკურ 

მუსიკას უსმენდნენ იმის რწმენით რომ მათი შვილები ამგვარად მაღალი ინტელექტის მქონენი 

იქნებოდნენ.  
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ბრიტანელმა მეცნიერ-ფსიქოლოგებმა კვლევის შედეგად დაადგინეს, რომ კონკრეტული 

მუსიკალური ჟანრის მსმენელი ადამიანები ხასიათითა და ბუნებით საოცრად ჰგავდნენ 

ერთმანეთს, მიუხედავად რასობრივი და კულტურული სხვაობებისა. მაგრამ კითხვაზე: 

ვრცელდება თუ არა იგივე ინტელექტზე ან დასტურდება თუ არა კორელაცია კლასიკური 

მუსიკის მოსმენასა და მაღალი ინტელექტის ქონას შორის? პასუხის გაცემას მხოლოდ კვლევაზე 

დაყრდნობით შევძლებთ. 

კვლევაში გამოკითხული იქნება ორი ასაკობრივი ჯგუფი, კვლევის მონაწილეები დაყოფილნი 

იქნებიან სქესის მიხედვით, განხილული და შედარებული იქნება მათი მონაცემები. 

 

Abstract 

It is well known that music can have a profound effect on a person. In past centuries when people were 

still divided into layers, their rights and daily activities were different. The upper classes, unlike the 

lower classes, were educated, and the style of music they listened to was different. 

Specialists have found that patients who listened to Mozart's music had increased activity in the neurons 

in the brain that are responsible for memory and learning. 

Nowadays, we can find many mothers who listened to classical music during pregnancy with the belief 

that their children would have such a high intelligence. 

British psychologists have found that people who listen to a particular music genre are remarkably 

similar in character and nature, despite racial and cultural differences. But the question is: does it apply 

to the same intellect or is there a correlation between listening to classical music and having a high 

intellect? We will be able to answer only based on research. 

The research will interview two age groups, the study participants also will be divided by gender, their 

data will be reviewed and compared. 

 

როგორ შუქდება არასრულწლოვანთა საკითხები ქართულ ტელემედიაში 

თამთა ბაკარანძე, 

მარიამ ხარძიანი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, არასრულწლოვნად ითვლება პირი, რომელსაც ჯერ 

არ მიუღწევია 18 წლის ასაკისათვის. მიუხედავად მათი ასაკისა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც 

ბავშვთა უფლებები ირღვევა, როგორც მედიის ასევე საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების 

მიერ.  

მედიას, როგორც საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების ყველაზე გავრცელებულ 

საშუალებას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არასრულწლოვანთა საკითხების 

გაშუქებისას ეთიკის ნორმების თვალსაზრისით.  
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ხშირად გვხვდება შემთხვევები, როდესაც მედიის წარმომადგენლები არღვევენ ეთიკის 

ნორმებს, მათ შორისაა:- არასრულწლოვნის სრული იდენტიფიცირება, სახის დაბლარვა, მათზე 

ძალადობა, სუიციდი და სხვა. არის შემთხვევები, როდესაც მედიასაშუალებები ავრცელებენ 

ყალბ ახალ ამბებს ზემოაღნიშნული საკითხების გაშუქებისას, რომლებიც ან ჟურნალისტების 

არაპროფესიონალიზმის შედეგია, ან გამიზნულად ემსახურება საზოგადოებაზე ემოციური 

ფონით მანიპულირებას, რაც ყვითელი პრესისათვის არის დამახასიათებელი. გამომდინარე 

იქიდან რომ არასრულწლოვანთა გაშუქება საკმაოდ სპეციფიკური საკითხია, 

მედიასაშუალებები ვალდებულნი არიან სიფრთხილე გამოიჩინონ აღნიშნულ საკითხებთან 

მიმართებაში.  

კვლევის მიზანია, შევისწავლოთ, მედიასაშუალებები ეთიკური ნორმების სრული 

გათვალისწინებით აშუქებენ თუ არა არასრულწლოვანთა საკითხებს. რა ტიპის დარღვევებთან 

გვაქვს საქმე, რა სიხშირით ვრცელდება იგი ამა თუ იმ მედიასაშუალების მიერ და რამდენად 

უარყოფითად აისახება მცირეწლოვანთა და მათი ოჯახის წევრების ცხოვრებაზე.  

კვლევისათვის გამოვიყენებთ, როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისებრივ მეთოდებს, კერძოდ, 

კონტენტ-ანალიზს. რაოდენობრივი კვლევის მეშვეობით განვსაზღვრავთ, რა სიხშირით 

არღვევენ ჩვენი დაკვირვების ქვეშ მყოფი მედიასაშუალებები არასრულწლოვანთა გაშუქების 

ეთიკურ ნორმებს, ხოლო თვისებრივი კვლევის მეთოდები შესაძლებლობას მოგვცემს 

ვიკვლიოთ არასრულწლოვანთა გაშუქებისას დარღვეული ეთიკური სტანდარტები, კერძოდ 

თუ რა სახის დარღვევები გვხვდება მოცემულ თემაზე, რა თავისებურებებით ხასიათდება იგი 

და რა ტიპის მედიასაშუალებები ავრცელებენ მას. 

კვლევის ფარგლებში შეირჩა რამდენიმე ტელემედია: ტელეკომპანია „ფორმულა“, „მთავარი 

არხი“, „TV პირველი“, ტელეკომპანია „იმედი“ და „ რუსთავი 2“, ვინაიდან მოცემული 

ტელეკომპანიები ყველაზე რეიტინგულია საქართველოში. 

კვლევის შედეგად, სავარაუდოდ, ნათელი გახდება მედიასაშუალებების წარმომადგენლების 

მხრიდან ეთიკის ნორმების უგულებელყოფობის ან მათი არცოდნის საკითხი, რაც ეთიკის 

ნორმების დარღვევის გარდა, გულისხმობს არასრულწლოვანთა უფლებების დარღვევისა და 

მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უგულებელყოფას. 

 

Abstract 

According to the Constitution of Georgia, a minor is a person who has not yet reached the age of 18. 

Regardless of their age, there are frequent cases when children's rights are violated, both by the media 

and other members of the public. 

The media, as the most common means of providing information to the public, is of particular 

importance in terms of ethical norms when covering juvenile issues. 

There are frequent cases when members of the media violate ethical norms, including: - Full 

identification of a minor, facial disfigurement, violence against them, suicide and more. There are cases 

when media outlets spread false news while covering the above issues, which are either the result of 

journalists' unprofessionalism,Or deliberately serves to manipulate the emotional background of the 

community, which is typical of the yellow press. As the coverage of minors is a very specific issue, media 

outlets are obliged to be careful about these issues. 
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The aim of the research is to study whether media outlets cover juvenile issues in full compliance with 

ethical norms. What type of disorders we are dealing with, how often it is spread by this or that media 

outlet and how negatively it affects the lives of minors and their family members. 

We will use both quantitative and qualitative methods for research, in particular, content analysis. 

Through quantitative research, we determine the frequency with which our monitored media outlets 

violate the ethical norms of juvenile coverage;And qualitative research methods will enable us to 

investigate the ethical standards violated in the coverage of minors, in particular what types of violations 

are found on a given topic, what are its characteristics and what types of media outlets cover it. 

Several TV media were selected within the framework of the research: Formula TV, Main Channel, TV 

Pirveli, Imedi TV and Rustavi 2, as these TV stations are the most rated in Georgia. 

The research is expected to clarify the issue of media negligence or ignorance by media representatives, 

which, in addition to violating ethical norms, also means violating the rights of minors and the 

inviolability of their privacy. 

 

აღზრდის სტილი და მოზარდის მიღწევები 

ლია ანთაძე 

 დოქტორანტი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დღესდღეისობით, მოზარდები საკმაოდ ადრეული ასაკიდან ეჩვევიან 

დამოუკიდებლობას, ეცნობიან მსოფლიო ტენდენციებს მათთვის საინტერესო 

მიმართულებებით, მოზარდობის ასაკში შესვლისას თითქმის უკვე აქვთ 

ჩამოყალიბებული, თავიანთი არგუმენტირებული შეხედულებები სხვადასხვა 

საჭირბოროტო  (მათ შორის სწავლასთან დაკავშირებულ) საკითხებთან მიმართებით - 

მშობლის  ჩართულობის ტიპისა და ხასიათის გათვალისწინება მათთან 

ურთიერთობაში - სწავლასა თუ სხვა პირად საკითხებზე გავლენების თვალსაზრისით 

- ძალზედ პრობლემატურია.   

მოზარდობის ასაკი სამართლიანად ითვლება სოციალიზაციის ერთ-ერთ კრიზისულ 

ფაზად ადამიანის ცხოვრებაში და მშობლის მხრიდან აქ დაშვებული შეცდომა 

ურთიერთობებში, შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს მოზარდის როგორც აკადემიურ, 

ასევე პირად განვითარებაზე.   

პედაგოგ-მკლევარებმა დაადგინეს, რომ აღზრდის პროცესს, ორი ძირითადი მხარე აქვს. 

ის გულისხმობს აღმზრდელისა და აღსაზრდელის ურთიერთშემხვედრ აქტივობას. 

ნაშრომში წარმოდგენილია გამოჩენილი ფსიქოლოგების და ფისოლოფოსების 

შეხედულებები და ჩვენს მიერ ჩატარებული თვისებრივი კვლევა.  კვლევა თეორიული 



 
 

-93- 
 

სეუ და მეცნიერება 

მიზნის მატარებელია,  ამ ეტაპზე მისი მიზანია დავადგინოთ რა გავლენას ახდენს 

აღზრდის სტილი, ურთიერთობა და თანამშრომლობა მოზარდის  მიღწევებზე. 

კვლევის შედეგად მივიღეთ საკმაოდ არგუმენტირებული, საინტერესო და 

ამავდროულად საგულისხმო დამოკიდებულებები აღზრდის სტილსა და მის 

გავლენებთან მიმართებით, რომელიც განხილულია სტატიაში. 

 

Abstract 

Nowadays, adolescents are accustomed to independence from a very early age, they are aware 

of world trends in areas of interest to them, they have almost already formed by entering 

adolescence, their reasoned views on various necessary (including learning) issues - considering 

parental involvement type or character In terms of influencing personal issues - it is very 

problematic. 

Adolescence is rightly considered as one of the crisis phases of socialization in a person's life 

and the mistake made by the parent here in the relationship can have a very bad effect on both 

the academic and personal development of the adolescent. 

Teacher-researchers have found that the process of upbringing has two main aspects. It refers 

to the reciprocal activity of the educator and the educator. 

The paper presents the views of prominent psychologists and physiologists and a qualitative 

study conducted by us. The research has a theoretical purpose, at this stage its purpose is to 

determine what influences the upbringing style, relationship and cooperation on the 

adolescent's achievements. 

As a result of the research, we have obtained quite well-argued, interesting and at the same 

time significant attitudes towards parenting style and its influences, which are discussed in the 

article. 
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სამმხრივი სოციალური ურთიერთობა შრომის უსაფრთხოებაში 

ვერონიკა კუცია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსტეტი სეუ 

  

აბსტრაქტი  

ადამიანის უფლებები და მათი დაცვა არ კარგავს საზოგადოების ინტერესს, სწორედ ამ 

უფლებათა დაცვის ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენს შრომის უსაფრთხოება. რომელიც 

ევროპის მრავალ ქვეყანაში უკვე წლებია არსებობს, თუმცა საქართველოში ამ მხრივ ჯერ კიდევ 

პირველი ნაბიჯები იდგმევა. ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა წლების 

განმავლობაში გადაუჭრელ ამოცანად რჩებოდა, თუმცა, დღევანდელი მონაცემებით არაერთი 

პრობლემის გადაჭრა და წინსვლა შეინიშნება. იმისათვის რომ შრომის უსაფრთხოების 

მნიშვნელობა უკეთ გავაანალიზოთ, სამართლებრივ რეგულირებასთან ერთად უნდა შევეხოთ 

ისეთ სფეროს როგორიცაა ჯანდაცვა, რადგან შრომის უსაფრთხოება ემსახურება სწორედ ისეთი 

უფლებების დაცვას რომელიც ჯანდაცვასთან პირდაპირ კავშირშია.  

ჩვენს სახელმწიფოსა და ევროკავშირს შორის არსებული ასოცირების შეთანხმების თანახმად, 

საქართველომ აიღო ვალდებულება შეექმნა შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელი პირობები და მექნიზმები, რომლებიც შესაბამისობაში იქნებოდა ევროპულ 

სტანდარტებთან.  

საქართველოში მოქმედებს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ და ამასთანავე 

არაერთი სხვა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც შრომის უსაფრთხოების ცალკეულ სფეროებს 

აწესრიგებს და ქმნის ერთობლივ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს შრომის უსაფრთხო 

პირობების მიღწევას, თუმცა მათში არაერთი ცვლილებისდა მიუხედავად წამოიჭრა ახალი 

პრობლემები, რომელიც ახალ გამოწვევად იქცა სახელმწიფოსათვის. მნიშვნელოვანია 

განვიხილოთ სახელმწიფოს, დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ურთიერთობაზე და 

თანამშრომლობაზე.  

მოცემულ ნაშრომში განხილული იქნება მიღწევები რომელიც დღეს გვაქვს შრომის 

უსაფრთხოების სფეროში, ასევე ის გამოწვევები და ამოცანები რომლის წინაშეც ვდგავართ და 

ვისაუბრებთ სამმხრივ სოცალურ პასუხისმგებლობაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს არსებული 

რისკების შემცირებას.  

 

Abstract 

Human rights and their protection do not lose the public interest, one of the mechanisms for the 

protection of these rights is labor safety. Which has existed in many European countries for years, but 

Georgia is still taking the first steps in this direction. Creating a safe working environment in our country 

has remained an unresolved task for years, however, with the current data, a number of problems are 

being solved and progress is being made. In order to better understand the importance of occupational 

safety, we need to look at areas such as healthcare in addition to legal regulation, because occupational 

safety serves to protect precisely those rights that are directly related to healthcare. 
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According to the Association Agreement between our state and the European Union, Georgia has 

committed to create the necessary conditions and mechanisms to ensure labor safety, which would be 

in line with European standards. 

Georgia has an organic law on labor safety, as well as a number of other legislative acts that regulate 

certain areas of labor safety and create a common system to ensure safe working conditions, but despite 

a number of changes, new problems have arisen, which has become a new challenge for the state. It is 

important to consider the relationship and cooperation between the state, employers and employees. 

This paper will discuss the achievements we have today in the field of occupational safety, as well as the 

challenges and challenges we face and talk about the threefold social responsibility that will help reduce 

existing risks. 

 

დამსაქმებლის მიერ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა და უკანონო 

დათხოვნის სამართლებრივი შედეგები, სასამართლო პრაქტიკის და 

პრობლემური ასპექტების მიმოხილვა 

სირაძე ქეთევანი  

ნინო შუბითიძე, 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

შრომის სამართალში, როგორც შრომითი ურთიერთობის სუსტი მხარის, დასაქმებულის 

ინტერესების დაცვისკენ მომართული დარგის, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი 

არის დამსაქმებლის ინიციატივით ხელშეკრულების შეწყვეტა - აუცილებელია, რომ შრომითი 

კანონმდებლობით და პრაქტიკით მაქსიმალურად იყოს დაცული ხელშეკრულების სუსტი 

მხარის, დასაქმებულის ინტერესები, რაც მოითხოვს დასაქმებულისთვის სამართლებრივი 

დაცვის მექანიზმების არსებობას და იმავდროულად დამსაქმებლისთვის, როგორც შრომითი 

ურთიერთობის ძლიერი მხარისთვის, კონკრეტული და შინაარსობრივად განჭვრეტადი 

ვალდებულებების დაკისრებას. ასევე მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში სრულყოფილად იმ 

სანქციების თუ სამართლებრივი შედეგების გაწერა, რომელიც უკავშირდება დასაქმებულის 

მიერ დამსაქმებლისთვის ხელშეკრულების უკანონოდ შეწყვეტას. მოქმედი კანონმდებლობით 

დასაქმებულის ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი სამართლებრივი მექანიზმია უკანონო 

დათხოვნასთან დაკავშირებული ნორმები და ის სამართლებრივი შედეგები, რომლებსაც 

კანონმდებელი უკავშირებს უკანონო დათხოვნას. ნაშრომში მიმოხილულია როგორც 

საკანონმდებლო რეგულაციები, ისე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული სასამართლო 

პრაქტიკა, საერთაშორისო სტანდარტები - ნაშრომში მოცემულია ის რეკომენდაციები, 

რომელთა გაზიარება მიზანშეწონილი იქნებოდა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის სრულყოფისთვის 
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Abstract 

One of the most problematic issues in labor law, Which means to protect the employee’s rights, who is 

dependent on the employer in many ways, is the termination of the contract at the initiative of the 

employer and the proceedings that follow. It is essential that labor law and court practice protect the 

interests of the weakest party to the contract, the employee, as much as possible which requires the 

existence of legal protection mechanisms for the employee and At the same time, imposing specific and 

substantive obligations on the employer. It is also important to enshrine in law the sanctions or legal 

consequences associated with an employee's unlawful termination of a contract with an employer. One 

of the legal mechanisms for protecting the interests of the employee under the current legislation is the 

norms related to illegal dismissal and the legal consequences that the legislator connects with illegal 

dismissal. The paper reviews both legislative regulations and case law on the issue, international 

standards The paper presents the recommendations, the sharing of which would be appropriate for the 

improvement of legislation and practice on this issue. 

 

საქორწინო ხელშეკრულება ქართულ რეალობაში 

ნათია კობახიძე, 

სოფო გულიაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი  

საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს საქორწინო ხელშეკრულების (კონტრაქტის) 

ინსტიტუტს 1997 წლიდან. თუმცა, საკითხავია, რამდენად ქმედითია აღნიშნული ინსიტუტი 

და ხორციელდება თუ არა იგი ქართულ რეალობაში? 

ქართულ საზოგადოებაში დამკვიდრებულია მიდგომა, რომ საქორწინო ხელშეკრულების 

დადება თითქოსდა განწირული ქორწინების მაჩვენებელია და მექორწინენი ამ ინსტიტუტს 

მათი მერკანტილური მიზნების განსახორციელებლად იყენებენ. მისი მეორე მხარისთვის 

შეთავაზებაც კი შეურაცხმყოფელად ითვლება. შესაბამისად, იმის მიუხედავად, რომ 

საქორწინო ხელშეკრულება საზღვარგარეთის ქვეყნებში დამკვიდრებულ პრაქტიკას 

წარმოადგენს, საქართველოში იგი დღემდე არაპოპულარულია. ამგვარი უარყოფითი 

დამოკიდებულება საქორწინო კონტრაქტების მიმართ განპირობებულია ქართულ სოციუმში 

გაბატონებული დრომოჭმული მენტალიტეტით, რომელიც დღემდე მოგვყვება და 

არასათანადო ინფორმირებულობის გამო ახალ თაობასაც მემკვიდრეობით გადაეცემა.  

გასათვალისწინებელია, რომ ქორწინება მხოლოდ რომანტიკულ ურთიერთობას არ 

გულისხმობს და იგი მეუღლეებს არაერთ უფლება-მოვალეობას ანიჭებს. საქორწინო 

კონტრაქტი კი წარმოადგენს საოჯახო-სამართლებრივ ურთიერთობაში გარკვეული 

საკითხების მეუღლეთა ურთიერთშეთანხმების გზით მოწესრიგების ერთგვარ მექანიზმს, 

რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მათ კანონის დანაწესისგან განსხვავებულად, საკუთარი 

სურვილისამებრ დაარეგულირონ და განკარგონ არამარტო თავიანთი ქონებრივი უფლება-
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მოვალეობები, არამედ სხვა ისეთი ქორწინებისმიერი საკითხებიც, რისი კონტრაქტით 

გათვალისწინებაც კანონით არ არის აკრძალული.  

ასევე, იმის გათვალისიწნებით, რომ სასამართლოში განქორწინების საქმეთა წამოწყების ანდა 

გახანგრძლივების ძირითად მიზეზს მეუღლეთა შორის ქონების გაყოფაზე დავა წარმოაგდენს, 

საქორწინო კონტრაქტი, რომლის საშუალებითაც მეუღლეები წინასწარ დაარეგულირებენ 

ქონებრივ საკითხებს, მოახდენს ე.წ. „უკვდავი პროცესების“ პრევენციას და ამდენად, ხელს 

შეუწყობს სასმართლოების განტვირთვას.  

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია საქორწინო ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულირების 

განხილვა და მნიშვნელოვანი ასპექტების ხაზგასმა, რაც ხელს შეუწყობს ინსტიტუტთან 

დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებასა და ცნობიერების ამაღლებას. ასევე, 

მნიშვნელოვანია კანონში არსებული ხარვეზების წარმოჩენა და შესაძლო გადაჭრის გზების 

შემოთავაზება, რათა მოხდეს საქორწინო კონტრაქტის საკანონმდებლო მოწესრიგების 

სრულყოფა.  

 

Abstract 

Georgian legislation provides the institution of marriage contract since 1997. However, the question is, 

how efficient is mentioned institute and whether it is implemented in the Georgian reality or not? 

In Georgian society, there is an established attitude that concluding a marriage contract is an indicator 

of a doomed marriage and the couple uses this institute to achieve their material goals. Even an offer of 

such a contract to another party is considered as an offensive action. Consequently, even though 

marriage contracts are well-established in foreign countries, it is still unpopular in Georgia. Such a 

negative attitude towards marriage contracts is conditioned by the outmoded mentality prevailing in 

Georgian society, which still follows us and is passed down to the new generations due to the lack of 

awareness.  

It should be noted, that marriage is not only a romantic relationship, but it also empowers spouses and 

imposes them several responsibilities. The marriage contract is a mechanism of settling certain legal 

issues in family relationships based on a mutual agreement of spouses, which allows them to regulate 

and dispose of not only their property rights and duties but also other matters of marriage (which are 

not prohibited by the law) at their discretion. 

In addition, considering that the main reason for starting or prolonging divorce cases in courts is a 

dispute over the division of property between the parties, the marriage contract, through which the 

spouses will settle property issues in advance, will prevent so-called “immortal trials” and thus, will help 

to unload the courts.  

This work aims to discuss the legal regulation of the marriage contract and highlight the important 

aspects that will help to inform people and raise public awareness about the institution. It is also 

important to point out shortcomings in the law and to suggest possible solutions to improve the legal 

regulations of the marriage contract. 
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სეუ და მეცნიერება 

სამედიცინო მომსახურებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საკითხი 

ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში 

ანი აკოფაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში აქტუალურ საკითხს პაციენტთა დარღვეული უფლების 

დაცვის სამართლებრივი საფუძვლები წარმოადგენს. აღნიშნულ სფეროში, საქართველოს 

კანონმდებლობა პაციენტს როგორც სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან, ასევე, 

დელიქტიდან გამომდინარე, ზიანის მიმყენებლის მიმართ სასამართლოში სარჩელის აღძვრის 

უფლებას აძლევს. 

მოცემული ნაშრომი, კონკრეტულად, შეეხება პაციენტის უფლებას, მის მიერ გაცემული, 

ინფორმირებული თანხმობის გარეშე ჩატარებული სამედიცინო ჩარევისას დამდგარი ზიანის 

შემთხვევაში.  

ნაშრომი მიზნად ისახავს, რომ ხაზი გაუსვას და გამოხატოს პაციენტის ინფორმირებული 

თანხმობის შესახებ არსებული ამჟამინდელი პრობლემები და მათი გადაწყვეტი გზები, 

საკანონმდებლო რეგულაციაში არსებული ხარვეზები და მისი შესაბამისობა საერთაშორისო 

სტანდარტებთან, ასევე, გაანალიზოს ქართული სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც შეეხება 

სამედიცინო მომსახურებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დაკისრების დავებს. 

 

Abstract 

The current issue in the field of healthcare is the legal basis for the protection of the violated rights of 

patients. In this area, Georgian law allows the patient to sue the person who caused the damage, both 

under a contractual relationship and as a tort. 

This paper specifically addresses the patient's right to request reimbursement of damages in the event 

of medical intervention issued without his or her informed consent. 

The aim of the paper is to highlight and express the current problems of informed consent of the patient 

and their solutions, gaps in the legislation and its compliance with international standards, as well as to 

analyze Georgian court practice in disputes over medical damages. 
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სეუ და მეცნიერება 

მიწის სისტემური რეგისტრაციის სახელმწიფო რეფორმის 2022-2024 

წლების სტრატეგიის დადებითი და უარყოფითი ასპექტები კომლის 

საკუთრების ფიზიკურ პირზე რეგისტრაციისთვის 

ირაკლი ლეონიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ 2022 წლის 

იანვრიდან მიწის სისტემური რეგისტრაციის ახალი ეტაპი დაიწყო. ეს ეტაპი გასულ წლებში 

მიღწეულ წარმატებას ეფუძნება და მიზნად ისახავს საქართველოს მასშტაბით მოქალაქეთა 

საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასა და უფლებრივი მონაცემების 

დაზუსტებას.  

რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტში (გარდა ოკუპირებული 

ტერიტორიისა და თვითმმართველი ქალაქებისა: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, 

ფოთი) დაგეგმილია საამზომველო და სარეგისტრაციო საქმიანობების განხორციელება: 

მოქალაქეთათვის სრულიად უფასოდ, არაერთი მომსახურების შეთავაზებითა და საქმის 

წარმოების გამარტივებული ფორმით.  

აღსანიშნავია მოლოდინი, რომელიც თან სდევს ამ რეფორმის განხორციელებადობას. 

დღესდღეობით, საქართველოს საკომლო მიწის ფონდი არასრულად აღრიცხული და მეტ-

წილად დაურეგისტრირებელია, რაც კომლის წევრი ან არაწევრი ფიზიკური პირის ინტერესს 

საკუთრების ხელყოფის რეალური საფრთხის წინაშე აყენებს.  

კვლევის მიზანია შეფასდეს სტრატეგიის დადებითი და უარყოფითი ასპექტები კომლის 

საკუთრების ფიზიკურ პირზე რეგისტრაციისთვის. 

თავდაპირველად, უნდა გამოიკვეთოს თუ ვინ შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი, რომელიც 

უფლებამოსილია დაირეგისტრიროს კომლის ქონება. სტრატეგია არ ითვალისწინებს კომლის 

წევრ და არაწევრ მემკვიდრეთა კლასიფიკაციას. გამიჯვნის ინდიკატორად შემოთავაზებულია 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1513 პრიმა მუხლი. მაშინ, როდესაც საჯარო რეესტრის 

სააგენტო, მკაფიოდ გამოხატავს ადმინისტრაციული ორგანოს ნებას მიწის რეგისტრაციის 

აუცილებლობის შესახებ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მესაკუთრეთა უფლების ეფექტური 

დაცვა და სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარება, უნებურად მივიწყებულია კომლის წევრი 

და არაწევრი ფიზიკური პირების, შემდგომში მემკვიდრეების განსაკუთრებული საჭიროებები.  

მისასალმებელია საქმის წარმოების გამარტივება, თუმცა მეორე მხრივ, თუ ეს კონფლიქტურ 

ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს, ეს უარყოფითად აისახება სოფლად მცხოვრები ოჯახების, 

კომლთან დაკავშირებული პირების სოციალურ ურთიერთობებსა და სასამართლო 

გადატვირთულობის ხარისხზე.  

დადებითი ასპექტი, რომელიც საქმის წარმოების გამარტივებაში მდგომარეობს 

მოულოდნელად შესაძლოა მოქალაქეთა საკუთრების უფლების ხელყოფის 

მართლსაწინააღმდეგო ფორმად გადაიქცეს და დააჩქაროს სამემკვიდრეო დავები კომლის წევრ 

და არაწევრ პირთა შორის. მოქალაქეთა მოლოდინი რომ მათი საკუთრება გამარტივებული 



 
 

-101- 
 

სეუ და მეცნიერება 

წესითა და დოკუმენტით დარეგისტრირდება ობიექტური ფორმით უნდა დაზუსტდეს, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული სისხლის სამართლებრივად დასჯადი ქმედებები, მოქალაქეთა 

საკუთრების მოტყუებით დარეგისტრირება და სხვა.  

ამგვარად, სტრატეგია კომლის რეგულირებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს. 

ამ სტრატეგიით ჩნდება წარმოდგენა რომ რეესტრი რეგისტრაციის პროცესით უარყოფს 

კომლთან დაკავშირებული ფიზიკური პირების უფლებას და ადგენს არაერთგვაროვან 

იურიდიულ განსაზღვრებებს ფიზიკურ პირზე კომლის საკუთრების რეგისტრაციისთვის. 

 

Abstract 

The National Agency of Public Registry of the Ministry of Justice of Georgia started a new stage of 

systematic land registration in January 2022. This phase is based on the success achieved in recent years 

and aims to register citizen-owned land and clarify legal data. 

Within the framework of the reform, measurement and registration activities are planned to be carried 

out in 59 municipalities of Georgia (except for the occupied territories and self-governing cities): 

completely free of charge for citizens, with numerous services and simplified procedures. 

The expectations that accompany the implementation of this reform are noteworthy. At present, the 

Georgian Land Fund is incompletely registered and mostly unregistered, which puts the interest of a 

household member or non-member natural person in real danger of property loss. 

The aim of the study is to evaluate the positive and negative aspects of the strategy for registering a 

household's property. 

First, it must be determined who may be the individual authorized to register the household property. 

The strategy does not provide for the classification of household and non-household heirs. Article 1513 

(1) of the Civil Code of Georgia is proposed as an indicator of separation. While the National Agency of 

Public Registry clearly expresses the will on the need to register land to ensure effective protection of 

property rights and economic development of the state, the special needs of the household and non-

household individuals, subsequently heirs, are inadvertently forgotten. 

Simplification of proceedings is welcome, but on the other hand, if it exacerbates the conflict, it will 

negatively affect the social relations of rural families, households, and the degree of cases. 

The positive aspect that lies in the simplification of proceedings may suddenly turn into an unlawful 

form of violation of citizens' property rights and accelerate inheritance disputes between household 

members and non-members. Citizens 'expectation that their property will be registered in a simplified 

document should be clarified in an objective way in order to avoid criminal acts, fraudulent registration 

of citizens' property, and so on. 

The strategy fails to meet the challenges associated with household regulation. This strategy suggests 

that the registry denies the right of household-related individuals through the registration process and 

establishes inconsistent legal definitions for the registration of household ownership. 
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სეუ და მეცნიერება 

შრომითი დისკრიმინაცია და მისი გამოვლენის ცალკეული ფორმები 

გვანცა ტაკაშვილი,  

მანანა ოთარაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დისკრიმინაციის აკრძალვა შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში აქტუალობას არ 

კარგავს, როგორც წლების წინ, ისე დღეს-დღეობითაც. დისკრიმინაცია კონსტიტუციის მე-11 

მუხლითაა აკრძალული, კერძოდ ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. 

აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური 

კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური 

კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა 

ნიშნის მიხედვით. ხოლო შრომის კოდექსის მე-2 მუხლის მე-4 ნაწილი თავის მხრივ განმარტავს 

შრომით დისკრიმინაციას. მართალია, ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე 

შეძლებისდაგვარად გადაჭრილია, ვინაიდან ვხდებით დისკრიმინაციის ნიშნების 

განსაზღვრას, მათ სახეებს, ფარგლებს, მაგრამ იგი მაინც არ კარგავს თავის „საჭირბოროტობას“, 

რაც მტკიცდება მრავალფეროვანი საერთაშორისო და სასამართლო პრაქტიკით. 

აღნიშნულ ნაშრომშის მიზანია კანონმდებლობით გათვალისწინებული დისკრიმინირებული 

პირის(უმეტესწილად კანდიდატის/დასაქმებულის) სამოქალაქო მოთხოვნათა განსაზღვრა. 

მოცემული კონფერენციის ნაშრომით შევძლებთ შევისწავლოთ საქართველოს 

კანონმდებლობით დასაშვები შრომითი დისკრიმინაციით დაზარალებული პირის ყველა 

შესაძლო მოთხოვნა და მათი ფარგლები. შესაბამისად, გავამხვილებთ ყურადღებას 

მოთხოვნებზე, რომლებიც წარმოეშობა პირს, როგორც წინასახელშეკრულებო, ისე 

ხელშეკრულების ეტაპზე.  

ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა დისკრიმინაციის სახეებს, წინასახელშეკრულებო ეტაპზე 

წარმოშობილი დისკრიმინაციის მნშვნელობას. სწორედ ამ უკანასკნელის შესახებ გვაქვს 

მოძიებული არაერთი სასამართლო პრაქტიკა. განსაკუთრებით კი აღსანიშნავია ომბუდსმენის 

რეკომენდაცია შპს „ელიტსერვისის“ მიერ განხორციელებული სქესის, ასაკისა და ოჯახური 

მდგომარეობის ნიშნით დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ. ხაზგასასმელია დისკრიმინაციის 

მაჩვენებლები 2010-2014 წლებაში ჩატარებულ კვლევაში, რომელიც ვაკანსიების შესახებ 

განცხადების კონტენტს გენდერულ სენსიტიურობაზე ამოწმებდა.  

აღნიშნული სასამართლო პრაქტიკა, საკანონდებლო მოწესრიგება, კვლევათა შედეგები 

ერთიანად შეჯამებულია დასკვნაში, რომელიც ნათლად გამოხატავს ნაშრომის მტავარ მიზანს, 

გადაჭრის გზებს. 

 

Abstract 

Labor does not lose in the legal relationship, as years ago, even today. Discrimination is prohibited by 

Article 11 of the Constitution, in particular, all lawyers are equal. Discrimination on the basis of race, 

skin color, sex, origin, ethnicity, religion, political or other sphere, social affiliation, property or rank, 
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residence or other mark is prohibited. Article 2.4 of the Labor Code, in turn, defines labor 

discrimination. It is true that this issue is resolved at the legislative level as much as possible, as we 

become aware of the signs of discrimination, their types, scope, but it still does not lose its ""urgency"", 

which is evidenced by various international and judicial practices. 

The purpose of this paper is to determine the civil claims of a discriminated person (mostly a candidate 

/ employee) as required by law. With the paper of the given conference we will be able to study all the 

possible requests of the victim of labor discrimination allowed by the legislation of Georgia and their 

scope. Accordingly, we will focus on the requirements that arise for a person, both at the pre-contractual 

and contractual stage. 

A large place in the paper is devoted to the types of discrimination, the significance of discrimination 

arising at the pre-contractual stage. We have found numerous court cases about the latter. Especially 

noteworthy is the ombudsman's recommendation on discrimination based on sex, age and marital status 

implemented by Elitservice Ltd. Highlights of discrimination in a 2010-2014 study examining the 

content of job postings on gender sensitivity. 

The mentioned case law, legislative regulation, research results are summarized in a conclusion, which 

clearly expresses the main goal of the paper, the ways of solving it. 

 

ხელშეკრულების თავისუფლება და მისი შეზღუდვის ფარგლები 

სამოქალაქო სამართალში 

მანანა ქათამაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ხელშეკრულების თავისუფლება არის სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობის განმსაზღვრელი. 

ეს არის სამოქალაქო სამართლის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომლის ფარგლებშიც ასეთი 

უფლების რეალიზაცია ყოველდღიურობის განუყოფელ ელემენტად იქცა. დღევანდელი 

სამოქალაქო სამართალი ხელშეკრულების გარეშე წარმოუდგენელია. კონტრაქტები იდება 

ყველგან, ყოველ წუთს, როგორც დიდ კორპორაციებს შორის, როდესაც საქმე მილიონობით 

დოლარს ეხება, ასევე პურის ყიდვისას პატარა ქუჩის მაღაზიაში. რაც შეეხება სახელშეკრულებო 

სამართლის ისტორიულ საწყისებს, უნდა ითქვას, რომ მას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს. ხალხი 

ისე ადრე დებდა კონტრაქტებს, რომ ვერც კი აცნობიერებდნენ ამას. 

დღევანდელ რეალობაში ხშირად იდება ხელშეკრულებები ისე, რომ ხელშეკრულების ერთი 

მხარე შეიძლება წარმოდგენილი იყოს იურისტის მიერ და მისი ინტერესები სწორად გაატაროს 

ხელშეკრულების ფარგლებში, სახელშეკრულებო თავისუფლება გამოიყენოს მაქსიმალურად 

მისი კლიენტის სასარგებლოდ, მეორე მხარე კი იყოს იურიდიული განათლების არმქონე პირი, 

რომელიც არ გახლავთ წარმოდგენილი ადვოკატის ან სხვა პირის მიერ, მაგრამ ეს არ აძლევს 

მხარეს, რომელიც იურისტის მიერ გახლავთ წარმოდგენილი უფლებას ბოროტად გამოიყენოს 

კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერი სახელშეკრულებო თავისუფლებასთან მიმართებით 

და ამით ზიანის მიაყენოს თავის მომავალი პარტნიორის ინტერესებს და ბოროტად გამოიყენოს 
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მეორე მხარის სუსტი წერტილი, რომ მას არ სმენია სახელშეკრულებო თავისუფლების 

პრინციპზე. 

ტერმინი „ხელშეკრულება“ გამოიყენება ევროპულ თუ საერთაშორისო სამართლებრივ 

პრაქტიკაში სულ მცირე სამი მნიშვნელობით. პირველი გამოხატავს მხარეთა შეთანხმებას, 

რომლის მიზანია სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა (შეცვალება ან შეწყვეტა). მეორე, 

იგულისხმება სამართლებრივ ურთიერთობაზე, რომელიც წარმოიშვა ხელშეკრულებიდან, 

როგორც შეთანხმება და მესამე, თავად დოკუმენტი, სადაც გაწერილია ხელშეკრულების 

პირობები. ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ხელშეკრულების 

იდეა არის კონსენსუსი ან შეთანხმება. 

 

Abstract 

Freedom of contract is a determinant of the stability of civil turnover. It is an important institution of 

civil law, within which the realization of such a right has become an integral element of everyday life. 

Today’s civil law is unthinkable without a contract. Contracts are made everywhere, every minute, both 

between large corporations when it comes to millions of dollars and when buying bread in a small street 

shop. As for the historical beginnings of contract law, it must be said that it has a fairly long history. 

People were making contracts so early that they could not even realize it.  

In today's reality, contracts are often made so that one party to the contract can be represented by a 

lawyer and pursue his interests properly within the contract, use the contractual freedom to the 

maximum benefit of his client, and the other party is a person without legal education who isn’t 

represented by a lawyer or other person. , But this does not give the party represented by the lawyer 

the right to abuse the record in the law in relation to contractual freedom and thus harm the interests 

of his future partner and abuse the weak point of the other party that he has not heard of the principle 

of contractual freedom. 

The term ""agreement"" is used in European or international legal practice in at least three senses. The 

first expresses the agreement of the parties, the purpose of which is the origin of the legal relationship 

(change or termination). Second, it refers to the legal relationship that arose from the contract as an 

agreement, and third, the document itself, where the terms of the contract are spelled out. From the 

above circumstances we can conclude that the idea of a contract is a consensus or agreement. 
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„The right to disconnect“-უფლების ცნება და მისი იმპლემენტაციის 

საჭიროება საქართველოს შრომის კოდექსში (შედარებით-

სამართლებრივი ანალიზი). 

საბა პეტრიაშვილი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

XXI საუკუნეში ტექნოლოგიური განვითარება მნიშვნელოვნად განაპირობებს თანამედროვე 

შრომის სამართლის ფორმირებას, რაც, თავის მხრივ, დღის წესრიგში ახალ შესაძლებლობებთან 

ერთად, სამართლებრივი მნიშვნელობის გამოწვევებსაც კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს - 

დღესდღეობით სმარტფონებისა თუ სხვა ელექტრონულ მოწყობილობათა გლობალური 

გავრცელების შედეგად დასაქმებულთა მუდმივი ხელმისაწვდომობის მოთხოვნა 

დამსაქმებელთა მხრიდან სამწუხარო რეალობად იქცა, რაც, შესაძლოა, უმოქმედობის 

პირობებში დასაქმებულთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის მომტანიც კი აღმოჩნდეს. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამართლის დოქტრინაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

შეიძინა „The right to disconnect“ უფლების სამართლებრივმა კონსტრუქციამ, რომელიც 

გულისხმობს დასაქმებულის შესაძლებლობას, არასამუშაო საათებში თავი შეიკავოს 

სამსახურთან დაკავშირებულ ელექტრონულ კომუნიკაციებში ჩართულობისაგან, როგორიც 

შეიძლება იყოს მეილების ან სხვა სახის შეტყობინებების მიღება.  

ევროპარლამენტის 2021 წლის 21 იანვრის რეზოლუციით, დასაქმებულის შესაძლებლობა, არ 

იყოს ხელმისაწვდომი დამსაქმებლისთვის სამუშაო დროის შემდგომ, განიმარტა, როგორც 

ფუნდამენტური უფლება, რომელიც არის ახალი სამუშაო მოდელის განუყოფელი ნაწილი 

ციფრულ ეპოქაში და მნიშვნელოვანი სოციალური ინსტრუმენტი დასაქმებულთა უფლებების 

დასაცავად.  

განსახილველ კონტექსტში, შესაძლებელია ორი ძირითადი - ფრანგული საკანონმდებლო და 

გერმანული თვითრეგულირებადი მოდელის გამოყოფა, რომლებიც წინამდებარე ნაშრომის 

საკვლევ საკითხებს წარმოადგენენ. ორივე მიდგომას, აქვს მისი როგორც დადებითი, ასევე 

უარყოფითი მხარეები, თუმცა მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ამ უკანასკნელთა სწორად 

გაანალიზების შედეგად, ნაშრომში შემოთავაზებული საკანონმდებლო ინიციატივის 

განხორციელებით, ქართულ სამართლებრივ რეალობაში შესაძლებელია „The right to 

disconnect“ უფლების იმგვარი მოდელის კონსტრუირება, რომელიც, ერთი მხრივ, 

მაქსიმალურად გაითვალისწინებს დამსაქმებელთა ინტერესებს, ხოლო, მეორე მხრივ, 

დასაქმებულებს შესთავაზებს უფლებით დაცვის მნიშვნელოვან გარანტიებს, რაც, 

მთლიანობაში, ამავე ნაშრომის მთავარ მიზნად უნდა იქნეს განხილული. 

საკვლევი თემის აქტუალობა განპირობებულია სწორედ ტექნოლოგიათა განვითარებით 

კომუნიკაციების სფეროში და ამ უკანასკნელის უშუალო ზეგავლენით ადამიანთა 

ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამასთან, ახალი კორონა ვირუსის გაუთვალისწინებელი 

გავრცელების შედეგად, დისტანციური დასაქმების პირობებში მზარდი ტენდენციის 

პირობებში, დასაქმებულის განსახილველი უფლება კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს 

სამუშაო და დასვენების დროებს შორის მკვეთრი მიჯნის გავლების კონტექსტში. 
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Abstract 

In the XXI century technological revolution significantly shapes modern labour law, which in turn of 

itself, represents new challenges and modalities in the legal doctrine –nowadays, with the global spread 

of smartphones or other electronic devices, the demand for constant access of employees for employers 

has become a deplorable reality, which may even be detrimental to the health of employees in the event 

of inaction. To address this issue, there have been calls for the ‘right to disconnect’, which, itself, refers 

to rules that say an employee should not be expected to field work calls and emails, or communications 

with their employers, outside of working hours.  

According to a resolution of the European Parliament of 21 January 2021, the possibility of the employee 

not being available to the employer after working hours (the right to disconnect) was defined as a 

fundamental right which is an inseparable part of the new working patterns in the new digital era and 

important social policy instrument at Union level to ensure protection of the rights of all workers. 

In connection with this right, it is possible to distinguish two main models - the French legislative and 

the German self-regulatory one, which are the research issues of the present paper. Both approaches 

have their advantages and disadvantages, but it is important to note that as a result of a proper analysis 

of the latter and by implementing the legislative initiative model proposed in the paper, it is possible to 

construct a model of ""The right to disconnect"" in the Georgian legal reality that, on the one hand, will 

take under consideration the interests of employers as much as possible, while, on the other hand, will 

offer employees significant guarantees of protection of their rights, which, as a whole , should be 

considered as the main goal of the this research. 

The urgency of the topic is due to the development of technologies in the field of communications and 

its direct impact on people's daily lives. In addition, as a result of the unforeseen spread of the new 

coronavirus and a growing trend of remote employment, the employee's right to disconnect becomes 

even more crucial in the context of defining boundaries between work and leisure time. 

 

კორონავირუსის (COVID-19) დროს სამედიცინო საშუალებების 

ექსპორტზე დაწესებული რაოდენობრივი შეზღუდვები: GATT-ის 

რეჟიმის დარღვევა? 

მარიამ ჩირგაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

მსოფლიო ეკონომიკა საერთაშორისო ვაჭრობაზეა დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ 

სახელმწიფოებს შეაქვთ ცვლილებები არსებულ სავაჭრო წესებში, ქვეყნების უმეტესობა იცავს 

იმ სავაჭრო ნორმებს, რომლებიც განსაზღვრულია ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ 

გენერალური შეთანხმებით (""GATT""). ფაქტობრივად, 164-ზე მეტი ქვეყანა ახლა მსოფლიო 

სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) წევრია.  
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2020 წლის დასაწყისში კორონავირუსმა მოიცვა მსოფლიო. პანდემიის კვალდაკვალ 

სახელმწიფოებმა დააწესეს სამედიცინო საშუალებების ექსპორტზე რაოდენობრივი 

შეზღუდვები, ძირითადი მარაგების პოტენციური დეფიციტის შესამცირებლად. პანდემიის 

გამო ექსპორტის აკრძალვამ სავაჭრო შეზღუდვების 90%-ზე მეტი შეადგინა. 

არსებულ სიტუაციაში დღის წესრიგში დადგა იმის შეფასება კორონავირუსის (COVID-19) 

დროს სამედიცინო საშუალებების ექსპორტზე დაწესებული რაოდენობრივი შეზღუდვები 

არღვევს თუ არა GATT-ის რეჟიმს და როგორ უნდა იქნას მიღწეული ბალანსი სამედიცინო 

პროდუქტების დეფიციტსა და იმ ნეგატიურ ზეგავლენას შორის, რაც შეიძლება მიღებულმა 

რაოდენობრივი შეზღუდვებმა გამოიწვიოს. 

ნაშრომში თვისობრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით განხილულია რაოდენობრივი 

შეზღუდვების არსი, ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ გენერალური შეთანხმების მიდგომა 

რაოდენობრივ შეზღუდვებზე, რაოდენობრივი შეზღუდვების აკრძალვის ზოგადი წესიდან 

გამონაკლისები და ექსპორტის აკრძალვებისა და შეზღუდვების გავლენა საერთაშორისო 

ვაჭრობაზე. ასევე შეფასებულია სასამართლო გადაწყვეტილებები. სხვადასხვა 

გადაწყვეტილებების გარჩევა, ანუ “Case study” დაგვეხმარება საკითხის უკეთ გაანალიზებაში. 

ნაშრომში, სასამართლო გადაწყვეტილებების, GATT-ის შესაბამისი მუხლებისა და 

სახელმწიფოთა პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, საბოლოოდ, პასუხი გაეცემა საკვლევ 

შეკითხვას-წარმოადგენს თუ არა კორონავირუსის (COVID-19) დროს სამედიცინო 

საშუალებების ექსპორტზე დაწესებული რაოდენობრივი შეზღუდვები GATT-ის რეჟიმის 

დარღვევას. 

 

Abstract 

The world economy depends on international trade. Although states make changes to existing trade 

rules, most countries adhere to the trade norms set out in the General Agreement on Tariffs and Trade 

(""GATT""). In fact, more than 164 countries are now members of the World Trade Organization 

(WTO). 

By early 2020, the coronavirus had swept the world. States imposed quantitative restrictions on the 

export of medical supplies to reduce the potential shortage of basic supplies. Due to the pandemic, the 

export ban amounted to more than 90% of trade restrictions. 

In the current situation, it is on the agenda to assess whether the quantitative restrictions on the export 

of medicines during Coronavirus (COVID-19) violate the GATT regime and how to strike a balance 

between the shortage of medical products and the negative impact of the quantitative restrictions. 

The paper discusses the essence of quantitative restrictions, the approach to the General Agreement on 

Tariffs and Trade on quantitative restrictions, exceptions to the general rule on quantitative restrictions, 

and the impact of export bans and restrictions on international trade. Also, ''the case'' study will help us 

to better analyze the issue. 

The paper, based on court decisions, relevant GATT articles, and analysis of state practice, will finally 

answer the research question - whether the quantitative restrictions on the export of medicines during 

coronavirus (COVID-19) are a violation of the GATT regime. 
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ზეგანაკვეთური სამუშაოს პრობლემები შრომის სამართალში 

მარიამ ღუღუნიშვილი, 

ლიკა სილაგაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი  

შრომისსამართლებრივ კანონმდებლობას ძალიან დიდი მნშვნელობა აქვს სამართლის 

თითოეული სუბიექტის ცხოვრებაში. ის არეგულირებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, 

როგორიცაა დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობა. თითოეული 

მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია ისეთ სამუშაო გარემოში მუშაობა, სადაც მაქსიმალურად 

შეძლებს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას და ამის საფუძლად მიიღებს ეკონომიკურ 

კეთილდღეობას, თუმცა, როცა დასაქმების სექტორზე ვსაუბრობთ, მხოლოდ ეკონომიკური 

სიკეთის მიღება ვერ გადაწონის ისეთ მნიშვნელოვან სიკეთეებს, როგორიცაა ადამიანის 

ჯანმრთელობა, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 

სიკეთეები.  

ჯერ კიდევ საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციით დიდი ყურადღება ეთმობოდა 

ზეგანაკვეთურ სამუშაოს და მისი ანაზღაურების რეგულირების საკითხს, სადაც ნორმატიულ 

დონეზე განსაკუთრებულად იყო დაცული არასრულწლოვნებისა და ორსულ ქალთა 

უფლებრივი მდგომარეობა ზეგანაკვეთური სამუშაოს ჭრილში. თუმცა, მხოლოდ, ნორმატიულ 

დონეზე საკითხების დარეგულირება ვერ იძლევა რეალურ შედეგებს, როდესაც საქმე 

შრომითსამართლებრივ უფლებების დაცვას ეხება, რასაც ნათლად წარმოაჩენს ჩვენ ქვეყანაში 

არსებული რეალური პრობემები, რომლებიც ჯერაც გადაუჭრელი რჩება. 

შრომის კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი დროით სამუშაოს შესრულება 

ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა. ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისათვის საჭიროა 

მხარეთა შეთანხმება, რომლის დროსაც დასაქმებულის მიერ შესრულებული სამუშაო 

აღემატება კვირაში 40 საათს, ხოლო კანონით განსაზღვრულ შემთხევებში 48 საათს.108(შრომის 

კოდექსი, მუხლი 17.3) დღეისათვის ზეგანაკვეთური სამუშაო და მისი ანაზღაურება დიდ 

პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობის გერკვეული სოციალური ფენებისთვის. 

ზეგანაკვეთური სამუშაოს რეგულირების საკითხი პრობლემურია არა მხოლოდ, 

საქართველოსთვის, არამედ დასავლეთის განვითარებული სახელმწიფოებისთვისაც.  

იმისათვის, რომ არ დაიღრვეს დასაქმებულის ღირსეული შრომითი პირობები, 

მნიშვნელოავანია ზეგანაკვეთური სამუშაოს და მისი ანაზღაურების სათანადოდ 

დარეგულირება, ვინაიდან, აღნიშნული მჭიდრო კავშირშია დასაქმებულის ფსიქიკური თუ 

ფიზიკური ჯანმრთელობის დაცვასთან. შრომითსამართლებრივი რეგულაციებით უნდა 

შეიქმნას ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასაქმებულებს სამუშაოს 

გარეთ ჰქონდეთ სრულფასოვანი ცხოვრება. 

ნაშრომში წარმოჩენილი იქნება შრომითსამართლებრივ ურთიერთობებში ზეგანაკვეთური 

სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული რეგულირების პრობლემები. ამასთან, 

მიმოხილული იქნება სამართლებრივი ლიტერატურა და საერთაშორისო სასამართლო 
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პრაქტიკა საკითხის სიღრმისეულად შესწავლისა და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიების 

მიზნით.  

 

Abstract 

The labor law has extremely big importance in law each subject's life. It regulates such an significant 

issues such as relationship between employee and employer. It is vital for each citizen of the country to 

have a working environment where they are able to utilize their abilities in a maximal level and based 

on that get economical welfare. However when we talk about the employment sector only economical 

welfare can't outweighs as important issues as are person's mental and physical health and so on.  

Yet still in 1921 constitution lots of intention was lawed on overtime work and its payments regulation. 

Where on a normative level especially was protected underaged people's and pregnant women's rights 

in term of overtime work.  

However regulation of and issue only on legal level can not give real outcome, When it comes to 

protecting the labor rights, it is very well seem by problems existing in our country which remains 

unsolved.  

Work which is done more that is declared by the labor code is overtime work. In order overtime work 

To be done it is necessary to be agreement from birth side, when work is over 40 hour a week ,in some 

cases 48 hours(the labor code, paragraph 17,3). For today overtime work and its payment is huge 

problem for some of the social classes of our society. Regulation of overtime works is very problematic 

issue not only for Georgia but also for western developed world.  

In order not to be disrupted employee's rightful working conditions, regulation of overtime work and 

its payment is extremely important, because it is connected to protection of worker's mental and 

physical health. With a help of the labor law regulations must be made At the legislative level which 

encourages employee to have fulfit life put side of her/his working environment. 

In this article there will be presented regulation problems that are connected to overtime work. In 

addition to that there will be discussion about legal literature and practice of international law for deep 

research of the issue and in search of ways of solving this problem. 

 

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია და მასთან დაკავშირებული 

პრობლემატური საკითხები 

მარიამ კაციაშვილი,  

თეონა კაპანაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

საკონფერენცია ნაშრომი ეხება მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ფართოდ 

გავრცელებულ პრობლემას, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას. ეს პრობლემა 80-90 იანი 



 
 

-110- 
 

სეუ და მეცნიერება 

წლებიდან მოყოლებიული დღემდე აქტუალურია. აღსანიშნავია, რომ ფულის გათეთრების 

მნიშვნელოვან ნეგატიურ შედეგად მიიჩნევა მისი შესაძლო კავშირები სხვა ტრანსნაციონალურ 

დანაშაულებთან, როგორიცაა: ტერორიზმი, ნარკოტიკული საშუალებებისა და იარაღის 

უკანონო გავრცელება, კორუფცია. აღსაიშნავია, რომ მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანა 

მიმართულია ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. მათ შორის არის ქართული ბრძოლის მოდელი 

და საკანონმდებლო მოწესრიგება. საქართველოში მისი საკანონმდებლო მოწესრიგება 2003 

წლიდან დაიწყო და დღემდე აქტიურად მიმდინარეობს, ეს კი გამოიხატება ახლა უკვე 2019 

წელს მიღებული თანამედროვე კანონით „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის 

დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“. 

უკანონო შემოსავლის ლეგალიაზაციის მნიშვნელობა იმაშიც გამოიხატება,რომ ის 

მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის არა მარტო ქვეყნების ეკონომიკას არამედ, ამ დროს 

კრიმინალების ხელში გადადის პოლიტიკური ძალაუფლებაც, რაც თავის მხრივ საფრთხეს 

უქმნის ქვეყნის მომავალს. მარტივი წარმოსადგენია რომ ყოველივე ეს დომინოს პრინციპის 

მსგავსად მოქმედებს. 

გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყანას გააჩნია კარგი გეოპოლიტიკური მდებარეობა 

მარტივი წარმოსადგენია ის ფაქტი რომ ქვეყანა შესაძლოა იქცეს ფულის გათეთრების ერთ ერთ 

ხელსაყრელ ადგილად. აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველოში კონტროლს არ ექვემდებარება 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და ასევე ე.წ სამხრეთ ოსეთის რეგიონი, რაც თავის 

მხრივ კონტრაბანდის ძირითად კერად გვევლინება. 

აქედან გამომდინარე, ჩვენი ნაშრომის ამოცანა გახლავთ ის, რომ მნიშვნელოვდან განვიხილოთ 

ყველა მნიშვნელოვანი თემა უკანონო ლეგალიზაციის შესახებ. ამასთანავე, ვთვლით, რომ ეს 

არის თანამედროვე სამყაროში საკმაოდ აქტუალური და პრობლემური თემა. აქვე ვფიქრობთ, 

რომ ფულის გათეთრება არის გლობალური პრობლემა, რომელიც საჭიროებს სერიოზული 

ზომების მიღებას რათა მომავალში ეს პრობლემა აღმოიფხვარას. სწორედ, რომ ამ 

ზემოთჩამოთვლილი მიზეზების გამო, ჩვენი მიზანია წვლილი შევიტანთ ამ თემის უკეთ 

განხილვასა და მისი პრობლემატიკის უკეთ წარმოჩენაში. 

 

Abstract 

The conference paper deals with the widespread problem of legalization of illegal income in the world, 

including Georgia. This problem has been relevant since the 80s and 90s. It should be noted that a 

significant negative consequence of money laundering is its possible links with other transnational 

crimes, such as: terrorism, illicit distribution of drugs and weapons, corruption. It is noteworthy that 

almost every country in the world is focused on eliminating this problem. Among them, the model of 

the Georgian struggle and the legislative regulation are noteworthy. Its legislative regulation in Georgia 

started in 2003 and is still active, which is reflected in the current law adopted in 2019 on the promotion 

of money laundering and the prevention of terrorist financing. 

The importance of legalizing illicit income is also reflected in the fact that it poses a significant threat 

not only to the economies of countries, but also to political power, which in turn threatens the future 

of the country. It is easy to imagine that all this works like the domino principle. 

Given that our country has a good geopolitical location it is easy to imagine the fact that the country 

may become one of the most favorable places for money laundering. It should be noted that Georgia 
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does not control the Autonomous Republic of Abkhazia and the so-called South Ossetia region, which 

in turn is a major hotbed of smuggling. 

Therefore, our paper is to discuss all the important topics about illegal legalization. In addition, we 

believe that this is a very topical and problematic topic in the modern world. Here we think that money 

laundering is a global problem that needs to be taken seriously in order to eliminate this problem in the 

future. It is for the above reasons that our aim is to contribute to a better discussion of this topic and a 

better presentation of its problems. 

 

ოპერატიული წყაროს ან ანონიმური პირის მიერ მიწოდებული 

ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ამოღებული 

ნივთიერი მტკიცებულების და მისგან მომდინარე მტკიცებულებების 

გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძვლად გამოყენების 

კონსტიტუციურობის საკითხი 

ალექსანდრე ჯუღელი,  

ნინო დოლუაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი  

დანაშაული, როგორც სისხლისსამართლებრივად მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული 

ქმედება, თავისი ბუნებით ყველაზე მძიმე სამართალდარღვევათა დანაშაულთა კატეგორიას 

განეკუთვნება. შესაბამისად, საკმაოდ მძიმე და მრავალფეროვანია ის საპროცესო მექანიზმები, 

რომლებსაც სახელმწიფო, როგორც იძულების ინსტიტუციონალიზებული მექანიზმი, იყენებს 

დანაშაულთან შესაძლო შემხებლობაში მყოფი პირების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ, 

სამართლებრივი სახელმწიფოს არსებობის პირობებში, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

სასჯელზე მონოპოლისტი ერთადერთი სუბიექტი მკაცრად განსაზღვრულ ფარგლებში 

მოქმედებდეს, რათა ერთი მხრივ მიღწეულ იქნეს სისხლის სამართლის კოდექსისა და 

სასჯელის მიზნები, ხოლო მეორე მხრივ არ მოხდეს უდანაშაულო პირის მსჯავრდება. 

დღესდღეობით, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე განხორციელებული 

ჩხრეკის/ამოღების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულება დიდ გავლენას ახდენს სისხლის 

სამართლის პროცესზე. როგორც პრაქტიკამ ცხადჰყო, ეს უკანასკნელი პირდაპირ კავშირშია 

სამართლიანი სასამართლოს კონსტიტუციურ-სამართლებრივ უფლებასთან და ამდენად 

მართლმსაჯულების ხარისხის ერთ-ერთ ინდიკატორსაც წარმოადგენს. 

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, მოცემული სარეფერატო ნაშრომის ფარგლებში 

განხილული იქნება ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ჩხრეკა/ამოღების 

არსი, საზღვარგარეთის ქვეყნების მიდგომა საკითხისადმი, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 25 

დეკმებრის გადაწყვეტილება და მის მიერ დადგენილი ახალი სტადარტების სავარაუდო 
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გავლენა საერთო სასამართლოებზე, აგრეთვე რეკომენდაციები, რომლებიც აუცილებლად 

უნდა იქნას გათვალისწინებული სადავო ნორმის აღქმის გზაზე. 

 

Abstract 

Crime, as a criminally unlawful and guilty act, by its nature belongs to the category of the most serious 

offenses. Consequently, the procedural mechanisms used by the state, as an institutionalized mechanism 

of coercion, against persons who may be involved in crime are quite severe and diverse. That is why, in 

the existence of the rule of law, it is vital that a monopolist on punishment is the only subject to act 

within a strictly defined framework to achieve the goals of the Criminal Code and punishment on the 

one hand and not to convict an innocent person on the other. 

At present, the evidence obtained as a result of a search / seizure based on operational information has 

a major impact on the criminal process. As practice has shown, the latter is directly related to the 

constitutional-legal right to a fair trial and is thus one of the indicators of the quality of justice. 

In view of all the above, the present paper will discuss the essence of the search / seizure based on 

operational information, the approach of foreign countries, the case law of the European Court of 

Human Rights, the decision of the Constitutional Court of December 25, 2020 and the possible impact 

of new standards. Recommendations that must be taken into account in the perception of the disputed 

norm. 

 

ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა 

მარიამ თვალაბეიშვილი,  

ნინო ახვლედიანი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ოჯახში ძალადობა ეს არის ოჯახის წევრებს შორის განხორციელებული ფიზიკური, 

ფსიქოლოგიური, სექსუალური, ეკონომიკური, იძულებითი ძალადობა. ძალადობა 

წარმოადგენს სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე მდგარ ურთულეს სოციალურ და 

სამართლებრივ პრობლემას. იგი აფერხებს ცალკეული ინდივიდისა და მთლიანად 

საზოგადოების განვითარებას, ამასთან, იგი წინააღმდეგობაში მოდის ადამიანის უფლებების 

დაცვისა და სახელმწიფოს ძალის მონოპოლიის პრინციპთან. 

საქართველოში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ოჯახური დანაშაულის, განსაკუთრებით 

კი ქალთა და ბავშვთა წინააღმდეგ ძალადობის საკითხები აქტუალურია, რომელიც განიხილება 

უფლებადამცველებისა და ფართო საზოგადოების მიერ, ასევე სხვადასხვა მედია 

საშუალებებით ვრცელდება ინფორმაციები ქალთა წინააღმდეგ სასტიკი ძალადობის არაერთი 

ფაქტის შესახებ. 

ნაშრომში ნათლად არის გამოხატული თუ რეალურად, რამდენად მწვავედ დგას ქართულ 

საზოგადოებაში ოჯახში ძალადობის პრობლემა. წარმოდგენილი საკონფერენციო ნაშრომშის 
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მიზანია საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის, მასზე მოქმედი ფაქტორებისა და 

არსებული გამოწვევების მიზეზების დადგენა , სტატისტიკა და შედარება საზღვარგარეთის 

ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობასთან. ასევე საუბარია იმაზე თუ რა ღონისძიებები ტარდება 

იმისთვის, რომ აღნიშნულ საკითხებზე მოხდეს უფრო მაღალი სტანდარტების ჩამოყალიბება. 

ნაშრომის ბოლო ნაწილი კი ეთმობა უშუალოდ ძალადობის პრევენციის სტრატეგიებს, 

ვინაიდან სტრატეგიის მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში ძალადობის პრევენცია და 

გრძელვადიანი პერსპექტივით პრევენციის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა. 

აღნიშნულმა მიზანმა უნდა უზუნველყოს ქვეყნის მასშტაბით ძალადობის ფაქტების შემცირება, 

ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება სახელმწიფოსა და საზოგადოების აქტიური 

ჩართულობის გზით. 

 

Abstract  

Domestic violence, This is physical, psychological, sexual, economic, coercive, violence perpetrated 

between family members. Violence appears as the most difficult social and legal problem, which is faced 

by the state and society. Violence hinders the development of the individual and society as a whole, 

while at the same time contradicting the principle of the protection of human rights and the monopoly 

of state power.  

Recently, the issue of domestic crime, especially violence against women and children, has become 

topical in Georgia, which is being discussed by human rights activists and the general public, as well as 

various media outlets reporting on numerous cases of brutal violence against women. 

The paper clearly states whether the problem of domestic violence is acute in Georgian society or not. 

The aim of the presented conference paper is to identify the statistics of violence against women in 

Georgia, the factors affecting it and comparing the existing challenges with foreign countries. There is 

also talk(discussion) of what measures are being taken to set higher standards on these issues.  

The last part of the paper is devoted directly to violence prevention strategies. The goal of the strategy 

is to prevent violence in the country and to identify the main directions of prevention in the long run. 

This goal should ensure the reduction of violence across the country, the strengthening of the fight 

against violence, through the active involvement of the state and society 

 

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღების პრობლემატური საკითხები 

ქართულ სისხლის სამართალში 

ქეთევან მაჭარაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დანაშაული არის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. ანუ სისხლის 

სამართლის კანონით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება. თუ 

პირმა დანაშაულზე ნებაყოფლობით აიღო ხელი, მას პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. 
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დანაშაულზე ხელის აღება შეიძლება როგორც დანაშაულის მომზადების სტადიაზე, ისე 

დაუმთავრებელი მცდელობისას. აღსანიშნავია, რომ პირს შეუძლია დამთავრებული 

მცდელობის დროსაც აიღოს ხელი დანაშაულზე. ნებაყოფლობით ხელის აღებისას, თუ პირის 

მიერ ფაქტობრივად ჩადენილი ქმედება შეიცავს სხვა დანაშაულის ნიშნებს (მაგალითად არ 

მოკლა ადამიანი, მაგრამ სხეული დაუზიანა), იგი დაისჯება ფაქტობრივად ჩადენილისათვის. 

დანაშაულის ბოლომდე მიყვანაზე ნებაყოფლობით ხელის აღება გვექნება როცა შედეგის 

დადგომა თავიდან იქნება აცილებული. ნებაყოფლობითი ხელის აღების შესახებ ნორმა არის 

წამახალისებელი. პირი დანაშაულისაგან იმიტომ კი არ თავისუფლდება, რომ მას დანაშაული 

არ ჩაუდენია, არამედ იმიტომ, რომ მან თავიდან აიცილოს სამართლებრივი სიკეთის 

დაზიანება. დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება არ წარმოადგენს ბრალის 

გამომრიცხველ საპატიებელ გარემოებას, არამედ არის პასუხისმგებლობიდან პერსონალური 

გათავისუფლების საფუძველი. ნებაყოფლობით ხელის აღების შესახებ დიდი ხანია 

მიმდინარეობს მწვავე დისკუსია. სისხლის სამართლის დოგმატიკაში აღიარებულია, რომ ამ 

თემის ირგვლივ აღმოცენებული საკითხების უკეთ გასაგებად, როდესაც სემანტიკური, 

ისტორიული და სისტემური განმარტებების გაკმოყენება საკმარისი არ არის, მაშინ 

აუცილებელია ნებაყოფლობით ხელის აღების შესახებ არსობრივი მსჯელობა. შესაბამისად 

წინამდებარე ნაშრომში განვიხილავთ ნებაყოფლობით ხელის აღების პრობლემური საკითხები. 

 

Abstract 

Crime is the basis of liability under criminal law. Under the criminal law, the wrongful act of the 

perpetrator is provided. If a person voluntarily pleads guilty for a crime, he will not be liable. Handover 

of the guilt for a crime can be, as in the preparation of a crime, and during an unfinished attempt. It 

should be noted that a person can admit guilt and during the completed attempt of a crime. During 

voluntary handover the offense, if the act committed by the person actually contains other signs of a 

crime (for example, did not kill a person, but damaged his body), he will be punished in fact for 

attempting. We will have a voluntary confession of guilt for the eventual bringing of the crime into 

action when the formation is necessarily original. The norm of voluntary handover the offence for a 

crime is encouraging. A person is absolved from responsibility not because he has not committed a 

crime, but because he has avoided damage to the legal good. Voluntary confession of guilt for a crime 

does not represent an exculpatory environment excluding blame but is the basis for personal exemption 

from liability. On the voluntary handover the offense, there has been a heated discussion for a long 

time. In the dogmatic theory of criminal law, it is recognized that around this topic, in order to better 

understand the issues that arise, when the use of semantic, historical and systematic definitions is not 

enough, in this case it is necessary to reason about the essence of the voluntary handover the offense for 

a crime. Accordingly, in this work we will discuss problematic cases of voluntary handover the crime. 
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დაზარალებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში 

მარიამ გაბაშვილი, 

თორნიკე პაკაცოშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომში საუბარია დაზარალებულის ინსტიტუტზე სისხლის სამართლის 

პროცესში. 2010 წლის 1 ოქტომბერს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით 

მთლიანად შეიცვალა სამართალწარმოების სისტემა და აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში 

დამკვიდრდა მხარეთა შეჯიბრებითობა. საკანონმდებლო ცვლილებებმა და დამატებებმა 

დაზარალებულის უფლებების კუთხით, მასზე მნიშვნელოვანი დადებითი ეფექტი იქონია, 

თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ მოცემულმა საკანონმდებლო რეგულაციებმა შექმნა გარკვეული 

პრობლემები როგორც პრაქტიკული, ისე თეორიული კუთხით. 

დაზარალებულისათვის მეტად მნიშვნელოვანია სტატუსის და სამართლიანი უფლებების 

მოპოვება. დემოკრატიულ სახელმწიფოში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ეთმობოდეს 

დაზარალებულს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს მისი კანონიერი ინტერესები და 

მოთხოვნები. ხშირად დაზარალებული ვერ სარგებლობს იმ უფლებებითაც, რაც მათ 

კანონმდებლობით აქვთ მინიჭებული. ქართული კანონმდებლობით დაზარალებულს გააჩნია 

შედარებით მცირე უფლბები, სწორედ ამიტომ აღნიშნული საკითხი წარმოადგენს ჩვენი 

კვლევის საგანს. მოცემულ ნაშრომში განხილული იქნება დაზარალებული როლი და ადგილი 

სისხლის სამართალწარმოებაში, მისი უფლებები, პრაქტიკაში არსებული პრობლემები და 

სამომავლო მოწესრიგების პერსპექტივები. 

ნაშრომი შეიცავს ანოტაციას, სარჩევს, შესავალს, ძირითად თემას (რომელიც დაყოფილია 

თავებად და ქვეთავებად), დასკვნას და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალს. 

ნაშრომში გამოყენებულია დოგმატური, სისტემური, ლოგიკური და შედარებით-

სამართლებრივი მეთოდები. კვლევის თეორიულ ბაზას წარმოადგენს ქართველი მეცნიერ-

იურისტების ნაშრომები საკვლევ თემასთან დაკავშირებით. 

 

Abstract 

This paper deals with the institution of the victim according to the Criminal Procedure Code. The new 

Criminal Procedure Code of October 1, 2010 completely changed the system of criminal justice system 

and adversarial action was adopted within the framework of the reform. This legislative amendments 

and enhancement in the Criminal procedure Code have a significant positive effect on the rights of the 

victims, but it is also worth mentioning that the legislative regulations of the mentioned legislation were 

practical and theoretical. 

It is important for the victim tom gain status and fair rights. In a democratic state, special attention must 

be given to the victim, his legitimate interest. Often the victims can not enjoy the rights they have by 

the Criminal Procedure Code. Under Georgia law, the victim has relatively few rights and these issues 
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will be discussed in the chapters below. This paper will discuss the role and place of the victim in 

criminal justice, his/her rights, problems in practice and prospects for future regulation. 

The work contains an annotation, the table of contents, introduction, the main topic (divided into 

chapters and subsections), conclusion and a list of used literature.  

The paper uses dogmatic, systemic, logical and comparative-legal methods. The theoretical basis of the 

research is work of Georgian scientists-lawyers on the research topic.  

 

სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შედეგად განხორციელებული 

საკანონმდებლო ცვლილებების სამართლებრივი ანალიზი 

ნატა სუხაშვილი, 

მაკა პაპაშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ბოლო წლების განმავლობაში ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის კუთხით არსებულმა 

კანონმდებლობამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. ამის ნათელი მაგალითია 

საქართველოს მიერ 2017 წლის 5 აპრილს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება, რომელმაც 

გამოიწვია კარდინალური ცვლილებები შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე. განსახილველ 

სტატიაში მსჯელობა განვითარდება სტამბოლის კონვენციის იმპლემენტირების 

სამართლებრივ შედეგებზე და იმ ვალდებულებები, რომელთა შესრულებაც წარმოადგენს 

სახელმწიფოს პრიორიტეტს. ამდენად, იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ იქნა 25 

საკანონმდებლო ცვილება, რომელთა პრაქტიკაში განხორციელებამაც შედეგად მოგვცა ქალთა 

მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონმდებლობის დაახლოვება დასავლურ 

სტანდარტებთან. ეს უკანსკნელი თავისი არსით, მოიაზრებს ახალი ქმედითი მექანიზმების 

დანერგვას, რომელიც ხელს უწყობს ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის აღკვეთას და 

პრევენცირებას. 

სტატიის პირველ თავში განიხილება მოქმედ კანონებში ასახული ცვლილებები, მათი 

მნიშვნელობა და სამართლებრივი შედეგები. აღნიშნული რეზონანსული ცვილელებების 

ნაწილს წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსში დამატებული სამი ახალი ნორმა, ესენია: 

ადევნება, ქალის იძულებითი სტერილიზაცია, ქალის სასქესო ორგანოებს დასახიჩრება.  

მეორე თავში, საუბარი იქნება ადმინისტრაციული ბრძოლის მექანიზმების ახალ 

მოწესრიგებაზე და მისი გამოყენების პრაქტიკულ მახასიათებლებზე.  

მესამე თავში ყურადღება გამახვილებული იქნება იმ საკანონმდებლო ჩანაწერებზე, რომლებიც 

არ შეესაბამება და წინააღმდეგობაში მოდის ზემოთ ხსენებულ კონვექციასთან. აღნიშნულ 

დებულებას თავსაჩინოდ წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსის 137-ე მუხლის 

(გაუპატიურების) დეფინიცია, რომელიც ბუნდოვანია და არ გამოხატავს საერთაშორისო აქტის 

სულისკვეთებას. 
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მეოთხე თავში განხილული იქნება ადმიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება TKHELIDZE V GEORGIA ( თხელიძე საქართველოს წინააღმდეგ), 

CEDAW კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე ”X და Y საქართველოს 

წინააღმდეგ“. გარდა ამისა, განაშრომში შეფასდება საქართველოს საერთო სასამართლოების 

მიერ მიღებული გადწყვეტილებები. 

და ბოლოს, მეხუთე დავში დასკვნის სახით შეჯამდება სტატიაში განხილული საკითხები და 

ჩამოყალიბდება ის რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელებაც ხელს შეუწყობს არსებული 

პრობლემებთან ბრძოლას და დასავლური სტანდარტების პრაქტიკაში რეალიზებას.  

 

Abstract 

Legislation on violence against women and domestic violence has undergone significant changes in 

recent years. A clear example of this is the ratification of the Istanbul Convention by Georgia on April 

5, 2017, which led to cardinal changes at the domestic level. The article under discussion will talk the 

legal consequences of the implementation of the Istanbul Convention and the obligations, the 

fulfillment of which is a priority for the state. Thus, 25 legislative changes were drafted by the Ministry 

of Justice, the implementation of which resulted in the approximation of domestic violence legislation 

to Western standards. The latter, by its very nature, implies the introduction of new effective 

mechanisms to help prevent and prevent violence against women / domestic violence. 

The first chapter of the article discusses the changes reflected in the current laws, their significance and 

legal consequences. Part of these resonant changes are the three new norms added to the Criminal Code, 

namely: persecution, forced sterilization of a woman, mutilation of a woman's genitals. 

In the second chapter, we will talk about the new arrangement of administrative control mechanisms 

and the practical characteristics of its use. 

The third chapter will focus on those legislative entries that are inconsistent with and contradict the 

above-mentioned convection. This provision is a clear definition of Article 137 (rape) of the Criminal 

Code, which is vague and does not reflect the spirit of the international act. 

The fourth chapter will discuss the decision of the European Court of Human Rights TKHELIDZE V 

GEORGIA (Tkhelidze v. Georgia), the decision of the CEDAW Committee in the case ""X and Y v. 

Georgia"". In addition, the paper will evaluate the decisions made by the common courts of Georgia. 

Finally, in the fifth dispute, the issues discussed in the article will be summarized and the 

recommendations will be formulated, the implementation of which will help to combat the existing 

problems and implement Western standards in practice. 
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არასრულწლოვნები და მათი დანაშაულის პრევენციისაკენ მიმართული 

ეფექტური ინტერვენციები 

ელისაბედ აფაქიძე, 

ანა ასათიანი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ბუნებაში არსებული ნებისმიერი პრობლემური საკითხის გადაჭრისთვის აუცილებელია 

შერჩეული იქნეს შესაბამისი სწორი მიდგომა. სწორი მიდგომის უნივერსალური განმარტება არ 

არსებობს. მისი სისწორის განსაზღვრისას უპირველესად უნდა მივიღოთ მხედველობაში 

როგორც პრობლემის ხასიათი, ისე ობიექტი, რომლის მიმართაც ხდება მიდგომის შერჩევა. არც 

კონკრეტულ საკითხთა სამართლებრივი რეგულირებაა ამ შემთხვევიდან გამონაკლისი. 

როდესაც დანაშაულებრივ ქმედებას ახორციელებს არასრულწლოვანი, რომელის 

ფსიქოლოგიური თუ ფიზიკური კონდიცია ჯერ ჩამოუყალიბებელი და არამდგრადია, 

იგივენაირად უნდა მიუდგეს სახელმწიფო მას, როგორც დანაშაულებრივი ქმედების 

განმახორციელებელ სრულწლოვან პირს, რომლის განვითარებაც უკვე დასრულებულია და 

ქმედებებზე კონტროლს, როგორც წესი, სრულად ახორციელებს? ვფიქრობ, პრინციპულად 

მნიშვნელოვანია მოხდეს ამ ორი უკანასკნელის დიფერენცირება და ბავშვობის ასაკი აღვიქვათ 

განსხვავებული მოპყრობისა და მიდგომის „ღირსად“.  

განსახილველ ნაშრომში გვსურს წარმოგიდგინოთ და გავაანალიზოთ, თუ როდის გაითავისა 

მსოფლიომ არასრულწლოვნის მიმართ განსაკუთრებული მოპყრობის აუცილებლობის 

საკითხი, რა საერთაშორისო სტანდარტები არსებობს და რამდენად შეესაბამება მას ეროვნული 

კანონმდებლობა. არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობის საკითხი 

მწვავე პრობლემას წარმოადგენს, რამდენადაც თვითონ ის პერსონალიც კი, რომლებიც 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ბავშვებთან მუშაობს, აღნიშნავს, რომ ამ ბავშვთა 

უდიდეს ნაწილს არ უნდა ჰქონდეს თავისუფლება შეზღუდული. რა უნდა გაკეთდეს ასეთ 

ფაქტებზე საპასუხოდ? სახელმწიფოს მიერ უნდა გატარდეს სწორი, პროპორციული 

პრევენციული პოლიტიკა. ნაშრომში განხილული იქნება მსოფლიოში მიღებული 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამი დონე: პირველადი პრევენცია; მეორადი 

პრევენცია და მესამე დონის პრევენცია. ეს დონეები, ვფიქრობთ, არის ერთ-ერთ საშუალება იმ 

პროგრამების სისტემატიზაციისთვის, რომლებიც შემუშავებული უნდა იქნას 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის თავლსაზრისით, რამდენადაც მხოლოდ 

დონეების განსაზღვრას აქვს უბრალოდ შაბლონური ხასიათი და სასურველი შედეგის 

მისაღწევად აუცილებელია შემდგომი მოქმედებების განხორციელება, რაც ეფექტურ 

შედეგამდე მიგვიყვანს. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი ამოცანაა შევაფასოთ პირველი, მეორე და 

მესამე დონის პრევენციების შესაბამისად განხორციელებული პროგრამები და ქმედითი 

ნაბიჯები. მეტი თვალსაჩინოებისთვის ნაშრომში განხილულია ხსენებული საკითხის 

რებულირება აშშ-სა და ევროპაში.  

იმისათვის, რომ წარმატებული გზები ვიპოვოთ პრობლემის გადასაჭრელად, უპირველესად 

უნდა დავადგინოთ, თუ საიდან მოდის ეს პრობლემები. თუ გვინდა ვებრძოლოთ 
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არასრულწლოვანთა დანაშაულს, პირველ რიგში უნდა გავიგოთ რა ფაქტორთა ზეგავლენით 

წარმოიშობა არასრულწლოვანში დანაშაულებრივი ქმედების განხორციელების სურვილი. 

სწორედ ეს არის ის ფაქტორები, რომელთაც უნდა მიეპყროს სახელმწიფოს ყურადღება. 

ამდენად, ნაშრომში საფუძვლიანად იქნება განხილული რისკ ფაქტორებისა და დამცავი 

ფაქტორების ურთიერთმოქმედება.  

 

Abstract 

In order to solve any problem in nature, it is necessary to choose the appropriate correct approach. There 

is no universal definition of the right approach. In determining its correctness, we must take into 

consideration both the nature of the problem and the object to which the approach is selected. The legal 

regulation of specific issues is not an exception to this case. Since a crime is committed by a juvenile 

whose psychological or physical condition is not yet established and unsustainable, should the state treat 

him or her in the same way as an adult who has already completed the development? I think it is 

essential to find the difference between these two and perceive childhood as ""worthy"" of different 

treatment and approaches.  

In this article, we would like to present and analyze when the world has raised the need for special 

treatment of children, what international standards exist and how well they comply with national law. 

The issue of juvenile delinquency is a serious problem, as even the staff working with children in 

penitentiaries themselves point out that the vast majority of these children should not be deprived of 

their liberty. What should be done in response to such facts? A correct, proportionate prevention policy 

must be pursued by the state. In the article, we will analyze three levels of juvenile delinquency 

prevention around the world: primary prevention; Secondary prevention, and third-level prevention. 

These levels are one of the ways to systematize the programs that should be developed in terms of 

juvenile delinquency prevention, as only the definition of levels is merely a template and to achieve the 

desired result, it is necessary to take further actions that will lead to effective results. Therefore, our 

main task is to evaluate the programs implemented following the first, second, and third levels of 

prevention. 

In order to find successful ways to solve a problem, we must first determine where these problems come 

from. If we want to fight juvenile delinquency, we must first understand what factors influence the 

desire to commit juvenile delinquency. These are the factors that should attract the attention of the 

state. Thus, the interaction of risk factors and protective factors will be thoroughly discussed in the 

paper.  
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ევთანაზია 

სოფიო მაჩკალოვი, 

გურამ ბეგიაშვილი  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში განხილული იქნება ევთანაზია (მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით) რომელიც 

აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს ადამიანებში. 

ზოგჯერ ადამიანები განიცდიან ძლიერ ფიზიკურ ტკივილებს, რომელიც გამოწვეულია 

სხვადასხვა დაავადებისაგან და ამ დროს მათ უჩნდებათ სურვილი სიცოცხლე ნაადრევად 

დაასრულონ.ნაშრომში ვისაუბრებთ საკამათო თემაზე-აქვს თუ არა ადამიანს სიკვდილის 

უფლება და გავიგებთ სხვადასხვა ადამიანების მოსაზრებას ამ საკითხზე. 

ნაშრომში ასევე მოცემული იქნება სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკული მაგალითები ამ თემასთან 

დაკავშირებით,ვნახავთ საქართველოს და მსოფლიოს კანონმდებლობებს,გავიგებთ რას ნიშნავს 

აქტიური და პასიური ევთანაზია,ასევე გადავხედავთ ევთანაზიის განვითარებას და 

წარმოდგენილი გვექნება სხვადასხვა რელიგიების დამოკიდებულება ამ საკითხზე. 

 

Abstract 

In this paper there will be discussed whether euthanasia might be rightful choice or not. This topic 

causes differences of opinion in people. 

Sometimes people experience severe physical pain caused by various diseases and at this time they have 

a desire to end their lives prematurely. In this (paper) we will talk about whether a person should have 

a choice to die by his/her decision and also, we will see other people’s ideas about this topic. 

Also, we will provide practical examples from different countries on this topic, we will see the legislation 

of Georgia and the world, will also try to explain what does active and passive euthanasia means and 

lastly, we will provide some information about the attitudes of different religions on this issue. 

 

საპროცესო შეთანხმება(პრობლემური ასპექტები) 

ნიკა უსუფაშვილი, 

დავით მაჭარაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საპროცესო შეთანხმება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ერთ-ერთი მეტად 

საინტერესო პროცესულაური ინსტიტუტია, რომელსაც მსოფლიოს არაერთი სახელმწიფოს 
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კანონმდებლობა ითვალისწინებს და მათ შორის საქართველოს სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობაც. ჩვენი მიზანი იქნება, რომ მოცემული სარეფერატო ნაშრომის ფარგლებში 

განვიხილოთ საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის ისტორიული საფუძვლები და 

მიმოვიხილოთ ამ უკანასკნელის არსი არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ ანგლო-საქსური და 

კონტინენტური სამართლის ტიპის ქვეყნების მაგალითზე. საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსის საფუძველზე შევეცდებით დავახასიათოთ ბრალდებულის უფლებები 

საპროცესო შეთანხმები დადებისას, შევაფასებთ პროკურორის წამყვან და მოსამართლის 

შეზღუდულ როლს საპროცესო შეთანხმების დადებისას, ვიმსჯელებთ საპროცესო 

კანონმდებლობის ისეთ მნიშვნელოვან ხარვეზზე, როგორიცაა დაზარალებულის ინტერესის 

გაუთვალისწინებლობა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისას და განვიხილავთ, რამდენად 

მართებულია ის, რომ საპროცესო შეთანხმება შეიძლება გაფორმდეს ნებისმიერ კატეგორიის 

დანაშაულზე. საბოლოოდ კი წარმოვადგენთ ჩვენეულ ხედვას და რეკომენდაციებს, რომლებიც 

მართებულად მიგვაჩნია, გათვალისწინებულ იქნას საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის 

დახვეწის მიზნებისათვის. 

 

Abstract 

The plea agreement is one of the most interesting procedural institutions of the Criminal Procedure 

Code, which is envisaged by the legislation of many countries of the world, including the criminal 

legislation of Georgia. Our aim in this paper is to discuss the historical foundations of the institute of 

plea bargaining and to review the essence of the latter not only in our country, but also in the example 

of Anglo-Saxon and Continental law-type countries. Based on the Criminal Procedure Code of Georgia, 

we will try to characterize the rights of the accused in concluding plea agreements, assess the leading 

role of the prosecutor and the judge in concluding plea bargains, discuss important procedural 

shortcomings Sign up for any category of crime. Finally, we present our vision and recommendations 

that we deem appropriate to take into account for the purposes of refining the institution of plea 

bargaining. 

 

განრიდება და მედიაცია არასრულწლოვნებში 

გიგა ხატიაშვილი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

კვლევის მიზანია, არასრულწლოვნების მხრიდან დანაშაულის ჩადენის შემცირება. 

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 



 
 

-122- 
 

სეუ და მეცნიერება 

საკითხი და მისი აღმოფხვრის გზების შესახებ დასაბუთებული, არგუმენტირებული მსჯელობა 

იქნება წარმოდგენილი. 

კვლევის შეზღუდვები და გავლენა-აღნიშნული საკითხი სამართლებრივად რამდენიმე წელია 

მოწეზრიგდა,რის გამოც ლიტერატურა ფაქტიურად ძალიან მწირეა. არ არის კვლევები 

ჩატარებული აღნიშნულ თემაზე. თუმცა აქცენტი გაკეთდება საკითხის მნიშვნელობაზე და მის 

როლზე. 

სიახლე და ღირებულება- ბოლო წლებში დანერგილი სიახლეები. მნიშვნელობა საკითხის 

მაღალი სტანდარტების ჩამოყალიბებაზე. პრობლემის მოგვვარებისავის, შესაბამისი გზების 

ძიება. 

 

Abstract  

The aim of the study is to reduce juvenile delinquency. Statistics and comparisons at different times. 

Examining the standards that existed in previous years and what is present. What is being done to set 

higher standards on this issue. 

Structure / methodology / approach-issue is important. Which is very relevant in our country. The gaps 

found in the practice will be highlighted, the issue will be highlighted and a reasoned, reasoned 

discussion about the ways to eliminate it will be presented. 

Research Limitations and Impact- This issue has been legally regulated for several years, which is why 

the literature is virtually scarce. No studies have been conducted on this topic. However, the emphasis 

will be on the importance of the issue and its role. 

News and Value - News introduced in recent years. The importance of setting high standards for the 

issue. Search for appropriate ways to solve the problem. 

 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და 

აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს კონვენციის იმპლემენტაციის 

ეროვნული გამოწვევები 

ანი თუთისანი, 

ნინო ჯავახიშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

„ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ 

ევროპის საბჭოს კონვენცია (CETS No. 210, შემდგომში „სტამბოლის კონვენცია“) 

საყოველთაოდაა აღიარებული, როგორც ყველაზე ყოვლისმომცველი სამართლებრივი 

ინსტრუმენტი, რომლის მიზანია ქალებზე ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის, როგორც 

ადამიანის უფლებათა დარღვევის მძიმე ფორმის, პრევენცია და აღკვეთა.  
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ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური მიზანი ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის, რომელიც აღიარებს თითოეული 

ადამიანის უფლებათა დაცვის აუცილებლობას. ბოლო 30 წლის მანძილზე არაერთი 

სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში ამ მიმართულებით. თუმცა, 

დღემდე რიგ ქვეყნებში მოქმედი კანონმდებლობა ხშირად არასაკმარისად სრულდება, 

მსხვერპლთათვის გათვალისწინებული მომსახურება მწირია ან არასათანადოდ ფინანსდება იმ 

ფონზე, რომ სექსისტური ქცევები ჯერ კიდევ ძლიერია მრავალ საზოგადოებაში. 

სტამბოლის კონვენცია საქართველოში 2017 წლიდან ამოქმედდა. კონვენციის ძალით 

სახელმწიფო ვალდებულია განახორციელოს კომპლექსური და კოორდინირებული 

ღონისძიებები და სისტემურად უპასუხოს ქალთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობის 

ყველა ფორმას. ამიტომაც საქართველოშიც, კონვენციასთან ეროვნული კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაციის მიზნით, განხორციელდა გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები. თუმცა, 

მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო, საერთაშორისოდ ნაკისრ ვალდებულებების 

შესრულებისას, არა მხოლოდ დე იურე აწესრიგებდეს ოჯახში ძალადობის საკითხს, არამედ დე 

ფაქტოც უზრუნველყოფდეს დამცავი მექანიზმების ხელმისაწვდომობასა და მათ ეფექტიან 

განხორციელებას. რაც საქართველოსთვის, სამწუხაროდ, დღემდე დიდ გამოწვევად რჩება. 

აღნიშნულზე მეტყველებს ბოლო წლებში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის 

ფაქტების სიხშირეც. 

მნიშვნელოვანია პანდემიის გავლენა ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის სტატისტიკაზე. 

კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად 

მსოფლიოს მასშტაბით არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, გამოცხადებულმა 

საგანგებო მდგომარეობამ და რეგულაციებმა პოტენციურ მოძალადესის პროვოცირებისა და 

მასთან მსხვერლის ერთ სივრცეში იზოლირების რისკები მნიშვნელოვნად გაზარდა. 

წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია საკითხის კომპლექსური ანალიზის შედეგად, სტამბოლის 

კონვენციის იმპლემენტაციის პროცესში ეროვნული გამოწვევების იდენტიფიცირება. გარდა 

ამისა, განხილული იქნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა და რეკომენდაციები. 

ამასთანავე, ნაშრომის ბოლოს ავტორთა მიერ შემოთავაზებული იქნება სამომავლო 

პერსპექტივები, რომლებიც მიზნად ისახავს ეროვნული პრაქტიკის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. 

 

Abstract 

Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic 

Violence (better known as the Istanbul Convention) is one of the major legal initiatives, which 

condemns all forms of violence against women and recognizes it as a violation of human rights. 

Promoting the protection of women against violence covers raising awareness, empowering action and 

accountability at the global and national levels. 

Combating Violence Against Women should be an important political task for each government that 

respects human rights and dignity. Over the last 30 years, several effective measures have been taken to 

reduce rates of gender-based violence in the member states of the Council of Europe. However, the 

current legislation in some countries like Georgia is insufficiently implemented. The services provided 
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to victims are not appropriate and reasonably funded, whereas sexist behaviors are still prevalent in 

society.  

After ratifying the convention in 2017, Georgia was obliged to carry out complex and coordinated 

reforms, but the main point is that de jure and de facto consequences must meet to provide a safe 

environment for women in their homes and the state. Unfortunately, it remains a big problem from a 

Georgian perspective. 

Covid-19 pandemic regulations badly impacted domestic violence statistics. The lockdown or the curfew 

declared by the state significantly increased the risks of provoking potential abusers and isolated the 

vulnerable victims of violence with abusers.  

The main purpose of the presented thesis is to identify national challenges in the implementation 

process of the Istanbul Convention based on of complex analysis, while the best comparative practices 

and recommendations will be offered by the authors. A Good understanding of gender-based violence 

pattern leads to creating a comprehensive legal framework. 

 

განზრახ მკვლელობა 

ალექსანდრა ჯორბენაძე 

 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი  

სისხლის სამართალი არის სამართლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილისაქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსი ისევე როგორც სხვა კოდექსები, დაყოფილია: კარებად,თავებად 

და მუხლებად. პირველი კარი ადამიანის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს 

მიეკუთვნება,პირველი თავი კი სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებზე 

ამახვილებს ყურადღებას. ადამიანის სიცოცხლეზე მაღალი ღირებულება არ არსებობს, 

მიუხედავად ამისა სიცოცხლე არ არის აბსოლუტური უფლება, ის შეიძლება შეზღუდო,თუ 

ადგილი ექნება მართლსაწინააღმდეგო ძალადობას. 

მოცემული ნაშრომის თემა გახლავთ სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაულის,კერძოდ 108 მუხლის,განზრახ მკვლელობის განხილვა. ნაშრომში წარმოდგენილი 

იქნება განზრახ მკვლელობის მოტივები,როგორიცაა: 

ეჭვიანობა,შურისძიება,ურთიერთშელაპარაკება და ჩხუბი. ასევე განხილული იქნება 

უმოქმედობით ჩადენილი მკვლელობის წინაპირობები.  

განზრახ მკვლელობა 21-ე საუკუნეშიც პრობლემას წარმოადგენს,მსოფლიო მაშტაბით. 

საინტერესოა როგორ რეგულირდება ეს საკითხები სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაში,გარდა 

ამისა საინტერესო იქნება სასამართლო პრაქტიკაც. 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს განზრახ მკვლელობის დეტალური განხილვა,ასევე შედარება 

სხვა ქვეყნის კოდექსთან და სასამართლო პრაქტიკა.  
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Abstract 

Criminal law is one of the most important parts of law. The Criminal Code of Georgia, like other codes, 

is divided into: section,chapters and articles. The first section deals with crimes against human 

beings,while the first chapter focuses on crimes against life. There is no higher value than human life, 

Despite this, life is not an absolute right,It can be restricted if unlawful violence takes place.  

The topic of this paper is the discussion of premeditated murder against life in particular, article 108. 

The paper will present the motives for premeditated murder, such as: jealousy, revenge, conflict and 

quarrel. preconditions for inaction murder will also be discussed. 

Premeditated murder is also a problem in the 21 st century, worldwide. It is interesting how these issues 

are regulated in the legislation of other countries,also interesting will be case law. 

The purpose of the paper is to provide a detailed discussion of premeditated murder, also compare with 

other country code and case law.  

 

პროკურატურისა და სასამართლოს კომპეტენციების კოლიზიის 

პრობლემური ასპექტები სისხლის სამართლის საპროცესო 

კანონმდებლობაში 

თათია მჭედლიშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ვინაიდან სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა წარმოადგენს ქვეყნის 

დემოკრატიულობის ერთ-ერთ უმთავრეს საზომ ინსტრუმენტს, გასული წლების მანძილზე 

საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

გაუმჯობესების კუთხით, რაც უპირატესად ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა დაცვის 

აუცილებლობით იყო განპირობებული. სახელმწიფომ გაატარა არაერთი რეფორმა, რამაც 

სისხლის სამართლის პროცესთან დაკავშირებული მრავალი მანკიერი დებულების აღმოფხვრა, 

ხოლო საჭირო სამართლებრივი მექანიზმების კანონმდებლობაში ინკორპორირება და არაერთი 

სისხლისსამართლებრივი ნორმის დახვეწა გამოიწვია გასული წლების განმავლობაში.  

თუმცა როგორც ცალკეულ საკითხთა გაანალიზების შედეგად ვლინდება, სისხლის სამართლის 

საპროცესო ნორმები ზოგიერთ შემთხვევაში მაინც ნაკლოვანია და საჭიროებს გადახედვას.  

საგულისხმოა, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის მოქმედი ვერსია კონკრეტულ 

საკითხებთან მიმართებაში ვერ უზრუნველყოფს სასამართლოსა და პროკურატურის, როგორც 

ინსტიტუციურად, უწყებრივად და არსობრივად დამოუკიდებელი ორგანოების 

ფუნქციონირებას და სისხლის სამართლის პროცესში თავს იჩენს გარკვეული ხარვეზები, რაც 

გამოიხატება სასამართლოსა და პროკურატურის კომპეტენციების ერთგვარ კოლიზიაში. 

აღნიშნული კი შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი კონსტიტუციური და შესაბამისად 

ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევას იწვევს, როგორებიცაა კომპეტენციის გამიჯვნის 

პრინციპი და კონსტიტუციური დათქმა იმის შესახებ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების 
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გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს კანონით განსაზღვრული 

წესით.ზემოთაღნიშნული პრობლემა განსაკუთრებით მკაფიოდ ვლინდება მაშინ, როდესაც 

სახეზეა დაზარალებულის მიერ სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ 

პროკურორის (ზემდგომი პროკურორის) დადგენილების რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში 

გასაჩივრების, პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ პროკურორის დადგენილების 

გაუქმების ან ბრალდების მხარის მიერ სააპელაციო (საკასაციო) სასამართლოში ბრალდებაზე 

უარის თქმიის შემთხვევები. 

ჩემს მიზანს წარმოადგენს, მოხსენების ფარგლებში ყურადღება გავამახვილო იმ პრობლემურ 

ასპექტებთან დაკავშირებით, რომლებიც ზემოთხსენებულ შემთხვევებში წარმოიქმნება. 

 

Abstract 

As criminal procedure law is one of the main tools for measuring the country's democracy, Georgia has 

taken significant steps in recent years in order to improve criminal justice, largely due to the need to 

protect fundamental human rights. The state has carried out a number of reforms that have led to the 

elimination of many vicious provisions related to criminal proceedings, while incorporating the 

necessary legal mechanisms into the legislation and refining a number of criminal norms over the past 

years. 

However, as the analysis of individual issues reveals, the procedural norms of criminal law are still 

flawed in some cases and need to be revised. 

It is noteworthy that the current version of the Criminal Procedure Code does not ensure the 

functioning of the court and the prosecutor's office as institutionally, non-institutionally and 

substantially independent bodies, and there are some shortcomings in the criminal process, which 

manifests itself in a kind of conflict between the court and the prosecutor's office. This can be said to 

violate constitutional and, consequently, fundamental principles such as the principle of separation of 

powers and the constitutional reservation that a court decision can be overturned, changed or suspended 

only in the manner prescribed by court law. Cases of appealing the decision of the prosecutor (superior 

prosecutor) to terminate the criminal prosecution in the district (city) court, annulment of the decision 

of the prosecutor on recognizing the person as a victim or rejection of the accusation by the prosecution 

in the appellate (cassation) court. 

My purpose is to focus in the report on the problematic aspects that arise in the above cases. 
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ქმედების ოჯახში ძალადობად კვალიფიკაციის პრობლემური ასპექტები 

მაიკო მარკოიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ოჯახში ძალადობა აქტუალურა დღევანდელ ცხოვრებაში, სწორედ ამიტომ ხორციელება მასზე 

საზოგადოების საუბარი, მისი განხილვა და სამართლებრივი დაინტერესება, რაც იწვევს 

აღნიშნულის მეტად განვითარებას და დოქტრინალურ მოწესრიგებას.  

კვლევის მიზანა გავარკვიოთ უშუალოდ ის პრობლემატური საუკითხები, რაც შესაძლოა 

ოჯახში ძალადობის განხილვის დროს შეგხვდეს.  

ნაშრომში უშუალოდ საუბარია ოჯახში ძალადობის კონცეფცია, მასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებსა და გამიჯნულია სხვა სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებთან. განხილულია 

სასამართლო გადაწყვეტილებები სტამბოლის კონკენციასთან მიმართებით. ოჯახში ძალადობა 

დოქტრინალური განმარტებით გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორე წევრის 

კონსტიტუციური უფლებების და თავისუფლებების დარღვევას უგულვებელყოფით , მასზე 

ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური ან სექსუალური ძალადობით ან/და მისი 

იძულებით. ამავდროოულად განსაზღვრულია შედეგი, რა შეიძლება მოჰყვეს ოჯახში 

ძალადობას. კერძოდ ეს არის ფიზიკური ტკივილი და ტანჯვა.  

მნიშნელოვან საკითხს წარმოადგენს ამსრულებელი, რომელიც აუცილებელია იყოს ოჯახის 

წევრი, რომლის განმარტებაც ნაშრომში ფართოდ არის ახსნილი. 

აუცილებელია აღინიშნოს ე.წ სტამბოლის კონკენცია, რომელიც წარმოადგენს 

ყოვლისმომცველლ სამართლებრივ ინსტრუმენტს, რაც ასეა მიჩნეული. მიზანს წარმოადგენს 

ქალებზე ძალადობის და ოჯახში ძალადობის, როგორც ადამიანის უფლებათა დარღვევის მძიმე 

ფორმის, პრევენცირება და აღკვეთა. 

საუბარია ოჯახში ძალადობის სუბიექტურ შემადგენლობაზე, სადაც მითითებულია მოტივი, 

მიზანი, განზრახვა ოჯახში ძალადობისთვის.  

 

Abstract 

Domestic violence is a current issue in today's life, which is why it is talked, discussed and legally 

interested by society. All these ensure the topic to be more developed and doctrinally well-regulated. 

The aim of the study is to directly find out the problematic issues that may be encountered during the 

discussion domestic violence. 

The paper discusses the concept of domestic violence, its problems and separation from other criminal 

offenses. Apart from it, Judicial decisions regarding the Istanbul Convention are discussed. According 

to the doctrinal definition, domestic violence means the violation of the constitutional rights and 

freedoms of one family member to another by ignore, physical, psychological, economic or sexual 

violence and / or coercion. At the same time, the consequences of what might be caused by domestic 

violence are defined. In particular, it is physical pain and suffering. 
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An important issue is the perpetrator, who must be a family member, the definition of which is widely 

explained in the paper. 

It is necessary to mention the so-called Istanbul Convention, which is a comprehensive legal instrument. 

The goal is to prevent violence against women and domestic violence as a serious form of human rights 

violations. 

Paper includes topics related to mens rea of domestic violence that is discussed regarding the motive, 

purpose and intention. 

 

ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემქმნელი 

დელიქტები 

ანი ხურცილავა, 

გიგი ჩიტიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დანაშაულის დასჯადობა უხსოვარი დროიდან მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი 

გახლდათ.როგორც ამას წყაროები მოწმობენ იცვლებოდა მიდგომა ამასთან დაკავშირებით. 

საბედნიეროდ, ჩვენ ვცხოვრიბთ ისეთ დროში, როცა არამხოლოდ დასრულებული დანაშაული, 

არამედ დაუმთავრებელიც დასჯადია, ვხვდებით საფრთხის დელიქტებს და ეს კიდევ უფრო 

მეტად გვიქმნის დაცულობის შეგრძნებას.სისხლის სამართლის მეცნიერებაში მიღებულია 

დელიქტების კლასიფიკაცია ხელყოფისა და საფრთხის შემქმნელ, შედეგიან და შედეგგარეშე 

დელიქტებად. თუ რომელ დელიქტთა რიცხვს მიეკუთვნება სისხლის სამართლის ესა თუ ის 

მუხლი არა მხოლოდ თეორიული, არამედ დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. ქმედების 

დანაშაულის სწორი კვალიფიკაცია შეუძლებელია აღნიშნული საკითხის გათვალისწინების 

გარეშე. 

ალბათ ბევრს გაუჩნდება კითხვა, თუ რა აუცილებლობით არის განპირობებული საფრთხის 

შემქმნელ დელიქტთა შემადგენლობის გათვალისწინება სისხლის სამართლის 

კანონდმებლობით, მაშინ როცა დასჯადია დანაშაულის მცდელობა. ჩვენს გარშემო 

განვითარებულმა მოვლენებმა და პრაქტიკამ ცხადჰყო, რომ ერთმანეთისაგან აუცილებლად 

უნდა გაიმიჯნოს საფრთხის დელიქტი და მცდელობა. ნაშრომში ცხადად დაინახავთ, თუ რა 

პრობლემებს შეიძლება გადავეყაროთ, თუ ამას მხედველობაში არ მივიღებთ. ერთ–ერთი ფაქტი 

გახლავთ სისხლის სამართალში გავრცელებული საკითხი „დანაშაულზე ნებაყოფლობით 

ხელის აღებ“ და ვთვლი, მეტად საინტერესო უნდა იყოს ეს საკითხი დელიქტებთან 

მიმართებაში.როგორ შეიძლება დანაშაულზე ხელის აღება, მაშინ როცა უბრალოდ სხვისი 

სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ დაყენება დამთავრებულ დანაშაულს წარმოადგენს?!  

ასევე საინტერესოა დანაშაულში თანამონაწილეობაც, შესაძლოა თუ არა დელიქტებშიც 

შევხვდეთ დამხმარეს, ან ისეთ ნორმებთან, როგორიც საკუთარი ხელით მოითხოვს 

დანაშაულის განხორციელებას შესაძლოა თუ არა თანამონაწილეობა. 



 
 

-129- 
 

სეუ და მეცნიერება 

ჩვენ შევეცდებით ეს და სხვა საკითხები წარმოგიდგინოთ თეორიებისა თუ პრაქტიკული 

მაგალითების საფუძველზე და უფრო კონკრეტულად შევეხოთ 127-ე,128-ე და 129-ე მუხლებს. 

 

Abstract 

Punishment of crime has been an essential issue from centuries past. According to the sources, the 

approach in this regard was permanently changing. Fortunately, we live in a time when not only 

complete but also incomplete crimes are punished. Nowadays, due to the liability for abnormally 

dangerous activity, the sense of security can be even greater. In criminal science, injuries are categorized 

as infringement and endangering, consequential and non-consequential injuries. Allocation of article of 

the criminal law to one of these categories is significant from both, theoretical and practical perspective. 

A criminal activity cannot be correctly categorized without taking this issue into account.  

Questions may arise about the necessity of considering the elements of abnormally dangerous activity 

under criminal law, when the attempt of committing a crime is punishable. Actual events that occur in 

real life as well as the available practice have made it clear that abnormally dangerous activity must be 

differentiated from the attempt. This paper clearly shows the problems that we can encounter if the 

statement above is not taken into consideration.  

One of the facts to consider is “Abandonment of a crime” in criminal law. I believe that this issue is very 

interesting in relation to the injuries. How can one abandon a crime when endangering someone else’s 

life is simple a complete crime?!  

Complicity in the crime is also an interesting point. Is it possible to find an accomplice in injuries as well 

or can there be a contributing accomplice in case of offence when offender is only a person who commits 

a crime himself/herself.  

This paper is an effort to clarify the points mentioned. IT provides the theoretical and practical examples 

for this and makes reference to articles 127, 128 and 129 in this regard.  

 

პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება და მისი 

კონსტიტუციურსამართლებრივი ანალიზი  

ლუკა ნემსაძე  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, ეს არის უმაღლესი 

კონსტიტუციური რანგის ადამიანის ძირითადი უფლება. პირადი და ოჯახური ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლება, ყველა სხვა უფლების მსგავსად, ადამიანის ღირსების 

გამოხატულებაა. ეს უფლება სასიცოცხლოდ აუცილებელია ადამიანის თავისუფლების, 

თვითმყოფადობისა და თვითრეალიზაციისათვის, მისი სრულყოფილად გამოყენების 

ხელშეწყობა და დაცვა არსებითად განმსაზღვრელია დემოკრატიული საზოგადოების 

განვითარებისათვის.  
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აღნიშნული უფლების კონსტიტუცური ხასიათის მიუხედავად, ჩვენ ვხედავთ თუ როგორ 

ხდება პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებით დაცულ სფეროში 

უკანონო ჩარევა. ხდება ამ უფლების უგელებელყოფა სხვა და სხვა დროს, სხვა და სხვა ფორმით, 

რაც რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ელემენტია. 

მოცემულ უფლებასთან მიმართებით ცხადია, სახელმწიფოს ეკისრება როგორც პოზიტიური, 

ისე ნეგატიური ვალდებულება, რაც ნამდვილად გასათვალისწინებელია, როდესაც 

სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია გავიგოთ 

თუ რატომ, რისთვის და რა ფორმით ხდება ამ უფლებაში ჩარევა და ვიფიქროთ ჩვენი, პირადი 

და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების ლეგიტიმურ დაცვაზე. 

ზემოთთქმულიდან გამომდინარე ნაშრომში განხლილულ იქნება აგრეთვე, ამ უფლებაში 

ჩარევის კონსტიტუციურ სამართლებრივ საფუძვლები და მათი ანალიზი.  

საინტერესოა, არის თუ არა კავშირში პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

უფლება სისხლის სამართალთან? რა ლეგიტიმურ ან საჯარო მიზანს ემსახურება აღნიშნული 

უფლებით დაცულ სფეროში ჩარევა? გამოსადეგია თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს 

განმარტებები პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან მიმართებით? 

ეს ის კითხვებია, რომლებიც მოცემულ ნაშრომში ფართოდ და სიღრმისეულად იქნება 

განხილული. 

 

Abstract 

The right to privacy and family life is a fundamental human right of the highest constitutional rank. 

The right to privacy and family life, like all other rights, is an expression of human dignity. This right is 

vital to human freedom, identity and self-realization, and the promotion and protection of its full use is 

crucial to the development of a democratic society.  

Despite the constitutional nature of this right, we see illegal interference in the area protected by the 

right to privacy and family life. This right is being violated at different times, in different ways, which 

is, of course, one of the defining elements of our country's democracy. With regard to this right, it is 

clear that the state has both a positive and a negative obligation, which is really to be taken into account 

when we talk about the responsibility of the state. That is why it is important to understand why, for 

what and in what form this right is being violated and to think about the legitimate protection of our 

right to privacy and family life. Based on the above, the paper will also discuss the constitutional legal 

grounds for interference with this right and their analysis.  

I wonder if the right to inviolability of private and family life is in connection with criminal law? What 

is the legitimate or public purpose of intervening in this protected area? Are the explanations of the 

Constitutional Court regarding the right to privacy and family life useful? These are the questions that 

will be discussed extensively and in depth in this paper.  
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სექსიზმი როგორც თანამედროვე გამოწვევა და მასთან ბრძოლის 

მექანიზმები 

მარი რუბაშვილი, 

ეკა მეთოფიშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს საფუძველი და მიზანი არის თავისუფალი 

და ღირსებადაცული ადამიანი, პიროვნება, რომლისთვისაც გარანტირებულია ფუნდამენტური 

უფლებებითა და თავისუფლებებით სრულყოფილად სარგებლობის გზით თავისუფალი 

თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა.  დღესდღეობით გენდერული თანასწორობის მიღწევის 

თვალსაზრისით გადადგმულია უამრავი ნაბიჯი, თუმცაღა სექსიზმი კვლავ რჩება 

კაცობრიობის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად, როგორც მსოფლიოს ქვეყნებისთვის ისე 

საქართველოსთვისაც.  

ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა შეიცავს არაერთ ნორმას, რომელიც სექსიზმის პრევენციას 

ემსახურება და თანასწორობის პრინციპის გამოვლენას წარმოადგენს, თუმცა პრაქტიკაში კვლავ 

ხშირია შემთხვევები, როცა ქალი დაჩაგრულ, მეორეხარისხოვან, არასრულფასოვან 

მოქალაქედაა წარმოჩენილი.  

წინამდებარე საკონფერენციო ნაშრომში განხილული იქნება სექსიზმი, როგორც 

დისკრიმინაციის მაპროვოცირებელი მექანიზმი. გარდა ამისა, ყურადღება იქნება 

გამახვილებული ყველა იმ პრობლემასა თუ გამოწვევაზე, რომელთა წინაშეც დგას ჩვენი 

ქვეყნის კანონმდებლობა ამ საკითხთან მიმართებით. დამატებით, საკითხის პრობლემურობის 

უკეთ წარმოსაჩენად განხილული იქნება პრაქტიკაში სექსიზმის გამოვლენის ფორმები, 

კერძოდ, შეფასდება საქართველოს სახალხო დამცველის პრაქტიკა საიდანაც მკაფიოდ  ესმევა  

ხაზი სექსიზმის მწვავე როლს ქვეყნის რეალობაში.  

ნაშრომის შემდეგი თავები დაეთმობა უშუალოდ კინოინდუსტრიასა და მის როლს სქესის 

ნიშნით დისკრიმინაციის წახალისებასთან მიმართებით. საკითხის პრობლემატურობის 

გამოსაკვეთად კი შეფასდება მსოფლიო პრაქტიკაში გამოვლენილი უაღრესად აქტუალური და 

საგულისხმო საქმეები, რომელთა ანალიზიც აძლევს მკითხველს საშუალებას ნათლად 

დაინახოს წამოჭრილი პრობლემის მწვავე ხასიათი.  

ნაშრომის დასასრულს, შემოთავაზებული იქნება კვლევის ერთ-ერთი პრაქტიკული სახე - 

გამოკითხვის შედეგები, კერძოდ რამდენად მწვავე პრობლემად ისახება სექსიზმი ქართულ 

რეალობაში, არის თუ არა ქმედითი ქართული საკანონმდებლო ჩარჩო და რაში ხედავს 

საზოგადოება სექსიზმის პრობლემის გადაჭრის გზებს.  

  

Abstract 

“All human beings are equal”. Every country’s movements should be imbued with this keynote.  
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The basis and the goal of the democratic and constitutional state is a free human, whose dignity is 

completely protected – a person, for whom the possibility of free self-realization is fully guaranteed 

through the full enjoyment of fundamental rights. Nowadays, in order to achieve gender equality there 

have been taken many steps, but sexism still remains as one of the main challenges of mankind both for 

Georgia and the world.  

The legislation of our country contains a number of norms, that serve the prevention of sexism and 

represent the principle of equality, although in practice there are still many cases, when a woman is 

presented as a secondary, oppressed and incomplete citizen.  

Within the bounds of presented research, there will be discussed sexism as a provocative mechanism of 

discrimination. In addition, the main accent will be on all the problems or challenges, that our 

legislation is facing regarding this issue. Also, in order to present the problem better, there will be 

discussed the form of sexism in practice, in particular, the practice of the Public Defender (Ombudsman) 

of Georgia will be evaluated, which will draw the clear line about the acute role of sexism in the reality 

of the country.   

The next chapters of the paper will focus directly on the film industry and its role in encouraging gender 

discrimination. In order to highlight the problematic nature of the stated issue, there will be evaluated 

the highly actual, relevant and significant cases in the world judicial practice, which allows the reader 

to clearly see the acute nature of the problem.  

At the end of the paper, there will be evaluated one of the practical form of investigation – the result of 

public research, in particular, how acute is the stated problem in Georgian reality and whether there is 

effective legislation and in what do the public see the ways to solve the problem of sexism.  

 

კანონიერი ნდობის პრინციპის პრობლემური ასპექტები საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-9 და მე-60 მუხლების 

პერსპექტივიდან 

გიორგი ხომასურიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტაქტი 

ადმინისტრაციული სამართლის საკანონმდებლო რეგლამენტაციის შედეგად დანერგილ ერთ-

ერთ უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს წარმოადგენს კანონიერი ნდობა, რომელიც 

დემოკრატიული სახელმწიფოების ყოველდღიურობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

პრინციპად განიხილება. ამ პრინციპის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ კოდექსის 

რეალობისთვის მორგება საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის გათვალისწინებით, 

ყოველგვარი ქართული გამოცდილებისა და დოგმატური საფუძვლების გარეშე მოხდა. 

ამდენად, გასაკვირია არაა, რომ აღნიშნულ პრინციპთან მიმართებით არაერთი ბუნდოვანი, 

სადავო თუ მოუწესრიგებელი გარემოება იჩენს თავს. წინამდებარე ნაშრომის მთავარ 

ამოცანასაც კანონიერი ნდობის პრინციპის მნიშვნელობის წარმოჩენა; მის საფუძველთა 

მიმოხილვა; მის კონსტიტუციურსამართლებრივ რანგზე აქცენტირება; კანონიერი ნდობის 
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პრინციპისა და კანონიერების პრინციპის ურთიერთმიმართების განსაზღვრა და იმ 

პრობლემური სკაითხების წარმოჩენა თუ მათი გადაჭრის გზების ძიებაა, რომლებიც თავს იჩენს 

კანონიერი ნდობის პრინციპთან კავშირში, ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირებისა თუ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების არარად აღიარების დროს. დასახულ ამოცანათა 

სირთულისა თუ კომპლექსური ხასიათის გათვალისწინებით, საკითხზე მუშაობისას 

გამოყენებული იქნება კვლევის ისეთი მეთოდები, როგორიცაა - შედარებით-სამართლებრივი, 

ისტორიული, ანალიტიკურ ლოგიკური და რაღა თქმა უნდა, ეს ყოველივე განხორციელდება 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის კვალდაკვალ. 

 

Abstract 

One of the most important institutions introduced as a result of the legislative regulation of 

administrative law is legal trust, which is considered to be one of the most important principles of 

everyday life in democratic states. This principle has been adapted to the reality of the General 

Administrative Code of Georgia, taking into account the practice of foreign countries, without any 

Georgian experience and dogmatic grounds. Thus, it is not surprising that a number of vague, 

controversial or disorderly circumstances arise in relation to this principle. The main task of the present 

paper is to show the importance of the principle of legal trust; An overview of its basics; Emphasizing 

its constitutional legal status; To determine the relationship between the principle of legal trust and the 

principle of legality and to ask the problematic questions or to find ways to solve them, which appear 

in connection with the principle of legal trust. Given the complexity of the tasks set, research methods 

such as comparative-legal, historical, analytical-logical will be used to work on the issue, and of course, 

all of this will be done simultaneously with the analysis of case law. 

 

ვაქცინაცია, როგორც განათლების კონსტიტუციური უფლების 

განხორციელების პოსტ-პანდემიური წინაპირობა 

ხატია ლეონიძე  

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

Covid-19 პანდემიამ მსოფლიოს ყოველდღიურობა შეცვალა და თითოეული სახელმწიფო 

ურთულესი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ეს რეალური გამოწვევები კი აისახა უამრავ 

საჯაროსამართლებრივ საკითხზე, მათ შორის განათლების უფლების პრაქტიკულ 

განხორციელებაზე.  

ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვა წარმოადგენს კონსტიტუციური 

ღირებულებებისა და სახელმწიფო მართლწესრიგის ფუნქციონირების მნიშვნელოვან საკითხს. 

განათლების უფლება საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული და უზრუნველყოფილი 

უფლებაა. ამ უფლების მნიშვნელობა აისახება სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფსა და 

დაწესებულებებზე, იქნება ეს ზოგად-საგანმანათლებლო თუ საუნივესიტეტო 

დაწესებულებები. ამიტომ განათლების უფლების განხილვის აქტუალურობას განაპირობებს 
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მისი შეზღუდვის დროებითი ფორმა, ის არაპირდიპირი მიმართება, რაც გამოიწვია სხვა 

უფლებების შეზღუდვამ და რეალურად აისახა განათლების უფლების განხორციელების 

დისტანციურ შესაძლებლობებზე. 

დღესდღეობით, ქვეყნის მასშტაბით სტუდენტთა ვაქცინაციის მაჩვენებელი დაბალია, ხოლო 

უმაღლესი განათლების სრულყოფილად სააუდიტორო ფორმით მიღების შესაძლებლობა კი, 

უნივერსიტეტებში შეუძლებელი გახდა მიუხედავად, ჰიბრიდულ რეჟიმში სასწავლო პროცესის 

წარმართვისა. მაგრამ ამას თან ახლავს გამოწვევები. თუ იქნება სააუდიტორო სწავლება, 

მიუხედავად ვაქცინაციის დაბალი მაჩვენებლისა, მაქსიმალურად უნდა მიექცეს ყურადღება 

ჯანდაცვის საკითხს, იმისათვის რომ სწავლება იყოს ხარისხიანი და ამავდროულად, ვირუსის 

გავრცელების პრევენციას შეეწყოს ხელი. დღეს დისტანციური სწავლების რეჟიმი კვლავ 

აქტუალურია უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, ამიტომაც თუ სამომავლოდ ვაქცინაციის 

დაბალი ტემპი, კვლავ იქნება როგორც გამოწვევა, სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი სასწავლო 

მოდელი უნდა დაიხვეწოს და განათლების, როგორც კონსტიტუციური უფლების პრაქტიკაში 

რეალურ განხორციელებას უნდა შეესაბამებოდეს. ფაქტი, რომ კონსტიტუციაში დისტანციური 

სწავლების მოდელი არ არის განხილული და შესაბამისად, თუ შენარჩუნდება ეს მოდელი უნდა 

დაიხვეწოს და რაც მთავარია ორიენტირებული უნდა იყოს სრულყოფილი განათლების 

მიღებაზე.  

სახელმწიფოს უფლებამოსილი პირები მიუთითებენ რომ პანდემიის პირობებში არ მომხდარა 

განათლების უფლების კონსტიტუციური შეზღუდვა თუმცა სხვა შეზღუდვებმა გამოიწვია 

განათლების უფლების საკითხის აქტუალურობა და პრობლემურობა. როდესაც ჩამოყალიბდა 

პრობლემები, დისტანციურ რეჟიმში განათლების უფლების განხორციელებისთვის 

აუცილებელი რესურსების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. მათ შორის კომპიუტერის, 

ინტერნეტის, სხვა ძირითადი მასალის ხელმისაწვდომობა. 

Covid-19 პანდემია უპრეცედენტო გამოწვევა აღმოჩნდა მთელი მსოფლიოსთვის. 

ვაქცინირებული სტუდენტების დაბალი მაჩვენებელი, ეს არის ფაქტი. დისტანციური სწავლება 

კი რეალური გამოწვევა. ის, რომ ვაქცინაციის ტეპი ძალიან დაბალია საფრთხის ქვეშ აყენებს 

განათლების უფლების სრულყოფილ რეალიზაციას. ამ მხრივ კვლავ დისტანციურ და შერეულ 

მოდელს ვხვდებით.  

 

Abstract 

The Covid-19 pandemic has changed the daily routine of the world and posed the most challenging 

challenges to each state. These real challenges have been reflected in a number of public issues, including 

the practical implementation of the right to education. 

The protection of human rights at the national level is an important issue for the functioning of 

constitutional values and the rule of law. The right to education is a right recognized and guaranteed by 

the Constitution of Georgia. The importance of this right is reflected in different age groups and 

institutions, be they general education or university institutions. The urgency of considering the right 

to education is therefore determined by the temporary form of its restriction, the indirect relation that 

resulted from the restriction of other rights and actually reflected on the remote possibilities of 

exercising the right to education. 
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Today, student vaccination rates across the country are low, and access to higher education in a fully 

audited form has become impossible at universities despite the fact that the study process is conducted 

in a hybrid mode. But this is accompanied by challenges. If there will be auditing training, despite the 

low rate of vaccination, maximum attention should be paid to health issues in order for the training to 

be quality and at the same time to help prevent the spread of the virus. Today, the distance learning 

regime is still relevant in higher education institutions, so if in the future the low rate of vaccination 

will still be a challenge, a similar model of education should be refined by the state and should be in line 

with the real implementation of education as a constitutional right. The fact that the distance learning 

model is not discussed in the Constitution and therefore, if maintained, this model should be refined 

and, most importantly, focused on obtaining a comprehensive education. 

State officials indicate that there was no constitutional restriction on the right to education in the 

pandemic, although other restrictions have made the issue of the right to education urgent and 

problematic. When problems arose with regard to access to the resources necessary for the exercise of 

the right to distance education. Including access to computers, internet, other basic materials. 

The Covid-19 pandemic turned out to be an unprecedented challenge for the whole world. The low rate 

of vaccinated students is a fact. Distance learning is a real challenge. The fact that the vaccination rate 

is too low jeopardizes the full realization of the right to education. In this respect we again encounter 

the remote and mixed model. 

 

იურისპრუდენციის მეცნიერულობის საკითხი 

თამარ იმერლიშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დღემდე საზოგადოებრივი აზრი იკვლევს იურისპრუდენციის ბუნებას და მასთან ერთად მის 

მეცნიერულ ხასიათს. თუმცა ჯერ კიდევ არავის შეუძლია რადიკაულური მხარე დაიჭიროს, 

რადგან სამართალი დღევანდელი მოცემულობით წარმოადგენს მუდმივად ცვალებად 

წარმონაქმნს დროსა და სივრცეში, რომელსაც ზუსტი დეფინიციაც კი არ გააჩნია. თუმცა მისი 

არსებობის საჭიროება და აუცილებლობა უდავოა. ჩემი ნაშრომი სწორედ ამ საკითხთან არის 

დაკავშირებული, გადმოცემული მაქვს ჩემი მოსაზრება და შემდეგ მის დასასაბუთებლად 

ვიყენებ ცალკეული მეცნიერების შეხედულებებს, ამავდროულად ნაშრომში შევხვდებით ისეთ 

მნიშვნელოვან კითხვაზე პასუხს: არის თუ არა იურისპუდენცია მეცნიერება?(რა თქმა უნდა 

ჩემეულს მიდგომასა და აზრს). ნაშრომი შედგება შესავალი ნაწილისგან, შემდეგ მტავარ 

საკითხზე მსჯელობით გრძელდება კონკრეტულად: "იურისპუდენციის მეცნიერულობის 

საკითხი", დასკვნის სახით ვაჯამებ ნაშრომში წარმოდგენილ აზრს და ბოლოს ვუთიტებ 

ბიბლიოგრაფიის სახით გამოყენებულ ლიტერატურას. 
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Abstract 

To this day, public opinion explores the nature of jurisprudence and with it Along with its scientific 

character. Yet still no one can To take the radical side because of the law in the present context Is a 

constantly changing formation in time and space that It does not even have an exact definition. However 

the need for its existence and The need is undeniable. My paper is related to this issue, I have presented 

my opinion and then I use the views of certain sciences to justify it, at the same time in the paper we 

will meet the answer to such an important question: is jurisprudence a science? (Of course, my approach 

and opinion). The paper consists of an introductory part, then continues to discuss the main issue 

specifically: "The issue of jurisprudence", summarizes the opinion presented in the paper and finally 

cites the literature used in the bibliography. 

 

კანონიერი ნდობა დაპირებისა და ადმინისტრაციული ორგანოს 

საქმიანობის სამართლებრივი ფორმების მიმართ 

კალენიკე ურიდია,  

სოფიკო ჭელიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ადმინისტრაციული სამართალი, სამართლის ერთ-ერთი ღირებული დარგია, რომელიც 

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადამიანის უფლებებისა და 

თავისუფლებების, საჯარო ინტერესებისა და კანონის უზენაესობის დაცვას. 

ადმინისტრაციული კანონმდებლობის შენების გზაზე უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტად 

ჩამოყალიბდა კანონიერი ნდობის პრინციპი, რომელსაც მრავალი სასიკეთო და 

ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს სამართლის ამ სფეროში. 

კანონიერი ნდობის პრინციპი მომდინარეობს გერმანული სამართლიდან, რომელიც 

გერმანიაში აღიარებულია ძირითად კონსტიტუციურ პრინციპად. კანონიერი ნდობის 

პრინციპის ფორმირებას საფუძველი ჩაუყარა ბერლინის უმაღლესი ადმინისტრაციული 

სასამართლოს 1956 წლის გადაწყვეტილებამ, სადაც ნათქვამია: „ინტერესთა შეფასების 

პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ გარემოებას, რომ აღმჭურველი 

აქტის ადრესატმა ნდობის საფუძველზე განახორციელა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე 

ღონისძიებები.“  

XXI საუკუნის დასაწყისში საქართველოში ამოქმედდა ადმინისტრაციული სამართლისთვის 

ფუნდამენტური მნიშვნელობის ნორმები, რომლებმაც დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და 

განვითარების საშუალება მისცეს სამართლის ამ სპეციფიკურ დარგს. სწორედ ამ ცვლილებების 

დამსახურებით ჩამოყალიბდა კანონიერი ნდობის ინსტიტუტი, რომელმაც დიდი აღიარება 

მოიპოვა. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლში არის 

განმტკიცებული კანონიერი ნდობის მექანიზმი, რომლის იმპლემენტაცია მოხდა ქართული 

გამოცდილებისა და დოგმატური საფუძვლების გარეშე.  
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ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის მიხედვით, კანონიერი ნდობა 

წარმოიშობა აღმჭურველი აქტის მიმართ. კანონის ბუნდოვან ჩანაწერთან დაკავშირებით 

განმარტება გააკეთა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, რომელმაც მიუთითა: „...კანონიერი 

ნდობის ობიექტი, შესაძლოა იყოს ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შედეგები, 

როგორც ადმინისტრაციული აქტის, ასევე რეალაქტისა და ადმინისტრაციული 

ხელშეკრულებების სახით.“ სასამართლოს განმარტებიდან გამომდინარე პირს კანონიერი 

ნდობა შეიძლება ჩამოუყალიბდეს დაპირების, ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების, 

რეალაქტისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულების მიმართ.  

მიუხედავად სააპელაციო ინსტანციის პრეცედენტული განმარტებისა, სასამართლო 

პრაქტიკაში ხდება მისი არასწორი ინტერპრეტაცია, რაც სერიოზული გამოწვევაა. ნაშრომის 

ფარგლებში შევეხებით უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკას, რომელიც უშუალოდ მიემართება 

კანონიერი ნდობის ფუნქციის, მისი არსისა და დანიშნულების განმარტებას; გავამახვილებთ 

ყურადღებას იმ შესაძლო ხარვეზებზე, რომლებიც არსებობს საერთო სასამართლოების 

სისტემაში, კერძოდ ადმინისტრაციულ საქმეთა განმხილველ კოლეგიებში, კანონიერი ნდობის 

პრინციპის აღქმასთან დაკავშირებით. 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს თეორიული და პრაქტიკული მასალების განხილვა, რის 

შედეგადაც გამოიკვეთება ის უდიდესი როლი, რომელიც კანონიერ ნდობას აქვს 

სამართლებრივ ურთიერთობებში.  

კვლევა განხორციელებულ იქნა სისტემური, ანალიტიკური, შედარებითსამართლებრივი, 

ისტორიული და ლოგიკური მეთოდებით. ისტორიული ანალიზის ჭრილში ყურადღება 

გავამახვილეთ კანონიერი ნდობის წარმოშობის ისტორიასა და იმ დეტალებზე, რამაც 

უზრუნველყო მოქმედ რედაქციაში კანონიერი ნდობის განმტკიცება. 

 

Abstract 

Administrative law is one of the most valuable branches of law, which ensures the protection of human 

rights and freedoms, public interests, and the rule of law by administrative bodies. The principle of legal 

trust has been established as the most important institution in the way of building administrative 

legislation, which has many beneficial and fundamentally important burdens in this field of law. 

The principle of legal trust is derived from German law, which is recognized as a basic constitutional 

principle in Germany. The formation of the principle of legal trust was based on the decision of the 

Supreme Administrative Court of Berlin in 1956, which states: ""In the process of assessing the interests, 

special attention should be paid to the fact that the addressee of the enacting act took legal action based 

on trust."" 

At the beginning of the XXI century, the norms of fundamental significance for administrative law have 

been launched in Georgia, which have been able to operate independently and development of this 

specific field of law. This amendment was established by the legal trust institute, which has gained great 

recognition. Article 601 of the General Administrative Code of Georgia is a legitimate confidence 

mechanism that has been implemented without Georgian experience and dogmatic grounds. 

According to Article 601 of the General Administrative Code, legal trust arises about an enabling act. 

The vague record of the law was clarified by the Tbilisi Court of Appeals, which stated: ""... the object 

of legal trust may be the result of the activities of an administrative body, both in the form of an 
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administrative act and in the form of administrative contracts."" Concerning administrative-legal acts, 

reactivity, and administrative contract. 

Despite the precedent definition of the appellate court, it is misinterpreted in court practice, which is a 

serious challenge. In this paper, we will touch upon the practice of the Supreme Court, which is directly 

related to the definition of the function of a legal trust, its essence, and purpose; We will focus on the 

possible shortcomings that exist in the system of common courts, in particular in the panels reviewing 

administrative cases, regarding the perception of the principle of legal trust. 

The paper aims to discuss theoretical and practical materials, which will highlight the greatest role that 

legal trust has in legal relations. 

The research was carried out by systematic, analytical, comparative-legal, historical, and logical 

methods. In the context of historical analysis, we have focused on the history of the origins of legal trust 

and the details that have ensured the strengthening of legal trust in the current edition. 

 

ფორსმაჟორული ვითარების გავლენა ხელისუფლების სამწვეროვანი 

დაყოფის პრინციპზე 

ალექსანდრე შუბლაძე, 

ანუკი გელაშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში სახელისუფლებო ტრიადის განშტოებებს ხელთ უპყრიათ 

ურთიერთკონტროლის სუბსტანციური მექანიზმები, ხოლო ეფექტიანი მმართველობის 

უზრუნველყოფა შეუძლებელია კომპეტენციათა სწორად გადანაწილების გარეშე. კანონის 

მიღება პარლამენტის პრეროგატივაა, რომელიც უზრუნველყოფს ჰარმონიული თანაცხოვრების 

სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცევას. თუკი პარლამენტს დავაკისრებდით ყველა 

საზოგადოებრივი ურთიერთობის კანონის დონეზე მოწესრიგებას, ეს მოგვცემდა 

კონტრპროდუქტს, რომლის თავიდან ასაცილებლადაც ჩვენ დემოკრატია დავაფუძნეთ. აქედან 

გამომდინარე, წარმოიშობა უფლებამოსილების გადაცემის აუცილებლობა აღმასრულებელი 

ხელისუფლებისათვის, რაც პრაგმატიზმით არის ნაკარნახევი.  

საკმაოდ რთულია, განისაზღვროს კრიტერიუმები, რომლებიც ადგენენ უფლებამოსილების 

დელეგირების კონსტიტუციურ სტანდარტს. მიუხედავად იმისა, რომ დელეგირება 

წარმოადგენს საპარლამენტო ვაკუუმიდან თავის დაღწევის ეფექტიან ინსტრუმენტს, ეს 

უფლებამოსილება არ უნდა იქნეს გამოყენებული არაგონივრულად და უნდა პასუხობდეს 

უზოგადეს სისტემურ პრინციპებს.  

დღესდღეობით ფორსმაჟორულმა ვითარებამ შეცვალა არა მხოლოდ საზოგადოებრივი დღის 

წესრიგი, არამედ გავლენა იქონია ზოგადსამართლებრივი სტანდარტების შინაარსის 

ახლებურად წარმოჩენაზე. გლობალურმა პანდემიამ საქართველოს პარლამენტს უბიძგა, 

ესარგებლა მთავრობისათვის უფლებამოსილების გადაცემით, რათა პანდემიასთან ბრძოლა 



 
 

-139- 
 

სეუ და მეცნიერება 

სხარტი მექანიზმებით ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. თუმცა შედეგად მივიღეთ 

ხელისუფლების სამწვეროვანი დაყოფის საწინააღმდეგო პროდუქტი, რომელიც აფუძნებს 

სახელისუფლებო ბალანსის ატიპიურ მოდელს. პარლამენტმა, რეალურად, თავისი 

საკანონმდებლო ფუნქცია გადასცა მთავრობას და იგი ე.წ. საკუთარი თავის კანონმდებლად 

მოგვევლინა. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა ფორმულა, რომლის მიხედვითაც, 

დაუძლეველი ძალით განპირობებული დელეგირება არ არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო, 

რადგან კომპეტენციის დროებითი გადაცემა იმთავითვე გამორიცხავს ფუნდამენტური 

საკითხების მოწესრიგების დათმობას აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის. ამ 

უკანასკნელის შეუზღუდავი უფლებამოსილება დე იურე ან დე ფაქტო წარმოადგენს 

ცენტრალურ მახასიათებელს დიქტატორული და აბსოლუტური სისტემებისა. თანამედროვე 

კონსტიტუციონალიზმი აგებულია ასეთი სისტემის წინააღმდეგ და ამიტომაც უზრუნველყოფს 

საკანონმდებლო ორგანოს უზენაესობას.  

საკონსტიტუციო სასამართლოს გააჩნია ე.წ. ნეგატიური კანონმდებლის სტატუსი. მის 

გადაწყვეტილებას დამძლევი ძალა აქვს, რაც სასამართლოსაგან მაღალი ხარისხის 

გულისხმიერებასა და პასუხისმგებლობის განცდას მოითხოვს. „ნეგატიურმა კანონმდებელმა“ 

ხელი არ უნდა შეუწყოს არაკონსტიტუციური ღონისძიებების წახალისებასა და 

კონსტიტუციური ანომალიის შექმნას. კრიზისული ვითარება ვერასოდეს გახდება 

დეკლარირებული კონსტიტუციური ფასეულობების უგულებელყოფის საბაბი, ბალანსი 

მოქნილობასა და სიმყარეს შორის არ გულისხმობს ირაციონალური ზომების მიღებას.  

 

Abstract 

The branches of the Government triad of the democratic state possess substantial mechanisms of control 

and ensuring effective governance is impossible without a redistribution of strong competencies. 

Adoption of the law is the prerogative of the Parliament, which provides with constraining social 

cohabitation. If we confer on the Parliament regulating all the public relations, these gains at the 

expense of the counter-product, against this we have established democracy. Therefore, there is a need 

to transfer power to the executive branch, which is dictated by pragmatism. 

It is difficult to define the criteria that connect the legislative delegation to the constitutional standard. 

Notwithstanding being an effective way to suppress the parliamentary vacuum, this transfer shouldn’t 

be unreasonable. 

Nowadays the force majeure situation hasn’t only changed the public agenda, but also had an impact on 

the re-emergence of the content of general legal standards. The Parliament of Georgia has been pushed 

to apply the transfer of state power, so as to struggle with the pandemic effectively. However, we gained 

the counter-outcome of the check and balances principle. It justifies the atypical model of Government 

balance. In fact, the Government declared itself as a legislator. The Constitutional Court has determined 

a formula according to which a delegation due to force majeure corresponds to the Constitution, as it is 

a temporary transfer of jurisdiction, which doesn’t encompass governing of the fundamental issues. The 

unlimited power of the Government is the central characteristic of a dictatorial and absolute systems. 

Modern constitutionalism is built against such a system and therefore secures the supremacy of the 

Parliament. 
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The Constitutional Court has a status of “Negative Legislator”. Its decision has an overcoming force, 

which requires a high degree of responsibility. The ""negative legislator"" shouldn’t encourage 

unconstitutional activities. An exacerbated situation can’t excuse, ignoring the declared constitutional 

values, the balance between flexibility and solidity doesn’t mean an irrational action.  

 

ბუნებრივი კატასტროფები, იძულებითი მიგრაცია - საერთაშორისო 

სამართლის გამოწვევები? 

ლიკა აბესაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

გარემოზე ადამიანის ზემოქმედების ზრდის კვალდაკვალ იზრდება ბუნებრივი 

კატასტროფების შემთხვევები. შესაბამისად, დღევანდელ დღეს საკმაოდ ხშირია არა მხოლოდ 

ეკოლოგიური მიზეზებით გამოწვეული მიგრაცია ქვეყნის შიგნით, არამედ ეკომიგრანტები 

კვეთენ სხვა სახელმწიფოების საზღვრებსაც, იმ იმედით, რომ მოხდება მათი ისეთი 

ფუნდამენტური უფლებების რეალიზება, როგორებიცაა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, 

განათლების უფლება და ა.შ.  

ნაშრომი ,,ბუნებრივი კატასტროფები, იძულებითი მიგრაცია- საერთაშორისო სამართლის 

გამოწვევები?"" მიზნად ისახავს გაანალიზოს ის პრობლემები, რომლებიც თან ახლავს 

ბუნებრივი კატასტროფების შემდგომ მიგრაციას. ასევე, ადგენს თუ რამდენად არის 

რეგულირებული ეკომიგრაცია საერთაშორისო სამართალში და რამდენად არიან დაცულნი 

ეკომიგრანტები საერთაშორისო სამართლის სხვადასხვა დარგის, მათ შორის ლტოლვილთა 

სამართლის, საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სამართლისა და ადამიანის უფლებათა 

სამართლის ჭრილში. ასევე, შედარებითი ანალიზის საფუძველზე მიმოხილული იქნება 

როგორც საერთაშორისო სასამართლოების, ისე სახელმწიფოთა პრაქტიკა ბუნებრივი 

კატასტროფების შედეგად დაზარალებული პირების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. 

 

Abstract 

Cases of natural disasters are increasing in the wake of increasing human impact on the environment. 

Consequently, it is quite common today not only for migration caused by ecological reasons within the 

country, but also for eco-migrants to cross the borders of other states in the hope that their fundamental 

rights such as the right to life and health, the right to education and other important rights will be 

realized. 

The paper ""Natural Disasters, Forced Migration - Challenges of International Law?"" aims to analyze 

the problems associated with the subsequent migration of natural disasters. In addition, it determined 

to find out whether eco-migration is regulated in international law and whether eco-migants are 

protected in different fields of international law, including the refugee law, international environmental 

law and international law of human rights. Also, by means of comparative analysis, the practice of both 
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international courts and states regarding protection of the rights of persons affected by natural disasters 

will be discussed.  

 

ადგილობრივი დამკვირვებლის აქტიური საარჩევნო უფლების 

განხორციელების პრობლემა და მისი გადაჭრის გზები 

ანა მარია კვაბზირიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-3 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების თანახმად, 

„საქართველო არის დემოკრატიული რესპუბლიკა. სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროა 

ხალხი. ხალხი ძალაუფლებას ახორციელებს თავისი წარმომადგენლების, აგრეთვე 

რეფერენდუმისა და უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმების მეშვეობით“. კონსტიტუციის ამ 

ერთ-ერთი ფუნდამენტური დანაწესიდან გამომდინარე კარგად ჩანს, რომ მთელი სახელმწიფო 

წყობილება, დემოკრატიული სახელმწიფოს იდეა ხალხსა და მათ ნებაზე დგას. იმისათვის, რომ 

დემოკრატია, როგორც „ხალხის ძალაფლება“ შედგეს, მათი ცალკეული უფლებების რეალიზება 

აუცილებელია, შესაბამისად საარჩევნო უფლების დაცვა - ეს იქნება აქტიური თუ პასიური - 

საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. 

იმისათვის, რომ საარჩევნო პროცესი მთელი რიგი პრინციპებისა თუ კანონის ნორმების დაცვით 

ჩატარდეს, უშუალოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის გარდა, უდიდესი როლი ეკისრებათ 

ადგილობრივ დამკვირველებსაც, რომლებიც მთელი არჩევნების მიმდინარეობისას სხვა 

მოქალაქეთა ხმების სადაჯაროზე დგანან. უმეტესწილად მათი ამ უფლებამოსილების 

შესრულება და სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობა მათგან ერთგვარ „მსხვერპლს“ 

მოითხოვს - დამკვირვებლები დგებიან დილემის წინაშე - თავად მისცენ ხმა თუ სხვების ხმები 

დაიცვან, ვინაიდან მათ უმეტესობას უწევს საკუთარი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების 

იმ ტერიტორიული ერთეულისგან განსხვავებულ ერთეულში განხორციელება, სადაც თავად 

არის ამომრჩევლად რეგისტრირებული.  

ამგვარი რეალობა შეუძლებელს ხდის, დამკვირვებლებმა ისარგებლონ საკუთარი აქტიური 

საარჩევნო უფლებით - კანონმდებელი არ ითვალისწინებს ამ შემთხვევას და არ გვთავაზობს 

არანაირ გამოსავალს, მაშინ, როდესაც საქართველოს სააარჩევნო კოდექსით შემოთავაზებულია 

ბერკეტები გარკვეული გარემოებების არსებობისას, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 

პირების სპეციალურ სიებში შეყვანის სახით, განსხვავებულ უბანზე ხმის მისაცემად. 

საინტერესოა, მაშინ, როდესაც სპეციალურ სიაში შეყვანის ერთ-ერთი საფუძველი 

სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების გამო ხმის მიცემის შეუძლებლობაა იმ უბანზე, 

სადაც მოქალაქე რეგისტრირებულია ჩვეულებრივ შემთხვევაში, რატომ რჩება ადგილობრივი 

დამკვირვებლის აქტიური საარჩევნო უფლება უხილავად, მოწესრიგების გარეშე და ეს 

გარკვეულწილად დისკრიმინაციული მიდგომაც ხომ არ არის კანონმდებლის მხრიდან. 

იმის გათვალისწინებით, თუ რაოდენ დიდია სადამკვირვებლო მისიებში მონაწილე 

ადგილობრივი დამკვირვებლების რიცხვი, იკარგება საკმაოდ ბევრი ხმა და ამით კითხვის 

ნიშნის ქვეშ დგება არჩევნების, მეტიც, დემოკრატიის არსის განხორციელებაც. გამომდინარე 
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ასეთი მწვავე ხასიათიდან, გადავწყვიტე, უფრო ღრმად შემესწავლა საკითხი და 

მრავალფეროვანი ლიტერატურის, საკონსტიტუციო სასამართლოს საინტერესო განმარტებების 

და საკუთარი მოსაზრებების საფუძველზე ნათლად წარმომეჩინა როგორც პრობლემა, მისი 

პოტენციური გადაჭრის გზებიც. 

 

Abstract 

According to the first and second paragraphs of Article 3 of the Constitution of Georgia, “ Georgia is a 

democratic republic. People are the source of state authority. “People exercise power through their 

representatives, as well as through referendums and other forms of direct democracy“, it is clear that 

the entire state system, the idea of a democratic state, is based on the people and their will. In order for 

democracy to be construed as ""People Power"", it is essential to realize their individual rights, including 

the right to vote - be it active or passive suffrage. 

Except for the election administration, local observers, who protect the votes of other citizens, play an 

important role in ensuring that the election process is conducted in accordance with a number of legal 

norms. Mostly, observers face a dilemma - to vote or to defence the votes of others, as most of them 

have to exercise their official authority in an electoral district different from territorial unit where they 

are registered as voters. 

Such a reality makes it impossible for observers to use their right to vote - the legislators do not consider 

this case, while the Election Code of Georgia offers a solution under certain circumstances but only in 

case of election administration. The question arises as to why the active suffrage of local observers 

remains invisible, unregulated, and whether this also a somewhat discriminatory approach by the 

legislature or not. 

Because of the problem described above, quite a number of votes are lost, which casts doubt upon the 

validity of elections. Due to such a topical nature, with a deep study of the issue and a variety of 

literature, interesting explanations of the Constitutional Court and the author's opinions, the paper 

presents both the described problem and the ways to solve it. 

 

საეკლესიო სასჯელები და მათი აღსრულების წესი 

ნინო ჩიკვაიძე,  

ლექსო ქავთარაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომში მიმოხილულია საეკლესიო სასჯელები და მათი დანიშვნის ზოგადი 

წესი. საქართველო წარმოადგენს სეკულარულ სახელმწიფოს, აქედან გამომდინარე 

ხელისუფლება არ ერევა საეკლესიო მმართველობაში, შესაბამისად იგი წარმოადგენს 

დამოუკიდებელ ინსტიტუტს და გააჩნია განახვავებული, თავისებური სამართალმოწესრიგება. 

ამის ფონზე საინტერესო საკითხს წარმოადგენს ის, თუ როგორ ახერხებს ეკლესია სასჯელის 
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შეფარდებასთან ერთად მის აღსრულებას, რა მიზეზით ინიშნება სასჯელი, ვის შეიძლება 

დაენიშნოს სასჯელი, რა სახის შეიძლება იყოს იგი და ვინ აღასრულებს მას. მოცემული საკითხი 

საინტერესო კიდევ უფრო იმიტომ არის, რომ იგი ხასიათდება თავისებური სპეციფიკითა და 

მიდგომებით. სწორედ ამაზე იქნება საუბარი და შეძლებისდაგვარად ახსნილი იქნება ამ 

სპეციფიკის განმაპირობებელი მიზეზები, მათი იურიდიული ხასიათი და შეფარდების 

მახასიათებლები. სახელმწიფოსგან განსხვავებით ეკლესია განსხვავებულ ფუნდამენტურ 

საფუძვლებზე დგას, აქვს განსხვავებული სამართალწყაროები და შესაბამისად სასჯელებიც 

სწორედ მათ ნიადაგზე არის აღმოცენებული. 

ნაშრომში ამის გარდა განხილული იქნება სასჯელთა დადების, მათი მოხსნის და შეწყალების 

საკითხები. საერო და საეკლესიო სამართალი მართალია ერთმანეთს გარკვეულწილად ჰგავს, 

მაგრამ მათ შორის არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები. საეკლესიო სამართლის 

სუბიექტთა წრე განუსაზღვრელი არ არის და შესაბამისად ყველაზეც არ ვრცელდება. სწორედ 

ამიტომ შემოსაზღვრულია იმ სუბიექტთა წრეც, ვისაც შეიძლება დაედოს საეკლესიო სასჯელი. 

რადგან რელიგია არ არის ყველა ინდივიდისთვის ერთი, ამიტომ მისი დოგმატი ვრცელდება 

მხოლოდ მათ წიაღში მყოფებზე. 

 

Abstract 

This paper reviews the ecclesiastical punishments and the general rule of sentencing them. Georgia is a 

secular state, according to it the government does not interfere in the ecclesiastical government, 

therefore it is an independent institution and has a different, peculiar legal order. Against this 

background, an interesting question is how the church manages to execute the sentence along with the 

sentence, for what reason the sentence is imposed, to whom the sentence may be imposed, what kind it 

may be, and who executes it. The given issue is even more interesting because it is characterized by 

peculiar specifics and approaches. This will be discussed and the reasons for these specifics, their legal 

nature and the characteristics of the ratio will be explained as far as possible. Unlike the state, the church 

stands on different fundamental foundations, has different legal sources, and consequently the 

punishments are based on them. 

In addition, the paper will discuss the issues of sentencing, their removal and pardon. Secular and 

ecclesiastical law are somewhat similar to each other, but there are important differences between them. 

The circle of persons of ecclesiastical law is not indefinite and therefore does not apply to most. That is 

why the circle of people who can be ecclesiastical punishment is limited. As religion is not the same for 

all individuals, its dogma applies only to those within them. 
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გამოხატვის თავისუფლების დაცვის ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს სტანდარტი გაჩეჩილაძე v. საქართველო საქმის მაგალითზე 

გიორგი ეკალაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

გამოხატვის თავისუფლება ძირითადი უნივერსალური ღირებულებაა, რომელიც საფუძვლად 

უდევს ადამიანის უფლებებს და განსაზღვრავს პიროვნების ღირსებას. იგი ყველა იმ უფლების 

ქვაკუთხედს წარმოადგენს, რომელთა დაცვა დემოკრატიულ სახელმწიფოთა პრიორიტეტს 

განეკუთვნება. გამოხატვის თავისუფლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა სისტემაში, რადგან სწორედ ის განაპირობებს სხვა 

უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობას. 

სწორედ ამიტომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა განსაკუთრებით 

საინტერესოა. ამდენად, წინამდებარე ნაშრომის მიზანია პრეზერვატივების მწარმოებელი 

კომპანია „აიისას“ გახმაურებული საქმის მაგალითზე ეროვნული და საერთაშორისო 

სტანდარტის შედარებითი ანალიზი.  

აღნიშნულ საქმეზე ეროვნულმა სასამართლოებმა სამართალდამრღვევად ცნეს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 159-ე მუხლით კომპანიის 

დამფუძნებელი და მას დააკისრეს ვალდებულება, გაყიდვიდან ამოეღო პრეზერვატივის 

სადავო შეფუთვები, რამეთუ წარმოებული პროდუქტის შეფუთვაზე დატანილი 

ვიზუალიზაციები წარმოადგენდა რეკლამას, იყო არაეთიკური, მისი წარმოება და გამოქვეყნება 

„აიისას“ ოფიციალურ „ფეისბუქ“ გვერდზე კი არღვევდა საყოველთაოდ აღიარებულ ჰუმანურ 

და ზნეობრივ ნორმებს. „აიისას“ დამფუძნებელმა ანა გაჩეჩილაძემ მიმართა საქართველოს 

საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, რომელმაც 

გადაწყვეტილება 2021 წლის 22 ივლისს გამოიტანა. 

წინამდებარე ნაშრომი სწორედ აღნიშნული გადაწყვეტილების განხილვას მიეძღვნება, 

რომელიც საშუალებას გვაძლევს, უკეთ შევაფასოთ ეროვნული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებები, „აიისას“ საქმე რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს გაკვეთილი და რა 

შეიძლება დაადგინოს საკონსტიტუციო სასამართლომ სადავო ნორმების 

კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. ეს კი პირდაპირ აისახება გამოხატვის 

თავისუფლების დაცულობის სტანდარტზე საქართველოში. 

 

Abstract 

Freedom of expression is a fundamental universal value that underpins human rights and determines 

the dignity of the individual. It is the cornerstone of all rights, the protection of which is a priority for 

democracies. Freedom of expression has a special place in the system of human rights and freedoms 

because it determines the possibility of exercising other rights and freedoms. 
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That is why the practice of the European Court of Human Rights is particularly interesting. Thus, the 

purpose of this paper is a comparative analysis of national and international standards on the example 

of the high-profile case of the condom manufacturer “Aiisa”. 

In this case, the national courts found Ana Gachechiladze (founder of the company) as an offender under 

Article 159 of the Code of Administrative Offenses and imposed an obligation on her to remove the 

disputed condom packaging from the sale, because the visuals on the packaging of the manufactured 

product were advertisements, it was unethical, and its production and publication on the official 

Facebook page of ""Aiisa"" violated the universally recognized human and moral norms. Ana 

Gachechiladze, the founder of “Aiisa”, appealed to the National Constitutional Court and the European 

Court of Human Rights, which ruled on the case on July 22, 2021. 

This paper is devoted to the discussion of this Judgement, which allows us to better assess the decisions 

of the National Courts, should the case of ""Aiisa"" be the lesson and what can be determined by the 

Constitutional Court regarding the constitutionality of the controversial Articles. This directly affects 

the standard of protection of freedom of expression in Georgia. 

 

უფლება ზოგად ინკლუზიურ განათლებაზე: საერთაშორისო 

სტანდარტები და საქართველოს გამოცდილება (CRPD-ის 24-ე მუხლის 

მიხედვით) 

მარიამ მახვილაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

დღესდღეობით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები შეუმჩნევლები არიან 

პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში, რაც იწვევს მათთვის განათლებაზე ხელმისაწვდომობისა 

და სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის შესაძლებლობის 

შეზღუდვას. მსოფლიოში, ამ ბავშვებს ყველაზე მეტად უჭირთ სკოლაში სიარული და უწევთ 

მუდმივ ბარიერებთან გამკლავება განათლების მისაღებად. ამ ბარიერებს დისკრიმინაცია, 

სტიგმა და გადაწყვეტილების მიმღებთა შეცდომები წარმოშობს’’ - წერს UNICEF-ი მის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე. ამავდროულად ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

უფლებების სიტუაციური ანალიზი საქართველოში, 2021'' შშმ ბავშვებს ასახელებს 

საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად, რომელსაც განათლებაზე წვდომის 

სიმცირე აქვს.  

მოცემული საკონფერენციო ნაშრომი მიმოიხილავს საერთაშორისო საზოგადოების ხედვას 

ინკლუზიური განათლების შესახებ, რომელიც ასახულია საერთაშორისო სამართლებრივ 

ჩარჩოში (ბავშვთა უფლებების შესახებ კონვენცია (CRC), შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენცია (CRPD) ასევე სალამანკას დეკლარაცია და 

სამოქმედო ჩარჩო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების შესახებ. თუმცა, ნაშრომის 

საკვანძო საკითხი შემდეგია: რამდენად არის CRPD-ის 24-ე მუხლი (უფლება ინკლუზიურ 

განათლებაზე) უზრუნველყოფილი საქართველოში და რა სახის გამოწვევებთან უწევთ 
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გამკლავება საქართველოში მცხოვრებ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

(სსსმ) ბავშვებს. ასევე, ნაშრომი მოიცავს საქართველოს გამოცდილებას: რა შეიცვალა ეროვნულ 

კანონმდებლობაში ზემოთ აღნიშნული კონვენციების რატიფიცირების შემდეგ, როგორი 

სტანდარტებია ჩამოყალიბებული და არის თუ არა საქართველოში არსებული რეგულაციები 

გაერთიანებული ორგანიზაციის სახელშეკრულებო ორგანოების (CRPD და CRC) მიერ 

განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისი. 

 

Abstract 

Yet, children with disabilities are often overlooked in policymaking, limiting their access to education 

and their ability to participate in social, economic and political life. Worldwide, these children are 

among the most likely to be out of school. They face persistent barriers to education stemming from 

discrimination, stigma and the routine failure of decision makers to incorporate disability in school 

services’’- says UNICEF on its official website. At the same time, the situation analysis of the rights of 

people with disabilities in Georgia, 2021 highlights the fact that children with disabilities still remain as 

one of the most vulnerable groups in Georgia and they have a lack of accessibility to education.  

The present conference paper reviews the vision of international community on inclusive education, 

which is depicted in the international legal framework (Convention on the Rights of the Child (CRC), 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) as well as the Salamanca Statement and 

Framework for Action on Special Needs Education. However, the key issue of the paper is how the 

Article 24 of CRPD (right to inclusive education) is implemented and what kind of challenges the 

children with disabilities do face in Georgia. The paper summarizes the experience of Georgia: 

changes/amendments carried out in the national legal system after ratifying the aforementioned 

conventions, what standards are formed and whether the existing regulations are in accordance with 

the requirements defined in the general comments of the United Nation's treaty bodies-CRPD and CRC. 

 

მოქალაქეთა ინტერესების დაცვის შედარებითსამართლებრივი ანალიზი 

ადმინისტრაციულ სამართალში 

ალექსანდრე კახაძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

კანონიერმა ნდობამ გამოვლინება ჰპოვა როგორც კონტინენტური ევროპის, ასევე საერთო 

სამართლის ქვეყნებში, თუმცა თითოეულ მათგანს განსხვავებული მიდგომები ჩამოუყალიბდა. 

საინტერესოა თუ როგორ მიაღწიეს, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მყოფმა, განსხვავებული 

სასამართლო სისტემის მქონე სახელმწიფოებმა ერთი და იგივე პრაქტიკას. 

ნაშრომის მიზანია გააკეთოს კანონიერი ნდობის შედარებითსამართლებრივი ანალიზი 

კონტინენტური ევროპისა და საერთო სამართლის სისტემის მქონე ქვეყნებს შორის. კერძოდ, 

წარმოაჩინოს კანონიერი ნდობის განვითარების ეტაპები რომაული და ანგლო-ამერიკული 

სამართლის სისტემის მქონე ქვეყნებში, განიხილოს თუ რა ღირებულებებს ემყარება ამ 
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პრინციპის ჩამოყალიბება სხვადასხვა სახელმწიფოს კანონმდებლობაში და გამოჰყოს მისი 

გამოყენების ფარგლები ამ ქვეყანათა სასამართლოებში. ასევე, აქცენტი კეთდება 

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს გავლენაზე ევროკავშირის წევრ 

სახელმწიფოებში. ამ ორი სისტემის განხილვის პარალელურად ხდება ქართულ 

საკანონმდებლო სივრცეში მოცემული პრობლემატიკის გამოკვეთა, როგორ შეიძლება 

გამოვიყენოთ მრავალწლიანი ადმინისტრაციული სამართლის მქონე ქვეყნების პრაქტიკა ჩვენს 

სასიკეთოდ. 

ნაშრომში ასახულია მრავალი ქვეყნის (საქართველოს, ლიეტუვის, გერმანიის, პოლონეთის, 

ინგლისის, ავსტრალიის, ინდოეთისა და სხვა) შიდასახელმწიფოებრივი და 

მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს საერთაშორისო პრაქტიკა, რაც გამოიყენება 

შედარებითსამართლებრივი მიზნებისათვის. ასევე, ხდება ევროპული ქვეყნების 

ადმინისტრაციული კოდექსებისა თუ კონსტიტუციების ნორმატიული და დოქტრინალური 

განხილვა, რის ფარგლებშიც აქცენტი კეთდება საქართველოს საკანონმდებლო მოწყობასა თუ 

სასამართლო ტრადიციების ურთიერთმიმართებაზე მსოფლიოში დამკვიდრებულ 

სტანდარტებთან. 

 

Abstract 

The doctrine of Legitimate Expectations found its way into civil and common law systems as an effective 

mechanism for the protection of trust between citizens and administrative organs, however, countries 

all over the world developed different approaches and nuances toward it. It’s fascinating how people 

with non-identical views and values founded the same principle parallelly with each other. 

The purpose of this conference paper is to make a comparative analysis concerning Legitimate 

Expectations in the Continental and Anglo-American legal systems, make distinctions between values 

on which this doctrine was based in various countries, and scope of its use. Furthermore, observations 

are made on the importance of the Court of Justice of the European Union regarding foundation of 

Legitimate Expectations inside the EU. Additionally, an attempt is made to shed some light on the 

problematics of given doctrine inside the Georgian legal system. 

The paper uses case-studies among common and civil law countries and judgements of CJEU to examine 

the effectiveness of this doctrine on internal and international levels. Several procedure acts and 

constitutions are used for normative and doctrinal analysis within which Georgian legal regulations get 

emphasized. 

 

პრევენციული თავდაცვის დასაშვებობა საერთაშორისო სამართალში 

ნიკა ხორავა  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საერთაშორისო საზოგადოება მეტად დააზარალა მსოფლიო ომებმა, სწორედ ამიტომ გაეროს 

ძირითადი მიზანიც სწორედ მსოფლიო ომის, შეიარაღებული კონფლიქტების საშინელი 
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შედეგების თავიდან არიდება გახდა.თუკი ადრეულ პერიოდში დავების გადაწყვეტა ძალის 

გამოყენებით ლეგალური იყო, დღეს კი საერთაშორისო სამართალი წარმოადგენს იმ ბერკეტს, 

რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია დავების არა ძალადობრივი. არამედ მშვიდობიანი 

გზებით გადაწყვეტა. მიუხედავად ძალის გამოყენების აკრძალვისა, ძალის გამოყენების 

საგამონაკლისო შემთხვევები მაინც არსებობს, კერძოდ გაეროს წესდებით გათვალისწინებული 

თავდაცვის უფლება და უშიშროების საბჭოს უფლებამოსილება( ნებართვა). თავდაცვის 

უფლებასთან დაკავშირებით დღემდე არსებობს წინააღმდეგობრივი პოზიციები, კერძოდ 

პრევენციული თავდაცვის უფლებასთან დაკავშირებით. პრევენციული თავდაცვის აღიარების 

მომხრეები მიუთითებენ იმ ტექნოლოგიურ პროგრესზე, რომელიც კაცობრიობამ განიცადა, 

მათი თქმით , იმ ეპოქაში , სადაც ბირთვული იარაღი მასობრივადაა გავრცელებული 

აუცილებელია თავდაცვის მიზნით პრევენციული მოქმედებების კანონიერად დაშვება. 

პრევენციული თავდაცვის მომხრეები მიუთითებენ ჩვეულებით სამართალზე, რომლის 

თანახმადაც წინასწარ აღმკვეთი მოქმედებების განხორციელება გარკვეული კრიტერიუმების 

დაცვით ლეგიტიმური და კანონიერია. წინასწარი თავდაცვის მომხრეები ყურადღებას 

ამახვილებენ უშიშროების საბჭოს კომპეტენციაზე და სვამენ შემდეგ შეკითხვას: რა მოხდება იმ 

შემთხვევასი თუკი თავდაცვის ალტერნატიული საშუალებები ამოიწურება და უშიშროების 

საბჭო ვერ ჩაერევა თავდაცვის განხორციელებაში, მაგალითად თუკი საბჭოს მუდმივმა წევრმა 

ვეტოს უფლება გამოიყენა, მართებს, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დაელოდოს 

თავდასხმას? თავის მხრივ, პრევენციული თავდაცვის მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ ამ 

უფლების დაშვება იქნება არა პროგრესისკენ, არამედ ანარქიისკენ გადადგმული ნაბიჯი მათი 

აზრით, პრევენციული თავდაცვის აღიარება შეასუსტებს იმ ძირითად აკრძალვებს, რომლებიც 

გათვალისწინებულია საერთაშორისო სამართლით ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით და 

უკიდურეს შემთხვევაში შესაძლოა გაეროს ქარტია პრაქტიკულად უსარგებლო გახადოს. 

პრაქტიკაში შეუძლებელი იქნება თავდასხმისა და თავდაცვის არსებითი გამიჯვნა 

ერთმანეთისგან. როგორც მოწინააღმდეგეებს, ისე მომხრეებს აქვთ არგუმენტები, წინამდებარე 

ნაშრომის მიზანს კი სწორედ ის წარმოადგებს, რომ განვსაზღვროთ რამდენად შესაძლებელი და 

აუცილებელია პრევენციული თავდაცვის დაშვება საერთაშორისო სამართალში. 

 

 Abstract 

International community has been hurt by World Wars, so the main goal of The United Nations is to 

avoid the scourge of war and armed conflict. If in the early period the settlement of disputes by force 

was legal, today International law is the tool, through which is possible to settle a violation not in 

violent, but in nonviolent ways .Although the prohibition of the use of force there are some occasions 

when it is allowed. For instance, the right to defense and the permission of the security council, which 

are enshrined in the UN charter. But the never ending saga continues .Anticipatory self-defense is still 

disputed. The argument of the self-defense supporters is the rapid pace at which technology evolves. As 

they say in the epoch when a nuclear weapon is spread massively it is necessary to legally allow 

preventive actions in defense. supporters of the self-defense point to customary law, according to which 

it is legitimate and lawful to take action of preventive actions. The supporters of the self-defense focus 

on the competence of the security council, What happens if all the other methods fail and the security 

council cannot intervene due to, let’s say, a veto from a permanent member? Should a state just wait for 

the attack to happen and then react? Opponents of preventive defense believe that recognizing this right 

will be a step not towards progress but towards anarchy. They consider that by recognizing preventive 
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self-defense would weaken international law’s general prohibition on the use of force, perhaps to the 

extent of rendering the charter framework virtually worthless. In practice, there would no longer be a 

meaningful distinction between defensive and offensive force. The main goal of the work is that to 

define how necessary and possible is the preventive self-defense in international law. 

 

ჟურნალისტური წყაროს კონფიდენციალურობა და მასთან 

დაკავშირებული რისკები გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში 

მარიამ ეფრემიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

გამოხატვის თავისუფლების განმარტებისას საკონსტიტუციო სასამართლო ორ ასპექტზე 

მიუთითებს: აზრის დაფიქსირების შესაძლებლობასა და ინფორმაციის გავრცელების 

თავისუფლებაზე. ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობა ორივე მათგანს აერთიანებს და 

უფლების დაცვის მაღალი სტანდარტით სარგებლობს. ინფორმაციის თავისუფლება ხსნის 

ჟურნალისტის უფლებამოსილების საზღვრებს და შესაბამისად, ისინი ხდებიან ინფორმაციის 

საშუალებათა თანამშრომლები, რომლებმაც უნდა მოიძიონ, მიიღონ და გაავრცელონ 

კონკრეტული ვითარება. ინფორმაციის მოპოვება წარმოუდგენლად რთული იქნებოდა, რომ 

არა წყარო, ვინც მას ავრცელებს. წყარო ზოგიერთ შემთხვევაში ანონიმურია და ყოველგვარ 

ბერკეტს იყენებს, რომ მისი ვინაობა საჯაროდ არ გამჟღავნდეს. პროფესიული საიდუმლოების 

წყარო დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. აბსოლუტური პრივილეგიით დაცულობა 

აზრის გამოხატვის თავისუფლებაზე არ მიუთითებს იმ გაგებით, რომ პირმა თქვას ყველაფერი, 

რაც მოესურვება. მნიშვნელოვანია, რომ პირმა თავისუფლად დააფიქსიროს საკუთარი აზრი, 

რომელიც არ გახდება სხვისი უფლებების ხელყოფის საშუალება. საქართველოს მოქმედი 

კანონდებლობა აბსოლუტურ პრივილეგიას განმარტავს, როგორც პირის სრულ და უპირობო 

გათავისუფლებას კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. შესაბამისად, 

ჟურნალისტური წყაროს კონფიდენციალურობის დაცვა მაღალ სტანდარტებზე დგას მოქმედი 

საქართველოს კანონდებლობით. ხაზი უნდა გაესვას „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონში არსებულ ხარვეზს მე-11 მუხლთან დაკავშირებით. ერთი 

მხრივ, მოქმედი კანონდებლობა აბსოლუტურობის სტანდარტს იცავს, მეორე მხრივ კი 

სასამართლოს ანიჭებს უფლებამოსილებას, აუცილებლობის შემთხვევაში კონფიდენციალური 

წყაროს ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი გაამხილოს. თუმცა, ინფორმაციის გარკვეული 

ნაწილის გამჟღავნება შესაძლოა წყაროს იდენტიფიცირების დადგენის საფუძველიც კი გახდეს.  

ჟურნალისტური წყაროს კონდიფენციალურობის დაცვა წარმოადგენს მედიის თავისუფლების 

ძირითად პირობას. კონფიდენციალური წყაროს გამჟღავნებაზე უარის თქმა გამოხატვის 

თავისუფლების ნაწილია, რომელსაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

მნიშვნელოვან საჯარო ინტერესად აღიქვამს. საინტერესოა, რომ ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო ჟურნალისტური წყაროს კონფიდენციალურობის დაცვის 

აბსოლუტურობაზე არ მიუთითებს, თუმცა მსგავს შემთხვევებში ყურადღებას ამახვილებს 

კანონიერების პრინციპზე და იზიარებს ეროვნული სასამართლოს მიდგომას. ის აღნიშნავს, 
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რომ ეროვნულ დონეზე თუ კი დაცულია წყაროს კონფიდენციალურობა აბსოლუტური 

პრივილეგიით, აღარ არის საჭირო ჩარევის ლეგიტიმური მიზნის განხილვა, რადგან ჩარევა 

უფლების ხელყოფას ნიშნავს. ბევრად უფრო გამართლებულია ევროპული სასამართლოდ 

მიდგომა, გონივრულობის ფარგლებში ჟურნალისტური წყაროს კონფიდენციალურობის 

შეზღუდვასთან დაკავშირებით, შესაბამისად რელევანტური იქნება კანონდებლობაში 

არსებული ხარვეზების გადახედვა და აბსოლუტური პრივილეგიის შეზღუდვის საფუძვლების 

განხილვა, რომ ლეგიტიმური მიზნის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს ამ 

უფლებაში ჩარევა.  

 

Abstract 

In defining freedom of expression, the Constitutional Court points to two aspects: the ability to express 

an opinion and the freedom to disseminate information. Journalists combines both of them. Freedom of 

information opens the ways of a journalist's authority. Accordingly they must seek, receive and 

disseminate a specific situation. Obtaining information would be incredibly difficult without the source 

who owns the information. Sometimes the source is anonymous and uses every opportunity to prevent 

his identity from being made public. The current legislation of Georgia defines absolute privilege as the 

full and unconditional release of a person from liability provided by law. It’s important to note the defect 

in the Law of Georgia on Freedom of Speech and Expression regarding Article 11. The law upholds the 

absolute standard of confidentiality of the source and on the other hand gives court the opportunity to 

disclose is it necessary. But disclose of certain information may even be a basis for identifying the source.  

Protecting the confidentiality of a journalistic source is a key condition for media freedom. Refusal to 

disclose a confidential source is part of the freedom of expression that the European Court of Human 

Rights sees as a significant public interest. Interestingly, the European Court of Human Rights doesn’t 

point to the absolute protection of the confidentiality of a journalistic source, although in such cases it 

emphasizes the principle of legality and shares the National Court's approach to the issue. It’s much 

more justifiable to approach the European Court of Justice with regard to restricting the confidentiality 

of a journalistic source within reason. Therefore it will be relevant to review the gaps in the legislation 

and discuss the grounds for limiting the absolute privilege that this right may be infringed upon if there 

is a legitimate purpose. 

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლება, როგორც პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის ერთ-ერთი ელემენტი 

ნინო მესხი, 

ლიკა ფირცხალაიშვილი  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის როლი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვასა და 

დარღვევაში საკმაოდ დიდია. შესაბამისად, სწორედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხს 
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განეკუთვნება ისეთი ბერკეტების შემოღება, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების მიზნის 

დაკმაყოფილებას პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევის გარეშე. პერსონალურ 

მონაცემთა დამუშავების დროს, არის შემთხვევები, როცა პირის პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლება ირღვევა და სამწუხაროდ, ეს ის სფეროა, რომელში ჩარევაც საკმაოდ 

ხშირია. 

წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შინაარსი და 

მნიშვნელობა. ნაშრომი იწყება პირადი ცხოვრებისა და საკითხების ამსახველი ასპექტებით. 

მოცემულ თავში სწორედ ის პირობები იქნება განხილული, რომლის დაცვაც აუცილებელია, 

რათა არ მოხდეს პირის პერსონალური უფლების აშკარა დარღვევა. ასევე, საუბარი იქნება იმ 

გამონაკლისებზე თუ პრაქტიკაში წამოჭრილ მრავალწლიან პრობლემურ საკითხებზე, 

რომელთა გამოსწორებაც აუცილებელია. 

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ თუ დაცვის რა სტანდარტს ამკვიდრებს 

სასამართლო პრაქტიკაში აღნიშნული უფლების დასაცავად. შესაბამისად, თემა სრულდება 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზით, რომლებიც განავრცობენ კონსტიტუციით 

გარანტირებული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შინაარსს და უფრო ნათლად 

წარმოაჩენენ მის მნიშვნელობას. 

 

Abstract 

The role of personal data protection in the inviolability of personal life In defense and breach is quite 

large. Therefore, it is a personal issue of data protection and includes the introduction of such levers that 

provides community satisfaction with the purpose of personal life without violating the inviolability. 

At personal data processing times, there are instances when a person's privacy is inviolable, the right is 

being violated and unfortunately this is an area in which interference is quite common. 

The presented paper discusses the inviolability of personal life content and meaning. The paper begins 

with personal life and issues reflecting aspects. In this chapter, the conditions will be discussed, Which 

must be protected in order to prevent the personal rights of the person 

an obvious violation. Also, there we will talk about those exceptions or practices on the perennial 

problematic issues that need to be addressed.  

In addition, it is very important to review what standard of protection establishes the right mentioned 

in the case law. Accordingly, the topic concludes with an analysis of case law, which extends the privacy 

guaranteed by the Constitution The content of inviolability and more clearly demonstrates its 

importance. 

 

 

 

 

 



 
 

-152- 
 

სეუ და მეცნიერება 

UNCRPD-ის იმპლემენტაცია - ქართული კანონმდებლობის გამოწვევები 

თამარ გობეჯიშვილი,  

ანა ჩხეიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საქართველოს მიერ გაეროს შშმ პირთა კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება შშმ 

პირებს ამიერიდან უფლებადარღვევის ფაქტებზე გაეროს შესაბამისი კომიტეტისთვის 

მიმართვის შესაძლებლობას აძლევს. გაეროს შშმ პირთა უფლებების კონვენციის 

ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირებით საქართველო გახდა პროგრესული სახელმწიფოების 

ჯგუფის ნაწილი, სადაც მაქსიმალურად არის დაცული შშმ პირთა უფლებები და რაც მთავარია, 

ადვოკატირების ინდივიდუალური მექანიზმები. ერთი შეხედვით ამ ცვლილებით ქართული 

სახელმწიფო გადადის შშმ პირთა პოლიტიკის ახალ ეტაპზე და ეს არის კონვენციით 

აღიარებული ღირებულებებისა და პრინციპების სრულყოფილი რატიფიცირების პროცესის 

ფინალი. ამასთან ,საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის 

საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისკენ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა, ეს კანონი არ 

არის ნაკლოვანებებისგან თავისუფალი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო გაეროს შშმ 

პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის წევრი სახელმწიფოა, რატიფიცირებული აქვს 

დამატებითი ოქმი დღემდე პრობლემურია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებრივი რეალიზების საკითხი. მოცემული პრობლემის გადაჭრა რთულია და ეს შედეგები 

სრულად გრძელვადიან პერსპექტივაში აისახება.  

ეროვნულ კანონმდებლობაში დღემდე არ ასახულა არსებითი ცვლილებები კონვენციის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსასვლელად. შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობის სამოქმედო 

გეგმაში, ძირითადად, გაწერილია კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისი ინსტიტუციური 

მექანიზმების შექმნისთვის აუცილებელი ვალდებულებები. თუმცა, მთავრობას ნაკისრი 

ვალდებულებები სრულყოფილად ჯერ არ შეუსრულებია. კონვენციისმიერი სტანდარტი კი 

არის შშმ პირთა უფლებების დაცვის იმგვარი მოდელი, რომელიც სახელმწიფოებს 

ავალდებულებს სათანადო ძალისხმევით და სწორი პოლიტიკის გატარების გზით კონვენციის 

მოთხოვნების რეალობაში განხორციელებას.  

ნიშანდობლივია, რომ ნაშრომში შემოთავაზებული რეკომენდაციები არ გულისხმობს მხოლოდ 

სახელმწიფოს ვალდებულების შესრულებას კონვენციის მიზნებიდან გამომდინარე, 

აუცილებელია რომ თითოეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლების მაღალ 

დონეზე დაცვამ შედეგად მოიტანოს მათი აქტიური ინტეგრაცია სოციუმში და გაიზარდოს 

მათი ცხოვრების ხარისხი. 

 

Abstract 

Georgia has recently ratified the Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities ,which allows persons with disabilities to apply to the relevant UN Committee on the facts 

of human rights violations. As the result of the ratification of the Optional Protocol to the UN 
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Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Georgia has become part of a group of progressive 

states where the rights of persons with disabilities and, most importantly, individual advocacy 

mechanisms are fully protected. At first glance, with this change, the Georgian state moves to a new 

stage in the policy of persons with disabilities, and this is the end of the process of full ratification of the 

values and principles recognized by the Convention. At the same time, the Parliament of Georgia 

adopted the Law of Georgia on the Rights of Persons with Disabilities, which is a step towards bringing 

the domestic legislation of the country closer to the international standards. However, this law is not 

free from shortcomings. Although Georgia is a member of the UN Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities and it has ratified the Optional Protocol, the issue of the realization of the rights of 

persons with disabilities is still problematic. The given problem is difficult to solve and these results will 

be fully reflected in the long-term perspective.  

National legislation to date has not reflected substantial changes to comply with the requirements of the 

Convention. It might be said that the Government Action Plan mainly outlines the commitments 

necessary to establish the institutional mechanisms in line with the requirements of the Convention. 

However, the government has not fully fulfilled its obligations yet. A conventional standard is a model 

for the protection of the rights of persons with disabilities, which obliges states to implement the 

requirements of the Convention in reality through due diligence and sound policy. 

It is remarkable that the recommendations proposed in the paper do not only mean fulfilling the 

obligation of the state for the purposes of the Convention, it is necessary that the high level of protection 

of the rights of each person with disabilities result in their active integration into society and increase 

their quality of life. 

 

ავიაგადამყვანის პასუხისმგებლობა საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-

გადაზიდვისას 

ანა ეგუტიძე  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

საჰაერო მგზავრობის ხელმისაწვდომის ზრდასთან ერთად ავიაგადამყვან-გადამზიდავის 

პასუხისმგებლობის საკითხი საერთაშორისო საჰაერო სამართალში დღითიდღე კიდევ უფრო 

აქტუალური ხდება. საერთაშორისო საჰაერო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია 

ავიაკომპანიების პასუხისმგებლობა მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვისას. 

ნაშრომში ძირითადად ამ ორ საკითხეზე იქნება წარმართული მსჯელობა მონრეალის 1999 

წლის 28 მაისის კონვენციის ანალიზის საფუძველზე. ავიაკომპანიის პასუხისმგებლობის 

საკითხის განხილვისას მგზავრთა ჯანმრთელობის დაზიანებისა და ტვირთის დაკარგვისას, 

აუცილებელია დაზუსტებულ იქნას სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებებიც. კერძოდ, მგზავრის 

ჯანმრთელობის ზიანისთვის პასუხისმგებლობა დგება იმ შემთხვევაში თუ, უბედური 

შემთხვევა მოხდა თვითმფრინავში, ან დაფრენისა და ჩასხდომისას განხორციელებული 

ოპერაციებისას. აღნიშნული საკითხის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზით 

ნაშრომში განხილულია მონრეალის კონვენციის ნორმების სასამართლოსეული 
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ინტერპრეტაციაც. სწორედ, ამ კონვენციითაა ასევე განსაზღვრული დაცულ იქნას თითოეული 

მგზავრის უფლება მიიღოს ზიანის ანაზღაურება ბარგის დაკარგვისთვის ან დაზიანებისთვის. 

გადამზიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს ზიანის ანაზღაურება საჰაერო გადაზიდვისას 

ტვირთის შეფერხებით წარმოქმნილი ზიანისთვის, შესაბამისად განსაზღვრულია 

ავიაგადმზიდის მიერ დაგვიანებით შესრულებული პასუხისმგებლობის საკითხიც. 

გადამზიდავი კომპანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს შეფერხების შედეგად 

მიყენებული ზიანისთვის, როცა მათი მხრიდან ყველა შესაძლო გონივრული ზომა იქნა 

მიღებული ზიანის თავიდან ასაცილებლად ან დასტურდება ზიანის გარდაუვალობა. ნაშრომში 

ასევე ფართოდაა განხილული კანონით გათვალისწიენბული ავიაგადამყვანის მიმართ 

მოთხოვნის წაყენების საფუძველები და წესები. ასევე განხილულია რამდენიმე 

ავიაგადამყვანი-გადამზიდავის მიერ შესრულებული მგზავრთა/ტვირთის ტრანსპორტირების 

შემთხვევები და ამ დროს წარმოქმნილი დავების სამართლებრივი მოწესრიგება, 

საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვისას მგზავრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

მიმართ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების, ბარგის/ტვირთის დაკარგვისა თუ დაზიანების 

საკითხები.  

 

Abstract 

As air travel becomes more accessible, the issue of airline liability is becoming increasingly relevant to 

international aviation law. One of the most important issues in international aviation law is the liability 

of airlines when transporting passengers and cargo. The research paper will focus on these two issues 

based on an analysis of the Montreal Convention of 28 May 1999. Other important circumstances need 

to be clarified when considering airline liability for passenger health damage and loss of cargo. In 

particular, liability for the health of the passenger is incurred in the event of an accident occurring on 

the airplane, or during operations during take-off and landing. An analysis of court decisions on this 

issue also discusses the judicial interpretation of the norms of the Montreal Convention. This convention 

also provides the protection of the right of every passenger to receive compensation for lost or damaged 

luggage. The carrier is obliged to provide compensation for the damage caused by the delay of the cargo 

during the air transport, accordingly, the issue of liability for the delay performed by the air carrier is 

also defined. The carrier company shall not be liable for the damage caused by the delay only when all 

possible reasonable measures have been taken by them to prevent the damage or the inevitability of the 

damage is confirmed. The research paper also extensively discusses the grounds and rules for making a 

claim against an airline provided by law. Also, there are discussed the cases of passenger / cargo 

transportation carried out by several airlines and the legal settlement of disputes arising during this 

period, issues of compensation for damage to the life and health of the passenger during international 

air transportation, loss or damage of luggage / cargo. 
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EFFECT OF TEENAGE PREGNANCY IN ASIAN COUNTRIES 

Shreesh Santoshkumar Rolli  

Georgian National University SEU 

 

აბსტრაქტი 

ეჭვგარეშეა, რომ თინეიჯერული ორსულობა დიდი პრობლემაა აზიის ქვეყნებში. ეს შეიძლება 

აიხსნას აზიელთა მრავალმხრივი და მდიდარი კულტურის მიმართ. აზიელები ძალიან 

კონსერვატიულები და მკაცრი არიან თავიანთი კულტურისა და ტრადიციების მიმართ. ასე 

რომ, თინეიჯერული ორსულობა სრულიად მიუღებელია აზიურ საზოგადოებებში. ეს 

ითვლება მათი ოჯახის ცუდ სახელად და მათი ოჯახის შეურაცხყოფისა და დამცირების 

ნიშნად. თინეიჯერი, რომელიც თინეიჯერული ორსულობაა, უფრო მგრძნობიარეა ფიზიკური 

ძალადობისა და ფსიქოლოგიური ძალადობის მიმართ აზიურ საზოგადოებებში. ასეთ 

ადამიანებს პრესტიჟული საკითხების გამო სრულ იზოლირებას ახდენენ. მოზარდს 

ფიზიკურად ძალადობენ და ზოგჯერ არღვევს მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. ეს შეიძლება 

მოხდეს ცოდნის ნაკლებობის, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების, დაუდევრობისა და 

უპასუხისმგებლობის გამო. ახალგაზრდებს, რომლებიც თინეიჯერობის ძირითად ნაწილს 

ქმნიან, ამის შესახებ ადეკვატური ცოდნა არ აქვთ. და ამისთვის 

ზოგს ურთიერთმიზიდულობა აქვს, მაგრამ არ იციან რა შედეგები მოჰყვება ამის შემდეგ და 

მერე ნანობენ. ასე რომ, აზიის ზოგიერთმა მთავრობამ წამოიწყო ცნობიერების ამაღლების 

პროგრამა და კამპანია, რათა თავიდან აიცილოს ეს თინეიჯერული ორსულობა. ბევრ აზიურ 

საზოგადოებაში, როგორიცაა ჩინეთი, იაპონია, ინდოეთი, სამხრეთ კორეა, მათი მდიდარი 

კულტურული ბარიერის გამო, მათთვის ძალიან რთულია თინეიჯერული ორსულობის მიღება. 

ორსული მოზარდი უნდა შეხვდეს ბევრ გამოწვევას, როგორიც საზოგადოებამ მიატოვა იგი. მას 

ფსიქიკურად ავიწროებენ და აწამებენ გარშემომყოფები. მაგრამ გასული წლების განმავლობაში 

ზოგიერთი არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანოების დიდი ძალისხმევით აზიის ქვეყნებში 

მოზარდების ორსულობის შემთხვევები შემცირდა. ახალგაზრდები სწავლობენ ამ საკითხის 

სერიოზულობას. 

ამ პროცესით, თინეიჯერების ორსულობის მრავალი შემთხვევა შემცირდა წინა 

სტატისტიკასთან შედარებით. 

 

Abstract 

There is no doubt that teenage pregnancy is a big problem in the Asian countries. It can be explained 

with respect to the versatile and rich culture of Asians. Asians are very conservative and strict towards 

their culture and traditions. So teenage pregnancy is completely unacceptable in Asian societies. It is 

considered as a bad name to their family and a token of insult and humiliation to their family. A teen 

who is indulged in teenage pregnancy is more susceptible to physical abuse and psychological abuse in 

the Asian societies. They completely isolate such people due to prestige issues. Physically the teen is 

abused and disturb their psychological state sometimes. This can happen due to lack of knowledge, 

socioeconomic problems, negligence and irresponsibility. The young people who make the major 

portion’s of teenage does not have adequate knowledge about this. And for  
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some people its mutual attraction but they don’t know what will be the consequences after this and they 

regret it later. So certain Asian governments have launched some awareness programs and campaigns so 

that this teenage pregnancy can be prevented. In many Asian societies like CHINA, 

JAPAN,INDIA,SOUTHKOREA due to their rich culture barrier its very difficult for them to accept the 

teenage pregnancy. A pregnant teen needs to face a lot of challenges such as society abandon’s her. she 

is mentally harassed and tortured by the people around her. But from the past years with immense effort 

of some NGO’S and government bodies the incidents of teenage pregnancy have decreased in Asians 

countries. Young people are getting educated about the seriousness of this issue. 

By this process many teenage pregnancy incidents have been reduced compared to the previous 

statistics. 

 

თამბაქოს როლი ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებაში 

გიორგი ჭკადუა, 

ალექსი შოგირაძე 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

მსოფლიოში გავრცელებულ სხვადასხვა დაავადებას შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს 

იკავებს ალცჰაიმერის დაავადება, რომელიც ნეიროდეგრადაციული ტიპის დაავადებათა 

რიცხვს ეკუთვნის. წლების განმავლობაში იზრდება ალცჰაიმერით დაავადებულთა რაოდენობა 

და ნავარაუდევია ისიც, რომ 2050 წლისათვის მისი რიცხვი 115 მილიონს მიაღწევს. დაავადების 

განვითარების ეტაპებზე ნელ-ნელა თავს იჩენს მისი სიმპტომები, მათ შორის, დეპრესია, ბოდვა, 

ჰალუცინაციები და სხვა. რისკ ფაქტორს ძირითადად გენეტიკა წარმოადგენს, თუმცა, 

მიუხედავად ამისა მისი გამომწვევი შეიძლება იყოს ასაკი და სქესიც. ალცჰაიმერისადმი 

მიდრეკილება ძირითადად მამაკაცებს ახასიათებთ. ასაკის მატებასთან ერთად იზრდება 

ადამიანის ალცჰაიმერით დაავადების რისკიც. 

თამბაქო გასული საუკუნეების მანძილზე გამოიყენებოდა და ხშირად ახლაც გამოიყენება, 

როგორც დამამშვიდებელი საშუალება. დიდი ხნის განმავლობაში იგი მხოლოდ დადებითი 

ეფექტის მქონე საშუალებად ითვლებოდა, იქამდე, სანამ მეცნიერებმა არ გამოიკვლიეს მისი 

შემადგენლობა და ის, თუ როგორი ზიანის მიყენება შეეძლო მასში შემავალ ნივთიერებებს 

ჯანმრთელი ადამიანის ორგანიზმისთვის. თამბაქო შეიცავს სხვადასხვა ისეთ ნივთიერებას, 

რომელსაც შეუძლია ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენება. თამბაქოს მომხმარებელთა 

რაოდენობა მსოფლიოში ძალიან დიდია. ნიკოტინი თამბაქოს შემადგენელი ერთ-ერთი 

ნივთიერებაა. ის იწვევს დამოკიდებულების განვითარებას. მოწევის დროს მწეველი 

შეისუნთქავს დაახლოებით 4000 ტოქსიკურ ნივთიერებას, რომელთაგანაც 43 კანცეროგენია. 

მავნე ნივთიერებს შორისაა: კუპრი, ნიკოტინი, დარიშხანი, ამიაკი, აცეტონი და სხვა. თამბაქოს 

მოწევამ შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნეები, გულის დაავადებები და სხვა. თამბაქოს მავნე 

ზეგალენა ფაქტობრივად მთელ ორგანიზმზე ვრცელდება. არსებობს მოსაზრება, რომ მას 

შეუძლია პროვოცირება გაუწიოს სხვადასხვა ნეიროდეგენერაციულ დაავადებას, როგორიცაა 

მაგალითად: პარკინსონისა და ალცჰაიმერის დაავადებები.  
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აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა ლიერატურული მიმოხილვა და 

გაგვერკვია, მართლაც მოქმედებს თუარა თამბაქოს მოწევა ალცჰაიმერის დაავადების 

განვითარებაზე და მისი როლი ისეთი ნეიროდეგრადაციული დაავადების 

პათოფიზიოლოგიური მექანიზმების პროვოცირებაში, როგორიცაა ალცჰაიმერის დაავადება 

და ამით უფრო მეტად გვეჩვენებინა თუ რა საფრთხეს წარმოადგენს თამბაქო მწეველი 

ადამიანისათვის.  

განხილული სტატიების ანალიზით ნათლად ვაჩვენეთ რომ მოწევა და თამბაქოს ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნივთიერება - ნიკოტინი რეალურად ახდენს ზეგავლენას 

მწეველებში ალცჰაიმერის დაავადების განვითარებაზე. 

 

Abstract  

One of the most common illnesses in the world is Alzheimer's disease. Alzheimer disease is a 

neurodegenerative disorder. The number of people with Alzheimer’s disease has been increasing over 

the years and it is also assumpted that there will be about 115 million people by 2050 with Alzheimer 

disease. During the development of the disease there are some symptoms that appear step by step. 

Forexample: depression, delirium, hallucinations and etc. The risk factors are mainly genetics, although 

could be age and sex. The predisposition to Alzheimer's disease is mainly in male.  

For a long time, people considered that tobacco was really beneficial until scientists examined it’s 

ingredients and approved how harmful they were. Tobacco contains various substances that can cause 

health issues, for example: copper, nicotine, arsenic, ammonia, acetone and others. Smoking tobacco can 

cause cancer, cardiovascular diseases and etc. It can also provoke diseases such as Parkinson's and 

Alzheimer's. Therefore, the main aim for us was to identify the role of smoking cigarettes in provoking 

human neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's disease, and to provide you with more 

information about the risk of smoking tobacco. The results of reviewed articles clearly show us how 

specific impact can have smoking tobacco on human health.  

 

Global health promotion campaign's how do they address health issues 

Rashmi Bharti, 

Sujit Kumar Yadav  

Georgian National University SEU 

 

აბსტრაქტი 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა დღეს მეტად აქტუალურია, ვიდრე ოდესმე საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაჭრელად. რამდენადაც გლობალიზაცია სულ უფრო 

მეტად აისახება ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე, ჩვენ გვაქვს ორიენტაცია იმაზე, რომ 

მივიღოთ ჯანმრთელობის სხვადასხვა პოპულარიზაცია, რომელიც სცილდება ცალკეული 

ქვეყნების ეროვნულ საზღვრებს და გავლენას ახდენს ჯანმრთელობის შედეგების 

განმსაზღვრელ ფაქტორებზე. ჯანდაცვის ხელშემწყობი კამპანიის ღონისძიება, როგორც წესი, 

აღნიშნულია ჯანმრთელობის განათლების ინტერვენციების ან სოციალური ხელშემწყობი 
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პროგრამების კონტექსტში. მსოფლიოში გლობალური კლიმატის ცვლილების, უმოძრაო 

ცხოვრების წესის, ბუნებრივი კატასტროფების მზარდი შემთხვევების, ეკონომიკური 

კრიზისის, უსაფრთხოების საფრთხეების და ა.შ. არასასურველი ზემოქმედება ზრდის იმ 

გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც დღეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა დგას. ჯანმრთელობის 

ხელშეწყობა მძლავრად არის შემუშავებული ჯანდაცვის ყველა ეროვნული პროგრამის აზრში, 

რომლის განხორციელება გათვალისწინებულია პირველი ჯანდაცვის სისტემის მეშვეობით, 

რომელიც მხარს უჭერს თანაბარი განაწილების, საზოგადოების მონაწილეობის, 

სექტორთაშორისი კოორდინაციისა და მისაღები ტექნოლოგიების პრინციპებს. ის ასევე უნდა 

მოიცავდეს დადგენილ მიდგომას ჯანმრთელობის შერთვის კონკრეტულ პირობებში, 

როგორიცაა სკოლები, საავადმყოფოები, სამუშაო ადგილები, საცხოვრებელი ადგილები და ა.შ. 

ცხოვრების სტილისა და პირობების ხელშეწყობა და ხელშეწყობა, რაც შესაძლებელს გახდის 

ხელმისაწვდომი სამედიცინო დაწესებულებების გამოყენებას. ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 

უნდა იყოს ჩასმული ყველა პოლიტიკაში და ეფექტური გამოყენების შემთხვევაში 

ჯანმრთელობის დადებით შედეგებს გამოიწვევს. 

 

Abstract 

Health promotion is extremely pertinent today than ever in addressing public health problems. As 

globalization increasingly impacts various aspects of our lives, we have an orientation to getting right 

down to various health promotions that transcend the national borders of individual countries are 

influencing the determinants of health outcomes. Health promotion campaigns measure usually 

mentioned within the contexts of health education interventions or social promoting programs. The 

adverse effects of worldwide global climate change, sedentary lifestyle, increasing occurrence of natural 

disasters, economic crisis, security threats, etc. increase the challenges that public health faces today. 

Health promotion is powerfully designed into the thought of all the national health programs with 

implementation envisaged through the first health care system supported the principles on evenhanded 

distribution, community participation, inter-sectoral coordination and acceptable technology. It should 

also include the established approach to plug health in specific settings like schools, hospitals, 

workplaces, residential areas, etc. Health promotion is predicted to contribute to programmer impact 

by enabling prevention of disease, reduction of the danger factors associated with given diseases, 

promoting and fostering lifestyles and conditions enabling increased use of obtainable health facilities. 

Health promotion must be built into all the policies and if utilized efficiently will cause positive health 

outcomes. 

 

Pthalmic manifestations of coronavirus 

Ana Darsalia 

Georgian National University SEU 

  

Abstract 

SARS-CoV-2 is a novel enveloped, positive single-stranded RNA beta coronavirus that causes COVID-

19, originally linked to an outbreak in Wuhan of China's Hubei province. Direct contact with mucous 
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membranes, including the eye, is a suspected route of transmission. The most common symptoms that 

are associated with a SARS-CoV-2 infection are typically fatigue, fever and a dry cough. However, a 

number of patients who have been diagnosed with the virus have reported symptoms related to their 

eyes. These have usually been conflated with a broad conjunctivitis diagnosis, but not all ocular 

symptoms experienced can be attributed to that definition. At this conference we will talk about post-

Covid ophthalmic complications, symptoms and concomitant diseases. 

 

Advancements in Technology to Fight Against Death 

Kimaya Bansode 

Georgian National University SEU 

 

აბსტრაქტი 

ოდესმე დაფიქრებულხართ, როგორი იქნებოდა სიცოცხლე, სიკვდილის გადადება რომ 

შეგვეძლო? ან თუნდაც უკვდავი გახდეს? ამჟამინდელი მსოფლიო სცენარის მიხედვით, 

ადამიანის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დაახლოებით 80 წელია. რა მოხდება, თუ 

გეტყვით, რომ უახლოეს ათწლეულში, შესაძლებელი იქნება სიცოცხლის 100 წლამდე 

გახანგრძლივება? 

მედიცინის სფერო სწრაფად პროგრესირებს; 1960-იან წლებში არსებობდა დაახლოებით 7000 

წამალი, რომლის დანიშვნაც შეიძლებოდა, მაგრამ ახლა ეს რიცხვი 11700-ზე მეტია. სამედიცინო 

ცოდნა ასევე ვრცელდება ხანძრის მსგავსად, გაორმაგებული დრო იყო 50 წლის უკან 1950 წელს, 

რომელიც დაჩქარდა 7 წლამდე 1980 წელს, 3.5 წლამდე 2010 წელს და დაახლოებით 73 დღეს 

2020 წლისთვის, ნათქვამია ამერიკელების გარიგებები-ის მიერ ჩატარებული კვლევის 

მიხედვით. კლინიკურ-კლიმატოლოგიური ასოციაცია 2011 წ. 

ჯანდაცვის მეცნიერებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით მიღწევებზე საუბრისას, არსებობს 

რამდენიმე პერსპექტიული მოდელი იმისა, თუ როგორ შეიძლებოდა ადამიანის სიცოცხლის 

გადარჩენა უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. გუგლი არის ცნობილი კომპანია, მაგრამ 

არ არის ცნობილი, რომ გუგლი-მა შექმნა კომპანია კალიკო, რომელიც დგას კალიფორნიის 

ცხოვრების კომპანია-ისთვის. ეს კომპანია მიზნად ისახავს სიკვდილის დამარცხებას. არსებობს 

მრავალი ტრანსჰუმანისტური ტექნოლოგია, რომელიც უკვე არსებობს მსოფლიოში, 

როგორიცაა კრიონიკა და კიბერნეტიკა. ყველა ამ ქმნილებას აქვს ერთი საერთო, მიზანი 

ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნება. 

როდესაც ასეთი წინსვლა იზრდება, ეს იწვევს ადამიანის სიცოცხლის საკითხს. ამ ასპექტში, 

ჩვენ ვყოყმანობთ მივიღოთ და მივიღოთ ბუნების ცვლილება, აზროვნება ტექნოლოგიური 

სინგულარობაზე. ამ თემაზე ეთიკური კომენტარები თითოეული თავისებურია, მაგრამ 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეს პიონერული ნამუშევრები სულ მცირე რევოლუციური იქნება. 
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Abstract 

Ever wondered how life would be if we could delay death? Or even become immortal? In the current 

world scenario, the average lifespan of a human is approximately 80 years. What if I tell you that in the 

next decade or so, it would be possible to prolong the lifespan till up to 100 years?  

The field of medicine is rapidly progressing; in the 1960s, there were about 7000 drugs that could be 

prescribed, but now that number is more than 11,700. Medical knowledge is also spreading like wildfire, 

with the doubling time being 50 years back in 1950, which accelerated to 7 years in 1980, 3.5 years in 

2010, and approximately 73 days by 2020, according to a study conducted by the Transactions of the 

American Clinical and Climatological Association in 2011. 

Talking about the advancements in particular relation to health science, there are a few promising 

models of how human life could be saved for a longer duration of time. Google is a well-known 

company, but it is not well-known that Google has launched a company called Calico, standing for 

California Life Company. This company aims at defeating death. There many Transhumanist 

Technologies as well that are already existing in the world, such as Cryonics and Cybernetics. All of 

these creations have one thing in common, the goal to preserve human life. 

As such advancements grow, it leads to the question of human life. In this aspect, we become hesitant 

to accept and embrace the change of nature, a thinking of Technological Singularity. The ethical 

comments on this topic are each to their own but we can conclude by saying that these pioneering works 

will be revolutionary in the least. 

 

3D printers - Paving the Way to Future Heart Transplants 

Aparajita Sandhu, 

Shruthi Chittoor Vaidyanathan  

Georgian National University SEU 

 

აბსტრაქტი 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები 

მსოფლიოში სიკვდილიანობის წამყვანი მიზეზია და ტრანსპლანტაცია ამჟამად ერთადერთი 

ვარიანტია გულის ბოლო სტადიის უკმარისობის მქონე პაციენტებისთვის. 

გულის გადანერგვა არის ოპერაცია, რომლის დროსაც დაავადებული გული იცვლება უფრო 

ჯანმრთელი დონორის გულით. გულის გადანერგვა არის მკურნალობა, რომელიც ჩვეულებრივ 

განკუთვნილია იმ ადამიანებისთვის, რომელთა მდგომარეობა საკმარისად არ გაუმჯობესდა 

მედიკამენტებით ან სხვა ოპერაციებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი გადანერგილი ორგანო შეიძლება გაგრძელდეს სიცოცხლის 

ბოლომდე, ბევრი ამას არ აკეთებს. ზოგიერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ჩვენი კონტროლის 

მიღმა: 

1. ტრანსპლანტაციის დაბალი ხარისხის ანთება შეიძლება მოხდეს ორგანოზე 
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2. მუდმივმა დაავადებამ ან მდგომარეობამ შეიძლება მოახდინოს ახალ ორგანოს ისევე, 

როგორც წინა ორგანოს 

3. ზოგიერთ შემთხვევაში, მიმღების იმუნური სისტემა თავს ესხმის შემოწირულ გრაფტს და 

იწყებს გადანერგილი ქსოვილის ან ორგანოს განადგურებას. 

2019 წელს ისრაელელმა მეცნიერთა ჯგუფმა მსოფლიოს აჩვენა 3D დაბეჭდილი გული, 

რომელიც დამზადებულია ადამიანის ქსოვილისა და სისხლძარღვებისგან, რათა გადაეჭრა 

ტრანსპლანტაციის უარყოფის პრობლემა. ეს განვითარება იყო მნიშვნელოვანი სამედიცინო 

გარღვევა მძიმე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის. 

მკვლევარები ადრეც ცდილობდნენ 3D გულების დაბეჭდვას, მაგრამ ეს ექსპერიმენტი იყო 

პირველი შემთხვევა, როდესაც ვინმემ წარმატებით გამოიყენა ადამიანის ქსოვილი გულის 

დასაბეჭდად. ღეროვანი უჯრედებისა და 3D ბეჭდვის ტექნოლოგიების წინსვლამ მეცნიერებს 

საშუალება მისცა შექმნან მთელი ორგანოები ნულიდან. 

მეცნიერთა ვარაუდით, 10-15 წელი დასჭირდება, სანამ სრულად ფუნქციონირებს ამ გზით 

დაბეჭდილი ქსოვილები და ორგანოები ადამიანში გადანერგვას. მათ უკვე აჩვენეს, რომ 

შესაძლებელია ძირითადი ქსოვილების და თუნდაც მინი-ორგანოების ამობეჭდვა. 

ამჟამად ერთადერთი ორგანო, რომელიც 3D ბიობეჭდვით იქნა დაბეჭდილი და წარმატებით 

გადანერგილია ადამიანში, არის შარდის ბუშტი, რომელიც ჩამოყალიბდა მასპინძლის 

ქსოვილის გამოყენებით. 

 

Abstract 

Cardiovascular disease is the world’s leading cause of death, according to the World Health 

Organization, and transplants are currently the only option available for patients with end-stage heart 

failure. 

A heart transplant is an operation in which a diseased, failing heart is replaced with a healthier donor 

heart. Heart transplant is a treatment that's usually reserved for people whose condition hasn't improved 

enough with medications or other surgeries. 

While some transplanted organs can last the rest of your life, many don't. Some of the reasons may be 

beyond our control: 

1. Low-grade inflammation from the transplant could wear on the organ 

2. A persisting disease or condition could do to the new organ what it did to the previous one 

3. In some cases, the recipient's immune system attacks the donated graft and begins destroying the 

transplanted tissue or organ. 

In 2019, a group of Israeli scientists showed the world a 3D printed heart made from human tissue and 

vessels to overcome the problem of transplant rejections. This development has been a major medical 

breakthrough for patients with grave cardiovascular diseases.  

Researchers have attempted to print 3D hearts before, but this experiment was the first time anyone 

had successfully used human tissue to print a heart. Advancements in stem cell and 3D printing 

technology have begun to enable scientists to create entire organs from scratch. 
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Scientists estimate it could be 10-15 years before fully functioning tissues and organs printed in this way 

will be transplanted into humans. They have already shown it is possible to print basic tissues and even 

mini-organs. 

Currently the only organ that has been 3D bio-printed and successfully transplanted into a human is a 

bladder which had been formed using the host’s tissue. 

 

Screening Model to differentiate SIJ Dysfunction from Low Back Pain followed 

by conservative management in Georgian National University (SEU) Students. 

Shreyash Mudaliar, 

Sayali Kulkarni  

Georgian National University SEU 

 

Abstract 

Background and objectives: Low Back Pain (LBP) is one of the most common medical problems faced 

by the medical professionals, patients, employers, and various aspect of the society, causing a significant 

amount of disability and incapacity in performing the desired tasks. The yearly prevalence varyingly 

increases from 5% to 65% with the lifetime prevalence going up to 84%. Of all estimated cases leading 

to Low Back Pain, the contribution of Sacroiliac Joint has been around 38%. There are no clear 

diagnostic or treatment pathways. Lack of awareness leading to inappropriate diagnosis. The study is 

designed to effectively screen individuals to identify Sacroiliac Joint Dysfunction, followed by 

conservative management and educating to improve the awareness. 

Methodology: 146 University students were screened for Low Back Pain of which 68 students had 

successfully met the inclusion criteria of which 15 students were diagnosed with SIJ pain. 78 students 

did not meet the inclusion criteria, 44 students were diagnosed with LBP whereas 9 students met the 

exclusion criteria. The students that were diagnosed with SIJ pain were allocated in experimental group, 

where they were treated conservatively by using Muscle Energy Techniques and taught self-stretching 

exercises. All students were educated on postural correction as preventive measure. A total of 2 sessions 

were provided in which the pain and disability of the patients were assessed at the beginning of the 

treatment on Day 1 and after treatment on Day 2 using VAS and Oswestry Disability Index 

Questionnaire.  

Results: There was statistical significance in results when compared to pre-treatment and post-treatment 

(p<0.05).  

Conclusion: The study concluded that the experimental group showed significant improvement in 

outcome measures of VAS and Oswestry Disability Index Questionnaire. Further study should be 

conducted to understand the long-term effects of treatment protocol using follow-up. 
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HydroGels - "An insight into the building blocks of a future microenvironment" 

Diti Sangol 

Georgian National University SEU 

 

Abstract 

To begin with, Hydrogels are basically three-dimensionally cross-linked networks of hydrophilic 

(water-loving) polymers capable of imbibing large amounts of water or biological fluids. They can be 

prepared from any water-soluble 

polymer or monomer, encompassing a wide range of chemical compositions and bulk physical 

properties. In the swollen state hydrogels are soft, wet and elastic materials that resemble natural living 

tissue, which makes them candidates for developing various biomaterials and dosage forms. 

Hydrogels undergo a significant volume phase transition or gel-sol phase transition in response to 

certain physical and chemical stimuli. The physical stimuli include temperature, electric and magnetic 

fields, solvent composition, light intensity, and pressure, while the chemical or biochemical stimuli 

include pH, ions, and specific chemical compositions. However, in most cases such conformational 

transitions are reversible; therefore, the hydrogels are capable of returning to their initial state after a 

reaction as soon as the trigger is removed. The response of hydrogels to external stimuli is mainly 

determined by the nature of the monomer, charge density, pendant chains, and the degree of cross-

linkage. The magnitude of response is also directly proportional to the applied external stimulus. 

Hydrophilic polymers are widely used in pharmaceutical and biomedical applications as components of 

dosage forms, biomaterials, protective coatings, drug deliveries, tissue regeneration, adhesives, 

suspending and emulsifying reagents. 


