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საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

ლანა ფიდანიან 

სტუდენტი,  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 

 

აბსტრაქტი 

ორგანიზაციული კონფლიქტების გადაწყვეტა ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის  ერთ-ერთი 
ცენტრალური საკითხია, რომელშიც მენეჯერებს უმნიშვნელოვანესი როლი აქვთ. 

ნაშრომში წარმოდგენილია ორგანიზაციული კონფლიქტის არსი, ბუნება, ტიპები, თუ როგორი 
სახის კონფლიქტები შეიძლება წარმოიქმნას. გამოკვეთილია ის მიზეზები, რის გამოც შეიძლება 
ორგანიზაცია დადგეს კონფლიქტური სიტუაციის წინაშე.  

ასევე განხილულია მენეჯერების დამოკიდებულება კონფლიქტის წარმოშობის მიმართ და მათი 
როლი ორგანიზაციაში, როგორი გზებით ხდება მათი მართვა და გადაწყვეტა. 

გამოიკითხა სხვადასხვა ორგანიზაცია, მათ საფუძველზე ჩატარდა კვლევა, დამუშავდა 
კვლევიდან მიღებული მონაცემები და წარმოდგენილია შედეგები, რომლებიც მკაფიოდ ასახავენ 
ქართული კომპანიების დამოკიდებულებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. 

საკვანძო სიტყვები: მენეჯერი,  ორგანიზაციული კონფლიქტი, კონფლიქტების მართვა 

 

Abstract 

Resolving organizational conflicts is one of the central issues for any organization in which managers have 
the most important role.  

The paper presents the essence of organizational conflict, its nature, and types of conflicts that can arise. 
The reasons why the organization may face a conflict situation are identified. 

It also discusses the attitudes of managers towards the origins of conflict and their role in the organization, 
the ways in which organizational conflicts are being managed and resolved. 

Various organizations were interviewed. Based on such interviews a survey was conducted and the data 
obtained from the survey was processed and the results were presented which clearly reflect the attitude 
of these Georgian companies towards this issue. 

Keywords: Manager, Organizational Conflict, Conflict Management 
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შესავალი 

დღევანდელ რეალობაში კონფლიქტების მართვა ფრიად აქტუალური თემაა, რადგან ნებისმიერი 
ორგანიზაცია შეიძლება დადგეს სხვადასხვა სახის კონფლიქტის წინაშე, რომლის ეფექტურად 
გადაჭრა არსებით გავლენას ახდენს კომპანიის საქმიანობაზე.  

კონფლიქტების მართვა, როგორც მეცნიერება და ხელოვნება, ვითარდება  საკმაოდ სწრაფი 
ტემპით, ვინაიდან მრავალი წელია არსებობს მისი გადაჭრის გზების მოთხოვნა. ორგანიზაციულ 
კონფლიქტებს უამრავი ფაქტორი წარმოშობს, მნიშვნელოვანია მათი გადაჭრა ორგანიზაციის 
წარმატებულად და შეფერხებების გარეშე ფუნქციონირებისთვის, შესაბამისად, კონფლიქტების 
მართვა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია მენეჯერებისთვის.  

კონფლიქტის არსსა და როლს განაპირობებს მისი მართვადობის შესაძლებლობის ხარისხი. 
საჭიროა არა მხოლოდ კონფლიქტის შესწავლა და ანალიზი, არამედ მისი მოგვარება. 
მენეჯერების ამოცანაა ამ კონფლიქტების აღმოფხვრის და მართვის ისეთი პრევენციული გზების 
მოძიება, რომ პროცესი იყოს კონტროლირებადი და წარიმართოს ორგანიზაციისთვის 
მომგებიანი მიმართულებით. ეფექტური მართვა მდგომარეობს  ზუსტად იმაში, რომ 
მენეჯერების მხრიდან დროულად უნდა იყოს აღიარებული კონფლიქტის ნამდვილი მიზეზები, 
სიტუაციის შეცვლა მისაღები ფორმებით, უარყოფითი შედეგების აცილება და ამ ვითარების 
პოზიტიურ ჭრილში გამოყენება. 

კვლევის მიზანია დადგინდეს რამდენად მნიშვნელოვანია მენეჯერების ჩართულობა 
კონფლიქტური სიტუაციების მართვაში, როგორ ხდება მათი პრევენცია და რა ხერხებს 
მიმართავენ ამისთვის, როგორი შედეგები აქვს კონფლიქტურ სიტუაციას ორგანიზაციაში და 
კონფლიქტის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორების იდენტიფიცირება. 

კვლევის ობიექტი. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი ქართული კომპანიები, რომელთაც 
მიიღეს მონაწილეობა ონლაინ გამოკითხვაში და დააფიქსირეს პასუხები რაოდენობრივი 
კვლევის ჩასატარებლად შედგენილი კითხვარის, იმ საკითხებზე, რომელიც ახასიათებს მათ 
ორგანიზაციას. მიღებული შედეგები დამუშავდა და შედგა გრაფიკები საბოლოო ანალიზის 
გასაკეთებლად. 

 

1. კონფლიქტის არსი და მნიშვნელობა ორგანიზაციაში 

ადამიანი ხშირად დგება რთულად გადასაჭრელი პრობლემების წინაშე, რა დროსაც ავლენს 
თავის რეალურ დამოკიდებულებას სხვა სუბიექტების მიმართ და შესაძლოა ამ მომენტში 
წარმოიქნას დაძაბულობა, წინააღმდეგობა. დასაქმებულთა შორის ხდება ინტერესთა შეჯახება 
და  იქმნება კონფლიქტური გარემო. კონფლიქტი არსად არ არის ისეთი აშკარა, როგორც 
ბიზნესში. დაპირისპირება შეიძლება მოხდეს ფირმებს შორის, და ასევე თვით ორგანიზაციის 
შიგნით. 

 „კონფლიქტი“ ლათინური წარმოშობის ტერმინია და ნიშნავს მხარეთა ინტერესებისა და 
მოსაზრებების შეუსაბამობასა და დაპირისპირებას.1 

                                                            
1  ბარათაშვილი ე.,  თაკალანძე ლ., „მენეჯმენტის საფუძვლები“, თბილისი 2018, გვ. 391. 



8

კონფლიქტს გააჩნია როგორ დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები, ამიტომ კონფლიქტი 
შეიძლება ორგანიზაციისთვის იყოს როგორც ეფექტურობის მომტანი, ასევე მიიყვანოს ნეგატიურ 
შედეგებამდე. აღსანიშნავია, რომ ის არის პროგნოზირებადი და ექვემდებარება რეგულირებას. 
კონფლიქტს, როგორც მრავალფეროვან ცნებას გააჩნია თავისი სტრუქტურა. მისი წარმოშობის, 
განვითარების და მოგვარებისთვის მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტში მონაწილე მხარეთა 
ინტერესებს, მახასიათებლებს და მისწრაფებებს.  

დაპირისპირება სწორად რომ იყოს წარმართული, აუცილებელია მისი წარმოშობის წყაროების 
დადგენა, რადგან ორგანიზაციაში კონფლიქტი სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება წარმოიშვას. 
კონფლიქტების კლასიფიკაცია გარკვეული მახასიათებლების მიხედვით ხდება. ორგანიზაციაში 
კონფლიქტები შეიძლება დაჯგუფდეს  მონაწილე სუბიექტების, მისი შინაარსის, ინტენსივობის, 
ხანგრძლივობის, მიმდინარეობის და სხვ. მიხედვით. განასხვავებენ კონფლიქტის 4 ძირითად 
სახეს2: 

1. შიდა პიროვნული კონფლიქტი; 
2. პიროვნებათა შორის კონფლიქტი; 
3. პიროვნებასა და ჯგუფს შორის კონფლიქტი; 
4. ჯგუფთაშორისი კონფლიქტი. 

 ამასთან განასხვავებენ ჰორიზონტალურ, ვერტიკალურ და შერეულ კონფლიქტებს. 

ჰორიზონტალური-ვითარდება ერთ იერარქიაში მყოფ თანამშრომლებს შორის. ზოგადად 
პერსონალს ახასიათებს თავის არიდება დაკისრებული პასუხისმგებლობებისგან, ისინი 
ცდილობენ ამ მოვალეობების სხვაზე დელეგირებას, ან საკუთარი ქვედანაყოფის ინტერესების 
პრიორიტეტულად წარმოჩენას. 

ვერტიკალური-ვითარდება სხვადასხვა იერარქიაში მყოფ თანამშრომლებს შორის, უფროსსა და 
ქვეშევრდომებს შორის, როდესაც ერთი მხარე ცდილობს უფრო მეტად მოახდინოს გავლენა 
სიტუაციაზე და მუდმივად განახორციელოს კონტროლი, ხოლო მეორე მხარე უფრო მეტ 
წინააღმდეგობას უწევს მას. 

შერეული-ეს არის ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ კონფლიქტებში მონაწილე ყველა 
იერარქიული დონის  გაერთიანება.                                                                                                                                   

კონფლიქტების კლასიფიცირების კიდევ ერთი ფორმის მიხედვით გამოყოფენ: 

ინფორმაციულ კონფლიქტს, რომელიც გამოწვეულია არასაკმარისი, ცუდად გარდაქმნილი 
ინფორმაციით. ამ კონფლიქტის მოგვარება შესაძლებელია ზუსტი ინფორმაციის და ფაქტების 
მოძიებით. 

ურთიერთობასთან დაკავშირებული კონფლიქტის გამომწვევი ფაქტორია ადამიანის განცდა, 
რომ ის სრულიად უცხოა, არ ხდება მისი აზრის გათვალისწინება. მოგვარებისთვის საჭიროა 
პიროვნებამ დაინახოს რეალური დამოკიდებულება, რომ ყველაფერი პირიქითაა. 

ფასეულობასთან დაკავშირებული კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა არის 
განსხვავებული აზრის გათვალისწინება და პატივისცემა. 

                                                            
2 კონფლიქტები http://www.iccn.ge/files/konfliqtebi_2010_geo_full.pdf [უ.გ. 20.03.2022]. 
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სტრუქტურასთან დაკავშირებული კონფლიქტი შეიძლება გამოიწვიოს პიროვნებისთვის 
მიუღებელმა გარემოებამ, დაწესებულმა შეზღუდვებმა და ა.შ., რომელიც უნდა იყოს 
განხილული ღიად, რათა მოხდეს მათი მოგვარება. 

ინტერესებთან დაკავშირებული კონფლიქტი გამორჩეულია სირთულით, მას განაპირობებს 
ინტერესთა სხვადასხვაობა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს როგორც მატერიალურ, 
ასევე არამატერიალურ ინტერესებთან. ამ სახის კონფლიქტის აღმოფხვრისთვის უმჯობესია 
მოწინააღმდეგე მხარეებმა იპოვონ კომპრომისი და შეძლონ შეთანხმება.3 

არ არსებობს ორგანიზაცია, სადაც არ წარმოიქნება სხვადასხვა სახის კონფლიქტური სიტუაცია. 
კონფლიქტის მართვაში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მენეჯერს, რომელსაც შეუძლია გავლენა 
მოახდინოს მის შემდგომ განვითარებაზე და წვლილი შეიტანოს კონფლიქტის მოგვარებაში. იგი 
ნებისმიერ შემთხვევაში უშუალო მონაწილეა და შესაძლოა დაპირისპირებაში წარმოჩნდეს 
როგორც არბიტრი, პირდაპირი მონაწილე, შუამავალი, დამხმარე, ან თუნდაც თვალი ადევნოს 
პროცესს. სწორედ მის მიერ არჩეულ მეთოდზე არის დამოკიდებული რამდენად ეფექტური 
იქნება პრობლემის გადაჭრა. უპირველესად მენეჯერების მთავარი ამოცანა არის: 

1. შეაფასოს კონფლიქტური სიტუაცია; 
2. დაადგინოს კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზი; 
3. მოიძიოს საჭირო გზები მისი მოგვარებისთვის; 
4. ჩაატაროს საჭირო და სათანადო ღონისძიებები. 

იმისათვის რომ კონფლიქტი სწორად წარიმართოს, მოხდეს  მისი შენელება და საბოლოო ჯამში 
გადაჭრა, საჭიროა პირველ რიგში იმ გამომწვევი ფაქტორების და მიზეზების დადგენა, რომელიც 
წარმოადგენს ამ დაპირისპირების წარმოშობის საფუძველს. ეს შეიძლება იყოს არა ერთი, არამედ 
რამდენიმე ერთად თავმოყრილი მიზეზი. მიზეზი ჩნდება სანამ მოხდება მხარეების შეჯახება.  

მიზეზების სიღრმისეულად განსახილველად, მნიშვნელოვანია ადამიანის სოციალურ-
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. ამ კონფლიქტის წარმოშობას იწვევს ადამიანების 
ჩართულობა და გავლენის მოხდენა ჯგუფებში. კონფლიქტი შეიძლება გამოიწვიოს: 

1. ორგანიზაციაში პიროვნებების დამოკიდებულებამ საქმიანობის შედეგების შეჯამების 
დროს განსხვავებული პოზიციის გამო, რადგან ხდება აზრთა სხვაობის შეჯახება. 

2. კონკურენტულმა გარემომ. 
3. არასაკმარისმა გამოცდილებამ საქმიანობაში, ასევე კომუნიკაციის ნაკლებობამ და ა.შ. 

 

2. მენეჯერების დამოკიდებულება კონფლიქტის წარმოშობის და მართვის  მიმართ 

მენეჯერის დამოკიდებულება საკითხის მიმართ და მისი აღქმის უნარი განაპირობებს მის ქცევას 
კონფლიქტის მართვისას. მნიშვნელოვანია  რამდენად სათანადოდ ინფორმირებულია მენეჯერი 
სხვადასხვა სიტუაციების წარმოშობის ალბათობაზე, რათა შეძლოს დროულად მიიღოს სწორი 
და ვითარების შესაბამისი გადაწყვეტილება. როგორც წესი, ადამიანი დაპირისპირების დროს 
იქცევა ისე როგორც მისთვის არის დამახასიათებელი. მენეჯერის პიროვნული ტიპი გამოიხატება 
კონკრეტული სიტუაციების მიმართ. 

                                                            
3 რობინსი, ს. პ., ტიმოთი ა. ჯ., „ორგანიზაციული ქცევის შესავალი“, თბილისი, ილიას სახ. უნივერსიტეტი, 2009. 
გვ.271-272. 
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ორგანიზაციაში რომ არ წარმოიშვას კონფლიქტური გარემო, ან განეიტრალდეს უკვე არსებული 
კონფლიქტური სიტუაცია, საჭიროა მათი სწორად მართვა. კონფლიქტის მართვა გულისხმობს 
კონფლიქტის პრევენციას და მის საბოლოოდ მოგვარებას. დროული ნაბიჯების გადადგმისთვის, 
მენეჯერმა უნდა ადევნოს თვალი ორგანიზაციაში სამუშაო პროცესის ყველა დეტალს, რომელიც 
შეიძლება გახდეს ათვლის წერტილი და მისცეს კონფლიქტის განვითარებას ბიძგი. კონფლიქტის 
მიზეზების ცოდნის გარეშე რთულია მათი ეფექტური კონტროლი და რეგულირება. კონკრეტულ 
კონფლიქტებთან გამკლავება, პირველ რიგში მოითხოვს ცოდნას, თუ რა უნდა გაკეთდეს 
მოცემულ სიტუაციაში. 

კონფლიქტის პროგნოზირება, მოითხოვს კონფლიქტის წარმოშობის წყაროების და მიზეზების 
იდენტიფიცირებას. 

კონფლიქტის პრევენცია  დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად გარკვეული ქმედებების 
წინასწარ განხორციელებას ეფუძნება. 

კონფლიქტის სტიმულირება ნიშნავს კონფლიქტის პროვოცირებას, რომელიც გამოიწვევს 
დაპირისპირების დაწყებას. გამოიყენება კონსტრუქციული კონფლიქტების დროს. 

კონფლიქტის რეგულირება კონფლიქტის დასრულების ერთ-ერთი გზაა, რომელიც საბოლოოდ 
უზრუნველყოფს არა დაპირისპირების შემდგომ განვითარებას, არამედ მის მოგვარებას. 4 

 მენეჯერის როლს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში განსაზღვრავს მისი პოზიცია. თუ 
ლიდერი არის შუამავალი, იგი ჩვეულებრივ დამაკავშირებელ რგოლად  ითვლება. მასზეა 
დამოკიდებული მისაღები პროცესების არჩევა, მოლაპარაკებების წარმართვა, ალტერნატიული 
გზების შერჩევა და განხილვა, რომელიც განაპირობებს სწორ და ობიექტურ გადაწყვეტილებებს. 
მნიშვნელოვანია, რომ მენეჯერი დაპირისპირების დროს აღმოჩნდეს არბიტრის როლში, რადგან 
რაც უფრო აქტიურად არის ჩართული ხელმძღვანელი კონფლიქტის მართვაში და მოგვარებაში, 
მით უფრო მეტად არის გათვალისწინებული მისი (ორგანიზაციის) პოზიცია. 5 

სწორი გადაწყვეტილების მიღებას განაპირობებს მენეჯერის ინტელექტის და პროფესიული 
განვითარების დონე, სპეციალური ცოდნა და უნარები თანამშრომლებთან ურთიერთობის 
პროცესში, რაც ვლინდება ობიექტური და სამართლიანი  შეფასებების მიღებაში თანამშრომელთა 
ინტერესების გათვალისწინებით. კონფლიქტის მართვაში მენეჯერს ერთგვარი ფსიქოლოგის 
როლის მორგება უწევს, რათა პირველ რიგში აკონტროლოს საკუთარი, და შემდეგ კონფლიქტში 
მონაწილე პირების მდგომარეობა. 

კონფლიქტის დასრულების ერთ-ერთი გზაა თავად მონაწილეების ურთიერთშეთანხმება, ან  
კიდევ ერთი ეფექტური და ალტერნატიული ვარიანტი- მესამე პირის ჩარევა. კერძოდ, 
კომპეტენტური ადამიანის ჩართულობით ირკვევა პრობლემის არსი და ის სთავაზობს 
გადაწყვეტის გზას. 

ყველაზე ეფექტური გზა ორგანიზაციული კონფლიქტის გადასაჭრელად არის მოლაპარაკება, 
რომელიც გულისხმობს ორივე მხარისთვის შეთანხმებული და მისაღები გადაწყვეტილებების 
მიღებას, ითვალისწინებს ყველას პოზიციას და ინტერესს. ასეთ დროს:  

                                                            
4 Живага, А. Ю., управление конфликтами и стрессами в организации г. Южно-Сахалинск СахГУ 2019. გვ.37. 
5 Conflict Management Styles https://www.valamis.com/hub/conflict-management-styles  [უ. გ. 20.03.2022]. 
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1. მენეჯერი ცალ-ცალკე ისმენს მოწინააღმდეგე მხარეების  პოზიციას და კონფლიქტის 
გამომწვევ ფაქტორებს, აზუსტებს ფაქტებს და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. 
2. ხელმძღვანელი სთავაზობს მხარეებს ერთმანეთს გაუზიარონ ნამდვილი მიზეზები, რამაც 
გამოიწვია მათი ნეგატიური მიდგომა. ამის საფუძველზე მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. 
3. ხელმძღვანელს შეუძლია მიმართოს სანქციებს, უბრალო შენიშვნიდან  
ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობამდე. 

კონფლიქტის თავიდან აცილებისთვის, საჭიროა თანაბარი პირობები, რომელიც მოიაზრებს 
ურთიერთდამოკიდებულებების ბალანსის დაცვას. კონფლიქტის სრული აღმოფხვრა მოხდება 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოწინააღმდეგეები ერთად, გააზრებულად მოიძიებენ შესაბამის 
გზებს და წარმოაჩენენ გამომწვევ მიზეზებს. თუ კონფლიქტის დასრულება მოხდება იმ 
პოზიციიდან, რომ მას ეყოლება ერთი გამარჯვებული მხარე, მაშინ გარკვეული დროის 
პერიოდში ჩახშობილი დაპირისპირება შესაძლოა  ხელახლა განვითარდეს. 

როცა ზემოთ ხსენებული გზებით ვერ ხერხდება ორგანიზაციული კონფლიქტების გადაჭრა, 
გამოიყენება პრობლემის მოგვარების ფარული ფორმები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ 
ეფექტურია და მიმართავენ მაშინ, თუ მხარეები აღმოჩნდებიან გამოუვალ ვითარებაში და როცა  
არსებობს შესაძლებლობა, გამოვლინდეს სუსტი მხარე, რომელიც პირდაპირ მზად არის 
დათმობისთვის.  

 

3. ქართულ კომპანიებში კონფლიქტების მოგვარების კვლევა 

კვლევის მიზანია დადგინდეს რამდენად მნიშვნელოვანია კონფლიქტების მართვა ქართული 
კომპანიების მენეჯერებისთვის, როგორ გავლენას ახდენს კონფლიქტი კომპანიებზე, რა სახის 
კონფლიქტი შეიძლება წარმოიშვას და რა გავლენას ახდენენ კომპანიების სამუშაოზე, რამდენად 
ხშირია კონფლიქტური სიტუაციები და როგორ ხდება მათი პრევენცია. 

კონფლიქტების საკითხი საკმაოდ აქტუალურია ნებისმიერ ორგანიზაციაში და საქართველოც არ 
არის გამონაკლისი. ქართული კომპანიების დამოკიდებულების და გამოცდილების გასარკვევად, 
ორგანიზაციული კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით, ონლაინ  კითხვარი დაეგზავნა  
სხვადასხვა სფეროში მომუშავე 20  კომპანიას, მაგრამ მხოლოდ 5-მა შეავსო კითხვარი, რაც სხვა 
ფაქტორებთან ერთად იმის მიმანიშნებელიც შეიძლება იყოს, რომ კონფლიქტებზე  და მათი 
მოგვარების გზებზე საჯაროდ საუბრის კულტურა ქართულ კომპანიებში  ჯერ კიდევ 
ჩამოყალიბების ეტაპზეა. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს: 

ორმა მსხვილმა სათამაშო კომპანიამ „ჭიტამ“ და საწყობმა „ბიბიმ“, ერთ-ერთმა უმსხვილესმა 
მაღაზიების ქსელმა „სუფთა სახლმა“, საქართველოს ელექტროენერგიის მომწოდებელმა 
კომპანიამ „თელმიკომ“ და “კრედო ბანკმა”. იმისდამიუხედავად რომ, კვლევაში მონაწილეობა 
მიიღო მხოლოდ 5-მა კომპანიამ, ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რის გამოც მეტად 
საინტერესოდ წარიმართა კვლევა და მივიღეთ საინტერესო შედეგები. 

საკვლევი საკითხები 

1. კონფლიქტის წარმოშობის სიხშირის დადგენა. 
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2. რატომ წარმოიქმნება კონფლიქტები და როგორ გავლენას ახდენს კომპანიის 
ეფექტურობაზე. 

3. დაპირისპირების მოგვარების რომელი გზა არის ყველაზე ოპტიმალური. 
4. როგორ უნდა წარიმართოს  კონფლიქტის პრევენცია და გადაჭრა. 
5. რამდენად მნიშვნელოვანია მენეჯერების და თანამშრომელთა ჩართულობა და სწავლება 

კონფლიქტების შესახებ. 

პანდემიის გამო შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, კვლევის ჩასატარებლად, შედგენილია 
ონლაინ გამოკითხვისთვის ანკეტა, სადაც 5-მა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და დააფიქსირეს 
პოზიცია აღნიშნული საკითხების შესახებ.  კითხვარი შედგება 11 კითხვისგან, სადაც შეკითხვის 
ფორმებად გამოყენებულია დახურული კითხვები, რომლის მეშვეობით კომპანიებმა  დროის 
მცირე პერიოდში მიიღეს მონაწილეობა კვლევაში და დაფიქსირეს პასუხები. 

  

3. 1. კვლევის შედეგები 

კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზების, მართვის საკითხების და მენეჯერების როლის კვლევის 
პირველი შეკითხვა შეეხო კონფლიქტის წარმოშობის სიხშირეს. აღსანიშნავია, რომ 5-ვე 
კომპანიამ დააფიქსირა, რომ მათ სამუშაო პროცესში  იშვიათად წარმოიქმნება კონფლიქტური 
სიტუაცია. 

როგორც ცნობილია, კონფლიქტური სიტუაციის წარმოშობა შესაძლებელია სხვადასხვა 
მიზეზით. ეს შეიძლება ეხებოდეს პირად დამოკიდებულებას, სამუშაო გარემოს, ორგანიზაციის 
შიდა პოლიტიკას და ა.შ., შესაბამისად ამის დასადგენად კითხვა დაისვა შემდეგნაირად: 

 

 

დიაგრამა 1 

 

გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ ყველაზე ხშირად კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზი  
კოლეგების მიმართ პირადი  არა პოზიტიური განწყობა და შეხედულებების შეუსაბამობაა, 
რომელიც შეადგენს 40%-ს, ხოლო სამუშაოს არასწორი ორგანიზება-20%. 

ნებისმიერი საქმიანობის ეფექტურობა დამოკიდებულია ადამიანის პროდუქტიულობაზე, 
რაზეც დიდ გავლენას  ახდენს სწორედ გარემო, რომელიც შექმნილია ორგანიზაციაში. 

 

პირადი არა 
პოზიტიური 

განწყობა კოლეგების 
მიმართ, 2, 40%

შეხედულებების 
შეუსაბამობა, 2, 40%

სამუშაოს არასწორი 
ორგანიზება, 1, 20%

რა შეიძლება გახდეს ყველაზე ხშირად კონფლიქტის წარმოქმნის 
მიზეზი?
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დიაგრამა 2 

 

მიღებული მონაცემების მიხედვით, ჩანს, რომ გამოკითხულთა პასუხების 60%-ის მიხედვით 
საკმაოდ ცუდად აისახება მუშაობის პროცესზე, ხოლო 20%-მა დააფიქსირა, რომ არ აისახება 
ცუდად და უჭირს პასუხის გაცემა. 

შემდეგი საკითხი შეეხო ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თემას, პირველ რიგში ვისი ინტერესების დაცვა 
არის საჭირო ნებისმიერ ორგანიზაციაში. 

 

 

დიაგრამა 3 

 

გამოკითხული კომპანიების 80%-მა დააფიქსირა, რომ მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის 
ინტერესების დაცვა, ხოლო 20%-ს უჭირს ამ საკითხზე პასუხის გაცემა. 

ნებისმიერი კონფლიქტის მართვისთვის საჭიროა დაპირისპირების მოგვარება, ამისთვის 
მნიშვნელოვანია იმ გზების დადგენა, რომელიც ეფექტურად აისახება მის აღმოფხვრაზე. ამის 
გასაგებად დაისვა  კითხვა - „თქვენი აზრით არსებობს თუ არა კონფლიქტების მოგვარების 
ეფექტური მეთოდები?“ ხუთივე კომპანიის პასუხი იდენტურია -„დიახ, არსებობს.“  5-ვე 

არ აისახება ცუდად, 
1, 20%

საკმაოდ ცუდად, 3, 
60%

მიჭირს პასუხის 
გაცემა, 1, 20%

თუ თქვენს ორგანიზაციაში რამდენიმე კოლეგის მიმართ არის 
კონფლიქტური სიტუაცია, რამდენად ცუდად აისახება თქვენს 

მუშაობის პროცესში?

ორგანიზაციის, 4, 
80%

მიჭირს პასუხის 
გაცემა, 1, 20%

თქვენი აზრით , პირველ რიგში ვისი ინტერესები უნდა იყოს 
დაცული ორგანიზაციაში?

ორგანიზაციის მიჭირს პასუხის გაცემა
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კომპანიამ დააფიქსირა ამ საკითხთან დაკავშირებით,  რომ ნამდვილად არსებობს კონფლიქტის 
მოგვარების ეფექტური მეთოდები.  

ამ გზების დასადგენად კითხვაზე მიღებულია შემდეგი პასუხები: კომპანიების 60% თვლის რომ 
საჭიროა ემოციური მდგომარეობის კონტროლი, 20%-ის თანახმად საჭიროა კონფლიქტური 
სიტუაციების გადაწყვეტაში მენეჯერების ჩართვა და ამავე კითხვაზე 20%-მა დააფიქსირა რომ 
მათ უჭირთ პასუხის გაცემა. 

 

 

დიაგრამა 4 

 

სრულიად წარმოუდგენელია ორგანიზაცია, სადაც შეიძლება უკონფლიქტოდ ვითარდებოდეს 
სამუშაო პროცესი, შესაბამისად საინტერესოა როგორ ხდება კონფლიქტის მოგვარება. 

 

 

დიაგრამა 5 

 

მიღებული მონაცემების თანახმად 80%-მა დააფიქსირა რომ ჩართულია ხელმძღვანელი, ხოლო 
20% თავად აგვარებს კონფლიქტურ ვითარებას. 

მიჭირს პასუხის 
გაცემა, 1, 20%

ემოციური 
მდგომარეობის 

კონტროლი, 3, 60%

კონფლიქტური 
სიტუაციის 

გადაწყვეტაში 
მენეჯერის 

ჩართვა, 1, 20%

კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების რომელი გზებია 
ოპტიმალური?

პრობლემას თავად 
ვაგვარებთ, 1, 20%

ჩართულია 
ხელმძღვანელი, 4, 

80%

პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს გიწევთ თუ არა 
კონფლიქტურ სიტუაციებთან გამკლავება?
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კითხვაზე  „რამდენად მნიშვნელოვანია მენეჯერების როლი კონფლიქტური სიტუაციების 
მართვის პროცესში“, გამოკითხულმა კომპანიებმა ერთხმად აღნიშნეს, რომ საკმაოდ 
მნიშვნელოვანია მენეჯერის როლი ორგანიზაციაში, ნებისმიერი დაპირისპირების წარმოშობის 
შემთხვევაში.  

კონფლიქტი რომ  სწორად და ეფექტურად მოგვარდეს, მნიშვნელოვანია იმის გაგება რას 
ფიქრობენ ორგანიზაციები, თუ რამდენად საჭიროდ მიაჩნიათ გარკვეული განათლების მიღება 
კონფლიქტური სიტუციების მართვის შესახებ. კითხვას-„როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს 
მიღებული ცოდნა თქვენი კომპანიის მენეჯერს კონფლიქტური სიტუაციის მოგვარების 
ტექნიკების შესახებ?“, ხუთივე კომპანიამ გასცა ერთნაირი პასუხი- „საკმაოდ გამოცდილია 
კონფლიქტის ეფექტურად მოგვარებისთვის“. რაც მიუთითებს, რომ საქართველოში, 
კონკრეტულად კი კვლევაში მონაწილე კომპანიების მენეჯერებს, საკმაოდ დიდი ცოდნა აქვთ ამ 
საკითხთან დაკავშირებით და ეფექტურად აგვარებენ ნებისმიერ სირთულეს. 

კონფლიქტში საკვანძო როლს ასრულებს არა მხოლოდ მენეჯერი, არამედ მომუშავე 
თანამშრომელიც. კითხვაზე „თვლით თუ არა საჭიროდ არა მხოლოდ მენეჯერების, არამედ 
პერსონალის მომზადებას კონფლიქტურ სიტუაციებში ურთიერთქმედების, ასევე 
კონფლიქტების ეფექტური მოგვარების სპეციფიკის შესახებ?“, ხუთივე კომპანიის პასუხი 
იდენტურია -„დიახ, რადგან აუცილებელია კონფლიქტების და მათი გადაჭრის გზების ცოდნა“. 
ამგვარად, ისინი თვლიან, რომ  კონფლიქტების შესახებ არამხოლოდ მენეჯერები უნდა იყვნენ 
მომზადებული, არამედ საჭიროა და მნიშვნელოვანია პერსონალის მომზადება და იმ ტაქტიკის 
შეცნობა, რომელიც დაეხმარება მათ ასეთი სიტუაციების თავიდან არიდებაში, ან მათ სწრაფად 
მოგვარებაში. 

 

დასკვნა 

ჩატარებული სამუშაოების საფუძველზე შეიძლება შემდეგი დასკვნების გამოტანა: პირველ 
რიგში, როგორც აღინიშნა და ფაქტია, საქართველოში ჯერ ჩამოყალიბების პროცესშია 
კონფლიქტების მართვის საკითხი, რასაც ცხადყოფს კვლევაში მონაწილე კომპანიების 
რაოდენობა. 

ამის მიუხედავად დადგინდა და გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი საკითხები. გამოკითხვის შედეგად 
შეიძლება ითქვას, რომ კონფლიქტური სიტუაციები ქართულ კომპანიებში წარმოიქმნება 
იშვითად, რაც ერთი მხრივ არის კარგის მანიშნებელი, რომელიც ორიენტირებულია 
ეფექტურობაზე. კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზად კვლევის თანახმად დადგინდა 
არამხოლოდ ადამიანის შინაგანი დამოკიდებულება და ურთიერთდამოკიდებულება, რაც 
გავლენას ახდენს განწყობაზე და ასევე შეხედულებების შეუსაბამობაზე, არამედ 
ორგანიზაციაზეც, რამდენად სწორად არის განაწილებული საქმიანობის ორგანიზაციული 
საკითხები. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც დაკავშირებულია 
სამუშაო გარემოს გავლენაზე ადამიანის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასთან, რაც იწვევს 
სტრესულ ვითარებას და მოტივაციის არ არსებობას. კიდევ ერთი საკითხი შეეხო ინტერესებს. 
საქართველოში კომპანიებისთვის პრიორიტეტულია მხოლოდ ორგანიზაციის ინტერესის დაცვა, 
რაც იმას ნიშნავს რომ ცალკე არ არის გამოკვეთილი და ნაკლები ყურადღება ექცევა იქ მომუშავე 
ადამიანების ინტერესებს. ასეთი მიდგომა ამტკიცებს იმ მოსაზრებას, რომ თანამშრომლების 
ჩართულობას ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებენ და მხოლოდ შედეგებზე არიან ორიენტირებული. 
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კვლევამ აჩვენა, რომ კონფლიქტის წარმოშობის შემთხვევაში ის შესაძლებელია წარიმართოს 
საკმაოდ ეფექტურად, რადგან გამოკითხულ კომპანიებში თვლიან რომ არსებობს მათი გადაჭრის 
ეფექტური მეთოდები, და აღნიშნავენ, რომ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს რა თქმა უნდა 
ასრულებს მენეჯერი. მათი მნიშვნელობა დადგენილია არამხოლოდ თეორიულად, არამედ 
მიღებული ფაქტების შედეგად, რასაც ასახავს აღნიშნული კვლევის შედეგები. კონფლიქტურ 
საკითხებში მენეჯერების ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია რადგან, როგორც კვლევის 
შედეგებმა აჩვენა, მათ  კონფლიქტურ საკითხების მოსაგვარებლად საკმარისი ცოდნა და 
გამოცდილება გააჩნიათ.  
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ბიბლიოგრაფია 

1. აღაპიშვილი ირინა, გუნაშვილი დავით, გურეშიძე თამარ, და სხვა, „მართვა და ლიდერობა 
საჯარო სამსახურში“, საჯარო სამსახურის ბიურო, 2020; 

2. ბარათაშვილი ევგენი,  თაკალანძე ლარისა, „მენეჯმენტის საფუძვლები“, თბილისი, 2018; 

3. რობინსი სტივენ პ., ტიმოთი ა. ჯ., „ორგანიზაციული ქცევის შესავალი“ , თბილისი, ილიას 
სახ. უნივერსიტეტი, 2009; 

4. Медовикова Евгения А., Мороденко Евгения В./ Конфликты в организации: учеб. пособие / Гос. 
учреждение Кузбас. гос. техн. ун-т. – Прокопьевск, 2017;  

5. Живага Артём Ю., управление конфликтами и стрессами в организации г. Южно-Сахалинск 
СахГУ 2019;  

6. კონფლიქტები http://www.iccn.ge/files/konfliqtebi_2010_geo_full.pdf [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 20.03.2022]; 

7. Конфликты в организации: понятия, причины, виды, функции https://www.30n.ru/5/9.html   
[უკანასკნელად გადამოწმდა 20.03.2022]; 

8. Казанцева, Лидия, Виды социальных конфликтов 
https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/vidy-soc-konfliktov  [უკანასკნელად გადამოწმდა 
20.03.2022]; 

9. Conflict Management Styles https://www.valamis.com/hub/conflict-management-styles  
[უკანასკნელად გადამოწმდა 20.03.2022]. 
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საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევა - ინფლაცია COVID19-ის პირობებში 

 

ანი ბიბილური 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ეკონომიკა მეცნიერებაა, რომელიც შეისწავლის პროდუქტისა და მომსახურების წარმოების, 
განაწილების, გაცვლისა და მოხმარების პროცესებს. ერთის მხრივ, იგი წარმოადგენს 
საქმიანობას, რომლის მიზანიცაა ეკონომიკური ცოდნის მიღება და გაღრმავება, ხოლო მეორეს 
მხრივ ეკონომიკური ცოდნის სისტემაა, სადაც თავმოყრილია შრომისა და ფულის ბაზარი. იგი 
მოიცავს ორ დიდ სფეროს მიკრო და მაკროეკონომიკას. მაკროეკონომიკა - ეკონომიკური 
მეცნიერების დარგია, რომელიც შეისწავლის სახელმწიფოს ეკონომიკის ფუნქციონირების 
სისტემებს და მნიშვნელოვან მოვლენებს, როგორიცაა - ინფლაცია, უმუშევრობა, ბიუჯეტის 
დეფიციტი, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები და ა.შ. მიკროეკონომიკა კი პირიქით, მოიცავს 
შედარებით მცირე სფეროს და შესწავლის არეალი დაყვანილია ინდივიდუალურ 
მომხმარებლებამდე და საწარმოთა საქმიანობამდე. 

ინფლაცია ნებისმიერი ქვეყნისათვის დამახასიათებელი ფაქტორია, თანმდევია ეკონომიკის 
ყველა სფეროსა და დარგის, შესაბამისად ამ პრობლემის შესწავლასა და განხილვას არაერთი 
გამოჩენილი ეკონომისტი ცდილობს. თუმცა ყველა მათგანი თანხმდება, რომ ინფლაცია არის 
პრობლემა, რომელსაც თავი უნდა დავაღწიოთ ნებისმიერ ფასად, რადგან შეიძლება მან 
გლობალური მასშტაბი მიიღოს და ჩაითრიოს მეზობელი სახელმწიფოები, ხოლო შემდეგ მთელ 
მსოფლიოს მოედოს. სწორედ ამიტომ თითოეული ქვეყნის ვალდებულებაა უზრუნველყოს 
ინფლაციის დონის რეგულირება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ეკონომიკური რყევები. ჩემი 
თემაც სწორედ ინფლაციას მოიცავს, თუ რა არის იგი, როგორ ვებრძოლოთ და რა ნიშნულზეა 
პანდემიის პირობებში. 

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკა, ინფლაცია, სამომხმარებლო კალათა, ფასების ინდექსი.  

 

Abstract 

Economics is the science that studies the processes of production, distribution, exchange, and 
consumption of a product or service. On the one hand, it is an activity aimed at acquiring and deepening 
economic knowledge, and on the other hand, it is a system of economic knowledge, where the labor and 
money markets are concentrated. It covers two major areas: micro and macroeconomics. Macroeconomics 
- a field of economic science that studies the functioning systems of the state economy and important 
events such as inflation, unemployment, budget deficit, economic growth rates, etc. Microeconomics, on 
the other hand, covers a relatively small area and the study area is reduced to individual consumers and 
enterprises. 
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Inflation is a characteristic of any country, it is present in all spheres and sectors of the economy, 
therefore, many prominent economists try to study and discuss this problem. However, all of them agree 
that inflation is a problem that we must get rid of at any cost, because it can take on a global scale and 
drag neighboring countries, and then spread to the whole world. That is why it is the duty of each country 
to regulate the level of inflation in order to avoid economic fluctuations. My topic also includes inflation, 
what it is, how to fight it and what the mark is in a pandemic. 

Keywords: Economy, Inflation, Consumer basket, Price Index. 

 

შესავალი 

ეკონომიკის, როგორც მეცნიერების უპირველესი ამოცანაა არსებული პროცესების შესწავლა, რაც 
მიმდინარეობს წარმოების, დასაქმების, ფასებისა და სხვადასხვა სფეროს კუთხით. ამ ყველაფრის 
აღწერა კი უზრუნველყოფს სწორ ანალიზსა და არსებული დინამიკის ახსნას, აგრეთვე მოქმედ 
მოვლენებს შორის თანაფარდობის დადგენას, რომელიც თავის მხრივ გარკვეულ განსაზღვრულ 
სისტემას ექვემდებარება ანუ ყველა პროცესი ურთიერთდაკავშირებული და თანმიმდევრულია, 
ერთის გაგრძელებაა მეორე და ა.შ. სწორედ გამართული საქმიანობით მიიღწევა სწორი ანალიზი, 
რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო შეიმუშავებს ისეთ ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომლის 
განხორციელების შედეგად მოხდება ქვეყნის როლის გაძლიერება საერთაშორისო დონეზე, 
ხოლო საზოგადოებისთვის კი კეთილდღეობის ზრდა. 

თანამედროვე ეკონომიკურ ლიტერატურაში მაკროეკონომიკურ პრობლემათა შორის ყველაზე 
ხშირად განიხილავენ შრომისუნარიანი მოსახლეობის დასაქმების საკითხს, ინფლაციას, 
მთლიანი შიდა პროდუქტისა და ეროვნული შემოსავლის წარმოებას, ეკონომიკური ზრდის 
ეფექტიანობას, ფასების საერთო დინამიკას და ა.შ. მაკროეკონომიკური ანალიზი აისახება 
შესაბამის მაჩვენებლებსა და სტატისტიკურ დოკუმენტებში, რომელიც ხელმისაწვდომია 
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. მაკროეკონომიკის ყველაზე რთული პრობლემა, 
რომელმაც პანდემიის პირობებში უფრო მეტად ჰპოვა ასახვა არის ინფლაცია, რომელიც ისევ 
რჩება საქართველოს ეკონომიკის მთავარ გამოწვევად უმუშევრობასთან ერთად. 

 

1. ინფლაციის არსი, მნიშვნელობა და ტიპები 

ინფლაცია, როგორც ეკონომიკური მოვლენა უკვე ხანგრძლივი პერიოდია, რაც არსებობს და 
მუდმივად იარსებებს სახელმწიფოთა ეკონომიკაში, როგორც თანმდევი ფაქტორი. მისი 
წარმოშობა გარკვეულწილად დაკავშირებულია ფულის წარმოშობასთან, რადგან მუდამ 
მონაწილეობს მის ფუნქციონირებაში.1 თავად ტერმინი „ინფლაცია“ პირველად ჩრდილოეთ 
ამერიკაში სამოქალაქო ომის პერიოდში 1861-1865 წლებში გამოიყენეს და ნიშნავდა ფულადი 
მიმოქცევის პროცესის გაბერვას. XIX საუკუნეში აქტიურად დაიწყეს მოცემული ტერმინის 
ინგლისსა და საფრანგეთში გამოყენება. თუმცა ეკონომიკურ ლიტერატურაში მხოლოდ XX 
საუკუნეში პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჰპოვა გავრცელება. საბჭოთა ეპოქას რაც შეეხება, აქ 

                                                            
1 ცაავა გ., ბურდიაშვილი რ., მოსიაშვილი ვ., „ფული, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“, სასწავლო-პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო, თბილისი, გამომცემლობა: „დანი“, 2017. 670 გვ. 
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ინფლაცია, როგორც ასეთი „არ არსებობდა“, რადგან ითვლებოდა, რომ ფულის მიმოქცევა 
გეგმიურად ხდებოდა საქონელბრუნვის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. თუმცა არავინ 
ითვალისწინებდა ინფლაციის ფარულ ხასიათს, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 
თითოეულ სახელმწიფოში სრული სიმწვავით გამოვლინდა, რაც გამოხატული იყო წარმოების 
მოცულობის შემცირებით საქონლის დეფიციტში, რამაც ისედაც მძიმე 90-იანი წლები უფრო 
მეტად დაამძიმა. 

ინფლაციის განმარტება მრავალფეროვანი და მრავლისმომცველია. ჩვენ შეგვიძლია ვუწოდოთ 
მას ფულის გაუფასურება, მისი მსყიდველუნარიანობის დაქვეითება, დისბალანსი მოთხოვნა-
მიწოდებას შორის. თუმცა პირდაპირ თარგმანში ნიშნავს „გაბერვას“, რაც ეკონომიკურ ენაზე 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გულისხმობს მიმოქცევის არხების გადატვირთვას ჭარბი ქაღალდის 
ფულით, რომელსაც ვერ ვუზრუნველყოფთ შესაბამისი საქონლის მასის ზრდის ნორმით. 

ინფლაცია სიტუაციაა, როდესაც პროდუქტსა და მომსახურებაზე ფასები განუწყვეტლივ 
იზრდება, ზრდის ბოლო და დასასრული კი არ ჩანს. რა თქმა უნდა ასეთ სიტუაციაში ყველაზე 
ძალიან მოსახლეობა ზარალდება, რადგან მათი შემოსავლები მცირდება, ხარჯი ბევრად მეტია 
იმაზე ვიდრე აქამდე ჰქონდათ. ფული კი კარგავს იმ ღირებულებას, რომელიც გააჩნია და 
უფასურდება სხვა ვალუტების მიმართაც. მარტივად რომ ვთქვათ ინფლაცია არის ნეგატიური 
მოვლენა მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ხელიდან უშვებს მართვის სადავეებს და ვეღარ 
აკონტროლებს მას შესაბამის სტრუქტურულ დონეზე. როდის ჩნდება ინფლაცია? ხშირ 
შემთხვევაში მასზე მოქმედებს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა პანდემია, ომი, მოსახლეობის 
ინფლაციური მოლოდინი და ა.შ. ინფლაციის მაჩვენებელი შეგვიძლი დავყოთ სამ დონედ: 

1. მცოცავი ინფლაცია, რომელიც განვითარებული და განვითარებადი საბაზრო ეკონომიკის 
მქონე სახელმწიფოთა უმეტესობისათვის არის დამახასიათებელი, ფასების ზრდის ტემპი 
დაბალია, 10% ან ცოტა მეტი წელიწადში და არ წარმოადგენს რაიმე უჩვეულოს. შესაბამისად, 
ასეთ დროს ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდება და არ იგრძნობა რყევები. 
2. გალოპირებული ინფლაცია, რომელსაც ასევე ჭენებად ინფლაციას უწოდებენ, ხასიათდება 
20-200%-ით ფასების ზრდით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს არასახარბიელო 
პროცესები, რომლებმაც შეიძლება მძიმე ეკონომიკური შედეგი მოიტანოს. 
3. ჰიპერინფლაცია, რომლის დროსაც სახელმწიფო, როგორც მმართველი ფიგურა აღარ 
არსებობს, რადგან ეკონომიკას მართავს ინფლაციური პროცესები. ფასების ზრდის ტემპი 
ასტრონომიულია, კატასტროფულად განსხვავდება ხელფასები და ფასები, რითაც 
საზოგადოების ყველაზე უზრუნველყოფილი და შემოსავლიანი ფენების კეთილდღეობაც კი 
ინგრევა, ხოლო მსხვილი კომპანიები მოგების გარეშე რჩებიან და მათი საქმიანობა წაგებისკენაა 
ორიენტირებული. ჰიპერინფლაციის შედეგები მძიმე და დამანგრეველი ეფექტის მქონეა, რადგან 
წარმატებული ბიზნესი კი არა, ზოგადად ბიზნესის არსებობაც კი წარმოუდგენელია, ყველაფრის 
ხელახლა აშენება და აწყობა ხდება საჭირო. 

თუ მოსახლეობაში ინფლაციის მოლოდინი არსებობს, მაშინ ასეთი სიტუაცია იწვევს მოთხოვნის 
ზრდას, რაც ეკონომიკურ რეალობას ცვლის და რიგ სირთულეებს წარმოშობს, მათ შორის იწვევს 
ფასების ზრდას. ბოლო მოვლენებს თუ გადავხედავთ 2022 წლის მარტის დასაწყისში 
საზოგადოების მოთხოვნის რეალური სურათის მოულოდნელი ცვლილება მოხდა, როდესაც 
მასიურად დაიტაცეს მაღაზიებიდან პირველადი გამოყენების პროდუქტები, როგორიცაა: 
შაქარი, ფქვილი და მარილი. სწორედ მოსახლეობის უცაბედმა პანიკამ გამოიწვია მოთხოვნის 
გაზრდა, რომელიც არ იყო შესაბამისი მიწოდებით უზრუნველყოფილი, შესაბამისად 
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ეკონომიკური თვალსაზრისით ამან გამოიწვია ფასების უეცარი ზრდა, რისი შედეგიც 
საბოლოოდ ისევ მომხმარებელთა გაზრდილი ხარჯი გამოდგა ანუ მოსახლეობის მხრიდან 
ინფლაციური პროცესები განვითარდა ხელოვნურად, რასაც დაერთო მოცემული პროდუქტების 
მომწოდებელთა ნელი რეაგირება, რამაც ფასების ზრდა გამოიწვია ორმაგად. ქართულ 
რეალობაში კი, ერთხელ თუ ფასი გაიზარდა, რაც არ უნდა ეკონომიკური სტაბილურობა იყოს, 
ფასი მუდმივად მიდის ზრდისკენ ან არსებულ ნიშნულზე ჩერდება. ბევრად უკეთესი ვარიანტია, 
როდესაც არ არსებობს მომხმარებლების მხრიდან ინფლაციის მოლოდინი, მაგრამ ფასები 
იზრდება, შესაბამისად ასეთ დროს იქმნება „ფიგუს ეფექტი“, რაც მოსახლეობაში მოთხოვნის 
სწრაფ შემცირებას იწვევს იმ იმედით, რომ ფასები შემცირდება, რაც აიძულებს მწარმოებელს 
მოქმედებისკენ, საბოლოო შედეგი კი წონასწორობის მიღწევას გულისხმობს. თუმცა აქაც 
აღვნიშნავთ, რომ ფიგუს ეფექტი საქართველოში არაეფექტურია, რადგან ფასის ზრდა უფრო 
მეტად აპანიკებს მოსახლეობას და მაინც მასიურად ქმნიან ოჯახში პროდუქტის რეზერვებს. 

ინფლაციის გამომწვევი ერთ-ერთი მაგალითი უკვე დავასახელეთ, თუმცა არსებობს სხვა რიგი 
ფაქტორებიც, რის გამოც იქმნება ინფლაციური პროცესების განვითარების საფრთხე, მათ 
შორისაა: 

4. დისპროპორციულობა, როდესაც სახელმწიფო შემოსავლებსა და ხარჯებს ვერ აბალანსებს, 
რითაც წარმოიქმნება ბიუჯეტის დეფიტიცი. ზოგიერთი სახელმწიფო ამას „მბეჭდავი დაზგის“ 
ეფექტის გამოყენებით ცდილობს, რაც კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს ინფლაციას. ქართული 
კანონმდებლობით ფულის ემისიის უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ბანკს და მას 
კანონით ეკრძალება სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის დაფარვა დამატებითი ლარის 
ბანკნოტებისა და მონეტების, ზოგადად ფულადი რესურსის გამოშვებითა და სახელმწიფოსადმი 
ფულის ჩუქებით. 
5. თავისუფალი ბაზრისა და კონკურენციის არარსებობა, რაც გამოიხატება 
ოლიგოპოლიზირებულ საბაზრო ვითარებაზე. რა თქმა უნდა ოლიგოპოლისტი ისწრაფვის 
მიიღოს რაც შეიძლება მეტი მოგება, დააწესოს მაღალი ფასები და ხშირად ხელოვნურად შექმნას 
დეფიციტი ბაზარზე, რაც მოგეხსენებათ გამოიწვევს მოთხოვნის ზრდას, რასაც მოჰყვება ფასების 
ზრდაც. 
6. ინფლაციური მოლოდინი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქტიურად გვხვდება და 
ამის მაგალითი ზემოთაც მოვიყვანეთ, თუმცა აღსანიშნავია ასევე 2020 წელი, როდესაც 
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID19-ის პანდემია მთელ მსოფლიოში ოფიციალურად 
გამოაცხადა, რის შედეგადაც საოცარი რიგები გაჩნდა სხვადასხვა ქვეყნის ქალაქებში სურსათის 
მაღაზიებთან. მოსახლეობამ დაიწყო პანიკური შესყიდვები, რის შედეგადაც მოხდა ფასების 
ზრდა, პროდუქტები გახდა დეფიციტური და დაიწყო ვალუტის კურსის რყევაც. ფაქტიურად 
პანდემიამ მოიცვა ყველა სფერო: ეკონომიკა, პოლიტიკა, კულტურა, რის გამოც ინფლაციური 
პროცესები უფრო მეტად განვითარდა. 
7. იმპორტირებული ინფლაცია, რაც გამოწვეულია ეკონომიკის ღიაობით ანუ რაც მეტად 
არის გახსნილი ბაზარი სხვა უცხო ქვეყნისთვის, მით უფრო მცირდება სახელმწიფოს 
ბრძოლისუნარიანობა და შესაძლებლობები. 
8. ინფლაციურ-სახიფათო ინვესტიციები, რომლის მიზანია ძირითადად ეკონომიკის 
მილიტარიზაცია, რისთვისაც ინვესტიციების გამოყენება იდეალურია, რადგან იგი 
დამოკიდებულს გვხდის ინვესტორზე, რომელსაც თავის მხრივ გადააქვს მართვის სადავეები 
საკუთარ ხელში. 
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ინფლაციის მრავალი ტიპი და ფორმა არსებობს, რომელთა ერთმანეთისგან განსხვავება 
პრაქტიკაში რთულია, რადგან მჭიდროდ არიან კავშირში. თავისი არსით ინფლაცია საშუალო 
ფასის დონის ზრდაა იმ საქონელსა და მომსახურებაზე, რომელიც იწარმოება და შემდგომ უკვე 
იყიდება ეკონომიკაში. იგი თავისი შინაარსით უარყოფითია, მიღებულ შედეგთა გამო და 
ზოგადად საზოგადოებაში იწვევს ცუდ ემოციებს. მაღალი ინფლაციის რეზულტატი ისეთივე 
ძლიერია, როგორც მისი მაჩვენებლები, რადგან მრავალი გაურკვევლობის წყაროა, როგორიცაა: 
ხარჯების ზრდა, რითაც ყველაზე მეტად ზეწოლის ქვეშ საშუალო და დაბალი შემოსავლების 
მქონე ოჯახები არიან, რადგან მათზეა დატვირთვა გაზრდილი შესყიდვებისას და ინფლაციისას 
ეროვნული ვალუტა მსყიდველუნარიანობის კლებას განიცდის, რაც აისახება იმაში რომ, თუკი 
ადრე ათი ლარით ვყიდულობდით ხუთ კილოგრამ შაქარს, მაღალი მოთხოვნისა და ინფლაციის 
პირობებში, არსებული თანხით ვიყიდით მხოლოდ ორ კილოგრამს. შესაბამისად ხდება 
ეროვნული ვალუტის გაუფასურება უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში, რაც ქვეყნის 
ეკონომიკას ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს, რადგან ყველაფერი ჯაჭვური რეაქციითა 
გადაბმული და თუკი ერთ სექტორში მოხდა ცვლილებები, მას მთელი ტალღა მოყვება, 
უპირველეს ყოვლისა რეალური მოგების კლება ბიზნესში გარდაუვალია, ხოლო ინვესტიციებზე 
ამონაგები მცირდება, ამ ყველაფერს მივყავართ საპროცენტო განაკვეთების ზრდასთან, რაც 
საბოლოდ კრედიტებს აძვირებს, სწორედ ამიტომ თუ დროულად არ მოხდა ინფლაციის მაღალი 
ტემპის შენელება და დარეგულირება შედეგები დამანგრეველი იქნება. 

თუმცა უფრო უარესი ვარიანტია ქვეყნის ეკონომიკისთვის დეფლაცია, რომელიც წარმოადგენს 
პროდუქტებისა და მომსახურების ფასების შემცირების გრძელვადიან პროცესს, როდესაც 
ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი ეცემა ნულს ქვემოთ. ინფლაციის საპირისპირო პროცესები 
იწყება, რაც გამოიხატება ეროვნული ვალუტის მსყიდველუნარიანობის ზრდაში ანუ ეფექტი 
გულისხმობს უფრო მეტი პროდუქტისა და მომსახურების შესყიდვას იგივე თანხით. საბოლოოდ 
დეფლაცია იწვევს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობის შემცირებას. მოკლედ ორი 
უკიდურესობაა, არც ზედმეტი ინფლაციაა კარგი და არც დეფლაცია ნულს ქვემოთ პროცენტით, 
სწორედ ამიტომ გონივრული პოლიტიკით საჭიროა იმ ოქროს შუალედის დაჭერა, რაც ხელს 
შეუწყობს სტაბილურობას.  

 

2. ინფლაციის ისტორია და მაჩვენებლები საქართველოში COVID19-ის პირობებში 

საქართველოს ეკონომიკამ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ინფლაციური მაჩვენებლების 
ფაქტიურად ყველა საფეხური გამოიარა, რადგან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ სრულიად 
ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა. სახელმწიფო იყო ომისა და შიმშილის ზღვარზე, შიდა 
დაპირისპირებები და გაურკვევლობა კიდევ უფრო მეტად ამძიმებდა არსებულ სიტუაციას. 
შესაბამისად ასეთ დროს ინფლაციური პროცესები პერიოდულად მწვავდებოდა მანამ, სანამ არ 
მოხდა არსებული ვითარების სრულად დალაგება. ფასების დონის ზრდა რამდენიმე ეტაპად 
მოხდა, პირველი 1991-1992 წლებში, როდესაც ფასების ლიბერალიზაცია მოხდა, ხოლო 1993-1994 
წლებში ეს განაპირობა ფულის ჭარბმა ემისიამ და ინფლაციურმა მოლოდინმა, რადგან ფულის 
მიმოქცევის სიჩქარე მკვეთრად ამაღლდა. ამავე პერიოდში სამომხმარებლო საქონელზე ფასები 
და ტარიფები კატასტროფულად იზრდებობდა, მაგალითად 1994 წელს 120-ჯერ, რაც რა თქმა 
უნდა არ იყო კარგი მოვლენა. 
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ზოგადად, როგორ ხდება ინფლაციის მაჩვენებლების დადგენა და როგორ გავიგოთ რა არის 
იდეალური მაჩვენებელი? საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმზეა 
გადასული 2009 წლიდან, რაც გულისხმობს მიზნობრივი მაჩვენებლის განსაზღვრას, რომელიც 
უნდა იყოს მიღწეული და შენარჩუნებული. საქართველოსთვის გრძელვადიან პერსპექტივებში 
განსაზღვრულია 3%, რაც დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე და მათ შორის უმთავრესია 
ეკონომიკური ზრდის ტემპი და პროდუქტიულობა. იმის დასადგენად აქვს თუ არა ადგილი 
ინფლაციას და რამდენად მაღალია მისი დონე, აუცილებელია შევადაროთ ფასებისა და 
ტარიფების საერთო დონე  მიმდინარე და საბაზისო პერიოდისათვის. თავად ფასების საერთო 
დონის ცვლილება გამოიხატება ფასების ინდექსით. ფასების ინდექსი ეს არის მიმდინარე 
პერიოდის ფასთა ერთობლიობის შეფარდება საბაზისო პერიოდის ფასების ერთობლიობასთან, 
რაც საბოლოოდ აღინიშნება პროცენტებით ან კოეფიციენტებით, ხოლო საქონელთა 
ერთობლიობას, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება ფასების ინდექსის გაანგარიშება 
სამომხმარებლო კალათას უწოდებენ. შესაბამისად საბაზისო და მიმდინარე პერიოდების 
სამომხმარებლო კალათა უნდა იყოს იდენტური, რაც ნიშნავს რომ მასში შემავალი პროდუქტი და 
მომსახურება საჭიროა აერთიანებდეს იდენტურ ტიპებს. ეს კალათა მოიცავს იმ საქონელსა და 
მომსახურებას, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებს ქვეყნის საშუალო მომხმარებელი. 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სამომხმარებლო ფასების ინდექსის 
განგარიშებას 1992 წლიდან ახორციელებს, ქვეყნის მასშტაბით ექვსი ქალაქის (თბილისი, 
ქუთაისი, ბათუმი, გორი, თელავი) მიხედვით, რომელიც დღეისათვის მოიცავს 12 სასაქონლო 
ჯგუფსა და 305 დასახელების პროდუქტსა და მომსახურებას. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 
წლების განმავლობაში საქართველო წარმატებით ახერხებდა ინფლაციის მაჩვენებლის ერთნიშნა 
დონეზე შენარჩუნებას, პანდემიამ სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა ამ კუთხით, რის გამოც 
2011 წლის შემდეგ, 2021 წელს ყველაზე მაღალი ნიშნული წლიური 12.8% დაფიქსირდა, ხოლო 
2022 წლის 2 თვის მაჩვენებლის მიხედვით წლიური 13.9%-ია, რაც საკმაოდ მაღალი შედეგია, 
რასაც გარე ფაქტორები განაპირობებს. პირველი სერიოზული ინფლაციის დონე ბოლო წლებში 
2020 წელს დაფიქსირდა, როდესაც როგორც ზემოთ ვახსენეთ მსოფლიოში პანდემია გამოცხადდა 
და დაწესდა გარკვეული რეგულაციები. ინფლაციური პროცესის მიზეზებიც გასაგებია და 
შესაბამისად მოხდა გარემოს რეაგირება. შემდგომ პერიოდის განმავლობაში თითქოს ნიშნული 
დაუბრუნდა მიზნობრივ მაჩვენებელს, მაგრამ 2021 წლის ოქტომბერში მოხდა მაჩვენებლის პიკი. 
რა თქმა უნდა საქართველო მსოფლიოს განუყოფელი ნაწილია შესაბამისად, მეზობელ 
სახელმწიფოებში მიმდინარე მოვლენები აქტიურად მოქმედებს ქვეყანაში მიმდინარე 
ეკონომიკურ პროცესებზე, როგორიცაა: ინფლაცია სხვა ქვეყანაში, საომარი მოქმედებები და ა.შ. 
ბოლო რამდენიმე თვის სტატისტიკური მონაცემები განვიხილოთ, კერძოდ 2021 წლის 
ოქტომბრიდან, როდესაც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 
მაჩვენებელი 1.3%, წლიური ინფლაცია 12.8% დაფიქსირდა, რაც სექტემბერთან შედარებით მეტი 
იყო, რადგან ერთი თვით ადრე 0.2%, ხოლო წლიური 12.3% გახლდათ. არსებული ინფორმაციით 
2021 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან და სხვა პერიოდთან შედარებით გაიზარდა ტანსაცმლისა 
და ფეხსაცმლის ჯგუფში შემავალი პროდუქტების ფასი დაახლოებით 9%-ით, ხოლო 3%-იანი 
მატება იყო სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, თუმცა ყველაზე მეტად გაძვირება 
იგრძნობოდა ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის 9%-ით, ხოლო პურის და პურპროდუქტების 5.5%-
ით. რამ მოახდინა წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა? პირველ რიგში 
სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში მატებამ ორნიშნა მაჩვენებლის - 18.4%, წლიურ 
ჭრილში ყველაზე დიდი მატება დაფიქსირდა ბოსტნეულსა და ბაღჩეულის მხრივ 43%-ით, რასაც 
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თითოეული მოქალაქე ისედაც გრძნობს. პანდემიამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე 
მეტად იმოქმედა ზეთისა და პურის ფასზე, კერძოდ ზეთის შემთხვევაში ფასი 31.6%-ით, ხოლო 
პური 19.4% გაძვირდა. ბოლო მონაცემებით 3 თებერვალს გამოქვეყნებული სტატისტიკის 
მიხედვით ინფლაციის დონე 1.1%-ია, ხოლო წლიური ინფლაცია 13.9%-ის ტოლია. 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით 2021 წლის 
მიხედვით, წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი, 44.8%-იანი მატება მოხდა მოსახლეობისათვის 
საცხოვრებლის, ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიისა ჯგუფში.  

კერძოდ:2 

1. ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და გათბობის სხვა საშუალებები გაძვირდა 66%-ით, 
თუმცა პანდემიის პირობებში სახელმწიფოს მხრიდან ხდებოდა მოსახლეობის 
ნაწილისათვის ფასნამატის გადახდა; 

2. წყალმომარაგება და საცხოვრებელთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება 58%-ით; 
3. ტრანსპორტის თვალსაზრისით ფასების ზრდამ შეადგინა 16.2%; 

საკვები პროდუქტებიდან გაძვირდა: 

1. ბოსტნეული და ბაღჩეული 23.3%-ით; 
2. პური და პურპროდუქტები 20.5%-ით 
3. ზეთი 19.6%-ით; 
4. შაქარი და სხვა ტკბილეული 18.2%-ით; 
5. თევზეული 16.6%-ით; 
6. რძის პროდუქტები და კვერცხი 14.4%-ით; 
7. ხილი და ყურძენი 13.7%-ით; 
8. ხორცი 11.9%-ით. 

მოცემული ინფორმაცია ცხადყოფს რომ ფასების ზრდა არსებული ვითარებიდან გარდაუვალი 
იყო, თუმცა ამ ცვლილებებით ყველაზე მეტად დაბალი ფენა ზიანდება, რადგან ისინი უფრო 
მეტად გრძნობენ არსებულის სიმძიმეს. ხშირად საუბრობენ, რომ ინფლაცია მდიდარს 
ამდიდრებს, ხოლო ღარიბს უფრო მეტად აღარიბებს. მარტივ ენაზე ეს ნიშნავს, რომ საშუალო და 
დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახები მდიდრების შემოსავალს ზრდიან საკუთარი ჯიბიდან. რას 
ვიზამთ ბიზნესის დაუწერელი წესები ასეთია. 

დიდ და ხანგრძლივ ინფლაციას თითქმის ყოველთვის ფულის რაოდენობის ზრდა იწვევს, 
როდესაც ხდება ჭარბი ოდენობით ეროვნული ვალუტის გამოშვება, რაც ფულის ღირებულებას 
ამცირებს. ისმის კითხვა: თუკი ინფლაცია ადვილად აიხსნება სიტყვიერად, პრაქტიკაში რატომ 
არის რთული მისი თავიდან აცილება? ხშირად ვარაუდობენ რომ ინფლაციის შემცირება 
უმუშევრობის დროებით ზრდას იწვევს და პირიქით. ინფლაციასა და უმუშევრობის დონეს 
შორის ამ ალტერნატივას „ფილიპსის მრუდი“ ეწოდება. თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივებში 
შესაძლებელია მსგავსი კავშირის შემჩნევა, მაგრამ ხანგრძლივი დროით ინტერვალში 
ურთიერთკავშირის არსებობის დადგენა საკმაოდ რთულია. 

                                                            
2 სტატიაში მოცემული სტატისტიკური ინფორმაცია ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
ოფიციალურ მონაცემებს, www.geostat.ge. [უ. გ. 16.03.2022]. 
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დასკვნა 

მოცემულ ნაშრომში განვიხილე მაკროეკონომიკის შემადგენელი მნიშვნელოვანი საკითხი - 
ინფლაცია, რომელიც უმუშევრობასთან ერთად ერთ-ერთი რთული პრობლემაა მსოფლიოს 
არაერთი სახელმწიფოსთვის. მართალია ბოლო ათი წლის განმავლობაში ინფლაციის დონე 
მიზნობრივი მაჩვენებლთან ახლოს იყოს, მაგრამ როგორც აღვნიშნეთ მიმდინარე პანდემიამ 
დიდი გავლენა მოახდინა ყველა სფეროსა და საქმიანობაზე. 

ინფლაცია ძალიან მტკივნეული და სახიფათო პროცესია, რომელსაც ნეგატიური ზემოქმედება 
შეუძლია ფინანსებზე და და ზოგადად ქვეყნის მთლიან ეკონომიკურ სისტემაზე, რადგან ძირს 
უთხრის სტაბილურობას. ინფლაციის მართვა ფულად-საკრედიტო და ზოგადად ეკონომიკური 
პოლიტიკის მთავარ საკითხს წარმოადგენს, განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც 2012 წლის 
შემდეგ ეს სფერო შედარებით სიმშვიდით გამოირჩეოდა, დღეისათვის 2022 წლის მარტის 
მდგომარეობით, ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3%-ია, ხოლო წლიური 13.7%. 

დღეისათვის ინფლაცია და უმუშევრობა კვლავ რჩება საქართველოს ეკონომიკის მწვავე 
პრობლემად, რომლის დარეგულირება და გადაწყვეტა სახელმწიფოში არსებული 
მმართველობითი ორგანოების მხრიდან გონიერი პოლიტიკით სრულად შესაძლებელია. 
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ციფრული ეკონომიკის ღირებულების შეფასება 
 

გიორგი აბაშიძე 

სტუდენტი, 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი  

კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი MR-21-224]. 

ნაშრომის ხელმძღვანელია ასოცირებული პროფესორი ბადრი გეჩბაია. 

დღეს წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა ციფრული ტექნოლოგიების გარეშე. თამამად 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა პროცესი ჩვენს გარშემო გაციფრულებულია. გასაკვირი არ არის, 
რომ ციფრული ტექნოლოგიები უპირველესად შეეხო ეკონომიკურ პროცესებს და  ყველა სფერო 
წარმოების ახალ მეთოდებზე გადაიყვანა, რამაც წარმოიქმნა ახალი ცნება “ციფრული ეკონომიკა”. 
ციფრულ ტექნოლოგიებს შეუძლია ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარება და  სამუშაო 
ადგილების ძალიან მცირე დროში შექმნა, რაც ტრადიციული დარგებისთვის ციფრული 
ტექნოლოგიების გარეშე შეუძლებელია. დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ ციფრულ ერაში, რომელმაც 
მწვავედ დააყენა ცალკეული ქვეყნების წინაშე მოთხოვნა, ადაპტირდნენ და ფეხი აუწყონ 
ციფრულ ტრანსფორმაციას, რომელიც მათ უხსნით სრულიად ახალ შესაძლებლობებს, რაც 
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მცირე ზომის ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ გამოირჩევიან 
ბუნებრივი რესურსების სიუხვით. გაციფრულება არ არის არჩევითი პროცესი, არამედ 
წარმოადგენს შეუქცევადს. შესაბამისად, აღნიშნული ცვლილებები არის აუცილებელი და არა 
არჩევითი. საკითხი დგას არა იმ მიმართულებით, მივიღოთ თუ არა აღნიშნული, არამედ როგორ 
გამოვიყენოთ ის მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად. 

სტატიაში განხილულია ციფრული ეკონომიკის არსი, გამოკვეთილია ციფრული ეკონომიკის 
ძირითადი მიმართულებები და შეფასებულია ციფრული ეკონომიკის განვითარების 
მნიშვნელობა. განსაზღვრულია ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც წარმოიქმნება ციფრული 
ეკონომიკის ღირებულების შეფასების დროს. შესწავლილია ციფრულ ეკონომიკაში 
ღირებულების ფორმირების მექანიზმი და შეფასებულია ციფრული ეკონომიკის არსებული 
ღირებულება. 

კვლევის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ციფრული ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება 
შეადგენდა 32.6 ტრილიონ დოლარს 2020 წლისთვის და ციფრული ეკონომიკა იზრდებოდა 2,5-
ჯერ სწრაფად ვიდრე მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტი გასული 16 წლის განმავლობაში. 
ერთერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას ამ მიმართულებით წარმოადგენს ცოდნის დაბალი დონე 
და სტატიკის წარმოების პრაქტიკის არ არსებობა. 

საკვანძო სიტყვები: ციფრული ეკონომიკა, ტრანსფორმაცია, ავტომატიზაცია, გაციფრულება, 
ხელოვნური ინტელექტი, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. 
 



28

Abstract 

“This work was supported by Shota Rustaveli National Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant 
number MR-21-224]”. 
Supervisor of the paper: Associate Professor Badri Gechbaia. 

Today, our daily lives are unimaginable without digital technologies. We can confidently say that all 
processes around us are digitized. Not surprisingly, digital technologies have primarily affected economic 
processes and shifted all areas to new methods of production, giving rise to a new concept of the Digital 
economy. Digital technologies are integrated into all areas of manufacturing and services and create a 
Digital economy that is an integral part of our daily lives and the economic development of a country in 
the 21st century is unimaginable without it.  
Digital technologies can increase the rate of economic growth and create jobs in a very short time, which 
is impossible for traditional industries without digital technologies. Today we live in a digital age that has 
sharply placed demands on individual countries to adapt and set foot in a digital transformation that opens 
up new opportunities for them, which is critical for small countries that are not rich in natural resources. 
Digitization is not an elective process, but an irreversible one, hence the current trends will worsen the 
situation of countries that don’t take adequate steps in this direction and at their expense will enrich the 
countries that have adapted to the changes.  
The article discusses the essence of the Digital economy, outlines the main directions of the digital 
economy, and evaluates the importance of Digital economy development. The main problems that arise 
when assessing the value of the Digital economy are identified. The mechanism of value formation in the 
digital economy is studied and the value of the digital economy is estimated. 
Based on the study, we can say that the total output of the digital economy was $ 32.6 trillion by 2020, 
and the Digital economy was growing 2.5 times faster than the world GDP in the last 16 years. One of the 
most important problems in this area is the low level of knowledge and lack of practice in the production 
of statics. 

Keywords: Digital Economy, Transformation, Automation, Digitization, Artificial Intelligence, 
Information and Communication Technologies. 

 

შესავალი 

ბოლო წლების განმავლობაში ეკონომიკის ყველა სფერომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
განიცადა, გადავიდა რა ციფრულ პლატფორმაზე, შეიცვალა საწარმოო პროცესები, 
ორგანიზაციული ურთიერთობები, მომხმარებელთან კომუნიკაციის ფორმები და ის, თუ როგორ 
იღებს მომხმარებელი პროდუქციასა და მომსახურებას. მიმდინარე ციფრული ტრანსფორმაციის 
პროცესს შეგვიძლია მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია ვუწოდოთ. ტერმინი მეოთხე 
ინდუსტრიული რევოლუცია (ინდუსტრია 4.0) პირველად აღნიშნა მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმის დამფუძნებელმა კლაუს შვაბმა, 2016 წელს დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ 
ფორუმზე. მან მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია განმარტა, როგორც „ტექნოლოგიური 
რევოლუცია, რომელიც არღვევს გამყოფ ხაზებს ფიზიკურ, ციფრულ და ბიოლოგიურ სფეროებს 
შორის“. ციფრული ტექნოლოგიები უპირველესად შეეხო ეკონომიკურ პროცესებს და  ყველა 
სფერო წარმოების ახალ მეთოდებზე გადაიყვანა, რამაც წარმოქმნა ახალი ცნება ციფრული 
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ეკონომიკა. ციფრული რევოლუცია ხასიათდება ექსპონენციალური ზრდით1, რაც მნიშვნელოვან 
გავლენას ახდენს ახალი ციფრული პროდუქტების ჩამოყალიბებასა და გავრცელებაზე. 
ციფრული პროდუქტები არ არიან შეზღუდული ფიზიკური საზღვრებით და შეუძლიათ ძალიან 
მცირე დროში მიიზიდონ მომხმარებელთა დიდი რაოდენობა.  

ავსტრიელმა ეკონომისტმა იოზეფ შუმპეტერმა ნაშრომში „კაპიტალიზმი, სოციალიზმი და 
დემოკრატია“, გამოიყენა ტერმინი „კრეატიული დესტრუქცია“ იგივე “კრეატიული 
დესტრუქციის ქარიშხალი“, რომლითაც აღწერა თავისუფალი ბაზრის პირობებში მიმდინარე  
„ტექნოლოგიური პროგრესი, რომელიც მთლიანად ცვლის ეკონომიკის სტრუქტურას, 
ანადგურებს უკვე არსებული წარმოების წესს და ანაცვლებს მას ახლით“. ციფრული ეკონომიკის 
სწრაფი განვითარება, წარმოების და მომსახურების სექტორში ციფრული ტექნოლოგიების 
დანერგვა, ბოლო 20 წლის განმავლობაში კრეატიული დესტრუქციის საუკეთესო მაგალითია.  

ჩვენ არ შეგვიძლია წინ აღვუდგეთ ამ პროცესებს, რამდენადაც სისტემა ამ მიმართულებით 
იმდენად თვითგანვითარებადია, რომ ცალკეულ ქვეყანას ან ქვეყანათა ჯგუფს არ შეუძლია მისი 
შეჩერება და არც ამ პროცესებში ჩაურთველად განვითარება. წინააღმდეგობა ამ მიმართულებით 
გამოიწვევს მხოლოდ უარყოფით შედეგებს. „ისინი ვინც ეწინააღმდეგებიან კრეატიულ 
დესტრუქციას, არიან დაინტერესებული მხოლოდ დესტრუქციით“.2 

ციფრული ტექნოლოგიები დიდ როლს თამაშობს შრომის ბაზარზეც. დღეს შეუძლებელია 
წარმოვიდგინოთ დასაქმების ონლაინ პლატფორმების გარეშე დამსაქმებელსა და სამუშაოს 
მაძიებელს შორის ურთიერთობა. ციფრული ტექნოლოგიები აჩქარებს და ამარტივებს სამუშაოს 
ძებნის პროცესს, რაც სასარგებლოა ორივე მხარისთვის. გარდა დასაქმების პროცესის 
გამარტივებისა, ციფრული ტექნოლოგიები თავად ქმნის დასაქმების შესაძლებლობას სრულიად 
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნით, რომელიც ანაცვლებს უკვე არსებულ სამუშაო ადგილებს.  

 

1. ციფრული ეკონომიკის არსი 

თავისი ყველაზე მარტივი განმარტებით ციფრული ეკონომიკა არის ეკონომიკა, რომელიც 
ეფუძნება ციფრულ ტექნოლოგიებს. ტერმინი „ციფრული ეკონომიკა“ პირველად გამოიყენა დონ 
ტაფსკოტმა 1995 წელს წიგნში  „ციფრული ეკონომიკა: შესაძლებლობები და საფრთხეები 
ქსელურ სამყაროში“. ტაფსკოტი ამ წიგნში საუბრობს იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც დღეს 
დგას მსოფლიო. „ეს არის ახალი მსოფლიო კონკურენციის პლატფორმა, რომელიც 
რადიკალურად ამცირებს ტრანზაქციებისა და სხვა თანმდევი პროცესების დანახარჯებს, ცვლის 
გზას თუ როგორ მუშაობენ ინსტიტუტები, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, როგორ ხდება 
ადამიანების თანამშრომლობა და რესურსების თავმოყრა პროდუქციისა და მომსახურების 
შესაქმნელად“.3 

                                                            
1 ექსპონენციალური ზრდა - გულისხმობს ზრდას მთელის მუდმივი პროპორციით, შესაბამისად, რაც უფრო იზრდება 
მთლიანი მოცულობა, მით უფრო იზრდება ზრდის ტემპი. ხასიათდება ზრდის გაცილებით მაღალი მაჩვენებლებით, 
ვიდრე წრფივი მოდელი. J. CHEN, “Exponential Growth” Investopedia, 2021 წლის 18 ოქტომბერი 
https://www.investopedia.com/terms/e/exponential-growth.asp [უ. გ. 15.03.2022 ]. 
2 Glenn Beck, „the Glenn Beck Program” Premiere Radio Networks, 2011 წლის 4 ოქტომბერი 
https://quotepark.com/quotes/1868984-glenn-beck-these-people-are-not-interested-in-creative-destru/ [უ. გ. 15.03.2022]. 
3 ტაფსკოტ, დ., „ციფრული ეკონომიკა: შესაძლებლობები და საფრთხეები ქსელურ სამყაროში“, McGraw-Hill - ის 
გამომცემლობა, პირველი გამოცემა, 1997. გვ. 28. 
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ციფრული ეკონომიკა არ წარმოადგენს სტატიკურს, იგი მუდმივად ვითარდება, ახდენს უკვე 
არსებული დარგების ტრანსფორმაციას და თავადაც ტრანსფორმირდება.  ტრანსფორმაციის 
პროცესში ითრევს სულ უფრო და უფრო მეტ დარგს, ცვლის მათ სტრუქტურას და აყალიბებს 
ერთიან ურთიერთდაკავშირებულ სისტემას. მსგავსი თვითმყოფადი სისტემის აღსაწერად 
მხოლოდ იმის თქმა, რომ „ეკონომიკა, რომელიც ციფრულ ტექნოლოგიებს ეყრდნობა ციფრული 
ეკონომიკაა“ არ არის საკმარისი. ციფრული ეკონომიკა არის პროცესი, რომლის დროსაც  
„ეკონომიკის ციფრული ტრანსფორმაცია რადიკალურად ცვლის ტრადიციულ შეხედულებებს, 
იმის შესახებ თუ როგორ იქმნება ბიზნესი, როგორ იღებს მომხმარებელი საქონელს, 
მომსახურებასა თუ ინფორმაციას და რას უნდა ეფუძნებოდეს სახელმწიფოს პოლიტიკა 
ბიზნესის რეგულირების სფეროში“.4 

ციფრული ეკონომიკის კონცეფცია და მისი განმარტება მუდმივად იცვლება, ვითარდება, 
ემატება ახალი ფაქტორები, რაც განპირობებულია ციფრული ეკონომიკის მუდმივად  
განვითარებადი დინამიური ბუნებითა და ტრანსფორმაციული ხასიათით. შესაბამისად, 
ცალკეულ განმარტებებში ხაზგასმულია ციფრული ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულება. 
მაგალითად: ავსტრალიის მთავრობა ციფრულ ეკონომიკას განმარტავს, როგორც ეკონომიკური 
და სოციალური საქმიანობის გლობალურ ქსელს, რომელიც ფუნქციონირებს ისეთი 
პლატფორმების საშუალებით, როგორიც არის ინტერნეტი, მობილური და სენსორული ქსელები. 

დღეს  არ შეგვიძლია ციფრული ეკონომიკის, როგორც ცალკე მიმართულების გამოყოფა. ის 
ცდება ელექტრონულ კომერციას, ელექტრონულ ბიზნესს და გვთავაზობს სერვისებს ყველა 
სექტორში. იგი აჩქარებს ეკონომიკურ ზრდას ახალი დარგების შექმნითა და არსებულ 
ინდუსტრიებში პროდუქტიულობის ზრდით. 
 

2. ღირებულების ფორმირების მექანიზმი ციფრულ ეკონომიკაში 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად, მსოფლიო 
ეკონომიკა განიცდის სწრაფ ტრანსფორმაციას.  ბოლო წლების ერთ-ერთ განმასხვავებელ 
ფაქტორს წარმოადგენს ციფრული ინფორმაციის ექსპონენციალური ზრდა. ამ პროცესებს თან 
ახლავს დიდი ინფორმაციული ნაკადების დამუშავების ტექნოლოგიების, ხელოვნური 
ინტელექტის(AI)5, ახალი ბიზნეს მოდელების (ციფრული პლატფორმები) განვითარება. 
ყოველდღიურად სულ უფრო მეტი მოწყობილობის ჩართვა ხდება ქსელში, რაც სულ უფრო მეტ 
ადამიანს აკავშირებს ციფრულ სერვისებთან, შესაბამისად, იქმნება უფრო დიდი ღირებულებათა 
ჯაჭვი დაკავშირებული ციფრული ტექნოლოგიების საშუალებით, რაც თავის მხრივ 
ასტიმულირებს მის გაფართოებას და განვითარებას. ციფრულ ინფორმაციასთან წვდომა, მისი 
დამუშავება გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი კომპანიების კონკურენტუნარიანობისა.  

                                                            
4 Organisation for Economic Co-operation and Development, „Digital Economy Outlook 2017“, 2017 წელი, https://www.oecd-
ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en [უ. გ. 15.03.2022]. 
5 ხელოვნური ინტელექტი(AI) - გულისხმობს ციფრულ მოწყობილობებში ადამიანის ინტელექტის სიმულაციას. 
მოწყობილობას შესაძლებლობა აქვს, დაამუშაოს ინფორმაცია და მიიღოს გადაწყვეტილება, გადაჭრას პრობლემა, 
როგორც ადამიანმა. AI -ის მიზანია კომპლექსური პრობლემების გადაჭრა ადამიანის ჩარევის გარეშე (International 
Telecommunication Union, 2020). 
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შეგვიძლია, გამოვყოთ რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, რომელიც წარმოადგენს ციფრული 
ეკონომიკის საფუძველს და აყალიბებს ციფრულ ინფრასტრუქტურას. ამავდროულად 
წარმოადგენს ციფრული ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს. 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ICT)  

ყველა სახის მოწყობილობა და სერვისი, რომელიც უზრუნველყოს მაუწყებლობას, გამოთვლას, 
ტელეკომუნიკაციას, ინფორმაციის დამუშავებასა და გამოტანას. ინფორმაციული და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სექტორი წარმოადგენს ციფრული ეკონომიკის საფუძველს. 
ძირითადად, ციფრული ეკონომიკის შეფასების დროს ფასდება ICT გავრცელებისა და ათვისების 
დონე, ასევე მისი წილი მშპ-ში. აღნიშნული მართალია არ ასახავს სრულად ციფრულ ეკონომიკას, 
მაგრამ მნიშვნელოვან ინფორმაციას იძლევა მასზე.  

ციფრული ინფორმაციული ნაკადები (big data) 

მონაცემები, რომლებიც ხასიათდება დიდი მოცულობით, სიჩქარითა და მრავალფეროვნებით. 
აღნიშნული მონაცემთა ბაზები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ახალი პროდუქტების 
დასამუშავებლად, სერვისებისა და პროცესების ოპტიმიზაციისა და ბაზრის კვლევის დროს.  1992 
წელს გლობალური ინტერნეტ პროტოკოლების ტრაფიკი6 შეადგენდა 100 გბ-ს დღეში, 10 წლის 
შემდეგ 2002 წელს 100 გბ ერთ წუთში, ხოლო 2021 წლის მონაცემებით შეადგენს 1,203,125გბ ერთ 
წამში.  

 

დიაგრამა 1. ინტერნეტ პროტოკოლების ტრაფიკი(2002;2007;2017;2021). 

 

 წყარო: CISCO VNI, 2021. 

ამ მიმართულებით დომინირებს კერძო სექტორი, რომელზეც მოდის მოხმარებული ტრაფიკის 
80%.  

ციფრული ინფორმაციული ნაკადები დიდ როლს ასრულებს თანამედროვე მარკეტინგის 
ინდუსტრიაში. აღნიშნული გამოიხატება ცალკეულ მომხმარებელზე ოპტიმიზირებული 
რეკლამებით.  დიდი მონაცემთა ბაზები გამოიყენება მომხმარებელთა ქცევებში გარკვეული 

                                                            
6 ინტერნეტ პროტოკოლების ტრაფიკი - დროის ერთეულში გადაცემული მონაცემთა რაოდენობა მთელს ინტერნეტში 
(Center for Applied Internet Data Analysis, 2020). 
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კანონზომიერებების აღმოსაჩენად, რაც ფირმებს ეხმარება მომავალი წარმოების განსაზღვრაში. 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ინფორმაციული ნაკადები დიდ ეფექტიანობას ავლენს სოფლის 
მეურნეობაშიც. საუბარი არ გვაქვს  მიწის დამუშავების, თესლის დარგვისა თუ მოვლის 
თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, სენსორებით აღჭურვილ სარწყავ სისტემებზე,  სათბურების 
პროგრამულ უზრუნველყოფასა თუ დრონებზე. საუბარი გვაქვს ინფორმაციაზე, რომელიც 
ყოველწლიურად გროვდება სხვადასხვა ფერმერულ მეურნეობებში. როგორც ვიცით, 
ინფორმაციაც წარმოების მნიშვნელოვანი რესურსია, რომელიც დიდ როლს თამაშობს 
ცალკეული ფირმისა თუ ქვეყნის წარმატებაში. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
ციფრული ეკონომიკის ერაში. მაგალითად: ბრაზილია დღეს არის სოიოს წარმოებით მეორე 
ქვეყანა მსოფლიოში და სულ რაღაც 3 მილიონი ტონით ჩამორჩება ამერიკას, რომლის წლიური 
გამოშვება 117 მილიონი ტონაა.7 10 წლის წინ სრულიად განსხვავებული მდგომარეობა იყო, 
ბრაზილია აწარმოებდა დღევანდელი წარმოების მხოლოდ ნახევარს. გასული 10 წლის 
განმავლობაში კი შეძლო წარმოების გაორმაგება, მაგრამ შეინარჩუნა ერთ ჰექტარზე 
დანახარჯების არსებული მაჩვენებელი (324 დოლარი), რაც 12% - ით მცირეა ვიდრე ამერიკის 
იგივე მაჩვენებელი. ბრაზილიის სოფლის მეურნეობის კვლევითი ორგანიზაციის განცხადებით 
(EMBRAPA), ეს ყველაფერი ფერმერული მეურნეობებიდან შეგროვებული ინფორმაციის 
დამუშავების შედეგია (Data analysis technique). ფერმერები მონაცემთა დამუშავების ტექნიკის 
გამოყენებით ირჩევენ საუკეთესო თესლს მომავალი მოსავლისთვის (Data-backed seed placement). 
არ ეყრდნობიან მხოლოდ იმ ინფორმაციას თუ რა მუშაობდა წინა წელს ყველაზე კარგად, 
შემდეგი წლის დაგეგმვა ეყრდნობა ქვეყნის მასშტაბით ყველა კერძო თუ სახელმწიფო მიწების 
მონაცემებს, ხდება ამ ინფორმაციის დამუშავება და მიწოდება ფერმერებისთვის.8 ინფორმაციის 
დამუშავებასა და ოპტიმიზაციაში დიდ  როლს თამაშობს ხელოვნური ინტელექტი.  

ხელოვნური ინტელექტი(AI) 

ხელოვნური ინტელექტის განვითარება შესაძლებელი გახდა დიდი რაოდენობით ინფორმაციის 
დამუშავების საფუძველზე. აღნიშნული შესაძლებლობას იძლევა შემუშავდეს ქცევითი 
ალგორითმები. AI წარმატებით გამოიყენება ხმის/სახის ამომცნობ ტექნოლოგიებში და აქვს 
პოტენციალი გამოიმუშაოს დამატებით 13 ტრილიონი დოლარი 2030 წლამდე.9 

ნივთების ინტერნეტი(IOT)  

IOT გულისხმობს ერთმანეთთან დაკავშირებულ მოწყობილობებს, რომელიც აყალიბებს ერთიან 
ინტელექტუალურ ეკოსისტემას, სადაც  მოწყობილობებში არსებული სენსორების საშუალებით 
მყარდება კომუნიკაცია ეკოსისტემაში შემავალ მოწყობილობებს შორის. ეს არის ჭკვიანი 
ეკოსისტემა, რომლის მართვა შესაძლებელია დისტანციურად ინტერნეტის საშუალებით.10 IOT 
სისტემას შეუძლია მონიტორინგი გაუწიოს პროცესების ძალიან ფართო ჩამონათვალს და 
საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ადამიანის ჩარევის 
გარეშე. IOT სისტემები გამოიყენება უსაფრთხოების სისტემების გამართული მუშაობის, 
                                                            
7United states departament of agriculture, economic, statistics ad market information system, 2020 წელი, 
https://usda.library.cornell.edu/about?locale=en / [უ. გ. 15.03.2022]. 
8 Joseph Byrum, Putting a Price on Farm Data, 2017 წლის 13 სექტემბერი, https://agfundernews.com/putting-price-farm-data / 
[უ. გ. 15.03.2022].  
9 Shailendra K. Hajela, Policy Considerations for AI Governance, 2018 წლის 10 აპრილი, https://www.itu.int/en/ITU-
T/studygroups/2017-2020/03/Documents/Shailendra%20Hajela_Presentation.pdf / [უ. გ. 15.03.2022].  
10 Body of European Regulators for Electronic Communications, Internet of Things indicators, 2019 წლის 7 მარტი, 
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/8464-berec-report-on-internet-of-things-
indicators / [უ. გ. 15.03.2022 ]. 
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ბიზნესის ფარგლებში არსებული ინფრასტრუქტურის მართვის, სოფლის მეურნეობაში 
ნიადაგის, ტენიანობის, ამინდისა და სხვა თანმდევი პროცესების მონიტორინგისა და გზებზე 
საავტომობილო ნაკადების რეგულირებისთვის. 2018 წელს ინტერნეტთან დაკავშირებული იყო 
8,6 მილიარდი მოწყობილობა, მაშინ როდესაც მობილური ქსელის უნიკალური მომხმარებლების 
რიცხვი 5,7 მილიარდია. 

ავტომატიზაცია და რობოტიზაცია 

პროცესების ავტომატიზაცია რობოტების საშუალებით დღეს წარმოადგენს წარმოების 
განუყოფელ ნაწილს, რომელიც თავის მხრივ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს დასაქმებაზე. 
რობოტექნიკის განვითარება და მათი სულ უფრო ფართოდ დანერგვა წარმოებაში ამცირებს 
მოთხოვნას დაბალანაზღაურებად მუშახელზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე 
დგება განვითარებადი ქვეყნები, რამდენადაც უცხოური კაპიტალის შემოდინების ერთ-ერთ 
მნიშვნელოვან ფაქტორს დაბალანაზღაურებადი სამუშაო ძალა წარმოადგენს. რობოტექნიკის 
საერთაშორისო ფედერაციის მონაცემებით, საწარმოო რობოტების გაყიდვები 2013 წლიდან 2017 
წლამდე გაორმაგდა და 2018 წლისთვის შეადგინა 422,000 ერთეული. აღნიშნული ტემპით 
განვითარების შემთხვევაში 2022 წლისთვის შეადგენს 630,000 ერთეულს. 

ქლაუდ ქომფიუთინგი 

მომსახურება, რომელიც ყველა მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა სახის ონლაინ 
გამოთვლით რესურს (პროგრამული უზრუნველყოფა, მეხსიერება, გამოთვლითი 
კომპიუტერული რესურსი). აღნიშნული რესურსი ეხმარება ბიზნეს სექტორს აქციონ ამ 
მიმართულებით გაწეული ფიქსირებული დანახარჯები მცირე ზღვრულ დანახარჯებად, 
რამდენადაც ხსნის მოთხოვნას მათი შენობის ფარგლებში სერვერის საჭიროებისა. აღნიშნული 
ბაზრის 75% ფლობს წამყვანი 5 კომპანია (გუგლი, მაიქროსოფთი, ამაზონი, აიბიემი, ალიბაბა). 
2018 წელს ქლაუდ ქომფიუთინგის ბაზრის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 272 მილიარდი 
დოლარი. 

იმისათვის, რომ ნათლად დავინახოთ ღირებულების შექმნის პროცესი ციფრულ ეკონომიკაში 
შეგვიძლია ვისარგებლოთ რუმან ბახტისა და რიჩარდ ჰექსის მიერ შემოთავაზებული მოდელით, 
სადაც გამოიყოფა ციფრული ეკონომიკის სამი დონე. პირველი: ციფრული ინფრასტრუქტურა და 
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც წარმოადგეს ციფრული ეკონომიკის საფუძველს. 
მეორე: ციფრული პლატფორმები და ქლაუდ სერვისები, რომელიც იძლევა ციფრული 
სერვისების განვითარების შესაძლებლობას. მესამე: ყველა სექტორი, რომელიც მოიხმარს 
ციფრულ ტექნოლოგიებს. 
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დიაგრამა 2. ციფრული ეკონომიკის დონეები 

 

წყარო : Bukht and Heeks, 2017 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ციფრული ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი რესურსი არის 
ინფორმაცია. იმისთვის, რომ ინფორმაციამ შეიძინოს ღირებულება საჭიროა ორგანიზება, 
ანალიზი, მისი გადაქცევა ციფრულ რესურსად. ამ ეტაპების შემდეგ იწყება ინფორმაციის 
მონეტიზაცია, მისი გაყიდვა ციფრულ პლატფორმებზე (დამისამართებული რეკლამები, 
ელექტრონული კომერციის პლატფორმები; ტრადიციული პროდუქტების გაციფრულება; 
ქლაუდ სერვისები). 

 

დიაგრამა 3. ინფორმაციის მონეტიზაცია ციფრულ ეკონომიკაში. 

 

წყარო: გაერო, 2019. 

ე- ბიზნესი
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ღირებულების ფორმირების შესწავლა ციფრულ ეკონომიკაში გვეხმარება არამარტო ციფრული 
ეკონომიკის ღირებულების შეფასებაში, არამედ იგი წარმოადგენს კარგ საშუალებას ცალკეული 
ქვეყნებისთვის გამოავლინონ ღირებულებათა ჯაჭვში ის რგოლები, სადაც ინფრასტრუქტურის 
არარსებობა ან მისი განუვითარებლობა იწვევს ციფრული ეკონომიკის შეფერხებას, შესაბამისად, 
შესაძლებლობას აძლევს მათ განახორციელონ მიზნობრივი ღონისძიებები ცალკეული 
მიმართულებით პრობლემების აღმოსაფხვრელად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ციფრული 
ეკონომიკა წარმოადგენს ურთიერთდაკავშირებულ  სისტემას, სადაც მნიშვნელოვანია ყველა 
მიმართულების დაბალანსებული განვითარება. 

 

3. ციფრული ეკონომიკის ღირებულების შეფასება 

მას შემდეგ, რაც განვიხილეთ ციფრული ეკონომიკის ღირებულების შეფასების პროცესში 
წარმოქმნილი ძირითადი გამოწვევები და ღირებულების ფორმირების ეტაპები შეგვიძლია 
გარკვეულ დონეზე შევაფასოთ ციფრული ეკონომიკის ღირებულება. 

2020 წლის მონაცემებით ციფრული ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება შეადგენდა 32.6 ტრილიონ 
დოლარს. საშუალოდ 18.5% განვითარებულ ქვეყნების მშპ-ის, ხოლო 10% განვითარებადი 
ქვეყნების. ციფრული ეკონომიკა იზრდებოდა 2,5-ჯერ სწრაფად ვიდრე მსოფლიოს მთლიანი 
შიდა პროდუქტი გასული 16 წლის განმავლობაში.  უმეტესი შექმნილი ღირებულებისა მოდის 
განვითარებულ ქვეყნებზე. ამერიკა (35%), ჩინეთი (13%), იაპონია (8%), ევროკავშირი (25%), 
სადაც დომინირებს გერმანია.11  

ციფრული ეკონომიკის წილი მსოფლიო მშპ-ში შეადგენს 4,5% თუ დავეყრდნობით ციფრული 
ეკონომიკის ვიწრო განმარტებას. თავისი ფართო განმარტებით ციფრული ეკონომიკის წილი 
მსოფლიო მშპ-ში შეადგენს 15,5%-ს. 

 

დიაგრამა 4. ციფრული ეკონომიკის წილი მშპ, 2018 (მსოფლიო, აშშ, ჩინეთი) 

 

წყარო: გაერო, 2019 

                                                            
11 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, Digital economy report 2019, 2019 წლის 4 
სექტემბერი, https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_en.pdf [უ. გ. 15.03.2022 ]. 
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მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ მთელი ღირებულება ციფრულ ეკონომიკაში შეიქმნა ბოლო 20 
წლის განმავლობაში, როდესაც სხვა მიმართულებები ვითარდებოდა საუკუნეების 
განმავლობაში. 

ციფრული ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ციფრული პლატფორმები. 242 
ციფრული პლატფორმის ჯამური ღირებულება შეადგენს 7,2 ტრილიონ დოლარს (UNITED 
NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT). ყველაზე დიდი 7 პლატფორმის 
ღირებულება, რომელთაც „სუპერ-პლატფორმებს უწოდებენ“ (ამაზონი; გუგლი; მაიქროსოფთი; 
ფეისბუქი; ეფლი; ალიბაბა; ტენსენტი;)  შეადგენს 4,9 ტრილიონ დოლარს, რაც მთლიანი 
პლატფორმების ღირებულების 69%-ია.12 

10 ყველაზე დიდი კომპანიიდან 7 ტექნოლოგიურია (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, 
Alibaba and Tencent).13 ევროკავშირის მონაცემებით ციფრული პლატფორმების საშუალებით 
განხორციელებული ტრანსზაქციების ღირებულება შემდეგი 10 წლის განმავლობაში გაიზრდება 
ყოველწლიურად 35%-ით.14 ყველაზე დიდი 5 ელექტრონული კომერციის საცალო ვაჭრობის 
პლატფორმების შემოსავალი გაიზარდა 32% - ით 2008 წლიდან 2016 წლამდე, მაშინ როდესაც 
მთლიანად ევროკავშირის საცალო ვაჭრობის სექტორის შემოსავალი გაიზრდა 1% - ით იგივე 
პერიოდში. 

ციფრული ეკონომიკის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ციფრული სერვისები. აღნიშნულს 
განეკუთვნება სერვისები, რომელთა მიწოდება შესაძლებელი დისტანციურად ინფორმაციული 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) საფუძველზე, ინტერნეტის საშუალებით. ციფრული 
სერვისებისა და პროდუქტებისთვის არ არსებობს ბარიერები, რომელთაც ვხვდები ფიზიკური 
პროდუქტებით ვაჭრობის დროს, შესაბამისად, მოცემული ფაქტორის გათვალისწინებით 
მომხმარებელთა უფრო დიდ რაოდენობას ეძლევა შესაძლებლობა ისარგებლოს მოცემული 
სერვისებით. ამავდროულად ერთი პირის მიერ კონკრეტული სერვისით ან პროდუქტით 
სარგებლობა არ ზღუდავს მეორე პირის მიერ იგივე სერვისის ან პროდუქტის სარგებლობას. 

სერვისებისა და პროდუქტების ღირებულების შეფასება, რომელთა მიწოდება ხდება მოცემული 
გზით წარმოადგენს დიდ სირთულეს, რამდენადაც არ არსებობს შესაბამისი შეთანხმებული 
მეთოდოლოგია. გაეროს მეთოდოლოგიის მიხედვით შეგვიძლია გამოვყოთ შემდეგი ციფრული 
სერვისები: დაზღვევა; საპენსიო სერვისი; ფინანსური სერვისი; ტელეკომუნიკაცია; 
კომპიუტერული და ინფორმაციული სერვისი; აუდიოვიზუალური და მასთან დაკავშირებული 
სერვისები. 

2018 წლის მონაცემებით ციფრული სერვისების ექსპორტი შეადგენდა 2,9 ტრილიონ დოლარს, 
რომელიც წარმოადგენს მთლიანი სერვისების ექსპორტის 50%-ს. 2005-2018 წლის შუალედში 
ციფრული სერვისების ექსპორტი გაიზარდა 7% - ით, მაშინ როდესაც მთლიანად სერვისების 
ექსპორტი გაიზარდა 6% - ით (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 
DEVELOPMENT). 

                                                            
12 World economic forum, Digital Transformation Initiative: Unlocking B2B Platform Value, 2017 წლის მარტი, 
http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/wef-platform-report-final-3-26-
17.pdf / [უ. გ. 15.03.2022 ]. 
13 PricewaterhouseCoopers, Global top 100 companies, 2021 წლის მარტი, https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-
assurance/publications/global-top-100-companies.html  [უ. გ. 15.03.2022 ]. 
14 european commission, Literature review on taxation, enterpreneurship and collaborative economy, 2017 წლის მაისი, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf [უ. გ. 15.03.2022 ]. 
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განვითარებადი ქვეყნები ხასიათდებიან ციფრული სერვისების ექსპორტის უფრო სწრაფი 
ზრდით, მაგრამ 2018 წლის მონაცემებით ციფრული სერვისების ექსპორტის 80% განვითარებულ 
ქვეყნებზე მოდის. 

აღნიშნული მონაცემები ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის ციფრული ეკონომიკის არსებულ დონესა 
და განვითარების სწრაფ ტემპებზე, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოცემული მონაცემები 
ახასიათებს მთლიანად მსოფლიოს და ზოგიერთ ასპექტში ცალკეულ რეგიონებს. ცალკეული 
ქვეყნების დონეზე აღნიშნული მაჩვენებლების შეფასება შეუძლებელია, ძირითადად სამხრეთ 
ამერიკის, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებისთვის, რამდენადაც არ არსებობს ამ მიმართულებით 
სტატისტიკის წარმოების პრაქტიკა და შესაძლებლობა. მოცემული ქვეყნებისთვის ვხვდებით 
მონაცემებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ათვისების შესახებ, რაც 
შესაძლებელია გამოვიყენოთ ციფრული მზაობის შესაფასებლად და არა ციფრული ეკონომიკის 
დონის შესაფასებლად. 

მსოფლიო დონეზე მოცემული მაჩვენებლების გაცნობა შესაძლებლობას გვაძლევს შევაფასოთ 
ციფრული ეკონომიკის განვითარების დონე და ზრდის ტემპები. მოცემული მონაცემების 
საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ციფრული ეკონომიკა ხასიათდება ზრდის მაღალი 
ტემპებით და შეუძლია ძალიან მცირე დროში შექმნას ღირებულება. გარდა ამისა, ციფრული 
ტექნოლოგიები ინტეგრირდება სულ უფრო მეტ დარგში და იწვევს ყველა მიმართულებით 
პროდუქტიულობის ზრდას. 

 

დასკვნა 

ტექნოლოგიები არ არის ცალსახად განმსაზღვრელი. იგი ქმნის როგორც შესაძლებლობებს ასევე 
გამოწვევებს. შესაბამისად, ის თუ რა სარგებელს მიიღებს ქვეყანა დამოკიდებულია იმაზე თუ 
რამდენად გამოიყენებს შესაძლებლობებს და როგორ უპასუხებს ქვეყნის წინაშე მდგარ 
გამოწვევებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ციფრული ეკონომიკა სრულიად ახალ შესაძლებლობებს 
სთავაზობს ქვეყნებს უზრუნველყონ ეკონომიკური ზრდა, დასაქმება, გაზარდონ ეფექტიანობა 
ყველა სფეროში და იყვნენ კონკურენტუნარიანი ციფრულ სამყაროში. ამ მიმართულებით 
ციფრული ბაზრების ჰარმონიზების პანელი წარმოადგენს საქართველოსთვის დიდ 
პერსპექტივას გახდეს ევროპული ციფრული ეკონომიკის ნაწილი. ყველა ამ სარგებელის მიღება 
შესაძლებელია მაშინ თუ ქვეყანა სწორად უპასუხებს ციფრულ გამოწვევებს. ერთ - ერთი 
უმნიშვნელოვანესი პრობლემა ამ მიმართულებით ციფრული უთანასწორობაა, რომლის 
მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების არათანაბარი 
წვდომაა ციფრულ ტექნოლოგიებთან, რაც მოქმედებს მათ შესაძლებლობაზე განივითარონ 
ციფრული უნარები და დასაქმდეს ციფრულ სამყაროში. 

მაშინ როდესაც პრობლემების ნაწილი შეიძლება დავუკავშიროთ ქვეყნის შიდა ფაქტორებს, არის 
მთელი რიგი გამოწვევები, რომელიც მოითხოვს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობასა და 
საერთაშორისო კანონმდებლობის შემუშავებას. ამ მხრივ მნიშვნელოვან გამოწვევას 
წარმოადგენს ეროვნული კანონმდებლობის დაახლოება ამ სფეროში მოწინავე ქვეყნების 
კანონმდებლობასთან. აღნიშნული შექმნის საფუძველს ქვეყნისთვის უპასუხოს საერთაშორისო 
ციფრულ გამოწვევებს და გახდეს კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო დონეზე. 

მოცემული ფაქტორების გათვალისწინებით შეგვიძლია შევიმუშაოთ შემდეგი რეკომენდაციები: 
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1. ინტერნეტიზაცია - ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას ამ მიმართულებით 
ინტერნეტიზაცია წარმოადგენს. ციფრული ეკონომიკის განვითარების საფუძველს სწორედ 
საზოგადოების ჩართულობა წარმოადგენს, სხვა შემთხვევაში ციფრული ეკონომიკა დარჩება 
აუთვისებელ რესურსად და ამ მიმართულებით ჩამორჩენა არა თუ არ იქნები სარგებლიანი, 
არამედ უარყოფითად იმოქმედებს ქვეყნის განვითარებაზე.  

2. განათლებაში ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა და სწავლების პროცესში 
ინტეგრირება - იმისთვის, რომ სრულად აითვისოს ქვეყანამ ის შესაძლებლობები, რომელსაც 
ციფრული ეკონომიკა სთავაზობს, მან უნდა უპასუხოს უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას - 
უზრუნველყოს საზოგადოება უნარებითა და ცოდნით, რომელიც აუცილებელია ციფრულ 
სამყაროში ნებისმიერი მიმართულებით საქმიანობისთვის. 

3. საკანონმდებლო ბაზის მომზადება - ციფრული ეკონომიკა სრულიად ცვლის აქამდე 
არსებულ ბიზნეს მოდელებს, შესაბამისად, მოითხოვს ახალ რეგულირების მექანიზმს, რომელიც 
ხელს შეუწყობს პროცესების მართვას და არ შეაფერხებს ციფრული ეკონომიკის განვითარებას.  

4. სტატისტიკის წარმოება - ცალკეული ქვეყნების დონეზე ამ მიმართულებით 
სტატისტიკის წარმოების დაბალი დონე არ იძლევა შესაძლებლობას შეფასდეს არსებული 
მდგომარეობა. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სტატისტიკის წარმოება. 

5. სერვისების გაციფრულება - საჯარო სერვისების გაციფრულება მნიშვნელოვნად 
ამარტივებს კერძო სექტორისთვის სახელმწიფოსთან ურთიერთობას და აჩქარებს საქმის 
წარმოებას.  

6. კიბერუსაფრთხოება - ციფრული ეკონომიკის განვითარების თანმდევი პრობლემაა 
კიბერდანაშაულის ზრდა. მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, 
კიბერდანაშაულების გამოვლენა და აღკვეთა.  

7. ციფრული ეკოსისტემის ჩამოყალიბება - ტექნოლოგიური სტარტაპების ხელშეწყობა, 
ციფრული ტექნოლოგიებით დაინტერესებული ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა 
მიმდინარე პროცესებში, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ფორმირება და ციფრული 
ტექნოლოგიების ინტეგრირება ყველა მიმართულებით. 
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საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

ნიკოლოზ დარჩიაშვილი 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

 

აბსტრაქტი 

მსოფლიო ეკონომიკური და ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში თანამედროვე მსოფლიო 
სავალუტო სისტემის პრობლემებს, რომელიც განპირობებულია დოლარის დომინირებული 
მდგომარეობით და იმ რისკებს, რომლებიც წარმოიშვება მონაწილე ქვეყნებისათვის, ასევე 
ღონისძიებებს, რომლებიც მიმართულია ამ პრობლემების შეზღუდვის ან სრულად 
აღმოფხვრისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. სავალუტო სისტემის 
არასტაბილურობა ხელს უწყობს კრიზისული მოვლენების გადანაწილებას ერთი ეროვნული 
ეკონომიკიდან მეორეში. თანამედროვე ფინანსურ-ეკონომიკური ტურბოლენტურობის 
პირობებში მსოფლიო სავალუტო სისტემის ტრანსფორმაციის თემა ხდება განსაკუთრებით 
აქტუალური. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ჩინური ვალუტის რენმინბის (Renminbi) 
შეიყვანა ნასესხობის სპეციალური უფლებების კალათაში (SDR, Special Drawing Rights), გახდა 
ახალი სისტემის, მრავალი სარეზერვო ვალუტით,  ფორმირების მიმართულებით გადადგმული 
ნაბიჯი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გადაწყვეტილება ატარებდა კომპრომისულ 
ხასიათს. ერთის მხრივ ეს გადაწყვეტილება დასაბუთებული იყო ჩინური ეკონომიკის წილის 
ზრდით მსოფლიო ეკონომიკაში და ჩინური ვალუტის გაზრდილი წილით საგარეო სავაჭრო 
ანგარიშსწორებაში. მეორეს მხრივ, თანამედროვე ეტაპზე ჩინური ვალუტა არ წარმოადგენს 
თავისუფლად მოძრავ ვალუტას, ხოლო მისი კურსი დიდწილად განისაზღვრება არასაბაზრო 
მეთოდებით.  

გახდება თუ არა განახლებული მსოფლიო სავალუტო სისტემა მეტად თუ ნაკლებად მდგრადი 
მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის სუვერენული სახელმწიფოების 
კოოპერაციული ქცევის უნარზე. 

ჩატარებული ანალიზის შედეგად გაკეთებულია დასკვნა, რომ თანამედროვე მსოფლიო 
ეკონომიკაში არც აშშ-ის დოლარს, არც ერთ სხვა ეროვნულ ფულად ერთეულს არ შესწევს უნარი 
შეასრულოს მსოფლიო ვალუტის ყველა ფუნქცია. ის, რომ მსოფლიო სარეზერვო ვალუტების 
ამჟამინდელი ემიტენტი ქვეყნები, პირველ რიგში აშშ, აქტიურად ეწინააღმდეგებიან მსოფლიო 
სავალუტო ფონდის და მთელი სავალუტო სისტემის რეფორმირებას, ხელს უწყობს მხოლოდ 
კრიზისის გავრცელებასა და გაღრმავებას ამ სფეროში. მრავალი ფინანსისტის აზრით დიდი 
ხანია მომწიფდა მსოფლიო სავალუტო სისტემის ახალ ფორმაზე გადასვლის აუცილებლობა. 
მაგრამ, როგორც ისტორიის გაკვეთილებიდან ვიცით, ასეთი ცვლილებები წამოადგენს რთული 
და ხანგრძლივი მოლაპარაკების შედეგს.  
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საკვანძო სიტყვები: მსოფლიო სავალუტო სისტემა, სარეზერვო ვალუტა, რენმინბი, ნასესხობის 
სპეციალური უფლებების კალათა, ემიტენტი ქვეყნები. 

 

Abstract 

In the context of global economic and financial globalization, the problems of the modern world monetary 
system due to the dominant position of the dollar and the risks that arise for the participating countries, 
as well as measures aimed at limiting or eliminating these problems are of particular importance. The 
instability of the monetary system facilitates the redistribution of crisis events from one national economy 
to another. In the conditions of modern financial-economic turbulence, the topic of the transformation 
of the world monetary system becomes especially relevant. The introduction of the Chinese currency 
Renminbi in the Special Drawing Rights (SDR) by the International Monetary Fund has become a step 
towards the formation of a new system with multiple reserve currencies. The decision of the International 
Monetary Fund was of a compromise nature. On the one hand, this decision was justified by the growing 
share of the Chinese economy in the world economy and the increased share of the Chinese currency in 
foreign trade. On the other hand, at the present stage the Chinese currency is not a freely floating 
currency, and its exchange rate is largely determined by non-market methods. 

Whether the renewed world monetary system becomes more or less sustainable depends on many factors, 
including the ability of sovereign states to cooperate. 

The analysis concludes that in the modern world economy, neither the US dollar nor any other national 
monetary unit is capable of performing all the functions of a world currency. The fact that the current 
issuers of world reserve currencies, primarily the US, are actively opposed to the reform of the World 
Monetary Fund and the entire monetary system, only contributes to the spread and deepening of the crisis 
in this area. Many financiers believe that the need to move to a new form of the world monetary system 
has long matured. But, as we know from history lessons, such changes are the result of difficult and 
lengthy negotiations. 

Keywords: World monetary system, reserve currency, renminbi, special lending basket, issuing countries. 

 

შესავალი 

თანამედროვე საერთაშორისო სავალუტო სისტემა (იამაიკის სავალუტო სისტემა) შეიქმნა 1976 
წელს და მოქმედებს დღემდე. იამაიკის ფულადი სისტემის ფუნქციონირების ძირითად 
პრინციპს წარმოადგენს  გადასვლა მცურავ გაცვლით კურსზე  და ასევე  მრავალვალუტიანი 
სტანდარტის  დეკლარირება.  

იამაიკის მონეტარული სისტემა აღიარებს პოლიცენტრულობას. ამ სისტემაში საერთაშორისო 
ანგარიშსწორების ძირითადი საშუალება უნდა ყოფილიყო ყველაზე მყარი, თავისუფლად 
კონვერტირებადი ვალუტები, ხოლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) სარეზერვო 
საგადამხდელო საშუალება - SDR (სპეციალური სასესხო უფლებების სტანდარტი). 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მოქმედი წესების მიხედვით, თითოეული ვალუტის წილი 
SDR-ში განისაზღვრება ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალით და მისი როლით მსოფლიო 
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ბაზარზე. SDR-ის სტრუქტურა ჩვეულებრივ ექვემდებარება გადახედვას ყოველ ხუთ წელიწადში 
ერთხელ.  

2007–2009 წწ. გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა გამოავლინა მრავალი სერიოზული 
პრობლემა და წარუმატებლობა მსოფლიო სავალუტო სისტემის ფუნქციონირებაში.1 
პოსტკრიზისულ პერიოდში, რომელიც ცნობილია როგორც დიდი რეცესია, გააქტიურდა 
საერთაშორისო დისკუსიები საკითხებზე, რომლებიც შეეხებოდა მსოფლიო სავალუტო სისტემის 
რეფორმის სასურველი მიმართულებების განსაზღვრას.. მსოფლიო სავალუტო სისტემის  
რეფორმირების პრობლემები რეგულარულად განიხილება დიდი ოცეულის (G20) შეხვედრებზე, 
შედის საერთაშორისო ორგანიზაციების დღის წესრიგში და აქტიურად განიხილება სამეცნიერო 
ლიტერატურაში. ამავდროულად, გლობალური ეკონომიკური ზრდის აღდგენის ხელშემწყობი 
უფრო სტაბილური და პროგნოზირებადი გარე პირობების შექმნა მსოფლიო სავალუტო 
სისტემის ტრანსფორმაციის საერთო მიზანს წარმოადგენს. პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების 
განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კრიზისის პირობებში სარეზერვო ვალუტის დეფიციტის 
პრობლემებმა, გაჭირვებული ეკონომიკებისთვის გადაუდებელი ლიკვიდობის მიწოდების 
შესაძლო გზების მოძიებამ, ფინანსურ ბაზრებზე სტრესის გავრცელების არხებმა, მსოფლიოს 
ძირითად ეკონომიკებში გაცვლითი კურსის პოლიტიკამ და სხვამ. როგორც პოლიტიკოსები, 
ასევე აკადემიური წრეები აღიარებენ, რომ მსოფლიო სავალუტო სისტემის რეფორმირება 
შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრ ქვეყნებს შორის კონსენსუსის 
არსებობის შემთხვევაში, ხოლო მათი რეალიზაცია ატარებს ეტაპობრივ და ყოვლისმომცველ 
ხასიათს. მაგრამ, როგორც აღინიშნა ს. ბურიომ საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის, 
სავალუტო და ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსმა თავის ნაშრომში, მსოფლიო სავალუტო 
სისტემის რეფორმის წარმატებული წინსვლისთვის საჭიროა არა მხოლოდ კონსენსუსი მის 
ყველაზე მწვავე პრობლემაზე და მათ გადაჭრის ზომებზე, არამედ საჭიროა ასევე, სურვილი ამ 
სისტემის მონაწილე-ქვეყნების მხრიდან იმოქმედონ ერთობლივად და შეთანხმებულად2. 
თუმცა, დღემდე, მსოფლიო სავალუტო სისტემის მონაწილე ქვეყნებსა და ექსპერტთა 
საზოგადოებას შორის განხილული საკითხების უმეტეს ნაწილზე, არ იქნა ჩამოყალიბებული 
ერთიანი მიდგომა.  

 

1. თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო სისტემა 

იამაიკის სავალუტო სისტემა ჩამოყალიბებულ იქნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 
წევრების შეთანხმებით 1976 წლის 7-8 იანვარს, ქ. კინგსტონში იამაიკა, რომელშიც 
ფორმულირებული იყო ახალი სავალუტო - საფინანსო სისტემის პრინციპები, რომლებიც 
გამყარებულ იქნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელშეკრულების მეორე ჩასწორებით 1978 
წლის აპრილში.3 ეს პრინციპები, აგრძელებენ მოქმედებას თანამედროვე ეტაპზე. შეიქმნა 
სპეციალური სასესხო უფლებების სტანდარტი (SDR), როგორც დამატებითი საერთაშორისო 
სარეზერვო აქტივი. იგი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს მსოფლიო სავალუტო სისტემის წევრი-

                                                            
1 Strauss-Kahn D. Toward a More Stable International Monetary System. February 10, 2011. 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp021011 [უ.გ. 21.12. 2021]. 
2 Borio C. The international monetary and financial system: its Achilles heel and what to do about it. BIS Working Papers, 2014, 
https://www.bis.org/publ/work456.pdf [უ.გ. 21.12. 2021]. 
3 Bernstein E. M. Reflections on Jamaica. International Finance Section Department of Economics, Princeton University. 1976. 
P 1. https://ies.princeton.edu/pdf/E115.pdf [უ.გ. 10.01.2022]. 
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ქვეყნებისათვის ლიკვიდობის უზრუნველყოფასა და დამატებითი რეზერვების შექმნაში და 
წარმოადგენს  საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ზოგიერთი სხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციის საანგარიშგებო ერთეულს. SDR-ის ფორმირების პროცესის რეტროსპექტივა 
ნაჩვენებია ცხრილში (იხ ცხრილი 1).  

ცხრილი 1. 

ვალუტების წონა SDR-ის კალათაში4  

პერიოდი აშშ-ის 
დოლარი USD 

ევრო - EUR ჩინური იუანი დიდი 
ბრიტანეთის 
ფუნტი- GBP 

იაპონური 
იენა - JPY 

1999-2000 39% 32% - 11% 18% 

2001-2005 44% 31% - 11% 14% 

2006-2010 44% 34% - 11% 11% 

2011-2015 41.9% 37.4% - 11.3% 9.4% 

2016-20205 41.73% 30.93% 10.92% 8.09% 8.33% 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, 2016 წლამდე SDR-ის კალათში შედიოდა ოთხი ვალუტა აშშ-ის 
დოლარი, ევრო, დიდი ბრიტანეთის ფუნტი და იაპონური იენა. ყოველ ხუთ წელიწადში 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ახდენს SDR-ის კალათის გადასინჯვას. ამ გადასინჯვის 
ჩარჩოებში 2015 წლის ნოემბერში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ 
მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩინური იუანი სრულად შეესაბამებოდა SDR-ის კალათში შეყვანის 
კრიტერიუმებს. ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად 2016 წლის 1 ოქტომბრიდან ჩინური იუანი 
შეყვანილ იქნა SDR-ის კალათში. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდში ამჟამად 188 წევრი ქვეყანა შედის. თითოეულ ქვეყანას აქვს 
SDR-ში გამოხატული კვოტა. კვოტა განსაზღვრავს კაპიტალის ხელმისაწვდომ ოდენობას, 
ფონდის რესურსების გამოყენების შესაძლებლობებს და წევრი სახელმწიფოს მიერ მომდევნო 
განაწილებისას მიღებული SDR-ების ოდენობას. დიაგრამაზე მოცემულია საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდის კვოტების განაწილება წამყვან ქვეყნებს შორის (იხ. დიაგრამა 1).6 
დღეის მონაცემებით ყველაზე დიდ წელს მსოფლიო სავალუტო ფონდში ფლობს აშშ-ი 17.43%. ეს 
საშუალებას აძლევს მას სურვილის შემთხვევაში დაბლოკოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 
ნებისმიერი გადაწყვეტილება. რეგლამენტის მიხედვით გადაწყვეტილების მისაღებად 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ჩარჩოებში საჭიროა არაუმცირეს ხმების 85%, ხოლო 
გადაწყვეტილების დასაბლოკად კი საკმარისია 15%. შესაბამისად აშშ აქვთ ყველაზე დიდი 
მოცულობის SDR დაახლოებით 42.1 მილიარდი, რაც დაახლოებით 65 მილიარდი დოლარია. აშშ-
ს მოყვება იაპონია(6.47%), ჩინეთი (6.4%), გერმანია (5.59%), დიდი ბრიტანეთი (4.43%), 
საფრანგეთი (4.23%), იტალია (3.36%) და ინდოეთი (2.75%). ე.ი აშშ, დასავლეთ ევროპა, იაპონია 

                                                            
4 The International Monetary Fund (IMF) http://www.imf.org [უ.გ. 28.01.2022]. 
5The International Monetary Fund (IMF). Special Drawing Rights (SDR). August 5, 2021. 
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR [უ.გ. 28.01.2022]. 
6 The International Monetary Fund. IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors. January 28, 2022. 
https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas  [უ.გ. 28.01.2022]. 
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და ჩინეთი აკონტროლებენ მთლიანობაში კვოტების 50%-ს და ფაქტიურად განსაზღვრავენ 
მსოფლიო სავალუტო ფონდის პოლიტიკას.  
 

 
წყარო: დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებზე 
დაყრდნობით. 
დიაგრამა 1. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრების კვოტების განაწილების ტოპ-7  2022 
წლისათვის ($-ში) 
 
აშშ-ის დოლარი თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო სისტემაში კვლავინდებურად ინარჩუნებს 
ლიდერის პოზიციას.  საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკის მონაცემებით, იგი არის ყველაზე 
პოპულარული ვალუტა საერთაშორისო მასშტაბით სავალუტო ოპერაციების განხორციელებისას 
და ქვეყნების სავალუტო რეზერვებში. ის შეინარჩუნებს ამ  მდგომარეობას უხლოეს და შორეულ 
პერსპექტივაში.  
 

2. მსოფლიო  სავალუტო სისტემის ძირითადი ნაკლოვანებები 

მსოფლიო სავალუტო სისტემის რეფორმირებას ეძღვნება სამეცნიერო ლიტერატურის მზარდი 
ნაკადი. უამრავ პუბლიკაციასა და საერთაშორისო ინსტიტუტების ანგარიშებში ხაზგასმულია 
მსოფლიო სავალუტო სისტემის რამდენიმე ძირითადი ნაკლოვანება, რაც პირველ რიგში 
რეფორმებით უნდა აღმოიფხვრას. მაგრამ პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების მიდგომები 
ყოველთვის არ ემთხვევა ერთმანეთს. 

პირველი მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება, რომელიც მოხსენიებულია 2009–2020 წლების მრავალ 
მოხსენებასა და პუბლიკაციაში არის ის, რომ მიმდინარე გლობალური მონეტარული სისტემა არ 
ასახავს მსოფლიოს რეალური ეკონომიკის მდგომარეობას. ექსპერტები ამტკიცებდნენ, რომ 
სხვადასხვა ქვეყნის შედარებითი პოზიციები მსოფლიო ეკონომიკაში უფრო სწრაფად იცვლება, 
ვიდრე ეს აისახება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვოტებში და ფონდების მართვის 
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სტრუქტურაში. ინდუსტრიული განვითარებული ეკონომიკები ზედმეტად არიან 
წარმოდგენილნი მსოფლიო სავალუტო სისტემის მენეჯმენტში, ხოლო განვითარებადი ქვეყნები 
კი ნაკლებად.   

ამრიგად, ექსპერტების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია ჩინეთის 
წარმომადგენლობის მნიშვნელოვანი გაზრდა, რამაც უნდა ასახოს ჩინეთის ეკონომიკის 
რეალური როლი მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში, ასევე სათანადოდ უნდა აისახოს 
განვითარებადი ქვეყნების როლიც. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 
ოფიციალურად რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის (IBRD) და 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების მიხედვით ჩინეთის ეკონომიკა უკვე 
აღიარებულია მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკად, ზოგიერთი მეცნიერის გათვლებით 
ჩინეთის ეკონომიკამ  უკვე გადაასწრო აშშ-ს ეკონომიკას .7  

თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო სისტემის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება, 
რომელსაც ექსპერტებმა ხაზი გაუსვეს, არის მისი გაზრდილი არამდგრადობა, რაც გამოიხატება 
ფინანსური კრიზისების რაოდენობის ზრდაში, გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე 
ცვალებადობასა და მნიშვნელოვანი ფინანსური დისბალანსის შენარჩუნებაში მიმდინარე 
ანგარიშებზე. რიგი ექსპერტებისა ამტკიცებენ, რომ გლობალური ფინანსური კრიზისის მიზეზი 
ფინანსური დერეგულაცია იყო, რაც იყო დამახასიათებელი 2000-იან წლებში როგორც 
განვითარებული ეკონომიკებისთვის, ასევე განვითარებადი ბაზრების მქონე ქვეყნებისთვის. 
კაპიტალის შეზღუდვების მნიშვნელოვანმა შესუსტებამ, განვითარებული ეკონომიკების რბილ 
მონეტარულ პოლიტიკასთან ერთად გამოიწვია პრობლემები მსოფლიო სავალუტო სისტემის 
ფუნქციონირებაში. ხოლო მსოფლიო ეკონომიკისთვის მათმა ნეგატიურმა შედეგებმა გაამძაფრა 
დოლარის, როგორც საერთაშორისო სარეზერვო ვალუტის დომინანტური როლი. ვარაუდობენ, 
რომ მსოფლიო ვაჭრობის განვითარებისთვის და გლობალური ფინანსური 
სტაბილურობისათვის სასურველია, რომ ტრანსსასაზღვრო გარიგებები იყოს ნომინირებული იმ 
ქვეყნის ვალუტაში, რომელიც დომინირებს გლობალურ ეკონომიკაში. ამ მიდგომის მომხრეები 
ამტკიცებენ, რომ რადგან ჩინეთის ეკონომიკის როლი უკიდურესად მნიშვნელოვანია 
გლობალური ეკონომიკისთვის, მსოფლიო სავალუტო სისტემის ცვალებადობის 
შესამცირებლად, მისი ვალუტა უფრო მეტად უნდა იყოს გამოყენებული ტრანსსასაზღვრო 
გარიგებებში.8 

თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო სისტემის მესამე სერიოზული ნაკლი არის დოლარის 
„ექსკლუზიური პრივილეგიის“ დაუსაბუთებლობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით 
სპეციალისტების მიდგომები ურთიერთ საპირისპიროა. ზოგიერთი ავტორი, ამ მცნების 
თავდაპირველი კონცეფციიდან გამომდინარე, ასაბუთებს, რომ დომინანტური სარეზერვო 
ვალუტის გამომშვებ ქვეყანა-ემიტენტს არ სჭირდება უცხოური ვალუტა იმპორტის ან სხვა 
ვალდებულებების გადასახდელად და შედეგად იღებს დამატებით შემოსავალს, რომელიც 
გარკვეულწილად სენიორაჟის მსგავსია.  

სხვა ექსპერტები ხაზს უსვამენ საპირისპიროს - დომინანტური სარეზერვო ვალუტის ქვეყნა-
ემიტენტის  ვალდებულებას დააკმაყოფილოს ლიკვიდობაზე გლობალური მოთხოვნა. ისინი 

                                                            
7Nicolas F. China and the Global Economic Order. 2016.  https://journals.openedition.org/chinaperspectives/6960 [უ.გ. 
28.01.2022]. 
8 Lin J. Y., Fardoust S., Rosenblatt D. Reform of the International Monetary System: A Jagged History and Uncertain Prospects. 
www.openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/9349/WPS6070.pdf?sequence=1 [უ.გ. 28.01.2022].  
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ხაზს უსვამენ, რომ ნებისმიერი კარგად მოქმედი მსოფლიო სავალუტო სისტემის 
დამახასიათებელი ნიშანია გლობალური ლიკვიდობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 
თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო სისტემაში მხოლოდ რამდენიმე სარეზერვო ვალუტის 
გამომშვებ ქვეყანა-ემიტენტს შეუძლია უსაფრთხო და ლიკვიდური აქტივების მიწოდება, მაგრამ 
მათი ხელმისაწვდომობა მსოფლიო სავალუტო სისტემის მონაწილეებისთვის არ არის 
გარანტირებული არა მხოლოდ კრიზისის, არამედ ჩვეულებრივ პირობებშიც. გლობალური 
ეკონომიკა ხასიათდება სარეზერვო აქტივების (უსაფრთხო აქტივების) ქრონიკული და 
სერიოზული დეფიციტით .9 

ექსპერტები მსოფლიო სავალუტო სისტემის მეოთხე სერიოზულ ნაკლად მიიჩნევენ ცალკეულ 
ქვეყნებში ოფიციალური სავალუტო რეზერვების გადაჭარბებულ დაგროვებას.10 რიგი 
ექსპერტების აზრით, ქვეყნების სურვილი დაიზღვიონ თავი ოფიციალური სავალუტო 
რეზერვების დაგროვების გზით არაეფექტურია არასრულფასოვანი ფულის (fiat money) 
პირობებში.  რეზერვების დაგროვება შეიძლება იყოს ეფექტური მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
ქვეყნების მიერ დაგროვილი რეზერვები გადაეცემა მართვაში ზენაციონალურ ორგანოს. ეს 
საშუალებას მისცემთ შეარბილონ მსოფლიოში უსაფრთხო აქტივების ქრონიკული დეფიციტი 
სარეზერვო ვალუტების ქვეყანა-ემიტენტებისათვის შესაბამისი ნეგატიური შედეგების გარეშე.  

ამავდროულად, ბევრ პუბლიკაციაში, რომელიც ეძღვნება თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო 
სისტემის პრობლემებს, აქცენტი კეთდება არა მისი ფუნქციონირების ნაკლოვანებებზე, არამედ, 
როგორც  კრეგელი აღნიშნავს თავის სტატიაში, ორიენტირებულია დოლარის საერთაშორისო 
მსყიდველუნარიანობის შემცირებაზე და საერთაშორისო რეზერვებში მისი ჩანაცვლების 
აუცილებლობაზე ფულადი ერთეულით, რომელიც არ იქნება არც ერთი ქვეყნის ეროვნული 
ვალუტა 11 

3. მსოფლიო სავალუტო სისტემის რეფორმირების გზები 

შემოთავაზებული რეფორმის მიმართულებები და სახეები მრავალფეროვანია. ქვემოთ 
განვიხილავთ მსოფლიო სავალუტო სისტემის რეფორმირების წინადადებებს მხოლოდ ერთი 
მიმართულებით - დოლარის როლის შემცირება მსოფლიო სავალუტო სისტემაში. მაგრამ 
ნებისმიერი ცვლილების განსახორციელებლად, როგორც კ. ლაგარდმა, იმდროისათვის 
საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრმა, ჯერ კიდევ 2011 წელს აღნიშნა, რომ  მსოფლიო სავალუტო 
სისტემის რეფორმა  მოითხოვს კეთილ ნებას, რადგან გაუმჯობესება კომპრომისის გარეშე 
შეუძლებელია. ლაგარდმა ჯერ კიდევ იმ დროს შემოიტანა  SDR ვალუტების კალათის 
გაფართოების წინადადება, როგორც მსოფლიო სავალუტო სისტემის რეფორმირების 
პრიორიტეტული ღონისძიება, რათა მას უფრო სრულად აესახა მსოფლიო ეკონომიკაში არსებულ 
სიტუაცია.12 

                                                            
9 Farhi E., Gourinchas P., Rey H. Reforming the international monetary system. http://www.voxeu.org/article/reforming-
international-monetary-system-introducing-new-ereport. [უ.გ. 28.01.2022]. 
10 Borio C. The international monetary and financial system: its Achilles heel and what to do about it. BIS Working Papers, 2014, 
https://www.bis.org/publ/work456.pdf [უ.გ. 28.01.2022]. 
11 Global policy forum. The Reform of the International Monetary System. https://archive.globalpolicy.org/social-and-economic-
policy/the-world-economic-crisis/general-analysis-2/47980-the-reform-of-the-international-monetary-system.html 
[უ.გ.28.01.2022]. 
12International monetary Fund. Panel Calls for Greater Asian Role in International System. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2011/NEW050511A.htm. [უ.გ. 28.01.2022]. 
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ამ მიდგომის მომხრეების აზრით SDR-ის კალათაში ვალუტების სიის გაფართოებას არაერთი 
უპირატესობა აქვს. პირველ რიგში, გაიზრდება სარეზერვო ვალუტების სია, რაც შეამცირებს 
ოფიციალური სავალუტო რეზერვების კონცენტრაციის რისკებს. მეორე, გარდამავალი 
პერიოდის დასრულების შემდეგ მრავალ სარეზერვო სავალუტო სისტემაზე გადასვლამ 
შეიძლება შეამსუბუქოს ტრიფინის დილემის სიმწვავე, ვინაიდან  უსაფრთხო აქტივების 
მომწოდებელი გახდება ერთდროულად რამდენიმე ქვეყანა-ემიტენტი.  მესამე, შესაძლებელი 
გახდება საერთაშორისო ლიკვიდობის გადაუდებელი მიწოდების მეთოდების გაფართოება. 
მეოთხე, SDR-ის კალათაში შემავალი ვალუტების სიის გაფართოებასთან ერთად, შესაძლებელია 
მათი ფუნქციების გადახედვა. მრავალი მეცნიერის ნაშრომში შემოთავაზებულია SDR-ის, 
როგორც დოლარის შემცვლელის გამოყენება. ვარაუდობენ, რომ SDR-ის ტრანსფორმაცია 
დოლარის შემცვლელად საშუალებას მისცემთ შეამცირონ ჯერ კიდევ დომინანტური 
საერთაშორისო სარეზერვო ვალუტის მსყიდველუნარიანობის ცვალებადობა. ასევე, SDR-ს 
შეუძლიათ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოს  დიდ გლობალურ სტაბილურობას. 

იმ მოსაზრების მომხრეები, რომ სანამ SDR რჩება ეროვნული ვალუტების კალათად  (მიუხედავად 
მათი წონის კალათაში), მათ არ შესწევთ უნარი გადაწყვიტონ მსოფლიო სავალუტო სისტემის 
გამოვლენილი სტრუქტურული პრობლემები, ამიტომ სთავაზობენ რეფორმის ალტერნატიულ 
ვარიანტებს: 

1. ცნობილი ეკონომისტთა ჯგუფი გვთავაზობს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების 
დივერსიფიკაციას ზენაციონალური ვალუტის შექმნის გზით. ამჟამად საერთაშორისო 
სავალუტო სისტემას არ გააჩნია საგადამხდელო ბალანსის დისბალანსის ავტომატურად 
დარეგულირების მექანიზმი, რის გამოც დეფიციტური ქვეყნები ფისკალური კონსოლიდაციის 
პოლიტიკის გატარების აუცილებლობის წინაშე დგებიან, მაშინ როდესაც, პროფიციტის მქონე 
ქვეყნებს არ გააჩნიათ სტრუქტურული ტრანსფორმაციების განხორციელების სტიმულები. ერთ-
ერთ „ისტორიულად“ პირველ წინადადებას წარმოადგენს სასაქონლო სარეზერვო ვალუტის 
შექმნა. მას მხარს უჭერდა მრავალი ეკონომისტი, კეინსიდან ჰაიეკამდე, ასევე გაეროს ფინანსური 
რეფორმის კომისია, მაგრამ იგი პრაქტიკაში არასოდეს გამოუცდიათ. 
2. ასევე ცნობილი ეკონომისტების კიდევ ერთი ჯგუფი ასაბუთებს მსოფლიო 
საზოგადოების ერთიან გლობალურ ვალუტაზე გადასვლის აუცილებლობას. ასე მაგალითად რ. 
მანდელმა წამოაყენა წინადადება და შესთავაზა მსოფლიო საზოგადოებას გადასულიყო ერთიან 
გლობალურ ვალუტაზე - interra-ზე, რომელიც შეიქმნებოდა, ევროს მოდელის მიხედვით, 
რომლის ემიტენტი შეიძლება ყოფილიყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდი . სხვა ვერსიით, 
მისი ემიტენტი მომავალში შეიძლება გამხდარიყო ფინანსური სტაბილურობის საბჭო, როგორც 
გლობალური ფინანსური მარეგულირებელი 13. 

მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას ყველა უპირატესობასთან ერთად, აქვს მნიშვნელოვანი ნაკლი: მისი 
განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა სახელმწიფო უარს იტყვის 
ეროვნულ ფულად სუვერენიტეტზე და დათანხმდება განახორციელოს ფისკალური პოლიტიკა 
საერთო წესების შესაბამისად. 

ბოლო წლებში სულ უფრო პოპულარული ხდება გლობალურ ფულად სისტემაზე, მრავალი 
სარეზერვო ვალუტით, ეტაპობრივი და გეგმაზომიერი გადასვლის იდეა. ამ სისტემის 
მხარდამჭერებს აქვთ ძლიერი პოზიციები, როგორც მათ, ვინც თვლის, რომ მისი ფორმირება 
                                                            
13Mundell R. Currency Areas, Exchange Rate Systems and International Monetary Reform. 
http://www.columbia.edu/~ram15/cema2000.html. [უ.გ. 28.01.2022]. 
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უნდა განისაზღვროს ვალუტების საბაზრო კონკურენციით, ასევე მათ, ვინც მხარს უჭერს 
კონსენსუსით საერთაშორისო შეთანხმების შემუშავებას, რომელიც დააფიქსირებს მრავალი 
სარეზერვო ვალუტით მსოფლიო სავალუტო სისტემის  წესებსა და მექანიზმებს. შედეგად, ამ 
სისტემის მონაწილე ქვეყნებს შეეძლებათ თავისუფლად აირჩიონ სარეზერვო ვალუტების 
სასურველი ნაკრები, მათი ეროვნული პოლიტიკის პრიორიტეტების გათვალისწინებით.  

 

დასკვნა 

ბოლო 200 წლის განმავლობაში მსოფლიო სავალუტო სისტემა პერიოდულად აწყდებოდა 
სერიოზულ კრიზისებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიმდინარე კურსი - 
განახორციელოს მრავალი სარეზერვო ვალუტის სისტემის ფორმირება, არჩეულ იქნა 
კომპრომისულ ვარიანტად მსოფლიო სავალუტო სისტემის რეფორმირებისთვის. SDR ვალუტის 
კალათის სიაში ჩინური ვალუტის რენმინბის ჩართვა აკმაყოფილებს ჩინეთის პოლიტიკურ 
ამბიციებს და რიგი პოლიტოლოგების მიერ ეს ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც მსოფლიო 
საზოგადოების მიერ გლობალურ ეკონომიკაში განვითარებადი ბაზრების მზარდი 
მნიშვნელობის აღიარებად. ამავდროულად, რენმინბის სარეზერვო ვალუტად შესაძლო აღიარება 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მისი ჩინეთის კვოტის მნიშვნელოვან ზრდასთან ერთად, არ 
წყვეტს ძირითად პრობლემებსა და წინააღმდეგობებს თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო 
სისტემაში. უფრო მეტიც, საერთაშორისო სარეზერვო ვალუტების სიის გაფართოებამ შესაძლოა 
გაამწვავოს თანამედროვე მსოფლიო სავალუტო სისტემის არსებული პრობლემები და 
გაართულოს საერთაშორისო სავალუტო და ფინანსური არქიტექტურის შემდგომი 
რეფორმირება, თუ სარეზერვო ვალუტის ქვეყანა-ემიტენტები განაგრძობენ საერთაშორისო 
სავალუტო სისტემის გამოყენებას საკუთარ ინტერესებში. 
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COVID-19 პანდემიის პერიოდში უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების გამოწვევები 

 

ნონა ზუმბაძე 

ასისტენტ-პროფესორი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

აბსტრაქტი 

COVID-19-ით გამოწვეული რესპირატორული დაავადების გამო, ბევრმა ქვეყანამ შეაჩერა ყველა 
სახის პირისპირი აქტივობა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა მიიღეს ონლაინ სწავლების 
გადაწყვეტილება. შედეგად, პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს მოუწიათ სწავლების 
მეთოდები სწრაფად შეეცვალათ, მიუხედავად იმისა, იყვნენ თუ არა ისინი გამოცდილნი და 
მომზადებულნი ონლაინ განათლებისთვის. პირველ ეტაპზე, ონლაინ სწავლებაზე გადასვლას 
უფრო დავარქმევდით გადაუდებელი აუცილებლობით საჭირო დისტანციურ განათლებას. 

საქართველოში ონლაინ განათლების ფორმაზე სწრაფი გადასვლა უნდა ითქვას, რომ 
წარმატებით დასრულდა და მიღებული გამოცდილების გამოყენება შესაძლებელია მომავალშიც. 
მთლიანობაში აღმოჩნდა რომ, ონლაინ სწავლებაში უფრო მეტი დრო დაიხარჯა ტექნიკასა და 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, ვიდრე სააუდიტორიო სწავლებაში. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ პროფესორ-მასწავლებლების ტექნიკური შესაძლებლობები ონლაინ 
სწავლებისთვის, სტუდენტებისათვის ციფრული პლატფორმების გაცნობა და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სამსახურების მიერ  მიწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფისა და 
ტექნიკური აღჭურვილობის გამართულობა გავლენას ახდენდა ონლაინ სწავლების ხარისხზე. 

დისტანციური სწავლების ყველაზე დიდი პლუსი და ძლიერი მხარეა ფორსმაჟორულ 
სიტუაციებში განათლების მიღების შესაძლებლობა. ონლაინ სწავლება ცხოვრების 
გართულებულ სიტუაციებში იძლევა საქმიანობის გაგრძელების საშუალებას. უნდა ითქვას, რომ 
ამ საკითხთან დაკავშირებით სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს ცალსახად 
დადებითი დამოკიდებულება აქვთ და მიესალმებიან თუნდაც ამ ფორმით სწავლა-სწავლების 
პროცესის გაგრძელებას. 

საკვანძო სიტყვები: დისტანციური სწავლება, ჰიბრიდული სწავლება, ონლაინ სწავლება, 
სინქრონული, ასინქრონული, პანდემია, სტუდენტთა მხარდაჭერა, ელექტრონული 
პლატფორმები.  

 

Abstract 

Due to respiratory disease caused by COVID-19, many countries have stopped all forms of in person 
activity. Therefore, educational institutions made the decision to teach online. As a result, professors and 
students had to change teaching and learning methods rapidly, regardless they were experienced and 
prepared for online education or not. In the first stage, the transition to online learning would be 
considered as an urgent necessity of  distance education. 



51

It is noteworthy that in Georgia the rapid transition to the online education approach has been completed 
successfully and the acquired experience can be used in the future as well. Overall, it has turned out that 
at online teaching level more time was spent to the software necessities than during the classroom 
teaching and learning period. This means that the technical capabilities of professors for online teaching, 
the introduction of digital platforms for students, and the software and technical equipment provided by 
the IT service departments have affected the quality of online teaching and learning. 

The most important advantage and strength of distance learning is the ability to get an education in force 
majeure situations. Online education allows you to continue activities in difficult life situations. 
Therefore, it should be noted that students and professors have a uniquely positive attitude towards online 
education and they welcome the continuation of the teaching and learning process in online form. 

Keywords: Distance Learning, Hybrid Learning, Online teaching, Synchronous, Asynchronous, 
Pandemic, Students Support, Electronic platforms. 

 

შესავალი 

XXI საუკუნე გამოირჩევა ინოვაციებითა და ტექნოლოგიური სიახლეებით. საგანმანათლებლო 
პროცესში ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ელექტრონული საშუალებები, რომელიც მოითხოვს 
ადაპტაციას, თანამედროვე მოთხოვნებთან დაკავშირებას  და საგანმანათლებლო პროცესში მათ 
შეთავაზებას. 

განათლების ნებისმიერი სისტემა უნდა პასუხობდეს თანასწორობისა და განვითარების 
გამოწვევებს, რომლებიც გადამწყვეტია ადამიანის ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 
ყველა სტუდენტი, განურჩევლად მათი საგანმანათლებლო დონისა, იმსახურებს ხარისხიან 
განათლებას, რომელიც მისცემს მათ შესაძლებლობას მთელი ცხოვრების მანძილზე 
სწავლისთვის, სამუშაო სამყაროში და საზოგადოებაში, როგორც პროდუქტიულ მოქალაქეებში, 
მნიშვნელოვან მონაწილეობას. ამიტომ, როგორც სწავლებისა და სწავლის მიწოდების მოდელი, 
დისტანციური სწავლება გამოიყენება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, რათა უზრუნველყოს 
სასწავლო შესაძლებლობები მათთვის, ვისაც არ შეუძლია ან არ სურს მონაწილეობა მიიღოს 
სააუდიტორიო სწავლებაში. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც 
ახორციელებენ დისტანციურ სწავლებას, ვალდებულნი არიან შექმნან სწავლებისა და სწავლის 
ისეთი გარემო, რომელიც სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას ჩაერთონ სასწავლო პროცესში 
და მიიღონ ხარიასხიანი განათლება.  

დისტანციური სწავლება დაკავშირებულია ფინანსურ რესურსებთან და მოითხოვს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ტრადიციული კულტურისა და საქმიანობის ცვლილებას, 
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლადცრესურსების ეფექტიანად განაწილებას და მიმდინარე 
პროცესების თანმიმდევრულ დაგეგმვას. 

 

1. დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის აუცილებლობა 

2020 წლის 11 მარტს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ COVID-19 გლობალურ პანდემიად 
გამოაცხადა. COVID-19 დიდი სისწრაფით გავრცელდა მსოფლიოს ყველა კუთხეში და ამ 
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დაავადების გავრცელების შესაჩერებლად ქვეყნების უმეტესობამ მთელს მსოფლიოში დაუშვა 
უპრეცედენტო სოციალური შეკავების ზომები. ეს ზომები მოითხოვდა სოციალურ დისტანციას 
და საგანმანათლებლო დაწესებულებების დროებით ფიზიკურ დახურვას. ყველა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებას უნდა შეექმნა დისტანციური სწავლების შესაძლებლობები, 
რათა სტუდენტებს მისცემოდათ საშუალება დაესრულებინათ 2019-2020 სასწავლო წელი. ახალი 
მიდგომის დაუგეგმავი, სწრაფი და გაურკვეველი ხანგრძლივობა წარმოადგენდა გამოწვევებს 
ყველა აკადემიურ დონეზე. ონლაინ განათლებაზე ასეთი მკვეთრი გადასვლისთვის, საუკეთესო 
პრაქტიკის შესახებ ბევრი ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი.  

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება ონლაინ სწავლების 
მიდგომების შესახებ, რათა დროულად გადასულიყო ტრადიციული სააუდიტორიო სწავლების 
ინსტრუქციები ძირითადად დისტანციურ სწავლებაზე, რომლის დროსაც სწავლება 
დისტანციურად ჩატარდებოდა ციფრულ პლატფორმებზე. მიუხედავად იმისა, რომ 
დისტანციური სწავლება არ იყო ახალი მიდგომა სწავლა-სწავლების საკითხში, დიდ გამოწვევას 
წარმოადგენდა როგორც პერსონალისათვის, ასევე სტუდენტებისათვის.  

უხსოვარი დროიდან, პროფესორ-მასწავლებლები ლექციებს ატარებდნენ აუდიტორიებში, 
სტუდენტები უსმენდნენ, იღებდნენ შენიშვნებს, სვამდნენ შეკითხვებს და იღებდნენ პასუხებს, 
ეს მიდგომა იყო ტრადიციული აკადემიური განათლების ხერხემალი.  

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევებთან ერთად, როგორიცაა ტელეფონი, რადიო, 
ტელევიზია და ბოლო დროს ინტერნეტი, გაჩნდა სწავლა-სწავლების ახალი მეთოდები, მათ 
შორის დისტანციური სწავლება. ინტერნეტის საშუალებით სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ 
ინსტრუქციები და ისწავლონ მარტივად, სახლიდან გაუსვლელად, ისარგებლონ თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით, რათა მოუსმინონ ლექციებს სინქრონულად ან ასინქრონულად ათასობით 
მილის მოშორებით, დაუკავშირდნენ პროფესორ-მასწავლებელს და გადაჭრან პრობლემები 
ფიზიკური გამოცხადების გარეშე.  

დისტანციური სწავლება ცნობილია სხვადასხვა სახელებით, როგორიცაა ელექტრონული 
სწავლება (e-learning), დისტანციური განათლება/სწავლება (distance education/distance learning); 
ონლაინ განათლება/სწავლება (online education/learning), არის განათლების ფორმა, სადაც ხდება 
პერსონალის ფიზიკური გამოყოფა სტუდენტებისგან სწავლებისა და სწავლის პროცესში. ასევე 
ეს არის სასწავლო პრაქტიკა, რომელიც ეფექტურად იყენებს ინსტრუმენტებისა და 
ტექნოლოგიების ფართო სპექტრს სტუდენტის სწავლის გამოცდილების გასამდიდრებლად, 
სტუდენტსა და ლექტორს შორის კომუნიკაციის გასაადვილებლად. წარმატებული 
დისტანციური სწავლების მინიმალური ტექნოლოგიური მოთხოვნები მოიცავს ისეთი ტექნიკის 
შეძენას, როგორიცაა კომპიუტერი, მობილური მოწყობილობა, ვებკამერა, მოსასმენი 
მოწყობილობა და ვიდეო კონფერენციის აპლიკაციები.  

1990 წლიდან ინტერნეტზე დაფუძნებული დისტანციური სწავლება გლობალურ ტენდენციად 
იქცა და პროგრამული უზრუნველყოფით, აპარატურითა და საგანმანათლებლო ტრენინგებით 
ვითარდებოდა. ელექტრონულ სწავლებასთან დაკავშირებული არსებითი სახელები, როგორიცაა 
ონლაინ სწავლება, დისტანციური სწავლება, ციფრული სწავლება, მობილური სწავლება და 
ბოლოდროინდელი მასიური ღია ონლაინ კურსები, აჩვენებს ინტერნეტის საშუალებით სწავლის 
ტენდენციას. თუმცა, მიუხედავად მთავრობების აქტიური ხელშეწყობისა, ონლაინ 
საგანმანათლებლო გარემოს ჯერ კიდევ ბევრი შეზღუდვა აქვს სწავლებისა და სწავლის 
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პერსპექტივიდან, როგორიცაა ადმინისტრაციული სისტემის მხარდაჭერა, ქსელის შექმნა, 
გამტარუნარიანობა და პერსონალის მზადყოფნა - ჩაწერონ ელექტრონული სასწავლო მასალები. 

COVID-19-ით გამოწვეული რესპირატორული დაავადების გამო, ბევრმა ქვეყანამ შეაჩერა ყველა 
სახის პირისპირი აქტივობა, მათ შორის პერსონალური განათლება. COVID-19-ის პანდემიამ 
აუცილებელი გახადა მრავალი ცვლილების შეტანა ცხოვრების უმეტეს სფეროებში, რათა 
დაეკმაყოფილებინა პანდემიის კონტროლის ზომების შედეგები და არც განათლების სექტორი 
იყო გამონაკლისი. ბევრ ქვეყანაში საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა მიიღეს ონლაინ 
სწავლების გადაწყვეტილება პანდემიის დროს. შედეგად, პროფესორ-მასწავლებლებსა და 
სტუდენტებს მოუწიათ სწავლების მეთოდები სწრაფად შეეცვალათ, მიუხედავად იმისა, იყვნენ 
თუ არა ისინი გამოცდილნი და მომზადებულნი ონლაინ განათლებისთვის. პირველ ეტაპზე, 
ონლაინ სწავლებაზე გადასვლას უფრო დავარქმევდით გადაუდებელი აუცილებლობით საჭირო 
დისტანციურ განათლებას. 

ონლაინ განათლებასთან დაკავშირებული კვლევებისა და მოდელების პოპულარიზაცია წლების 
განმავლობაში ხდებოდა. მაგალითად, ტაივანი მრავალი წლის განმავლობაში ხელს უწყობს 
ციფრული კურსის სერტიფიცირებას უნივერსიტეტის დონეზე და უნივერსიტეტები ასევე მხარს 
უჭერენ პროფესორ-მასწავლებლებს ელექტრონული სასწავლო მასალების ჩაწერაში. ამიტომ 
უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები აქ უფრო გამოცდილი არიან ონლაინ სწავლებაში. 
თუმცა, სკოლებსა და კოლეჯებში ციფრული სწავლება მხოლოდ დამატებით როლს ასრულებს. 
ეპიდემიამდელი მოდელი არის ის, რომ მოსწავლეები სწავლობენ კლასებში. ამიტომ, სკოლებსა 
და კოლეჯებში მასწავლებლებს არასაკმარისი გამოცდილება აქვთ ონლაინ სწავლებაზე 
გადასვლის1. 

COVID-19-ის საპასუხოდ, ყველა დონის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს სჭირდებოდათ 
დაუყოვნებელი გადასვლა ონლაინ განათლებაზე, რაც შეიძლება იყოს როგორც შესაძლებლობა, 
ასევე გამოწვევა. უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა სწრაფი რეაგირება 
მოახდინეს ონლაინ სწავლებაზე. ონლაინ მიგრაციამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი 
დისფუნქციურობა პედაგოგიურ როლსა და პირად ცხოვრებას შორის.  

საქართველოში ონლაინ განათლების ფორმაზე სწრაფი გადასვლა უნდა ითქვას, რომ 
წარმატებით დასრულდა და მიღებული გამოცდილების გამოყენება შესაძლებელია მომავალშიც. 
ძირითადი პრობლემა იყო სასწავლო რესურსების ნაკლებობა, როგორიცაა კომპიუტერული 
ტექნიკა და ინტერნეტში წვდომა.   

ელექტრონული სწავლება არ არის არსებული სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკის დამატება, 
დისციპლინური განსხვავებები გასათვალისწინებელია. უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ნაჩქარევად მოხდა 
ვორქშოფების უზრუნველყოფა, თუმცა ეს აუცილებელი ნაბიჯი იყო და ვერ ჩაანაცვლებს 
მდგრადი ტრენინგის საჭიროებას, როგორც პედაგოგიურ, ასევე ტექნიკურ სფეროებში.  

თავდაპირველად, როდესაც პანდემია დაიწყო და ყველა უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებას შეექმნა გადაუდებელ დისტანციურ განათლებაზე გადასვლის აუცილებლობა, 
სტუდენტთა უმრავლესობა ონლაინ პროცესში ჩაერთო მობილური ტელეფონებისა და 

                                                            
1 Francisco, Ch. DC.,  Barcelona, M. C., Effectiveness of an Online Classroom for Flexible Learning. 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED607990.pdf [უ.გ. 20.03.2022]. 
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პლანშეტების საშუალებით. ძირითადი პრობლემები, რომლებიც გამოვლინდა ონლაინ 
სწავლების დროს, იყო ტექნიკური საშუალებებისა და ინტერნეტის გამოყენება. 

COVID-19-ის პანდემიის პირობებში, პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები 
იძულებულნი გახდნენ ჩართულიყვნენ ონლაინ სწავლებაში, მიუხედავად მზადყოფნისა. თუმცა 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხრიდან იყო მუდმივი მზადყოფნა და 
ხელშეწყობა როგორც პერსონალისათვის, ასევე სტუდენტებისათვის. 

ონლაინ სწავლების დროს აღმოაჩინეს ისეთი ფენომენები, როგორიცაა Zoom-ის რევოლუცია, 
ინტერაქტიული ონლაინ სწავლის მნიშვნელოვანი დონე, ინოვაციები სწავლების უნებლიე 
რეფორმისთვის, კოლეგიური კომპეტენციების ჩამოყალიბება და თვითდახმარება, 
ტექნოლოგიური გამოწვევები და პედაგოგიური მხარდაჭერა. ეპიდემიის დროს, 
უნივერსიტეტებმა შეიმუშავეს ონლაინ განათლებისთვის სწავლების სტრატეგია: 1) გამართული 
კომუნიკაცია პერსონალსა და სტუდენტებს შორის; 2) სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული 
ინფორმაციისა და სასწავლო მასალების ეფექტური მიწოდება; 3) პერსონალისა და სტუდენტების 
ადეკვატური მხარდაჭერა; 4) სამოქმედო გეგმები ონლაინ განათლების პლატფორმებზე 
მოულოდნელი ინციდენტების მოსაგვარებლად; 5) სწავლის დაგეგმვა, განხორციელება და 
შეფასება; 6) სწავლების ხარისხის შესანარჩუნებლად ტექნოლოგიური ინოვაციების გაძლიერება.  

გადაუდებელი დისტანციური სწავლების დროს, როდესაც სტუდენტები ეპიდემიით 
გამოწვეული შეზღუდვების გამო ვერ ახერხებდნენ უნივერსიტეტებში სიარულს, ონლაინ 
სწავლება მათთვის მიუღებელი იყო და არ მოსწონდათ.  უმაღლესმა საგანმანათლებლო 
დაწესებულებემა მიმართეს სხვადასხვა ზომებს ონლაინ საგანმანათლებლო გარემოს 
გასაუმჯობესებლად. ნაწილი სტუდენტებისა თვლიდა, რომ, მართალია ონლაინ სწავლება 
ცვლიდა სწავლებისა და ცხოვრების ნორმალურ რიტმს, თუმცა დაზოგავდნენ დიდ დროს და 
გაუადვილდებოდათ სასწავლო მასალის მოპოვება. სტუდენტთა ნაწილი მიიჩნევდა, რომ 
პანდემია უარყოფითად იმოქმედებდა მათ სწავლაზე, რადგან ბევრი მათგანი არ იყო მიჩვეული 
ელექტრონულ სწავლებას, არ ჰქონდათ ინტერნეტთან წვდომა და ინტერნეტ-მოწყობილობების 
ტექნიკური ცოდნა, გამოყენებული სასწავლო პლატფორმებიც მათთვის გამოწვევას 
წარმოადგენდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა უეცარი და შემაშფოთებელი იყო 
ბევრი სტუდენტისთვის, ისინი მიუთითებდნენ დადებით შედეგებზეც: არ სჭირდებოდათ 
უნივერსიტეტში მისასვლელად მგზავრობა და ფულის დახარჯვა, სახლიდან კომფორტულად 
შეეძლოთ ონლაინ სწავლებაში ჩართულიყვნენ; მეტი დრო ჰქონდათ დავალებების 
შესასრულებლად და ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად ყოფნისთვის; ისწავლეს დროის მართვა 
და გამოთქვეს სურვილი, გააგრძელონ სწავლება დისტაციურ რეჟიმში და შეძლებისდაგვარად 
შეინარჩუნონ ნორმალური მდგომარეობა.   

სტუდენტები ასევე უპირატესობას ანიჭებენ ონლაინ სწავლების ასინქრონულ მიდგომას. მათი 
არჩევანი, უპირველეს ყოვლისა, ეფუძნებოდა იმ ფაქტს, რომ ეს მათ აძლევდა შესაძლებლობას 
ესწავლათ მათ მიერვე დაგეგმილი გრაფიკით. გარდა ამისა, წინასწარ ჩაწერილი კურსის 
ლექციებსა და სხვა რესურსებზე წვდომა მოსახერხებელი იყო და აძლიერებდა მათ უნარს, 
ემართათ თავიანთი განრიგი ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას. ასინქრონული სწავლება 
ერთი მხრივ უზრუნველყოფს მოქნილობას სტუდენტებისთვის, რადგან სტუდენტებს 
შეუძლიათ აირჩიონ თანმიმდევრობა, რომელი კურსი რა დროს შეუძლია შეისწავლონ. მეორე 
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მხრივ, ზოგიერთი სტუდენტისთვის სინქრონული მიდგომა უკეთესი ვარიანტია იმ მხრივ, რომ 
ეს მათ შესაძლებლობას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ პირდაპირ ლექციებში.  

მართალია, სტუდენტების აკადემიური დატვირთვა საგრძნობლად გაიზარდა დისტანციურ 
სწავლებაზე გადასვლის შედეგად, მაგრამ ამას გავლენა არ მოუხდენია მათ მოტივაციასა და 
დავალებების დროულად შესრულებაზე. დისტანციური სწავლების საუკეთესო გზა იქნება 
მოლოდინების კორექტირება და შეფასებების გაკეთება.  

პანდემიის გამო, სტუდენტების უმრავლესობას შეექმნა ფინანსური პრობლემები. როგორც 
ეკონომისტებმა იწინასწარმეტყველეს, მთელ მსოფლიოში COVID-19-ის გამკაცრებული 
კონტროლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელებამ დააჩქარა სამუშაო 
ადგილების დაკარგვა, ამიტომ ბევრმა სტუდენტმა ვინც მუშაობდა, სამუშაო ადგილი დაკარგა.  

COVID-19 პანდემიის დროს საქართველოს მთავრობამ სხვადასხვა სახის სოციალური 
დახმარების პროგრამები უზრუნველყო, რომელშიც შედიოდა კომუნალური გადასახადების 
სუბსიდირება, საბანკო სესხების რესტრუქტურიზაცია და სხვა. სოციალური დახმარებები 
რომლებიც განათლების სერვისის გაუმჯობესების მიზნითაც იყო გამოყენებული მოიცავდა 
ერთჯერად სოციალური დახმარებას; სასწავლო მასალების მიწოდებას; საშეღავათო ინტერნეტ 
პაკეტებს; ინტერნეტის ზოგადი ხელმისაწვდომობას – განათლების ყველა საფეხურზე. 

საქართველოს მთავრობის მხრიდან უნივერსიტეტებს მიეცათ რეკომენდაცია სტუდენტთა 
სწავლის საფასურის გადახდის საშეღავათო პოლიტიკასთან დაკავშირებით - სწავლის 
გადასახადი გადავადდა ან შეთავაზებულ იქნა გადახდის მოქნილი ინდივიდუალური გრაფიკი. 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, 150 000 და ნაკლები ქულის მქონე 
სოციალურად დაუცველ 15 ათასამდე სტუდენტს სწავლის საფასური დაუფინანსდა; 
სოციალური პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა მოწყვლადმა ჯგუფმა 13 კატეგორიის 
მიხედვით სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა; პანდემიის მიუხედავად, 130-ზე მეტი 
სტიპენდია გაიცა საზღვარგარეთ სწავლის მსურველი ახალგაზრდებისთვის.2 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს პანდემიის დასაწყისშივე დისტანციური სწავლების ხელშემწყობი ონლაინ 
პლატფორმები გაუზიარა: სასწავლო გეგმები და შეფასების სისტემა მოდიფიცირდა 
ელექტრონული სწავლების ფორმატის შესაბამისად; უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს მიეცათ რეკომენდაცია, იხელმძღვანელონ ევროპის უმაღლესი განათლების 
ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების ასოციაციის (ENQA) მიერ შემუშავებული 
ელექტრონული სწავლების შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის პრინციპებით; სსიპ - განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა უნივერსიტეტებისთვის შეიმუშავა 
ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის დამხმარე დოკუმენტი; შემუშავდა 
ტრენინგ-კურსი „Covid-19“, რომლითაც გადამზადდნენ მედიცინის საგანმანათლებლო 
პროგრამების მაღალკურსელები. გადამზადებული სტუდენტები, როგორც მოხალისეები, უკვე 
ჩაერთნენ კოვიდის მართვის პროცესში. 

 

                                                            
2 „განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო: სტუდენტების 1/3-ს სწავლის გადასახადი 
სრულად ან ნაწილობრივ უფინანსდება“, https://mes.gov.ge/content.php?id=11493&lang=geo [უ.გ.20.03.2022] 
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2. დისტანციური სწავლების ფორმები და მეთოდები 

პანდემიის დროს პროფესორ-მასწავლებლებს ყველაზე ხშირად უხდებოდათ სატელეფონო 
ზარებზე პასუხების გაცემა, პრეზენტაციების გაზიარება, ელექტრონულ ფოსტაზე პასუხების 
გაცემა, შესასრულებელი დავალების ონლაინ განაწილება; სინქრონულ ვიდეო/აუდიო 
ფორმატზე დაფუძნებული დისკუსია; მრავალფეროვანი სასწავლო ინტერაქცია.  

მთლიანობაში აღმოჩნდა რომ, ონლაინ სწავლებაში უფრო მეტი დრო დაიხარჯა ტექნიკასა და 
პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, ვიდრე სააუდიტორიო სწავლებაში. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ პროფესორ-მასწავლებლების ტექნიკური შესაძლებლობები ონლაინ 
სწავლებისთვის, სტუდენტებისათვის ციფრული პლატფორმების გაცნობა და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სამსახურების მიერ  მიწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფისა და 
ტექნიკური აღჭურვილობის გამართულობა გავლენას ახდენდა ონლაინ სწავლების ხარისხზე. 
უფრო მეტიც, სწავლების, ურთიერთქმედების და შეფასების კუთხით, ამ აქტივობების მოწყობა 
პროფესორ-მასწავლებელთა შორის ყველა დონეზე განსხვავდებოდა სააუდიტორიო სწავლებაში 
მოწყობილი აქტივობებისაგან. ონლაინ სწავლების პლატფორმების შეზღუდვის მიუხედავად, 
ონლაინ სასწავლო აქტივობები მაინც ხორციელდებოდა სწავლების პროცესში. 

ონლაინ სწავლების საჭიროების შემთხვევაში, აუცილებელია პროფესორ-მასწავლებლებმა 
წინასწარ განიხილონ, თუ როგორ უპასუხონ გამოწვევებს ონლაინ სწავლების პრაქტიკული და 
ექსპერიმენტული კურსების განხორციელებისას. 

დისკუსია/დებატები უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ონლაინ სწავლების გარემოში, ვიდრე 
სააუდიტორიო სწავლებაში. სწავლებისას სინქრონული, ვიდეო/აუდიო ფორმატზე 
დაფუძნებული დისკუსია ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდი იყო. დისკუსია/დებატები 
ტარდებოდა როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად.  სწავლებისას ხშირად იყენებდნენ 
პრობლემაზე დაფუძნებულ სწავლებას (PBL), სადაც სტუდენტებს ევალებოდათ მონაცემთა 
შეგროვება და შეჯერება ინტერნეტის საშუალებით.  

ონლაინ სწავლების დროს, სინქრონული აქტივობების გარდა, პროფესორ-მასწავლებლები 
ახდენდნენ ლექციის ჩანაწერების გაკეთებას, რათა სტუდენტებს შეძლებოდათ სასწავლო 
მასალებზე წვდომა სახლიდან გაუსვლელად.   

ონლაინ სწავლების დროს მთავარი პრობლემა იყოს ტექნიკისა და პროგრამული 
უზრუნველყოფის მართვა. ამიტომ, როგორც პროფესორ-მასწავლებელებმა, ისე სასწავლო 
პლატფორმებმა თუ სისტემის დეველოპერებმა უნდა იფიქრონ იმაზე, თუ როგორ შეამცირონ ამ 
პრობლემების მოსაგვარებლად დახარჯული დრო და გააუმჯობესონ ტექნიკისა და 
პროგრამული უზრუნველყოფის მართვა. და ბოლოს, პროფესორ-მასწავლებლების მომზადება 
ონლაინ სწავლებისთვის გავლენას ახდენს ონლაინ განათლების ხარისხზე, ამიტომ 
აუცილებელია მათი მუდმივი მხარდაჭერა და დატრენინგება. 

COVID-19 პანდემიის შემდეგ ეტაპზე, უმაღლეს საგანმანათლებო დაწესებულებაში დაიგეგმა 
შერეული/ჰიბრიდული სწავლება. ყველა სტუდენტი და პროფესორ-მასწავლებელი ვერ 
ახერხებდა ლექციებზე სიარულს ან ონლაინ სწავლებაში ჩართვას, ამიტომ, სწავლის 
შესანარჩუნებლად ჰიბრიდული სწავლების დაგეგმვა კარგი გადაწყვეტილება იყო. სასწავლო 
პროცესის ჰიბრიდულ რეჟიმში მიმდინარეობისას, სტუდენტები როგორც აუდიტორულ 
რეჟიმში, ისე ონლაინ ახორციელებენ სწავლას.  
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ტერმინები „შერეული სწავლება“ და „ჰიბრიდული სწავლება“ ხშირად გამოიყენება 
ურთიერთშემცვლელად კვლევით ლიტერატურაში. ტერმინი „შერეული სწავლება“ 
თავდაპირველად ბუნდოვანი იყო, რომელიც მოიცავდა მრავალფეროვან ტექნოლოგიებსა და 
პედაგოგიურ მეთოდებს სხვადასხვა კომბინაციებში. 2006 წელს ეს ტერმინი უფრო კონკრეტული 
გახდა ბონკისა და გრეჰემის მიერ შერეული სწავლების პირველი სახელმძღვანელოს 
გამოქვეყნებით. გრეჰემი დაუპირისპირდა ტერმინის განმარტების საგანს და ბუნდოვანებას და 
განსაზღვრა „შერეული სწავლის სისტემები“, როგორც სასწავლო სისტემები, რომლებიც 
„აერთიანებს პირისპირ სწავლებას კომპიუტერულ შუამავლობით სწავლებასთან“3.  მოხსენებაში, 
სახელწოდებით „შერეული სწავლის განსაზღვრა“, მკვლევარი ნორმა ფრიზენი ვარაუდობს, რომ 
შერეული სწავლება მისი ამჟამინდელი ფორმით „განმარტავს შესაძლებლობებს, რომლებიც 
წარმოდგენილნი არიან ინტერნეტისა და ციფრული მედიის კომბინაციით დადგენილ საკლასო 
ფორმებთან, რომლებიც საჭიროებენ მასწავლებლისა და სტუდენტების ადგილზე ყოფნას“.4 

ჰიბრიდული სწავლება არის მიდგომა, რომელიც აერთიანებს ონლაინ სასწავლო მასალებს და 
ინტერაქციის შესაძლებლობებს ინტერნეტით და ტრადიციულ ადგილზე დაფუძნებული 
სააუდიტორიო სასწავლო მეთოდებით. ის მოითხოვს როგორც პროფესორ-მასწავლებლის, ასევე 
სტუდენტის ფიზიკურ ყოფნას ადგილზე, დროის, ადგილისა და სტუდენტის კონტროლის 
ზოგიერთი ელემენტით. მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტები დადიან უნივერსიტეტებში, 
სალექციო აუდიტორიებში პირისპირ პრაქტიკა კომბინირებულია კომპიუტერის შუამავლობით 
აქტივობებთან შინაარსთან და მიწოდებასთან დაკავშირებით. შერეული სწავლება ასევე 
გამოიყენება პროფესიული განვითარებისა და ტრენინგის პირობებში. 

შერეული/ჰიბრიდული სწავლება, ეს არის როგორც ონლაინ, ისე პირადად ინფორმაციის 
მიწოდების ნაზავი, სადაც ონლაინ ნაწილი ეფექტურად ანაცვლებს პირისპირ კონტაქტის 
გარკვეულ დროს, ვიდრე ავსებს მას. 

უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა ერთმანეთისგან უნდა განასხვავონ და 
გამიჯნონ სწავლებისა და შერეული სწავლების მიდგომები. ონლაინ და შერეული სწავლების 
მეთოდები არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც ურთიერთჩანაცვლებადი. ის პროგრამები, 
რომლებისთვისაც უნივესიტეტი გადაწყვეტს, რომ ისწავლებოდეს ონლაინ საშუალებებით, 
განსაზღვრავდეს, ეს მიდგომა სრულად ონლაინ მეთოდით განხორციელდება თუ შერეული 
მეთოდით და ამის შესაბამისად დაიგეგმოს, სინქრონული, ასინქრონული თუ სააუდიტორიო 
აქტივობებით.  

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინდივიდუალური მიდგომები 
იქნა გამოყენებული ჰიბრიდული სწავლების დროს. საგანმანათლებლო პროგრამები 
ხორციელდებოდა ორივე სახით - სტუდენტთა ერთი ჯგუფისთვის ხორციელდება სწავლების 
სრულად პირისპირ მეთოდით, ხოლო სტუდენტთა სხვა ჯგუფისთვის სრულად ონლაინ 
მეთოდით. ეს მიდგომები უნდა განვიხილოთ როგორც სხავადასხვა რეჟიმები, თუმცა სამიზნე 
იქნება ერთი და იგივე პროგრამის სწავლის შედეგები. 

პროგრამა შეიცავს სწავლების როგორც პირისპირ, ასევე ონლაინ ელემენტებს, სტუდენტთა ერთი 
და იმავე ჯგუფისთვის. აქ ერთმანეთში შერწყმულია პირისპირ სწავლებისა და ონლაინ 

                                                            
3 Bonk, C.J. & Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs. San 
Francisco: Jossey‐Bass/Pfeiffer. p. 5. 
4. Staker, H.,  Horn, M. B.,  Blended Learning, http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp-
content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf [უ.გ.20.03.2022]. 
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სწავლების კომპონენტები და იგი განპირობებულია შეთავაზებული კონტენტის/აქტივობების 
მიმართ რელევანტურობითა და შესაბამისობით. ამ მიდგომამ COVID-19-ის პირობებში შეიძლება 
გაამართლა, თუმცა საბოლოო ჯამში ბევრ დიდ პრობლემასთან არის დაკავშირებული და 
შესაძლოა მწვავე უკმაყოფილებაც გამოიწვიოს.  

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ პანდემიის პერიოდში განხორციელებული სწავლების 
რეჟიმები (როგორც ონლაინ, ისე ჰიბრუდული) წარმოადგენდა კრიზისულ სიტუაციაში 
საგანმანათლებლო საქმიანობის შენარჩუნების მცდელობას, თუმცა იგი შესაძლოა არ ასახავდეს 
წარმატებულ ონლაინ და/ან შერეულ სწავლა/სწავლების გამოცდილებებს; და რომ მისი შესაძლო 
წარმატება შეიძლება მივაწეროთ პერსონალისა და სტუდენტების კეთილგანწყობას/ძალისხმევას 
საგანმანათლებლო მიზნებისადმი და ასევე ონლაინ სწავლების მეთოდოლოგიების შესახებ 
ინფორმაციისა და გამოცდილების ნაკლებობას.  

COVID-19-ის გამო ონლაინ სწავლებაზე სწრაფად გადასვლისა და ადაპტირების ნებისმიერი 
შეფასება, მათ შორის მოსალოდნელი სავარაუდო რისკები საყურადღებო და 
გასათვალისწინებელია.  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ამჟამად სასწავლო პროცესს ახორციელებენ 
ძირითადად ჰიბრიდულ რეჟიმში, გარდა მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამების 
პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ/კლინიკური კომპონენტებისა, რომლებიც ხორციელდება 
სააუდიტორიო ფორმატში. პერსონალი და სტუდენტებიც შეეჩვივნენ ტექნოლოგიებს და 
კრიზისით გამოწვეული არაერთი პრობლემა გადალახეს. თუმცა, საჭიროა მათი ხელშეწყობა და 
მუდმივად რეკომენდაციების მიცემა. 

 

3. დისტანციური სწავლების დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

ნებისმიერ მოვლენაში შეიძლება აღმოვაჩინოთ როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი 
მხარეები. გამონაკლისს ამ შემთხვევაში არც ონლაინ სწავლება წარმოადგენს, რომლის 
გამოყენებაც დღეს როგორც განათლების სისტემაში, ისე ყოველდღიურ საქმიანობაში  
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. 

შეგვიძლია გამოვყოთ დისტანციური სწავლების დადებითი მხარეები: 

სტუდენტები ონლაინ სწავლებით კმაყოფილები არიან ძირითადად იმის გამო, რომ არ უწევთ 
ზედმეტად წასვლა-წამოსვლაზე დროის დახარჯვა. მათ მეტი თავისუფალი დროს აქვთ 
იმისათვის, რომ საინტერესო საქმიანობით დაკავდნენ. რაც შეეხება პერსონალს, მათი შრომა 
ონლაინ სწავლების პროცესში ფაქტობრივად გაორმაგებულია. იმისათვის, რომ დღეს 
პერსონალმა დისტანციურად სწავლება შეძლონ, ისინი უნდა დაეუფლონ შესაბამის 
ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს, ან გაიუმჯობესონ ცოდნა მაღალ დონეზე, რომ ლექციის 
ჩატარების პროცესში პრობლემა არ შეექმნათ. ასევე ლექციის მოსამზადებლად დასჭირდებათ 
ახალი სასწავლო რესურსების მოძიება, რადგანაც მათ ხელთ უკვე არსებული რესურსი შეიძლება 
დღეს არასაკმარისი ან სწავლების ახალი ფორმისთვის სრულიად შეუსაბამო აღმოჩნდეს. 
ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პერსონალი კარგად 
დაეუფლება ონლაინ სწავლების ფორმებს და პრაქტიკაში მის თავისუფლად გამოყენებას 
შეძლებს, ასევე დააგროვებს ონლაინ სწავლებისთვის საჭირო საკმარის რესურსს, თავისუფლად 
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შეიძლება სტუდენტის მსგავსად პერსონალმაც ერთ-ერთ ძლიერ მხარედ სწორედ დროის 
ეკონომიის შესაძლებლობა გამოყოს. 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შესაძლებლობების შესწავლა და გამოყენება საინტერესო და 
მიმზიდველი აღმოჩნდა როგორც სტუდენტებისათვის, ასევე პერსონალისათვის, მათ 
გადაუდებელ სიტუაციაში სწრაფი ტემპით მოუწიათ ახალი ტექნოლოგიების, ონლაინ-
პლატფორმების გაცნობა, დაუფლება და პრაქტიკაში გამოყენება.  

დისტანციური სწავლების ყველაზე დიდი პლუსი და ძლიერი მხარეა ფორსმაჟორულ 
სიტუაციებში განათლების მიღების შესაძლებლობა. ონლაინ სწავლება ცხოვრების 
გართულებულ სიტუაციებში იძლევა საქმიანობის გაგრძელების საშუალებას. უნდა ითქვას, რომ 
ამ საკითხთან დაკავშირებით სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს ცალსახად 
დადებითი დამოკიდებულება აქვთ და მიესალმებიან თუნდაც ამ ფორმით სწავლა-სწავლების 
პროცესის გაგრძელებას. 

დისტანციური სწავლება დამოუკიდებლად მოქმედების უნარ-ჩვევების გამომუშავების კარგ 
შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს. თუმცა, ამისთვის აუცილებელი წინაპირობა იქნება სწავლა-
სწავლების პროცესის სწორად, რაციონალურად და ეფექტიანად დაგეგმვა. დისტანციური 
სწავლება, თავისი მრავალფეროვანი სწავლა-სწავლების მეთოდებითა და მიდგომებით, 
შეიძლება ითქვას, ამ ეტაპზე უფრო საინტერესოც კი აღმოჩნდა. 

თუ სტუდენტები აუდიტორიებში არ აქტიურობდნენ რაღაც კომპლექსის გამო, ონლაინ 
სწავლებამ ეს სტრესი მოუხსნათ და თავისუფლად შეეძლოთ მსჯელობა და აზრის გამოხატვა. 
დისტანციური სწავლება გახდა ცოდნისა და გამოხატვის თავისუფალი საშუალება. 

დისტანციურ სწავლებაზე საუბრისას, ძლიერ მხარეებთან ერთად ყურადღება უნდა 
გავამახვილოთ პრობლემურ საკითხებზე: 

დისტანციური სწავლების დროს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად კომპიუტერულ ტექნიკაზე 
მიჯაჭვულობა შეიძლება ჩაითვალოს. ონლაინ ლექციებისა და შეხვედრების ხანგრძლივი 
პერიოდის განმავლობაში სისტემატური მოხმარება დროთა განმავლობაში აუცილებლად 
ჰპოვებს უარყოფით ასახვას ადამიანის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. 

დისტანციური სწავლების ერთ-ერთ სისუსტედ შეიძლება ისიც ჩაითვალოს, რომ სწავლების ეს 
ფორმა სტუდენტის სოციალური, ემოციური და ფიზიკური განვითარებისთვისაც კი შეიძლება 
სერიოზულ ხელისშემშლელ ფაქტორად მოგვევლინოს, განსაკუთრებით დღეს როდესაც 
სოციალური კონტაქტების წრე და ფიზიკური აქტივობის შესაძლებლობა საკმაოდ შეზღუდული 
გვაქვს დიდსაც და პატარასაც. 

დისტანციური სწავლებისას, საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების მისაღწევად 
აუცილებელია სწავლა-სწავლებისა და შეფასების მეთოდების ცვლილება. ზოგიერთი 
საგანმანათლებლო პროგრამა და პრაქტიკული სასწავლო კურსები შეუძლებელია 
განხორციელდეს იმ ხარისხით დისტანციური სწავლების დროს, როგორც ეს სააუდიტორიო 
სწავლებისას, რეალურ გარემოში ხორციელდება. ონლაინ სწავლების გაგრძელების შემთხვევაში, 
საჭირო გახდება საგანმანათლებლო პროგრამების სერიოზული მოდიფიცირება; 

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ პანდემიური პროცესები გრძელვადიან პერპსპექტივაში 
საკმაოდ კარგ შედეგს მოიტანს განათლებაში ტექნოლოგიების ადაპტირების კუთხით. 
მნიშვნელოვანია ეს პერიოდი გამოყენებულ იქნას პროფესორ-მასწავლებლების გადამზადების 
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და კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით, რათა ციფრულ სამყაროში უკეთ ადაპტირდნენ 
რეალობასთან. ამასთანავე, უნდა შეიქმნას ან განვითარდეს ონლაინ სასწავლო პლატფორმები, 
რათა დისტანცია არ იყოს პრობლემა ხარისხიანი განათლების მიღების მიღებისათვის და ყველა 
სტუდენტს ჰქონდეს ხარისხიანი განათლების მიღების საშუალება.  
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როგორია სხვადასხვა ინსტიტუტების როლი ამ პროცესში (სახელმწიფო, საერთაშორისო 
ორგანიზაციები, კერძო სექტორი, საზოგადოება და სხვა). 
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სტატიის პირველ ნაწილში წამოჭრილია ლურჯი ეკონომიკის პოლიტიკის გატარებასთან 
დაკავშირებული რიგი პრობლემები. ახსნილი და განმარტებულია სამომავლო ნაბიჯების 
დაგეგმვაში მონაცემთა ბაზების მნიშვნელობა. განხილულია, ლურჯი ეკონომიკის კონცეფცია და 
მის აღრიცხვასთან, გაზომვასთან დაკავშირებით არსებული მიდგომები. წარმოდგენილი 
ნაშრომის მეორე ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია ერთიან მიდგომებსა და უკვე არსებულ 
მონაცემებზე. მაგალითის სახით მოყვანილია სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებები, მათი 
მეთოდები და საკვლევი ბაზები. აღწერილია საქართველოს რესურსები, უკვე გატარებული 
ღონისძიებები. საქართველოში თითქმის არ ხდება საზღვაო რესურსების გამოყენება, რაც 
აუთვისებელი რესურსია და დანაკლისს წარმოადგენს რეალური ეკონომიკისა. თანმიმდევრულ, 
ინტეგრირებულ და მეცნიერულ მიდგომებზე დაფუძნებული მართვისა და რეგულირების 
პირობებში შესაძლებელია პოტენციური სარგებლის რეალურად მიღება. 

წინარე მასალის ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნები, განხილულია არსებული 
მონაცემებისა და მათი შეფასების მეთოდების ნაკლოვანებები/ხარვეზები და მოცემულია 
ავტორისეული ხედვები/პოზიცია და რეკომენდაციები მათი სრულყოფის მიმართულებით. 

 

საკვანძო სიტყვები: შეზღუდული რესურსები, ლურჯი ეკონომიკა, მდგრადობა, მონაცემთა 
ბაზები, საქართველო. 

 

Abstract 

This work was supported by Shota Rustaveli National Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant 
number MR-21-1059], Supervisor of the paper: Natela Tsiklashvili, Professor of Batumi Shota 
Rustaveli State University.  

Modern world faces many challenges related to sustainable economic solutions and management systems. 
The article presents the various databases related to the blue economy and its research. Economics is the 
science that studies how people meet ever-increasing needs in the face of limited resources. The world's 
oceans, seas and water resources are vital, a source of livelihood for billions of people, and involved in a 
variety of economic activities. 

The main purpose of this paper is to analyze the peculiarities and problematic issues of the blue economy 
and data related to its research in the world and in Georgia. Also to identify and evaluate the anatomy of 
the existing problems in Georgia and to determine the ways of prevention and elimination in the future; 
To determine the role of different institutions in this process (state, international organizations, private 
sector, society, etc.). 

The first part of the article raises a number of issues related to the implementation of blue economy policy. 
Explains the importance of databases in planning future steps. The concept of the blue economy and the 
approaches to its accounting and measurement are discussed. The second part of the paper focuses on 
integrated approaches and existing data. The experience of different countries as well as practical exercises 
are given as examples. Thesis raises some problems which are related to the implementation of the blue 
economy policy. Moreover, it describes resources of Georgia and mentions already implemented events. 
There is almost no use of marine resources in Georgia, which is an untapped resource and a deficit of the 
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real economy. With consistent, integrated, and science-based management and regulation approaches, 
potential benefits can actually be reaped. 

Based on the analysis of the previous material, conclusions are made, the shortcomings of the existing 
data and their evaluation methods are discussed, and the author's views / position and recommendations 
for their improvement are given. 

Keywords: Limited resources, Blue Economy, Sustainability, Databases, Georgia. 

 

შესავალი 

ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში შეზღუდულ რესურსებზე, მოხმარების პრობლემებსა და 
არამდგრად მოხმარებაზე საუბრობდა ინგლისელი მეცნიერი თომას რობერტ მალთუსი (Thomas 
Robert Malthus). სხვა კლასიკოსმა მეცნიერებმაც დეივიდ რიკარდომ (David Ricardo), ჯონ 
სტიუარტ მილმა (John Stuart Mill) და უილიამ სტენლი ჯევონსმა (William Stanley Jevons) 
იწინასწარმეტყველეს, რომ ბუნებრივი რესურსების სიმცირე გამოიწვევდა ეკონომიკის 
შემცირებას და ამიტომ ეკონომიკა შეაფასეს როგორც „უიმედო, საწყალი მეცნიერება“ (Dismal 
science).1 გავიდა დრო და დავინახეთ რომ არც საკვების დეფიციტია, არც მიწას დაუკარგავს 
ნაყოფიერება და არც ნახშირის მარაგი ამოწურულა, უფრო მეტიც ქვანახშირი აღარც განიხილება, 
როგორც საარსებოდ აუცილებელ, შეუცვლელ რესურსად.  

ეკონომიკაში წარმოება არის ის ძირითადი მექანიზმი, რომლითაც იქმნება ღირებულება. 
წარმოებაში გამოიყენება სხვადასხვა ფაქტორები, მათ შორის არაგანახლებადი, ამოწურვადი 
ბუნებრივი რესურსები. შესაბამისად, ჩნდება მოლოდინი იმისა რომ ბუნებრივ რესურსებზე 
შეზღუდული ხელმისაწვდომობა გარკვეული დროის შემდეგ ეკონომიკური ზრდის 
დამაბრკოლებელი ფაქტორი იქნება. ამ მოსაზრებას ძირითადად კლასიკოსი ეკონომისტებისა და 
გარემოსდამცველთა პოზიციებში ამოვიკითხავთ. მეორე მხრივ, ნეოკლასიკოსი ეკონომისტები 
ასაბუთებენ რომ ამ პრობლემის წინაშე არ აღვმოვჩნდებით რიგი მიზეზების გამო, როგორებიცაა 
ბუნებრივ რესურსებზე ფასების ზრდა, რაც გვიბიძგებს ალტერნატივების აღმოჩენისკენ, 
ჩანაცვლებისკენ, შესაბამისად, ადამიანის მიერ შექმნილ კაპიტალს შეუძლია ჩაანაცვლოს 
ბუნებრივი რესურსები სხვა საწარმოო ტექნოლოგიითა თუ ფაქტორით და თავისთავად, 
ტექნიკური პროგრესი, რომელიც ზრდის რესურსების გამოყენების ეფექტურობას და უფრო 
ეკონომიურს ხდის დაბალი ხარისხის მადნებით სარგებლობას.  

ფაქტია რომ საარსებო გარემო და ბუნებრივი რესურსები საჭიროებს მოფრთხილებას, 
რაციონალურ, მდგრად გამოყენებას. გრძელვადიან პერიოდში არსებული რესურსები 
ანთროპოგენური ზეწოლის ქვეშ ექცევა. მსოფლიოს ბუნებრივი რესურსის ექსპლუატაციის 
ხარისხი სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და კიდევ უფრო დიდ გამოწვევებს შექმნის 
მომავალი თაობებისთვის, რაზეც საუბარია 2015 წლიდან გაეროს მდგრადი განვითარების 
მიზნებშიც.  

 

                                                            
1 Barnett, H. J., and Morse, Ch., Scarcity and Growth - The Economics of Natural Resource Availability, 2011 წელი, 
http://opac.lib.idu.ac.id/unhan-ebook/assets/uploads/files/6d305-179.scarcity-and-growth.pdf [უ. გ. 20.03.2022]. 
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1. ლურჯი ეკონომიკა და პირველადი მონაცემების მნიშვნელობა 

მსოფლიოს გარშემო მეცნიერები მსჯელობენ ლურჯი ეკონომიკის (Blue Economy) კონცეფციის 
შესახებ, რომელიც დამყარებულია წყლის რესურსებზე, მის მდგრად მართვაზე, თანამედროვე 
ცოდნასა და ტექნოლოგიებზე და უზრუნველყოფს საერთო კეთილდღეობის ზრდას. ლურჯ 
ეკონომიკას მსოფლიო ბანკი (World Bank) შემდეგნაირად განმარტავს: „ლურჯი ეკონომიკა არის 
საზღვაო რესურსების მდგრადი გამოყენება ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისათვის, 
საცხოვრებელი პირობების და სამუშაო ადგილების გაუმჯობესებისა და ოკეანის ეკოსისტემის 
სიჯანსაღისთვის“. ეს მიდგომა იცავს და ინარჩუნებს საზღვაო რესურსებს, 
ბიომრავალფეროვნებასა და ეკოსისტემას. მოითხოვს განახლებადი ენერგიისა და სუფთა 
ტექნოლოგიების გამოყენებას. მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა მეთევზეობა, საზღვაო 
ტრანსპორტი, ნარჩენების მართვა, საზღვაო განახლებადი ენერგია, ტურიზმი და კლიმატის 
ცვლილებები.2 ბუნების მსოფლიო ფონდმა (World Wide Fund for Nature) შეიმუშავა დოკუმენტი 
„მდგრადი ლურჯი ეკონომიკის პრინციპები". დოკუმენტი აღწერს, თუ როგორ უნდა იქცეს 
მდგრადი ლურჯი ეკონომიკა მმართველობის ყველა დონეზე მართული, როგორც 
საზოგადოებრივი, ასევე კერძო აქტორების მიერ. პრინციპები ჰარმონიზებულია გაეროს 
მდგრადი განვითარების მიზნებთან; თანხვედრაშია ფართოდ მიღებული კორპორატიული და 
ორგანიზაციული მდგრადი მმართველობის პრინციპებთან და დაკავშირებულია როგორც 
მწვანე, ასევე ცირკულარულ ეკონომიკასთან.3 

ზღვისპირა რაიონებში მოსახლეობისა და წარმოების მზარდი კონცენტრაცია თანამედროვე 
მსოფლიო ეკონომიკური, საწარმოო პროცესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურებაა. 
წყლის რესურსები წარმოადგენს პრაქტიკულად ყველანაირი საქმიანობის წინაპირობას, 
დაკავშირებულს მატერიალური ფასეულობის წარმოებასა და მის მოხმარებასთან. შეიძლება 
ითქვას თავად ლურჯი ეკონომიკა თავისი შინაარსით არ არის ახალი, თუმცა ახალია მდგრადი 
ლურჯი ეკონომიკის კონცეფცია. ტერმინი „ლურჯი ეკონომიკა“ პირველად 1994 წელს გუნტერ 
პაულიმ (Gunter Pauli) გამოიყენა თავის წიგნში „ლურჯი ეკონომიკა 3.0". ნაშრომში ის 
მოუწოდებს ადამიანებსა და სახელმწიფოებს ახალი ეკონომიკური ინიციატივებისაკენ, 
შეცვალონ წყლის პრობლემების მოგვარების მიდგომები. ამის მაგალითია ბრინჯის მოყვანა 
მარილიან წყალში, ბამბუკის გამოყენება საცხოვრებლისთვის. ეს ახალი გადაწყვეტილებები არის 
საფუძველი სამომავლო ბიზნეს საქმიანობისა. 

ლურჯი ეკონომიკა მოიცავს სექტორებს რომლებიც იყენებენ და გავლენას ახდენენ წყალსა და 
წყალთან დაკავშირებულ რესურსებს. ეკონომიკის ყოველი ახალი ინიციატივა გავლენას ახდენს 
წყლის რესურსებსა და მათ გამოყენება-ათვისებაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია იმის 
გათვალისწინება თუ რა არის მისი ალტერნატიული ღირებულება. სხვადასხვა გათვლებით, 2030 
წლის დასაწყისში ოკეანეზე დაფუძნებულ ბევრ ინდუსტრიას აქვს პოტენციალი, რომ 
აღემატებოდეს გლობალური ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელს და სექტორში შექმნილმა 
დამატებითმა ღირებულებამ მიაღწიოს 3 ტრილიონ აშშ დოლარს.4 ლურჯი ეკონომიკის ზრდა 

                                                            
2 The potential of the Blue Economy, World Bank Group, 2017, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=1&isAllowed=y [უ. გ. 20.03.2022]. 
3 Principles for a Sustainable Blue Economy, World Wide Fund for Nature, 2016 წელი, https://unctad.org/system/files/non-
official-document/ditc-ted-oceans-wwf-blue-economy-2016.pdf [უ. გ. 20.03.2022]. 
4 The blue economy - Growth, opportunity and a sustainable ocean economy, The Economist, 2015 წელი, 
https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/images/Blue%20Economy_briefing%20paper_WOS2015.pdf  [უ. 
გ. 20.03.2022]. 
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გამოწვეული იქნება საზღვაო წარმოების საქონელსა და მომსახურებებზე, განახლებადი 
რესურსების გამოყენების მასშტაბებსა და ვაჭრობაზე მოთხოვნის ზრდით, აგრეთვე, 
არაპირდაპირი წვლილი ექნება ეკონომიკის სხვა სექტორის განვითარებაზე. აქ ჩნდება კითხვა, 
კონკრეტულად რა შედეგებითა და გავლენებით, რაოდენობრივად გამოხატული მაჩვენებლებით 
იმოქმედებს ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ თუ სოციალურ სფეროზე. აღნიშნული კითხვის წინაშე 
დგას ეკონომიკის ყოველი ახალი მდგომარეობა, რომელიც საჭიროებს დადგენას, აღწერასა და 
შეფასებას. ცალკეული სახელმწიფოები, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები 
პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებისას ეყრდნობიან მონაცემებსა და კვლევებს. მონაცემების 
მრავალფეროვნება, ობიექტური მონაცემებისა და ბაზების არსებობა ცალკეული რეგიონებისა 
თუ ქვეყნების დონეზე განაპირობებს სწორი მიგნებებისა და დასკვნების გაკეთების 
შესაძლებლობას. შესაბამისად, ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებამდე მისი შესწავლა 
ეყრდნობა რაოდენობრივ და თვისობრივ მონაცემებს, რომლებიც უნდა იყოს ნდობის მაღალი 
ხარისხის მქონე და რეალურად აღწერდეს, გამოხატავდეს პრობლემებს.  

ლურჯი ეკონომიკის მიმართულებით არსებული მონაცემები სხვადასხვა სახით შეიძლება იქნეს 
მოპოვებული, მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ინდექსები, 
სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო კვლევითი-ორგანიზაციების მონაცემთა ბაზები და 
კვლევის ანგარიშები და ცალკეული ქვეყნების ეროვნული სტატისტიკის სამსახურების 
მონაცემები. კვლევისას აუცილებელია გავეცნოთ ცალკეული კვლევების მეთოდოლოგიას და 
კომპლექსური შესწავლის გზით გავაანალიზოთ სიტუაცია. როდესაც ვსაუბრობთ ლურჯ 
ეკონომიკაზე, პირველ რიგში აუცილებელია ყურადღება გავამახვილოთ კვლევის ფარგლებში 
განსაზღვრულ დეფინიციაზე, რათა თავიდან ავიცილოთ შემდგომ ეტაპზე მონაცემების 
ასიმეტრიულობა თუ სახასიათო მონაცემების ცალკეული რეგიონსა თუ ქვეყნის დონეზე 
მონაცემების არარსებობა. შემდეგ ეტაპზე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მონაცემთა 
ერთეულებზე, რათა თავიდან ავიცილოთ მასშტაბირების პრობლემა და სხვა სტატისტიკური 
სახის შეცდომები. ხშირია როდესაც პირველადი მონაცემების მოპოვება რთულდება, ამიტომ 
აუცილებელია თემის შემდგომი შესწავლისთვის გავეცნოთ სანდო და მრავალფეროვან 
წყაროებს, რათა ჩვენ მიერ გაკეთებული დასკვნები და რეკომენდაციები იყოს სამართლიანი და 
მეცნიერული ღირებულების მქონე. 

 

2. ლურჯ ეკონომიკასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზები 

ოკეანის სიჯანსაღის ინდექსი Ocean Health Index (OHI) არის  შეფასების ჩარჩო, რომელიც 
სრულყოფილი რაოდენობრივი მაჩვენებლებით გამოხატავს ოკეანის სიჯანსაღეს. აფასებს 
არსებით პირობებს სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით. იძლევა 
შეფასებას 0-100-ის დიაპაზონში (0-ძალიან ცუდი, 100-უმაღლესი შეფასება), წარმოადგენს 
ეკოსისტემის მდგომარეობის ინტეგრირებულ სურათს. შემუშავებულია მეცნიერთა 
ინტერდისციპლინარული ჯგუფის მიერ 2012 წელს. ინდექსები დგინდება ყოველწლიურად, 220 
ქვეყნის მიხედვით. OHI ჩარჩო სტანდარტიზებულია, თუმცა მორგებულია სხვადასხვა 
მასშტაბებზე. შეფასება ხდება სპეციალურად შერჩეული 10 მიზნობრივი მაჩვენებლის გაზომვით, 
სპეციალური ინდექსის ინსტრუმენტთა ნაკრებით - OHI Toolbox. ნაკრები საშუალებას იძლევა 
მონაცემების ერთი და იგივე განზომილებებისა და შეფასებების განმეორებადი მეთოდიკით 
ჩატარებისა. ქვეყნდება ყოველწლიური ანგარიშები ცალკეული ქვეყნების მონაცემების 
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გასაცნობად. საერთო მსოფლიო ოკეანის სიჯანსაღის ინდექსი ბოლო 5 წლის განმავლობაში 70-
72 ქულის ფარგლებშია.5  

ლურჯი ეკონომიკის ცნებასა და კონცეფციას ევროპის კონტინენტზე გამოიყენებენ 2012 წლის 
რიო დე ჟანეიროს გაეროს მდგრადი განვითარების კონფერენციის შემდეგ. ევროკავშირის 
პოლიტიკა ლურჯი ეკონომიკის მიმართულებით მოიცავს განვითარებადი სექტორების ფართო 
სპექტრს, ამიტომ ყურადღება გამახვილებულია კომპლექსური მაჩვენებლების კვლევაზე. 
განსაკუთრებით ყურადღება ექცევა ისეთ სექტორებს რომლებშიც იქმნება სამუშაო ადგილები და 
აქვს ინოვაციების დანერგვის მაღალი მაჩვენებელი. კერძოდ: სანაპირო ტურიზმი, 
აქვაკულტურა, ლურჯი ენერგია, ლურჯი ბიოტექნოლოგიები და მოპოვება ზღვის ფსკერზე. 
ლურჯი ეკონომიკის სფეროში მონაცემთა ერთ-ერთი სრულყოფილი წყარო არის ევროკავშირის 
კოპერნიკის პროგრამა (EU’s Copernicus programme, www.copernicus.eu).6 სატელიტური 
სისტემების დახმარებით შეიქმნა სპეციალური ცენტრი, რომელიც თითქმის რეალურ დროში, 
სრულიად უფასოდ მოქალაქეებს, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს აწვდის 
საზღვაო მონაცემებს. ფუნქციონირებს 2008 წლიდან. შესაძლებელია არამხოლოდ მიმდინარე 
მონაცემების, არამედ საპროგნოზო და მონაცემთა არქივების ნახვაც. განთავსებულია ისეთი 
ტიპის ინფორმაციები, როგორებიცაა მარილიანობა, ტემპერატურა, დინებები, ზღვის დონეების 
ცვლილებები, სხვადასხვა ნივთიერებებისა და ჟანგბადის შემცველობა და სხვა. საზღვაო 
მონაცემების კიდევ ერთი მდიდარი წყაროა ევროპული საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემთა 
ქსელი (EMODnet, www.emodnet.eu).7 უზრუნველყოფს წვდომას სხვადასხვა დისციპლინარულ 
თემებსა და ევროპის ზღვისა და ოკეანეების რუკებზე. აერთიანებს 160-მდე ორგანიზაციას. მისი 
მიზანია მიმართოს არსებული რესურსები საზღვაო ტერიტორიების დასაცავად და ხელი 
შეუწყოს სახელმწიფოებს საზღვაო პოლიტიკის შემუშავებაში. ევროკავშირის სხვა მონაცემთა 
ბაზებისგან ოდნავ განსხვავებულია SeaDataNet (www.seadatanet.org), რომელიც მოიცავს ისეთი 
ქვეყნის მონაცემთა ბაზებს როგორიცაა ტუნისი, მაროკო, ალჟირი, ლიბანი, ჯამში 100 ეროვნული 
ოკეანოგრაფიული ცენტრი.8 კარგი ვიზუალიზაციითა და მონაცემების კომპლექსურობის 
მიხედვით გამოიყოს უნდა ევროკავშირის ლურჯი ეკონომიკის ონლაინ მონაცემთა პანელი (Blue 
indicators online dashboard – www.blueindicators.ec.europe.eu).9  

ჩინეთის სანაპირო რეგიონებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ეროვნულ ეკონომიკაში. 
სანაპირო მოიცავს ჩინეთის ფართობის 20%-ს, სადაც მოსახლეობის 40% ცხოვრობს და მშპ-ს 60%-
ს აწარმოებს. საზღვაო ეკონომიკა რეგულირდება ეროვნული ხუთწლიანი გეგმის მიხედვით. 
ჩინეთს აქვს ლურჯი ეკონომიკის ორგანიზებული და სტანდარტიზირებული აღრიცხვის 
სისტემა. ოკეანის ეკონომიკის აღრიცხვის სისტემა (Ocean Economy Accounting System-OEAS) 
შეიქმნა 2006 წელს.10 იყენებს სპეციალურ ინდუსტრიულ კლასიფიკატორებს ოკეანის 
მრეწველობასა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობის, მათ მინიჭებული აქვთ უნიკალური 
კოდები. აღრიცხვის სისტემა ემყარება ეროვნული ეკონომიკის ინდუსტრიის კლასიფიკაციის 

                                                            
5 Ocean Health Index 2021, https://oceanhealthindex.org/global-scores/data-download/ [უ. გ. 20.03.2022]. 
6 EU’s Copernicus programme: Europe's eyes on Earth, https://www.copernicus.eu/en [უ. გ. 20.03.2022]. 
7 European Marine Observation and Data Network (EMODnet), https://emodnet.ec.europa.eu/en  [უ. გ. 20.03.2022]. 
8 Pan-european infrastructure for ocean & marine data management – SeaDataNet, https://www.seadatanet.org/ [უ. გ. 
20.03.2022]. 
9 Blue economy indicators of European Commission, https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard [უ. გ. 
20.03.2022]. 
10 The Ocean Economic Statistical System of China and Understanding of the Blue Economy, Xiaohui Wang, 2016 წელი, 
https://pdfs.semanticscholar.org/21c5/ed9e67b4e0a6dc062ec57d278d3d2edb0418.pdf [უ. გ. 20.03.2022]. 
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სტანდარტს (CCSNEI- Classification and Code Standard of National Economy Industry), რომელიც 
ჰგავს ჩრდილოეთ ამერიკის ინდუსტრიული კლასიფიკაციის სისტემას (NAICS-North American 
Industrial Classification System). ადმინისტრაციული და სტატისტიკური საქმიანობის 
მიზნებისათვის მთელი სანაპირო ზოლი დაყოფილია სამ კატეგორიად: პროვინციის ადმინისტ-
რაციის ნაწილი; ქალაქის ადმინისტრაციის ტერიტორიები; ქვეყნის ადმინისტრაციული 
ტერიტორიები.  

ჩინეთის ლურჯი ეკონომიკის სისტემის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია 
სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების შეგროვება, შედგენა და მართვა, მდგრადი საზღვაო 
პოლიტიკის პოპულარიზაცია. მნიშვნელოვანი ფაქტორია წახალისება საზღვაო თემატიკასთან 
დაკავშირებულ სავაჭრო შოუების და ექსპოზიციების, გემთმშენებლობისა და საზღვაო 
ტექნოლოგიების გამოფენების ორგანიზება. 

შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში ლურჯი ეკონომიკის ერთ-ერთ ძირითად საქმიანობაში - 
აკვაკულტურაში წამყვანი როლი თურქეთს უჭირავს. 1996 წელს დაარსდა თურქეთის საზღვაო 
კვლევითი ფონდი (TUDAV - Turkish Marine Research Foundation, www.tudav.org/en).11 შექმნის 
მთავარი მიზეზი იყო თევზის მიგრაციული პროცესებისა და ბიომრავალფეროვნების შესწავლა. 
დღეს ამ ფონდის მიზნები შემდეგია: მონაცემთა ბაზის შექმნა, კვლევები შავ ზღვაში, 
პუბლიკაციები და სამეცნიერო ნაშრომები, ზღვის მრავალფეროვნების შესწავლა და სხვა. 
თურქეთის სახელმწიფო პოლიტიკის ამოსავალი წერტილია ზრუნვა ზღვის რესურსებზე. 
საკრუიზო და სანაპირო ტურიზმისა თუ თევზჭერის სექტორის განვითარების აუცილებელი 
პირობა და გაცხადებული პოლიტიკის პირველი ეტაპია ზღვის დაცვა დაბინძურებისგან.12  

საქართველოში, მსოფლიო ტენდენციის კვალდაკვალ, თანდათანობით, ნელი ტემპით 
ვითარდება ლურჯ ეკონომიკასთან დაკავშირებული სხვადასხვა დარგები. ქვეყანაში მცირე 
რაოდენობით არის წყლის რესურსებთან და ზღვის პროდუქტებთან დაკავშირებული ბიზნესები. 
განსაკუთრებით კი მცირეა მონაცემები არამხოლოდ არსებული წყლის რესურსებისა, არამედ 
წარმოების, საერთო ღირებულების, იმპორტისა თუ სექტორში დასაქმებული პირების შესახებ. ეს 
მოცემულობა ართულებს თეორიულად თუ პრაქტიკულად ლურჯი ეკონომიკის სექტორების 
განვითარებას. ლოგიკურია ეს დაბრკოლებაა კვლევისათვის, მწირია პირველადი მონაცემები.  

2018 წელს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა პირველი ეროვნული  
საპილოტე კვლევა ჩაატარდა და გამოაქვეყნა სტატისტიკა „აქვაკულტურის მეურნეობების 
გამოკვლევის შედეგები 2018“, სადაც აისახა დარგის მაჩვენებლები, წყალსატევებისა და 
წარმოებული თევზის მოცულობები, ფასები და სტრუქტურა.13 აქვაკულტურის მეურნეობების 
გამოკვლევა საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის 
სტრატეგიული გეგმის 2016-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის ნაწილს წარმოადგენდა. აღნიშნული 
კვლევისათვის საველე სამუშაოები  ტაბლეტების გამოყენებით მონაცემთა შეგროვების ახალი 
მეთოდით (CAPI) განხორციელდა. საქსტატმა წინასწარ განახორციელა საველე პერსონალის 
დატრენინგება. აღნიშნული პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა, გაერო-ს 
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან (FAO) თანამშრომლობით, სოფლისა და 

                                                            
11 Turkish Marine Research Foundation, ოფიციალური ვებ გვერდი, https://tudav.org/en/ [უ. გ. 20.03.2022]. 
12 Kahveci, Z., Blue Economy means benefitting from seas efficiently, 2019 წელი, https://www.aa.com.tr/en/economy/blue-
economy-means-benefitting-from-seas-efficiently/1508973 [უ. გ. 20.03.2022]. 
13 აქვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევის შედეგები 2018, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 
2019 წელი, https://www.geostat.ge/media/25042/akvakulturis-meurneobis-gamokvleva-2018-weli--%28geo%29.pdf [უ. გ. 
20.03.2022]. 



68

სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში. 
გამოკვლევის მიზანია საქართველოში აქვაკულტურის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკის 
წარმოება. გამოკვლევის შედეგად მიღებულია ინფორმაცია აქვაკულტურის მეურნეობების 
სხვადასხვა მახასიათებლების, აქვაკულტურის მეურნეობების სარგებლობაში არსებული 
წყალსატევების, ნედლი თევზის წარმოების, თევზის რეალიზაციისა და დანაკარგების, წყლის 
ორგანიზმების კვების, სასუქებისა და პესტიციდების გამოყენების, აქვაკულტურის 
მეურნეობებში გამოყენებული ტექნიკის, აქვაკულტურის მეურნეობებში დასაქმების და 
დანახარჯების შესახებ.14  

 

დასკვნა 

ლურჯი ეკონომიკა და მისი გატარება/დანერგვა, როგორც აქტიური ეკონომიკური პოლიტიკისა 
მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის გამოწვევაა. ამჟამად, აქტიურად 
მიმდინარეობს დისკუსიები, სამუშაო შეხვედრები და სამოქმედო გეგმების შემუშავება 
(ეკონომიკური ნაბიჯები, გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, ინოვაციური მიდგომები, 
საკანონმდებლო მხარდაჭერა), რათა მოხდეს მდგრადი განვითარების პირობებში ინკლუზიური, 
ცირკულარული ლურჯი ეკონომიკის კონცეფციის სრულყოფა, როგორც განვითარებული, ისე 
განვითარებადი ქვეყნებისათვის. 

მსოფლიო მასშტაბით არ არსებობს ლურჯი ეკონომიკის ეფექტიანობის საზომი ინდიკატორები, 
რომლებიც აღწერენ გავლენას, როგორც პირდაპირი შედეგებისა ისე არაპირდაპირი სარგებლისა 
(სოციალური, ეკოლოგიური და სხვა). 

როგორც ვხედავთ, ლურჯი ეკონომიკის მიმართულებით საქსტატს აქცენტი გაკეთებული აქვს 
მხოლოდ ცალკეულ მიმართულებაზე, რეალურად ეს ინფორმაციაც მინიმალურია და ისიც არა 
ამ კონკრეტული, კვლევითი მიზნით. აღნიშნული მონაცემები არის ნაკლებად მრავალფეროვანი 
და მოკლებულია სხვადასხვა ტიპის მონაცემების ერთმანეთთან დაკავშირების შესაძლებლობას. 
ელექტრონული, ე.წ. ნედლი მონაცემების ბაზის არარსებობა ართულებს სხვა ტიპის ანალიზის 
გაკეთების შესაძლებლობას. არ არსებობს ისეთი ტიპის მონაცემები რომლებიც გვიჩვენებს 
რამდენია დასაქმებული მაგალითად საზღვაო ტურიზმში, ასევე არ არის ლურჯი ეკონომიკის 
სხვადასხვა მიმართულებებში პროფესიონალებისა თუ სპეციალისტების მონაცემები, ადგილზე 
წარმოებული და იმპორტირებული თევზის პროდუქტების, მდინარის პროდუქტებისა თუ 
მასთან დაკავშირებული საკვების წარმოების მოცულობა და სხვა. სტატისტიკის წარმოების 
დაბალი დონე არ იძლევა შესაძლებლობას შეფასდეს არსებული მდგომარეობა. 

ნაშრომში მაგალითის სახით არის მოყვანილი ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ლურჯი 
ეკონომიკის ინდიკატორების ონლაინ პლატფორმა, მსგავსად შეიძლება შემუშავდეს 
საერთაშორისოდ აღიარებული შედეგების გაზომვადი მაჩვენებლები. ეს ხელს შეუწყობს 
მარტივად ერთ განზომილებაში მოქცეული ერთეულების დახმარებით ქვეყნებისა და დარგების 
მონაცემები გახდეს შესადარისი და დადგინდეს ცალკეული ეკონომიკური აქტივობების 
ეფექტიანობა. ამით ხელი შეეწყობა სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 
სხვადასხვა ეკონომიკური პოლიტიკების შემუშავებასა და განხორციელებას. 

                                                            
14 საქსტატი ახალ გამოკვლევას იწყებს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018 წელი, 
https://www.geostat.ge/ka/single-news/1054/sakstati-akhal-gamokvlevas-itsqebs [უ. გ. 20.03.2022]. 
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განთავსების ინდუსტრიაში USALI (Uniform System of Accounts for Lodging 

Industry)-ის გამოყენების უცხოური გამოცდილება 

 

ლარისა დოლიკაშვილი 

პროფესორი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი  

საერთაშორისო სტანდარტი USALI (Uniform System of Accounts for Lodging Industry - (განთავსების 
ინდუსტრიის ანგარიშების ერთიანი სისტემა)) არის ანგარიშების უნივერსალური სისტემა 
სასტუმროს ანალიზისა და მართვისთვის. მიმდინარე სააღრიცხვო პრაქტიკაში უფრო ადვილია 
იმის გაგება, რომ ეს არის შემოსავლების, ხარჯების, დეპარტამენტების, პოზიციების და 
ანგარიშგების ფორმების საცნობარო ნაკრები. იგი შეიქმნა 1926 წელს ამერიკის სასტუმროების 
ასოციაციის მიერ და გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. ამ დროს შეიქმნა კომიტეტი ახალი 
გამოცემების შესაქმნელად და გამოსაცემად. მას შემდეგ სისტემამ მრავალი ცვლილება განიცადა, 
რამდენიმე გამოცემა გამოიცა, მაგრამ სისტემის პრინციპები უცვლელი დარჩა. 15 

მცირე სასტუმროებისა და მოტელების მფლობელების მრავალი მოთხოვნის საპასუხოდ, 
ამერიკის სასტუმროებისა და მოტელების ასოციაციამ (AH&MA) დაავალა ბუღალტერთა 
ეროვნულ ასოციაციას (NAA) არსებული სისტემის ადაპტირება მცირე ბიზნესის საჭიროებებზე 
და მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით.  მას შემდეგ, ამერიკული სასტუმროებისა და 
განთავსების ასოციაციის (AH&LA) ფინანსური კომიტეტი, AH&MA-ს მემკვიდრე, Hospitality 
Financial and Technology Professionals-თან (HFTP) თანამშრომლობით, რეგულარულად აქვეყნებს 
USALI სისტემის ახალ გამოცემებს.16  სასტუმროს მართვის საუკუნოვანი გამოცდილება 
ვრცელდება ჰოსტელზე, მინი-სასტუმროზე, პანსიონატზე, სანატორიუმზე და სხვ.    

USALI-ს მთავარი მიზანია მიაწოდოს სასტუმროს მფლობელებს, ოპერატორებს და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებს განთავსების  ინდუსტრიასთან დაკავშირებული ოპერატიული 
ინფორმაცია. სასტუმრო საწარმოებში აღრიცხვის სპეციფიკა უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობს 
იმაში, რომ ბუღალტრული ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი გენერირდება და ნაწილობრივ 
მუშავდება სასტუმროს საინჟინრო და დამხმარე სამსახურების მიერ. ასეთი სერვისები 
ვალდებულნი არიან აწარმოონ ოპერატიული ჩანაწერები, რომელთა მონაცემები დროულად 
უნდა გადაეცეს ბუღალტერიას, საბოლოოდ იქ დაჯგუფდეს და დამუშავდეს. სასტუმროს 
აღრიცხვაში საქმიანი ოპერაციების ასახვის სისწორე, დროულობა და, შესაბამისად, 
გადასახადების გაანგარიშებისა და გადახდის სისწორე დამოკიდებულია ასეთი აღრიცხვის 
ეფექტიანობასა და სანდოობაზე. კერძოდ, სასტუმროს მომსახურების რეალიზაციიდან 
მიღებული შემოსავლების დადგენისა და მიღებული ავანსების აღრიცხვაში, ასახვის სისწორე 
დამოკიდებულია განთავსების სერვისების ოპერატიული აღრიცხვის, ოთახების რაოდენობის 

                                                            
15 UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR THE LODGING INDUSTRY (USALI) 
https://www.hftp.org/hospitality_resources/usali_guide/ [L. s. 11.03.22]. 
16 იქვე. 
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დაჯავშნასა და გაყიდვის მონაცემებზე, რისი შესრულებაც სწორედ USALI-ის     სტანდარეტების 
დანერგვით შეიძლება განხორციელდეს.  

 ნაშრომში განხილულია USALI-ის სტანდარტების გამოყენების მნიშვნელობა  საქართველოს  
სასტუმრო ინდუსტრიაში, რადგანაც იგი აღრიცხვის ყველა შიდა და გარე მომხმარებელისათვის  
საჭირო და ზუსტი   ინფორმაციის  დაუყოვნებლივ მიწოდების საშუალებას იძლევა, რაც საჭიროა  
განთავსების ინდუსტრიაში საჭირო ოპერატიული გადაწყვეტილებების მისაღებად. 

საკვანძო სიტყვები:  ანგარიშების ერთიანი სისტემა, საერთაშორისო სტანდარტი, განთავსების 
ინდუსტრია,  ანალიზი და მართვა. 

 

Abstract 

The international standard USALI (Uniform System of Accounts for Lodging Industry) is a universal 
system of accounts for hotel analysis and management. In current accounting practice, it is easier to 
understand that this is a reference set of income, expenses, departments, positions, and reporting forms. 
It was established in 1926 by the American Hotel Association and has spread around the world. At this 
time a committee was set up to create and publish new publications. Since then the system has undergone 
many changes, several editions have been published but the principles of the system have remained 
unchanged. 

In response to numerous requests from small hotel and motel owners, the American Association of Hotels 
and Motels (AH&MA) has commissioned the National Association of Accountants (NAA) to adapt the 
existing system to the needs of small businesses and their specifics. Since then, the American Hotels & 
Accommodation Association (AH&LA) Finance Committee, AH & MA's successor, in partnership with 
Hospitality Financial and Technology Professionals (HFTP), regularly publishes new editions of the 
USALI system. Centuries of hotel management experience apply to hostels, mini-hotels, boarding houses, 
sanatoriums, etc. 

The main purpose of USALI is to provide operational information related to the accommodation industry 
to hotel owners, operators and other stakeholders. The specificity of accounting in hotel enterprises lies 
primarily in the fact that most of the accounting information is generated and partly processed by the 
hotel engineering and support services. Such services are required to maintain operational records, the 
data of which must be timely transferred to the accounting department, eventually grouped and processed 
there. The accuracy, timeliness of business transactions in the accounting of the hotel, and, consequently, 
the accuracy of the calculation and payment of taxes depends on the efficiency and reliability of such 
accounting. In particular, in determining the revenue from the sale of hotel services and the advances 
received, the accuracy of the reflection depends on the operational accounting of accommodation 
services, booking and number of rooms, which can be done by applying USALI standards. 

 The paper discusses the importance of applying USALI standards in the Georgian hotel industry, as it 
provides immediate and accurate information to all internal and external customers of the accounting, 
which is needed to make the necessary operational decisions in the accommodation industry. 

Keywords: Unified system of accounts, International standard, Hotel industry,  Analysis and management. 
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შესავალი 

სასტუმროს ინდუსტრია არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი, დინამიურად განვითარებადი 
სფერო, მაღალი კონკურენციის პირობებში. იმისათვის, რომ ბიზნესი იყოს წარმატებული, 
აუცილებელია მუდმივად კონტროლდებოდეს ბაზრის მდგომარეობა. დღეს იმდენად 
არასტაბილურია სასტურმო მომსახურების ბაზარი, რომ მენეჯმენტს უწევს სასტუმროს 
მუშაობის რეგულარული მონიტორინგი. სასტუმროში კარგად მოქმედი ბიუჯეტის სისტემა  
ეხმარება მენეჯერებს სწრაფად  შეამჩნიონ ცვლილებები საქმიან აქტივობებში.  

წარმატებულ სასტუმრო ბიზნესში, ხარჯებისა და შემოსავლების საბიუჯეტო პუნქტები 
ყოველდღიურად დგება, ანუ მმართველობითი ოპერაციული აღრიცხვა ტარდება ყოველ 
ფინანსურ დღეს, რასაც მოჰყვება ხარჯებისა და შემოსავლების ერთეულების დადგენა. 

USALI - ეს არის სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა ჩაიწეროს სასტუმროს  ყველა გეგმა და 
თვალყური ადევნოს მენენეჯერმა მათ განხორციელებას. მიაღწეული არის  თუ არა მიზანი, 
სასტუმროს მოგება სასურველ დონეზე. 

სასტუმროს ფინანსურ სისტემაში USALI სისტემის გამოყენების ყველაზე დიდი სარგებელი არის 
კარგად შემუშავებული, სტანდარტიზებული აღრიცხვისა და ანგარიშგების სისტემის 
ხელმისაწვდომობა, რომელიც საშუალებას იძლევა თანმიმდევრული, სწორი აღრიცხვა და 
შედარება სხვადასხვა პერიოდისა და ტრანზაქციის შედეგებთან. მმართველობითი ანგარიშგების 
ასეთი სისტემის დანერგვის უპირატესობა ასევე არის - ერთხელ დანერგვის  შემდეგ, მის 
საფუძველზე შეიძლება  განახორციელდეს  დაგეგმვა, ბიუჯეტირება და მიღწეული შედეგის 
შეფასება. 

USALI სისტემის გამოყენების მნიშვნელობა  სასტუმრო ინდუსტრიაში უკავშირდება: 

1. სასტუმროს მომსახურების მიწოდების ტექნოლოგიების განვითარებას (კერძოდ, 
გლობალური დაჯავშნისა და დაჯავშნის სისტემების გავრცელება); 

2. გარემოსდაცვითი სტანდარტებისადმი  გაზრდილ ყურადღებას (ეს ეხება ნარჩენების 
გამოყენების შესაძლებლობას, წყლისა და ელექტროენერგიის დაზოგვას და ა.შ.); 

3. გლობალიზაციის განვითარებას, მათ შორის სასტუმროების ქსელების განვითარებას, 
ფრანჩაიზინგის გავრცელებას; 

4. მომსახურების კლასტერულ მიწოდებას (კომპლექსური სასტუმრო პროდუქტის 
მიწოდებას); 

5. სერვისების პოპულარიზაციის არხების გაუმჯობესებას (მათ შორის, სოციალური 
ქსელების საშუალებით); 

6. შესრულების ინდიკატორების სისტემის შემუშავებას (საქმიანობების ხასიათის 
სირთულიდან გამომდინარე, მომხმარებელთა სურვილების გათვალისწინებით) და სხვა.  

 საერთაშორისო ქსელების სასტუმროებისთვის USALI-ს გამოყენება ჩვეულებრივი ბიზნეს 
პრაქტიკაა, დადგენილი სტანდარტით და კორპორატიული კულტურის კომპონენტით, 
ქართული ინვესტიციებით  აშენებული სასტუმროების ბიზნეს რეალობა კი  ისეთია, რომ მათი 
უმეტესობა არ იყენებს USALI-ს ყოველდღიურ პრაქტიკაში. სასტუმრო ბიზნესის ზრდის 
პირობებში, სასტუმროებმა უნდა უზრუნველყონ ფინანსური სტაბილურობა და 
დამოუკიდებლობა, და ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს სტაბილურ პოზიციას 
დინამიურ ბაზარზე მაღალ კონკურენტულ გარემოში, არის ოპერატიული და ფინანსური 
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ინფორმაციის სიჩქარე და ხარისხი, რომელიც გამოიყენება მმართველობითი  
გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

მმართველობითი აღრიცხვა და ბიუჯეტის სისტემა პასუხისმგებელია ბიზნესისთვის საჭირო 
ინფორმაციის მიწოდებაზე. კარგად ჩამოყალიბებული სისტემა საშუალებას იძლევა  
განისაზღვროს  ბიზნესის ცალკეული მიმართულებები და კომპანიის განყოფილებები, 
გაკონტროლდეს  ხარჯები, დაიგეგმოს შემოსავალი, ხარჯები დეპარტამენტების ბიუჯეტების 
მიხედვით და შეუდარდეს  შედეგები ერთმანეთს. 

საქართველოს სასტუმროებში USALI-ს დანერგვა  მოგვცემს  მართვის, ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და საგადასახადო ანგარიშგების გენერირების საშუალებას, დამატებითი შრომითი 
დანახარჯებისა და ზოგიერთი ფუნქციის დუბლირების გარეშე. USALI-ს მიერ მოწოდებული 
დეტალური აღრიცხვა და ანგარიშების სწრაფი წარმოქმნისთვის „დარიცხვის“ მეთოდის 
გამოყენება შესაძლებელს ხდის ადრეულ ეტაპზე ბუღალტრული აღრიცხვის ხარვეზებისა და 
შეცდომების, ან გეგმიდან გადახრის იდენტიფიცირებას.  
უცხოური გამოცდილება ადასტურებს რომ, USALI-ს მიზანშეწონილობა და ეფექტიანობა არ არის 
დამოკიდებული სასტუმროს ზომაზე, მისი სარგებლიანობა მტკიცდება მცირე, სასტუმროების 
ფორმატშიც. 
ქართულ სასტუმროებში  USALI-ის გამოყენება ნიშნავს, მენეჯერებმა  მოიპოვონ ობიექტური და 
მიუკერძოებელი ინფორმაცია სასტუმრო საწარმოების ეფექტიანობაზე, დაალაგონ  სამუშაოები 
მონაცემთა აღრიცხვის სისტემაში და შეიმუშავოს ანგარიშგების სტანდარტები, 
გათავისუფლდნენ  Excel-ში საბუღალტრო სისტემიდან მონაცემების ხელით შეყვანისა და 
შეწყვეტის რუტინისაგან, რითაც გამოთავისუფლდება  დრო,  გაუმჯობესდება შედეგების 
ანალიზი, საბოლოო ჯამში კი დროულად იქნება მიღებული სწორი მმართველობითი 
გადაწყვეტილებები. 
 

1. USALI-ს      სტანდარტები 

USALI-ს სტანდარტები არის რეკომენდაციების ერთობლიობა სტუმართმოყვარეობის 
საწარმოების მართვისა და შეფასებისთვის. 1961 წლამდე სტანდარტების გამოყენება მხოლოდ 
დიდ სასტუმროებს შეეძლოთ, მაგრამ მცირე სასტუმროების მფლობელთა   თხოვნის შემდეგ, 
ამერიკის სასტუმროებისა და მოტელების ასოციაციამ (AH&MA) დაავალა ბუღალტერთა 
ეროვნულ ასოციაციას (NAA) არსებული სისტემის ადაპტირება მოეხდინა მცირე ბიზნესისთვის. 
მას შემდეგ, ამერიკული სასტუმროებისა და განთავსების ასოციაციის (AH&LA) ფინანსური 
კომიტეტი, AH&MA-ს მემკვიდრე, Hospitality Financial and Technology Professionals-თან (HFTP) 
თანამშრომლობით, რეგულარულად აქვეყნებს USALI-ის სისტემის ახალ გამოცემებს. 2014  წელს 
გამოვიდა  ბოლო მე-11 გამოცემა,  USALI -ის  მე-12  შესწორებული გამოცემა დაგეგმილია 2022 
წლის შემოდგომაზე გამოვიდეს. მისი ელექტრონული საძიებო ვერსიით, USALI გახდა 
ტექნოლოგიური ნახტომი 21-ე საუკუნის.17 

USALI-ს  სტანდარტები ეფუძნება მრავალი სასტუმრო კომპლექსის გამოცდილებას და ისინი 
შემუშავებულია სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიის სპეციალისტების მიერ. სწორედ იმიტომ, 

                                                            
17 A History of the USALI. https://www.costar.com/article/1224925858/a-history-of-the-usali [L. s. 11.03.22]. 
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რომ USALI სტანდარტები იძლევა ერთიან საფუძველს მათი შესრულების ადეკვატური 
შედარებისთვის, დღეს   სასტუმროები მთელ მსოფლიოში იყენებენ მათ. 

ნებისმიერ სასტუმრო კომპლექსს სჭირდება ეფექტიანობის შეფასება. ყველაზე ხშირად 
სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიაში რეალური შედეგები შედარებულია სამი ძირითადი 
კომპონენტის მიხედვით.  

1. პირველი - ფაქტობრივი მონაცემების შედარება სასტუმროს წინა პერიოდის საქმიანობის 
შედეგებთან, რაც საშუალებას აძლევს მფლობელს დაინახოს თავისი ბიზნესის 
განვითარების ტენდენციები.  

2. მეორე - მიმდინარე მაჩვენებლების შედარება დაგეგმილ ბიუჯეტთან - შესაძლებელს 
ხდის სასტუმრო კომპლექსის გეგმა-ფაქტის ანალიზის ფორმირების.  

3. მესამე კომპონენტი კი მისი საქმიანობის რეალური შედეგების სხვა სასტუმროების 
შედეგებთან შედარებაა. 

USALI -ის  სტანდარტის პრინციპებია: 
1. ცალკე აღრიცხვა განთავსების საშუალებების  ყველა განყოფილებისთვის; 
2. ანგარიშებში ყველა მონაცემი აისახება ინდიკატორების სახით; 
3. მზა ბიუჯეტის მოდელი ხელს უწყობს სასტუმროს საქმიანობის განხორციელებას და 

კონტროლს. 

USALI-ს  სისტემაში მთავარი პრინციპია პასუხისმგებლობის ცენტრის კონცეფცია, რომელიც 
შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც შემოსავლების ცენტრი, ასევე ხარჯების ცენტრი. 
მთელი სასტუმრო დაყოფილია განყოფილებებად, რომელთაგან თითოეული პასუხისმგებელია 
შემოსავლების ან/და ხარჯების საკუთარ ბლოკზე. ამ დეპარტამენტების საქმიანობის შესახებ 
ანგარიშების საფუძველზე გამოითვლება და ანალიზდება სტანდარტული ინდიკატორების 
ნაკრები, მათ შორის მომსახურების ერთეულის ღირებულება, წყვეტის წერტილი და სხვა. 
იმისდა მიუხედავად, რომ პრინციპები, რომლითაც ხელმძღვანელობდნენ სისტემის ავტორები 
დღემდე უცვლელი რჩება, USALI არაერთხელ შეიცვალა თავისი ისტორიის მანძილზე, რათა 
შეექმნა ყველაზე ოპტიმალური სააღრიცხვო სისტემა. ასე, მაგალითად, სისტემის მე-9 გამოცემის 
გამოშვებამდე, ხარჯები სასტუმროს გახსნამდე, მათ შორის არამატერიალური აქტივების 
ხარჯები (მაგ.სასტუმროს პერსონალის ტრენინგი ), ტრადიციულად მოიხსენიება როგორც 
„წინასწარ გახსნის ხარჯი“ და აისახება ბალანსზე „სხვა აქტივის“ განყოფილებაში. შედეგად, ეს 
აქტივები გაუფასურდა 3-5 წლის განმავლობაში. მე-9 გამოცემაში გადაწყდა, რომ ეს ხარჯები არ 
ჩაეთვალათ აქტივებად და, შესაბამისად, ჩამოეწერათ ისინი ერთხელ სრულად, ამორტიზაციის 
გარეშე. 

USALI საერთაშორისო სტანდარტი გვთავაზობს მენეჯერმა  აირჩიოს მისაღები გზა  ხარჯების 
აღრიცხვის  განაწილებისთვის: 

1. შესაძლებელია განაწილდეს  პასუხისმგებლობა ეკონომიკური სამსახურის 
თანამშრომლებს შორის (სურვილის შემთხვევაში, მაგალიათად, სახელფასო ნაწილის 
გაზრდა). ამ შემთხვევაში ხარჯები აისახება პუნქტში  - ხელფასი; 

2. შეიძლება გაფორმდეს  ხელშეკრულება ან საჭირო გახდეს  დროებითი თანამშრომლების 
დაქირავება  და მათი ასახვა   - ხარჯები კონტრაქტით , იჯარით და აუთსორსირებულ 
შრომით /გადახდა ხელშეკრულებით; 
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3. სასტუმრომ დადოს ხელშეკრულება დასუფთავების კომპანიასთან მომსახურების 
გაწევისთვის. ასეთი ხარჯები ნაჩვენები იქნება სხვა ხარჯების / საკონტრაქტო სერვისების 
ქვეშ  და სხვ. 

ანგარიშგების სტანდარტიზაცია გულისხმობს რეგულაციების გამოყენებას სასტუმრო  საწარმოს 
ყველა სტრუქტურის მუშაობაში და თუ არსებობს რეგულაცია, მაშინ მენეჯმენტს შეუძლია 
დროულად უპასუხოს ცვლილებებს და გავლენა მოახდინოს სასურველ ინდიკატორზე. 
შესაბამისად, თუ რამდენიმე სასტუმროა, შესაძლებელია შედარდეს მათთვის ინდიკატორები და 
მიღებულ იქნას სწორი მმართველობითი  გადაწყვეტილებები. 

 

2. USALI -ს    სტანდარტის სტრუქტურა 

საერთაშორისო სტანდარტი შესაძლებელს ხდის მიმდინარე და წინა პერიოდების მონაცემების 
გაანალიზებას. ანგარიშგება ხელმისაწვდომია როგორც პროცენტული, ასევე ღირებულებითი 
მაჩვენებლებით. იგი მოიცავს: 

1. ფინანსურ; 
2. საოპერაციო; 
3. სასტუმროს მიმდინარე საქმიანობის მაჩვენებლებს; 
4. სასტუმროს კატალოგის შაბლონებს; 
5. ბიუჯეტირების სახეებს და სტრუქტურას. 

სასტუმროს ბიუჯეტი არის ფინანსური გეგმის ფორმირების, ანალიზისა და კონტროლის 
საშუალება. ეს არის მენეჯმენტის აღრიცხვის ერთ-ერთი მიმართულება. ბიუჯეტის შედგენის 
მიზანია საწარმოს მთლიანობაში და ცალ-ცალკე ყველა დეპარტამენტის საქმიანობის გეგმის 
შემუშავება. როგორც წესი, ასეთი გეგმა ყალიბდება 12 თვის განმავლობაში. იმისათვის, რომ 
ბიუჯეტის სისტემამ წარმატებით იმუშაოს, USALI- ის სტანდარტი იდეალურად უმკლავდება 
ბიუჯეტის სისტემის ფორმირებას. იგი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც მინი-
სასტუმროებისთვის, ასევე სასტუმროების ქსელებისთვის. ბიუჯეტის მოდელში შეიძლება 
შევიდეს შემდეგი ტიპები: 

სასტუმროს ფინანსური ბიუჯეტი არის შემოსავლებისა და ხარჯების ბიუჯეტი, შემოსავლებისა 
და ხარჯების ბალანსი, ფულადი სახსრების ნაკადის ბიუჯეტი. ისინი შეიცავს პასუხს ყველა 
კითხვაზე, რომელიც დაკავშირებულია მთლიანად კომპანიის საქმიანობასთან, განსაზღვრულ 
ვადაში; 

სასტუმროს საოპერაციო ბიუჯეტი - ინფორმაცია შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ 
ცალკეული განყოფილებების კონკრეტული პუნქტებისთვის, რომლებისთვისაც იანგარიშება 
ფინანსური  შედეგი. ყველა განყოფილება რეგისტრირებულია USALI სტანდარტში. მაგალითად, 
საცხოვრებელი, კვება, სპა, პარკინგი, ქონების მოვლა, ადმინისტრაციული ხარჯები და ა.შ. 
საოპერაციო ანგარიშებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე მართვისათვის  ბევრად 
უფრო ადვილია მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად სამუშაოს კორექტირების 
შესახებ. 

ფინანსური პასუხისმგებლობის ცენტრები. სასტუმროს სტრუქტურის ფორმირების დროს 
ყველაზე მიზანშეწონილია  ფინანსური პასუხისმგებლობის ცენტრებად (CFD) დაყოფა. 
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თითოეული FRC-ის (The Financial Reporting Council (FRC)-- ცდილობს ხელი შეუწყოს ბიზნესში 
გამჭვირვალობასა და მთლიანობას, მიზნად ისახავს ინვესტორებს და სხვებს რომლებიც 
ეყრდნობიან კომპანიის ანგარიშებს, აუდიტს და მაღალი ხარისხის რისკების მართვას) არსი არის 
გავლენა სასტუმროს მოგებაზე. ეს შეიძლება იყოს შემოსავლის გამომუშავება, ან გარკვეული 
ხარჯების აღრიცხვა. უფრო მეტიც, თითოეული CFD-ის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია მის 
ქმედებებზე. ამის გარეშე ბიუჯეტის სისტემა შეუძლებელია არსებობდეს. აქტივობების შეფასება 
ხორციელდება ცალკეული  საფეხურზე. ეს გავლენას ახდენს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების 
სიჩქარესა და ვალიდობაზე. 

CFD-ად დაყოფა იძლევა შესაძლებლობას მოხდეს: 

1. სამუშაოს შედეგის შეფასება; 
2. მუშაობის  მიმართულებების  კოორდინაცია; 
3. ხარჯების დეცენტრალიზაცია; 
4. განყოფილებების ხელმძღვანელებისთვის მოტივაციის ჩამოყალიბება. 
სტრუქტურა შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ერთეულებს, როგორიცაა: 
1. საცხოვრებელი; 
2. საჭმელი და სასმელი; 
3. სპა და სპორტული დარბაზი; 
4. პარკინგი; 
5. სხვა მომგებიანი სფეროები; 
6. ზოგადი და ადმინისტრაციული მიმართულებები; 
7. ექსპლუატაცია; 
8. სამრეცხაო და ა.შ.  

USALI  სისტემაში CFD-ები წინასწარ არის განსაზღვრული. ახალი არაფრის გამოგონება არ არის 
საჭირო.  სასტუმროს ბიუჯეტის დაგეგმვის   მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებია:18 

1. საშუალო შემოსავალი ხელმისაწვდომი ოთახიდან (RevPAR); 
2. ნომრის საშუალო ფასი ( average room rate); 
3. შემოსავლები  სანომრო ფონდიდან; 
4. რეალიზებული ნომრებიდან შემოსავლები;  
5. ვიზიტის საშუალო ფასი; 
6. გაყიდული პროდუქციის ღირებულება; 
7. შრომის (ხელფასის)  ხარჯების წილი; 
8. გადახდისუნარიანობა და ფინანსური სტაბილურობა; 
9. რენტაბელობა (მოგების მარჟის კოეფიციენტი,  კაპიტალის უკუგების კოეფიციენტი, 

აქტივების ბრუნვის  კოეფიციენტი, ძირითადი საშუალებების უკუგების კოეფიციენტი და 
ა.შ.). 

ბიუჯეტის რეგულაცია. ბიუჯეტის რეგულაცია შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ 
უნდა მოხდეს ბიუჯეტირება. პროცესი თავისთავად რთულია. ამიტომ ყველა რეგულაციის 
დადგენისას ღირს მართვისა და მოტივაციის სისტემების გათვალისწინება. ზოგადად, ბიუჯეტის 
რეგულაციები ძალიან ჰგავს სასტუმროს ბიზნესის უმეტესობას. განსხვავებები შეიძლება იყოს 
კოორდინაციის, დეკოდირების გეგმების სიღრმეში. საბიუჯეტო რეგულაციებს შეიძლება 

                                                            
18 Uniform System of Accounts for Lodging Industry 2014. 184-185, https://fliphtml5.com/obdfg/yycw/basic [L. s. 09.02.2022]. 
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ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული ვარიანტები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იგი 
შეიცავს ბიუჯეტის შედგენის ყველა ასპექტს, დაგეგმვიდან პასუხისმგებელი პირების 
განსაზღვრამდე. 

რეგულირების ვარიანტებია: 

1. სასტუმროს ფინანსური სტრუქტურის რეგულირება; 

2. ბიუჯეტის რეგულაცია; 

3. სასტუმროს განვითარების პროექტების რეგულირება; 

4. ბიუჯეტირების პროცესი. 

ვინაიდან ბიუჯეტის შედგენის პროცესი არ არის სწრაფი პროცესი, უნდა შედგეს სამუშაო 
გრაფიკი  არაუგვიანეს ოქტომბრისა. იგი შეიცავს: ვადებს, დამტკიცების პროცედურას, 
პასუხისმგებელ პირებს და ა.შ. USALI-ს იდეა არის ის, რომ ანგარიშის სტანდარტულ ფორმაში 
არის დაგეგმილი ინდიკატორები  ფაქტობრივი დროის სხვადასხვა პერიოდისთვის. ეს არის 
ბიუჯეტის სისტემა. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც აღწერილია 
შემოსავლისა და ხარჯის ყველა ელემენტი,  შეიძლება გამოყენებულ იქნას განმარტებები 
როგორც დაგეგმვისას, ასევე რეალური მონაცემების შეგროვებისას. ეს შესაძლებელს ხდის 
პროცესში ყველა მონაწილე ერთნაირი პირობებით ფუნქციონირებდეს.  

USALI-ს სტანდარტში ათასზე მეტი განსხვავებული მაჩვენებელია. როგორც წესი, სასტუმროები 
ყველაფერს არ იყენებენ, ეს  დამოკიდებულია  სასტუმრო საწარმოს მასშტაბებზე. USALI-ს 
უპირატესობა ის არის, რომ ანგარიშგების სტანდარტი შესაფერისია ყველა საწარმოსთვის, ეს 
იქნება  - მცირე, დიდი და ქსელური. აქ არის ძირითადი ოპერატიული ინდიკატორები 
სტანდარტის მიხედვით: ხელმისაწვდომი ოთახები, გაყიდული ოთახები, დატვირთვის 
მაჩვენებელი; ADR: (ოთახის საშუალო ფასი) Rooms RevPAR: (შემოსავლები NF-ის გაყიდვიდან) 
სულ RevPAR: (სულ შემოსავალი). თითოეული ინდიკატორი შედგება სხვადასხვა თანმხლები 
ინდიკატორებისგან და აქვს სტრუქტურა19. 

 

3. USALI-ს    განხორციელების    ეტაპები  და ბიუჯეტის   შესრულების კონტროლი 

USALI-ს თავისებურება ის არის, რომ აბსოლუტურად ყველა ანგარიშს აქვს  თავისი სამიზნე. 
მთელი პროცესი რეკომენდირებულია დაიყოს ხუთ ეტაპად: 20 

ეტაპი 1.  ახალი ფინანსური წლის მიზნებისა და ამოცანების დასახვა. ფორმირების ორი მიდგომა 
არსებობს: ინფორმაციის შეგროვება CFD-დან, ან დადგენილი მენეჯმენტის მიერ. ბაზრის 
სიტუაციიდან, აღჭურვილობის, მიმდინარე ხარჯების, სტუმრების დაგეგმილი რაოდენობის და 
ა.შ. საფუძველზე, ამ დროს ხდება ყველა ინფორმაციის გაერთიანება და ვიღებთ საერთო 
შეფასებას. თუ გეგმებს ადგენს მენეჯმენტი, მაშინ საბოლოო მიზანი მაშინვე დგინდება. შემდეგ 
მოდის პასუხისმგებლობის განაწილება პასუხისმგებელ პირებს შორის. პირველი ეტაპის 
შედეგია პროგნოზირებადი ბიუჯეტის მოდელის ფორმირება. 

                                                            
19 Uniform System of Accounts for Lodging Industry 2014. 184-185, https://fliphtml5.com/obdfg/yycw/basic [L. s. 09.02.2022].  
20 იქვე 20-21. 
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ეტაპი 2.   შემოსავლებისა და საოპერაციო ხარჯების ბიუჯეტების ფორმირება თითოეული CFD-
სთვის გაყიდვების გეგმისა და ბიუჯეტის მონაცემების საფუძველზე. 

ეტაპი 3.  ყალიბდება მთლიანი ხარჯთაღრიცხვა და სასტუმროს ყველა დეპარტამენტის 
განვითარების ბიუჯეტები. ეს ეხება იმ სფეროებს, რომლებსაც სასტუმროს მოგება არ მოაქვს, 
მაგრამ მათ გარეშე მისი მუშაობა შეუძლებელია. ეს განყოფილებებია: მარკეტინგის 
განყოფილება, ადამიანური რესურსების  განყოფილება, ტექნიკური დახმარების სამსახური, 
მომარაგების სამსახური და ა.შ. 

ეტაპი 4. ამ ეტაპზე ყველა ბიუჯეტი კოორდინირებული და დამტკიცებულია. 

ეტაპი 5.  იქმნება სასტუმროს კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტის შედგენის პროცესი არც თუ ისე მარტივია, ამის წყალობით 
შესაძლებელია კომპანიის მიზნების მიღწევა. ძალზედ მნიშვნელოვანია  შემოსავლებისა და 
ხარჯების პროგნოზი სასტუმროში  -  პროგნოზი არ არის მხოლოდ ვარაუდი, თუ როგორ და რა 
მოხდება. ეს არის სასტუმროს მართვის ნათელი ინსტრუმენტი. სწორი მეთოდების გამოყენებით, 
შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ ბაზრის სიტუაციის გაგებაში. ხარჯების მართვის სისტემაში 
პროგნოზირება ასევე დიდ როლს თამაშობს. პროგნოზის პირველი დონეა ყველა ანგარიშის 
ანალიზი, კონკურენტების შესწავლა, ინფორმაციის შეგროვება დაჯავშნის განყოფილებებიდან 
(სასტუმროს დატვირთვის კოეფიციენტი, სეზონის გათვალისწინება) და ა.შ. 

მაგალითად, მომხმარებელთა დიდი ნაკადის პერიოდში, ღირს ფასების გაზრდა. იმის ცოდნა, 
თუ რომელ პერიოდშია მეტი სტუმარი და რომელში ნაკლები, შესაძლებელია სასტუმროს 
მოგების ნორმალიზება, რათა რეცესიის დროს სასტუმრომ ზარალში არ იმუშაოს. USALI-ში 
დატვირთვის პროგნოზი შეიძლება გამოითვალოს ADR-ის (საშუალო დღიური მაჩვენებელი) 
გამოყენებით. ამ ინდიკატორის გაანგარიშების შემდეგ ვიღებთ დატვირთვისა და შემოსავლის 
პროგნოზის პროცენტს.   

შემოსავლის პროგნოზი ხელს შეუწყობს მომავალი პერიოდის ხარჯების ოპტიმიზაციას.  ასევე 
შესაძლებელია  განისაზღვროს  მოსალოდნელი მოგების დონე ყველა სფეროში: საცხოვრებელი,  
ქირა,  კვება,  ღონისძიებები, პარკინგი და ა.შ. 

„თუ სასტუმრო პირველი დღე არ არის გახსნილი, პირდაპირი კავშირია დატვირთვის პროცენტსა 
და ხარჯებს შორის. ხარჯები ცვალებადი და ფიქსირებულია - ეს არის ფინანსური მოდელი. 
სასტუმრო ბიზნესში, გამოიყენება ეს ფინანსური მოდელი, რათა მოხდეს ხარჯების 
დამოკიდებულება დატვირთვაზე და ავტომატიზაციაზე. ეს ხელს უწყობს იმ მომენტს, როდესაც 
პროგნოზები შეიცვლება, ხარჯების რაოდენობა ავტომატურად გადაითვლება“.  

შემოსავლებისა და ხარჯების პროგნოზირების პერიოდი შეიძლება იყოს სრულიად 
განსხვავებული: თვე, ექვსი თვე, წელი და ა.შ. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა 
შედეგებია საჭირო. მაგრამ იმის გამო  რომ,  საქონლისა და მომსახურების ფასები მუდმივად 
იცვლება და მათ შესახებ ძალიან ადრე ინფორმაციის ცოდნა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ საჭირო 
იყოს. 

მნიშვნელოვანია  სწორი მეთოდის არჩევა  შემოსავლისა და ხარჯების პროგნოზირებისთვის. ის 
უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ დამოწმებულ მონაცემებს. ამის წყალობით,  შეუსაბამობა რეალურ 
ინფორმაციასთან მინიმალური იქნება. 
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ბიუჯეტის კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. USALI სტანდარტი უბრალოდ და 
ნათლად აჩვენებს ყველა ინდიკატორს, როგორც თითოეული პასუხისმგებლობის ცენტრისთვის, 
ასევე ზოგადად. არის ინდიკატორები, რომელთა ანალიზიც შესაძლებელია ყოველდღიურად 
(შემოსავლების ინდიკატორები), არის ისეთებიც, რომელთა შედარებაც საჭიროა თვეში ერთხელ. 
ეს მოიცავს ყველა ხარჯს და ა.შ.   

თითოეული CFD-მა  თავისებურად უნდა აკონტროლოს ფაქტობრივი და დაგეგმილი 
ინდიკატორები. იყო თუ არა გადახრები? ანგარიში დაუყოვნებლივ აჩვენებს, თუ რომელი 
მუხლაბია წარუმატებელი. შედეგად, მაკორექტირებელი მოქმედება შეიძლება სწრაფად 
განხორციელდეს.21 

სასტუმროს მასშტაბის მიუხედავად, სტანდარტი შეიძლება "მორგებული" იყოს სასტუმროს 
ზომაზე. USALI სისტემა იმდენად დიდია, შეიძლება არჩეულ იქნას  ყველაფერი, რაც მას  
მოერგება.  სასტუმრო შეიძლება გაიზარდოს და ნებისმიერ მომენტში შეიძლება საჭირო გახდეს 
შეუდარდეს სამუშაო კონკურენტებისას ან მოხდეს  ბიზნესის გაფართოება. და როცა ასეთი 
სისტემა არ არსებობს, საკმაოდ რთულია ამ ყველაფრის წარმოება. USALI   ანგარიშების სისტემის 
დაუყოვნებლივ გამოყენებით, არ არის  საჭირო რაიმეს გადაკეთება ან კონფიგურაცია, 
ყველაფერი უკვე მზად არის გამოსაყენებლად და წარმატებული მუშაობისთვის. 
 

4. განთავსების  ინდუსტრიის   შემოსავლებისა  და ხარჯების  წყაროები 

განთავსების ინდუსტრიაში,  მუშაობის პროცესში წარმოქმნილ ანგარიშგებას აქვს დიდი 
მოცულობა,  რომელსაც ამ სფეროს სპეციფიკა ახასიათებს.  სასტუმროს მენეჯერებს  უნდა 
შეეძლოს მონაცემთა სწორად ინტერპრეტაცია, რათა გაანალიზონ, გააკონტროლონ და მართონ 
სასტუმროს მომსახურების მიწოდების პროცესი.  სასტუმროების საერთაშორისო ქსელში 
შემავალ სასტუმროებში მთავარი მახასიათებელია,  ბუღალტრული აღრიცხვის რეალურ დროში 
განხორციელება. სასტუმროს OPERA-ის მართვის  სისტემაში პირველადი სააღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მონაცემთა ბლოკი საშუალებას იძლევა შემდგომში ჩამოყალიბდეს  აღრიცხვის 
საფუძველი თვის, კვარტალის, ნახევარი წლის და  წლისთვის.  ანგარიშგება ემსახურება 
ფინანსური გეგმის შედგენას ინფლაციის ინდექსის კორექტირების გათვალისწინებით. 

განთავსების ინდუსტრიაში შემოსავლის წყაროებია : 

1). ოთახების რაოდენობა, საანგარიშგებო დოკუმენტაცია შეიცავს მონაცემებს სასტუმრო 
პროდუქტის ბირთვის - გარკვეული კატეგორიის განთავსების ობიექტების  ოთახების 
გაყიდვიდან და ექსპლუატაციიდან მიღებული ხარჯებისა და შემოსავლების შესახებ; 

შემოსავალი სასტუმროში  მომხმარებელთა სხვადასხვა სეგმენტის განთავსებიდან : 

1. სასტუმროს ნომრების საცალო გაყიდვიდან  - სასტუმროს ძირითადი პროდუქტის 
საცალო ვაჭრობა სეზონის შესაბამის ფასად არის ძირითადი შეთავაზება სასტუმრო 
მომსახურების ბაზარზე. ოთახების გაყიდვა სრული ფასით (ფასდაკლების გარეშე), ბონუს 
ლოიალობის პროგრამაში მომხმარებლების მონაწილეობის გარეშე. ეს არის ტარიფი, რომელიც 
ყოველთვის ხელმისაწვდომია, როცა სასტუმროს ნომრები თავისუფალია; 

                                                            
21 Uniform System of Accounts for Lodging Industry 2014.  85-87, https://fliphtml5.com/obdfg/yycw/basic [L. s. 09.02.2022]. 
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2. ნომრების გაყიდვა ფასდაკლებით - ნომრების გაყიდვა ფასდაკლებით  ნიშნავს ფასების 
ხელმისაწვდომობას მომხმარებლების ფართო აუდიტორიისთვის (სტუმრები არ მიეკუთვნებიან 
სპეციალურ სეგმენტებსა და ჯგუფებს). ეს ის მომხმარებლები არიან, რომლებსაც შეუძლიათ 
უფრო დაბალი ფასის გადახდა. შესაძლებელია ფასდაკლება: ოთახის წინასწარ გადახდაზე; 
სასტუმროს ლოიალობის პროგრამის ფასდაკლებები; ტურისტული აგენტის ფასდაკლებები და 
სხვ; 
3. ნომრების გაყიდვა შეთანხმებით (შეთანხმებული ტარიფი არის ოთახების შეთავაზება 
განსხვავებული ტარიფებით, კორპორატიული ხელშეკრულებების გაფორმებით. ამ ტარიფის 
მისაღებად, სტუმარმა უნდა დაადასტუროს, რომ ეკუთვნის კომპანიას ან ორგანიზაციას, 
რომელთანაც სასტუმრომ გააფორმა ხელშეკრულება ფასდაკლებით განთავსებაზე.) 
4. ნომრების გაყიდვა შესაბამისი ტარიფებით (ტარიფი ითვალისწინებს, რომ მომხმარებელი 
მიეკუთვნებოდეს  გარკვეულ კატეგორიას. რეგისტრაციისას საჭიროა სტუმრის იდენტიფიკაცია: 
მაგალითად, მომხმარებლი მიეკუთვნება „ნომრის ინკლუზიურ მომხმარებელს“, „სასტუმროს 
სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომელს, რომელიც შედის სასტუმროების საერთაშორისო 
ქსელში“და სხვ.) 
5. ნომრების გაყიდვა საბითუმო ფასებში (საბითუმო ტარიფი, როგორც წესი, ეძლევა 
მოგზაურებს,ტურისტებს  საშუალო დონის განთავსების საშუალებებში ან ქარავანინგის 
დაქირავებისას. ტარიფი არ არის გამჟღავნებული სტუმრებისათვის და დამოკიდებულია 
განთავსების  ობიექტების  რეალურ მოთხოვნაზე). 
სასტუმროს   შემოსავალი  ჯგუფური ტურისტების განთავსებისას: 
1.     კორპორატიული განთავსება - კორპორატიული, სახელშეკრულებო განაკვეთი 
რომელიც დაკავშირებულია ცალკეულ ინდუსტრიებთან (ვაჭრობა, ჯანდაცვა, ფინანსური და 
სადაზღვევო კომპანიები, პროფესიული სპორტული გუნდები, ლოჯისტიკური კომპანიები); 
2. ასოციაციის კლიენტების განთავსება სასტუმროსთან შეთანხმებით - პროფესიონალური 
ასოციაციების, გილდიების მიერ კლიენტებისთვის შეთავაზებული სასტუმრო ოთახების 
ბლოკის საპროცენტო განაკვეთის დონე; 
3. ტუროპერატორების მიერ სასტუმროს ნომრების საბითუმო გაყიდვა - შეთანხმებული 
ტარიფი ოთახების ბლოკისთვის, რომლებსაც ტუროპერატორები სთავაზობენ საბითუმო 
მომხმარებლებს. ტურის პაკეტები შემოთავაზებულია ჯგუფებისთვის, ტურისტების 
სპეციალური ჯგუფებისთვის; 
4. SMERF - SMERF (Social, Military, Educational, Religious, Fraternal) - საკონტრაქტო ტარიფი  
ოთახების ბლოკისთვის, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების განთავსებისას (სოციალურად 
დაუცველები, დევნილები, ბავშვები,სტუდენტები,სპორტსმენები  და სხვ გაერთიანებები), ანუ 
დასაქმებისა და საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში წევრობის კლიენტები.22 

2) კვების ობიექტების (რესტორანი, ბარი, ბუფეტი, ბუფეტის სერვისი) დანიშნულების 
ანგარიშებში წარმოდგენილია  მონაცემები საცხოვრებელ ობიექტების კვების დაწესებულებაში  
გაწეული ხარჯებისა და შემოსავლების შესახებ; 

3) სტრუქტურული განყოფილებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  სტუმრებს დამატებით 
მომსახურებას. ამ ცენტრის მონაცემთა ანგარიში ასახავს შემოსავალსა და ხარჯებს, რომლებიც 
დაკავშირებულია ექსკლუზიურად იმ სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობასთან, 
რომლებიც ახორციელებენ დამატებით მომსახურებას. ამავდროულად, აუცილებელია 

                                                            
22 What Does SMERF Stand for in the Hotel Industry   https://hoteltechreport.com/news/smerf-sales [L. s. 09.02.2022]. 
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ბიუჯეტის დადგენა შემოსავლებისა და ხარჯების პუნქტებით მომსახურების თითოეული 
სფეროსთვის. მაგალითად, დიასახლისის სამსახურში შემავალი დამატებითი ფასიანი 
მომსახურებები: 

1. საცურაო აუზი: შიდა ან გარე საცურაო აუზი ცხელი წყლით ან მის გარეშე; 
2. ჯაკუზი: აუზი ან აბაზანა აღჭურვილი წყლის დუღილის მოწყობილობებით, 
3. საუნა: ხის კაბინა ცხელი მშრალი ჰაერით, 
4. ორთქლის აბაზანა: ოთახი ან სალონი ცხელი ორთქლით, 
5. სოლარიუმი: ბუნებრივი ან ხელოვნური გარუჯვის ადგილი; 
6. ფიტნეს დარბაზი:  შესაბამისად არჭურვილი სპორტული დარბაზი, ტრენაჟორებზე 

ვარჯიში;  საზოგადოებრივი სივრცე სპორტული ინვენტარით ვარჯიშისთვის 
მწვრთნელის მეთვალყურეობის ქვეშ; 

7. სპა-კურორტი: ტერიტორია ბუნებრივი სამკურნალო რესურსებით (მინერალური 
წყლები, ტალახი, კლიმატი და ა.შ.) და მათი გამოყენებისათვის აუცილებელი პირობები. 
ზოგიერთ ქვეყანაში სპა კურორტის სტატუსი საჭიროებს სპეციალურ დადასტურებას 
დადგენილი წესების შესაბამისად. 

8. ავტოსადგომი: დახურული ან ღია ადგილი; 
9. მინი-ბარი: მაცივარი გაცივებული სასმელებით, მინი-ბარის ასორტიმენტს შეიძლება 

დაემატოს მსუბუქი საჭმელები, თხილი, ჩიფსები, შოკოლადი და ა.შ.). 
10. დამატებითი სერვისების სწორად ჩამოყალიბებულმა პაკეტმა შეიძლება მნიშვნელოვნად 

გაზარდოს სასტუმროს მომგებიანობა; 

4) შენობების გაქირავების განყოფილება: ოფისებისთვის, სუვენირების მაღაზიებისთვის, 
ჯიხურებისათვის, ბანკომატებისთვის, სილამაზის სალონებისთვის. 

სასტუმროს  შემოსავლების  ცენტრები უშუალოდ არ არიან ჩართულნი სასტუმროს 
მომხმარებლების მომსახურებაში, ისინი მხარს უჭერენ წარმოებისა და მომსახურების 
პროცესებს. დეპარტამენტების (სერვისების) მენეჯმენტი პასუხისმგებელია შესაბამისი ხარჯების 
კონტროლზე და ორიენტირებულია მათ მინიმიზაციაზე. ამ პრინციპის შესაბამისად,  
განსაზღვრება  შემდეგი  ხარჯების წყაროები: 

1) ადმინისტრაციული ხარჯები. ანგარიში შეიცავს ინფორმაციას ძირითადად ზოგადი ხარჯების 
შესახებ, რომელიც ეხება მთლიანად სასტუმროს საქმიანობას და ცალსახად არ შეიძლება 
მიეკუთვნებოდეს სასტუმროს ხარჯების რომელიმე წყაროს; 
2) ხარჯები მარკეტინგის განყოფილებისთვის.  ანგარიში ასახავს ინფორმაციას ბაზარზე 
სასტუმროების მომსახურების პოპულარიზაციასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯის შესახებ.  
ანგარიშში  არის  ხარჯების კომპონენტებად დაყოფა: 
1. გაყიდვები (მიმდინარე საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები), 
2. რეკლამა და პოპულარიზაცია ბაზარზე (დანახარჯები დაჯგუფებულია სასტუმროს 
პროდუქტის მიზნობრივ ბაზარზე პოპულარიზაციის გზით); 
3. მოსაკრებლები და ანაზღაურება (აგროვებს საკომისიოს სპეციფიკურ მარკეტინგულ 
ხარჯებს და ანაზღაურებას სასტუმროს პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაციისთვის); 
3) ტექნიკური მომსახურების ხარჯები. ბიუჯეტი მოიცავს მნიშვნელოვან ხარჯებს და ასაბუთებს 
წყლის მოხმარებასთან, განათებასთან და გათბობასთან დაკავშირებულ ხარჯთაღრიცხვას. აქ 
დომინანტური ხარჯი არის კომუნალური გადასახადები; 
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4) პერსონალის განყოფილება. ეს ხარჯები გამოყოფილია დამატებითი ხარჯების ანალიზისთვის, 
რომლებიც დაკავშირებულია პერსონალის შენარჩუნებასა და განვითარებასთან. ასეთი ხარჯები 
მოიცავს ტრენინგების, სტაჟირების, მატერიალური წახალისების ხარჯებს სასტუმროს სრულ 
განაკვეთზე მომუშავე თანამშრომლებისთვის; 
5) ბუღალტერია. ეს სამსახური ითვალისწინებს საწარმოს საქმიანობის ფიქსირებულ ან 
დამოუკიდებელ გადასახადებს და ამორტიზაციას. ამ ხარჯთაღრიცხვის ცენტრის ანგარიში 
წარმოადგენს პუნქტების ნომენკლატურას, რომელიც მოიცავს სასტუმროს მიერ გადახდილ 
გადასახადებს, რომლის გაანგარიშების საფუძველია სასტუმროს საკუთრებაში არსებული 
ქონების ღირებულება (ქონების გადასახადი, მიწის გადასახადი, ტრანსპორტის გადასახადი), 
ასევე დარიცხული. ამორტიზაციის თანხები გრძელვადიან აქტივებზე. 

ხარჯებისა და შემოსავლების აღრიცხვის ამ მიდგომით საკმაოდ მარტივია სასტუმროს საწარმოს 
წამგებიანი განყოფილებებისა და სერვისების იდენტიფიცირება, რაც საშუალებას იძლევა  
დროულად იქნეს მიღებული  მმართველობითი  გადაწყვეტილებები მათი რეაბილიტაციისა და 
რეანიმაციის შესახებ, მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურიდან გასვლამდე. სასტუმროს 
პასუხისმგებლობის ცენტრების განსაზღვრა ხორციელდება სასტუმროს მართვის 
ორგანიზაციული სტრუქტურის, პერსონალის, შემოსავლისა და ხარჯების პუნქტების 
სტანდარტიზაციის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და მმართველობით ანგარიშგებაში ასახული 
სხვა ინდიკატორების, საფინანსო და ეკონომიკური საქმიანობის დაგეგმვის მიზნით ბიუჯეტის 
გამოყენების შესაბამისად.  რაც იძლევა საშუალებას განსაზღვროს მისი ეფექტიანობა  და 
კონტროლი. 

USALI საერთაშორისო სტანდარტის გამოყენება საშუალებას აძლევს სასტუმროებს და კვების 
დაწესებულებებს  „ისაუბრონ ერთ ენაზე“, დაადგინონ სასტუმრო ბიზნესის ძირითადი 
ინდიკატორები საერთო ალგორითმების გამოყენებით.  სასტუმრო ინდუსტრიაში  ანგარიშის 
შედგენა არის სერიოზული დაგეგმარების დოკუმენტის საფუძველი - ფინანსური გეგმა, 
ფინანსური ადმინისტრირების მთავარი ინსტრუმენტი. 

სასტუმროს ბიზნესში ფინანსური დაგეგმვა არის ყველაზე რთული პროცესი, რომელიც 
შექმნილია ფინანსური რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების პროცესების სისტემატურად 
მართვისთვის. ბიზნეს გეგმის სისტემატურ მომზადებასთან დაკავშირებით, ფინანსური გეგმა ამ 
სტრატეგიული ინსტრუმენტის სავალდებულო ნაწილია. 

ფინანსური გეგმების შედგენა GDC-ს საშუალებას აძლევს გადაჭრას შემდეგი ამოცანები: 

1. სასტუმროს დაფინანსების შიდა წყაროების და შიდა რეზერვების იდენტიფიცირება 
ფინანსური რესურსების საკუთარი წყაროების შესავსებად (გაუნაწილებელი მოგება, 
ამორტიზაციის ფონდი); 
2. ფინანსურ ბაზარზე გარე წყაროებიდან ფინანსური რესურსების მოზიდვის 
ალტერნატიული არხების მოძიება და შერჩევა (საბანკო სესხები, საწარმოების 
ურთიერთდაკრედიტება, შიდა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ერთობლივი 
სასტუმროების ქსელების შექმნა, სალიზინგო ოპერაციები); 
3. საწარმოს დროებით თავისუფალი ფინანსური რესურსების ოპტიმალურად მომგებიანი 
განთავსება (დეპოზიტები, საინვესტიციო საქმიანობა სხვა საწარმოებში); 
4. სასტუმროს ბიზნესის გაფართოებული მენეჯმენტის საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად და პერსონალის მუშაობის მოტივაციისთვის აუცილებელი ფულადი 
შემოსავლის მოცულობის, სტრუქტურის, გამოყენების მიმართულებების განსაზღვრა. 
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ფინანსური გეგმის საფუძველს წარმოადგენს საანგარიშო წლის  მონაცემები და პროგნოზული 
გამოთვლები სასტუმროს პროდუქტის, მომსახურებისა და  მომხმარებლებზე მიყიდვისთვის, 
ასევე გაყიდვების გეგმები ოთახების რაოდენობაზე, დაგეგმილი დატვირთვის კოეფიციენტისა 
და დაგეგმილი ფასების დონე, მოთხოვნის პროგნოზი და ბაზრის სხვა ფაქტორები. 

 

დასკვნა   

პირველად, ერთიანი USALI სისტემის შექმნის იდეა შესთავაზეს ნიუ-იორკის სასტუმროების 
ასოციაციის წევრებს და, ფაქტობრივად, ის იყო აშშ-ს სასტუმრო ინდუსტრიის ერთ-ერთი 
პირველი მცდელობა, შეემუშავებინა საერთო რეკომენდაციები ერთიანი ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები სასტუმროებში. რომელიც დრომ 
დაადასტურა რომ არის სასტუმროს  საწარმოების საქმიანობისათვის  ძალიან ეფექტიანი. 

სასტუმრო ბიზნესში მმართველობითი  ანგარიშგება ემსახურება სასტუმრო კომპლექსების 
სტრატეგიულ და ოპერატიულ მართვას. კომპეტენტურად წარმოდგენილი, სანდო და 
განახლებული ინფორმაცია სასტუმროს მენეჯმენტს აძლევს საშუალებას მიიღოს სწორი 
მენეჯერული გადაწყვეტილებები. სასტუმროს მენეჯერები, ყველა სამსახურისა და 
განყოფილების ხელმძღვანელები შეიძლება იყვნენ მმართველობითი ანგარიშგების 
მომხმარებლები, მაგრამ ტექნიკური დონის მენეჯერებისთვის საჭირო ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის მისი ზოგადი ხასიათის გამო. უმაღლესი 
მენეჯმენტისთვის მიწოდებული ინფორმაცია უფრო  ჩაკეტილ  ხასიათს ატარებს, რადგან ის, 
გარდა საჯარო ინფორმაციისა, შეიცავს კომერციულ საიდუმლოებებს. ნებისმიერი ბიზნესის 
საერთო მიზანი არის მოგების მიღება. სასტუმრო კომპლექსის ან სანატორიუმის მუშაობის 
შესაფასებლად საჭიროა გარკვეული საცნობარო წერტილი, რომელთანაც რეალური 
მაჩვენებლების შედარება შეიძლება. ყველაზე ხშირად შედარებისთვის იყენებენ სასტუმროს 
ბიუჯეტის მონაცემებს, სასტუმროს წინა პერიოდების საქმიანობის შედეგებს, კონკურენტების 
საქმიანობის შედეგებს. ამ შედარების მთავარი პუნქტი ის არის, რომ ყველა შედარებულ 
მნიშვნელობას უნდა ჰქონდეს ერთიანი საფუძველი, რაც საშუალებას მისცემს ადეკვატურ 
შედარებას. იმისათვის რომ გავიგოთ  სასტუმრო წამგებიანია თუ არა,  არის შესაძლებლობა, რომ 
სასტუმროს  დირექტორმა წარმოადგინოს მონაცემები, რომლებიც რეალობას არ შეესაბამება, 
განზრახ გააყალბოს მისი შესრულება. USALI სისტემა, თავისი „პასუხისმგებლობის ცენტრის“ 
კონცეფციით, საშუალებას   იძლევა  მიიღებულ იქნას  სასტუმროს  ფინანსური მდგომარეობის 
საბოლოო მაჩვენებლები არა მისი დირექტორისგან, არამედ საანგარიშო მონაცემების სახით- 
USALI სისტემიდან . 

ერთიანი USALI სისტემა შექმნილია  მენეჯმენტის  ისეთი ამოცანების ეფექტიანად 
გადასაჭრელად, როგორიცაა სასტუმროს განყოფილებების ეფექტიანობის განსაზღვრა, ხარჯების 
კონტროლი, თანამშრომელთა სამართლიანი წახალისების სისტემის შექმნა, შემოსავლების და 
ხარჯების დაგეგმვა დეპარტამენტების მიხედვით, საგადასახადო და ფინანსურ დაგეგმვაზე, 
ფასების გაანგარიშება. ანალიზი და ერთეულის ხარჯები. გარდა ამისა, USALI სტანდარტების 
საფუძველზე, ტარდება სასტუმრო კომპლექსებისა და სანატორიუმების საქმიანობის შედეგების 
სწორი შედარება. 

USALI მოდელის უპირატესობები სასტუმრო ბიზნესში აშკარაა, ის საშუალებას იძლევა: 
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1. უცხოელი მფლობელებისთვის გასაგები ანგარიშების შექმნა; 
2. ანგარიშების გენერირება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმავე და სხვადასხვა 

ქვეყანაში მდებარე სასტუმროს სტრუქტურული განყოფილებების მუშაობის შესადარებლად; 
3. სასტუმროს ინდუსტრიისთვის ზოგადად მიღებული საერთაშორისო ფორმატის მონაცემების 

მიღება. 

პირველ რიგში, USALI-ის მნიშვნელობა  ის რომ   იგი იძლევა საქმიანობის კოორდინირებას   არა 
მხოლოდ ბუღალტერისა და ფინანსური პროფესიონალებისთვის მათი ყოველდღიური 
მუშაობისას, არამედ მენეჯერების, მფლობელების, ბიზნეს მეწარმეების და ბუღალტრული 
აღრიცხვის ყველა შიდა და გარე მომხმარებელისათვის  საჭირო და ზუსტი   ინფორმაციის  
დაუყოვნებლივ მიწოდების საშუალებას. 

ბიზნეს აქტივობის გადარჩენა და ზრდა ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა სასტუმროს  
საქმიანობაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კომპეტენტური მენეჯმენტი, რაც 
შეუძლებელია ობიექტური ინფორმაციის გარეშე. რთული საწარმოო ურთიერთობების 
სისტემაში მოპოვებული და დამუშავებული ინფორმაცია წარმოადგენს ფუნდამენტურ 
საფუძველს გადაწყვეტილებების მიღებისა და შესრულებისთვის, რომლებიც გავლენას ახდენენ 
წარმოების პროცესებზე. მმართველობითი აღრიცხვის მიზნებისათვის სასტუმროებში 
ინფორმაციის გენერირების ამჟამად პრაქტიკული სისტემები ხშირად არ ასახავს მართვის 
აპარატის რეალურ საჭიროებებს და არ გააჩნია ერთი ფორმატი. ეს ართულებს ფინანსური 
ნაკადების მართვას, მომგებიანობას და გარდა ამისა, ართმევს საწარმოს უცხოური 
ინვესტიციების მიღების შესაძლებლობას. ამიტომ, USALI-ს  სისტემის დანერგვა აქტუალურია 
საქართველოს  განთავსების  ინდუსტრიის იმ სასტუმროებისათვის, რომლებიც ქართული 
ინვესტიციებით არის დაარსებული.   
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 კონტენტ მარკეტინგი: ქართველი მარკეტერების პრაქტიკული 

შეხედულებები ეფექტური კონტენტის შექმნასთან დაკავშირებით 

 

ნათია სირაბიძე  

დოქტორანტი, 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ყოველდღიურად ადამიანი ციფრული მედიის და პლატფორმების გამოყენებით მრავალფეროვან 
სხვადასხვა ფორმატის კონტენტს მოიხმარს. კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს ინფორმაციის მიღება 
და მოხმარება ერთი ორად გაიზარდა1 ვინაიდან ვირუსის შიშით სახლში ჩაკეტილი ადამიანი 
სამყაროსთან საურთიერთოდ სოციალური ქსელების და მედია არხების ამარა დარჩა.  ციფრული 
მედიაში აქტიურმა ჩართულობამ გაზარდა ინდივიდების მხრიდან კონტენტის შექმნის და 
გავრცელების პრაქტიკა. დღეს მარკეტერებთან ერთად რიგითი მოქალაქეები ციფრული 
ინსტრუმენტების დახმარებით ქმნიან კონტენტს, უზიარებენ ერთმანეთს შთაბეჭდილებებს და 
სხვა ადამიანის მსყიდველობით გადაწყვეტილებაზე ახდენენ ზეგავლენას. როგორც 
არაკომერციული ორგანიზაციების და საინფორმაციო საშუალებების, ასევე ბრენდების მთავარ 
გამოწვევად იქცა ეფექტური და ეფექტიანი კონტენტის შექმნა, რომელიც მომხმარებელს 
მათთვის სასურველ ინფორმაციას მიაწვდიდა, ჩართულობას გაზრდიდა და ამ 
ინფორმაციის/კონტენტის ე.წ. ადვოკატად - გამავრცელებელ პირად აქცევდა. შესაბამისად, 
კონტენტ მარკეტინგის და მისი ინსტრუმენტების კვლევა უაღრესად აქტუალური გახდა 
თანამედროვე მარკეტინგში. წინამდებარე კვლევა მიმოიხილავს კონტენტ მარკეტინგის 
თანამედროვე ასპექტებს და იკვლევს ქართველი მარკეტერების პრიორიტეტებს და პრაქტიკულ 
შეხედულებებს ციფრული კონტენტის შექმნასთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგმა აჩვენა, რომ 
ქართველი მარკეტერები ფეხდაფეხ მიყვებიან მსოფლიო ტენდენციებს, კარგად იცნობენ 
თავიანთ მომხმარებლებს, რომელთა დაკვეთის შესაბამისად იმუშავებენ მარკეტინგულ 
ტაქტიკებს და ქმნიან გავლენიან კონტენტს. აღნიშული კვლევა საშუალებას მისცემს დამწყებ 
მარკეტერებს და მცირე ბიზნესებს გამოცდილი მარკეტერების პრაქტიკა გამოიყენონ 
სოციალური მედია კამპანიების დაგეგმვაში.  

საკვანძო სიტყვები: კონტენტ მარკეტინგი, ქართველი მარკეტერები, სოციალური მედია, 
ციფრული კონტენტი.  

 

Abstract 

On a daily basis, people consume a variety of content in different formats using social media and digital 
platforms. Receiving and consuming information during the Covid-19 pandemic has doubled since being 
afraid of getting the virus, during the lockdown individuals were left with a lurch on social media and 

                                                            
1 Koetsier, J., (2020, Sept 26). Global Online Content Consumption Doubled In 2020. Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/09/26/global-online-content-consumption-doubled-in-2020/ [L.s.28.03.2022]. 
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digital channels.  Active involvement in digital media has increased the practice of creating and 
disseminating content by individuals. Today, ordinary marketers, along with marketers, use digital tools 
to create content, share impressions, and influence other people's purchasing decisions. Noncommercial 
and media organizations as well as brands faced a major challenge in creating effective and efficient 
content that would provide customers with the information they consumed, increase engagement in them 
and become disseminators - so-called advocates of the content. Consequently, the research of content 
marketing and its tools has become highly relevant in contemporary marketing. The present study 
reviews the modern aspects of content marketing and examines the priorities and practical insights of 
Georgian marketers regarding the creation of digital content. The result of the research showed that 
Georgian marketers follow world trends, know their customers well enough to target them with 
marketing tactics and create influential content. This research will enable start-up marketers and small 
businesses to use the practices of experienced marketers in planning social media campaigns. 

Keywords: Content Marketing, Georgian Marketers, Social Media, Digital Content. 

 

შესავალი 

“კონტენტი არის მეფე” - ჯერ კიდევ გასული საუკუნის ბოლოს ერთგვარად იწინასწარმეტყველა 
მაიკროსოფტის დამფუძნებელმა ბილ გეითსმა. სტატიაში, რომელიც 1996 წელს გამოქვეყნდა 
მაიკროსოფტის გვერდზე ბილ გეითსი საუბრობს ინტერნეტის მომავალზე და მოლოდინზე, რომ 
21-ე საუკუნეში კონტენტი იქნება ის, რაზეც რეალური ფინანსური მოგების მიღება იქნება 
შესაძლებელი. აღნიშნულ სტატიაში გეითსი სიტყვა “კონტენტში” სხვადასხვა ინსტრუმენტს 
მოიაზრებს, მაგრამ ყველაზე ხშირად მისი განხილვა ორ დარგში - საძიებო ძრავის ოპტიმიზაციის 
სისტემასა და კონტენ მარკეტინგში ხდება.2  კონტენტ მარკეტინგის მნიშვნელობა 
განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში გაიზარდა, როდესაც ადამიანები ციფრულ 
პლატფორმებზე სხვადასხვა მიზნით არა მხოლოდ ეძიებდნენ ინფორმაციას, თავადაც ქმნიდნენ 
და ავრცელებდნენ. კოვიდ-19 პანდემიის დროს სოციალური მედიის გამოყენებით კონტენტის 
როგორც შექმნა, ასევე მოხმარება გამრავალფეროვნდა. მაღალი კონკურენციის ფონზე, ზღვა 
ინფორმაციის ნაკადში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახდა ეფექტური კონტენტის შექმნა, 
რომელიც მიზანმიმართულად მოიზიდავდა ინდივიდებს, მიაწვდიდა მათ ინფორმაციას, 
გაზრდიდა ბრენდის შესახებ ცნობადობას და მოიპოვებდა ლოიალობას მომხმარებელთა 
მხრიდან. თუმცა პანდემიამდეც, სამი ათეული წელია მკვლევარები და მარკეტოლოგები 
ინტენსიურად განიხილავენ თუ რატომ არის კონტენტი მეფე ან რატომ არ არის, რა მექანიზმით 
ხდება განსაზღვრა როგორი კონტენტია მეფეთა მეფე.3  მათ შორის განხილვის თემაა, როგორი 
ფორმისა და შინაარსის კონტენტი იზიდავს მომხმარებელს? როგორ ხდება საკომუნიკაციო 
არხების შერჩევა და ვის მიერ შექმნილი კონტენტია უფრო ეფექტური - მარკეტერების შექმნილი 
თუ რიგითი ადამიანების მიერ გენერირებული.  

შესაბამისად, წინამდებარე სტატიის მიზანს წარმოადგენს განვიხილოთ კონტენტ მარკეტინგის 
არსი, მისი ინსტრუმენტები და გავარკვიოთ ამ სფეროში დასაქმებული პირების, თავად 

                                                            
2 Evans, H., (2017, January 30). “Content is King” — Essay by Bill Gates 1996 - Heath Evans. Medium. Retrieved March 27, 2022, 
from https://medium.com/@HeathEvans/content-is-king-essay-by-bill-gates-1996-df74552f80d9 [L.s.27.03.2022]. 
3  Müller, J., Christandl, F., Content is king – But who is the king of kings? The effect of content marketing, sponsored content 
& user-generated content on brand responses. Computers in Human Behavior, 96, 2019, 46–55. 
https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.006. 
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მარკეტერების და სოციალური მედია მენეჯერების მოსაზრებები კონტენტ მარკეტინგის 
ფორმებთან, მის დანიშნულებასთან და ეფექტიან ტაქტიკებთან დაკავშირებით. კვლევა ასევე 
მიმოიხილავს მომხმარებელთა მიერ გენერირებული კონტენტის (UGC) შედარებას 
მარკეტერების მიერ შექმნილ კონტენტთან (MGC). კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს 
რაოდენობრივ და თვისობრივ მეთოდებს. კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ იქნა 51 ქართველი 
მარკეტერი საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, რომელთაგან 15-ს ჩაღრმავებული ინტერვიუ 
ჩაიტარდათ.  

1. კონტენტ მარკეტინგის არსი 

კონტენტ მარკეტინგის ინსტიტუტის (CMI) განმარტებით Კონტენტ მარკეტინგი (თარგმ: 
შინაარსობრივი მარკეტინგი) გახლავთ “აუდიტორიის მოზიდვა იმ გამოცდილების (ან 
დანიშნულების ადგილის და ა.შ.) გასაცნობად, რომელსაც თქვენ ფლობთ, აშენებთ და 
ოპტიმიზაციას უკეთებთ თქვენი მარკეტინგული მიზნების მისაღწევად.”4  კონტენტ მარკეტინგს 
ასევე განმარტავენ, როგორც “ბრენდის მიერ თანმიმდევრული ფორმით ღირებული, 
რელევანტური და დამაჯერებელი კონტენტის შექმნას, რომელიც გამოიყენება ბრენდის 
არსებულ  ან პოტენციური მომხმარებლში პოზიტიური ქცევის შესაქმნელად."5  კონტენტ 
მარკეტინგი არის „კომუნიკაციის ხელოვნება, რომელიც ქმნის ღირებულებას არსებულ თუ 
პოტენციურ მომხმარებლებთან და იზიდავს მათ, პროდუქტის პირდაპირ გაყიდვის გარეშე.”6  
მარტივად რომ ვთქვათ - კონტენტ მარკეტინგი მოიაზრებს მნიშვნელოვანი და ღირებული 
ინფორმაციის სამიზნე აუდიტორიისთვის მისთვის მისაღები ფორმით მიწოდებას და 
ჩართულობის მაქსიმიზაციას.  

კონტენტ მარკეტინგი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის ნაწილია, ეს არის 
ორმხრივი კომუნიკაცია, რომელიც კონცენტრირებულია (არსებულ თუ პოტენციურ) 
მომხმარებელთა მხრიდან ბრენდის ან კომპანიის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების 
გაზრდაზე;7 ის გამიზნულია მომხმარებლებთან ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე, სადაც 
მომხმარებლები საუბრობენ ბრენდზე და ახდენენ მის პრომოციას. კონტენტ მარკეტინგი 
აქტივობებს გრძელვადიანი მიზნები ამოძრავებს, კონტენტი იქმნება მომხმარებლის უშუალო 
მონაწილეობით, ჩართულობით, მათთან ურთიერთობით და ნდობის მოპოვებით.8   

კონტენტ მარკეტინგში, კონტენტი იგივე “შინაარსი” გულისხმობს ყველა ტიპის ციფრულ 
მასალას, რომლის წასაკითხად, სანახავად, შესასწავლად თუ გამოსაცდელად შევიდა ციფრულ 
პლატფორმაზე მომხმარებელი.9  ციფრულ სივრცეში კონტენტი გაცილებით მეტის მომცველია 
და გაჯერებულია მულტიმედია ინსტრუმენტებით - აუდიო, მცირე და ვრცელი ვიდეო მასალა, 
ე.წ. “სთორები” - სლაიდერები, ინფოგრაფიკა, პოდკასტები, ლაივები. ყველა ტიპის მასალას 

                                                            
4 Content Marketing Institute, definition of Content Marketing. 2022, https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-
marketing/ [L.s.25.03.2022]. 
5 Pulizzi, J., Epic Content Marketing. New York: McGraw-Hill Education, 2013. 
6 Bicks, B., All You Need to Know About Content Marketing vs. Traditional Marketing at, Apr, 2016.  
https://ozcontent.com/blog/content-marketing-vs-traditional-marketing/ [L.s.25.03.2022]. 
7 Järvinen, J., & Taiminen, H., Harnessing marketing automation for B2B content marketing. Industrial Marketing Management, 
54, 164–175. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.07.002; 2016. 
8 Hollebeek, L. D., & Macky, K., Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: 
Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45, 27–41. 
https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.003; 2019. 
9 Wuebben, J., Content is Currency: Developing Powerful Content for Web and Mobile, NY. 2012. 
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მიიღებს მომხმარებელი, მთავარია კონტენტი იყოს მიმზიდველი და რელევანტური 
მომხმარებლისთვის, რომ მისი წაკითხვა, გაცნობა მოინდომოს.10  კონტენტ მარკეტინგის მთავარი 
დანიშნულება აუდიტორიისთვის შესაფერისი ინფორმაციის მიწოდებაა და მარკეტინგისთვის - 
ღირებულების შექმნა, რაც შეიძლება სხვადასხვა ფორმით მოხდეს - მომხმარებლების 
ცნობიერების ამაღლებით თუ გართობითა და შემეცნებით.11   

 

2. ლიტერატურის მიმოხილვა 

კონტენტ მარკეტინგის ეფექტურობის შესასწავლად მარკეტერებს და მკვლევარებს მრავალი 
სამეცნიერო კვლევა ჩაუტარებიათ. თავად სახელი 2001 წელს გამოჩნდა და მარკეტინგის მიქსის 
სხვადასხვა ელემენტთან ერთად სხვადასხვა სექტორში გამოიყენებოდა.12  მარკეტინგულ მიქსში 
(პროდუქტი, ფასი, ადგილი, პრომოცია) კონტენტ მარკეტინგი განიხილება, როგორც პრომოციის 
ნაწილი და ასევე როგორც თავისთავადი ელემენტი.13   

ოც წელზე მეტია მკვლევარები სწავლობენ, განიხილავენ და ანალიზს უკეთებენ კონტენტ 
მარკეტინგის ეკოსისტემის სხვადასხვა ფორმას, ეს იქნება ვებ-გვერდი, ვირტუალური თემები, 
ბლოგები, ვლოგები, სოციალური მედია, მობილური აპლიკაციები, მათი შესწავლის ობიეტია ამ 
კონტენტის ზეგავლენა მომხმარებელთა ჩართულობასა და გადაწყვეტილების მიღებაზე.14  
აღნიშნულ თემაზე ქართულ ნაშრომებს თუ გადავხედავთ ქართულ სამეცნიერო ჟურნალებში 
ნაკლებად, თუმცა გვხვდება ნაშრომები კონტენტ მარკეტინგთან დაკავშირებით. მათ შორის 
მკვლევარები იკვლევდნენ კონტენტ მარკეტინგის მნიშვნელობას,15 მის ზეგავლენას ქართველი 
მომხმარებლის ქცევაზე,16 კონტენტ მარკეტინგის როლზე ინტეგრირებული სტრატეგიული 
კომუნიკაციების კამპანიებში,17 ბრენდინგის პროცესში18 თუ ჯანსაღი ცხოვრების სტილის 
ჩამოყალიბებისთვის.19  ქართულ ენაზე ასევე არსებობს გზამკვლევი ციფრული მარკეტინგის 
შესახებ, სადაც ასევე კონტენტ მარკეტინგის მნიშვნელობაზეა გამახვილებული ყურადღება.  

                                                            
10 Holliman, G., & Rowley, J., Business to business digital content marketing: marketers’ perceptions of best practice. Journal of 
Research in Interactive Marketing, 8(4), 269–293. 2014. https://doi.org/10.1108/jrim-02-2014-0013. 
11 Hollebeek, L. D.   & Macky, K. Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: 
Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 2019. 45, 27–41. 
https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.003. 
12 Wang, W. L., Malthous, E. C., Calder, B. J., Uzunoglu, E., B2B content marketing for professional services: In-person versus 
digital contacts. Industrial Marketing Management 81, 2017. DOI: 10.1016/j.indmarman.2017.11.006.  
13 Steck, E., Back to basics: how the four Ps of marketing fit into content marketing. Quietly Blog. 2016, July 18. 
https://blog.quiet.ly/industry/how-the-4ps-of-marketing-fit-into-content-marketing/ [L.s.25.03.2022]. 
14 Rowley, J., Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 2008.  24(5–6), 517–540. 
https://doi.org/10.1362/026725708x325977. 
15 სუმბაძე, ქ., ციფრული მარკეტინგი და რეკლამა საერთაშორისო ბაზრებზე, 2020 | Digital Repository of Georgian 
Scientific Works. Openscience. https://openscience.ge/handle/1/2050 [L.s.28.03.2022]. 
16 ჩხაიძე, ე., & კაპანაძე, თ., ციფრული კონტენტ მარკეტინგის გავლენა ქართველი მომხმარებელის ქცევაზე 2021. 
EPRINTS. Iliauni. http://eprints.iliauni.edu.ge/10921/ [L.s.28.03.2022]. 
17 ჯარიაშვილი, ნ., გაგნიძე, თ., & ლაცაბიძე, ლ., ციფრული კომუნიკაციების მნიშვნელობა სტრატეგიული 
კომუნიკაციის კონტექსტში, 2019. | Digital Repository of Georgian Scientific Works. Openscience. 
https://openscience.ge/handle/1/195. [L.s.28.03.2022]. 
18 ჩუხრუკიძე, ლ., უახლესი ციფრული ტექნოლოგიების როლი ბრენდინგის პროცესში მსოფლიოში და 
საქართველოში, 2019. | Digital Repository of Georgian Scientific Works. Openscience. https://openscience.ge/handle/1/1848 
[L.s.28.03.2022]. 
19 Jashi, C., Change in CHANGING HEALTH BEHAVIOR OF YOUTH THROUGH SOCIAL MARKETING (GEORGIAN CASE), 
Ecoforum, vol. 6, No. 2; 2017. 
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ქართველი და უცხოელი მკვლევარები თანხმდებიან, რომ კონტენტ მარკეტინგის მთავარი 
ფუნქციაა არსებულ თუ პოტენციურ მომხმარებელთან ურთიერთობების ჩამოყალიბება, 
გაძლიერება და/ან შენარჩუნება. ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბრენდის ცნობადობის, 
ჩართულობისა და ნდობის გასაძლიერებლად, გაყიდვების ლიდების გენერირებისთვის ან 
მომხმარებელთათვის დახმარებისთვის, უმაღლესი სერვისის შეთავაზებისთვის და 
მომხმარებელთა ლოიალობის გამომუშავებისთვის.20 

მკვლევართა ინტერესს წარმოადგენს ასევე შედარება, თუ რამდენად ეფექტურია 
მომხმარებლების მიერ გენერირებული კონტენტი მარკეტერების მიერ შექმნილ კონტენტთან 
შედარებით.2122   მომხმარებელთა მიერ გენერირებული კონტენტი (UGC - User-Generated Content) 
მოიცავს ნებისმიერ კონტენტს, რომელიც შექმნილია მომხმარებლის მიერ და მოიცავს 
დამოკიდებულების გამოხატვას (like) ინფორმაციას, შეფასებებს, პროდუქტის/სერვისის შესახებ. 
ეს შეიძლება იყოს გამოხატული კომენტარის სახით, დისკუსიების სახით, სოციალური 
ინტერაქციები ჯგუფებსა თუ სხვა პლატფორმებზე, თუ მოსაზრებების/შეფასებების 
დაწერით/მონიშვნით. ხოლო მარკეტერების მიერ შექმნილი კონტენტი (MGC - Marketer-
Generated Content) წარმოადგენს ბრენდის/ორგანიზაციის მარკეტერების თუ კომუნიკაციის 
მენეჯერების მიერ შექმნილ კონტენტს.23  

იმ დრომდე ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინა, რომ ორივეს, როგორც მომხმარებლის მიერ 
გენერირებულ კონტენტს (UGC), ასევე მარკეტერის მიერ გენერირებულ კონტენტს (MGC) 
ზეგავლენა აქვს მომხმარებლების გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. ახლახანს ჩინეთში 
ჩატარებული კვლევის მიხედვით, სადაც შეისწავლეს პოპულარული ონლაინ ფიტნეს ბრენდთან 
დაკავშირებული კონტენტი. მონაცემთა კონტენტ ანალიზის შემდეგ აღმოაჩინეს, რომ ორივე 
UGC და MGC გავლენას ახდენს უფასო ფიტნეს ვიდეოს ნახვების რაოდენობაზე, იმ შემთხვევაში, 
როცა საქმე ეხება უფასო კონტენტზე წვდომას.24   მკვლევარებმა UGC - მომხმარებელთა მიერ 
გენერირებული კონტენტი დაჰყეს სამ ტიპად - სადაც კეთილგანწყობა წარმოადგენს ნორმატიულ 
განზომილებას, სხვადასხვა ტექსტური მახასიათებელი - ინფორმაციულ განზომილებას და 
თვითორგანიზებული შემფასებლის პასუხების სიხშირე წარმოადგენს სოციალურ 
განზომილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ნორმატიული და სოციალური UGC დადებითად არის 
დაკავშირებული ონლაინ ფიტნეს ვიდეოების ნახვების რაოდენობის ზრდასთან, საინფორმაციო 
UGC-ის გავლენა უმნიშვნელოა. ასევე, როდესაც მომხმარებელი ინტენსიურად ჩართულია 
ვარჯიშში, ისინი უფრო მეტად ეყრდნობიან მათ მსგავს მომხმარებლებს და ნაკლებად 
მარკეტერებს. 

მსგავსი შედეგები უჩვენა საერთაშორისო მასშტაბით ჩატარებულმა კვლევამ, რომლიც 
ფარგლებშიც 36 საერთაშორისო ბრენდის ოფიციალურ გვერდებზე და ბრენდის ფანების 

                                                            
20 Bloomstein, M., Content Strategy at Work: Real-world Stories to Strengthen Every Interactive Project (1st ed.). Morgan 
Kaufmann; 2012. 
21 Goh, K. Y., Heng, C. S., Lin, Z.  Social Media Brand Community and Consumer Behavior: Quantifying the Relative Impact of 
User- and Marketer-Generated Content. Information Systems Research, 2013. 24(1), 88–107. 
https://doi.org/10.1287/isre.1120.0469. 
22 Song, T., Huang, J., Tan, Y., Yu, Y., Using User- and Marketer-Generated Content for Box Office Revenue Prediction: 
Differences Between Microblogging and Third-Party Platforms. Information Systems Research, 2019. 30(1), 191–203. 
https://doi.org/10.1287/isre.2018.0797. 
23 Liang, M., Xin, Z., Yan, D. X., Jianxiang, F., How to improve employee satisfaction and efficiency through different enterprise 
social media use. J. Enterp. Inf. Manage.2020. 34, 922–947. doi: 10.1108/JEIM-10-2019-0321. 
24 Zhou. L., Zhao, S., Tian. F., Zhang, X., and Chen, S., Visionary leadership and employee creativity in China. Int. J. 
Manpow.2018. 39, 93–105. doi: 10.1108/IJM-04-2016-0092. 
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გვერდებზე გამოქვეყნებული კონტენტი (2211 Facebook პოსტი) შეისწავლეს. მკვლევართა მიზანს 
წარმოადგენდა მარკეტერის და მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტის ზეგავლენის 
შესწავლას, რამდენად ზრდის შექმნილი კონტენტი ბრენდის ღირებულებას, კაპიტალს. მათ 
შეისწავლეს, არა მხოლოდ ბრენდის მიერ გავრცელებული ოფიციალური პოსტები, არამედ 
მომხმარებლის მიერ შექმნილი კონტენტიც, ერთობლივად განიხილეს კონტენტის ხარისხის, 
ვალენტობის და მოცულობის ზომები და ზეგავლენა, რაც ამ ყველაფერს ჰქონდა ბრენდის 
კაპიტალზე ონლაინ გარემოს მიღმა. Კვლევამ დაადასტურა, რომ Facebook-ის კონტენტის ყველა 
განზომილება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბრენდის კაპიტალის ზრდაზე.25  

მკვლევარები და მარკეტერები ასევე ყველაზე ხშირად UGC-ს სამოგზაურო საიტებზე 
განთავსებულ კონტენტს სწავლობენ, ვინაიდან ტურისტული სფერო ძირითადად სწორედ 
პირად გამოცდილებებზე დაყრდნობილ რეკომენდაციებს ეფუძნება.  შესწავლილ იქნა 
Tripadvisor-ის26 და Airbnb-ს27 შეფასებები და მათი ზეგავლენა მომხმარებელთა 
გადაწყვეტილებაზე. აქაც ანალოგიური შედეგი გამოვლინდა - პოზიტიურ შეფასებებს 
მომხმარებლების გადაწყვილებაზე, სად დაისვენოს და რომელ სასტუმროში - ძალიან დიდი 
გავლენა აქვს.  

ტურიზმის სფეროში თვალსაჩინო იყო მომხმარებლის პოზიციის ფაქტორი მარკეტინგულ 
ძაბრში. ძაბრის თავში - awareness მყოფ მომხმარებლებზე ჯერ მასპინძლის (ანუ MGC) 
სასტუმროს/სახლის აღწერას ჰქონდა მნიშვნელოვანი გავლენა, რა თქმა უნდა, ყურადღების 
მიქცევის და დაინტერესების კუთხით და მხოლოდ შემდეგ პირად რეკომენდაციებს - UGC. 
ტურისტულ ინდუსტრიაში ყოვლისმომცველი და დეტალური აღწერილობების მიწოდება, 
როგორც ადგილზე, ასევე მასპინძლის შესახებ აუმჯობესებდა დაინტერესებას და შეფასებების 
(reviews) მოცულობას.28   

 

3. მეთოდოლოგია 

წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენს გამოავლინოს რამდენად შეესაბამება ქართული 
მარკეტინგული ტაქტიკები მსოფლიოში არსებულ მარკეტინგულ ტენდენციებს. კვლევის 
სუბიექტებად არჩეულ იქნა ქართველი მარკეტერები და ციფრული მედია მენეჯერები, ვინაიდან 
საქართველოს ციფრული ეკოსისტემის შესახებ მათ პროფესიულად ყველაზე მეტი ინფორმაცია 
აქვთ და ისინი ქმნიან თანამედროვე ციფრულ კონტენტს სხვადასხვა ბრენდებისა თუ 
ორგანიზაციებისთვის.   

კვლევის მეთოდოლოგიად გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევები. 
Google Forms-ის გამოყენებით ღია კითხვებისგან შემდგარი კითხვარი შეავსო 51-მა პირმა, 
რომლებიც დასაქმებულნი არიან მარკეტინგული კომუნიკაციის მიმართულებით, ამათგან 
ჩაღრმავებული ინტერვიუ ჩაუტარდა 15 მარკეტერს. დემოგრაფიული მახასიათებლებით 

                                                            
25 Estrella-Ramón, A., García-de-Frutos, N., Ortega-Egea, J. M. & Segovia-López, C., Measuring Brand Equity with Social Media, 
Prisma Social, 2019. 
26 Tang, T., Eric (Er) Fang, E., Wang, F., Is Neutral Really Neutral? The Effects of Neutral User-Generated Content on Product 
Sales. Journal of Marketing, 2014. 78(4), 41–58. https://doi.org/10.1509/jm.13.0301. 
27 Wu, L., Morstatter, F., Carley, K. M., Liu, H., Misinformation in Social Media, definition, Manipulation and detection. ACM 
SIGKDD Explorations NewsletterVolume 21Issue 2, 2019. DOI: https://doi.org/10.1145/3373464.3373475. 
28 Ibid. 
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გამოკითხული პროფესიონალთა 73.5 % ქალბატონია, ხოლო დანარჩენი 26.5 მამაკაცი. 
ასაკობრივად უმრავლესობა - 75.5% 21-35 წლისაა, ხოლო 22.4% 36 დან 45 წლამდე. მხოლოდ 2% 
იყო 46 + წლის. კვლევის მონაწილეთა უმრავლესობა (77.6%) სტაბილურად დასაქმებულია, 12.2 
% თვითდასაქმებული და დანარჩენი დროებით დასაქმებული. განათლება უმრავლესობა 
უმაღლესი აქვს (ბაკალავრი - 53.1%; მაგისტრი - 34.7%; დოქტორი - 2%) და მხოლოდ რამდენიმეს 
აქვს პროფესიული განათლება ან ამჟამად სწავლობს. რაც შეეხება საცხოვრებელ ადგილს 
კვლევის მონაწილეთა უმრავლესობა - 63.3% თბილისში მაცხოვრებელია, შემდეგ მოდის ბათუმი 
- 22.4%-ით და სხვა ქალაქები - 14.3 %. 

მარკეტერები, რომლებიც კვლევის ფარგლებში გამოვკითხეთ მუშაობენ კერძო სექტორში (73.3 
%), მედია საშუალებებში (10.6 %) და სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში (16.1%); 
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი, რომლითაც მარკეტერები შეირჩნენ, არის მათი გამოცდილება. 
აღნიშნულ სფეროში მუშაობის გამოცდილება უმრავლესობას (44.9%) აქვს 5 წელზე მეტი, 4-5 
წლამდე - 22.4 % და 32.7 %-ს აქვს 3 წელზე ნაკლები გამოცდილება. 

 

4. კვლევის შედეგების მიმოხილვა 

კვლევის შედეგების გამოსავლენად, პირველ რიგში დავინტერესდით რომელ მედია 
საშუალებებს იყენებენ ქართველი მარკეტერები კონტენტის გასავრცელებლად და რა 
კრიტერიუმებით არჩევენ ციფრულ პლატფორმებს. პასუხების ვარიანტებად მოცემული იყო 
საქართველოში გავრცელებული სოციალური მედია პლატფორმები, რომლებიც ბოლო 
კვლევების მიხედვით ინტერნეტ მომხმარებლებში ლიდერობენ29   

კვლევის მონაწილეთა უმრავლესობამ დააფიქსირა Facebook და Instagram პლატფორმების 
აქტიური მოხმარება. საკმაოდ ბევრი ქართველი მარკეტერი იყენებს პროფესიული 
საქმიანობისთვის youtube, Linked in და Twitter პლატფორმებს. (იხ. სურათი 1). 

              

 

სურათი 1. ქართველი მარკეტერების მიერ მოხმარებადი პლატფრმები. მარტი, 2022 

                                                            
29 InternewsGeorgia (2021) Georgia: An Information Ecosystem Assessment. https://internews.org/resource/georgia-information-
ecosystem-assessment/. 
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ქართველი მარკეტერების მიერ სოციალური ქსელის/პლატფორმის შერჩევის მთავარ 
ინდიკატორს წარმოადგენს მიზნობრივი აუდიტორია, დემოგრაფიული მახასიათებლები, 
რაოდენობრივად რამდენად არის ეს სეგმენტი პლატფორმაზე წარმოდგენილი და რამდენად 
არსებობს ამ სეგმენტში ინტერესი ბრენდის/პროდუქტის მიმართ. რამდენიმე მარკეტერი 
აღნიშნავდა, რომ მათთვის ასევე მნიშვნელოვანია, რამდენად ხარისხიანი კონტენტია შერჩეულ 
პლატფორმაზე განთავსებული და რამდენად ჩართულია მათი მიზნობრივი სეგმენტი. 
აღნიშნული კრიტერიუმები ეხმაურება საერთაშორისო ტენდენციებს, რომლის მიხედვითაც 
Სოციალურ ქსელში მარკეტინგული კონტენტის შექმნისას მნიშველოვანია ლოკალიზება - 
შინაარსის მორგება ლოკალურ ინტერესებსა და ღირებულებებზე.30   

“სოც ქსელი ან პლატფორმა უნდა მაძლევდეს წვდომას მომხმარებლების დიდ რაოდენობაზე 
კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში. უნდა იყოს სოც ქსელი რელევანტური კომპანიის ანგარიშის 
შექმნისთვის. მაგალითად, ხელნაკეთი ნივთების ანგარიშის გახსნა Twitter-ზე 
არარელევანტურია, მაშინ როდესაც Facebook და Instagram უალტერნატივო სოც ქსელებია 
ქართული კომპანიებისთვის. ასევე, მნიშვნელოვანია მარკეტინგული საქმიანობისთვის 
მოსახერხებელი, მარტივი და მოქნილი იყოს პლატფორმა, ვგულისხმობ რეკლამირების 
თვალსაზრისით. ბოლოს ყველაზე მთავარი, პროდუქციის გაყიდვების რაოდენობა უნდა იყოს 
დამაკმაყოფილებელი და ზრდადი”- აღნიშნავს ანა, თვითდასაქმებული მარკეტერი, რომელსაც 
ამ სფეროში მუშაობის 3-წლიანი გამოცდილება აქვს.  

ლოკალიზება და ინტერპრეტირება მიზნობრივი აუდიტორიის შესაბამისად ეფექტურს და 
მოქმედს ხდის სოციალური მედიის მარკეტინგულ სტრატეგიას. ლოკალიზაცია ნიშნავს 
დარწმუნებას, რომ მთავარი გზავნილის ენა და ფორმა გასაგებია სამიზნე 
მომხმარებლებისთვის.31  სწორედ ამ კრიტერიუმებით საზღვრავენ ქართველი მარკეტერებიც 
კონტენტის ფორმას და შინაარსს.  

კვლევაში ჩართული მარკეტერების ნაწილი აღნიშნავს, რომ სოციალური მედია კონტენტის 
ფორმას აქვს მნიშვნელობა, რადგან სწორედ ის იქცევს ყურადღებას და გადაჰყავს მომხმარებელი 
შინაარსზე. დახვეწილ ვიზუალთან ერთად საჭიროა ტექსტი იყოს გასაგები, მარტივვი, მოკლე, 
ლაკონური და დახვეწილი. აქაც კონტენტის შექმნისას უმნიშვნელოვანესია, კარგად იცნობდე 
სამიზნე აუდიტორიას.  

მარკეტერების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ერთმანეთი უნდა დააბალანსოს ფორმამ და შინაარსმა. 
ბევრი აღნიშნავს, რომ ამას მიზნობრივი სეგმენტის მიხედვით საზღვრავს და ასევე წარსული 
პოსტინგის ანალიტიკით, რასაც მეტი გამოხმაურება აქვს, ის არის ხოლმე სტრატეგიულად 
უპირატესი.  

“ყველა შემთხვევაში შინაარსი არის უპირველესი, ამოსავალი წერტილია, თუმცა არაფერი იქნება 
შესაბამისი ფორმის ან შეფუთვის გარეშე. ცალცალკე ნაკლები შანსი აქვს, არის შემთხვევები, 
როცა მხოლოდ შინაარსით იყოს მომხიბლველი. არის მიმართულება, რასაც ვაკეთებ სამსახურს 
გარეთ, სადაც შინაარსია მთავარი, ფორმაზე ნაკლებ დროს ვხარჯავ. ეს აქტივობა სოციალურ 
მოძრაობას ეხება. თითოეული პოსტი შაბლონურ დიზაინზეა აწყობილი, მაგრამ იმდენად 

                                                            
30 Pellet, H., Shiaeles, S., Stavrou, S.Localizing social network users and profiling their movement. Computers & Security2 
November 2018Volume 81 (Cover date: March 2019) Pages 49-57. 
31 Wong An Kee, A., & Yazdanifard, R., The Review of Content Marketing as a New. Trend in Marketing Practices.  International 
Journal of Management, Accounting and Economics. 2015. Vol. 2, No. 9. 
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აქტუალურია, რომ აქვს 100-1000 გაზიარება” - ამბობს დავითი, მრავალწლიანი გამოცდილების 
მქონე მარკეტერი.  

ნატალია, მარკეტერი და სოც მედია მენეჯერი ფიქრობს, რომ “ყველაზე მთავარია, პოსტი იყოს 
გულწრფელი. ყველა კომპანიას აქვს თავისი დადებითი მხარე, რომელზეც სწორ დროს, სწორი 
ფორმით გულწრფელად საუბრის შემთხვევაში აუცილებლად დადებით შედეგს იღებს. თუ 
ბრენდი ამის საშუალებას იძლევა, კონკრეტულად მისი საქმიანობის მომცველი სფეროს შესახებ 
ვეცადო ცნიბიერების ამაღლებას.”  

“შინაარსი და პოსტის ვიზუალური მხარე უმნიშვნელოვანესია. არასდროს ვუთმობ დროს 
მოსაწყენ, გაუგებარ და ნაკლებად კრეატიულ ინფორმაციას. ამასთანავე, როცა თავად ვწერ 
პოსტს, აუცილებლად ვითვალისწინებ სამიზნე აუდიტორიის მოთხოვნებს. ვცდილობ, 
მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მიწოდებას - მინიმალური, მაგრამ ადვილად აღსაქმელი 
ტექსტით, ვინაიდან, we are living so fast (თითქმის, არავის აქვს იმდენი დრო, რომ 2 წუთზე მეტი 
დაუთმოს პოსტს)” - აღნიშნავს მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი მარიამი.  

კონტენტ მარკეტინგის ერთ-ერთ აქტუალურ კითხვას, ვის მიერ გენერირებული კონტენტია 
უფრო მძლავრი და მიმზიდველი, ქართველი მარკეტერები პასუხობენ, რომ ორივე - UGC და 
MGC არის ეფექტური. ზოგიერთი მარკეტერი ფიქრობს, რომ “ისე უნდა შეიქმნას მარკეტინგული 
კონტენტი, რომ მომხმარებელს თავისი შექმნილი ეგონოს”. ეს უკანასკნელი ეხმაურება 
წინამდებარე წერილის ავტორის 10-წლიანი გამოცდილების ტაქტიკებს: ყველაზე კარგი 
სტრატეგიაა, როდესაც სწორედ იმ ენით, იმ ფორმით და იმ დონეზე საუბრობ, როგორც 
მიზნობრივი აუდიტორია და ისეთ კონტენტს ქმნი, რომელიც მომხმარებლებს თავიანთი 
შექმნილი ჰქონიათ და ისევე ლობირებენ, როგორც საკუთარს.  

კვლევაში ჩართული მარკეტერების და სოც მედია მენეჯერების აბსოლუტური უმრავლესობა 
მიიჩნევს, რომ მომხმარებელთა მიერ გენერირებული კონტენტი, როგორიცაა “შეფასებები” 
(reviews) მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს პოტენციურ მომხმარებელზე, თავადაც 
კითხულობენ შეფასებებს პროდუქტის/სერვისის შეძენისას. კვლევის სუბიექტები აღნიშნავენ, 
რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქართველი მომხმარებელიც დიდ ყურადღებას აქცევს სხვის 
“შეფასებებს”, განსაკუთრებით “თუ რევიუებს შორის ახლობლის შეფასება შენიშნეს. ეს 
მოქმედებს გამომწერებზეც იგივე ლოგიკით”. ქართველ მარკეტერთა აზრით იმ შეფასებების 
მიმართ სანდოობა უფრო დიდია, სადაც გარანტირებულია, რომ შეფასებას უშუალოდ ამ 
პროდუქტის/სერვისის მომხმარებელი აკეთებს. ასეთი პლატფორმებია: Tripadvisor, Booking.com, 
Amazon.com.  

რაც შეეხება ხელოვნურად დადებითი შეფასებების გენერირებას, რაც აპრობირებული, თუმცა 
არც ისე ეფექტური ხერხია მსოფლიო მარკეტინგში32 ქართველი მარკეტერები იშვიათად 
მიმართავენ და ფიქრობენ, რომ “ხელოვნური შეფასება ჩანასახშივე ასამარებს ნებისმიერ 
პროდუქტს”, “ჭკვიანი მომხმარებელი ადვილად ხვდება ნამდვილ და ხელოვნურ შეფასებებს”, 
“დაკვირვებული მკითხველი ადვილად ამოიცნობს რომელი შეფასებაა რეალური”.  კვლევის 
მონაწილეებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ხელოვნური შეფასებები ამ ინსტრუმენტის “ავტორიტეტს 
აზიანებს”, “არაპროფესიონალურია”, “მოკლევადიანი ეფექტი აქვს”. ასევე არასასურველი 
ტაქტიკაა, როცა “მომხმარებლებს ბიზნესი კარნახობს შეაფასონ მომსახურება/პროდუქტი”.  

                                                            
32 Salminen, J., Kandpal, C., Kamel, A. M., Jung S. g., & Jansen B. J., Creating and detecting fake reviews of online products. 
Journal of Retailing and Consumer Services, 64. 2022.  https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102771. 
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თუმცა კვლევის მონაწილეთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ არის შემთხვევები, როცა ბრენდს უწევს ამ 
ხერხს მიმართოს: “ხშირად ხდება, რომ ერთი ნაწყენი მომხმარებელი თავის მეგობრებს 
"ააბუნტებს" და იწყება შეტევა ბრენდის სოციალურ მედია გვერდზე. ამის საპასუხოდ 
ხელოვნული რივიუს დაწერა არასწორი ნაბიჯია ბრენდისგან, თუმცა ხშირად არის მსგავსი 
პრეცენდენტები. მე ვფიქრობ, მომხმარებელთან სწორი კომუნიკაცია, საკითხის რეალურად 
მოგვარება და შემდეგ სოც ქსელის “საფორთთან” დალაპარაკება "აბუნტებულების" რივიუებთან 
დაკავშირებით არის სწორი გამოსავალი.” 

Review - შეფასებები “ონლაინ სამყაროში არის ყველაზე დიდი იარაღი ბიზნესის ხელში. 
ხელოვნური “რივიუ” მარტივად იკითხება. მაგის საპირწონედ უნდა შეეცადო თუნდაც საშუალო 
“რივიუს” სტიმულირება მოახდინო მომხმარებლისგან, რაც გაცილებით მეტად დაგეხმარება 
გაყიდვაშიც და განვითარებაშიც” - ამბობს სოც მედია მენეჯერი. საერთაშორისო კვლევების 
მიხედვითაც შეფასებების მიმართ სანდოობა მაშინ უფრო მეტია, როდესაც ნეიტრალური 
შინაარსისაა და გაზვიადებულად არ წარმოაჩენს პროდუქტის ხარისხს.3334    

ნიშანდობლივია, რომ ქართველი მარკეტერების გარკვეული რაოდენობა აღნიშნავს, რომ ისინი 
ცდილობენ მონაწილეობა მიიღონ არა მხოლოდ კონტენტის შექმნაში, არამედ მარკეტინგული 
მიქსის ოთხივე ელემენტის ჩამოყალიბებაში. “იმ შემთხვევაში, თუ სერვისი ცუდია და 
დაპირებები ძალიან გადაჭარბებული, არ გამომდის რეკლამის გაკეთება. (ალბათ ჩემი, როგორც 
მარკეტერის მინუსია) ყოველთვის ვცდილობ, ამ შემთხვევაში კომპანიის სხვა პლიუსი ამოვწიო 
და გავაღვივო, სარეკლამო დაპირების შინაარსი შევცვალო, რაც ბუნებრივად უკმაყოფილო 
მომხმარებლების რაოდენობაზე და რივიუებზეც აისახება.” ამბობს ფრილანსერი მარკეტერი 
ნატალია.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ კონტენტ მარკეტინგის მთავარი დანიშნულებაა, მომხმარებლისთვის 
ღირებულების შექმნა, მისი გართობა, ინფორმირება და ბრენდის მიმართ ლოალობის 
გამომუშავება პირდაპირი რეკლამის გარეშე.35  შესაბამისად დავვინტერესდით, რას ფიქრობენ 
ქართველი მარკეტერები თავიანთი საქმიანობის მთავარ მიზანსა და დანიშნულებაზე. 
გამოკითხულთა შორის მრავლად იყვნენ პროფესიონალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ბრენდის 
მიმართ ცნობადობის ამაღლება (62.7%), ნდობის მოპოვება, ღირებულების ჩამოყალიბება 
მნიშვნელოვანია, მოგების მიღებასთან ერთად, რაც სრულად შეესატყვისება კონტენტ 
მარკეტინგის დანიშნულებას. ქართველი მარკეტერები ასევე ფიქრობენ, რომ “სწორი და 
რეალური ინფორმაციის მიწოდება და ყალბის ჩანაცვლება მთავარი გამოწვევაა”; 
“მომხმარებელთა ფსიქოტიპების გაცნობა და მორგება, მომხმარებელთან დიალოგის წარმოება 
(25.5%), კრეატიული კონტენტის შექმნა”; “ერთი იდეის ირგვლივ გაერთიანება. პრობლემის 
გადაჭრაში დახმარება და მომხმარებლის კომპანიასთან დაკავშირება - “ხშირად ეძებენ 
ერთმანეთს”, რისთვისაც კონტენტ მარკეტინგი საუკეთესო სტრატეგიაა. და ბოლოს ლიდების 
გენერირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია (35.3%).  

იგივე საკითხთან დაკავშირებით მარკეტერებს დავუსვით დამატებითი შეკითხვა აღნიშნულის 
გადასამოწმებლად, ამ შემთხვევაში კითხვა იყო ფორმულირებული, როგორც “თქვენი 

                                                            
33 Ibid. 
34 Hajek, P., & Sahut, J. M., Mining behavioural and sentiment-dependent linguistic patterns from restaurant reviews for fake 
review detection. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 177. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121532. 
35 Kakkar, G., Top 10 Reasons Behind Growing Importance Of Content Marketing. Digital Vidya. 2019, September 16. 
https://www.digitalvidya.com/blog/importance-of-content-marketing/. 
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გამოცდილებით, სოც მედიის გამოყენების მთავარი მიზანია: ბრენდის შესახებ ცნობადობის 
ამაღლება (62.7%); ინფორმაციის გავრცელება (52.9%) ლიდების/გაყიდვების გენერირება (35.3%); 
საზოგადოების ჩართულობის ზრდა (37.3%) კონკრეტულ სეგმენტზე ხმის მიწვდენა (9.8%), ვებ-
გვერდზე ტრაფიკის გაზრდა (23.5%), ჩაშვებული რეკლამაზე მეტი უკუგების მიღება (19.6%). 

ინტერვიუების დროს რამდენიმე მარკეტერმა აღნიშნა, რომ მისი მუშაობის მთავარი ამოცანაა 
“ნაკლები დანახარჯებით მეტი გამოხმაურების მიღებაა”. ბუნებრივია ყველა სფეროში და მათ 
შორის მარკეტინგშიც მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს ანგარიშგება. განსაკუთრებით ახლა, 
როდესაც ციფრულ პლატფორმებზე მომხმარებელთა რეაქციები და გამოხმაურება დათვლადია.   
ამ კუთხუთ საინტერესო კვლევა გამოქვეყნდა ციფრული მარკეტინგული კვლევების ვებ-
გვერდზე sprautsocial.com-ზე, რომელიც განიხილავდა მარკეტერების და მომხმარებლების 
ქცევას, რათა გამოევლინათ რამდენად ემთხვევა ამ ორი სეგმენტის წარმომადგენლების 
მოსაზრებები და პრიორიტეტები ერთმანეთს, მათ შორის რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ 
სოციალური მედიაზე მომუშავე მარკეტერები უკუგების დათვლას და ანალიზს. აღმოჩნდა, რომ 
ამერიკელი მარკეტერების უმრავლესობა (55%) უკუგებას (ROI) უმთავრეს პრიორიტეტად 
ასახელებენ, თუმცა ეს მათთვის ნომერ პირველ გამოწვევასაც წარმოადგენს, რადგან რთულია 
სწორად განსაზღვრო კონტენტის შეფასების ინდიკატორები.36 წინამდებარე კვლევის ფარგლებში 
ქართველ მარკეტერებს ვთხოვეთ შეეფასებინათ 1 დან 5 ქულამდე, თუ რამდენად ხშირად 
აწარმოებენ სოც აქტივობების ანგარიშგებას და აფასებენ უკუგებას ხელმძღვანელებთან თუ 
დამკვეთებთან. აღმოჩნდა, რომ საშუალოდ 5-დან 4 მარკეტერი ახდენს ჩატარებული 
სამუშაოების ანგარიშგებას ხელმძღვანელთან. ამათგან 5 ქულით შეაფასა 37.3 %-მა; 4 ქულით 
33.3%-მა, 3 ქულით 19.6 %-მა და 2 ქულით 9.8%-მა.   

როდესაც ქართველ მარკეტერებს დავუსვით კითხვა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია უკუგების 
ანგარიშგება (reporting) და როგორ ითვლიან მას, უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ იყენებენ სოც 
მედიის მიერ მოწოდებულ სტატისტიკას, გუგლ ანალიტიკსის მონაცემებს ან/და პოსტის 
გამოხმაურებას და ჩართულობას აფასებენ, რომ “შედეგზე ორიენტირებული მარკეტინგი 
მუდმივად უნდა აწარმოებდეს ანგარიშს თითოეული ტაქტიკის და აქტივობის შედეგისა” - 
ამბობს;     

“უკუგება მნიშვნელოვანია რადგან სწორედ უკუგებით ვიგებთ თუ რამდენად 
დაინტერესებულია მომხამერებელი ამა თუ იმ ქსელის ბიზნესის სერვისით ან/და პროდუქტით. 
რამდენად ცნობადია ბიზნესი და რამდენად ლოიალური მომხამრებელი ყავს მას. აღნისნულის 
ანალიზს აკეთებს ნებისმიერი სოციალური ქსელი. ასევე არსებობს სხვადასხვა ფასიანი ხერხი 
რომ გამოვითვალოთ ეს უკუგება.”- ამბობს სოციალური მედია მენეჯერი თორნიკე.   

დავითი ასევე მიიჩნევს, რომ “ბუღალტერიასაც უნდა აინტერესებდეს სად რატომ რა დაიხარჯა. 
თუმცა სამწუხაროდ, გადაწყვეტილების მიმღები პირები ნაკლებად არიან დაინტერესებულები, 
კონკრეტული შედეგებით სოც მედიაში, engagement ს და იმას, რომ კონტენტმა მოიტანოს 
შედეგი. მოთხოვნა არის ჩვენ რაც გვინდა ეს ვაჩვენოთ და 2 - დავბუსტოთ, გავუშვათ რეკლამაზე 
და ვაჩვენოთ ყველას. მიზანი უნდა იყოს მაქსიმალური შედეგის მიღწევა მინიმალური 
დანახარჯით. ეს მიღწევა რელევანტური პროდუქტის რელევანტური აუდიტორიის ჩვენებით.” 

                                                            
36 Sproutsocial, The Sprout Social Index, Edition XIV: Realign & Redefine. https://sproutsocial.com/insights/data/2018-
index/#key-findings [უ. გ. 28.03.2022]. 
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გამოკითხულთა დაახლოებით 40% განმარტავს, რომ შეფასების ინსტრუმენტად ისინი KPI-ს (key 
performance indicator) იყენებენ, რაც სხვადასხვა კამპანიის დროს სხვადასხვა ინდიკატორებით 
იზომება. “ამჟამად ვმუშაობ მომხმარებელზე ორიენტირებულ საერთაშორისო კომპანიაში, სადაც 
ნებისმიერი ერთი მომხმარებელი არის იმდენად მნიშვნელოვანი რომ მთელი კომპანია მისი 
სათაო ოფისით შეიძლება ჩაერთოს ამ ადამიანის პრობლემის მოგვარებაში. რთულია 
ნამდვილად ასეთ გარემოში მუშაობა და ასეთი სტანდარტების შენარჩუნება. ჩვენს ვითვლით 
NPS-ს ვაიბერის მეშვეობით გაგზავნილი კითხვარებით. მთლიანად ქვეყანაში კომპანიის 
საქმიანობის შედეგიანობა იზომება ამ მაჩვენებლით” - განმარტავს მარკეტინგის მაგისტრი ნიკა.  

ამერიკელი მკლევარები ამტკიცებენ, რომ მარკეტერებს და მომხმარებლებს შორის ხშირად 
აცდენილია კომუნიკაცია. მათი კვლევის მიხედვით (sproutsocial, 2021) მარკეტერები უფრო 
“ამაღლებულად” ფიქრობენ თავიანთ მომხმარებლებზე. მათი აზრით, მომხმარებელს უნდა 
შესთავაზონ ინფორმაცია, რომელიც რაიმეს ასწავლის (61%), რაიმე ისტორიას უყვება (58%) და 
შთააგონებს (53%), მაშინ როდესაც გამოკითხული მომხმარებლები უპირატესობას 
ფასდაკლებების და აქციების შესახებ პოსტებს ანიჭებენ (72%), ახალი სერვისის/პროდუქტის 
შესახებ ინტერესდებიან (60%) და ყველაზე ნაკლებად აინტერესებთ ინფლუენსერებთან 
პარტნიორობა (12%). ამ ბოლო მოსაზრებაში ამერიკელი მარკეტერები და მომხმარებლები 
თანხმდებიან.37  

კვლევის ფარგლებში დავვინტერესდით, რას ფიქრობენ ქართველი მარკეტერები, რას უფრო 
დიდი გამოხმაურება აქვს მომხმარებელთა მხრიდან. შედეგმა გვიჩვენა, რომ ქართველი 
მარკეტერები კარგად იცნობენ თავიანთ აუდიტორიას. ყველაზე მეტი დაინტერესება (76.5%) აქვს 
ფასდაკლებებს, შემდეგ მოდის გასართობი პოსტი (64.7%), შემეცნებით პოსტებს და ისტორიას 
მსგავსი შეფასება აქვს - 43-41% და მარკეტერების აზრით ყველაზე ნაკლებ ინტერესს იწვევს 
კონტენტი კომპანიის შესახებ (7.8) პოსტი და შთაგონების მაპროვოცირებელი პოსტი (3.9%). რაც 
შეეხება ინფლუენსერებთან თანამშრომლობას, ქართველი მარკეტერები ფიქრობენ, რომ ეს 
მხოლოდ 27% შემთხვევაში იწვევს დაინტერესებას.    

მიუხედავად ჩატარებული კვლევებისა, სადაც ინფლუენსერებს დიდი ზეგავლენა აქვს 
მომხმარებელთა მსყიდველობით გადაწყვეტილებაზე (Tafesse &Wood, 2020) ამერიკელი 
მარკეტერების უმრავლესობა ამბობს, რომ პროდუქტის რეკლამირებისთვის არ იყენებს 
ინფლუენსერებს (71%), იყენებს (19%) და პასუხი არ აქვს 10%-ს.38  ქართველ მარკეტერებს 
დავუსვით იგივე შეკითხვა და ასეთი სტატისტიკა გვაქვს: 42% იყენებს ინფლუენსერებს, 42% არ 
იყენებს და 16% - იშვიათად.  

 მარკეტინგულ კამპანიაში ინფლუენსერების ჩართვას მარკეტერები განმარტავენ, რომ 
“ინფლუენსერები ისეთ აუდიტორიაზე გვაძლევენ წვდომას, რომელსაც ჩვენით შესაძლოა 
რთულად მივწვდეთ, რადგან არსებობს ინტერესი, ნდობა და ყოველდღიური ჩვევა - ადამიანები 
ამოწმებენ ინფლუენსერების სოც ქსელს ყოველდღიურ რეჟიმში. ამ ჩვევის გამოყენება კი 
კომპანიებს თავის სასარგებლოდ ძალიან კარგად შეუძლიათ.”- ამბობს 5-წლიანი გამოცდილების 
მქონე მარკეტერი ანანო. 

                                                            
37 Sproutsocial, The Sprout Social Index, Edition XIV: Realign & Redefine. https://sproutsocial.com/insights/data/2018-
index/#key-findings [უ. გ. 28.03.2022]. 
38 Ibid. 



99

ისინი, ვინც წინააღმდეგი არიან ინფლუენსერების კამპანიაში ჩართულობაზე ამბობენ, რომ “არ 
გვყავს ინფლუენსერების ღირებული ბაზა და ბაზარი. საჭირო და აუცილებელიც არის, მაგრამ 
თუ პროდუქტი არის სანდო, ინფლუენსერები ავტომატურად იქნებიან მომზმარებლები. 
მომხმარებელი ხვალ მაინც გაგექცევა, რადგან ინფლუენსერი სხვას გააპიარებს თუ მეტს 
გადაუხდიან. ვერ დაეყრდნობი, რადგან ინფლუენსერები არ არჩევენ პროდუქტს 
ღირებულებების მიხედვით”- გვიყვება დავითი.  

კვლევის რამდენიმე მონაწილემ აღნიშნა, რომ ინფლუენსერების ჩართვისას მომხმარებელი 
ადვილად ხვდება, რომ ეს რეკლამაა და დიდი ეფექტი არ აქვს. თუმცა, როგორც ვნახეთ, ხმები 
თანამვრად გადანაწილდა.  

2021 წელს sproutsocial-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით მომხმარებელთა 30% სურს 
სოციალურ მედიაში ბრენდებმა შესთავაზონ ბმულები უფრო ვრცელ ინფორმაციაზე, 18%-ს 
ურჩევნია გრაფიკულად/ვიზუალით მოიპოვონ ინფორმაცია; 17% უპირატესობას ანიჭებს 
შექმნილ ვიდეოს და ტექსტუალური მასალა (11%) და ფოტო ბოლო ადგილზეა (7%).39  მაშინ 
როდესაც მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ Ვიდეო და ფოტო კონტენტი ზრდის  სოც მედია 
მომხმარებლის ჩართულობას.40  ვიდეოების ინტეგრირება პოსტსში ახალისებდა მოწონებას 
(Like) და გაზიარებას (Share), მაგრამ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა არ ჰქონდა იგივე მომხმარებლის 
მიერ პოსტზე კომენტარის გაკეთებაზე.41  

კვლევაში მონაწილე ქართველი მარკეტერების შეხედულებით ყველაზე დიდი გამოხმაურება 
ვიდეო კონტენტს (74.5%) აქვს, შემდეგია ფოტო მასალა (58.8 %), გრაფიკული ნამუშევარი (49%) 
და სთორი (41.2%). ყველაზე ნაკლები ინტერესი არსებობს ინფორმაციაზე გადამყვან ბმულზე 
(15.7%), ლაივ ჩართვასა (27.5%) და მხოლოდ ტექსტუალურ პოსტზე (33.3%).  

მომხმარებელთა გენერირებულ კონტენტზე როცა ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს, რომ 
გავრცელებული პრაქტიკაა ბრენდის “თანამშრომლების ადვოკატირება”, როცა კომპანიის 
თანამშრომლები აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებებს სოციალურ ქსელში.  ამერიკელი 
მარკეტერების 69% იყენებს ან აპირებს გამოიყენოს თანამშრომლების ადვოკატირება.42  
ქართველი მარკეტერები “თანამშრომლების ადვოკატირებას”, რომ გააზიარონ, დააკომენტარონ, 
რეაგირება მოახდინონ პოსტზე - გარკვეულწილად მიმართავს. მარკეტერთა 54.5% ამბობს, რომ 
იყენებს ამ შესაძლებლობას - “მეტი საანდობისთვის და რეალურობისთვის. ადამიანები 
რომლებიც მუშაობენ და ჩართულები არიან უფრო საინტერესოს ხდის პროდუქტის წარმოჩენას. 
რეალურს ხდის პროდუქტს,” ხოლო 39 % - უარყოფს. დანარჩენი ფიქრობს, რომ სიტუაციის 
შესაბამისად იქცევიან.  

 

                                                            
39 Sproutsocial, The Sprout Social Index, Edition XIV: Realign & Redefine. https://sproutsocial.com/insights/data/2018-
index/#key-findings [უ. გ. 28.03.2022]. 
40 Kim, W. G., Lim, H., Brymer, R. A., The effectiveness of managing social media on hotel performance. International Journal 
of Hospitality Management 2015, 44:165-171. DOI: 10.1016/j.ijhm.2014.10.014. 
41 Pletikosa Cvijikj, I., & Michahelles F., Online engagement factors on Facebook brand pages. Social Network Analysis and 
Mining, 2013.  3(4), 843–861. https://doi.org/10.1007/s13278-013-0098-8. 
42 Sproutsocial (2018) The Sprout Social Index, Edition XIV: Realign & Redefine. https://sproutsocial.com/insights/data/2018-
index/#key-findings [უ. გ. 28.03.2022]. 
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დასკვნა 

მომხმარებლები ყოველდღიურად სხვადასხვა სოციალურ მედიას სტუმრობენ და მუდმივად 
ეძიებენ ღირებულ, უახლეს და მათთვის რელევანტურ კონტენტს, რაც აუდიტორიის 
მახასიათებლების მიხედვით შეიძლება გამოირჩეოდეს როგორც ფორმით, ასევე შინაარსით. ეს 
კი Ციფრული მედია მარკეტინგის სპეციალისტებს აძლევს შესაძლებლობას შექმნან კონკრეტულ 
ინდივიდებზე გათვლილი მიმზიდველი კონტენტი, რომელიც გაზრდის მომხმარებლების 
ჩართულობას და აისახება პროდუქტის/სერვისის შეძენის და მოხმარების ალბათობაზე.  

კონტენტ მარკეტინგს, როგორც არაერთხელ აღინიშნა, მარკეტოლოგები იყენებენ, როგორც 
მარკეტინგულ ინსტრუმენტს, რომელიც მომხმარებელს იზიდავს და აწვდის ინფორმაციას 
პროდუქტის თუ ბრენდის შესახებ, ოღონდ ისე, რომ კონტენტი არ შეიცავს ყიდვისკენ 
მოწოდებას, ის თავისუფალია გაყიდვის გზავნილებისგან და არის ორიენტირებული  
მომხმარებელთა კონკრეტულ ინტერესებზე, მიზნად ისახავს მათ შემეცნებასა და ინფორმირებას. 
Შესაბამისად, ამ ფორმის მარკეტინგულ ინსტრუმენტს ინდივიდები ნებაყოფლობით 
მოიხმარენ.43    

მარკეტინგის სფეროს ქართველი პრაქტიკოსები, როგორც წინამდებარე კვლევის შედეგებმა 
გვიჩვენა ფეხდაფეხ მიყვებიან მსოფლიო მარკეტინგულ ტენდენციებს და კარგად იცნობენ 
საკუთარ აუდიტორიას. სოციალურ მედია პლატფორმას ისინი თავიანთი სამიზნე სეგმენტის 
მიხედვით არჩევენ და როგორც სხვა კვლევებითაც44 ირკვევა საქართველოს მოსახლეობის 
უმრავლესობაში Facebook და Instagram პლატფორმების გამოყენება დომინირებს.  

ქართველი მარკეტერები აღნიშნავენ, რომ კონტენტის შექმნისას როგორც ფორმას ასევე შინაარსს 
დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმდაც თემის აქტუალობა ხშირად გადამწყვეტია მომხმარებელთა 
ჩართულობისთვის. კვლევის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ ეფექტურია როგორც 
მომხმარებელთა მიერ გენერირებული კონტენტი, როგორიცაა კომენტარები და შეფასებები, 
ასევე  მარკეტერების მიერ შექმნილი მასალები. ეს უკანასკნელი კი ისე უნდა იყოს შექმნილი, რომ 
მომხმარებელს თავისი ეგონოს და გაავრცელოს. რაც შეეხება მომხმარებლის მიერ შექმნილ 
კონტენტში ჩარევას. ქართველ მარკეტერთა ნაწილი ამბობს, რომ რივიუების ხელოვნურად 
დაბალანსება გარკვეულ შემთხვევებში საჭიროა. ასევე გამოკითხულთა ნახევარი ამბობს, რომ 
“თანამშრომელთა ადვოკატირებასაც” მიმართავს, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიაწვდინონ 
ბრენდის შესახებ ინფორმაცია.  

ქართველი მარკეტერების გამოცდილებით ყველაზე მეტი დაინტერესება აქვს ვიდეო კონტენტს, 
შემდეგ უკვე ფოტო და სხვა ვიზუალია, შინაარსობრივად მეტი დაინტერესება აქვს აქვს 
ფასდაკლებებს (76.5%), შემდეგ მოდის გასართობი პოსტი (64.7%), შემეცნებითი პოსტები და 
ისტორიებია - 43-41%. რაც შეეხება ინფლუენსერებთან თანამშრომლობას, ქართველი 
მარკეტერების 42% ფიქრობს, რომ ამ ინსტრუმენტის გამოყენება მომგებიანია, იგივე რაოდენობა 
ფიქრობს საწინააღმდეგოს.  

მნიშვნელოვანია, რომ საშუალოდ 5-დან 4 მარკეტერი ახდენს ჩატარებული სამუშაოების 
ანგარიშგებას. რაც შეეხება ციფრულ პლატფორმებზე მარკეტინგული აქტივობების უკუგებას, 

                                                            
43 Rowley, J., Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 2008.  24(5–6), 517–540. 
https://doi.org/10.1362/026725708x325977. 
44 InternewsGeorgia, 2021, Georgia: An Information Ecosystem Assessment. https://internews.org/resource/georgia-information-
ecosystem-assessment/ [უ. გ. 28.03.2022]. 
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გამოკითხულთა დაახლოებით 40% განმარტავს, რომ შეფასების ინსტრუმენტად ისინი KPI-ს (key 
performance indicator) იყენებენ, რაც სხვადასხვა კამპანიის დროს სხვადასხვა ინდიკატორებით 
იზომება. 

სამომავლოდ კონტენტ მარკეტინგის დაგეგმვის და გამოყენების უფრო ფართო სურათის 
წარმოჩენისთვის სასურველია სიღრმისეულად განიმარტოს, როგორ ხდება კონტენტ 
მარკეტინგის უკუგების - ROI გაზომვა ციფრულ მედიაში. ასევე საჭიროა გამოიკვეთოს 
კონკრეტული შემთხვევები ბიზნესის სეგმენტის და მიმართულების მიხედვით. სამომავლო 
კვლევისთვის საინტერესო იქნება ასევე ქართველი მომხმარებლების გამოკითხვა, რა ტიპის 
კონტენტს მოიხმარენ და რა უპირატესობები აქვთ, ეს საშუალებას მოგვცემს ერთმანეთს 
შევადაროთ მარკეტერების და მომხმარებელთა პრეფერენციების შესახებ კვლევები.  

 
  



102

ბიბლიოგრაფია 

1. Barnhart, Brent, Social media demographics to inform your brand’s strategy in 2022. Sprout Social. 
Retrieved March 27, 2022, from https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/ 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 21.03.2022]; 

2. Bicks, Becky, All You Need to Know About Content Marketing vs. Traditional Marketing at: 
https://ozcontent.com/blog/content-marketing-vs-traditional-marketing/. 2016, Accessed 3rd  

3. Bloomstein, Margot, Content Strategy at Work: Real-world Stories to Strengthen Every Interactive 
Project (1st ed.). 2012. Morgan Kaufmann; 

4. Evans, Heath, 2017, January 30. “Content is King” — Essay by Bill Gates 1996 - Heath Evans. Medium. 
Retrieved March 27, 2022, from https://medium.com/@HeathEvans/content-is-king-essay-by-bill-
gates-1996-df74552f80d9; 

5. Estrella-Ramón, Antonia, García-de-Frutos, Nieves, Ortega-Egea, Jose Manuel, & Segovia-López, 
Cristina, Measuring Brand Equity with Social Media, Prisma Social, 2019; 

6. Goh, Khim-Yong, Heng, Cheng-Suang, & Lin, Zhijie, Social Media Brand Community and Consumer 
Behavior: Quantifying the Relative Impact of User- and Marketer-Generated Content. Information 
Systems Research, 2013, https://doi.org/10.1287/isre.1120.0469; 

7. Hajek, Petr, & Sahut, Jean-Michel, Mining behavioural and sentiment-dependent linguistic patterns 
from restaurant reviews for fake review detection. Technological Forecasting and Social Change, 
2022. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121532; 

8. Holliman, Geraint, & Rowley, Jennifer, Business to business digital content marketing: marketers’ 
perceptions of best practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 2014, 
https://doi.org/10.1108/jrim-02-2014-0013; 

9. Hollebeek, Linda D., & Macky, Keith, Digital Content Marketing’s Role in Fostering Consumer 
Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of 
Interactive Marketing, 2019,  https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.003; 

10. Järvinen, Joen, & Taiminen, Heini, Harnessing marketing automation for B2B content marketing. 
Industrial Marketing Management, 2016, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.07.002; 

11. InternewsGeorgia, Georgia: An Information Ecosystem Assessment, 2021, 
https://internews.org/resource/georgia-information-ecosystem-assessment/; 

12. Järvinen, Joel, & Taiminen, Heini, Harnessing marketing automation for B2B content marketing. 
Industrial Marketing Management, 2016, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.07.002; 

13. Jashi, Charita, Change in CHANGING HEALTH BEHAVIOR OF YOUTH THROUGH SOCIAL 
MARKETING (GEORGIAN CASE), Ecoforum, 2017;  

14. Kakkar, Garima, Top 10 Reasons Behind Growing Importance Of Content Marketing. Digital Vidya. 
2019. https://www.digitalvidya.com/blog/importance-of-content-marketing/; 

15. Kim, Woo Gon, Lim, Hyunjung, Brymer, Robert A., The effectiveness of managing social media on 
hotel performance. International Journal of Hospitality Management 2015, DOI: 
10.1016/j.ijhm.2014.10.014; 

16. Koetsier, John, Global Online Content Consumption Doubled In 2020. Forbes. 
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/09/26/global-online-content-consumption-
doubled-in-2020/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 21.03.2022]; 



103

17. Liang, Ma, Xin, Zhang, Yan, Ding Xiao, Jianxiang, Fei, How to improve employee satisfaction and 
efficiency through different enterprise social media use. J. Enterp. Inf. Manage. 2020, DOI: 
10.1108/JEIM-10-2019-0321; 

18. Müller, Johaness, & Christandl, Fabian, Content is king – But who is the king of kings? The effect of 
content marketing, sponsored content & user-generated content on brand responses. Computers in 
Human Behavior, 2019, https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.006; 

19. Pellet, Hector, Shiaeles, Stavros, Stavrou, Stavros, Localizing social network users and profiling their 
movement. Computers & Security2 November 2018Volume 81, 2018; 

20. Pletikosa Cvijikj, Irena, & Michahelles, Florian, Online engagement factors on Facebook brand pages. 
Social Network Analysis and Mining, 2013, https://doi.org/10.1007/s13278-013-0098-8; 

21. Rowley, Jennifer, Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 2008. 
https://doi.org/10.1362/026725708x325977; 

22. Salminen, Joni, Kandpal, Chandrashekhar, Kamel, Ahmed Mohamed, Jung Soon-gyo, & Jansen, 
Bernard J., Creating and detecting fake reviews of online products. Journal of Retailing and Consumer 
Services, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102771;  

23. Song, Tingting, Huang, Jinghua, Tan, Yong, & Yu, Yifan, Using User- and Marketer-Generated 
Content for Box Office Revenue Prediction: Differences Between Microblogging and Third-Party 
Platforms. Information Systems Research, 2019, https://doi.org/10.1287/isre.2018.0797; 

24. Sproutsocial, The Sprout Social Index, Edition XIV: Realign & Redefine. 2018, 
https://sproutsocial.com/insights/data/2018-index/#key-findings [უკანასკნელად გადამოწმდა 
28.03.2022]; 

25. Steck, Emily, Back to basics: how the four Ps of marketing fit into content marketing. Quietly Blog. 
2016, July 18.  https://blog.quiet.ly/industry/how-the-4ps-of-marketing-fit-into-content-marketing/ 
[უკანასკნელად გადამოწმდა 25.03.2022]; 

26. Tafesse, Wondwesen, & Wood, Bronwyn P., Followers’ engagement with Instagram influencers: The 
role of influencers’ content and engagement strategy. Journal of Retailing and Consumer Services, 
2021, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102303; 

27. Tang, Tanya (Ya), Fang, Eric (Er), Wang, Feng, Is Neutral Really Neutral? The Effects of Neutral User-
Generated Content on Product Sales. Journal of Marketing, 2014,  https://doi.org/10.1509/jm.13.0301; 

28. Tateno, Masaru, Teo, Alan R., Ukai, Wataru, Kanazawa, Junichiro, Katsuki, Ryoko, Kubo, Hiroaki, & 
Kato, Takahiro A., Internet Addiction, Smartphone Addiction, and Hikikomori Trait in Japanese 
Young Adult: Social Isolation and Social Network. Frontiers in Psychiatry, 2019, DOI: 
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00455; 

29. Vriesa, Lisettede, Genslera, Sonja, Leeflang, Peter S.H., Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: 
An Investigation of the Effects of Social Media Marketing, Journal of Interactive Marketing 2012, 
DOI: 10.1016/j.intmar.2012.01.003; 

30. Wang, Wei-Lin, Malthous, Edward C, Calder, Bobby J, Uzunoglu, Ebru, B2B content marketing for 
professional services: In-person versus digital contacts. Industrial Marketing Management 81, 2017, 
DOI: 10.1016/j.indmarman.2017.11.006;  

31. Wong Angel, & Yazdanifard, Rashad, The Review of Content Marketing as a New Trend in Marketing 
Practices. ResearchGate. International Journal of Management, Accounting and Economics, 2015; 



104

32. What is Content Marketing? (n.d.). Content Marketing Institute. 
https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 
27.03.2022]; 

33. Wuebben, Joe, Content is Currency: Developing Powerful Content for Web and Mobile, NY. 2012; 
34. Wu, Liang, Morstatter, Fred, Carley, Kathleen M., Liu, Huan, Misinformation in Social Media: 

definition, Manipulation and detection. ACM SIGKDD Explorations NewsletterVolume 21, 2019,  
DOI: https://doi.org/10.1145/3373464.3373475;  

35. Zhou, Lulu, Zhao, Shuming, Tian, Feng, Zhang, Xufan, and Chen, Stephen, Visionary leadership and 
employee creativity in China. Int. J. Manpow. 39, 2018.  doi: 10.1108/IJM-04-2016-0092; 

36. Zhao, Kexin, Zhang, Peiqin, & Lee, Hsun-Ming, Understanding the impacts of user- and marketer-
generated content on free digital content consumption, 2021. Decision Support Systems, 
https://doi.org/10.1016/j.dss.2021.113684;  

37. Zhao, Hongdan, (2015). Leader-member exchange differentiation and team creativity: a moderated 
mediation study. Leadersh. Organ. Dev. J. 2015, doi: 10.1108/LODJ-12-2013-0172; 

38. სუმბაძე, ქეთევან, ციფრული მარკეტინგი და რეკლამა საერთაშორისო ბაზრებზე 2020.| Digital 
Repository of Georgian Scientific Works. Openscience. https://openscience.ge/handle/1/2050; 

39. ჩუხრუკიძე, ლიკა, უახლესი ციფრული ტექნოლოგიების როლი ბრენდინგის პროცესში 
მსოფლიოში და საქართველოში, 2019, | Digital Repository of Georgian Scientific Works. 
Openscience. https://openscience.ge/handle/1/1848; 

40. ჩხაიძე, ელენე & კაპანაძე, თამარ, ციფრული კონტენტ მარკეტინგის გავლენა ქართველი 
მომხმარებელის ქცევაზე, 2021, EPRINTS. Iliauni. http://eprints.iliauni.edu.ge/10921/; 

41. ჯარიაშვილი, ნინო, გაგნიძე, თეონა, & ლაცაბიძე, ლია, ციფრული კომუნიკაციების 
მნიშვნელობა სტრატეგიული კომუნიკაციის კონტექსტში, 2019, | Digital Repository of Georgian 
Scientific Works. Openscience. https://openscience.ge/handle/1/195. 

 

 



105

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური 

მეცნიერებები 
 



106

 

 
 

REFLECTION – A CHALLENGE OF ONLINE TEACHING ON THE EXAMPLE OF GEORGIAN 

TEACHERS 

 

Maia Kutateladze 

Assistant Professor,  

Georgian National University SEU 

 

 აბსტრაქტი 

მიმდინარე პანდემიის შექმნილი მდგომარეობის გამო ბევრ მასწავლებელს მოუწია 
მორგებოდა ახალ რეალობას და შეეცვალათ თავიანთი სწავლების გამოცდილება 
ახლებური მოთხოვნების გათვალისწინებით. მასწავლებლებმა გაკვეთილების ჩატარება 
ონლაინ დაიწყეს, მათ დასჭირდათ აეთვისებინათ და განეახლებინათ თავიანთი სწავლების 
უნარები და მოეყვანათ ისინი ონლაინ სწავლებასთან შესაბამისობაში. რეფლექსია 
სწავლების განუყოფელი ნაწილია, რაც ეხმარება მასწავლებლებს გაიაზრონ თავიანთი 
პრაქტიკის ძლიერი და სუსტი მხარეები. რეფლექსია და პრაქტიკის შეფასება ონლაინ 
სწავლების დროს რთული გახდა, განსაკუთრებით ახალებური პრაქტიკის საწყის ეტაპზე. 
სტატია ასახელებს რეფლექციის საშუალებებს, მათ მნიშვნელობას სწავლების პროცესში და 
მათი გამოყენების გამოწვევებს ონლაინ სწავლების დროს. სტატია მოიცავს 
ლიტერატურულ მომოხილვას, პირად გამოცდილებას და სხვა მასწავლებლების იდეებს 
ონლაინ სწავლების გამოწვევებთან დაკავშირებით. სტატია გვთავაზობს მოკლე კითხვარის 
ანალიზს, რომელიც ეხება ონლაინ სწავლების რეფლექსიას და საუბრობს რეფლექსიის 
მნიშვნელობაზე მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებასთან დაკავშირებით. 
გაზიარებული გამოცდილება და იდეები შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს 
მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ცდილობენ გაუმკვავდნენ ონლაინ სწავლების 
სირთულეებს და მზად არიან გაიფართოონ რეფლექსიასთან და მის მნიშვნელობასთან 
დაკავშირებული გამოცდილება, უნარები და ცოდნა.  

საკვანძო სიტყვები: რეფლექცია, ონლაინ სწავლება, თვით-რეფლექცია, რეფლექსიის 
საშუალებები. 

 

Abstract 

Current pandemic conditions made a lot of teachers to adapt to new reality and modify their 
teaching experience in accordance of new demands. Teachers started conducted lesson online, they 
had to obtain and refresh skills required for online teaching. Reflection is inevitable part of teaching 
process that helps teachers to understand strength and weaknesses of their practice. Reflection and 
evaluation of practice has become difficult in online teaching, especially at the initial stage of new 
practice. This article will introduce reflective tools, their importance in teaching process and 
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challenges of their use in online teaching process. The article includes the review of scholarly 
articles, personal practice and ideas of other teachers regarding the challenges of online teaching. 
It also analyses a shot questionnaire regarding the reflection of online teaching and speaks of role 
of reflection in teachers’ professional development. Shared experience and ideas may be helpful for 
teachers who are trying handle with online teaching difficulties and are willing to enrich their 
experience, skills and knowledge related to reflection and its importance.  

Keywords: reflection, online teaching, reflective teacher, reflective tools. 

 

Introduction 

Reflection is a set of thoughts that enables people to analyze the past events, draw conclusions and 
plan the better present or future. This is powerful tool for several reason: first of all, it gives 
opportunity to people to understand their need, to face reality, some problems and think differently 
about the process that may lead to different outcomes. The process can be done independently or 
in a team. However, it requires knowledge who to deal with that process without anxiety and pain. 
That knowledge will also enable people to follow reflection in effective and productive and will 
prepare them for the necessary changes. This article views reflection as evaluation of online 
teaching process and discusses teachers experience and their involvement in process of reflection 
during the online teaching. 

Methods and procedures  

In terms of research methodology, the article offers a literature review and analyses the 
questionnaire offered to Georgian teachers. The article proves review of literature in term of 
reflection and reflective tools. It mentions some theoretical approach towards reflection and 
highlights its characteristic. The article also discusses reflective tools, their meaning and 
importance.  

The link of the questionnaire is as follows: https://forms.gle/CzV69bHjx7WJSqoe9. The 
questionnaire was created in Georgian, to make it easy and effortless for every teacher to fill in and 
share their ideas. The goal of the research was to reveal the attitude of Georgian teachers towards 
reflection and how reflection was conducted in online teaching. The analysis of the questionnaire 
reveals the reflective tools preferred by Georgian teachers in the transition period from face-to-face 
teaching to online one.  

Reflection – literature review 

Reflection can be part of every aspect of professional or private life, due to that literature on 
reflection usually offer definition of process of thinking related to specific objects of research. As 
for teaching process, I believe that reflective thinking was always part of pedagogy and teaching.  
However, giving name of the process, describing it, raising awareness about it happened a bit later, 
in the beginning of the 20th century. According to John Dewey, the process is not considered to be 
easy to be done, as he argues “reflective thinking is always more or less troublesome because it 
involves overcoming the inertia that inclines one to accept suggestions at their face value; it 
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involves willingness to endure a condition of mental unrest and disturbance.”1. After that a lot of 
scientist tried to find the organizational way of reflective thinking. One of them was David Schön2 
who introduce the concept of reflection-in-action, which is action on the spot than the action is 
taking place, and reflection-on-action, which implies activities after some kind of action happened. 
Development of  

concept of reflection still continues. A lot of schemes there introduced to make the process easy to 
comprehend. Among them are: Gibbs’ reflective cycle, Johns’ model of structured reflection, Kolb’s 
learning cycle, Rolfe, Freshwater and Jasper’s framework of reflective practice.3  

Gibbs’ reflective cycle is the model that has six stages in cyclic way which gives us to very detailed 
way of reflection. The stages are: description, feeling, evaluation, analysis, conclusion and action 
plan. The cycle can be used in any profession independently and in a team.  It encourages deep 
understanding of the working process challenges, and in case of its frequent use, the process can be 
refined and almost perfect outcomes reached. Questions specifies the action that should be done at 
each stage and they grant clarity to the meaning of each stage. The questions also give opportunity 
to interpret the stages correctly.4   

 

Picture 1: Gibb’s reflective Cycle with questions.   

                                                            
1 Dewey, J. How We Think. Boston, New York, Chicago: D.C. Health & Co Publishers, 1933. 
2 Schön, D. The Reflective Practitioner_ How Professionals Think In Action-Basic Books. The USA: Basic Books, Inc. 

1983. 
3 Chiplin, J., & Stavric, V. Models of Reflection. Physiotherapy New Zealand. 2017. 
4 The University of Edinburgh. (2020, November 11). Gibbs' Reflective Cycle. Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.ed.ac.uk/: https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/reflecting-on-experience/gibbs-reflective-
cycle [L.s.21.03.2022]. 
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Kolb introduced the learning cycle in 1984 where he distinguishes four stages: certain experience 
that implies existence of an experience, the question for this stage can be: What do you think that 
happened?5 The second stage is observation, learning from the experience and understanding the 
characteristics of the experience. The question for this stage can be: why did it (or not) work this 
time?6 Another stage is conceptualization, generalization of the experience, a person should think 
and assess if the things will work again. The question can be: Do you think that will work again?7 
And final stage is active experimentation, testing the new ideas and the cycle continues. One of the 
questions can be: How might you modify your technique?    

Reflection is inevitable part of teaching and that is especially important than new challenges appear 
in practice. Reflective practice involves three skills and they are reflection, self-awareness and 
critical thinking. 

 

Picture 2:  Kolb’s learning cycle 8  

Reflection helps to boost self-awareness – thinking and feeling things that goes into the classroom; 
and critical thinking – that enables teachers to test alternative teaching practice and behavior that 
might become regular part of practice. Since the beginning of the 20th century teachers were 
encouraged to think reflectively as teaching process requires constant development and adjustment 
to new realities. Being a reflective teacher means: “looking at what you do in the classroom, 
thinking about why you do it, and thinking about if it works – a process of self-observation and 
self-evaluation. By collecting information about what goes on in our classroom, and by analysing 

                                                            
5 St.Emlyn’s. (2015, November 4). Educational theories you must know. Kolb’s learning cycle. St.Emlyn’s. Retrieved 
December 13, 2021, from https://www.stemlynsblog.org: https://www.stemlynsblog.org/better-learning/educational-
theories-you-must-know-st-emlyns/educational-theories-you-must-know-kolbs-learning-cycle-st-emlyns/ 
[L.s.21.03.2022]. 
6 ibid 
7 ibid 
8 McLeod, S. (2017). Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Cycle. Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.simplypsychology.org: https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html [L.s.21.03.2022]. 



110

 

 
 

and evaluating this information, you identify and explore your own practices and underlying 
beliefs. This may then lead to changes and improvements in your teaching.”9  

 

1. Transition from face-to-face teaching to online teaching  

Pandemic made the global society to adjust to new reality in a very short time. People usually 
believed that qualitative education was possible only by face-to-face communication. However, 
pandemic deprived people from the opportunity to have close, face-to-face communication as that 
may become the main reason of spreading virus. Due to the new reality, it became clear that society 
and educational institutions needed to modify their practice and find the solution. In order not to 
stop the educational process and not to prevent children and student form getting education, every 
institution decided to establish online learning in their practice as soon as possible. That was not 
easy.  

Establishment of online leaning in teachers practice required strong command of technology skills 
and also understanding of applications needed for online teaching. These two factors were 
challenging as teachers needed good devices to give lessons and lectures, they also needed some 
training to understand how applications work and they also had to think more about the 
methodology and online teaching is very demanding, requires much attention and frequent shift of 
topic in order to make the audience alert.  

Online learning was the only opportunity for students to get education as well and that was 
demanding for them as well. They also needed to know how to study online, as it is skill and 
requires time to acquire. Students also needed to understand how technologies and certain 
programs worked, moreover they needed to be more self-motivated and self-organized as online 
learning deprived them from peer communication and education environment. Due to these 
reasons a lot of students decided to take a gap year at universities. As for the schools, it was 
extremely hard for parents to provide their children with sufficient devices and to understand how 
the different online platforms work.  

Transition period was very stressful for teachers. They had a lot of meeting at universities and at 
schools where they shared their knowledge and experience. Institutions began to look for tech-
savvies in their teams, they did a lot of sample lessons and lectures to see what was working and if 
the functions were appropriate for online teaching. Teachers had to create a lot of material that 
were more suitable for online teaching. A lot of presentations, quizzes and exercises were created 
online. During this initial period teachers had tight online communication with each other to share 
ideas, material, skills, knowledge, support and challenges. 

                                                            
9 BritishCounsil. (n.d.). Reflective teaching: Exploring our own classroom practice. Retrieved December 12, 2021, from 
www.teachingenglish.org.uk: https://www.teachingenglish.org.uk/article/reflective-teaching-exploring-our-own-
classroom-practice [L.s.21.03.2022]. 
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Sudden deprivation of face-to-face communication vanished everyday small talks about 
professional challenges among teachers, chatting vis different online communication applications 
increased anxiety. Some teachers are more emotional and emotional communication with their 
students was inevitable part of their practice. During online teaching emotional communication 
become not very understandable and acceptable as  educational environment was different for each 
student and context sometimes was not very clear for family members who had to listen to lessons 
and lectures because of tight living conditions. Teachers were limited in use of gestures and facial 
expressions that helped them in communication as well. Teachers also find it hard to attract 
students’ attention as learning online is a skill and  it needs focus and much attention. Moreover, 
monotonous lecture delivery became very impossible for students to follow, so teachers had to think 
about different approach of delivery lectures. Due to this challenge, teachers had to create a lot of 
online resources, presentations, quizzes, exercises to make lectures more dynamic and memorable. 
That required a lot of time and dedication from the teachers and due to that teachers were 
sometimes exhausted, stressed and anxious. Students’ mood also changed as they could not see their 
friends and peers and could know communicate as well as in real life. They became less active as 
they were shy and less willing to participate. Doing group work and pair work also became difficult 
as it required time, proficiency of technological skills from everyone and owing of a very good 
technological device as well. Dedication, self-organization, high sense of responsibility and being 
able to act in solo that are the skills that every member of society had to elaborate in order to keep 
pace with new reality.  

 

2. Reflection on online teaching – analysis of the questionnaire  

Georgian teachers at the initial stage of online teaching found it hard adapt to reality because of 
various reasons and among them were lack of peer support and peer interaction.  Peer support and 
interaction helped them to relax, to relieve stress, to see general problems, to find solutions with 
the help of a team, to discuss novelties and to see their practice from the different perspective. 
Reflection of teaching process and self-reflection was usually part of those small talks sometimes 
intentionally and sometimes unintentionally. However, online teaching deprived that possibility 
from the teachers and teachers had to find new ways of communication and that was usually group 
online meetings or individual conversation. As mentioned above, face-to-face communication 
involves facial expressions, gestures, eye contact and these  factors are sometimes more meaningful 
when words. Pandemic deprived teachers that communication means as well.  

The survey which was conducted with the help of google questionnaire form, the link is as follows: 
https://forms.gle/CzV69bHjx7WJSqoe9, aimed to see what role reflection played in online teaching, 
how was reflection made, what tools where used and how it worked in online atmosphere.  

The questionnaire was created in Georgian language in order to make it reachable for every teacher 
willing to participate. In total 125 teachers submitted the answers. The questions and the answers 
will be discussed below.  
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The first question aimed to see what was general attitude of Georgian teachers to reflection and 
how it helped them. Teachers were able to choose more than one answer. As we see form figure 1, 
most teachers think that reflection helps them to refine their professional skills. That means that 
majority teachers are open to novelties, they are knowledgeable in teaching methodology and they 
are ready to find imperfections and improve them where necessary. 26% of teachers say that 
reflection helps them to improve their practice. It gives me the feeling that they are also very 
knowledgeable and ready to establish novelties in their practice, although they seem to have lack 
of confidence in teaching and need reflection to develop further. Reflection boots professional 
confidence to 15% of teachers, they understand that they are doing things in proper way. 13% of 
teachers claim that reflection gives them opportunity to help other teachers, while 11% of teachers 
think that reflection improves their teaching motivation. The last answers makes me think that 
teachers need someone to observe their teaching and give them appropriate recommendations. 
However, observation is very delicate process and should be conducted by a professional. The aim 
of observation should be discussed beforehand in order to avoid misunderstanding and ambiguity.  

 

Figure 1: How reflection helps to teachers. 

 

The second question asked teachers how often reflective activities were conducted online. They 
could not meet in person with their colleagues and frequency of reflection process was really 
interesting for me. As we can see from the results, only 20% of teachers claim that less possibility 
of communication deprived them from reflective opportunities. Majority teachers, 50% of 
respondents, said that reflection was often conducted because online teaching is a new thing and 
they needed to understand to share experience with their colleagues. I think that practice would 
help teachers to assess challenges timely and objectively and to find solution collectively. That 
answer also gives me feeling that teams of different schools and universities worked very 
collaboratively, diligently and with full of sense of responsibility.  

26%

15%

13%
11%

35%

How does reflection help you? 

Improves teachers practice

Increases professional confidence

Enables us to help colleagues

Improves teaching motivation

Helps to refine professional skills



113

 

 
 

19 % of teachers claim that frequency of reflection process did not change and it was conducted as 
before. Only 6% of teachers said that reflection did not take place and only 5 % of teachers did not 
answer the question.  

 

Figure 2: Frequency of reflection during online teaching 

 

The third question aimed to reveal which reflective tool Georgian teachers preferred. Teachers 
could choose more than one answer. Figure 3 shows that the top three reflective tools are discussion 
of problems and finding solutions in a team, discussion process of a lesson or a lecture, peers 
observation attending each other’s lessons and lectures. These are the tools which requires active 
communication and exchanging ideas. It seems that communication problems among teachers was 
satisfactory and they could collaborate actively. 

Two the least popular reflective tools appeared to be recording a lesson or a lecture and watching 
it alone or in a team. Online teaching set new demands in front of teachers. A lot of educational 
institutions ask their teachers to record their lessons and lecture. That product would be the most 
easily accessible product for self-reflection if teachers watched them. But there are some issues that 
makes that self-reflection method unpopular. First of all, teachers usually master very teaching 
methods of their subjects skillfully. So, teachers usually understand their imperfections right after 
the lesson or lecture is finished. Due to that, watching videos and discussing the whole product in 
at team could not be very productive. That method can undoubtably be the leading one if teachers 
would like to see some certain part of a lesson or a lecture and check how some electronic resources 
work online. I, personally, used that method only once at the initial stage of delivering online 
lecture and I did it to check the functions of applications and their degree of visibility.  

Three commonly used reflective tools appeared to be reading and research about online teaching, 
classroom action or behavior observation and self-evaluation checklist. All three tools can be done 
individually by the teachers and preference of these tools is not surprising. Online teaching required 
a lot of solo activities and combination of those three tools would give teacher opportunity to find 
a genuine and individual way of development.  

50%

19%

20%

6%
5% How often was reflection conducted during online teaching

Often - online teaching is a novelty and colleagues shared experience

As usual with the involvement of collegues

Rarely because of lack of communication with colleagues

Was not conducted

No answer
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Figure 3: Mostly preferred reflective tools 

 

The fourth question focused on the degree of change of teachers’ practice during online teaching. 
As we can see in figure 4 majority teachers claimed that they had to change their practice as online 
teaching was novelty and they had to study and use new things in their practice. 32% of teachers 
say that their practice changes partially as they used elements of online teaching in their practice 
before the pandemic and they have added some other elements to their resources. Only 1% of 
teachers said that their practice did not change at all as they used methodology acceptable for online 
teaching before the pandemic. This data enables us to conclude that Georgian teachers had to work 
hard in order to understand, study and exercises essential features of online teaching methodology 
in a very short period of time, that would cause them feel exhausted, anxious and confused 
sometimes.  

 

Figure 4: Degree of change if teaching practice during online teaching 

 

The fifth question gave teachers free space to say their ideas about importance of reflection and the 
reasons as well. Most answers were short and similar to each other. The main ideas of those answers 
are as follows. Teachers said that reflection helped them to check themselves and their professional 
development, to implement a lot of novelties and see their strength and weaknesses, to improve 
working process and get proper outcome, to eliminate imperfections vis the objective observation 

15%

17%

1%6%

14%

12%

21%

12%

2%
What reflective tools did you use? 

Peer-observation - attanding each other lessons/lectures

Discussing processes of a lesson/lecture

Recording a lesson/lecture and watching it

Recording a lesson or a lecture and watching it in a team

Self-evaluation checklist

Classroom action observation

Disussion of problems and finding solution in a team

Reading and research about online teaching

No Answer

22%

40%
1%

32%

5%
How much has your practice changes during the online teaching? 

Considerably changes - applied a lot of novelties in my practice

Changed - had to study a lot of technological things

Did not changed - I always used that methodology

Partialy changed - I added a few novelties

No answer
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of teaching process and that was opportunity to think evaluate and study new approaches and plan 
the lesson better. Reflection helps them to improve and develop professional skills, cope with 
challenges better in future and find more fruitful solutions to problems. Reflection improves quality 
of lessons, teaching motivation and helps to get to know a lot of technological novelties. Sharing 
experience is key to success in this way of success, cooperation and support with colleagues enables 
them to get practical knowledge from different angle, empowers them to transfer theoretical 
knowledge in practice, draw conclusions and see further development options.   

Some very powerful answers are given bellow:   

1. Reflection is a way from the aim to the outcome, what worked, what should be changed in 
order to get better outcome. 

2. Online learning is a new challenge. With the help of reflection, I realized I needed to study 
new technologies. Communication between colleagues about professional issues has 
improved and together, as a team, we are trying to analyze and solve problems. 

3. Reflection helps me to plan new activates in more effective way. It enables me to work 
more on my weaknesses and strengthen my strengths. Reflection helps me to measure my 
progress, work on not only visible problems, but also discover the problems which I have 
not realized before the process. It is important to work more on professional skills, accept 
novelties and share experience.  

 

3. Implications for future 

Online teaching appeared very unexpectedly and it made the society adjust to its needs. “The 
pandemic has undoubtedly accelerated the importance of digital technology in education, 
where we have transformed ourselves from teacher educators to digital educators”. 10 The 
process was not easy but problems are already answered and a lot of solutions are found. A lot of 
resources are created and methodology of online teaching is discussed, observed and being 
perfected. Online teaching may seem to be a bit rigid rather than face-to-face teaching as teachers 
have less opportunity to create something on spot. Teachers do not have opportunity to see students’ 
facial expressions and to make them work with their peers as openly as in traditional way. So, 
teachers cannot observe students’ body language. However, we should mention that online 
teaching will not disappear, it will get more developed and more sophisticated. Moreother, some 
elements may be transferred to traditional teaching and may color it as well.  

As the quote below say, options that are now discovered widely were always with us but we did 
not use them as we were not confident, willing and did not realize some benefits it may lead to us. 
“I am more actively considering opportunities to incorporate student-centered technology into my 

                                                            
10 Shamail, A. Reflecting on Teachers’ Online Teaching Challenges During the COVID -19 Pandemic: Interactions during 
the Q & A Session of a Webinar. A bi-annual peer-reviewed journal of Department of English and Cultural Studies, 36, 
2020. p.7. 
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traditional course. Electronic submission of assignments and using Wimba (a digital voice 
application) for speaking opportunities in the foreign language classroom increases the efficiency 
of my traditional classroom activities. I knew these options were available, but I had not pushed 
myself to incorporate them. Now I realize how valuable they are and I am more excited about using 
them.”11 

Online teaching boosted students’ communication skills in a certain way. That process seems to be 
comfortable with students as they are adults and can actively send emails and chat with each other, 
some of them live abroad and online classes enables them to continue studying process. Sometimes 
students are very shy and find it uncomfortable to voice their needs, questions and 
misunderstandings, so online communication helps them to overcome their fear. However, that 
causes teachers’ workload and teachers my not be as productive as they are. They need to get back 
to the same story several times, as one email and one response is not enough for clarification of 
misunderstandings.  

However, young children need emotional connections and that is not achievable sufficiently 
online. I think that children should study in a traditional way while they should become friend 
with technologies as well.  

 

Conclusion 

In conclusion I would like to say that reflection became more intense during online teaching, as 
teachers needed to accept new reality and requirements, new skills and knowledge. Reflection 
enables everyone to assess use of new skills and knowledge in practice and recognize their strengths 
and weaknesses.  

Online teaching made teachers to create a lot of materials, reflective process made them think about 
imperfection of these materials and a lot of them were improved. That process also made teachers 
to understand that these materials are the unique ones that will be beneficial for their colleagues 
and for learners as well, as they will give them chance to exercise certain issues independently.   

Online teaching and reflection of online teaching processes encouraged team building and everyone 
realized that shared experience is vital step towards to the way of success. Moreother, reflection of 
online teaching necessitated acquisition of new things, development of current practice and 
envisioning of future possibilities.  

 

 
  

                                                            
11 Roblyer, M. D., Porter, M., Bielefeldt, T., & Donaldson, M. B. “Teaching Online Made Me a Better Teacher”: Studying 
the Impact of Virtual Course Experiences on Teachers’ Face-to-Face Practice. Journal of Computing in Teacher Education, 
25(4), 2009. p. 123. 
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ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის ამუშავების ,,აფხაზური 

პერსპექტივები’’ 

 

გელა ცაავა 

ასოცირებული პროფესორი, 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი  

სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლა 

  

აბსტრაქტი 

აღნიშნული სტატია ეხება კვლევას, ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის შესაძლო 
ამოქმედების შესახებ. წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია აეროპორტის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული პროცედურების დაწყების 
აუცილებლობა.  

გარდა ამისა, გადმოცემულია ინფორმაცია, რომელიც გულისხმობს ოკუპირებული 
სოხუმის აეროპორტის ,,სტატუსისა და  აფხაზეთის საჰაერო სივრცის გამოყენების შესახებ 
დოკუმენტის’’ მიღებას. წარმოდგენილი ნაშრომი მიმოიხილავს აეროპორტისათვის 
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ICAO-ს სტანდარტის მსგავსი, 
ოთხნიშნა ანბანური კოდის მინიჭებასა და მის სამართლებრივ ლეგიტიმურობას. 

ჩვენ გამოვყოფთ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს, რომლებიც დაკავშირებულია 
ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის ამუშავებასთან. აქვე საუბარია რუსეთის 
ფედერაციის ინტერესებზე, მისი მხრიდან ,,ინვესტიციების’’ განხორციელებასა და მისი, 
როგორც შიდა აეროპორტის გამოყენებაზე.  

წარმოდგენილ ნაშრომში აქცენტები გაკეთებულია საქართველოს კანონით 
(,,ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ’’) რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე აკრძალული სხვადასხვა სახის (ნებისმიერი ეკონომიკური, სამეწარმეო ან 
არასამეწარმეო) საქმიანობაზე. 

ნაშრომის მომზადებისას გამოყენებული ხელმისაწვდომი თეორიული მასალის ანალიზმა 
სათანადო დასკვნების მომზადების საკითხში გაგვიწია მნიშვნელოვანი დახმარება. აქვე, 
ზემოხსენებულ პოლიტიკურ გამოწვევასთან გამკლავების თაობაზე მოცემულია 
საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ პრაქტიკული რეკომენდაციები.   

ნაშრომის მომზადებისას გამოყენებული ხელმისაწვდომი თეორიული მასალის ანალიზმა 
სათანადო დასკვნების მომზადების საკითხში გაგვიწია დახმარება. ნაშრომში მოცემულია 
რეკომენდაციები ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის რუსეთის ფედერაციის მიერ 
გამოყენების კანონიერების დასადგენად. 

საკვანძო სიტყვები:  საქართველო, აფხაზეთი, სოხუმი, აეროპორტი, რუსეთის ფედერაცია. 
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Abstract 

The mentioned article refers to the research on the commissioning of the occupied Sokhumi 
Airport. The present paper discusses the need to initiate procedures related to Airport rehabilitation 
works. 

In addition, information is provided that the adoption of a document on the status of the occupied 
Sokhumi Airport and the use of Abkhazian airspace. This paper reviews the awarding of a four-
digit alphabetical code similar to the International Civil Aviation Organization (ICAO) standard 
and its legal legitimacy. 

We will highlight the challenges and opportunities associated with the development of the 
occupied Sokhumi Airport. Here we are talking about the interests of the Russian Federation, on 
his part To make ,,investments’’ and use it as an internal Airport. 

The presented paper focuses on various types of activities (Any economic, entrepreneurial or non-
entrepreneurial) prohibited in the Occupied Territories by the ,,Law of Georgia on the Occupied 
Territories’’. Practical recommendations are given to the Central Government of Georgia to deal 
with the above-mentioned political challenge. 

The analysis of the available theoretical material used in the preparation of the paper helped us to 
prepare the appropriate conclusions. The paper provides recommendations for determining the 
legality of the use of the occupied Sokhumi airport by the Russian Federation. 

Keywords: Georgia, Abkhazia, Sokhumi, Airport, Russian Federation. 

 

შესავალი 

რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ სოხუმში აეროპორტის ამუშავების შესახებ 
მსჯელობა აფხაზეთში თითქმის ყოველი საკურორტო სეზონის დადგომის წინ 
აქტიურდება. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 26 ივლისს, ოკუპირებულ აფხაზეთში, ქ. 
სოხუმის აეროპორტის1 ,,სტატუსისა და  აფხაზეთის საჰაერო სივრცის გამოყენების შესახებ 
დოკუმენტი’’ მიიღეს. აეროპორტს აქვს მინიჭებული კლასი ,,A’’. მას შეუძლია მიიღოს მძიმე 
სატრანსპორტო თვითმფრინავი, როგორიცაა სამხედრო Ил-76, სამოქალაქო სამგზავრო 
თვითმფრინავი, როგორიცაა Ил-86 - ფართო გაბარიტიანი ოთხძრავიანი თვითმფრინავი, 
Ту-154 სამძრავიანი რეაქტიული თვითმფრინავი, მსუბუქი თვითმფრინავი და 

                                                            
1 ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტი, რომელიც ოკუპირებული სოფლების დრანდასა და ბაბუშარასთან 
ახლოს, ქალაქიდან დაახლოებით 20 კმ-შია განლაგებული, 1992-1993 წლების ომის შემდეგ პრაქტიკულად არ 
ფუნქციონირებს. აღნიშნული აეროპორტის მშენებლობა გასული საუკუნის 60-ან წლებში დასრულდა. 90-
იანების დასაწყისამდე სხვადასხვა ტიპის რეისები სრულდებოდა სსრკ-ის ქალაქებში. ზაფხულის პერიოდში 
აეროპორტი დღე-ღამის განმავლობაში 5 ათასამდე მგზავრს ემსახურებოდა, ზამთარში კი 1000-მდე. ასაფრენი 
ბილიკის სიგრძე 3.6 კმ-ია, რაც იძლევა თითქმის ყველა სახის სამოქალაქო თვითმფრინავის მიღების 
საშუალებას, როგორც ზღვიდან, ასევე მთიდან. 1992-1993 წლების რუსეთ-საქართველოს ომის დროს სადგურის 
ადმინისტრაციული შენობები და მათთან ახლოს მდებარე სასტუმრო დაზიანდა, ასაფრენი ზოლების დანაღმვა 
განხორციელდა. თუმცა, აქვე უნდა ითქვას, რომ 2000 წლისთვის აქ განაღმვითი სამუშაოები ჩატარდა, 
სადგურის ძველ შენობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდა და მას ე. წ. შიდა ფრენებისთვის, 
რუსეთის ფედერაციიდან თვითმფრინავებისა და გაერო-ს სპეციალური რეისების მისაღებად იყენებდნენ. 
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ვერტმფრენები2. დე ფაქტო მთავრობამ ამასთანავე, კიდევ ერთი ,,დოკუმენტი დაამტკიცა’’, 
რომელიც ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტს სამოქალაქო და სამხედრო ავიაციის 
„ერთობლივი ბაზირების“ აეროპორტის სტატუსს ანიჭებს3. 

ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობის მიერ მიღებული ,,დოკუმენტის’’ 
თანახმად, ქ. სოხუმის აეროპორტსა და ,,აფხაზეთის საჰაერო სივრცეს’’, სამოქალაქო 
ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ICAO-ს4 სტანდარტის მსგავსი, ოთხნიშნა 
ანბანური კოდი URAS მიენიჭა.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აეროპორტების კოდებს სხვადასხვა (რეგიონული) სტრუქტურა 
აქვს. ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტისთვის მინიჭებული კოდის შემთხვევაში U – 
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს აღნიშნავს (გარდა მოლდოვისა და ბალტიის 
სახელმწიფოებისა), R – როსტოვის საჰაერო ზონას, რომელშიც რუსეთის ფედერაციის 
სამხრეთისა და ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალური ოლქები შედიან, A – აფხაზეთს, 
ხოლო S – სოხუმს5. 

ზემოხსენებული კოდის საბოლოოდ დასამტკიცებლად, ოკუპირებული აფხაზეთის დე 
ფაქტო „საგარეო საქმეთა სამინისტრომ“ და „ტრანსპორტის სახელმწიფო სამმართველომ“ 
რუსეთის ფედერაციის შესაბამის ორგანოებს უნდა მიმართონ, რათა ის „რუსეთის 
ფედერაციის საჰაერო ნავიგაციის ინფორმაციის კრებულში (AIP) შეიტანონ. 

ოკუპირებული აფხაზეთის ,,ექს-პრეზიდენტი’’ რაულ ხაჯიმბა6 რამდენიმე წლის წინ 
აცხადებდა, რომ რუსეთის ფედერაციის საჰაერო სივრცეში მოქცევის ინიციატივამ, 
ადგილობრივი მოსახლეობა აღშფოთა, რადგან მიიჩნევდნენ, რომ ,,აფხაზეთის 
სუვერენიტეტი’’ საფრთხის ქვეშ დადგება, ამას კი ხაჯიმბა აბსურდულს უწოდებდა, რად-
გან ,,რუსეთმა კეთილი ნებით აღიარა და ეს საფრთხე არ არსებობს’’.  

,,ექს-პრეზიდენტის’’ განცხადებით, რუსეთის ფედერაცია გამოყოფდა შესაბამის 
,,ფინანსურ დახმარებას’’ და უზრუნველყოფდა სათანადო პირობების შექმნას, რათა 
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მსგავსი დაწესებულებები ამოქმედებულიყო.  

საქმე ეხებოდა იმ ,,კავშირების განმტკიცებას’’, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთს 
ტურისტებისა და ,,ინვესტორების’’ მიღების საშუალებას მისცემდა. ხაჯიმბა ასევე 
მიიჩნევდა, რომ ,,შეთანხმება’’ ჯერ კიდევ 2014 წელს, ოკუპირებულ სოხუმსა და მოსკოვს 
შორის არსებობდა და აეროპორტის რეკონსტრუქცია უნდა დაწყებულიყო. თუმცა, 
სხვადასხვა მიზეზების (მათ შორის ფინანსური შესაძლებლობის) არარსებობის გამო, 
,,პროექტი’’ არ დაწყებულა და შესაბამისად, ვერ განხორციელდა. 

                                                            
2 Анисимова С., Аэропорт Абхазии. Сухумский международный аэропорт им. В. Г. Ардзинба. Аэропорт Адлера. 2 
Декабря, 2018. https://gkd.ru/431483a-aeroport-abhazii-suhumskiy-mejdunarodnyiy-aeroport-im-v-g-ardzinba-
aeroport-adlera [უ. გ. 17.03.22]. 
3 Abkhazian authorities plan to use the Sokhumi Airport for international flights. July 30, 2019. 
https://caucasuswatch.de/news/1873.html [უ. გ. 17.03.22]. 
4 International Civil Aviation Organization. 
5 Kucera, J., Abkhazia announces plans to reopen airport. July 30, 2019. https://eurasianet.org/abkhazia-announces-plans-
to-reopen-airport [უ. გ. 17.03.22]. 
6 დე ფაქტო პრეზიდენტი 2014-2020 წლებში. დე ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტი 2005-2009 წლებში. 
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 რუსი და აფხაზი ოფიციალური პირები შეთანხმდნენ მხოლოდ საჰაერო მიმოსვლის 
ინფრასტრუქტურის სრული განახლების აუცილებლობაზე, აქტიური სამუშაოები კი, 
სავარაუდოდ, 2021 წლის მარტში უნდა დაწყებულიყო.7 

ხაჯიმბა მიიჩნევდა, რომ აეროპორტი, დაახლოებით ორ წელში სრული დატვირთვით 
იმუშავებდა. მისივე თქმით, აღნიშნული ,,საქმიანობისათვის’’ ერთი და ორი მილიარდი 
რუსული რუბლი არ იქნებოდა საკმარისი.  

,,ექს-პრეზიდენტი’’ აქვე მიიჩნევდა, რომ ამ მხრივ მუშაობა ნებისმიერ შემთხვევაში 
გაგრძელდებოდა, რადგან აეროპორტის საკითხზე სათანადო დოკუმენტები მომზადდა და 
უახლოეს პერიოდში ,,აფხაზური მხრიდან’’ ე. წ. ინვესტორის მოსაძებნად უფრო ,,აქტიური 
მუშაობა’’  დაიწყებოდა. თუმცა, საკითხი ადგილიდან გარკვეული მიზეზების გამო ვერ 
დაიძრა. 

 

1. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO-ს) სტანდარტები და 
მოთხოვნები 

1.1 ე. წ. რუსული ინვესტიციების მოზიდვის მცდელობები 

ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის განვითარებისათვის მთავარ დაბრკოლებას 
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) გადაწყვეტილება 
წარმოადგენს, რომლის თანახმად, მას საერთაშორისო სტატუსი არ უნდა მიენიჭოს8.  

სწორედ მაშინ ჩათვალა საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო შეთანხმების უხეშ 
დარღვევად მოსკოვსა და სოხუმს შორის განხორციელებული პერიოდული საჰაერო ავია-
რეისები. არადა, ოკუპირებულ აფხაზეთში, ტურისტული ნაკადის ეტაპობრივი ზრდა 
აეროპორტის ამოქმედებას ითხოვდა. 

ICAO-ს პოზიციის მიუხედავად, პირველი რეალური მცდელობა ზემოხსენებული 
მიმართულებით რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა, როცა სოჭის ოლიმპიურ 
თამაშებთან დაკავშირებით ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტი შეიძლებოდა 
სარეზერვოდ გამოეყენებინათ.  

საგულისხმოა, რომ ICAO-ს არ გააჩნია ქ. სოხუმის აეროპორტისთვის მინიჭებული 
ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი ოთხნიშნა კოდი. აღნიშნული კოდის მინიჭება 
მხოლოდ უფლებამოსილი საავიაციო ხელისუფლების შუამდგომლობის საფუძველზე 
ხდება.  

2006 წელს, თბილისის მოთხოვნის შესაბამისად, ICAO-მ გააუქმა სოხუმის აეროპორტის 
კოდი. შედეგად, სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ აპირებენ რუსული აეროპორტების 

                                                            
7 Pipia S., Air Navigation in Abkhazia: Another Inter-State Litigation between Georgia and Russia in the Making?, 
February 4, 2021. https://www.ejiltalk.org/air-navigation-in-abkhazia-another-inter-state-litigation-between-georgia-
and-russia-in-the-making/ [უ. გ. 17.03.22]. 
8 აღნიშნული გადაწყვეტილება 2010 წელს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მოთხოვნით იქნა 
მიღებული - სახელმწიფოს საჰაერო სივრცის მთლიანობის გათვალისწინებით. 
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კოდის გამოყენებას სოხუმის აეროპორტისთვის. თუ მოსკოვი დათანხმდება ასეთ პირობას, 
მაშინ სოხუმის აეროპორტი რუსეთის საჰაერო სივრცეში მოხვდება, თუმცა ICAO აცხადებს, 
რომ მას იურიდიული ძალა არ ექნება.9 

შესაბამისი კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს ტერიტორიაზე დაუშვებელია 
აეროპორტის გამოყენება სამოქალაქო ავიაციის მიზნებისათვის, თუ მისი ექსპლუატანტი 
არ ფლობს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ გაცემულ, მოქმედ 
აეროპორტის ვარგისობის სერტიფიკატს.  

საქართველოს ტერიტორიაზე აეროპორტების სერტიფიცირებას, ექსპლუატანტის 
საქმიანობაზე მუდმივ ზედამხედველობასა და კონტროლს საქართველოს სამოქალაქო 
ავიაციის სააგენტო ახორციელებს. 

როგორც კი რუსეთის ფედერაციამ ოკუპირებულ აფხაზეთს ახალ ,,ხელშეკრულებაზე’’ 
ხელმოწერა შესთავაზა, აეროპორტის აღდგენაზე მოლაპარაკება განახლდა, მაგრამ 
სურვილები პოლიტიკურმა რისკ-ფაქტორებმა გადაფარა: საქართველო კატეგორიულად 
წინააღმდეგი იყო რუსეთ-აფხაზეთს შორის ,,მოკავშირეობისა და თანამშრომლობის 
ხელშეკრულების’’ გაფორმებისა და, შესაბამისად, თბილისმა ეს საკითხი საერთაშორისო 
დონეზე გაიტანა. 

ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება ქ. სოხუმის აეროპორტის აღდგენას 
უკვე დიდი ხანია ცდილობს. დღეს, ქ. სოხუმის ვლადისლავ არძინბას სახელობის 
აეროპორტიდან რეგულარული სამგზავრო და სატვირთო ავიარეისები არ ხორციელდება. 
გამონაკლისს წარმოადგენს სამხედრო თვითმფრინავებისა და აფხაზეთ-რუსეთის 
ოფიციალური პირების ავია-ბორტების მომსახურება10.  

მას შემდეგ ჩარტერული „VIP-რეისების’’ განხორციელება ოკუპირებული სოხუმიდან 
ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა რიგითი ადამიანები და ტურისტები (ვიზიტორები) 
აფხაზეთში საქალაქთაშორისო მატარებლებითა და ავტო-სატრანსპორტო საშუალებებით 
ჩადიან.  

როგორც ცნობილია, ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტი საქართველოს საავიაციო 
ხელისუფლების მიერ სერტიფიცირებული არ არის. რადგან, „ოკუპირებული 
ტერიტორიების შესახებ“ 2008 წელს მიღებული საქართველოს კანონის თანახმად, 
აფხაზეთში საერთაშორისო ფრენები აკრძალულია. 

ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ, 2006 წელს აეროპორტის ამოქმედების განზრახვის შესახებ 
იმდროინდელმა დე ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაფშმა11 განაცხადა. 2009 წელს მან 
,,აფხაზეთის რკინიგზა და აეროპორტი’’ რუსეთის ფედერაციას „დროებით 
მმართველობაში“ 10 წლის ვადით გადასცა. 

                                                            
9 Чарквиани Н, ICAO: Аэропорт в Сухуми рассматривается как часть воздушного пространства Грузии. 03 Август, 
2019. https://www.golosameriki.com/a/airport-sokhumi/5027668.html [უ. გ. 17.03.22]. 
10 2008 წელს, ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტში თვითმფრინავით დაეშვა რუსეთის ფედერაციის საგარეო 
საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. 
11 დე ფაქტო პრეზიდენტი 2005-2011 წლებში. დე ფაქტო პრემიერ-მინისტრი 1997-1999 წლებში. 
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2011 წელს, ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობამ ხელი მოაწერა 
,,განზრახულობათა მემორანდუმს’’ ჰოლდინგ „НОВАПОРТ’’-თან, რომლის მფლობელი 
რომან ტროცენკო ახლო ურთიერთობაში იმყოფებოდა რუსეთის ფედერაციის მთავრობის 
მაშინდელ ვიცე პრემიერ-მინისტრ იგორ სეჩინთან. აღნიშნული ჰოლდინგის 
მმართველობაში იმყოფებოდა ქალაქების: ნოვოსიბირსკის, ჩელიაბინსკის, ტომსკის, 
ასტრახანის, ვოლგოგრადის (ამასთანავე სხვა ქალაქების) აეროპორტები.  
განზრახული იყო, რომ „НОВАПОРТ’’ ქ. სოხუმის აეროპორტის აღდგენა-განვითარებაში 
100 მილიონ დოლარს ჩადებდა, რომლის შედეგად, 2015 წლისათვის, აეროპორტი 
დაახლოებით 250 ათას მგზავრს მოემსახურებოდა.  
დასახული გეგმები ვერ განხორციელდა იმის მიუხედავად, რომ 2013 წლის ბოლოს 
„НОВАПОРТ’’-ის გენერალური დირექტორი სერგეი რუდაკოვი აღნიშნულ საკითხზე 
ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ექს-პრეზიდენტ ალექსანდრე ანქვაბს12 შეხვდა. 
ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო მთავრობამ 2014 წლის 14 ნოემბერს ,,ხელი მოაწერა’’ 
ე. წ. წინასწარ შეთანხმებას ქ. სოხუმის აეროპორტის რეკონსტრუქციის შესახებ ჰოლდინგ 
„Базовый Элемент’’-ის ერთ-ერთ სტრუქტურა - „Базэл Аэро’’-სთან, რომელიც რუს 
მილიარდერ ოლეგ დერიპასკას ეკუთვნის.  
რუსულ კომპანიას უნდა აეღო პასუხისმგებლობა აეროპორტის კომპლექსის (სადგურის, 
მაღაზიების, რესტორნებისა და სასტუმროების) მშენებლობაზე, დე ფაქტო მთავრობას კი - 
ინფრასტრუქტურულ ელემენტზებზე, კავშირგაბმულობის საშუალებებზე, ხელოვნურ 
საფარზე, ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, ტრანსპორტსა და 
სპეციალისტების სათანადო მომზადებაზე.  
თუმცა, ვერც ეს განხორციელდა და დღეისათვის აეროპორტი ოკუპირებული აფხაზეთის 
ე. წ. სამხედრო საჰაერო ძალების ბაზირებისთვის გამოიყენება, რომელიც 5 მსუბუქი L-39-
ისგან და 6 ვერტმფრენისგან შედგება. 
 

1.2. ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების 
წარმომადგენელთა ,,ოფიციალური განცხადებები’’ 

2019 წლის 7 ივლისს, რუსეთის ფედერაციის ქალაქ სანკტ-პეტერბურგში, საერთაშორისო 
ეკონომიკურ ფორუმზე ოკუპირებული აფხაზეთის იმდროინდელმა დე ფაქტო პრემიერ-
მინისტრმა ვალერი ბღანბამ13 განაცხადა, რომ რუსი ბიზნესმენები აწარმოებენ საპროექტო 
და კვლევის სამუშაოებს ქ. სოხუმის აეროპორტის მუშაობის აღდგენის მიზნით.  
მისივე თქმით, ძნელი სათქმელი იყო, როდის შეიძლებოდა დასრულებულიყო 
,,სამუშაოების წარმოება’’, მაგრამ შესაბამისი გარანტიების თანახმად, მას მიაჩნდა, რომ 2020 
წელს, ზაფხულში ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტში შესაძლებელი იყო 
თვითმფრინავი დაშვებულიყო. 
2019 წლის 26 ივლისს, ოკუპირებული აფხაზეთის „მინისტრთა კაბინეტის“ სხდომაზე, 
აფხაზეთის „ქონების მართვის სახელმწიფო კომიტეტის“ იმდროინდელმა ე. წ. 
თავმჯდომარემ ვახტანგ ფიფიამ განაცხადა, რომ ქ. სოხუმის აეროპორტი ძალიან 

                                                            
12 2020 წლის 23 აპრილიდან დღემდე დე ფაქტო პრემიერ-მინისტრი. დე ფაქტო პრეზიდენტი 2011-2014 წლებში.  
13 დე ფაქტო პრემიერ-მინისტრი 2018-2020 წლებში. 
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მნიშვნელოვანი ობიექტია და დიდი იმედები მყარდება არა მხოლოდ მგზავრთა 
გადაყვანაზე, არამედ სატვირთო გადაზიდვებზეც.  
ფიფიას განცხადებით, აეროპორტის გარეშე რთული იქნება აფხაზეთის, როგორც 
სატრანსპორტო ჰაბის, შემდგომი განვითარება. აეროპორტის აღდგენა „მხოლოდ პირველი 
ნაბიჯია“ და მუშაობა „დიდი საზღვაო პორტის“ პროექტზეც მიმდინარეობს. 

 

2. ოფიციალური თბილისის პოზიცია ,,სოხუმის გეგმებთან’’ მიმართებაში 

2.1 სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO-ს) მხრიდან 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები 

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტში 
რუსეთის ფედერაციის მიერ ,,საპროექტო სამუშაოების’’ დაწყებას გამოეხმაურა და 
განაცხადა, რომ საქართველოს ნებართვის გარეშე, აეროპორტში საერთაშორისო საჰაერო 
მიმოსვლა ვერ განხორციელდება.  
შესაბამისად, აეროპორტში ვერც ერთი ავიაკომპანია საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლას 
ვერ განახორციელებს, სანამ სათანადო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს საქართველოს 
მთავრობა და ფრენების უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობა არ იქნება უზრუნველყოფილი 
ქართული მხარის მიერ.  
აქვე უნდა განვაცხადოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ავიაკომპანია ოკუპირებული 
სოხუმის მიმართულებით ფრენებს დაიწყებს, - ეს ნიშნავს, რომ ის დაარღვევს როგორც 
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ნორმებს, ისე ,,ოკუპირებული ტერიტორიების შესა-
ხებ’’ საქართველოს კანონს, რაც გაართულებს აღნიშნული ავიაკომპანიის ოპერირებას სა-
ერთაშორისო და საქართველოს მიმართულებებზე. 
საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ექს-სახელმწიფო 
მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილის მოსაზრებითა და განცხადებით, ქ. სოხუმის 
აეროპორტის ამოქმედება საერთაშორისო აეროპორტად, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება, 
რადგან ეს საერთაშორისო სამართლის წესებს, ICAO-ს წესდებასა და საქართველოს 
კანონმდებლობას არღვევს.  
ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის განმარტებით, მას უფრო საყურადღებოდ მიაჩნია ის 
ფაქტი, რომ ამით, ფაქტობრივად, აფხაზეთის რუსეთის, კერძოდ როსტოვის საჰაერო 
სივრცეში14 მოქცევა ხდება. 
2019 წლის 2 აგვისტოს, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი კანადაში და 
მუდმივი წარმომადგენელი საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციაში (ICAO) 
კონსტანტინე ქავთარაძე ICAO-ს საბჭოს პრეზიდენტს15, აღნიშნული ორგანიზაციის 

                                                            
14 რაც შეეხება როსტოვის საჰაერო ზონას, სადავო სტატუსის მქონე აეროპორტების მასში ჩართვის პრეცედენტს 
ადგილი ჰქონდა 2014 წელს, როდესაც რუსეთის ფედერაციამ ყირიმის ანექსიით შესაძლებელი გახადა მასთან 
სამოქალაქო ავია-კავშირი, იგი ჩართო  შიდა საავიაციო ქსელში, რომლის თანახმად, ანექსირებული რეგიონი 
გამოიყვანა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) პასუხისმგებლობის ზონიდან.  
15 ლუმუივა ბენარდ ალიუ. 



125

 

 
 

გენერალურ მდივანს16, საჰაერო ნავიგაციის ბიუროს დირექტორს17, საჰაერო მიმოსვლის 
მართვის დირექტორატის დირექტორს18, საავიაციო უსაფრთხოების დეპარტამენტის 
დირექტორს19 და ICAO-სთან აკრედიტებული სახელმწიფოების მისიების მეთაურებს 
შეხვდა.  
განხილვის თემას წარმოადგენდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად, ,,საოკუპაციო 
ხელისუფლება’’ ცდილობს ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტიდან საერთაშორისო 
ფრენების განორციელებას. შეხვედრაზე ICAO-ს წარმომადგენლებმა დაადასტურეს 
საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიულ მთლიანობის უპირობო მხარდაჭერა. 
მათ აღნიშნეს, ჩიკაგოს კონვენცია და ICAO-ს პრინციპები კონვენციის წევრ-სახელმწიფობს 
კატეგორიულად უკრძალავს საჰაერო ნავიგაციის სფეროში ისეთ მოქმედებებს, რომელიც 
სხვა სახელმწიფოს სუვერენიტეტს უხეშად არღვევს. 
ამასთან ერთად  აღინიშნა, რომ ICAO-ს საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული 
ტერიტორიის საჰაერო სივრცისთვის, რომელშიც ოკუპირებული აფხაზეთი შედის 
მინიჭებული აქვს ერთიანი სპეციალური კოდი FIR (Flight Information Region), რომლის 
შეცვლაც, ან მეორე  ქვეყნის საჰაერო სივრცის ან მისი ნაწილის კოდზე მიბმა საქართველოს 
თანხმობის გარეშე შეუძლებელია.  
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა კონსტანტინე ქავთარაძემ, ICAO-ს 
ხელმძღვანელობას თხოვნით მიმართა შესაბამისი შეფასება მისცენ რუსეთის ფედერაციის 
აღნიშნულ უკანონო მცდელობას და მოსთხოვონ საერთაშორისო სამართლის დადგენილი 
ნორმების პატივისცემა.  
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ოკუპირებული 
ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონით20, აფხაზეთის რეგიონსა და მის ზემოთ 
არსებულ საჰაერო სივრცეზე ვრცელდება საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. საქართველოს 
საჰაერო სივრცის ერთიანობას კი მტკიცედ უჭერს მხარს საერთაშორისო სამოქალაქო 
ავიაციის ორგანიზაცია (ICAO). 
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ პირობა დადო, რომ არ მიანიჭებს 
საერთაშორისო კოდს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ოფიციალურად 
დახურულად გამოცხადებულ ქ. სოხუმის აეროპორტს.  
შესაბამისად, ამ აეროპორტის გავლით საერთაშორისო რეისების შესრულება იქნება 
შეუძლებელი. რა თქმა უნდა, რჩება რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არანაირად არ 
ემორჩილება საერთაშორისო სამართალს. 
თუმცა, რუსული კომპანიები, რომლებიც საერთაშორისო რეისებს ასრულებენ, ვერ 
განახორციელებენ ფრენებს ოკუპირებული სოხუმის მიმართულებით, ვინაიდან ასეთ 
შემთხვევაში მათ შეიძლება დაუწესდეთ ICAO-ს სანქციები. იმ შემთხვევაში, თუ 
აეროპორტი მაინც ამუშავდა, ის იქნება გამოყენებული რუსეთის ფედერაციის მიერ 
როგორც შიდა აეროპორტი. 
                                                            
16 ფანგ ლიუ. 
17 სტეფან კრემერი. 
18 კრის დალტონი. 
19 კატალინ რადუ. 
20 საქართველოს კანონით ,,ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ’’ (მუხლი 6. ,,ეკონომიკური საქმიანობის 
შეზღუდვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე’’) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალულია სხვადასხვა სახის 
საქმიანობა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტმა კანონი 2008 წლის 23 ოქტომბერს მიიღო.  
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ოკუპირებული აფხაზეთის დღევანდელი ,,პრეზიდენტის’’ ასლან ბჟანიას განცხადებით, 
სოხუმის აეროპორტი 2024 წლამდე ამუშავდება21. მისივე განცხადებით, ,,2 კვირაში 
ერთხელ რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროში მიმდინარეობს თათბირი ამ საკითხზე, 
აქაც არაერთხელ იყვნენ ჩამოსული სპეციალისტები. ასევე პოტენციური ინვესტორები, აქ 
დასაქმდება 1000 -ზე მეტი ადამიანი. თუ ეს ამოცანა ვერ შევასრულეთ 2024 წლამდე, ამ 
კაბინტებში არაფერი გვესაქმება’’.22  
 
2021 წელს ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება აცხადებდა, რომ 
აეროპორტს უკვე ჰყავს პოტენციური ,,ინვესტორი’’, რომელიც მის ასაშენებლად 120 
მილიონ რუბლის (დაახლოებით 1 მილიონ 600 ათასი აშშ დოლარი) ინვესტიციას 
განახორციელებს23. მანამდე ბჟანია აღნიშნავდა, რომ ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის 
აღდგენას 4,5 მილიარდი რუბლი დასჭირდება. მისივე განცხადებით, ეს არის საჰაერო 
ტერმინალის კომპლექსი, საჰაერო მოძრაობის კონტროლი, საავიაციო უსაფრთხოების 
სამსახური და საწვავის შევსების კომპლექსი24.  
 

დასკვნა 

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომმა და კონფლიქტმა შესაძლებელია 
დააჩქაროს ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის გახსნა. რუსებისთვის ევროპის ქვეყნებში 
შესვლაზე მნიშვნელოვანი აკრძალვის შემოღება ერთგვარ პლიუსს წარმოადგენს 
აფხაზეთის კურორტებისთვის.  
რუსი ტურისტების ნაკადი საგრძნობლად რომ გაიზარდოს, ამ შემთხვევაში ოკუპირებული 
სოხუმის აეროპორტის გახსნა გარდაუვალი გახდება. თუმცა, სინამდვილეში როგორ 
წარიმართება ეს ყველაფერი, რამდენად შესაძლებელია, რომ პროგნოზები და ვარაუდები 
რეალობას დაემთხვეს, ამას მხოლოდ დრო და მოვლენების განვითარება გვიჩვენებს. 
რეკომენტაციის სახით შესაძლებელია განვაცხადოთ, რომ საქართველოს ცენტრალურმა 
ხელისუფლებამ სასურველია მოამზადოს სამართლებრივი დოკუმენტი, სადაც 
გაანალიზებულ და განხილულ იქნება ოკუპირებული აფხაზეთის საჰაერო სივრცის (ასევე, 
სოხუმის აეროპორტის) რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოყენების კანონიერება 
(საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით). იგი ამასთანავე უნდა მოიცავდეს ე. წ. 
აფხაზეთის საჰაერო სივრცის ოკუპირებულ ტერიტორიად გარდაუვლად აღიარების 
საკითხსაც.  
 

                                                            
21 Заводская Е., Сухумский аэропорт выходит из пике? Февраль 02, 2021. 
https://www.ekhokavkaza.com/a/31082726.html [უ. გ. 17.03.22]. 
22 Олтушевская Светлана, В Сухуме аэропорт заработает не позднее 2024 года. 28.01.2021. http://abhazia-
news.ru/01/v-suxume-aeroport-zarabotaet-ne-pozdnee-2024-goda/ [უ. გ. 17.03.22]. 
23 ,,Sokhumi Airport being demined - more info in comments’’.  
https://www.reddit.com/r/Sakartvelo/comments/r2mbcw/sokhumi_airport_being_demined_more_info_in/ [უ. გ. 
17.03.22]. 
24 2021 წლის სექტემბერში, ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ 2022 წლის 
შემოდგომაზე აეროპორტის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები მზად იქნება. 
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ევროკავშირის გაფართოების რისკები და გამოწვევები აღმოსავლეთ 

ევროპაში  

(საქართველო - უკრაინა - მოლდოვას მაგალითზე) 

 

მარიამი ბაზერაშვილი 

მოწველი ლექტორი,  

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

გიორგი ხარატიშვილი 

სტუდენტი, 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  

 

აბსტრაქტი 

ევროკავშირში გაწევრიანება აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებისათვის ეკონომიკური 
განვითარებისა და პოლიტიკური სტაბილურობის უნიკალურ შანსს იძლევა. კერძოდ; 
საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ დიდი ხნის წინ გამოთქვეს ორგანიზაციაში 
გაწევრიანების სურვილი. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებას დიდი 
ძალისხმევა სჭირდება, რაც გამოიხატება ევროკავშირის წევრობისათვის დადგენილი 
სტანდარტების დაკმაყოფილებაში. იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი 
აუცილებელია დემოკრატიის მაღალი ხარისხი, ეკონომიკური სტაბილურობა, 
ინსტიტუციონალურ დონეზე გამართული სისტემა, ადამიანის უფლებების დაცვის 
ხელშეწყობა, სასამართლო სისტემის მოწესრიგებულობა და ა.შ. თუმცა მიმდინარე 
პროცესებმა დღის წესრიგი სრულად შეცვალა. რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმამ 
ევროკავშირის სახელმწიფოები დააფიქრა, რომ სამივე სახელმწიფო შედარებით მალე 
გააწევრიანოს, თუ რა თქმა უნდა სამომავლო გეგმებში აქვს მათი წევრის სტატუსით მიღება. 
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები მარტის დასაწყისიდან იკრიბებიან და განიხილავენ 
გაფართოების საკითხს, ამ მიმართულებით აუცილებელია წევრმა სახელმწიფოებმა 
გამოიჩინონ ერთსულოვნება და ერთხმად დაუჭირონ გაწევრიანებას მხარი. უნდა 
აღინიშნოს, რომ ევროკავშირი ყოველდღიურად სხვადასხვა რესურსით ეხმარება 
უკრაინას, რამეთუ ხელი შეუწყოს უკრაინის წინაამღდეგობას რუსეთის წინაამღდეგ, 
თუმცა რასაკვირველია გაწეული ფულადი დახმარება არ არის საკმარისი უკრაინისათვის 
მოიგერიოს რუსეთის თავდასხმები. ევროკავშირში გაწევრიანება სამივე სახელმწიფოს 
მისცემს შესაძლებლობას შექმნან მეტად სტაბილური გარემო, საგარეო პოლიტიკის 
კუთხით, რაც თავის მხრივ განავითარებას მათ ეკონომიკას, რომელიც საბოლოო ჯამში 
აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. რა თქმა უნდა, ევროკავშირში გაწევრიანებას 
დრო სჭირდება, განსაკუთრებით ეკონომიკურად და ინსტიტუციურად ნაკლებად 
განვითარებული კანდიდატებისთვის. ეს არ მოხდება დაუყოვნებლივ, როგორც 
პრეზიდენტ ზელენსკის სურს ნახოს. დროა საჭირო ევროკავშირში გაწევრიანების 
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კოპენჰაგენის კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად, ყველა კანონპროექტის მიღებისა და 
მისი განხორციელების ტექნიკურ და ინსტიტუციურ ასპექტებზე მოლაპარაკებისთვის. ამ 
პროცესის სიჩქარე და შედეგი, როგორც წესი, დამოკიდებულია კანდიდატი ქვეყნის 
პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე და მის უნარზე განახორციელოს ყველა საჭირო რეფორმა 
და სამართლებრივი ჰარმონიზაცია, და ევროკავშირის ქვეყნების კეთილგანწყობაზე, 
რომლებსაც აქვთ იურიდიული ძალა დაბლოკონ გაწევრიანება ყოველ ეტაპზე. თუმცა, 
უნდა აღინიშნოს, რომ სამ ახალ განმცხადებელს აქვს ერთი უპირატესობა, რომელიც 
დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების უმეტესობას (ხორვატიის გარდა) არ გააჩნდა 2003 წელს: 
მოქმედი ასოცირების შეთანხმებები, მათი ეკონომიკური და სავაჭრო კომპონენტების 
ჩათვლით, რომლებიც უკვე მოითხოვდნენ acquis-ის მნიშვნელოვანი ნაწილის მიღებას.  

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირში გაწევრიანება, ეკონომიკური სტაბულურობა, საგარეო 
პოლიტიკა, ასოცირების შეთანხმება.  

 

Abstract 

EU membership provides a unique opportunity for Eastern European countries to develop 
economically and politically. In particular, Georgia, Ukraine, and Moldova have long expressed 
their desire to join the organization. It should be noted that joining the EU requires a great deal of 
effort, which is reflected in meeting the standards set for EU membership. For a country to become 
a member of the European Union, it is necessary to have a high degree of democracy, economic 
stability, a system at the institutional level, the promotion of human rights, the orderliness of the 
judiciary, and so on. However, the ongoing processes have completely changed the agenda. Russia's 
invasion of Ukraine has prompted EU member states to consider joining the three countries 
relatively soon unless, of course, they have plans to become members in the future. EU member 
states have been meeting since the beginning of March to discuss enlargement, and member states 
must show unanimity and support unanimity. It should be noted that the EU helps Ukraine with 
various resources daily to support Ukraine's opposition to Russia, although, of course, the financial 
assistance provided is not enough for Ukraine to repel Russian attacks. Joining the EU will enable 
all three countries to create a more stable environment in terms of foreign policy, which in turn 
will develop their economies, which will ultimately affect the well-being of the population. Of 
course, joining the EU takes time, especially for economically and institutionally underdeveloped 
candidates. It will not happen immediately, as President Zelensky wants to see. It takes time to 
meet the Copenhagen criteria for EU membership, to negotiate the technical and institutional 
aspects of the adoption and implementation of all bills. The speed and outcome of this process 
usually depend on the political decision of the candidate country and its ability to carry out all 
necessary reforms and legal harmonization, and on the goodwill of EU countries, which have the 
legal power to block membership at any stage. It should be noted, however, that the three new 
applicants have one advantage that most of the Western Balkan countries (excluding Croatia) did 
not have in 2003: the current Association Agreements, including their economic and trade 
components, which already required a substantial portion of the acquis. 
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შესავალი  

ევროკავშირის გაფართოება აღმოსავლეთ ევროპაში დღის წესრიგიდან არც არასდროს 
გამქრალა. განსაკუთრებული აქტუალურობა კი უკრაინა - რუსეთის 2022 წლის 
გაზაფხულის მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე გამოვლინდა. რუსეთ-უკრაინის ომის 
დაწყებას მოყვა უკრაინის გადაწყვეტილება დააჩქაროს ევროკავშირში გაწევრიანების 
მოთხოვნა მას შემდეგ, რაც ათი ათასობით რუსმა ჯარისკაცმა გადაკვეთა მისი საზღვრები 
აღმოსავლეთიდან, სამხრეთიდან და ჩრდილოეთიდან ბელორუსის გავლით.  

ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს ჩვეულებრივ წლები სჭირდება და მოითხოვს 
მკაცრი კრიტერიუმების დაცვას, რომელიც ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა 
ეკონომიკური სტაბილურობა, კორუფციის დონე და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. 
ახალი წევრების შესვლის დასაშვებად საჭიროა 26 ქვეყნის ბლოკს შორის ერთსულოვნება. 

„ევროკავშირი ოფიციალურად შეაფასებს უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის 
განაცხადებს ბლოკში გაწევრიანების შესახებ“ - განაცხადა საფრანგეთის ევროკავშირის 
თავმჯდომარემ.1 

ევროკავშირის ელჩებმა გადადგეს ეს ნაბიჯი და სთხოვეს ევროკომისიას, ბლოკის 
აღმასრულებელ ნაწილს, წარმოედგინა თავისი მოსაზრებები იმ მოთხოვნებთან 
დაკავშირებით, რომლებმაც ბოლო დღეებში აურზაური გამოიწვია რუსეთის მიერ 
უკრაინაში შეჭრის შემდეგ. თითოეულმა ქვეყანამ განაცხადა, რომ სწრაფად ცვალებადმა 
უსაფრთხოების ლანდშაფტმა უნდა აიძულოს ევროკავშირი სწრაფად განიხილოს 
წევრობის წინადადებები. დამატებით, რამდენიმე დიპლომატის თქმით, ევროკავშირის 
ელჩებმა განიხილეს სამი განაცხადი გადაწყვეტილების მიღებამდე. მიუხედავად იმისა, 
რომ ეს ნაბიჯი მხოლოდ ტექნიკური ნაბიჯია, მას მაინც აქვს მნიშვნელოვანი სიმბოლური 
მნიშვნელობა. წლების განმავლობაში, ევროკავშირს არ სურდა გაფართოებაზე სწრაფი 
ნაბიჯის გადადგმა.  

უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა სამია იმ ექვსი ქვეყნიდან, რომლებსაც ევროკავშირი 
ე.წ. „აღმოსავლეთის პარტნიორობის“ ინიციატივით მეზობლებად აფასებს. გასულ წლებში 
ევროკავშირი ფოკუსირებული იყო ამ ქვეყნებში ეტაპობრივად დემოკრატიული და 
სამართლებრივი რეფორმებისკენ გატარებისკენ, რაც მათ ბლოკთან დაახლოებას 
შეუწყობდა ხელს.  

ამჟამად კი სიტუაცია სხვაგვარია. შესაძლოა ითქვას, რომ ზემოთ აღნიშნული სამი ქვეყანა 
ევროკავშირში გაწევრიანებასთან ყველაზე ახლოს სწორედ ახლა არიან. გაწევრიანებას 
ჰყავს, როგორც მომხრეები ისე სკეპტიკოსები. თავისთავად ევროკავშირის აღმოსავლეთ 
ევროპაში გაფართოებას როგორც დადებითი ისე უარყოფითი შედეგებიც მოყვება. უკრაინა, 
საქართველო და მოლდოვა ჯერ ვერ აკმაყოფილებენ ევროკავშირის მიერ დაწესებულ 

                                                            
1 RFE/RL. Georgia, Moldova Formally Apply For EU Membership Amid Russia's Invasion Of Ukraine. 
https://www.rferl.org/a/georgia-moldova-eu-applications/31734092.html [უ. გ. 19.03.2022]. 
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სტანდარტებს წევრობასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ეს ფაქტი მხედველობის არედან 
არ გაქრება. მიუხედავად ამისა, ისტორიას ახსოვს პრეცენდენტები ბულგარეთისა და 
რუმინეთის სახით, შესაბამისად არ არის გამორიცხული თუ შავი ზღვის ქვეყნებსაც 
მიეცემათ ანალოგიური შესაძლებლობა.  

 

1. ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკა 

ევროკავშირმა, რომელსაც ევროპული ქვანახშირის, ფოლადის გაერთიანებისა და ევროპის 
ეკონომიკური თანამეგობრობის დაარსებით ექვსმა ქვეყანამ ჩაუყარა საფუძველი, მთელი 
რიგი თანმიმდევრული გაფართოებისა და გაღრმავების პროცესი გაიარა და გარდაიქმნა 27 
- წევრიან ტრანსნაციონალურ სტრუქტურად, რომელიც ახორციელებს საერთო 
პოლიტიკის მრავალ სფეროს. აღნიშნულ პროცესში ევროკავშირი გახდა ბევრად უფრო 
ძლიერი გაერთიანება პოლიტიკური, ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, 
ახალი წევრი ქვეყნების ინკორპორირებით, რომელთაგან თითოეულს განსხვავებული 
ხასიათი აქვს და რამაც გაზარდა მისი ეფექტურობა საერთაშორისო სისტემაში.  

ისტორიულად, გაფართოების პოლიტიკას ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ყველაზე 
მნიშვნელოვან და წარმატებულ საგარეო პოლიტიკურ ინსტრუმენტს ევროკავშირის 
ლიტერატურაში, როგორც ევროკავშირის ტრანსფორმაციული ძალაუფლების მის 
გარემოში გავრცელების თვალსაზრისით, ასევე ევროკავშირის შიდა ტრანსფორმაციაში.  

ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკამ, გაერთიანების, გაღრმავების პარალელურად, 
ყოველი ახალი გაფართოების ტალღაზე გადაფორმებით ახლანდელი ფორმა მიიღო. 
კერძოდ, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ბოლო გაფართოება გახდა 
წამყვანი ნაბიჯი გაფართოების პოლიტიკისთვის დღევანდელი პოზიციისა და 
„პირობითობის“ პრინციპის ინსტიტუციონალიზაციისთვის. გაწევრიანების პირობა 
შეიძლება მოკლედ განისაზღვროს, როგორც იმ ვალდებულებების ჯამი, რომლებიც უნდა 
აიღონ ევროკავშირის წევრობის მსურველმა ქვეყნებმა გაწევრიანებამდე. 

1993 წელს კოპენჰაგენის ევროპულ სამიტზე განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომლებიც 
ცნობილია როგორც „კოპენჰაგენის კრიტერიუმები“, ძირითადი სახელმძღვანელოა იმ 
ქვეყნებისთვის, რომელთაც სურთ გახდნენ ამ კავშირის წევრი. ევროკავშირი იღებს 
გადაწყვეტილებას მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ კანდიდატ ქვეყნებთან მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ისინი შეასრულებენ მოთხოვნებს, რომლებიც ასევე ცნობილია როგორც 
კოპენჰაგენის „პოლიტიკური კრიტერიუმები’’; მათ შორის არის დემოკრატია, კანონის 
უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და ინსტიტუტების არსებობა, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ უმცირესობების უფლებებს. 

მეორე მხრივ, მადრიდის სამიტზე, რომელიც გაიმართა 1995 წლის 15-16 დეკემბერს, ითქვა, 
რომ გაერთიანების კანდიდატი ქვეყნები პასუხისმგებელნი არიან არა მხოლოდ 
ევროკავშირის კანონმდებლობის შიდა კანონმდებლობაში გადატანაზე, არამედ 
ადმინისტრაციული სტრუქტურების შექმნაზეც. კანონმდებლობის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელმა საკანონმდებლო სტრუქტურებმა უნდა მოახდინონ ჰარომონიზაცია 
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გაწევრიანების პირობების თანახმად. გარდა კოპენჰაგენის და მადრიდის კრიტერიუმებისა, 
2000 წლის დღის წესრიგში კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარება 
წარმოდგენილი იყო, როგორც გაწევრიანების პირობა. შესაბამისად, ყველა კანდიდატმა 
ქვეყანამ კავშირში გაწევრიანებამდე უნდა გადაჭრას სასაზღვრო დავები საკუთარ თავსა და 
მესამე ქვეყნებთან და საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს საერთაშორისო სასამართლოს. 
ევროკავშირი არა მხოლოდ აწვდის კანდიდატ ქვეყნებს პირობებს, რომლებსაც ქვეყნები 
გაწევრიანებამდე ელოდებიან, არამედ სისტემატიურად ხელმძღვანელობს და აფასებს 
სამუშაოს, რომელიც კანდიდატ ქვეყნებს მოეთხოვებათ შეასრულონ წევრობის პირობები 
მეხუთე გაფართოების შემდეგ.  

2020 წლის 5 თებერვალს ევროკომისიამ წარმოადგინა კომუნიკაცია თემაზე „გაწევრიანების 
პროცესის გაძლიერება - სანდო ევროკავშირის პერსპექტივა დასავლეთ ბალკანეთისთვის“ 
და გაფართოების პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური ცვლილებები 
განხორციელდა. ეს მეთოდოლოგიური ცვლილებები ძირითადად ჩრდილოეთ 
მაკედონიისა და ალბანეთის გაწევრიანების პროცესს ეხებოდა. 

გარდა ბალკანეთის სახელმწიფოების, ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილს უკვე 30 
წელია გამოთქვამენ უკრაინა, საქართველო და მოლდოვაც. ისინი ვერ აკმაყოფილებენ 
ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს, შესაბამისად მათი წევრებად წარმოდგენა 
ვერ ხერხდება. ამავდროულად სამივე სახელმწიფოს ტერიტორიულ ნიადაგზე 
კონფლიქტები აქვს რუსეთის ფედერაციასთან. კონფლიქტური სიტუაცია 
ევროკავშირისთვის არც ისე მომგებიანია, თუმცა ეს მედალიონის ერთი მხარეა. რუსეთ-
უკრაინის მიმდინარე კონფლიქტის შედეგად შეექმნა სამივე სახელმწიფოს ახალი 
შესაძლებლობა ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. 

2. ევროკავშირის გაფართოება აღმოსავლეთ ევროპაში 

ორ ქვეყანაში ახლად აღმოჩენილი ინიციატივა - სადაც რუსული ჯარები არიან 
განლაგებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ოპოზიციის წინააღმდეგ - მოჰყვა 
უკრაინის გადაწყვეტილებას დააჩქაროს ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნა მას 
შემდეგ, რაც ათი ათასობით რუსმა ჯარისკაცმა გადაკვეთა მისი საზღვრები 
აღმოსავლეთიდან, სამხრეთიდან და ჩრდილოეთიდან ბელორუსის გავლით.  

 ევროკავშირში გაწევრიანება მარტივად არ ხდება. აქ საჭიროა 26 სახელმწიფოს 
ერთობლივი თანხმობა, სწორედ ამიტომაც გაწევრიანების პროცესი წლობით გრძელდება. 
თანაც უკვე აღინიშნა, რომ ვერცერთი სახელმწიფო ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ 
კრიტერიუმებს. გამოწვევები თვალსაჩინოა ინსტიტუციონალურ, ეკონომიკურ, ადამიანის 
უფლებების, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის მიმართულებით. ევროკავშირი 
სამივე სახელმწიფოში წლების განმავლობაში ცდილობდა სხვადასხვა პროგრამის 
მეშვეობით შეექმნა გარემო, რომელიც დააკმაყოფილებდა ევრო სტანდარტებს.  

მაგრამ უკრაინაში ახლა ომი მძვინვარებს. „ევროკავშირმა ერთ ღამეში უნდა შეცვალოს 
სამეზობლო პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებულია ეტაპობრივ რეფორმაზე, რომელიც 
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ეხება ამ ქვეყნების, როგორც სახელმწიფოების გადარჩენას“- წერს თომას დე ვაალი, კარნეგი 
ევროპის უფროსი თანამშრომელი, ანალიტიკური ცენტრი.  

ზოგიერთი დიპლომატისთვის ძნელი წარმოსადგენია, რომ უკრაინამ, საქართველომ და 
მოლდოვამ შეიძლება მოულოდნელად განახორციელონ რეფორმები, რომელთა 
განხორციელებაც აქამდე უჭირდათ. სხვები უცნაურად თვლიდნენ სამი ქვეყნის 
გაერთიანებას, რომლებსაც მხოლოდ გარკვეული მსგავსება აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ 
თითოეული მათგანი სავარაუდოდ შორს არის ევროკავშირში გაწევრიანებამდე, უკრაინა 
რუსეთის შეჭრის გამო ახლა ბევრად განსხვავებულ სიტუაციაშია. 

დიპლომატებმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში 
გაწევრიანების პროცესს შეიძლება წლები დასჭირდეს, ევროკავშირი კვლავ აწვდის 
უკრაინას და სხვა რეგიონებს ფინანსურ, ჰუმანიტარულ დახმარებას და ახლა, 
კონკრეტულად კიევის შემთხვევაში, იარაღსაც კი. 

„ევროკავშირის წევრობის განაცხადი არის კიდევ ერთი ეტაპი საქართველოს ევროპული 
ინტეგრაციის გზაზე - ეს არის ეტაპი, რომელიც აბრუნებს ახალ ფურცელს ჩვენს ისტორიაში 
და აგრძელებს ჩვენი წინაპრების ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია საქართველოს 
გაწევრიანებაზე საერთო ევროპულ ოჯახში“ - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი 
ღარიბაშვილმა მთავრობის ვებ-გვერდზე 3 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაშ2ი. 

რამდენიმე საათის შემდეგ, მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ჟურნალისტებს 
განუცხადა, რომ ის "აწერს ხელს ევროკავშირში გაწევრიანების მოთხოვნას". 

საქართველოსა და მოლდოვას ძალისხმევა დასავლეთთან უფრო მჭიდრო კავშირების 
დასამყარებლად დიდი ხანია აღიზიანებს რუსეთს. მოლდოვა იზიარებს დაახლოებით 1200 
კილომეტრიანი საზღვარს უკრაინასთან, მოლდოვის სეპარატისტული რეგიონის 
დნესტრისპირეთის ჩათვლით, სადაც საკმაო რაოდენობის რუსულენოვანი მოსახლეობაა. 

საქართველოს აქვს თითქმის 900 კილომეტრის სიგრძის საზღვარი სამხრეთ რუსეთთან, 
მათ შორის სეპარატისტულ ქართულ რეგიონებთან აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, 
რომელთა დამოუკიდებლობას მოსკოვი მხარს უჭერს დიპლომატიურად და სამხედრო 
თვალსაზრისით 2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიანი ომის შემდეგ. 

მმართველი პარტიის „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, 
რომ პარტიამ „მიიღო გადაწყვეტილება, დაუყოვნებლივ მიმართოს ევროკავშირს 
გაწევრიანებისთვის“. 

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წარმოადგინა ოფიციალური მოთხოვნა, 
რათა მის ქვეყანას მიეცეს საშუალება მიიღოს „დაუყოვნებლივ“ წევრობა სპეციალური 
სწრაფი პროცედურის მიხედვით, რადგან ის იცავს თავს რუსეთის ანექსირებისგან. 
ევროკავშირმა განაცხადა, რომ სერიოზულად განიხილავს უკრაინის განაცხადს, აღიარებს 
ამ ნაბიჯის პოლიტიკურ წონას და დრამატულ გარემოებებს, ისევე როგორც მრავალი წევრი 
სახელმწიფოს ყოყმანს. 

                                                            
2 RFE/RL. Georgia, Moldova Formally Apply For EU Membership Amid Russia's Invasion Of Ukraine. 
https://www.rferl.org/a/georgia-moldova-eu-applications/31734092.html [უ. გ. 19.03.2022]. 
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იდეამ ასევე მოიპოვა ევროპარლამენტარების მხარდაჭერა არასავალდებულო 
რეზოლუციით, რომელიც რეკომენდაციას უწევს ევროკავშირის ორგანოებს უკრაინას 
მიანიჭონ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. 

საქართველო 2008 წელს უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა, როცა მისი 
პროდასავლური კურსის გამო მოსკოვთან დაძაბულობამ კულმინაციას მიაღწია რუსეთის 
შემოჭრითა და ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის დაკარგვით. 

როგორც საქართველომ, ასევე უკრაინამ გააფორმეს ბლოკთან ასოცირების შეთანხმებები, 
მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, ასევე უვიზო მიმოსვლა მისი 
მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში ხანმოკლე ყოფნისთვის და შექმნილია მათ 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ დაახლოებაზე. 

საქართველომ და უკრაინამ ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებებს ევროკავშირთან 
„ეკონომიკური ინტეგრაციისა და პოლიტიკური დაახლოების შესახებ“ და თავისუფალი 
ვაჭრობის შესახებ, რაც არ არის საბოლოო წევრობის გარანტია. 

თუმცა, ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველებს, როგორც წესი, ხანგრძლივი და 
რთული პროცესის გავლა უწევთ, რომელიც ხშირად საჭიროებს ძირითად რეფორმებს 
ბლოკის სტანდარტების მისაღწევად. ეს ასევე მოიცავს ყოვლისმომცველი რეფორმების 
განხორციელებას და იმის მტკიცებულებას, რომ მათი ფინანსები მიდის იმ 
მიმართულებით, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ მიიღონ ევრო. 

წევრობის ოფიციალური სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილება ეკუთვნის წევრ 
სახელმწიფოებს და უნდა იყოს ერთსულოვანი. 

2021 წელს საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვას შორის გამართული სამიტი 
საქართველოს შავი ზღვისპირა ქალაქ ბათუმში დეკლარაციის ხელმოწერით დასრულდა, 
რომელიც მოუწოდებს ევროკავშირს აღიაროს ამ ქვეყნების პერსპექტივა, რომ ერთ დღეს 
ისინი გახდნენ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრები. 

თვითგამოცხადებულ „ასოცირებულ სამეულს“ არ სურს შეკავება აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის დანარჩენი სამი წევრის მიერ, რომლებსაც ისინი სხვადასხვა დღის 
წესრიგში თვლიან: სომხეთი, აზერბაიჯანი და ამჟამად შეჩერებული ბელორუსია. 

2022 წლის 28 თებერვალს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, პრემიერ-
მინისტრმა დენის შმიგალმა და უმაღლესი რადას (უკრაინის პარლამენტის) სპიკერმა 
რუსლან სტეფანჩუკმა ხელი მოაწერეს განცხადებას უკრაინის ევროკავშირში წევრობის 
შესახებ და მოითხოვეს „დაუყოვნებლივ გაწევრიანება ახალი სპეციალური პროცედურის 
მეშვეობით“. მათი მოთხოვნა მეორე დღესაც განმეორდა, როდესაც პრე3ზიდენტმა 
ზელენსკიმ ვიდეოლინკის საშუალებით ისაუბრა ევროპარლამენტის პლენარულ სესიაზე. 
პარლამენტმა მხარი დაუჭირა თხოვნას 1 მარტის რეზოლუციაში უკრაინის წინააღმდეგ 
რუსული აგრესიის შესახებ, რომელიც მოუწოდებს „ევროკავშირის ინსტიტუტებს იმუშაონ 
უკრაინისთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისთვის, ევროკავშირის 

                                                            
3 Turp-Balazs. C., Explainer: Ukraine, Georgia, and Moldova will not be fast-tracked into the EU. https://emerging-
europe.com/news/the-explainer-ukraine-georgia-and-moldova-will-not-be-fast-tracked-into-the-eu/ [უ. გ. 20.03.2022]. 
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შესახებ ხელშეკრულების 49-ე მუხლის შესაბამისად და საფუძველზე და, იმავდროულად, 
გააგრძელოს მუშაობა ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე მისი ინტეგრაციისთვის ასოცირების 
შეთანხმების ხაზით“. უკრაინის მისწრაფებებს დადებითად გამოეხმაურა ევროკომისიის 
პრეზიდენტიც და თქვა: „ისინი ერთ-ერთი ჩვენთაგანია და ჩვენ გვინდა, რომ 
გაწევრიანდნენ“. 

სამივე ქვეყანას აქვს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება (ხელმოწერილი 2014 
წელს), ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) 
დებულებების ჩათვლით, და ისინი პროგრესირებენ მათ განხორციელებაში. ქვეყნების 
მოქალაქეებს შეუძლიათ ევროკავშირში უვიზოდ გამგზავრება (მოლდოვის მოქალაქეები 
2016 წლიდან, საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები 2017 წლიდან).  

როგორ უნდა მოიქცნენ ევროკავშირის ქვეყნები ამ განაცხადებზე?! გადაწყვეტილება 
ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების და წევრობის მოლაპარაკებების 
დაწყების შესახებ ერთსულოვნებას მოითხოვს. საიდუმლო არ არის, რომ სხვადასხვა 
ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზეზების გამო, ევროკავშირის შემდგომი გაფართოების 
პოლიტიკური მადა შემცირდა მას შემდეგ, რაც ხორვატია გაწევრიანდა 2013 წელს. ეს ჩანს 
დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გაწევრიანების ნელი პროცესიდან. სამივე ახალი 
განმცხადებლის შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე გაცილებით დაბალია ევროკავშირის 
საშუალო მაჩვენებელზე. ისინი განიცდიან მოუმწიფებელ ინსტიტუტებს, ცუდ ბიზნეს 
კლიმატს, კორუფციას და მოუგვარებელ ტერიტორიულ პრობლემებს. ამ გარემოებებმა 
შესაძლოა ხელი შეუშალოს ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ ქვეყანას, განსაკუთრებით 
აღმოსავლეთ ევროპის შორეულ ქვეყნებს, პოზიტიური რეაგირებისგან. დათქმა 
გამოაცხადა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა, რომელმაც ისაუბრა 
"განსხვავებულ მოსაზრებებსა და სენსიტიურობაზე" ევროკავშირის ქვეყნებს შორის 
უკრაინის განაცხადთან დაკავშირებით. 

  

დასკვნა 

სამივე ქვეყანას სრული უფლება ჰქონდა მიემართა ევროკავშირისთვის წევრის სტატუსის 
დაჩქარებული წესით განხილვის თაობაზე. პოზიტიური პასუხის არარსებობა ან წევრობის 
განაცხადების წინასწარი უარყოფა სტრატეგიული შეცდომა იქნება ევროპის ისტორიის 
ამჟამინდელ კრიტიკულ ეტაპზე. 

პირველი, ეს ეწინააღმდეგება ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების (TEU) 49-ე მუხლს, 
რომელიც ამბობს, რომ „…ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს, რომელიც პატივს სცემს მე-
2 მუხლში მითითებულ ფასეულობებს და მოწოდებულია მათი ხელშეწყობისთვის, 
შეუძლია მიმართოს ევროკავშირს წევრობის მოთხოვნასთან დაკავშირებით.   

მეორეც, ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უარყოფს თავის მიზნებს - შექმნას სტაბილურობა 
და კეთილდღეობა მის  სამეზობლოში.  

მესამე, ეს ხელს შეუშლის განმცხადებლებს თავიანთი სახელმწიფოებისა და ეკონომიკის 
რეფორმირებისგან. უკრაინის შემთხვევაში, ყოველივე ეს ძირს უთხრის მისი ლიდერების, 



136

 

 
 

არმიის და მთელი საზოგადოების მორალს და მონდომებას აგრესიისთვის 
წინააღმდეგობის გაწევისთვის. 

მეოთხე, ის უგულებელყოფს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამ ქვეყანასა და ევროკავშირს 
შორის არსებულ ძლიერ ეკონომიკურ კავშირებს. ევროკავშირი მათი ყველაზე დიდი 
სავაჭრო პარტნიორია. 2020 წელს მას მოლდოვის მთლიანი ვაჭრობის 52,3%, უკრაინაში 
39,2%, საქართველოსთან 22,4% მოდიოდა. ევროკავშირის მიმართ ვაჭრობის 
რეორიენტაცია დაეხმარა ამ ქვეყნებს, განსაკუთრებით უკრაინას 2014 წლის შემდეგ, 
გაენეიტრალებინა მათ წინააღმდეგ გამოყენებული რუსული სავაჭრო 
პროტექციონისტული ზომების უარყოფითი შედეგები. ევროკავშირი ასევე არის 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი წყარო საქართველოში, მოლდოვასა 
და უკრაინაში. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ხელს შეუწყობს ამ კავშირების 
კონსოლიდაციას და სამივე ქვეყნის ეკონომიკის მოდერნიზაციას.  

რა თქმა უნდა, ევროკავშირში გაწევრიანებას დრო სჭირდება, განსაკუთრებით 
ეკონომიკურად და ინსტიტუციურად ნაკლებად განვითარებული კანდიდატებისთვის. ეს 
არ მოხდება დაუყოვნებლივ, როგორც პრეზიდენტ ზელენსკის სურს ნახოს. დროა საჭირო 
ევროკავშირში გაწევრიანების კოპენჰაგენის კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად, ყველა 
კანონპროექტის მიღებისა და მისი განხორციელების ტექნიკურ და ინსტიტუციურ 
ასპექტებზე მოლაპარაკებისთვის. ამ პროცესის სიჩქარე და შედეგი, როგორც წესი, 
დამოკიდებულია კანდიდატი ქვეყნის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე და მის უნარზე 
განახორციელოს ყველა საჭირო რეფორმა და სამართლებრივი ჰარმონიზაცია, და 
ევროკავშირის ქვეყნების კეთილგანწყობაზე, რომლებსაც აქვთ იურიდიული ძალა 
დაბლოკონ გაწევრიანება ყოველ ეტაპზე. სამწუხაროდ, ეს ძალა ზოგჯერ ზედმეტად 
გამოიყენება, როგორც ჩრდილოეთ მაკედონიის შემთხვევაში, რომელმაც მიიღო 
კანდიდატის სტატუსი 2005 წელს, მაგრამ დიდი ხნის ლოდინი მოუწია წევრობის 
მოლაპარაკებების დასაწყებად ზოგიერთი მეზობლების მხრიდან დაბრკოლებების გამო. 
ამგვარმა პრაქტიკამ შეიძლება შეაფერხოს ევროკავშირში გაწევრიანების მთელი პროცესი 
და წაართვას მას მოტივაციური ხასიათი.  

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სამ ახალ განმცხადებელს აქვს ერთი უპირატესობა, 
რომელიც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების უმეტესობას (ხორვატიის გარდა) არ გააჩნდა 
2003 წელს: მოქმედი ასოცირების შეთანხმებები, მათი ეკონომიკური და სავაჭრო 
კომპონენტების ჩათვლით, რომლებიც უკვე მოითხოვდნენ acquis-ის მნიშვნელოვანი 
ნაწილის მიღებას.  
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აბსტრაქტი 

სტატიაში საუბარია ეთნიკურ უმცირესობათა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა 
აკულტურაციის ხარისხზე საქართველოს მოსახლეობაში, რაც გულისხმობს განსხვავებულ 
კულტურათა ურთიერთქმედებას (ტერმინი ,,კულტურა’’ აქ არ მოიაზრებს მხოლოდ 
სახელოვნებო სფეროს, ის ფართო მნიშვნელობით გამოიყენება  და აღწერს განსხვავებულ 
ცხოვრებისეულ ასპექტებს). ხშირ შემთხვევაში, სხვადასხვა კულტურის მატარებელ ხალხს, 
საკუთარი წეს-ჩვეულებები შეაქვს მასპინძელ საზოგადოებაში. ამავე დროს, დომინანტი 
საზოგადოებაც სიახლეებს სთავაზობს სტუმრად მისულს და თანაცხოვრების გარკვეული 
პერიოდის შემდეგ, ორივე მათგანი რაღაც დოზით ითვისებს ახალს და მისთვის 
განსხვავებულს. ურთიერთქმედების აღნიშნული პროცესი კი ხარისხობრიობისა  და 
თვისებრიობის გარკვეული მაჩვენებლების სახით აისახება სხვადასხვა სფეროში. 
ამჟამად ქვეყანაში მცხოვრები ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი 
რაოდენობა, აგრეთვე, მიგრანტთა მზარდი მაჩვენებელი და კონკრეტული მიმართულებით 
არსებული კვლევათა სიმწირე, საკითხს შესწავლის იდეას აქტუალურობას სძენს. 

ინდივიდუალური კულტურული მახასიათებლებისა და ფასეულობების მატარებელი 
სუბიექტის (იგულისხმება ინდივიდი/ჯგუფი) ადაპტაციის პროცესის შესასწავლად და 
ურთიერთმიმართებების ხასიათის დასადგენად საკვლევ ინსტრუმენტად შეირჩა 
,,აკულტურაციის სკალა რუსეთისთვის’’,1 რომელიც ეფუნება დ. არენდეს ტოესისა,  ვან დე 
ვიჯვერის რეკომენდაციებს.2 . 

გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და უცხო 
ქვეყნის მოქალაქეები, რომელთაც პანდემიური პირობებიდან გამომდიმარე 
ელექტრონულად  შეავსეს კითხვარი ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე. საბოლოოდ, 
რესპოდენტთა პასუხების გათვალისწინებით, განისაზღვრა მათი საზოგადოებაში 
ადაპტაციის ხარისხი, რადგან სკალის დებულებები უკავშირდებოდა ცხოვრების 

                                                            
1 Ардила, А., Маслова, О.В.,  Новикова, И.А., Шляхта, Д.А., Агилар, Ю.,  ,,Разработка и психометрическая проверка 
шкалы аккультурации иностранных студентов к России’’, 2019. 
2 Judit Arends-T oth & Fons R. van de Vijver, ,,Assessment of psychological acculturation’’, 2006. 
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სხვადასხვა სფეროსთან დაკავშირებული საკითხებს როგორიცაა მაგ: რამდენად იყენებენ 
ქართულ ენას; ურთიერთობენ თუ არა ადგილობრივ მოსახლეობასთან; მოსწონთ თუ არა 
ჩვენი სამზარეულო. ზოგადად გამოხატავენ თუ არა ინტერესს იმ საზოგადოებაში 
დამკვიდრებული ფასეულობების, ღირებულებების, ტრადიციების მიმართ, სადაც ამჟამად 
იმყოფებიან და რამდენად მიღებულად გრძნობენ თავს მათთვის უცხო გარემოში.  

მონაცემების გაანალიზებით მიღებული შედეგი აისახა კვლევის მაჩვენებლებში და 
მიანიშნებს სამიზნე ჯგუფების  აკულტურაციულ ინდექსზე. 

საკვანძო სიტყვები: აკულტურაცია, ასიმილაცია, მილტიკულტურალიზმი.  

 

Abstract 

The article is about the quality of acculturation of ethnic minorities and foreign citizens in the 
population of Georgia, which implies the interaction of different cultures (the term ,,culture’’ does 
not mean only the field of art, it is used in a broad term and describes different aspects of life). In 
many cases, people from different cultures bring their own customs into the host society. At the 
same time, the dominant society offers news to the guest and after a certain period of cohabitation, 
both of them adopt something new and different for them. This process of interaction is reflected 
in different fields in the form of certain indicators of quality and feature. 

The significant number of ethnic non-Georgians currently living in the country, as well as the 
growing number of migrants and the scarcity of research in a specific direction, make the idea of 
studying the topic relevant. 

To determine the nature of interrelationships and to study the process of adaptation of an individual 
(individual / group is meant) who carries individual cultural characteristics and values the  

 ,,Acculturation scale for Russia’’ is chosen as the research tool, which is based on the 
recommendations of Arendez Toes, Van de Vijver. 

Representatives of ethnic minorities and foreign nationals participated in the survey, they filled in 
the electronic questionnaire in Georgian, English, or Russian due to the pandemic conditions. 
Finally, considering the responses of the respondents, determined the degree of adaptation in the 
community, because the provisions of the scale were related to topics related to different fields such 
as - How much they use the Georgian language; Whether they interact with the local population; 
Do they like our kitchen. Do they generally express an interest in the values, traditions of the 
society in which they are currently present and how accepted they feel in a foreign environment. 

The results obtained by analyzing the data were reflected in the research indicators and indicate 
the acculturation index of the target groups. 

Keywords: acculturation, assimilation, multiculturalism. 
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შესავალი 

საუკუნეების განმავლობაში მუდმივად შეინიშნებოდა ხალხთა ნაკადის უწყვეტი 
გადაადგილება სხვადასხვა მიზეზის გამო და შედეგად განუწყვეტლივ მიმდინარეობდა  
თვითმყოფადი კულტურული მახასიათებლებისა, ფასეულობების შერწყმა. 
თანაცხოვრების პერიოდში განცდილი ცვლილებების შედეგად ყალიბდებოდა 
მულტიკულტურული გარემო. სწორედ ასეთ სოციუმში, განსხვავებულ სფეროებში 
მიმდინარე ცვლილებებს შეისწავლის  აკულტურაციული ფენომენი, რაც მოიაზრებს 
ურთიერთქმედებას ჯგუფურ და ინდივიდუალურ დონეზე, რომლის დროსაც 
გასათვალისწინებელია დროის ფაქტორიც.  

საქართველოსთვის, გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, განსხვავებულ 
კულტურათა ურთიერთქმედება სიახლეს არ წარმოადგენს. პირიქით, ეს განგრძობითი 
პროცესია და ასეთი სახის მოვლენები დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს. საინტერსოა 
ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრობი მცირე ეთნოსები და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები - 
უცხოელი სტუდენტები რა საშუალებებით, რომელ ცროვრებისეულ ასპექტში და რა 
ხარისხით ურთიერთქმედებენ დომინანტ საზოგადოებასთან.  

 

1. რა არის აკულტურაცია 

სამეცნიერო ლიტერატურაში, აკულტურაციული ფენომენის გამომწვევ მიზეზად 
მიგრაციულ პროცესებს ასახელებენ. ჯერ კიდევ პლატონის ,,კანონებში’’ არის ამის შესახებ 
გამახვილებული ყურადღება.3 ტერმინი „აკულტურაცია“ სამეცნიერო წრეებში 
მკვიდდრდება XIX ს-დან. ის ჯონ უესლი პაუელმა გამოიყენა ამერიკული ბიუროს 
ეთნოგრაფიულ ანგარიშში.4 ხაზგასმულია, რომ აკულტურაციული ძალის გავლენით 
ინდიელთა ენა, სარწმუნოება, ხელოვნება განიცდის ცვლილებებს ევროპელებთან 
კონტაქტის შემდეგ.  შინაარსობრივი განმარტება ტერმინის შესახებ ნაშრომში მოცემული 
არ არის. ,,აკულტურაციის შემსწავლელი მემორანდუმის’’ - მიხედვით ფენომენი 
მოიაზრებს ,,განსხვავებული კულტურის მქონე ჯგუფების განუწყვეტელ კონტაქტს, 
რომელიც გარდაიქმნება პირველად კონტაქტად, თითოეული ან ორივე ჯგუფის 
თავდაპირველი კულტურული შაბლონის ცვლილებით’’.5  IMO-ს (მიგრაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაცია) მიხედვით ეს არის, უცხო კულტურის ელემენტთა (იდეები, 
სიტყვები, ღირებულებები, ნორმები, ქცევები, ინსტიტუციები) ათვისების პროცესი, 
განსხვავებული მახასიათებლების მატარებელი ჯგუფის მიერ, კონკრეტულ კულტურაში.6 
ამჟამად ძირითადად გამოიყენებენ ზემოთ მოყვანილ ბოლო ორ განმარტებას, რომლის 
მიხედვითაც ყურადღება მახვილდება კულტურულ, ფსიქოლოგიურ, სოციალურ სფეროში 
მიმდინარე პროცესებზე ინდივიდში (იგულისხმება სოციალიზაციის პროცესი) ან ჯგუფში 
(მოიცავს ცვლილებებს სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სფეროში).  

                                                            
3 პლატონი, კანონები, წიგნი XII, 360 ძვ.წ. 
4 Powell, J.W., ,,Introduction to the tudy of Indian languages’’, Washington, government printing office, 1800 p. 46. 
5 Redfield, R., Linton, R., Herskovits, M J., ,,Memorandum for the study of acculturation’’, 1936, p.149. 
6 IMO international organization of migration, ,,Glossary of migration’’, 2011, p.7. 
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ფენომენით დაინტერესეულია ფსიქოლოგია, ანთროპოლოგია, სოციოლოგია. ზოგჯერ 
ასიმილაციას, მულტიკულტურალიზმს, სოციალიზაციას, ეთნიკურ იდენტობას  აიგივებენ 
აკულტურაციასთან. სინამდვილეში პროცესი შეისწავლება მულტიკულტურულ 
გარემოში, ასიმილაცია წარმოადგენს აკულტურაციის ერთ-ერთ სტრატეგიას7, ეთნიკური 
იდენტობა ადამიანის მაიდენტიფიცირებელი ფაქტორია. ამბობენ, რომ აკულტურაცია 
არის კულტურული ცვლილებებისგან გამოწვეული პროცესი, მაგრამ სინამდვილეში ის 
შეიძლება მოიცავდეს ეკონომიკურ, ბიოლოგიურ, პოლიტიკურ პროცესებსაც.   

 

2. სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა, საკვლევი ინსტრუმენტი და მეთოდოლოგია 

თემის შინაარსის გათვალისწინებით, კვლევისთვის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ  
უცხოელი სტუდენტები და ეთნიკური უმცირესობების წარმომდადგენლები.  

საქართველოს მოსახლეობის 86.8%-ს ეთნიკურად ქართველები წარმოადგენენ, 6.3%-ს 
აზერბაიჯანელები, 4.5%-ს სომხები, ჯამში კი ქვეყანაში მინიმუმ 10 განსხვავებული 
ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს, ხოლო მიგრანტთა რაოდენობა 9.9%-ით არის 
გაზრდილი.8  მათ შორის ჭარბობენ ჯგუფები, რომლებიც მცირე ხნით ჩამოდიან და 1-დან 
6 თვემდე რჩებიან ქვეყანაში. ვიზიტის მიზეზი კი განათლების მიღება და სამუშაოს ძიებაა.9 
შესაბამისად სტუდენტთა  სახით დგება კონტიგენტი, რომელთა შორისაც შესაძლებელია 
აკულტურაციის ინდექსის განსაზღვრა (საქმე გვაქვს მცირეხნიან აკულტურაციულ 
პროცესებთან).  

ეთნიკურ უმცირესობებში მოიაზრებიან ინდივიდთა ჯგუფები, რომლებიც ,,რიცხობრივად 
ჩამორჩებიან ქვეყნის დანარჩენ მოსახლეობას და არიან არადომინანტურ პოზიციაში, 
რომლის  წევრებიც ფლობენ ეთნიკურ, რელიგიურ ან ლინგვისტურ მახასიათებლებს, რაც 
განსხვავდება დომინანტი მოსახლეობისგან. ისინი ინარჩუნებენ სოლიდარობის გრძნობას 
მათ კულტურასთან, ტრადიციებთან, რელიგიასა და ენასთან მიმართებაში’’.10  
შესაბამისად, მცირე ეთნოსებს შორის შესაძლებელია აკულტურაციული პროცესების 
შესწავლა და მისი ხარისხის განსაზღვრა (როგორც მცირე, ასევე გრძელვადიანი პროცესის). 
საინტერესოა ორივე ჯგუფის წარმომადგენლებთან ახალ/განსხვავებულ კულტურაში 
შესვლის/არსებობის და იქ დამკვიდრებული ნორმების, ღირებულებებისა და ქცევითი 
მახასიათებლების ათვისების ინდექსის განსაზღვრა.  

საკვლევ ინსტრუმენტად შეირჩა ,,რუსეთში უცხოელი სტუდენტების აკულტურაციის 
სკალა: განვითარება და ფსიქომეტრიული შემოწმება’’,11 რომელიც ეფუნება დ. არენდეს 
ტოესისა,  ვან დე ვიჯვერის ნაშრომს.12 მისი გამოყენებით ინფორმაცია ადვილად 

                                                            
7 JUDIT ARENDS-TO´ TH* AND FONS J. R. VAN DE VIJVER ,,European Journal of Social Psychology, Multiculturalism 
and acculturation: Views of Dutch and Turkish–Dutch’’, 2003, p. 251. 
8 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ,,მოსახლეობის 2014 წ-ის საყოველთაო აღწერა’’.  
9 მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია ,,საქართველოს 2019 წლის მიგრაციის პროფილი’’, გვ. 9. 
10 გაეროს ადამიანურ უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისია. 
11Ардила, А., Маслова, О.В.,  Новикова, И.А.,  Шляхта, Д.А.,  Агилар, Ю.,  ,,Разработка и психометрическая 
проверка шкалы аккультурации иностранных студентов к России’’, 2019. 
12 Judit Arends-T ´oth & Fons R. van de Vijver; ,,Assessment of psychological acculturation’’, 2006. 
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მოპოვებადი და მარტივად დაჯამებადია, შეიცავს დახურულ კითხვებს და მოქნილია 
გამოსაყენებლად. მისი შექმნის მიზანი იყო  უცხოელ სტუდენტებში რუსული ენის ცოდნის 
დონის განსასაზღვრა და ქვეყანაში ყოფნის მინიმალურ დროდ განისაზღვრა 2 კვირა. 
სკალის დებულებები მოიცავს სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სფეროებს, მაგ: ენის ფლობა, 
სოციალური ურთიერთობები და კავშირები, ყოველდღიური ჩვევები, საკუთარი 
ტრადიციებისა და ცხოვრების ახალის ტემპის, წესების ცონდა და რადგან 
აკულტურაციული პროცესები არ მიმდინარეობს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ დარგში და 
არც მკაცრად განსაზღვრული საზომები მოიპოვება, შესაძლებლი აღმოჩნდა 
ინსტრუმენტის გამოყენება. მასში საკითხები თემატურადაა დალაგებული, თითოეული 
მათგანი ხარისხობრივად ფასდება 1-დან 5-მდე ლიკერტის სკალით.  1 - ნიშნავს  - 
სრულიად არ ვეთანხმები, 2 - ნაწილობრივ არ ვეთანხმები, 3 - ნეიტრალური პოზიცია მაქვს, 
4 - ნაწილობრივ ვეთანხმები, 5 - სრულიად  ვეთანხმები.  

კითხვარი ითარგმნა ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რუსული კითხვარი იგივე სახით 
დარჩა, მხოლოდ ქვეყნის სახელწოდება შეიცვალა. რესპოდენტებმა კითხვარი შეავსეს 
ელექროენულად და ისინი თავად ირჩევდნენ ენას. მასში განმარტებული იყო რა 
საკითხთან დაკავშირებით იღებდნენ კვლევაში მონაწილეობას და როგორ უნდა შეევსოთ 
იგი. კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითი იყო, არ საჭიროებდა პიროვნების 
იდენტიფიცირებას, ასაკი იწყებოდა 18 წლიდან და მაქსიმალური ზღვარი არ იყო 
შეზღუდული. კითხვარის ზოგადი დებულებები გამოყენებულია აკულტურაციული 
ინდექსის განსასაზღვრად. მონაცემები დაჯამდა SPSS-ის საშუალებით. დასამუშავებლად 
გამოყენებულია აღწერითი სტატისტიკური მეთოდი, ფაქტორული ანალიზი და გაკეთდა 
შედარებითი ანალიზი ორივე ჯგუფს შორის. 

 

3. კვლევის შედეგები 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 139-მა რესპოდენტმა, მსოფლიოს 16 სხვადასხვა ქვეყნიდან 
და წარმოადგენდნენ 22 განსხვავებულ ლინგვისტურ ჯგუფს. ქვეყანაში ცხოვრების 
მინიმალურ დროდ 0-5წწ განისაზღვრა.  

ეთნიკურ უმცირესობებეში (სულ 73 რესპოდენტი) ასაკი მერყეობდა 19-დან 53 წლის 
ჩათვლით. 26 რესპოდენტი მამრობითი და 46 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი. 1 
პიროვნებასთან აღნიშნულ გრაფაში მხოლოდ რიცხვი ეწერა, ამიტომ მონაცემის 
დაზუსტება ვერ ხერხდება. რეგიონების მიხედვით მათი გადანაწილებაა: მარნეული-28, 
თბილისი-12, ბოლნისი-11, გარდაბანი-7, დმანისი-4, ხოლო 11-მა რესპოდენტმა მხოლოდ 
ქვეყნის დასახელება მიუთითა. 54-მა რესპოდენტმა მშობლიურ ენად დაასახელა 
აზერბაიჯანული, 12-მა სომხური, 4-მა ქურთული, 2-მა  რუსული და 1-მა თურქული.  

უცხოელი სტუდენტების (66 ადამიანი) ასაკი მერყეობდა 19-დან 38 წლის ჩათვლით. 31 
მამრობითი და 35 მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი. ქვეყნების მიხედვით მათი 
გადანაწილებაა: ინდოეთი 44, აზერბაიჯანი და უკრაინა 4 რესპოდენტი თითოეულიდან, 
თურქმენეთი, ნიგერია, პალესტინა 2 რესპოდენტი თითოეულიდან და ერაყი, თურქეთი, 
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იაპონია, იორდანია, ირანი, ისრაელი, მალტა, სომხეთი 1 რესპოდენტი თითოეულიდან. 13 
რესპოდენტი მშობლიურ ენად ასახელებს ტელუგუს და ჰინდის ცალ-ცალკე, 7 
გუჯარათულს, 5 არაბულს, 4 მალაილამურს, 3 აზერბაიჯანულს და უკრაინულს, ორ-ორი 
თურქმენულს, სომხურს, ჰინდი-ინგლისურს, ბენგალურს და თითო-თითო თურქულს, 
იაპონურს, იბანურს, ინგლისურს, კანადურს, მალტეზეს, უკრაინულ-რუსულს 
ერთობლივად, ურდუს, უჰრობოს და ფარსის. 

ეთნიკური უმცირესობებისთვის აღწერითი სტატისტიკური მონაცემების დაჯამებულ 
ვერსიაში პასუხების მაქსიმალური დიაპაზონია 1-დან 5-ქულამდე და საშუალო 
მაჩვენელია 2.27-დან  4.64-მდე. საერთო ქულა იცვლება 24-დან 100-ის ჩათვლით, საშუალო 
მნიშვნელობით 77.17.  

ეთნიკური უმცირესობებისთვის ქულათა საშუალო მინიმუმი - 2.27 დაფიქსირდა 
დებულებაზე - ,,აღვნიშნავ ქართულ დღესასწაულებს’’. საქართველოში, საყოველთაოდ 
აღნიშვნადი დღესასწაულები ძირითადად რელიგიური შინაარსისაა, ამიტომ 
შესაძლებელია მიღებული შედეგი უკავშირდებოდეს განსხვავებულ რელიგიურ მრწამსს. 
დაბალი საშუალო კოეფიციენტი 2.95 მიენიჭა დებულებას - ,, ბევრი ქართული სიმღერა 
ვიცი’’, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ენის ბარიერს.  

საშუალო კოფიციენტები 3.23-დან 3.93-ის ჩათვლით დაფიქსირდა დებულებებზე: 
,,ცხოვრების ქართული სტილი შემეფერება’’, ,,მომწონს ქართული ფილმების ყურება და 
მუსიკის მოსმენა’’, ,,ყოველდღიურ ცხოვრებაში მირჩევნია ქართულად ვილაპარაკო’’, 
ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას’’, „რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს’’, ,,ვიცი 
ქართული ენისა და ანბანის თავისებურებები’’ და ,,მომწონს ქართული სამზარეულო’’, რაც 
შესაძლოა მიანიშნებდეს ორ განსხვავსებულ კულურას შორის კომუნიკაციაზე და მათ 
შორის დადებითი მიმართულებით ტენდენციის არსებობაზე.  

4.00-დან 4.64-მდე ქულებს იმსახურებენ დებულებები: ,,მომწონს ქართველების მთავარი 
ფასეულობები’’, ,,საქართველოში თავს მიღებულად ვგრძნობ’’, „მიყვარს ქართულად 
ლაპარაკი’’, „მომწონს ქართველ ხალხთან ურთიერთობა’’, ,,მსურს მრავალი წელი 
ვიცხოვრო საქართველოში’’, ,,საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ’’, ,,ვიქცევი 
საქართველოში არსებული წესების შესაბამისად’’, ,,მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა’’, 
,,მაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე  მოვლენები’’, ,,მიყვარს საქართველოს ბუნება’’. 
მოცანებები ერთიანად წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილის სახით:  
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ცხრილი 1 

აღწერითი სტატისტიკური მონაცემების დაჯამებული ვერსია ეთნიკური უმცირესობებისთვის 

ფორმულირება M    SD Me   Min   Max Miss 

მიყვარს ქართულად ლაპარაკი 4.11 1,061 4 2 5 0 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში მირჩევნია 
ქართულად ვილაპარაკო           3.37 1,149 4 1 5 0 

რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს 3.67 1.259 4 1 5 0 

მომწონს ქართველ ხალხთან 
ურთიერთობა 4.36 1.135 4 1 5 0 

მომწონს ქართული სამზარეულო 3.93 1.122 4 1 5 0 

ბევრი ქართული სიმღერა ვიცი 2.95 1.189 3 1 5 0 

მომწონს ქართული ფილმების ყურება და 
მუსიკის მოსმენა 3.36 1.206 3 1 5 0 

მაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე  
მოვლენები 4.63 0.921 5 1 5 0 

მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა 4.62 0.738 5 2 5 0 

მომწონს ქართველების მთავარი 
ფასეულობები 4.00 0.972 4 2 5 0 

ვიქცევი საქართველოში არსებული 
წესების შესაბამისად 4.49 0.974 5 1 5 0 

აღვნიშნავ ქართულ დღესასწაულებს 2.27 1.315 2 1 5 0 

ცხოვრების ქართული სტილი შემეფერება 3.23 1.196 3 1 5 0 

ვიცი ბევრი ცნობილი პიროვნება 
საქართველოს ისტორიიდან 3.40 1.122 3 1 5 1 

ვიცი ქართული ენისა და ანბანის 
თავისებურებები 3.73 1.183 4 1 5 0 

ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას 3.52 1.281 4 1 5 0 

მიყვარს საქართველოს ბუნება 4.64 0.657 5 2 5 1 

საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ 4.45 1.119 5 1 5 0 

საქართველოში თავს მიღებულად 
ვგრძნობ 4.01 1.296 4 1 5 0 

მსურს მრავალი წელი ვიცხოვრო 
საქართველოში 4.43 1.032 5 1 5 0 

ჯამი 77.17 2.230 80 24 100 2 

M საშუალო მნიშვნელობა; SD სტანდარტული გადახრაა; Me მედიანა (საშუალო); Min მინიმალური 
მნიშვნელობა; Max მაქსიმალური მნიშვნელობა. Miss გამოტოვებული პასუხები. 
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უცხოელ სტუდენტებთან პასუხების მაქსიმალური დიაპაზონია 1-დან 5-ქულამდე და 
საშუალო მაჩვენელი 2.48-დან და 4.74-ის ჩათვლით. საერთო ქულა იცვლება 22-დან 100-ის 
ჩათვლით, საშუალო მნიშვნელობით 68.25.  

მინიმალური კოეფიციენტები (2.48-დან 2.82-მდე) ფიქსირდება დებულებებზე: ,,მომწონს 
ქართული ფილმების ყურება და მუსიკის მოსმენა’’, ,,ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას’’, 
,,ვიცი ბევრი ცნობილი პიროვნება საქართველოს ისტორიიდან’’, ,,ბევრი ქართული 
სიმღერა ვიცი’’. დამოკიდებულებები შესაძლოა აღიწეროს ენის ბარიერის არსებობით, რაც 
ართულებს ტექსტის აღქმას. გასათვალისწინებელია ქვეყანაში ყოფნის დრო და ახალი 
კულტურისადმი ინტერესის გამომჟღავნების ხარისხი. ესაა სფერო, სადაც ნაწარმოების 
შინაარსის გასაგებად საჭიროა ზოგადი კონტექსტის გააზრება. რესპოდენტები სრულიად 
განსხვავებული კულტურის მატარებლები არიან და ჩვენს შორის კულტურული თანაკვეთა 
თავისთავად თითქმის არ მოიაზრება.  

ქულათა საშუალო მაჩვენებლები (3.27-დან 3.92-მდე) ფიქსირდება დებულებებზე: 
,,რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს’’, ,,ყოველდღიურ ცხოვრებაში მირჩევნია 
ქართულად ვილაპარაკო’’, ,,მომწონს ქართული სამზარეულო’’, ,,საქართველოში თავს 
მიღებულად ვგრძნობ’’, ,,ცხოვრების ქართული სტილი შემეფერება’’, ,,ვიცი ქართული 
ენისა და ანბანის თავისებურებების შესახებ’’, ,,მსურს მრავალი წელი ვიცხოვრო 
საქართველოში’’, ,,აღვნიშნავ ქართულ დღესასწაულებს’’, ,,მიყვარს ქართულად ლაპარაკი’’, 
,,საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ’’, ,,მაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე  
მოვლენები’’, ,,მომწონს ქართველების მთავარი ფასეულობები’’. გამოხატულია ახალ 
კულტურასთან ურთიერთობის მექანიზმები, მისი აღქმა და კომუნიკაციის შედეგად 
მიღებული გადაწყვეტილებები. შეინიშნება დომინანტ კულტურასთან ურთიერთობა, 
მისით დაინტერესება, ასევე შეიმჩნევა მშობლიური კულტურის დომინანტურობაც. 

საშუალო მაქსიმალური ქულები (4.23-დან 4.74-მდე) ფიქსირდება დებულებებზე - 
,,მიყვარს საქართველოს ბუნება’’, ,,ვიქცევი საქართველოში არსებული წესების 
შესაბამისად’’, ,,მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა’’, ,,მომწონს ქართველ ხალხთან 
ურთიერთობა’’. ამით ნაჩვენებია როგორ ცდილობენ ახალი გარემოს შესწავლას.  
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ცხრილი 2 

აღწერითი სტატისტიკური მონაცემების დაჯამებული ვერსია უცხოელი სტუდენტებისთვის 

ფორმულირება M    SD Me     Min   Max Miss 

მიყვარს ქართულად ლაპარაკი 3.65 1.102 4 1 5 0 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში მირჩევნია 
ქართულად ვილაპარაკო           3.29 1.078 3 1 5 0 

რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს 3.27 1.329 3 1 5 0 

მომწონს ქართველ ხალხთან ურთიერთობა 4.23 0.957 5 1 5 0 

მომწონს ქართული სამზარეულო 3.48 1.243 3 1 5 0 

ბევრი ქართული სიმღერა ვიცი 2.82 1.214 3 1 5 0 

მომწონს ქართული ფილმების ყურება და 
მუსიკის მოსმენა 2.48 1.193 2 1 5 0 

მაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე  
მოვლენები 3.91 1.173 4 1 5 0 

მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა 4.74 0.664 5 1 5 0 

მომწონს ქართველების მთავარი 
ფასეულობები 3.92 0.950 5 2 5 0 

ვიქცევი საქართველოში არსებული წესების 
შესაბამისად 4.70 0.744 5 1 5 0 

აღვნიშნავ ქართულ დღესასწაულებს 3.62 1.250 4 1 5 0 

ცხოვრების ქართული სტილი შემეფერება 3.56 1.111 4 1 5 0 

ვიცი ბევრი ცნობილი პიროვნება 
საქართველოს ისტორიიდან 2.53 1.372 2.5 1 5 1 

ვიცი ქართული ენისა და ანბანის 
თავისებურებების შესახებ 3.56 1.097 4 1 5 0 

ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას 2.50 1.256 2 1 5 0 

მიყვარს საქართველოს ბუნება 4.45 0.915 5 2 5 1 

საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ 3.85 1.140 4 1 5 0 

საქართველოში თავს მიღებულად ვგრძნობ 3.55 1.205 4 1 5 0 

მსურს მრავალი წელი ვიცხოვრო 
საქართველოში 3.62 1.120 4 1 5 0 

 ჯამი 68.25 22.113 75.5 22 100 2 

M საშუალო მნიშვნელობა; SD სტანდარტული გადახრაა; Me მედიანა (საშუალო); Min მინიმალური 
მნიშვნელობა; Max მაქსიმალური მნიშვნელობა; Miss გამოტოვებული პასუხები. 

მონაცემების დასამუშავებლად გამოყენებულია ფაქტორული ანალიზი, რის შედეგადაც 
კონკრეტული ცვლადები გაერთიანდა მათ საფუძველზე ხელოვნურად აგებულ, უფრო 
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მცირე რაოდენობის თანმიმდევრულ ჯგუფებში და გაკეთდა შინაარსობრივი 
ინტერპრეტაცია. მინიმუმ ფაქტორულ ქულად ორივე ჯგუფისთვის განისაზღვრა წონა, 
რომელიც  მეტია 0.30-ზე. ვლინდება სკალის 3 ფაქტორიანი სტრუქტურა და დებულებები 
გადანაწილდა მათი კოეფიციენტების მიხედვით. მტკიცე კავშირი არის დებულებებში, 
რომლთა წონა ერთი ფაქტორის ფარგლებში მეტია 0.50-ზე. ამავდროულად რამოდენიმე 
დებულება მაინც ექცევა ერთდროულად რამოდენიმე ფაქტორს შორის (მათი წონა 
მერყეობს 0.3-დან 0.5-მდე) და ისინი თავიანთი წონის მიხედვით პრიორიტეტულად 
გადანაწილდნენ კონკრეტულ ფაქტორში.  

უცხოელ სტუდენტებთან F1-ში გაერთიანდნენ: ,,მომწონს ქართული სამზარეულო’’, 
,,ბევრი ქართული სიმღერა ვიცი’’, ,,მომწონს ქართული ფილმების ყურება და მუსიკის 
მოსმენა’’, ,,მაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე  მოვლენები’’, ,,მომწონს 
ქართველების მთავარი ფასეულობები’’, ,,ვიცი ბევრი ცნობილი პიროვნება საქართველოს 
ისტორიიდან’’, ,,საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ’’, ,,საქართველოში თავს 
მიღებულად ვგრძნობ’’, ,,მსურს მრავალი წელი ვიცხოვრო საქართველოში’’. ფაქტორს 
შეიძლება ვუწოდოთ ,,ახალი კულტურითა და გარემოთი დაინტერესება’’, რადგან 
შეინიშნება დაინტერესება ისტორიით, ლიტერატურით, მიმდინარე მოვლენებით, ასევე 
გამოხატულია ფასეულობებისადმი დადებითი დამოკიდებულებები.  

F2-ში გაერთიანდნენ: ,,მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა’’, ,,ვიქცევი საქართველოში 
არსებული წესების შესაბამისად’’, ,,აღვნიშნავ ქართულ დღესასწაულებს’’, ,,ცხოვრების 
ქართული სტილი შემეფერება’’, ,,მიყვარს საქართველოს ბუნება’’. ფაქტორი შესაძლებელია 
დასათურდეს, როგორც ,,ახალ გარემოსთან ურთიერთობა’’, რადგან ნათლადაა 
გამოკვეთილი რა მეთოდებით ცდილობენ დომინანტი გარემოს შეცნობას. 

F3-ში გაერთიანდნენ - ,,მიყვარს ქართულად ლაპარაკი’’, ,, მომწონს ქართველ ხალხთან 
ურთიერთობა’’, ,,რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს’’  ,,ყოველდღიურ ცხოვრებაში 
მირჩევნია ქართულად ვილაპარაკო’’, ,,ვიცი ქართული ენისა და ანბანის თავისებურებები’’, 
,,ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას’’.  ამ ფაქტორს შესაძლებელია ვუწოდოთ ,,ინტერესი 
ახალი ენის, დამწერლობისა და ლიტერატურისადმი’’. 
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ცხრილი 3 

უცხოელი სტუდენტების სკალის ფაქტორული ანალიზი 

დებულებები 1 2 3 

მიყვარს ქართულად ლაპარაკი   .648 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში მირჩევნია ქართულად ვილაპარაკო   .751 

რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს .333  .437 

მომწონს ქართველ ხალხთან ურთიერთობა .318 .335 .433 

მომწონს ქართული სამზარეულო .665   

ბევრი ქართული სიმღერა ვიცი .705   

მომწონს ქართული ფილმების ყურება და მუსიკის მოსმენა .748  .325 

მაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე  მოვლენები .603   

მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა  .819  

მომწონს ქართველების მთავარი ფასეულობები .576 .414  

ვიქცევი საქართველოში არსებული წესების შესაბამისად  .676  

აღვნიშნავ ქართულ დღესასწაულებს .431 .551  

ცხოვრების ქართული სტილი შემეფერება .306 .617  

ვიცი ბევრი ცნობილი პიროვნება საქართველოს ისტორიიდან .577  .389 

ვიცი ქართული ენისა და ანბანის თავისებურებები   .719 

ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას .533  .549 

მიყვარს საქართველოს ბუნება  .708  

საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ .721 .329  

საქართველოში თავს მიღებულად ვგრძნობ .530 .449  

მსურს მრავალი წელი ვიცხოვრო საქართველოში .551   

 

ეთნიკურ უმცირესობებთან F1-ში გაერთიანდნენ დებულებები: ,,საქართველოში თავს 
სახლში ვგრძნობ’’, ,,მსურს მრავალი წელი ვიცხოვრო საწართველოში’’, ,,საქართველოში 
თავს მიღებულად ვგრძნობ’’, ,,მომწონს ქართველ ხალხთან ურთიერთობა’’, ,,ვიქცევი 
საქართველოში არსებული წესების შესაბამისად’’, ,,მაინტერესებს საქართველოში 
მიმდინარე მოვლენები’’, ,,რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს’’. ამ ფაქტორს შეგვიძლია 
ვუწოდოთ ,,ახალ გარემოს მიღება’’. გამოხატულია დადებითი დამოკიდებულებები 
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გარემოსადმი, რომელსაც ინდივიდი გარკვეული დოზით იცნობს და შეინიშნება აქ ყოფნის 
სურვილი. მისი დამოკიდებულებები ემყარება უკვე მიღებულ გამოცდილებებს.  

F2 გართიანდნენ: ,,ვიცი ქართული ენისა და ანბანის თავისებურებები’’, ,,მიყვარს 
ქართულად ლაპარაკი’’, ,,მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა’’, ,,ვიცნობ ქართულ 
ლიტერატურას’’, ,,მიყვარს საქართველოს ბუნება’’, ,,ვიცი ბევრი ცნობილი პიროვნება 
საქართველოს ისტორიიდან’’, ,,ყოველდღიურ ცხოვრებაში მირჩევნია ქართულად 
ვილაპარაკო’’. მას შეგვიძლია ვუწოდოთ ,,ქართული ენითა და კულტურული 
ფასეულობებით დაინტერესება’’, რადგან გაერთიანებულია დებულებები, რომლებშიც 
ვლინდება ინტერესი და ცოდნა ენის, ისტორიის, ლიტერატულის, ბუნების მიმართ.  

F3 გაერთიანდნენ: ,,ბევრი ქართული სიმღერა ვიცი’’, ,,აღვნიშნავ ქართულ 
დღესასწაულებს’’, ,,მომწონს ქართული ფილმების ყურება და მუსიკის მოსმენა’’, 
,,ცხოვრების ქართული სტილი შემეფერება’’, ,,მომწონს ქართველების მთავარი 
ფასეულობები’’, ,,მომწონს ქართული სამზარეულო’’. მესამე ფაქტორს შეიძლება ვუწოდოთ 
,,განსხვავებულ გარემოსთან ურთიერთობა’’, რადგან ნაჩვენებია რისი მეშვეობით 
ცდილობენ გარემოს აღქმას, რამდენად შესაფერისია და მისაღებია მათთვის 
განსხვავებული გარემო თავისი დღესასწაულებით და ზოგადი ფასეულობებით. 
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ცხრილი 4 

ეთნიკურ უმცირესობათა სკალის ფაქტორული ანალიზი 

დებულებები 1 2 3 

საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ .859   

მსურს მრავალი წელი ვიცხოვრო საქართველოში .841   

საქართველოში თავს მიღებულად ვგრძნობ .821   

მომწონს ქართველ ხალხთან ურთიერთობა .784   

ვიქცევი საქართველოში არსებული წესების შესაბამისად .652 .354  

მაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე  მოვლენები .568 .370  

რამდენიმე ქართველი მეგობარი მყავს .451 .417 .342 

ვიცი ქართული ენისა და ანბანის თავისებურებები  .871  

მიყვარს ქართულად ლაპარაკი  .811  

მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა  .782  

ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას  .698 .300 

მიყვარს საქართველოს ბუნება .497 .561  

ვიცი ბევრი ცნობილი პიროვნება საქართველოს ისტორიიდან  .483 .433 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში მირჩევნია ქართულად ვილაპარაკო  .481 .480 

ბევრი ქართული სიმღერა ვიცი   .845 

აღვნიშნავ ქართულ დღესასწაულებს   .795 

მომწონს ქართული ფილმების ყურება და მუსიკის მოსმენა  .457 .677 

ცხოვრების ქართული სტილი შემეფერება .516  .642 

მომწონს ქართველების მთავარი ფასეულობები .495 .343 .561 

მომწონს ქართული სამზარეულო  .302 .530 

 
დასკვნა 

ეთნიკური უმცირესობების სკალის რაოდენობრივი მაჩვენებელი 77.71 და  უცხოელი 
სტუდენტების შედეგი 68.25 მიუთითებს მათ შორის აკულტურაციის ხარისხის 
განსხვავებულობაზე. შესაძლოა მაჩვენებლებს შორის არსებული რაოდენობრივი 
დიაპაზონი (9.06) ხარისხობრივად არც ისე დიდია, მაგრამ შინაარსობრივად განსხვავება 
მაინც შესამჩნევია.  
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მცირე ეთნოსებთან გვხვდება არსებულ საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დაბალანსებული მაჩვენებლები. საქმე გვაქს ინტეგრაციის ფაზასთან, შეინიშნება საკუთარი 
იდენტობის შენარჩუნება და დომინანტ საზოგადოებასთან ურთიერთქმედებაც 
კონკრეტულ ასპექტებში, მაგ: მაქსიმალური 5 ქ-დან  4.45  მიენიჭა დებულებას - 
,,საქართველოში თავს სახლში ვგრძნობ’’, მაგრამ დებულებას - ,,აღვნიშნავ ქართულ 
დღესასწაულებს’’ მიღებული აქვს 2.27 ქულა, რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. 

უცხოელ სტუდენტებთან ინტეგრაციის თავდაპირველი ეტაპია. დომიმანტ კულტურასთან 
პირველადი კონტაქტი შეინიშნება, ახლა იცნობენ გარემოს და აცნობიერებენ სიტუაციას, 
მაგ: 4.74 ქულად იმსახურებს დებულება - ,,მიყვარს საქართველოში მოგზაურობა’’, 
როდესაც დებულებაზე ,,მომწონს ქართული ფილმების ყურება და მუსიკის მოსმენა (2.48)’’ 
ან ,,ვიცნობ ქართულ ლიტერატურას (2.50)’’-ზე ყველაზე დაბალი კოეფიციენტები 
ფიქსირდება.  

ფაქტორული ანალიზის შედეგად ეთნიკურ უმცირესობებთან განისაზღვრა 3 ფაქტორი: 
,,ახალი გარემოს მიღება’’, ,,ქართული ენითა და კულტურული ფასეულობებით 
დაინტერესება’’, ,,განსხვავებულ გარემოსთან ურთიერთობა’’. უცხოელ სტუდენტებთან 
განისაზღვრა 3 ფაქტორი: ,,ახალი კულტურითა და გარემოთი დაინტერესება’’, ,,ახალ 
გარემოსთან ურთიერთობა’’, ,,ინტერესი ახალი ენის, დამწერლობისა და 
ლიტერატურისადმი’’. შედეგად შესაძლოა ითქვას, რომ აკულტურაციის პროცესში დრო 
წარმოადგენს არა გადამწყვეტ, მაგრამ მნიშვნელოვან ფაქტორს, მაგ. უცხოელ 
სტუდენტებთან სახეზეა მცირეხნიანი პროცესი, რომელსაც თან სდევს ახალი კულტურის 
გაცნობის სურვილი, მაგრამ დროის სიმცირის გამო, ვერ ხერხდება კონტექსტის ბოლომდე 
გააზრება.  ეთნიკურ უმცირესობები, მიუხედავავ დიდიხნის  განმავლობაში მიმდინარე 
პროცესისა საკმაოდ ნელა ადაპტირდებიან. ისინი გარემოს აღქმისა და ფასეულობების 
გააზრების ფონზე თანაცხოვრებენ დომინანტ პოპულაციასთან.  
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თორნიკე რაზმაძე 
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საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები სხვადასხვა ადამიანზე განსხვავებული ხარისხით 
ახდენენ ზეგავლენას. ეს დამოკიდებულია  კონკრეტული ადამიანის შთაგონებადობის 
ხარისხზე. რა ხდება საზოგადოებაში? რადგანაც ადამიანი სოციალური არსებაა, მასზე 
გავლენას სხვა ადამიანები და ადამიანთა ჯგუფები ახდენენ. მიუხედავად იმისა, რომ 
ერთეული ადამიანები თავიანთ ქმედებაში უფრო მეტად ჩართავენ ცნობიერ პროცესებს, 
ნაკლებად იზიარებენ სტრეოტიპულ შეხედულებებს, ებრძვიან სტიგმას და ა.შ., ისინი, 
ნებსით თუ უნებლიედ, მაინც გარკვეულ ჯგუფთა ზეგავლენას განიცდიან. ადამიანები 
ზოგჯერ შეხედულებებში, აზრების დაფიქსირებასა და ქცევაშიც კი კონფორმულობას 
ავლენენ. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს სოციალურ-ფსიქოლოგიური მეცნიერების 
თეორიული და ემპირიული  კვლევის შედეგები. ამ მონაცემთა მიხედვით, ადამიანის 
თანდაყოლილი ტენდენციაა, რომ ეკუთვნოდეს გარკვეულ ჯგუფს, მოსწონდეს სხვა 
ადამიანებს და ჯგუფში თავისი ადგილი დაიმკვიდროს.  

ზემოთთქმულის გაანალიზების შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებები მასებზე ზემოქმედების დიდ ძალას ფლობენ   და ამავე დროს, 
დიდი მისიაც აკისრიათ.  

სტერეოტიპული შეხედულებების, სტიგმისა და დისკრიმინაციის დაძლევის ერთ-ერთ 
საშუალებას სამართლებრივი ნორმების ჩამოყალიბება, მათი დახვეწა და აღსრულება 
წარმოადგენს.  

კვლევის მიზანი იყო: 
• საერთაშორისო სტანდარტებისა და სამართლებრივი აქტების მიმოხილვა სტიგმასა და 

დისკრიმინაციასთან მიმართებაში. 

კვლევის ამოცანა: 

• მიმოხილვა და ანალიზი იმ საკანონმდებლო ნორმებისა და რეგულაციებისა, 
რომლებიც დისკრიმინაციის აკრძალვის ან შემცირებისკენაა მიმართული და, მთელ 
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რიგ შემთხვევებში, შეიძლება წარმოადგენდეს თავდაცვის ერთადერთ საშუალებას 
უმცირესობებისთვის. 

საკვანძო სიტყვები: სტიგმა, დისკრიმინაცია, მედიაგავლენა, საერთაშორისო სტანდარტები, 
სამართლებრივი აქტები, რეგულაციები. 

 

Abstract 

Means of mass information have various degrees of impact on people. It all depends on the level to 
which a particular person is impressionable. What happens in a society? Being social creatures, 
humans are influenced by other people and groups of individuals. Despite the fact that select people 
are more conscious of their actions, share less of the stereotypical opinions, fight stigma etc. they 
still, willingly or unwillingly, are under the influence of certain groups. People can sometimes 
conform in their views, means of expressing opinions and even actions. This statement is the result 
of theoretical and empirical research in social psychology. Based on this data, it is an inherent 
human tendency to belong to a particular group, be liked by other people and establish their place 
in the group. 

Analysing the statements above we can conclude that mass media outlets convey a great power of 
influencing the masses, while also carrying a great mission. 

One of the ways to overcome stereotypes, stigma and discrimination is to establish, refine and 
enforce legal norms. 

The aim of the research was: 

● To review International Standards and Legal Acts on stirgma and discrimination. 

Research objective: 

● To review and analyze legislation and regulations aimed at preventing or reducing 
discrimination and, in some cases, may be the only means of defense for minorities.  

Keywords: stigma, discrimination, media influence, international standards, legal acts, regulations. 

 

შესავალი 

დღეისათვის, მთელს მსოფლიოში, კვლავ გამოწვევად რჩება ადამიანთა ჩაგვრა, 
დისკრიმინაცია სხვადასხვა სოციალური ნიშნით (რასობრივი, გენდერული, ასაკობრივი, 
ეთნიკური, სოციალური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის პრობლემების და სხვა). 
უკანასკნელი ვითარება კი ამწვავებს ინტერპერსონალურ, რასობრივ, ეთნიკურ თუ სხვა 
სახის კონფლიქტებს. სტიგმატიზირება საფუძვლად ედება ადამიანთა, კულტურათა და 
სახელმწიფოთა შორის დაპირისპირებას. ამ პრობლემის სათავე სხვადასხვა 
საზოგადოებასა თუ ცალკეულ კულტურაში არსებული სტერეოტიპული შეხედულებებია, 
რომლებიც  ადამიანთა დაყოფას, დახარისხებას და შემდგომ, მათ დისკრიმინაციას 
განაპირობებს. 



155

 

 
 

იმისათვის, რომ სტიგმა გაღვივდეს ან დისკრიმინაციული შეხედულება გავრცელდეს, 
აუცილებელია მისმა წყარომ საჯარო, ხელმისაწვდომი საინფორმაციო საშუალებები 
გამოიყენოს, როგორიცაა მედია. 

სტიგმა და დისკრიმინაცია საზოგადოების წიაღში იბადება და თავისი არსით სოციალური 
მოვლენაა. მედია, საზოგადოებრივი აზრი არაერთგვაროვანია და იცვლება სხვადასხვა 
ფაქტორის ზემოქმედებით. სტიგმისა და დისკრიმინაციის ყოველმხრივი შესწავლა 
აგრეთვე გულისხმობს მისი სამართლებრივი ასპექტების კვლევას. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია, თუ როგორ არეგულირებს კანონი ამ საკითხებს. 

 

1. მედიის როლი სტიგმისა და დისკრიმინაციის ჩამოყალიბებაში 

1.1. მედია, სტიგმა, დისკრიმინაცია 

ცრურწმენებისა და სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაში მედიის უდიდესი როლის შესახებ 
არავინ კამათობს. რაც უფრო დიდი დოზით იღებს ადამიანი ინფორმაციას საინფორმაციო 
საშუალებებიდან, მით მეტადაა გავლენის მსხვერპლი. მედიასაშუალებებით მიღებული 
გავლენა ზოგჯერ გაცნობიერებული, მეტწილად კი-გაუცნობიერებელია. მისი 
საშუალებით ყალიბდება ადამიანის მენტალიტეტი, სოციალური განწყობები. 

ამას ემატება იგივე მენტალიტეტის მატარებელი საზოგადოება, სოციალური გარემო და 
შესაბამისად, ესა თუ ის აზრი, ცრურწმენა თუ სტერეოტიპი იმდენად ღრმად იდგავს ფესვს 
საზოგადოებაში, რომ მისი მართვა, კონტროლი და კორექცია ზოგჯერ შეუძლებელიცაა. 
როდესაც არასრულწლოვანს,  ტელეეკრანიდან ესმის შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები, 
ის ხშირად ბაძავს ტელეწამყვანს, რადგან იგი არაცნობიერად, მოდელადაა აღქმული. ამას 
ემატება თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებათა ეფექტურობის გავლენა ადამიანის 
არაცნობიერზე. 1  

ადამიანებზე მასობრივი ინფორმაციის ზეგავლენის ნიმუშად შეგვიძლია მოვიყვანოთ 
მაგალითი, რომელიც მოხდა საქართველოში ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში 
„იმიტირებული ქრონიკის“ გასვლისას, 2010 წლის 13 მარტს. ამ გადაცემით მოსახლეობას 
ატყობინებდნენ, რომ თბილისში შემოიჭრა რუსეთის არმია, პრეზიდენტი 
ლიკვიდირებულია, ბიჭები პირდაპირ ქუჩაში აჰყავთ, ურიგებენ იარაღს. ამას მოჰყვა პანიკა 
მოსახლეობაში, მოიმატა სასწრაფო დახმარების გამოძახებებმა. 

ეს შემთხვევა იმაზე მეტყველებს, რომ საინფორმაციო საშუალებებიდან მოწოდებულ 
ინფორმაციას ადამიანებზე ზემოქმედებისა და დარწმუნების დიდი ძალა გააჩნია. ეს 
ინფორმაცია, ძალიან ხშირად, პიროვნების არაცნობიერ დონეზე ილექება, რომლის 
მოქმედების გაკონტროლებაც ადამიანის ცნობიერს არ შეუძლია. შესაბამისად, 
რამოდენიმეჯერ მოსმენილი სტერეოტიპული და დისკრიმინაციული შინაარსის 
გამონათქვამები  ხელს უწყობს ცალკეულ ადამიანთა და ჯამში, საზოგადოების 

                                                            
1 კიკაბიძე, მ., „ტელევიზიის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან“ (სადისერტაციო 
ნაშრომი), შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015. 
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მენტალიტეტის ჩამოყალიბებას. სწორედ მენტალიტეტი განსაზღვრავს ამა თუ იმ 
ადამიანისა თუ ჯგუფისადმი სტიგმას, რომელიც, თავის მხრივ, დისკრიმინაციის 
საფუძველია. 

  

1.2. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ ჩამოყალიბებული 
სტიგმის განვითარების სქემა 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა გავლენა სტიგმის ჩამოყალიბებაზე შემდეგი 
სახისაა: 

სტერეოტიპები 

 

ცრურწმენები 

 

სიძულვილის ენა დისკრიმინაციული 
გამონათქვამები 

 

სტიგმა 

 

დისკრიმინაცია 

 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები საზოგადოებაზე როგორც უარყოფითი, ასევე 
დადებითი კუთხით ზემოქმედების ძალას ფლობენ. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია 
საგანმანათლებლო-შემეცნებითი გადაცემები, სხვადასხვა პრობლემების მქონე ადამიანთა 
დადებით კონტექსტში წარმოჩენა და მათი მიღწევების გაშუქება.  

როდესაც კლასიკური გაგებით მედიასაშუალებებზე ვსაუბრობთ, ვგულისხმობთ ასე თუ 
ისე კონტროლირებად არხებს, რომლებშიც არსებობს გარკვეული სახის მორალური და 
ზნეობრივი ცენზურა, თუმცა 21-ე საუკუნეში ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების 
ეპოქაში კონტროლი უფრო და უფრო სუსტდება. შესაბამისად, სოციალური ქსელები 
ხშირად გვევლინება სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციისა თუ სიძულვილის ენის 
პირველწყაროდ. გვხვდება ეგრეთწოდებული „ფეიკნიუსები“, რომელთა წარმომავლობის 
და შემქმნელის დადგენაც ფაქტობრივად შეუძლებელია. ადამიანი მარტო რჩება 
ინფორმაციის უდიდეს ნაკადთან, რომლიდანაც რეალური და ცრუ თავად უნდა გაარჩიოს. 

რაც შეეხება მედიასაშუალებების დადებით გავლენას სტიგმის დაძლევის პროცესში, 
თუნდაც, ქართულ მაგალითებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ბოლო 
ათწლეულში მნიშნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა წინ, მაგალითად შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ არსებული სტიგმის დასაძლევად, რაც 
გამოიხატა ასეთი ადამიანების ტელეეკრანებსა და გაზეთის ფურცლებზე უფრო ხშირად 
ჩვენებაში, მათი ისტორიების მოყოლასა და უკეთ გაცნობაში. 
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2. საერთაშორისო სტანდარტები და სამართლებრივი აქტები სტიგმასა და 
დისკრიმინაციასთან მიმართებაში 

სტიგმისა და დისკრიმინაციული შეხედულებების დასაძლევად კომპლექსური მუშაობაა 
საჭირო, რომლის შედეგებიც გარკვეული დროის გასვლასთან ერთად მოდის, მაგრამ  
საინტერესოა, თუ რა არის ის საშუალებები, რომლებითაც ადამიანს ან ადამიანთა ჯგუფს 
შეუძლია თავი დაიცვას მანამდე, სანამ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით 
საზოგადოებრივი აზრი სწორი მიმართულებით შეიცვლება.   

თემის კვლევისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ, თუ რა იურიდიული ძალის მქონე ნორმები 
არსებობს როგორც მსოფლიოში, ასევე, საქართველოში. რომელია ის შეთანხმებები, 
რომლებსაც საქართველო უერთდება და რომელთა საშუალებითაც კანონის ძალით 
ებრძვის დისკრიმინაციას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბევრ რეგულაციას შესაძლოა 
სავალდებულო, იურიდიული დატვირთვაც არ ჰქონდეს და ერთგვარ „მორალურ“ ან 
პროფესიულ რეგულაციასაც წარმოადგენდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ სტიგმა და 
დისკრიმინაცია მაინც მორალური იმპერატივიდან მომდინარე ცნებებია და მათი კანონის 
ჩარჩოში სრულად მოქცევა ფაქტობრივად წარმოუდგენელია. 

ცალკეული გახმაურებული მაგალითების განხილვის დროს დავაკვირდეთ თუ როგორ 
ასრულებს ან ვერ ასრულებს სხვადასხვა სოციალური ინსტიტუტი,  მათ შორის 
მედიასაშუალებები, არსებულ ნორმებს. როგორ შეიძლება იბრძოლოს მედიამ სტიგმის 
წინააღმდეგ და რა ხერხების ან მეთოდების გამოყენებაა რეკომენდირებული ამ 
საქმიანობაში. განსახილველია, არიან თუ არა მედიასაშუალებები აბსოლუტურად 
თავისუფლები იმ ბრძოლაში, რომელსაც ისინი დისკრიმინაციული შეხედულების 
აღმოსაფხვრელად აწარმოებენ. ხომ არ იქნებოდა უპრიანი მედიის დაქვემდებარება 
გარკვეული სტანდარტებისთვის იმ მოტივით, რომ მათმა საქმიანობამ, გარკვეული 
შეცდომების დაშვების შემთხვევაში კიდევ უფრო ცუდი სამსახური არ გაუწიოს ამა თუ იმ 
უმცირესობას ან მოწყვლად ჯგუფს. 

ასევე მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, როგორ განვმარტოთ სხვადასხვა შეთანხმებებსა თუ 
ქარტიებში ასახული ზოგადი შინაარსის მქონე მუხლები. მხოლოდ სწორად განმარტვის 
შემდეგ ეძლევათ მათ შინაარსი, რადგანაც, როგორც წესი, ეს მუხლები არასდროსაა 
იმდენად კონკრეტული, რომ მრავალმხრივი ინტერპრეტირების საშუალებას არ 
იძლეოდეს. 

 

2.1. საერთაშორისო სტანდარტები და სამართლებრივი აქტები (უცხოური 
გამოცდილება). 

„ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია“ 

საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვასთან და ევროპული სტანდარტების 
გააზრებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი პირველი სამართლებრივი აქტი, რომელზეც 
ყურადღება უნდა გამახვილდეს თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, არის „ადამიანის 
უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია“, რომელსაც 1950 
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წელს ქ. რომში  მოაწერა ხელი ევროპის საბჭოს 15-მა სახელმწიფომ და ძალაში შევიდა 1953 
წელს. ევროპული კონვენციით განმტკიცებული ადამიანის უფლებების, მათ შორის 
დისკრიმინაციის აკრძალვის, მნიშვნელობა უკავშირდება მისი ეფექტური აღსრულებისა 
და შესრულების ზედამხედველობის ახალი სტანდარტების დანერგვას. აღნიშნული 
გამოიხატება იმაში, რომ კონვენციასთან დაკავშირებულ დავებს განიხილავს ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლო, ხოლო მისი გადაწყვეტილებები სავალდებულოა 
ევროპის საბჭოს ქვეყნებისთვის. 

დისკრიმინაციის აკრძალვის საკითხი ზემოთ ხსენებულ სამართლებრივ აქტში მე-14 
მუხლით არის დარეგულირებული. აღნიშნული მუხლის თანახმად, „ამ კონვენციით 
გათვალისწინებული უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობა 
უზრუნველყოფილია ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, განურჩევლად სქესის, რასის, 
კანის ფერის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებების, ეროვნული თუ 
სოციალური წარმოშობის, ეროვნული უმცირესობისადმი კუთვნილების, ქონებრივი 
მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა ნიშნისა“.2  

დისკრიმინაციის სავარაუდო სახეები მოცემულ მუხლში ამომწურავი არ არის, თუმცა მათი 
ინტერპრეტაცია შესაძლებელია „სხვა ნიშნიდან“ გამომდინარე.  

მე-14 მუხლის დარღვევის დასადასტურებლად საერთაშორისო სასამართლოს რამდენიმე 
პრინციპი აქვს ჩამოყალიბებული: 

1. აქვს თუ არა ადგილი განსხვავებულ მოპყრობას? 

2. ახდენს თუ არა განსხვავებული ქმედება ზეგავლენას კონვენციით გარანტირებულ 
სუბსტანციურ უფლებაზე?  

3. ემსახურება თუ არა კანონიერ მიზანს განსხვავებული მოპყრობა? 

4. გამოყენებული საშუალებები არის თუ არა მისაღწევი კანონიერი მიზნის 
პროპორციული? 

5. არასათანადო მოპყრობის ხარისხი ნებისმიერ შემთხვევაში აჭარბებს იმ 
თავისუფლებას, რაც მინიჭებული აქვთ სახელმწიფოებს კონვენციის 
გამოყენებისას? 3 

როგორც ვხედავთ, კანონიერი მიზნის არარსებობა დისკრიმინაციის დადასტურებისას 
ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს წარმოადგენს. შეზღუდვა, რომელიც კანონიერ მიზანს 
ემსახურება, არ ჩაითვლება დისკრიმინაციად;  შესაბამისად, კანონიერი მიზნის 
ობიექტური და დასაბუთებული განმარტება მთავარი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს 
განსხვავებული მოპყრობისას. სასამართლო მე-14 მუხლის დარღვევად ჩათვლის ისეთ 
განსხვავებულ მოპყრობას, რომელსაც არ ექნება გონივრული მიზანი. 

                                                            
2 მუხლი 14, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია. 4 ნოემბერი, 
1950. 
3 ბოხაშვილი, ბ., ხუციშვილი, ქ., „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 
სამართალი“, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2004, გვ. 359-361. 
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„გონივრულობის“ განსაზღვრაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თავად სასამართლოს, 
მოსამართლეს, რომელიც წონის და აჯერებს ორი მხარის არგუმენტებს. ამ კუთხით 
სასამართლოს საკმაოდ დიდი თავისუფლება ეძლევა და არ არის შებოჭილი მკაცრი 
საკანონმდებლო ნორმებით. 

მე-14 მუხლის დარღვევა და დისკრიმინაციის დადასტურება დადგინდება, ასევე იმ 
შემთხვევაშიც, თუ კანონიერი მიზნის არსებობის მიუხედავად განხორციელებული 
განსხვავებული მოპყრობა არ იქნება პროპორციული და თანაზომიერი დასახული მიზნის 
მისაღწევად.  

ზემოაღნიშნული შესაძლებელია შეჯამდეს სასამართლოს მიერ ჩამოყალიბებული 
განმარტებით: „თანასწორობის პრინციპი ირღვევა, როდესაც განსხვავებას არ გააჩნია 
ობიექტური და გონივრული გამართლება. გამართლების არსებობა უნდა შეფასდეს 
ღონისძიების მიზნებთან და შედეგებთან მიმართებით, რა დროსაც გათვალისწინებულ 
უნდა იქნეს ის პრინციპები, რომლებიც პრევალირებენ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. 
მოპყრობის განსხვავება კონვენციით განსაზღვრული უფლების განხორციელებისას არა 
მარტო უნდა ემსახურებოდეს კანონიერ მიზანს. მე-14 მუხლის დარღვევა იკვეთება მაშინაც, 
როცა დადგინდება, რომ პროპორციულობის პრინციპი იყო დარღვეული მისაღწევი მიზნის 
განხორციელებასა და გამოყენებულ საშუალებას შორის“. 4 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ევროპული კონვენციის დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლი 
თავდაპირველად განიხილებოდა სხვა მუხლებთან მიმართებით ერთობლიობაში და 
წარმოადგენდა ბლანკეტურ ნორმას. იგი არ გამოიყენებოდა დამოუკიდებლად და 
დისკრიმინაცია დადასტურებული უნდა ყოფილიყო კონვენციის სხვა მუხლებთან ერთად. 
ეს იმას ნიშნავს, რომ კონვენციის მე-14 მუხლი განამტკიცებდა მხოლოდ აღნიშნული 
კონვენციით უზრუნველყოფილი უფლებების დაცვას დისკრიმინაციის გარეშე.  

დროთა განმავლობაში, საზოგადოების განვითარების პარალელურად, დისკრიმინაციის 
ცნებაც უფრო და უფრო გაიზარდა, ჩამოყალიბდა უფრო მაღალი სტანდარტის 
შესაბამისად. 2000 წელს ხელმოწერილი კონვენციის მე-12 ოქმით გაიზარდა 
დისკრიმინაციის აკრძალვის შემთხვევები და აღარ იბოჭებოდა კონკრეტულად 
კონვენციით გათვალისწინებული უფლებებით. 

ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ ეს შემდეგნაირად განმარტა: ,,მე-14 მუხლით 
გათვალისწინებული დისკრიმინაციის აკრძალვა იმ უფლებებითა და თავისუფლებებით 
სარგებლობას სცილდება, რომელთა უზრუნველყოფაც თითოეულ სახელმწიფოს 
კონვენციითა და ოქმებით მოეთხოვება. აკრძალვა ასევე ვრცელდება იმ დამატებით 
უფლებებზე, რომლებიც კონვენციის ნებისმიერი მუხლის ზოგადი მოქმედების 
ფარგლებში ხვდება და სახელმწიფო თავისი ნებით უზრუნველყოფს“.5 

                                                            
4 ბოხაშვილი, ხუციშვილი, იხ. სქოლიო 3, გვერდი 359. 
5 მჭედლიძე, ნ., „საქართველოში დისკრიმინაციის საქმეებზე შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი დაცვის 
საშუალებების გამოყენების გზამკვლევი“, ევროპის საბჭო, 2015. გვ. 4. 
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მე-12 დამატებითი ოქმის განმარტებითი ბარათის თანახმად, „მისი მიზანია 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ დაცვის გაძლიერება, რაც მიიჩნევა ადამიანის უფლებათა 
უზრუნველყოფის ძირითად ელემენტად“. 6 

განმარტებით ბარათში ასევე მოცემულია, რომ ზემოხსენებული ოქმი იცავს პირებს 
სახელმწიფოს მხრიდან დისკრიმინაციისგან, თუმცა ის ასევე შეიძლება გავრცელდეს კერძო 
ურთიერთობებზეც. მაგალითად, თვითნებურად უარის თქმა სამუშაო ადგილას ან 
რესტორნებში შეშვებაზე, ან ისეთი სერვისების მიღებაში ხელშეშლა, რომელთა 
ხელმისაწვდომობაც კერძო პირებზეა დამოკიდებული. 7 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კონვენციებსა და ქარტიებს, როგორც წესი, არ აქვს რაიმე სახის 
იურიდიული ძალა. ამ შეთანხმებებს ემყარება (უნდა დაემყაროს) შემდგომში ხელმომწერ 
სახელმწიფოთა საკანონმდებლო ნორმები. ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ესა თუ ის 
საკანონმდებლო მუხლი არ შესაბამება ამა თუ იმ კონვენციას. 

 

2.2 „ევროპის სოციალური ქარტია“(European Social Charter) 

დისკრიმინაციის აკრძალვა, როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, დაცულია 
ასევე ევროსაბჭოს სხვადასხვა დოკუმენტშიც, გარდა „ევროპული კონვენციისა“. მათგან 
შესაძლებელია გამოვყოთ „ევროპის სოციალური ქარტია“ (European Social Charter). 
„ევროპული კონვენციის“ მსგავსად მისი ეფექტიანობა თვალსაჩინოა მოქნილი 
აღსრულების კუთხით, რადგანაც აღნიშნული ქარტიის განმარტება და შესრულების 
ზედამხედველობა ევალება მიუკერძოებელ ექსპერტთა ჯგუფს - სოციალურ უფლებათა 
ევროპულ კომიტეტს. უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული კომიტეტის მიერ შემუშავებულ 
დასკვნებს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპული ანტიდისკრიმინაციული პრაქტიკის 
ფორმირებაში. 

დისკრიმინაციის აკრძალვასთან მიმართებაში, შესაძლებელია ქარტიიდან გამოვყოთ ის 
მნიშვნელოვანი მუხლები, რომლებიც აღნიშნულ პრინციპს ეხმიანება.  

1996 წლის „ევროპის სოციალური ქარტიის“ მე-15 მუხლი იცავს შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებს და ხელშემკვრელ მხარეებს ავალდებულებს 
შშმ პირთა დამოუკიდებლობის, სოციალური ინტეგრაციისა და საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში მონაწილეობის უზრუნველყოფას. აღსანიშნავია ქარტიის მე-20 მუხლიც, 
რომელიც შეეხება დასაქმებისა და პროფესიული საქმიანობის სფეროში თანაბარი 
შესაძლებლობებითა და თანასწორი მოპყრობით სარგებლობის უფლებას სქესობრივი 
დისკრიმინაციის გარეშე. მნიშვნელოვანია ასევე ქარტიის 27-ე მუხლი, რომელიც ოჯახური 
ვალდებულებების მქონე მამაკაც და ქალ მუშაკთა, აგრეთვე ასეთ მუშაკთა და სხვა მუშაკთა 
შორის თანაბარ შესაძლებლობებსა და თანაბარ მოპყრობაზე უფლების ეფექტურ 
განხორციელებას უზრუნველყოფს.8  

                                                            
6 ევროპის საბჭო, „სახელმძღვანელო დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სამართლის შესახებ“, 2013. გვ. 15. 
7 ევროპის საბჭო, იხ. სქოლიო 6, გვერდი 70. 
8 მუხლი 15, 20, 27, ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული). 3 მაისი, 1996. 
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აღნიშნული ნორმებით სოციალურ უფლებათა ევროპული კომიტეტი ხელმომწერ 
სახელმწიფოებს აკისრებს პოზიტიურ ვალდებულებას ზედამხედველობა გაუწიონ 
ადვილად მოწყვლადი ჯგუფების თანასწორობის უზრუნველყოფას. სწორედ ეს 
განსაზღვრავს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ეფექტურობას. 

გარდა ზემოთ განხილულისა, დისკრიმინაციის აკრძალვისკენ მიმართული სხვა უამრავი 
სამართლებრივი აქტი გვხვდება ევროსაბჭოს ფუნქციონირების ისტორიაში.  

 

2.3 „ძირითად უფლებათა ევროკავშირის ქარტია“ ( Charter of Fundamental 
Rights of the European Union) 

მნიშვნელოვანია, ასევე, შევეხოთ დისკრიმინაციის აკრძალვას ევროკავშირის სამართალში. 
ამისთვის უნდა აღინიშნოს 2000 წელს ნიცას სამიტზე მიღებული „ძირითად უფლებათა 
ევროკავშირის ქარტია“ (Charter of Fundamental Rights of the European Union). აღნიშნული 
ქარტიით გარანტირებულია ხელმომწერი სახელმწიფოების მიერ როგორც ძირითადი 
უფლებების დაცვა, ასევე აღნიშნულის შესრულება დისკრიმინაციის გარეშე. ევროკავშირის 
მიერ 2009 წელს მიღებული ლისაბონის ხელშეკრულებით, აღნიშნული ქარტია 
შესასრულებლად სავალდებულო გახდა წევრი ქვეყნებისთვის. შესაბამისად, აღნიშნული 
ფაქტის შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა ძირითად უფლებათა ევროკავშირის ქარტიის 
ღირებულება. ქარტიის 21-ე მუხლი გულისხმობს დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს 
ევროკავშირის ორგანოებისა თუ წევრი სახელმწიფოების მიმართ. შესაბამისად, 
შესასრულებლად სავალდებულო დოკუმენტად აღიარების შემდეგ ევროკავშირის 
მოქალაქეებს მიეცათ კიდევ ერთი ბერკეტი დაეცვათ საკუთარი უფლებები, მათ შორის 
ანტიდისკრიმინაციული პრინციპები, ისეთ ძლიერ სასამართლო სისტემაში, როგორიც 
არის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო (ICJ).9 

ევროკავშირის სამართლიდან ყურადღება უნდა გამხვილდეს შემდეგ 
ანტიდისკრიმინაციულ აქტებზეც: „რასობრივი თანასწორობის დირექტივა“ (Racial Equality 
Directive); „დასაქმების სფეროში თანასწორობის დირექტივა“ (Employment Equality 
Directive), რომლებიც მიღებულია 2000 წელს. წევრმა სახელმწიფოებმა ეტაპობრივად 
მოახდინეს აღნიშნული დირექტივების ნაციონალურ კანონმდებლობაში ასახვა.10 11  

გარდა რეგიონალური სამართლებრივი აქტებისა საერთაშორისო სამართალში ასევე 
გვხვდება უნივერსალური აქტები, რომლის შესრულებაზეც ყველა სახელმწიფო იდეურად 
თანხმდება და რომელიც შემუშავებულია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ. 

ამ მხრივ, უნდა აღინიშნოს შემდეგი აქტები: სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა 
საერთაშორისო პაქტი, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა 
საერთაშორისო პაქტი, კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ, კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის, 
კონვენცია წამების წინააღმდეგ, კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ.  

                                                            
9 ევროპის კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტია, 2000. 
10 რასობრივი თანასწორობის დირექტივა, 2000.   
11 დასაქმების სფეროში თანასწორობის დირექტივა, 2000. 
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2.4 კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 

კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ მიიღო 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ, რომელიც ძალაში 
შევიდა 1981 წელს, მას შემდეგ, რაც მე-20 ქვეყანამ მოახდინა მისი რატიფიცირება. 
საქართველოს პარლამენტის მიერ აღნიშნული საერთაშორისო ხელშეკრულების 
რატიფიცირება მოხდა 1994 წლის 22 სექტემბერს. კონვენციის შემუშავება უკავშირდებოდა 
გაეროს ქალთა მდგომარეობის კომისიის 30 წლიან მუშაობას. კონვენციის მიხედვით, 
ხელმომწერი სახელმწიფოები თანხმდებიან, რომ მსოფლიოს ეფექტური განვითარებისა და 
ქვეყნების მაქსიმალური პროგრესისთვის აუცილებელია ყველა სფეროში ქალების სრული 
ჩართულობა და მონაწილეობა მამაკაცებთან ერთად. 12 

კონვენციის თანხმად, აღნიშნული მიზნით, ქვეყნები კისრულობენ ვალდებულებას 
ეროვნულ კანონმდებლობაში მიიღონ შესაბამისი ნორმები ისეთი პრაქტიკისა და ადათ-
წესების შესაცვლელად, რომლებითაც დაშვებულია ქალთა დისკრიმინაცია. მე-5 მუხლის 
თანახმად, მნიშვნელოვანია შეიცვალოს ქალთა და მამაკაცთა სოციალური ქცევის 
მოდელები, რადგანაც სწორედ აქედან გამომდინარეობს რომელიმე სქესის 
სტერეოტიპულობის ან უპირატესობის იდეა.  

კონვენციის მე-10 მუხლი განამტკიცებს ქალთა დისკრიმინაციის აკრძალვას განათლების 
სფეროში. აღნიშნულის განმტკიცებას ემსახურება ქვეყნების ვალდებულება 
უზრუნველყონ ერთნაირი სასწავლო პროცესი და პროგრამა, გამოცდები და თანაბარი 
კვალიფიკაციის მქონე მასწავლებლების მიწოდება, თანაბარი ხარისხის საგანმანათლებლო 
შენობებისა და ტექნიკის არსებობა როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. მე-10 
მუხლი შეიცავს ასევე, ისეთ მნიშვნელოვან დათქმას, როგორიცაა ნებისმიერი 
სტერეოტიპული შეხედულებების შეცვლას ერთობლივი სწავლებისა და მსგავსი 
აქტივობების გზით. კონვენციაში მნიშვნელოვანი როლი უკავია გოგონებსა და ბიჭებში 
ფიზიკური თუ სპორტული აქტივობების თანაბარი მიწოდების იდეასაც. 13 

 

2.5 კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ  

რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის 
რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა 1999 წელს. აღნიშნული 
დოკუმენტის მიხედვით, რასობრივი და ეთნიკური დისკრიმინაცია ეწინააღმდეგება ერთა 
შორის მშვიდობიანი და მეგობრული ურთიერთობების დამყარებას და ხელს უშლის 
ადამიანთა უსაფრთხო თანაცხოვრებას. სწორედ ამიტომ, კონვენციის ხელშემკვრელი 
მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას განახორციელონ პრაქტიკული ღონისძიებები 
რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოსაფხვრელად. 14 

                                                            
12 გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, მისი ოქმი და 
ზოგადი რეკომენდაციები, 2018.  
13 იხ. სქოლიო 12. 
14 საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 1965. 
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ზემოთ განხილული რეგიონული თუ უნივერსალური სამართლებრივი აქტებიდან 
გამომდინარე, შესაძლებელია, დასკვნის სახით ითქვას, რომ საერთაშორისო 
კანონმდებლობა დიდ და ეფექტურ გავლენას ახდენს ნაციონალურ დონეზე 
დისკრიმინაციის აკრძალვის მაღალი სტანდარტების დანერგვაზე.  

როდესაც „განსხვავებულ მოპყრობაზე“ ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზი 
იმასაც, რომ განსხვავებული შესაძლოა პოზიტიური მოპყრობაც იყოს. შესაბამისად, 
არსებობს პოზიტიური დისკრიმინაციის ცნებაც. ამის გამო არავინ არავის უჩივის და რაიმე 
სახის სასჯელის დაკისრება ალბათ უცნაურიც იქნებოდა, თუმცა ფაქტია, რომ მაგალითად, 
სქესის, კანის ფერის ან რაიმე სხვა ნიშნით უპირატესობის მინიჭება არის ადამიანების 
გამორჩევის არამართლზომიერი ფორმა. 

 

2.6 ანტიდისკრიმინაციული სამართლებრივი აქტები 

საქართველოში მნიშვნელოვან ანტიდისკრიმინაციულ სამართლებრივ აქტს წარმოადგენს 
2014 წელს მიღებული კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“15, 
რომელიც მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს დისკრიმინაციის 
ბრძოლისკენ მიმავალ გზაზე.  

 „საქართველოსა და ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებათა გარდა, საინტერესოა სხვა 
ქვეყნების ანტიდისკრიმინაციული სამართლებრივი აქტების განხილვაც. ამ მხრივ 
საინტერესოა გერმანიის, ჰოლანდიისა და ინგლისის მაგალითები. გერმანიაში არსებობს 
„ზოგადი აქტი თანასწორი მოპყრობის შესახებ“, რომელიც მიმართულია ასაკის, რელიგიის, 
სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიის, რწმენის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, 
შეზღუდული შესაძლებლობების ნიშნით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის წინააღმდეგ. 16 

ადამიანებს შორის განსხვავება სხვადასხვა ნიშნით არ უნდა იყოს დისკრიმინაციის 
საფუძველი. ზოგჯერ ადამიანების მიმართ განსხვავებული მოქმედება შეიძლება 
გამოწვეული იყოს არა დისკრიმინაციის, არამედ საფრთხისა და ზიანის თავიდან 
აცილებისა და პრევენციის მიზნით. ასეთი შემთხვევებისას ყოველთვის დაცული უნდა 
იქნას კონფიდენციალურობა და პირადი უსაფრთხოება. ჰოლანდიაში შემუშავებულია 
„აქტი თანასწორი მოპყრობის შესახებ“. ის გულისხმობს სხვადასხვა ნიშნით განსხვავებულ 
ადამიანთა მიმართ თანასწორი მოპყრობის აუცილებლობას. ამ აქტის მიხედვით, 
განსხვავებული ნიშნებია: სქესობრივი ორიენტაცია, რელიგიური აღმსარებლობა, რწმენა, 
პოლიტიკური შეხედულება, სქესი, ეროვნება. 17 

 ანტიდისკრიმინაციული შინაარსის დოკუმენტს დიდ ბრიტანეთში წარმოადგენს აქტი 
„თანასწორობის შესახებ“, რომლის მიზანია უთანასწორო მოპყრობის აღმოფხვრა. ამ 
დოკუმენტის მიხედვით, დაცულ უნდა იქნას ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა: 

                                                            
15 საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“; 
16 ზოგადი აქტი თანასწორი მოპყრობის შესახებ, 2006; 
17 The Dutch Equal Treatment Act in Theory and Practice, 2003. 
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სექსუალური ორიენტაცია, ასაკი, ქორწინება და სამოქალაქო პარტნიორობა, ფეხმძიმობა 
და დედობა, სქესის ცვლილება, რელიგია ან რწმენა, შეზღუდული შესაძლებლობები.18 

 

2.7 შარიათის კანონები 

როდესაც სტიგმატიზაციასა და სხვადასხვა დისკრიმინაციულ გამოვლინებაზე 
ვსაუბრობთ, ამ ფენომენის წინააღმდეგ საბრძოლველ ერთ-ერთ გზად შეიძლება 
კანონმდებლობა და იურიდიული ნორმები ჩავთვალოთ. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც 
თავად კანონმდებლობა ეფუძნება გარკვეული კუთხით დისკრიმინაციულ შეხედულებებს 
ეფუძნება? 

ამ ქვეთავში გვსურს ვისაუბროთ შარიათის კანონებზე, კერძოდ: მათ შინაარსზე, გავლენასა 
და პრაქტიკულ გამოყენებაზე. 

სიტყვა შარიათი არაბულად აღნიშნავს „გზას“ ან „ბილიკს“ და კონტექსტურად 
გულისხმობს მორწმუნე ადამიანის მიერ გასავლელ გზას დაბადებიდან გარდაცვალებამდე. 
შარიათის კანონები არის მუჰამედის მიერ ნაქადაგები ცხოვრების წესის 
სტრუქტურირებული ფორმა და ზოგ შემთხვევაში ინტერპრეტირების საშუალებასაც 
იძლევა. მისი ინტერპრეტირების და განმარტვის უფლება აქვს მუფთის, რომელიც 
მუსლიმურ კულტურაში არის ღვთისმეტყველი „იურისტი“.19  

შარიათის კანონის გაგება ბევრად ფართოა, ვიდრე მხოლოდ გარკვეულ ქცევით ნორმათა 
ნაკრები. შარიათი არეგულირებს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სივრცეში ქცევის ნორმებს 
და შეხედულებებს და რწმენასაც კი. 

არ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ შარიათის კანონებით იმართება, თუმცა, 
არსებობს სახელმწიფოები, რომელთა კანონმდებლობაც დიდწილად ეყრდნობა იმ 
მორალურ ფასეულობებსა და სტანდარტებს, რომლებსაც შარიათი ქადაგებს. მათ შორის 
ყველაზე მკაცრად ამ კანონებს საუდის არაბეთში მისდევენ, სადაც მოსახლეობის 97% 
მუსლიმია. საუდის არაბეთი ითვლება წინასწარმეტყველი მუჰამედისა და ყურანის 
სამშობლოდაც. ზოგიერთ წყაროში შარიათის კანონებს საუდის არაბეთის დეფაქტო 
კონსტიტუციადაც კი მოიხსენიებენ. საუდის არაბეთში არ არის დაშვებული არანაირი სხვა 
რელიგიური რიტუალის ჩატარება გარდა მუსლიმურისა, არ არსებობს ტაძარი სხვა 
სარწმუნოების მქონე ადამიანთათვის, რეგულაციებია საკვებ პროდუქტებზეც, არსებობს 
პროდუქტების კატეგორია, რომელიც არ უნდა მიიღოს არამუსლიმმა.20  

საუდის არაბეთის გარდა, შარიათის კანონები ფართოდ არის გავრცელებული  ირანში, 
ყატარში, ქუვეითში, იემენში, პაკისტანში, მოროკოში, მალაიზიაში და იმ ქვეყნების 
უდიდეს უმრავლესობაში, სადაც მუსლიმი მოსახლეობა უმრავლესობაშია. 

                                                            
18 Equality Act, 2010.  
19 შარიათის კანონები. http://www.billionbibles.org/sharia/sharia-law.html [უ.გ.17.03.2022]. 
20 შარიათის კანონები საუდის არაბეთში. http://www.billionbibles.org/sharia/saudi-arabia-sharia-law.html 
[უ.გ.17.03.2022]. 
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კანონების დაცვას უზრუნველყოფს ეგრეთწოდებული ისლამური პოლიცია (არაბ. 
მუტავი), რომელიც პატრულირებს თავშეყრის ადგილებში და აკონტროლებს ხალხის 
ქცევას,  ჩაცმულობით დაწყებული და ქცევის მანერით დამთავრებული. 

იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ შარიათის კანონების შინაარსი, შეგვიძლია განვიხილოთ 
მათ შორის ყველაზე ხშირი გამოყენებისა და ყველაზე ბრუტალური ნორმები, რომელთა 
ნაწილიც პირდაპირ ყურანიდან მომდინარეობს: 

1. ქურდობა უნდა დაისაჯოს ხელის მოკვეთით. (ყურანი 5:38) 
2. ყურანის რომელიმე ნაწილის გაკრიტიკება ან უარყოფა უნდა დაისაჯოს 

სიკვდილით. 
3. მუჰამედის ნებისმიერი სახით დაკნინება უნდა დაისაჯოს სიკვდილით. 
4. ალაჰის ნებისმიერი სახით დაკნინება უნდა დაისაჯოს სიკვდილით. 
5. მუსლიმი, რომელიც უარყოფს თავის რელიგიას, ისჯება სიკვდილით. 
6. არამუსლიმი კაცი, რომელიც მუსლიმ ქალზე ქორწინდება, უნდა დაისაჯოს 

სიკვდილით. 
7. გოგონა, რომელიც გააუპატიურეს არ შეიძლება პროცესზე გამოვიდეს მოწმედ 

მასზე მოძალადეთა წინააღმდეგ. 
8. მხოლოდ 4 მამრობითი სქესის მოწმის ჩვენებით შეუძლია ქალს დაამტკიცოს, რომ 

ის გააუპატიურეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში თავად დაისჯება. (ყურანი 24:13)  
9. გაუპატიურებაში მსჯავრდებულ მამაკაცს შეუძლია სასჯელი აიცილოს 

მსხვერპლზე ქორწინებით. 
10. მუსლიმ მამაკაცს აქვს სექსუალური „უფლება“ ყველა იმ ქალზე, რომელიც ჰიჯაბს 

არ ატარებს (ტაჰარუში). 
11. ქალს შეუძლია ჰყავდეს მხოლოდ ერთი ქმარი, მას კი შეუძლია ჰყავდეს 4 ცოლი.  
12. კაცმა შეიძლება სცემოს ცოლი, თუ მას არ ემორჩილება. 
13. კაცს ნებისმიერ დროს შეუძლია გაშორდეს ცოლს, ცოლს კი გაშორებისთვის ქმრის 

ნებართვა სჭირდება. 
14. ქმარსგაშორებული ქალი კარგავს შვილებზე მზრუნველობის უფლებას, თუ მათი 

ასაკი 6 წელს აღემატება. 
15. სასამართლოში ორი ქალის ჩვენება უდრის ერთი მამაკაცისას. 
16. ქალი მემკვიდრე მემკვიდრეობით იმის ნახევარ ქონებას იღებს, ვიდრე მამაკაცი. 
17. ქალს არ აქვს უფლება განმარტოებით ესაუბროს მამაკაცს, რომელიც მისი ნათესავი 

ან მეუღლე არ არის. 
18. მხოლოდ იმ ცხოველთა ხორცის ჭამაა ნებადართული, რომლებიც ალაჰს შესწირეს 

(სპეციალური რიტუალის დაცვით დაკლეს).21  

 

 

 

                                                            
21 შარიათის კანონები.http://www.billionbibles.org/sharia/sharia-law.html [უ.გ.17.03.2022]. 
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3.  მედია სტანდარტები 

ერთიანი სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც პროფესიულ სტანდარტებსა და ნორმებს 
მოიცავს ყველა სახის მედიასაშუალებისთვის საქართველოში 2018 წლისთვის არ არსებობს. 
საქართველოში არც მედია დავების განხილვის ვრცელი პრაქტიკა მოგვეპოვება. 

საქართველოს კანონმდებლობაში სულ რამდენიმე მუხლი გვხვდება, რომლებიც მედიის 
ფუნქციონირებას არეგულირებს. ეს ფაქტი გამოწვეულია მედიის მაქსიმალური 
თავისუფლების ხარისხის უზრუნველყოფის აუცილებლობით. საქართველოს კანონი 
„მაუწყებლის შესახებ“ საზოგადოებრივ მაუწყებელს რამდენიმე ვალდებულებას უყენებს, 
თუმცა, ეს ვალდებულებები არ ვრცელდება კერძო მაუწყებლებზე: 22 

1. მეთექვსმეტე მუხლში ვკითხულობთ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამებში 
წარმოჩენილი უნდა იყოს ქვეყანაშია არსებული რელიგიური, კულტურული, 
ეთნიკური, ენობრივი, ასაკობრივი მრავალფეროვნება. - სხვა სიტყვებით რომ 
ვთქვათ, ეს მუხლი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ავალდებულებს, რომ 
იმაუწყებლოს ყველასთვის, მთელი საზოგადოებისათვის საკუთარი შინაარსიდან 
და დაფინანსების ფორმიდან გამომდინარე. 

2. ორმოცდამეთექვსმეტე მუხლი სხვადასხვა შეზღუდვას განმარტავს. ამ მუხლის 
მიხედვით, იკრძალება ისეთი პროგრამის გადაცემა, რომელიც ქმნის რაიმე სახის 
დაპირისპირების, შუღლის გაღვივების, რომელიმე ჯგუფის დისკრიმინაციის ან 
ძალადობის წახალისების საფრთხეს. ხსენებული მუხლი ასევე კრძალავს 
ნებისმიერი განმასხვავებელი ნიშნის მქონე პირის დისკრიმინაციის 
წამახალისებელი ჟურნალისტური პროდუქტის გავრცელებას. ასევე საუბარია 
პორნოგრაფიისა და უხამსობის აკრძალვის შესახებ. 

მედიის სტანდარტებზე საუბრისას, უმეტესწილად, ვსაუბრობთ ნორმებზე, რომლებსაც არ 
აქვს სავალდებულო ძალა და მხოლოდ ეთიკურ ან რეკომენდაციულ ხასიათს ატარებს. ის 
ნორმებიც კი, რომლებსაც შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანოები ადგენენ არის 
ფართოდ ინტერპრეტირებადი და კონტექსტის მიხედვით, შესაძლოა, განსხვავებულად 
იქნეს გაგებული. 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ხშირად ისეც ხდება, რომ ზოგიერთ ქცევას ადამიანები 
დისკრიმინაციულად აღიქვამენ საკითხში გარკვევის გარეშე. მაგალითად, პოლიციელი თუ 
შავკანიანს ჩხრეკს, შეიძლება ვინმემ იფიქროს, რომ ეს ქცევა შავკანიანთა მიმართ 
არსებული სტერეოტიპული შეხედულების ბრალია, ან რომელიმე მოქალაქე უცხოელს თუ 
ეჩხუბება და სცემს, ასეთ ფაქტს ვინმემ შეიძლება ქსენოფობიის სარჩული დაუდოს. 
შესაბამისად, მსგავსი საკითხების გაშუქებისას, მედიასაშუალებებს განსაკუთრებული 
დაკვირვება და ინფორმაციის ორმაგად გადამოწმება მოეთხოვებათ. ასეთ დროს მხოლოდ 
პროპორციულობის დაცვა შესაძლოა არ იყოს საკმარისი. იმ შემთხვევაში კი, თუ 
ჟურნალისტი ინფორმაციის პროპორციულობის სტანდარტსაც არ იცავს და 
დაპირისპირებულთაგან მხოლოდ ერთ მხარეს აძლევს აზრის გამოთქმის საშუალებას, 
შეგვიძლია ვისაუბროთ ჟურნალისტური სტანდარტების უხეშ დარღვევაზეც.  
                                                            
22 მუხლი 16, 36, საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“. 23 დეკემბერი, 2004. 
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ასეთი ფაქტი დაფიქსირდა თბილისში, როდესაც 2018 წლის 26 მაისის ღამით ქართველმა 
და უცხოელმა მოქალაქეებმა იჩხუბეს. ამ თემასთან დაკავშირებით ტელეკომპანია 
რუსთავი 2-მა სიუჟეტი მოამზადა 21:00 საათიან მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. 23 

აღნიშნულ სიუჟეტს კონტექსტურად აშკარად გასდევდა ხაზი „არატოლერანტმა 
ქართველებმა, სცემეს უცხოელი იმის გამო, რომ იგი ქართველ გოგონასთან ერთად იყო“, 
ამასვე ამბობდა ნაცემი ტურისტი და ერთი გოგონა, რომელიც ჩხუბის ფაქტს შეესწრო. 
სამაუწყებლო კომპანიას არ წარმოუდგენია არცერთის სხვა მოწმის პოზიცია, რომლებიც, 
როგორც შემდგომში გაირკვა, მრავლად იყვნენ და მათ შორის ადვილად მისაგნებებიც, 
რადგანაც ახლომდებარე ობიექტებზე მუშაობდნენ. რუსთავი 2 ამ თემით არც მომდევნო 
დღეს დაინტერესებულა, როდესაც ვიდეოკამერების ჩანაწერები გავრცელდა, სადაც 
აშკარად ჩანდა, რომ დაპირისპირების ინიციატორები თავად უცხოელები იყვნენ, 
რომლებიც შემთხვევის დროს, სხვა მოწმეთა თქმით, არაფხიზელ მდგომარეობაშიც 
იმყოფებოდნენ. 

რუსთავი 2-ის კვალდაკვალ ამ ფაქტის შესახებ მოსახლეობას სხვა მსხვილმა და 
ავტორიტეტულმა მედიასაშუალებებმაც ამცნეს, მათ შორის საზოგადოებრივმა 
მაუწყებელმაც. კონტექსტი და სათაურები ყველა შემთხვევაში იდენტური იყო: 
„ქართველებმა უცხოელები სცემეს.“ 

რომ არა სხვა ტელეკომპანიის „ქართული არხის“ ვრცელი განხილვა ამ თემაზე და 
უტყუარი დადასტურება რუსთავი 2-ის და სხვა მედიასაშუალებების ჟურნალისტური 
მასალის ტენდენციურობისა, სავარაუდოდ, ეს შემთხვევა დარჩებოდა ჩვენი 
საზოგადოების ცნობიერებაში ქართველთა არატოლერანტულობისა და ქსენოფობიის 
მორიგ მაგალითად მაშინ, როდესაც მსგავსი შეხედულება ისედაც ფართოდაა 
გავრცელებული ჩვენს ქვეყანაში. 

ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება, რომ მედია შეიძლება 
გახდეს დისკრიმინაციული შეხედულების გავრცელების წყარო მაშინაც კი, როდესაც ამა 
თუ იმ ჟურნალისტურ მასალას ამზადებს სწორედაც დისკრიმინაციული გამოვლინებების 
გამაკრიტიკებელ კონტექსტში. მეთოდი, რომელიც გულისხმობს დისკრიმინაციის 
წინააღმდეგ ნეგატიური სიუჟეტის მომზადებას, არ უნდა იყოს რომელიმე ეროვნების ან 
ადამიანთა გარკვეული მოცულობის მქონე ჯგუფის ხელოვნურად მადისკრედიტირებელი, 
თუ ჩვენ მიზნად ვისახავთ ამ ჯგუფის ცნობიერების ცვლილებას. წინააღმდეგ  
შემთხვევაში, ამ ჯგუფის წევრებისგან დავიმსახურებთ კიდევ უფრო მეტ და საფუძვლიან 
უარყოფით რეაქციას, როგორც ეს მოცემულ შემთხვევაში მოხდა. 

ქართული მედიასივრცე, არსებული პრობლემების მიუხედავად, შედარებით ახლოს დგას 
თანამედროვე ცივილურ მედიასტანდარტებთან. ყურადსაღებია, რა ხდება აზიურ და 
აფრიკულ მედიაში, სადაც რელიგია დიდი დოზით არის შემოჭრილი სოციალურ-
პოლიტიკური ცხოვრების თითქმის ყველა ასპექტში. გამონაკლისი ამ კუთხით არც 

                                                            
23 ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სიუჟეტი ძალადობის შესახებ, 26-06-2018 21:55. http://rustavi2.ge/ka/news/107606 
[უ.გ.17.03.2022]. 
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მედიასაშუალებებია, წამყვანების ჩაცმულობით დაწყებული, გაშუქებული თემების 
კონტექსტით დამთავრებული. 

2018 წლის 11 თებერვალს ერთ-ერთ ეგვიპტურ ტელევიზიაში (Alhadath Alyoum tv) 
გადიოდა გადაცემა, რომელშიც მონაწილეობდა ათეისტი ახალგაზრდა მოჰამედ ჰაშემი. 
სტუმარმა ღიად განაცხადა საკუთარი რელიგიური შეხედულების შესახებ, რამაც 
გადაცემის წამყვანის მაჰმუდ აბდ ალ-ჰალიმის განრისხება გამოიწვია და სტუმართან 
აქტიურ პოლემიკაში შევიდა და მაყურებელს ბოდიშიც კი მოუხადა იმის გამო, რომ 
გადაცემაში „ასეთი ეგვიპტელი“ მიიწვია. ბოლოს ახალგაზრდას სტუდიის დატოვება 
მოთხოვეს იმ მოტივით, რომ მისი იდეების ტირაჟირების სურვილი არ ჰქონდათ. მეტიც, 
წამყვანმა მას ფსიქიატრთან მკურნალობისკენაც მოუწოდა. 24 

მედიის მხრიდან დისკრიმინაციის თვალსაჩინო მაგალითთა შორის, ასევე, უნდა 
მოვიხსენიოთ შემთხვევა, რომელსაც სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 
მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონს ფეხბურთში, ლეგენდარულ მცველს კარლეს პუიოლს 
ირანისა და ესპანეთის მატჩის კომენტარი უნდა გაეკეთებინა, რისთვისაც ირანში ჩაფრინდა 
და TV3-ის ადგილობრივ ფილიალში მივიდა, მაგრამ შენობაში არ შეუშვეს და რეპორტაჟის 
გაძღოლის უფლება არ მისცეს. მიზეზი არც მეტი და არც ნაკლები ესპანელი მცველის 
ცნობილი ვარცხნილობა გახლდათ. მიუხედავად იმისა, რომ ირანში არ არსებობს არანაირი 
კანონი ვარცხნილობის შესახებ, ადგილობრივი მედიასაშუალებები ნორმიდან ნებისმიერ 
„გადახრას“ ხიფათის შემცველად თვლიან და თავს იკავებენ. 25 

მაუწყებლობისა  და მისი გამოხატვის სფეროების შესახებ, კერძოდ სიძულვილის ენასთან 
დაკავშირებით, სამართლებრივი ასპექტები ფართოდაა გაშუქებული „საქართველოს 
დემოკრატიული ინიციატივის მიერ“ ჩატარებულ კვლევაში. მითითებულია, რომ 
ჟურნალისტმა თავი უნდა შეიკავოს ყოველგვარი სახის შეურაცხმყოფელი 
გამონათქვამისგან.26 27 

 
  

                                                            
24 ეგვიპტური ტელეარხის სიუჟეტი ათეიზმის შესახებ, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=J5aseBw4BmM 
[უ.გ.17.03.2022]. 
25 BBC-ს სიუჟეტი ირანული მედიის შესახებ, 2018. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-44577659 
[უ.გ.17.03.2022]. 
26 საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. „სიძულვილის ენა (სამართლებრივი ჩარჩოები 
საქართველოსთვის)“, 2014.  
27  რაზმაძე, თ., „სტიგმატიზაციის კომუნიკაციური ტექნოლოგიები ქართულ მედიაში“ (სადისერტაციო 
ნაშრომი), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2020. 
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ცვლილებები, კერძოდ (შიშები, შფოთვიანობა, ფობიები, დეპრესია, სტრესი). სოციალურ 
ურთიერთობათა ტრანსფორმაციის პროცესში ემოციურად ყველაზე დაუცველ და 
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Abstract 

According to statistical studies, recently there has been a significant increase in negative emotions 
and abrupt changes in the mood of children across the country, namely (fears, anxiety, phobias, 
depression, stress). Children are the most emotionally vulnerable and sensitive category in the 
process of transformation of social relations, that is why they could have an increased, sharp 
instrumental, verbal and physical aggression. Therefore, observing the behavior of children, 
studying the peculiarities of expressing their emotions, enables high-precision spectral analysis of 
the motivation and emotions of the behavior of members of the whole community in the future. 

Studies have shown that when a child has a negative attitude towards one or both parents, his / her 
positive self-esteem tendency and I-concept have no basis in parental evaluation. If the child does 
not feel the support and guardianship of the parent, various negative traits emerge in him / her on 
the ground of alienation, it becomes more and more complicated  his / her attitude towards  his / 
her peers and elders, and sharp aggressive reactions are revealed in the relationship with them. 

The family institute is the first training ground for children’s aggressive behavior. Parent and sibling 
play a leading role in the development of cultivated aggressive behaviors. Aggressive children 
usually grow up in families where less attention is paid to their upbringing and development, 
children do not feel warmth, affection and support from parents. Instead of quiet explanations, 
parents prefer strict attitudes and demands, and not infrequently violent methods. 

Keywords: Aggression, violence, family, sibling, self-esteem, relationshi 

 

შესავალი 

საბაზრო ეკონომიკა,  მთელი თავისი თავისებურებებით, წინააღმდეგობებით, ნეგატიური 
და ზოგჯერ ისტერიული ფონით სხვადასხვა ასპექტში უაღრესად დიდ დაღს ასვამს 
საზოგადოების წევრთა ქმედებებს. ამასთან, ეკონომიკურ და სოციალურ მხარეს რომ თავი 
დავანებოთ, ემოციურადაც ყველაზე დაუცველ და მგრძნობიარე კატეგორიას ბავშვები 
წარმოადგენენ. ბავშვების ქცევაზე დაკვირვება, მათი ემოციების გამოვლენის 
თავისებურებების შესწავლა მომავალში იძლევა მთელი საზოგადოების წევრთა ქცევის 
მოტივაციისადმი და მათი ემოციების თავისებური სპექტრული ანალიზის 
შესაძლებლობას.  

სოციალურ ურთიერთობათა ტრანსფორმაციის პროცესში ბავშვებში ადგილი აქვს 
გაზრდილ, მძაფრ ინსტრუმენტალურ, ვერბალურ და ფიზიკურ აგრესიას. ბოლო 
სტატისტიკური კვლევების მიხედვით,  მთელ ქვეყანაში საგრძნობლადაა მომატებული 
ნეგატიური ემოციები და ბავშვთა გუნება-განწყობილებების მკვეთრი ცვლილებები, 
კერძოდ, შიშები, შფოთვიანობა,  ფობიები, დეპრესია და  სტრესი. 

კვლევებით დადგენილია, რომ როდესაც ბავშვს უარყოფითი დამოკიდებულება უჩნდება 
ერთი ან ორივე მშობლის მიმართ, მათი პოზიციური თვითშეფასების ტენდენციას და მე - 
კონცეფციას მშობლის შეფასებაში დასაყრდენი არა აქვს. თუ ბავშვი არ გრძნობს მშობლის 
თანადგომასა და მეურვეობას, მასში გაუცხოების ნიადაგზე აღმოცენდება სხვადასხვა 
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უარყოფითი თვისებები, სულ უფრო ძნელდება მათი დამოკიდებულება თანატოლებთან 
და უფროსებთან და მკვეთრი აგრესიული რეაქციები ვლინდება მათთან 
დამოკიდებულებაში.  შვილი – ეს არ არის ტირანი, რომელმაც ცხოვრება წაგართვა. 
როგორც პოლონელი ექიმი და მწერალი იანუშ კორჩაკი აღნიშნავს: „შვილი – ეს არის 
ცხოვრების ნაჩუქარი წმინდა ჭურჭელი, რომელსაც უნდა მოუარო და შემოქმედებითად 
შეავსო. შვილი არ არის უბრალოდ „ჩემი ბავშვი”, ის დროებით მოსავლელად მობარებული 
სულია.“ 

ოჯახის ინსტიტუტი ბავშვთა აგრესიული ქცევის პირველი სამეცადინო მოედანია. 
მშობელი და სიბლინგი (და-ძმა) წამყვან როლს თამაშობენ კულტივირებული აგრესიული 
ქცევების ჩამოყალიბებაში. ისინი პატარასთან მიმართებაში იყენებენ ფიზიკურ დასჯას ან 
მუქარას, რათა შეწყვიტონ მათ მიერ გამოხატული აგრესიული ქცევები.  გასაკვირი არ არის, 
რომ ე.წ. „სანიმუშო მშობლების“ ოჯახებში მიღებულია აღზრდის მკაცრი სტილი – 
ფიზიკური დასჯა, რაც ბავშვებს უყალიბებს მათდამი უსამართლო (მათი შეხედულებით) 
მოპყრობით გამოწვეულ წყენას, გაბოროტებას, აიძულებს, იფიქრონ შურისძიებაზე, ეს კი 
ნოყიერ ნიადაგს უქმნის მათ აგრესიულ პიროვნებად ფორმირებისათვის. აგრესიული 
ბავშვები, როგორც წესი, იზრდებიან ისეთ ოჯახებში, სადაც ნაკლებად არიან 
დაინტერესებული ბავშვთა აღზრდა–განვითარებით, ბავშვები ვერ გრძნობენ სითბოსა და 
მოფერებას მშობლების მხრიდან. წყნარი ახსნა–განმარტებების ნაცვლად მშობლები 
უპირატესობას ძალადობრივ მეთოდებს ანიჭებენ. პირველად სოციალიზაციას ბავშვი 
სწორედ ოჯახურ წიაღში გადის. ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობის მაგალითზე ის 
სწავლობს,  როგორ იმოქმედოს სხვა ადამიანზე, ითვისებს მათ ქცევას და ურთიერთობების 
ფორმას. ყოველივე ეს კი მყარად იბუდებს მათში მთელი ცხოვრების მანძილზე. ბავშვები 
უყურებენ, როგორ გადიან ფიზიკური ძალადობის „პრაქტიკას“ მათი მშობლები 
ერთმანეთთან და სხვებთან მიმართებაში და მათაც ანალოგიური სიტუაციის 
განხორციელების მიდრეკილება უჩნდებათ. 

 

1. ბავშვის აგრესიული ქცევის რისკ-ფაქტორები 

1.1. ოჯახური ძალადობა 

მეცნიერებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტები ფონური ჩხუბით გამოწვეულ ბავშვთა რეაქციაზე. 
ბავშვებს სთავაზობდნენ ჩაწერილ ბგერებს ან გამოსახულებებს, რომლებიც უფროსების 
ჩხუბთან ასოცირდებოდა, ისინი ცდილობდნენ დაედგინათ ოჯახური პრობლემების 
გავლენა ბავშვთა ქცევაზე. კერძოდ, იგი გულისხმობდა ბავშვებში აგრესიაზე დაკვირვების 
ზემოქმედებით გამოწვეულ  მომავალი აგრესიულობის გამოვლენას. ბავშვები უსმენდნენ 
ორი მოზრდილი ადამიანის მშვიდი და ბრაზიანი ურთიერთობის ჩანაწერს. ბრაზიანი 
გამონათქვამების მოსმენისას ბავშვებთან დაფიქსირდა მეტი ვერბალური აგრესია, ვიდრე 
მშვიდი საუბრის მოსმენისას. ექსპერიმენტმა დაადგინა, რომ კონფლიქტის მოწმე ბავშვები 
თავადაც უკიდურესად გაღიზიანებული, დაძაბულები და კონფლიქტურები ხდებიან. 



175

 

 
 

იმ ოჯახის ბავშვები, სადაც მშობლებს შორის ურთიერთობაში ხშირია ფიზიკური და 
ვერბალური აგრესიის გამოვლენა, მძაფრად რეაგირებენ მშობლებისა და სხვა უფროსების 
ბრაზიან ინტონაციებზე, ვიდრე მშვიდი, უკონფლიქტო ოჯახის ბავშვები. ასე, რომ 
ლაბორატორიულ და საველე პირობებში ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა დაადასტურა, 
რომ ბავშვებს, რომლებიც აკვირდებიან უფროსების აგრესიას, მიდრეკილება უჩნდებათ 
გარშემომყოფთა მიმართებაში იყვნენ აგრესიულები.  

ხშირად მსხვერპლი თვითონ იწყებს აგრესიული ქცევის მოდელირებას. არსებობს 
ოჯახური „ძალადობის ციკლის“ კვლევების ექსპერიმენტების შედეგები, რომლის 
მიხედვითაც შესწავლილია აგრესიული ქცევის გადაცემის მექანიზმი. მასში 
დასაბუთებულია, რომ მოჩხუბარი მშობლების ბავშვები, თავადაც მოჩხუბრები არიან. 
იკვლიეს ადამიანები, რომელთა ოჯახებშიც ბავშვობაში ხშირი იყო ძალადობრივი აქტები, 
ისინი გაცილებით მეტ აგრესიულობას ავლენდნენ საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართ. 
მსგავსი შედეგები იქნა მიღებული ექსპერიმენტების შედეგად, რომლის მიზანს 
წარმოადგენდა იმ ბავშვების შედარებითი ანალიზი, რომლებიც განიცდიდნენ ან არ 
განიცდიდნენ მშობლებისაგან მკაცრ მოპყრობას. პატარას, რომელსაც ოჯახში ხშირად 
ეჩხუბებიან, როგორც თანატოლთან, ასევე უფროსებისადმი აგრესიის გამოხატვის მეტი 
მიდრეკილება აქვს. დასჯამ შესაძლოა პროვოცირება გაუკეთოს ბავშვთა მომავალ 
აგრესიულობას. სხვა შემთხვევაში ბავშვები, რომლებსაც უფროსები ხშირად სჯიან, 
ცდილობენ გაექცნენ თავიანთ მშობლებს ან მსგავსი მეთოდებით უპასუხონ მათ. 
მშობლების ავერსიულმა (საზიანო სტიმულებით ზემოქმედება) დამოკიდებულებებმა 
ბავშვი შესაძლოა მიიყვანოს იმ ადამიანთა კომპანიაში, სადაც დემონსტრირება ხდება 
მეტისმეტად სარისკო ქცევისა, რომელიც ყოველ წუთს შეიძლება დაისაჯოს. 

XX საუკუნის ცნობილ შვედ საბავშვო მწერალ ასტრიდ ლინდგრენს მოტანილი აქვს 
პასტორის მეუღლის მწარე  მოგონება თავის 5 წლის ბავშვზე.  კერძოდ, როდესაც შვილის 
ანცობით გაბრაზებულ მშობელს გადაუწყვეტია მისი გაწკეპვლა,  იგი თავად გაუშვია 
ეზოში წკეპლის მოსატანად. ბიჭი კარგა ხნით დაყოვნებულა, ხოლო შინ დაბრუნებულს 
ცრემლიანი თვალებით და აკანკალებული ხმით მიუმართავს დედისთვის, რომ წკეპლა 
ვერსად ნახა, მის მაგივრად ქვა მოიტანა და შეეძლო ეს ქვა დაერტყა მისთვის. შვილის 
ამგვარმა საქციელმა დედას გონება გაუნათა და თვალები აუხილა. იგი მიხვდა, რომ 
დასჯის ძალისმიერი მეთოდის გამოყენება უმძიმესი ტრავმაა ბავშვისთვის და მისი 
ამგვარი დამოკიდებულება პრობლემას კი არ აგვარებს, არამედ მისი უფრო მეტად 
გაღვივების პირობას ქმნის.1 

როდესაც ფიზიკური დასჯა ძალიან აღაგზნებს და გაანაწყენებს ბავშვს, ტკივილის გამო მას 
შეიძლება დაავიწყდეს, რისთვის დაისაჯა. ფაქტობრივად, სოციალიზაციის სტრატეგია მას 
ხელს უშლის შეძენილი მოქმედების წესების დაუფლებაში. ასევე, ბავშვები, რომელნიც 

                                                            

1 ზაიფერტი, კ.,“Spanked! Rethinking Child Discipline,  Where is the line between corporal punishment and child 
abuse?“, 2012 წლის 19 ივლისი, https://www.psychologytoday.com/intl/blog/stop-the-cycle/201207/spanked-
rethinking-child-discipline-0?fbclid=IwAR0MMFz1IlAfPW5MQWmyoPnQhYkZTLWxNnfJ--
YFiF_KQyBlbC_1LeiCAwA/ [უ. გ. 15.03.2022]. 
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ხშირად იძულებულები არიან, ძლიერი გარეგანი ზემოქმედების შედეგად, შეცვალონ 
თავიანთი ქცევა, ვეღარ ახერხებენ საზოგადოებისათვის მიღებული ნორმებით 
მოქმედებას. ისინი ემორჩილებიან მშობლებს, მანამ, სანამ მათ ქცევას აკვირდებიან, 
დასჯის შიში აიძულებს მათ დაფარონ არასასურველი ქცევის გამოვლინებები, მაგრამ ეს 
შეიძლება მხოლოდ დროებითი ღონისძიება იყოს. 

არათანმიმდევრული დასჯა ბავშვებში წარმოშობს აგრესიულობას. მშობლები, რომლებიც 
ემუქრებიან ბავშვებს დასჯით, მაგრამ არ ახორციელებენ მას, უყალიბებენ მათ 
გულგრილობას მშობლების გამონათქვამებისადმი. 

ოჯახში ანტისოციალური ქცევის ფონის მქონე ბავშვები კარგი, სწორი აღზრდის 
პირობებში შესაძლოა ანტისოციალურ პიროვნებად  ჩამოყალიბების საფრთხეს ავარიდოთ. 
კვლევებით დადასტურებულია, რომ მშობლების სისტემატური უხეში, 
გაუწონასწორებელი დამოკიდებულება, სხვადასხვა ტემპერამენტის ბავშვების ემოციური 
და ქცევითი პრობლემების წინაპირობას წარმოადგენს. 

 

1.2. და-ძმას შორის ურთიერთობა  

და-ძმას შორის ურთიერთობა ადრეული ასაკიდანვე ძმის ან დის დაბადებისას, უკვე 
დაძაბული ხდება. ეს პროცესი შედარებით უფროსი ასაკის ბავშვებში ხშირ შემთხვევაში 
დისტრესს წარმოშობს, რაც თავისთავად ვლინდება ბავშვთა ემოციებში. ისინი ან 
ითრგუნებიან და საკუთარ თავში იკეტებიან, ან პირიქით, ზომაზე მეტად ჭირვეულები და 
აგრესიულები ხდებიან, ვინაიდან მშობლის ალერსსა და ყურადღებაში მათ „ვიღაც სხვა“ 
ეცილება. 

დროთა განმავლობაში და-ძმას შორის ურთიერთობა მშვიდდება, ისინი ახლო მეგობრები 
ხდებიან ან პირიქით, ხშირად ჩხუბობენ, ეჯიბრებიან, ან უბრალოდ, ვერ თავსდებიან 
ერთმანეთთან. 

მეცნიერებმა დედების შვილებთან ურთიერთობის შესახებ ჩაატარეს გამოკითხვა ორ 
ეტაპად. პირველად, როდესაც მათი შვილები 3 და 5 წლის ასაკისანი იყვნენ და მეორედ – 7 
წლის შემდეგ, როდესაც მათ შვილებს შესაბამისად 10 და 12 წელი შეუსრულდათ. დანმა და 
მისმა კოლეგებმა დაასაბუთეს, რომ სიბლინგებს, რომლებსაც სკოლის ასაკამდე კარგი 
დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთთან, მოზრდილობის ასაკშიც ინარჩუნებდნენ 
ამგვარ დამოკიდებულებას, ხოლო სკოლამდელ ასაკში ხშირად მოჩხუბარეები, ასევე 
ხშირად ჩხუბობდნენ მოზრდილობისას.  

რა ფაქტორები განსაზღვრავენ და-ძმას შორის ურთიერთობებს? ეს ფაქტორები, პირველ 
რიგში, არის ბავშვთა სქესი და ტემპერამენტი. ერთი სქესის სიბლინგებს შორის 
ურთიერთობა უფრო მშვიდი და ჰარმონიულია, ვიდრე სხვადასხვა სქესთა  შორის, ასევე 
მნიშვნელოვანია ის, როდესაც არც ერთი მათგანი არ არის ემოციურად 
გაუწონასწორებელი. სიბლინგებს შორის დამოკიდებულებაში, აგრეთვე,  ერთ-ერთი 
მთავარი ფაქტორია ასაკი. როდესაც ისინი მოზრდილობის ასაკს აღწევენ, მათ შორის 
ასაკობრივი ზღვარი იშლება და თანასწორობა მყარდება. 
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მშობლები  როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი ფორმით მოქმედებენ და-ძმის 
ურთიერთობაზე. პირდაპირი ზემოქმედება ნიშნავს მშობლის დამოკიდებულებას 
ბავშვისადმი. როგორც წესი, დედმამიშვილები ერთმანეთთან ჰარმონიულ 
დამოკიდებულებაში არიან იმ შემთხვევაში, როდესაც სჯერათ, რომ მათი მშობლებისათვის 
გამორჩეული შვილი არ არსებობს და თითოეულ მათგანისადმი თანაბარი 
დამოკიდებულება აქვთ. თუ მშობლები ერთი ბავშვის წარმატებებზე აქტიურად 
რეაგირებენ, მეორისაზე კი ნაკლებად, ბავშვები გრძნობენ ამ განსხვავებას და მათში 
უარყოფითი ემოცია იბუდებს. 

სიბლინგებს შორის დამოკიდებულებაზე მშობლების არაპირდაპირი ზემოქმედება ნიშნავს 
- მშობლებს შორის არსებულ დამოკიდებულებებს. კერძოდ, ოჯახში მშობლების 
ერთმანეთის მიმართ თბილი, ჰარმონიული ურთიერთობა ზეგავლენას ახდენს ოჯახის 
სხვა წევრების ურთიერთობებზეც. მშობლებს შორის განვითარებული კონფლიქტური 
სიტუაციები პირდაპირ კავშირშია ბავშვებს შორის არსებულ კონფლიქტებთან. 

ზოგიერთი ფსიქოლოგი აღნიშნავს, რომ როდესაც პატარა დები ან ძმები ჩხუბობენ, 
მშობლები აუცილებლად უნდა ჩაერიონ მათ შორის წარმოქმნილ კონფლიქტში და 
დაეხმარონ შეთანხმების მიღწევაში. ამით მშობელი ბავშვებს ურთიერთშეთანხმების 
ხერხებს ასწავლის, რაც შემდგომ, ცხოვრებაში დაეხმარება  მათ კონფლიქტების 
ძალისმიერი მეთოდების გამოუყენებლად მოგვარებაში. 

მშობლის ყველაზე არაეფექტური სტრატეგიაა – დამსჯელობითი ღონისძიებების ჩატარება 
უფროს სიბლინგთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში მსხვერპლის ვერბალური და 
ფიზიკური აგრესიის დონე გაცილებით უფრო ძლიერდება. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბავშვებს შორის განვითარებული აგრესიისადმი მშობელმა 
განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს. რიგ შემთხვევებში, როდესაც მათ 
შორის აგრესიული კონფლიქტები ხშირია, მშობლის ნეიტრალურმა პოზიციამ შესაძლოა 
სტიმული მისცეს აგრესიის შემდგომ ესკალაციას და აგრესიის სოციალური 
დასწავლისათვის ნოყიერი ნიადაგი შექმნას.  

არსებობს ექსპერიმენტული კვლევები და-ძმის აგრესიულ დამოკიდებულებაში მშობელთა 
აქტიური ჩარევის შესახებ. ნელსონი და რუსო ასაბუთებენ, რომ მშობლების ამგვარმა 
ქმედებებმა შესაძლოა კიდევ უფრო გააღვივოს მათ შორის აგრესია, ვინაიდან მშობელი, 
თითქმის ყველა შემთხვევაში, უმცროსის პოზიციას ითვალისწინებს, გამომდინარე მათი 
სისუსტიდან. ამ შემთხვევებში უმცროსი ბავშვები ფიქრობენ, რომ მშობლები ყოველთვის 
მათი მხარდამჭერები იქნებიან და ისინი გაბედულად შედიან კონფლიქტში ძლიერ 
მოწინააღმდეგესთან. მშობელთა ამგვარი ჩარევების შემთხვევაში უმცროსები უფრო 
ხშირად არიან ჩხუბის წამომწყებნი და ჩაგრავენ თავიანთ უფროს დას ან ძმას.  

გამოკითხვა ჩაუტარდა 3000-ზე მეტ დაწყებითი კლასის მოსწავლეს, (რომლებსაც ერთი ძმა 
ან და ჰყავდათ) და მათ მშობლებს. კითხვები შეეხებოდა მშობლებსა და შვილებს შორის 
არსებულ პრობლემურ სიტუაციებს, კერძოდ, რა სახის სადამსჯელო ღონისძიებებს 
მიმართავდნენ მშობლები ბავშვების ჩხუბის შემთხვევაში, რა სიხშირით იყო მათ ოჯახში 
ვერბალური და ფიზიკური აგრესიის შემთხვევები და რომელი ბავშვი იყო ჩხუბის 
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წამომწყები. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩხუბისთავი უმცროსი 
და ან ძმაა. გარდა ამისა, გაირკვა, რომ ბავშვები ნაკლებად აგრესიულები არიან იმ 
შემთხვევაში, თუ მშობელი არ სჯის არც ერთ მათგანს, დასჯის შემთხვევებში ბავშვები 
უფრო ხშირად ავლენდნენ აგრესიას. აღნიშნულმა მონაცემებმა კიდევ ერთხელ 
დაადასტურა, რომ დასჯა აღვივებს ბავშვთა აგრესიულობას. 

პატერსონმა, ორეგონის სოციალური დასწავლის თეორიის სპეციალისტებთან ერთად, 
ჩაატარა კვლევები, რომლის დროსაც მშობლებს სთავაზობდა, სიბლინგებს შორის 
აგრესიულ ქმედებებზე გამოეჩინათ შემდეგი სახის დამოკიდებულება: „თუ შეგიძლიათ, 
იგნორირება მოახდინეთ მათ საქციელზე, თუ არ შეგიძლიათ იგნორირება, მაშინ 
გამოიყენეთ ეფექტური დასჯის ფორმა: დატოვეთ ბრძოლის ველი,  ეს ხელს შეუწყობს მათი 
აგრესიული ქმედების განმუხტვას.“ პატერსონი, ასევე, აცხადებდა, რომ „ძმები და დები 
მასწავლებლები არიან იმ პროცესებისა, რომლებიც მათ ცხოვრებას უნადგურებს.“ მან 
დაასაბუთა, რომ აგრესიული ბავშვების დებს ან ძმებს მეტი მიდრეკილება უჩნდებათ მათ 
თავდასხმას კონტრშეტევით უპასუხონ, ვიდრე ნორმალური ქცევის ბავშვების ძმებს და 
დებს, რაც ძალადობრივი დაპირისპირების გაგრძელების, მისი ესკალაციის საფუძველია. 

 

1.3. თანატოლთა ურთიერთობები  

მრავალრიცხოვანი კვლევებით დადასტურებულია, რომ თანატოლებს აგრესიული 
ბავშვები არ უყვართ და მათ აფასებენ, როგორც „მეტისმეტად უხეშებს“.  

გამოიკვლიეს აგრესიულობისა და სოციალური სტატუსის დამოკიდებულება ნაცნობ და 
უცნობ ბავშვებს შორის. კვლევა ჩატარდა მეოთხეკლასელ ნაცნობ თანაკლასელ და უცნობ, 
სხვა სკოლის ბიჭებთან. მათ მეცადინეობის შემდეგ მონაწილეობა უნდა მიეღოთ გუნდურ 
თამაშში. მოსწავლეები, რომლებიც თავიანთი თანატოლების მიერ ხასიათდებოდნენ, 
როგორც „ძალიან უხეშები“, მათთან ურთიერთობისას ხშირად ავლენდნენ როგორც 
ვერბალურ (დაშინება, ყვირილი), ასევე ფიზიკურ (დარტყმა, წიხლის ამორტყმა) 
აგრესიული ქცევის დემონსტრირებას, გუნდის წევრების ცნობით ყველაზე უფრო უხეში 
და მოჩხუბარე ბავშვის სოციალური სტატუსი სათამაშო ჯგუფში იმის მიუხედავად, იგი 
ნაცნობ თუ უცნობ ბავშვებთან თამაშობდა, ისეთივე იყო, როგორც კლასში. ექსპერიმენტმა  
დაადასტურა, რომ მიუღებელი აგრესიულობა შენარჩუნებულია სხვადასხვა სიტუაციაში, 
რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ბავშვი აგრესიულია და არ უყვართ კლასში, იგი სხვა პირობებშიც 
ინარჩუნებს აგრესიულობას და პიროვნულად  არ მოსწონთ თანატოლებს. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, ეს  ექსპერიმენტი ყოველთვის არ ადასტურებს ზემოთ 
აღნიშნულ ფაქტს. კერძოდ, თუ ბავშვის მიმართ არასასიამოვნო დამოკიდებულება 
შეინიშნება ზოგიერთი მისი თანატოლის მხრიდან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის 
იგნორირებულია ყველა მათგანის მიერ. ფაქტობრივად ბავშვი, რომელიც მიუღებელია 
ერთი სოციალური ჯგუფისათვის, შესაძლოა საკმაოდ მიღებული აღმოჩნდეს სხვა ჯგუფის 
წევრებისათვის და მათ შორის მთავარი მოქმედი გმირის ადგილიც დაიკავოს. კეირნსი და 
მისი კოლეგები ამტკიცებენ, რომ აგრესიული ბავშვები სოციალურ ჯგუფებში ისევე მყარად 
გრძნობენ თავს, როგორც მათი არააგრესიული თანატოლები, მხოლოდ განსხვავებით 
მათგან, ისინი ხვდებიან თავისნაირ აგრესიულ ბავშვთა ჯგუფში. მათ  გამოიკვლიეს 600-
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ზე მეტი მეოთხე და მეშვიდე კლასის მოსწავლე. ტესტირების შედეგად დადასტურდა, რომ 
აგრესიულ ბავშვებს მიდრეკილება აქვთ გაერთიანდნენ აგრესიულ თანატოლებთან.   

თანატოლებთან ურთიერთობისას ბავშვები ქცევის სხვადასხვა მოდელს ითვისებენ 
(სოციალურად მიღებულს და მიუღებელს). მათთან თამაშისას ისინი სწავლობენ 
აგრესიულ რეაქციებს, კერძოდ, მუშტის გამოყენება, შეურაცხყოფა და. ა.შ. ხმაურიან 
თამაშებში ბავშვები ერთმანეთს ხელს ჰკრავენ, აპანღურებენ, ჭიდაობენ და ცდილობენ, რაც 
შეიძლება მეტი ზიანი მიაყენონ ერთმანეთს. ყოველივე ეს ფაქტობრივად ნიშნავს 
„უსაფრთხო“ ხერხებით აგრესიულობის დასწავლას. ბავშვები აღნიშნავენ, რომ მათ 
მოსწონთ თავიანთ პარტნიორებთან ერთად მონაწილეობა ამგვარ ხმაურიან თამაშებში და 
რომ ამ დროს ისინი იშვიათად იღებენ ტრავმას. 

არსებობს ბავშვებზე დაკვირვების შედეგად მიღებული მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ 
თანატოლებთან სისტემატური ურთიერთობა შეიძლება უკავშირდებოდეს მათ მომავალ 
აგრესიულობას. ბავშვებს, რომლებიც სკოლამდელ ასაკში ხუთი წლის განმავლობაში 
რეგულარულად დადიოდნენ საბავშვო ბაღში, სკოლაში პედაგოგები აფასებდნენ 
გაცილებით აგრესიულებად, ვიდრე იმ ბავშვებს, რომლებიც შედარებით იშვიათად 
დადიოდნენ საბავშვო ბაღში. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, 
რომ ბავშვები, რომლებიც თანატოლებთან ურთიერთობის ხშირი აგრესიული ქცევის 
„პრაქტიკას“ გადიოდნენ საბავშვო ბაღში, მსგავს რეაქციებს წარმატებით ითვისებდნენ და 
იყენებდნენ სხვა პირობებში, მაგ., სკოლაში.  

წარსულში დედასთან სანდოდ მიჯაჭვული ბავშვი ასევე სანდო, მტკიცე და გულისხმიერ 
დამოკიდებულებას იჩენს მშობლის მიმართ და ასევე ნდობით ეპყრობა სხვა ადამიანებს, 
კარგად აქვს განვითარებული სოციალური ჩვევები.  

არასანდო მიჯაჭვულობის მქონე ბავშვი უკარება, შფოთვიანი და ჯიუტია. იგი კონტროლს 
არ ექვემდებარება და გაურბის ყველას. ამგვარი ბავშვები ავლენენ ფიზიკურ აგრესიას, 
არიან იმპულსურები, მათთვის დამახასიათებელია სწრაფი ფეთქებადობა. ასეთი ბავშვები  
თავიანთ წრეში ხასიათდებიან, როგორც მოჩხუბარი და აგრესიულები. 

სკოლამდელ დაწესებულებაში ბავშვები ხშირად იქცევიან აგრესიულად, რაც აძნელებს 
პედაგოგის მათთან ურთიერთობას. მრავალი მეცნიერი ამტკიცებს, რომ სამი წლის ასაკში 
ბავშვთა აგრესიული ქცევისაკენ მიდრეკილება, შესაძლოა სამომავლო აგრესიულობის 
ხარისხის მაჩვენებელი იქნეს. აგრესიულობის განმტკიცება დამოკიდებულია როგორც 
მშობლების რეაქციაზე, ასევე მათ თანატოლთა კოლექტივზე. ამ სფეროში ჩატარებული 
კვლევები მოწმობენ, რომ მსხვერპლი თავისი ქმედებით ან უმოქმედობით ხშირად 
ამტკიცებს აგრესიას. მაგ., თუ ბავშვი წარმატებით ეწინააღმდეგება სხვის მიერ გამოხატულ 
აგრესიულ რეაქციას, მაშინ იგი უფრო აგრესიული ხდება. ექსპერიმენტული კვლევები 
ჩატარდა საბავშვო ბაღის პირობებში აგრესიულობის სხვებზე გადადების შესახებ.  
შემოწმდა ქალაქში მცხოვრები 147 ბავშვი დაბალი ეკონომიკური დონის ოჯახიდან (72 
გოგონა და 75 ბიჭი) და 20 პედაგოგი. ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფში 13-დან 22–მდე იყო. 
მეცნიერებს აინტერესებდათ ვარაუდის განმტკიცება, იყო თუ არა ჯგუფში ვინმეს მიმართ 
განხორციელებული აგრესიული ქმედება აგრესიულობის გაღვივების პირობა. აღნიშნული 
ჰიპოთეზის შემოწმებისათვის შემუშავდა სპეციალური დაკვირვების პროცედურა. 
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ჰიპოთეზა დადასტურდა. ნამდვილად ხდებოდა აგრესიულობის სხვაზე გადადება, 
აგრესიული ქმედების განხორციელება ჯგუფში აგრესიულობის დონეს ზრდიდა. ასევე 
დადასტურდა, რომ თუ აგრესორისათვის აგრესია დადებით შედეგს იძლეოდა, გადადების 
ხარისხი მატულობდა. იმ შემთხვევაში, როდესაც აგრესია კონკრეტულად არავისკენ  იყო 
მიმართული, გადადების ხარისხი კლებულობდა. ჯგუფში პედაგოგი ერთ-ერთი 
ხელშემშლელი ფაქტორი იყო აგრესიის გავრცელებისათვის. 

ცნობილი ფაქტია, რომ შეჯიბრის მომენტი მოწინააღმდეგეებს შორის მკვეთრი აგრესიული 
გამოხატულების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია.  

შეჯიბრთან დაკავშირებით, მეცნიერებმა ლაბორატორიულ პირობებში ჩაატარეს 
ექსპერიმენტი, რომლის შედეგად დადგინდა, რომ კონკურენციის შედეგებმა შეიძლება 
გავლენა იქონიოს აქტივირებული შეჯიბრის ინტენსივობასა და აგრესიულობის 
გაღვივებაზე.  

 

2. აგრესიულობის გენდერული ასპექტი 

მეცნიერებმა დაასაბუთეს, რომ ბიჭები უფრო აგრესიულები არიან, ვიდრე გოგონები. 
სხვათა კვლევები კი მოწმობენ, რომ ბიჭები ყველა შემთხვევაში არ არიან აგრესიულები. 
მაგ., ისინი ფიზიკურ აგრესიას ძირითადად თანატოლი ბიჭებისაკენ მიმართავენ, 
იშვიათად არიან აგრესიულები გოგონების მიმართ და არ ცდილობენ მათთან ჩხუბში 
ჩაბმას. გოგონები იმ შემთხვევაში ავლენენ ფიზიკურ აგრესიას, როდესაც მათ 
პროვოცირებას ახდენენ.  

აგრესიულობის დონის მიხედვით გენდერული განსხვავების შესახებ  ყველა კულტურაში 
დამკვიდრებული შეხედულების საფუძველზე მეცნიერებმა დაასაბუთეს, რომ აღნიშნული 
პრობლემა უკავშირდება მათ ბიოლოგიურ მდგომარეობას. ბიჭების აგრესიული ქცევა 
დაკავშირებულია ანდროგენებთან, ჰორმონებთან, რომელიც გამომუშავდება მათ სათესლე 
ჯირკვლებში. ამ ჰორმონების წყალობით ბიჭები ადვილად აღიგზნებიან და ბრაზდებიან, 
იგი ასევე გავლენას ახდენს მათ ფიზიკურ სიძლიერეზეც. მშობლები ფიზიკური დასჯის 
მეთოდებს მეტი სიხშირით იყენებენ ბიჭების მიმართ, ვიდრე გოგონებისადმი და ბიჭები 
უფრო ამტანები არიან, ვიდრე გოგონები.  

არსებობს კვლევები, რომლის მიხედვით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გოგონები ბიჭებზე 
არანაკლებ აგრესიულები არიან. ისინი მხოლოდ გამოხატულების ფორმით 
განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. კერძოდ, გოგონები ფიზიკური ძალადობის ნაცვლად, 
აგრესიას ვერბალური, უხეში გამონათქვამების ფორმით გამოხატავენ.  

ნიკი კრიკმა და ჯენიფერ გროტპიტერმა ჩაატარეს გამოკვლევა, რათა შეემოწმებინათ 
ჰიპოთეზა, რომ, მართალია, ფიზიკური აგრესია გავრცელებულია ბიჭებში, მაგრამ 
გოგონებში ამავე სიხშირითაა წარმოდგენილი რელატიური აგრესია. კვლევაში 
მონაწილეობდა 491 სხვადასხვა ასაკის ამერიკელი ბავშვი. მეცნიერებს აინტერესებდათ 
აგრესიის გამოვლენის ფორმების კავშირი გენდერთან. კვლევა კორელაციური ხასიათის 
იყო. მასში არ ფიქსირდებოდა ასაკობრივი სხვაობები. 
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კვლევის შედეგების მიხედვით ბავშვების უმრავლესობა მოხვდა აგრესიულ ბავშვთა 
კატეგორიაში. ბავშვების ¾ (ბიჭიც და გოგოც) მოხვდა აღნიშნულ კატეგორიაში. ისინი 
ახორციელებდნენ როგორც ფიზიკურ, ისე რელატიურ აგრესიას. მეცნიერებისათვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო დადასტურება ჰიპოთეზისა, რომ ბიჭების 
უმრავლესობა მოხვდებოდა ფიზიკური აგრესიისაკენ მიდრეკილების კატეგორიაში, 
გოგონების დიდი ნაწილი კი რელატიურ აგრესორთა ჯგუფში, რაც მოცემული კვლევით 
მართლაც  დადასტურდა. თუმცა ასევე ნაწილი გოგონებისა მოხვდა ფიზიკური აგრესიის, 
ხოლო ბიჭების ნაწილი რელატიური აგრესიის კატეგორიაში. 

კვლევის შედეგად ასევე დადგინდა, რომ ბიჭები და გოგონები თანაბრად აგრესიულები 
არიან; აგრესია მათში მათთვის უპირატესი ფორმით ვლინდება. ბიჭები მიისწრაფვიან 
ფიზიკური ზიანის მიყენებისკენ, გოგონები ბავშვებს შორის კარგი ურთიერთობების 
ჩაშლისაკენ. 

გენდერული განსხვავების შესახებ აგრესიასთან დამოკიდებულებაში მეცნიერებმა კვლევა 
ჩაატარეს 9-11 წლის ასაკის ბავშვებთან. გაირკვა, რომ ჯგუფის შიგნით გოგონებს აშკარად 
გამოხატული აგრესიული რეაქციები ჰქონდათ, ვიდრე ბიჭებს. არააგრესიული გოგონები, 
ასეთივე ბიჭებისა და  აგრესიული გოგონებისაგან  განსხვავებით, უფრო კარგად 
ფლობდნენ სიტუაციების გადაწყვეტის კონსტრუქციულ ხერხებს. 

გენდერულ განსხვავებასთან დაკავშირებულ შემდეგ კვლევაში, რომელიც 7–8 წლის 
ბავშვებთან ჩაატარა სიროტკინმა დადგინდა, რომ ბიჭებში აგრესიულობის გამოვლენა 
ხშირად დაკავშირებულია არასრულფასოვნების კომპლექსის კომპენსაციასთან, 
გოგონებთან კი სოციალურ შეგუებასთან. სქესობრივი განსხვავება დაკავშირებულია 
მოტივაციის დონეზე. კერძოდ, ბიჭებში შეინიშნება მოჭარბებული პირდაპირი ფორმით 
გამოხატული სადომაზოხისტური აგრესიულობა, გოგონებში ტრანსფორმირებული 
აგრესიულობის გამოვლენა, დემონსტრაციულ-ეგოცენტრული ფორმის  ტენდენცია. 

 

2.1. ემპათია- სიმპათია 

მშობლებს,  რომელთაც შვილების მიმართ თბილი დამოკიდებულება აქვთ და ემოციების 
თავისუფლად გამოხატვის საშუალებებს აძლევენ -  მომავალში  ისინი  სხვათა დისტრესს 
იზიარებენ და ემპათიურები ხდებიან. მშობლების ვალია აუხსნან შვილებს სიკეთისა და 
თანადგომის მნიშვნელობა და ჩაერიონ სხვათა მიმართ არაშესაბამისი ემოციის 
გამომჟღავნებისას.2  

2-3 წლიდან  ხდება თვითშეგნებისა და რეპრეზენტაციული შესაძლებლობების 
განვითარება და  ჩნდება ემპათია-სიმპათია. ბავშვები უკვე იწყებენ საკუთარი და სხვების 
საქციელის შეფასებას, „რა არის კარგი“, „რა არის ცუდი“. ადრეული ასაკიდან დაწყებული 
ზედმეტად მკაცრი მეთოდებით აღზრდა ხელს უშლის ემპათიის და სიმპათიის 
ჩამოყალიბებას. არსებობს კვლევა, რომლის მონაცემებით ბავშვთა ზრუნვის ცენტრში 
აკვირდებოდნენ ახალფეხადგმულ ბავშვებს, რომლებსაც უხეშად ეპყრობოდნენ 
აღმზრდელები. სხვა, ნორმალურ პირობებში გაზრდილ თანატოლებთან შედარებით, ეს 
                                                            
2 Baron, R. A., and Richardson, D. R., Human Aggression. 2nd ed. Plenum Press, 2000, pp.92-124. 
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ბავშვები მოწყენილი  თანატოლების მიმართ თანაგრძნობას ნაკლებად ამჟღავნებდნენ და 
მათ მიმართ უფრო უარყოფით ემოციებს: ბრაზსა და ფიზიკურ შეტევას გამოხატავდნენ.   

ეს ნიშნავს, რომ მშობლები, უფროსები, ემპათიის უნარის განვითარებასა და 
ჩამოყალიბებაში მოდელები არიან და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია მათი აღზრდისა და 
სწავლების მეთოდებში საწყისი ეტაპიდანვე ჩართონ ქველმოქმედების, სიკეთის და 
სიყვარულის „გაკვეთილები“, რათა მომავალში ბავშვის პიროვნებად ჩამოყალიბების 
პროცესში გულცივობის, სიძულვილის ნაცვლად  დიდი დოზით სჭარბობდეს ემპათიის 
განცდა.  

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი სპეციფიური ნიშანია ის, რომ 
მათთვის რთულია სხვა ადამიანების ემოციების გაგება. პიაჟემ ამ ფენომენს ეგოცენტრიზმი 
უწოდა. სწორედ ხასიათის ეს ფაქტორია ბავშვის წინაოპერაციულ სტადიის 
განმსაზღვრელი. სხვა ადამიანების ემოციების შემჩნევისას, მათში ასევე იღვიძებს 
თანაგრძნობის, დახმარების გრძნობა. ყოველივე ეს მათ ეხმარებათ უკონფლიქტოდ 
ითამაშონ თანატოლებთან. ისინი იგებენ საკუთარი საქციელით სხვაზე ზემოქმედების 
უპირატესობას, ასევე უჩნდებათ სხვების მიმართ ემპათია და საკუთარი ემოციის უკეთ 
რეგულირების უნარი. ეს ყველაფერი კი დამოკიდებულია მშობლებზე და მათი აღზრდის 
სტილზე. მშობლები მათი შვილებისთვის  ყველა პარამეტრით მოდელებს წარმოადგენენ. 
ამდენად, სიმპათიის მაგალითების მოდელირებით, ასევე სიკეთის მნიშვნელობის 
სისტემატური ახსნით, თანატოლთან ურთიერთობისას არა შესაბამისი ემოციის 
გამოხატვის შემთხვევაში სწორი და ტაქტიანი მითითების და განმარტების მიცემით, 
მომავალში საკუთარ შვილებს მაღალი დონის ემპათიურობის მქონე პიროვნებად 
აყალიბებენ.  

მოსიყვარულე ოჯახში აღზრდილ ბავშვთან ინდუქციურობა უკვე 2 წლის ასაკშიც კი 
ეფექტურია. ის  უყურებს  და  უსმენს მშობლის რეაქციებს. იმ შემთხვევაში, როდესაც 
მშობლები ხელს უწყობენ ბავშვის მუდმივ ინდუქციურობას, ის მომავალში ეცდება 
განახორციელოს პროსოციალური ქცევა. ბავშვი ხვდება, რამდენად საზიანო და   
უარყოფითი შედეგის მომტანია სხვისთვის ტკივილისა და წყენის მიყენება. მას 
უყალიბდება თვითკონტროლისა და დანაშულისგან თავშეკავების უნარი. 

ოჯახში დამყარებული დისციპლინა, რომელიც მუდმივად  სიყვარულის დაკარგვას ან  
სასჯელის მუქარას ეფუძნება,  ბავშვში იწვევს  მაღალი დონის შიშს, შფოთვას და  მას 
ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღების უნარს აკარგვინებს. 

ფროიდის თეორიის მიხედვით, სწორი დისციპლინური პრაქტიკა მნიშვნელოვანია, თუმცა 
აღზრდისას ასევე გასათვალისწინებელია ბავშვის პიროვნული თვისებები, ტემპერამენტი. 
მშობლებმა დისციპლინური სტრატეგიები სწორედ ბავშვის პიროვნულ თვისებებს უნდა 
მოარგონ, რათა  მან დაუჯეროს მშობლის ინდუქციებს და შეასრულოს მათი წესები. 
თანამედროვე ფსიქოანალიზური თეორეტიკოსების აზრით, სუპერეგო წარმოიშვება 
მშობლების სწავლებისგან, რომელიც როგორც ფროიდი აღნიშნავდა,    მოიცავს როგორც 
აკრძალვებს, ანუ „არ გააკეთო,“ ასევე ისინი მათ დადებით ინსტრუქციებსაც  სთავაზობენ  
ანუ  „შეგიძლია“, „გააკეთე.“  
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არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოდელირების მნიშვნელობა, ოპერანტული განპირობება - 
ბავშვის „კარგი საქციელის“ მოწონება, სიყვარულის გამოვლენა და სხვადასხვა 
ჯილდოებით განმტკიცება. საინტერესოა სასჯელის ეფექტების განხილვა. მრავალ 
მშობელს ესმის, რომ ბავშვის ფიზიკური დასჯა თუ დაყვირება არ არის კარგი  
დისციპლინური ტაქტიკა იმ შემთხვევაში,  თუ სასჯელის ხშირი გამოყენება მხოლოდ მის 
მყისიერ შესრულებას უზრუნველყოფს და არა ბავშვის საქციელის ხანგრძლივ ცვლილებას. 
ბავშვები, რომლებსაც მუდმივად  უყვირიან, სცემენ, კიცხავენ, როგორც კი უფროსს და მის 
შეგონებებს თავს დააღწევს, იწყებს მიუღებელი ქცევის გამოვლენას. მრავალი კვლევის 
მიხედვით დასტურდება, რომ  უფროსები, ბავშვის მიმართ, რაც უფრო მეტად მკაცრ 
მუქარას და უხეშ ფიზიკურ სასჯელს იყენებენ, მით უფრო დიდი რისკია, რომ პატარას 
განუვითარდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზული და ხანგრძლივი პრობლემები, 
როგორიცაა, ნევროზი, დეპრესია, აგრესია, ანტისოციალური ქცევა, დაბალი აკადემიური 
მოსწრება, ასევე კრიმინალურობა, ალკოჰოლური სიმპტომები და ბავშვების შეურაცხყოფა 
მოზრდილობაში.  

2020 წლის დეკემბერში ვებპორტალ statista.com-ზე გამოქვეყნდა მონაცემები 2017-2019 
წლებში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (ჩეხეთი, ესტონეთი, ხორვატია, 
ლიეტუვა, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი) ჩატარებულ კვლევებზე ბავშვთა აგრესიასა 
და მათ მსხვერპლად ყოფნაზე. კვლევამ მოიცვა  9-დან 16 წლამდე ასაკის 25 ათასზე მეტი 
ბავშვი. 

კვლევის შედეგად მოპოვებული სტატისტიკური ინფორმაციით, ყველა ქვეყანაში 
მსხვერპლის როლში მყოფი ბავშვების რაოდენობა აღემატებოდა აგრესორის როლში მყოფი 
ბავშვების რაოდენობას. „აგრესორთა“ რაოდენობის წინსწრება „მსხვერპლის“ 
რაოდენობასთან მერყეობდა 1.05-დან (პოლონეთი) 2.4-მდე (ლიეტუვა). ამასთან, აგრესიისა 
და მსხვერპლის წილობრივი მაჩვენებლები ქვეყნების მიხედვით საკმაოდ განსხვავებულია. 

 

დასკვნა 

შექმნილი პრობლემიდან გამოსავლის მოძებნა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს იმისათვის, 
რომ ბავშვების მიმართ უხეში დამოკიდებულების რისკს თუ მთლიანად ვერ 
გამოვრიცხავთ, შევამციროთ მაინც. მშობლებმა უნდა გამოიყენონ დაგროვილი ცოდნა 
ბავშვთა აღზრდის საუკეთესო სტილისა და ეფექტური საშუალებების გამოყენებით. 

რაც უფრო ხშირად იყენებენ მშობლები ბავშვების მიმართ ფიზიკურ სასჯელს, ასეთი 
დისციპლინა მათთვის მისაღები ხდება და რაც უფრო მეტად იყვნენ ისინი წარსულში  
ფიზიკურად დასჯილები, მით უფრო მეტად იწონებენ ამგვარ პრაქტიკას; როგორც ჩანს, 
ფიზიკური დასჯის გამოყენება შესაძლოა გადაეცეს მომავალ თაობას3. 

სასჯელის სხვადასხვა ფორმები, როგორიცაა ტაიმაუტი, პრივილეგიების გაუქმება, რაიმე, 
მისთვის სასურველის შეზღუდვა - ნებისმიერი დადებითი სტრატეგია, გაცილებით 
ეფექტურია, ვიდრე გაწკეპვლა, ფიზიკური თუ ვერბალური აგრესიის ნებისმიერი ფორმის 

                                                            
3 Bower-Russa,Knutson, & Winebarger, 2001; Deater-Deckard და სხვები, 2003; Holden & Zambarano,1992   
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გამოყენება. თუმცა ფიზიკური სასჯელის მნიშვნელობა და ზემოქმედება კულტურული 
კონტექსტის მიხედვით მნიშვნელოვნად განსხვავებულია. 

დასჯამ შეიძლება შედეგი გამოიღოს იმ შემთხვევაში, თუ მას ლოგიკურად გამოიყენებენ. 
ერთი და იგივე საქციელისათვის მშობელმა შეიძლება  და უნდა გამოიყენოს ერთი და იგივე 
სანქცია. არ შეიძლება ერთ შემთხვევაში დაისაჯოს ცუდი საქციელისათვის, სხვა 
შემთხვევაში კი იგნორირება გაუკეთდეს ან არაადექვატურად აღიქმებოდეს იგივე 
საქციელი. 

დადგენილია კვლევებით, რომ მკაცრ მამას ან დედას უმრავლეს შემთხვევაში აუტანელი 
ბავშვობა ჰქონდათ და ფლობენ განუსაზღვრელ „მეთოდებსა“ და წარმოდგენებს ბავშვთა 
„ეფექტური“ აღზრდის შესახებ. 

უფროსები, რომლებმაც ბავშვობის ასაკში გადაიტანეს ძალადობა, ხშირად განიცდიან 
ემოციურ პრობლემებს, როგორიცაა: დეპრესია, წუხილი, მრისხანება. მათ მიდრეკილება 
აქვთ სუიციდის ანუ თვითმკვლელობისადმი. ასეთი უფროსები ხშირ შემთხვევაში 
შეურაცხყოფენ საკუთარ მეუღლეებს და სასტიკად ეპყრობიან საკუთარ ბავშვებს. 
ბავშვებისადმი უხეში მოპყრობა  და ძალადობის შედეგები გონებაში მყარად ილექება. 

ბავშვებს უნდა შევთავაზოთ ქცევის ალტერნატიული ფორმა. ავუხსნათ, როგორი საქციელი 
იმსახურებს დასჯას და როგორი შეიძლება იყოს ალტერნატიული ქცევა. მაგალითად, 
ბავშვი ხშირად აწყვეტინებს უფროსებს ერთმანეთთან საუბარს. თუ მშობლები დასჯიან 
პატარას შესაბამისი ახსნა-განმარტებების გარეშე, მან შეიძლება იფიქროს, რომ ეკრძალება 
ლაპარაკი და გახდეს მორცხვი, გაუბედავი. თუ მშობელი შესაბამის განმარტებას 
გამოიყენებს ბავშვთან ურთიერთობისას, ამით პატარას განუვითარებს ანალოგიურ 
სიტუაციაში ქცევის ადექვატურ ჩვევებს. 

გარდაუვალი ფიზიკური დასჯის კარგი საშუალებაა ბავშვთა დროებითი იზოლაცია. 
აღნიშნული პროცედურა ეფექტურია გაუგონარი და აგრესიული ბავშვებისათვის. ცუდი 
საქციელის გამო პატარას განმარტოებით ამყოფებენ ცალკე ოთახში. ვიდრე არ ისწავლის, 
როგორ მოიქცეს, არა აქვს სხვებთან ურთიერთობის უფლება. 

ეფექტურია ასევე ოჯახებისადმი სოციალური თანადგომა, როდესაც მშობლებმა იციან, 
რომ რჩევისა და დახმარებისათვის შეუძლიათ მიმართონ შესაბამისი პროფილის მქონე, 
კომპეტენტურ ორგანიზაციებს, ბავშვთა დახმარების ცენტრებს და ა.შ., ისინი უკეთ 
უმკლავდებიან ბავშვთა აღზრდასთან დაკავშირებულ სტრესებს. 
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ბიბლიოგრაფია 

1. უზნაძე დიმიტრი, „ბავშვის ფსიქოლოგია, სასკოლო ასაკის ფსიქოლოგია“, თბილისი, 
2003; 

2. ფროიდი ზიგმუნდ, „რჩეული შრომები “, თბილისი, 2018; 
3. ქურხული ლია, არჩვაძე ნათია, „ბავშვის ემოციების ფსიქოლოგია“, თბილისი, 2021; 
4. ქურხული ლია, „ბავშვთა აგრესია“, თბილისი, 2006; 
5. Buchmann, Arlette, Hohmann, Sarah, Brandeis, Daniel, Banaschewski, Tobias, Poustka, 

Luise, Aggression in children and adolescents. Curr Top Behav Neurosci. 2014; 
doi:10.1007/7854_2013_261; 

6. Healy, Sarah, Murray, Lynne, Cooper, Peter, Hughes, Claire, Halligan, Sarah, L. 2015. A 
longitudinal investigation of maternal influences on the development of child hostile 
attributions and aggression. J Clin Child Adolesc Psychol; 

7. Sukhodolsky, Denis, Smith, Stephanie, McCauley, Spencer, Ibrahim, Karim, Piasecka, 
Justyna, Behavioral interventions for anger, irritability, and aggression in children and 
adolescents. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016. doi:10.1089/cap.2015.0120. 

 

 



186

 

 
 

ჰომეროსის თარგმნის ისტორიისა და მისი სალექსო საზომის 

ქართულად გადმოტანის ზოგიერთი საკითხისათვის 

 

 ქეთევან ნიჟარაძე  

ასოცირებული პროფესორი,   

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ძველი ბერძნული და ლათინური პოეზიის ნებისმიერ ენაზე თარგმანი, მისი ლექსთწყობის 
გათვალისწინებით, დღემდე განხილვის საგანია მთარგმნელთა და კრიტიკოსთა ფართო 
წრისათვის. იქნებ სწორედ ამ გაცნობიერებული სირთულისა და პასუხისმგებლობის 
თავიდან ასარიდებლად მიმართავს ანტიკური პოეზიის მარგმნელთა ნაწილი თარგმანის 
პროზაულ ვერსიას. ქართული ენის ბუნებიდან გამომდინარე, პოეტური თარგმანის 
თვალსაზრისით, ქართველი მთარგმნელის წინაშე, ნებისმიერ ევროპულ ენაზე 
მთარგმნელთან შედარებით, უფრო რთული ამოცანა დგას.   

ევროპული ენები, თავიანთი სილაბურ–ტონური ლექსთწყობის წყალობით, ყველაზე 
მეტად უახლოვდებიან ძვ. ბერძნული მეტრული სისტემის პრინციპებს. ამასთან, რადგან 
ქართული ლექსი ძირითადად სილაბურ პრინციპზეა აგებული და აქ ტონალობას თითქმის 
არავითარი როლი არ ეკისრება, საჭიროა გამოსავლის მონახვა. ასეთ გამოსავლად კი  
ჰომეროსის მეტრული საზომის - დაქტილური ჰექსამეტრის გადმოსატანად ქართველმა 
მთარგმნელებმა თოტხმეტმარცვლიანი ლექსი ჩათვალეს. ეს სტრუქტურა საკმაოდ 
დინამიკურია და ხშირად გამოიყენება ქართველი მთარგმნელებისა თუ პოეტების მიერ. 
მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული საზომი დიდი პოემების 
თარგმნისას მაინც ერთფეროვანი ხდება, რადგან ის  გამორიცხავს ტერფების 
გადანაცვლების, ანუ, ლექსის შინაგანი სტრუქტურისთვის მრავალფეროვნების მინიჭების 
შესაძლებლობას. 

რუსთაველთან გამოყენებული თექვსმეტმარცვლოვანი ლექსი კი, რომელსაც გარკვეული 
მიზეზების გამო თავს არიდებდა ქართველ მთარგმნელთა უმრავლესობა, არა მხოლოდ 
მარცვალთა რაოდენობით, არამედ თავისი შინაგანი აგებულებითაც გაცილებით უფრო 
ახლოსაა იმ სავარაუდო ჰექსამეტრულ სტრიქონთან, რომლითაც იქმნებოდა პოეზია 
არქაულ თუ კლასიკურ ეპოქაში. ბერძნული ჰექსამეტრის აგებულება რუსთაველისეული 
შაირის აგების პრინციპთან საკმაოდ ახლოსაა. მაგრამ ბერძნულს მარცვალთა სიგრძე – 
სიმოკლეც ახასიათებს, რაც ანტიკური ხანის ეპიკოს შემოქმედს აძლევს საშუალებას, 
მეტრულად  იდენტური, თორმეტიდან ჩვიდმეტ მარცვლამდე რაოდენობის შემცველი 
სტრიქონები შეუნაცვლოს ერთმანეთს და მეტრული თვალსაზრისით, ტექსტს 
მრავალფეროვნება შესძინოს. 

შევეცდები, ნაშრომში დავასაბუთო მოსაზრება, რომელიც გულისხმობს, რომ დაქტილური 
ჰექსამეტრის გადმოქართულებისას უმჯობესია, გამოვიყენოთ როგორც ქართული 
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ეპიკური ტექსტების თარგმნისთვის გამოყენებული ტრადიციული თოტხმეტმარცვლიანი, 
ისე რუსთაველისეული თექვსმეტმარცვლიანი საზომების შენაცვლება. ეს კი ქართულ 
თარგმანს მისცემს საშუალებას, მაქსიმალურად მიუახლოვდეს ანტიკური ეპოსის 
ლექსთწყობას და თავიდან აიცილოს მონოტონურობა, რომლის საშიშროების წინაშეც დგას 
ნებისმიერი მთარგმნელი, რომელიც ასეთი მოცულობის ტექსტებს ერკინება. 

საკვანძო სიტყვები: ბერძნული ლექსთწყობა, დაქტილური ჰექსამეტრი, ილიადა, 
ჰომეროსი, პოეტური თარგმანი.  

 

Abstract 

The translation of ancient Greek and Latin poetry into any language, given its composition, remains 

the subject of much debate among translators and critics alike. Perhaps it is to avoid this perceived 
complexity and responsibility that some translators of ancient poetry resort to the prosaic form in 
their translation. Due to the nature of the Georgian language, in terms of poetic translation, a 
Georgian translator faces a more difficult task than a translator in any European language. 

European languages, because of their syllabic-tonal composition, are closer to the principles of the 
Greek metric system. However, since Georgian poetry is based mainly on the syllabic principle, and 
tonality has almost no role here, it is necessary to find a different metric solution. For such a 
solution, Georgian translators considered a verse of fifteen syllables to convey Homer's metric 
measure - dactylic hexameter. This structure is quite dynamic and is often used by Georgian 
translators or poets. However, it should be noted that this measurement becomes monotonous in 
the translation of long poems, as it precludes the possibility of shifting the syllabic segments within 
each verse, i.e., giving variety to the internal structure of the verse.  

The sixteen-syllable structure used by Rustaveli, which for some reason most Georgian translators 
avoided, is much closer not only to the Homeric number of syllables, but also to its internal 
structure and to the probable hexametric line by which poetry was created in the archaic and 
classical epochs. The structure of the Greek hexameter is quite close to the verse-building principle 
of Rustaveli’s shairi. But Greek poetry is also characterized by the length of the syllables, which 
allowed the epic creator of antiquity to alternate metrically identical rows of twelve to seventeen 
syllables and, in metric terms, to add variety to the text. 

In this paper, I will substantiate the proposition that, when translating Greek dactylic hexameter, 
it is better to employ both the traditional fourteen-syllable structure used for translating Georgian 
epic texts, as well as Rustaveli’s sixteen-syllable structure. This allows the Georgian translation to 
be as close as possible to the composition of the ancient epic and avoids the risk of monotony in the 
translation of longer texts. 

Keywords: Greek poetry, Dactylic hexameter, Iliad, Homer, Poetic translation. 
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შესავალი 

ანტიკური პოეზიის ევროპულ ენებზე თარგმნას, როგორც ცნობილია, უკვე საკმაოდ 
ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ლექსთწყობის ანტიკური სისტემა და 
ძირითად ევროპულ ენებში არსებული სისტემები პრინციპულად განსხვავდება 
ერთმანეთისგან, შეიძლება ითქვას, რომ  არაერთმა ევროპულმა ენამ მონახა ამა თუ იმ 
ანტიკური საზომის ის ეკვივალენტები, რომლებიც გადმოსცემენ დაქტილურ ჰექსამეტრს, 
იამბურ ტრიმეტრს, ელეგიურ დისტიქს, ტროქეულ ტეტრამეტრს, სხვადასხვა მელიკურ 
საზომს და ა. შ.  

ნაშრომში შევეცდებით, განვმარტოთ, თუ რა განაპირობებს ჰომეროსისეული საზომის 
თავისებურებებს. აგრეთვე, მიმოვიხილავთ, როგორია ჰომეროსის ევროპულ ენებზე 
თარგმნის ისტორია და პრინციპები და, მათგან განსხვავებით, რა პრობლემები დგას 
ქართველი მთარგმნელების წინაშე ანტიკური პოეზიის ერთ–ერთ არაინდოევროპულ 
ენაზე გადმოტანისას. ენაზე, რომელშიც მრავალი ინდოევროპული ენისთვის 
დამახასიათებელი ექსპირატორული და დინამიკური მახვილი არ არსებობს და რომელსაც 
არც მარცვალთა სიგრძე–სიმოკლე ახასიათებს.  

ნაშრომის მიზანია, გამოვავლინოთ ანტიკური ეპოსისთვის დამახასიათებელი 
დაქტილური ჰექსამეტრის ქართულად გადმოტანის ოპტიმალური ვარიანტი, რითაც 
მაქსიმალურად მივუახლოვდებით ორიგინალური ტექსტების ფორმას და, ამასთან, თავს 
ავარიდებთ იმ მონოტონურობას და ერთფეროვნებას, რაც მსგავსი სახის დიდი 
მოცულობის ეპოსს შეიძლება ახასიათებდეს.  

 

1. დაქტილური ჰექსამეტრის თავისებურებები 

დაქტილური ჰექსამეტრი, რომლითაც ჰომეროსის ეპოსია  შესრულებული, ბერძენთა 
უძველესი სალექსო ფორმაა. თავად ტერმინი - ჰექსამეტრი პირველად ჰეროდოტოსის 
თხზულებაში გვხვდება.1 პლატონი კი „სახელმწიფოში“ ამბობს, რომ ჰექსამეტრს საგმირო 
ლექსს უწოდებდა მუსიკოსი და სოფისტი დამონი.2 ჰომეროსის ეპოსის გარდა, 
დაქტილური ჰექსამეტრითაა გამართული ჰესიოდეს „სამუშაონი და დღენი“, თეოგონია“, 
აპოლონიოს როდოსელის „არგონავტიკა“, თეოკრიტოსის „იდილიები“, ლუკრეციუსის 
„საგანთა ბუნებისათვის“, ვერგილიუსის „ენეიდა“, ოვიდიუსის „მეტამოფროზები“, 
ჰორაცუსის სატირები და სხვა. 

დაქტილური ჰექსამეტრი ამ საზომს იმიტომ ეწოდა, რომ მისი თითოეული კარედი 
მოიცავს ექვს დაქტილურ ტერფს. ჰექსამეტრულ კარედში მეექვსე ტერფი კუდკვეცილია და 
მუდამ ორი მარცვლისგან შედგება. აქ პირველი მარცვალი მუდამ გრძელია, მეორე 
მარცვლის რაობა კი დამოკიდებულია მის კვანტიტატზე - ის შეიძლება იყოს როგორც 
გრძელი, ისე მოკლე. ამიტომაც, ეს ბოლო ტერფი ხან სპონდეურია: ’- -, ხანაც ქორეული: ’- 
�. ხმის მეტრული ამაღლება, ანუ არსისი ჰექსამეტრში ყოველთვის ტერფის პირველ 

                                                            
1 ჰეროდოტოსი, ისტორია, I, 47.   
2 პლატონი, სახელმწიფო, 400. 
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ნაწილზე მოდის, შესაბამისად,  თითოეულ კარედში ექვსი არსისია. დაქტილური 
ჰექსამეტრის სქემა ასეთია: 

’- � � | ’- � �| ’- � � | ’- � � | ’- � � | ’- � � 

რადგან გრძელი მარცვალი თავისი მუსიკალური ოდენობით ორი მოკლე მარცვლის 
ტოლია, დაქტილურ ტერფში ორი მოკლე მარცვალი შეიძლება ერთმა გრძელმა მარცვალმა 
შეცვალოს და დაქტილის ნაცვლად მივიღოთ სპონდე.3 მსგავსი შენაცვლება შეიძლება 
მოხდეს ჰექსამეტრული კარედის ყველა ტერფში, ოღონდ იშვიათად - მეხუთეში და თუ ასე 
მოხდება, მას სპონდეური კარედი ეწოდება. მარტო სპონდეური ტერფებით შექმნილი 
ჰექსამეტრი იშვიათია, ხოლო წმინდა დაქტილური ტერფებით გამართული კარედი, ან 
დაქტილ-სპონდეს მონაცვლეობა კი - ხშირი. დაქტილების სიუხვე ლექსს სიცოცხლეს 
ანიჭებს და დინამიკურს ხდის, სპონდეური ტერფებით დატვირთვა კი კარედს მძიმე 
ხასიათს აძლევს4. 

დაქტილური ჰექსამეტრი დიდი ხნის განმავლობაში იყო ბერძნული ლექსთწყობის 
მთავარი საზომი. ამიტომაც, მისი გენეზისის, სტრუქტურისა და გავრცელების საკითხით 
ჯერ კიდევ ძველი ბერძენი და რომაელი მკვლევრები ინტერესდებოდნენ. ისინი 
ხვდებოდნენ, რომ ჰექსამეტრულ კარედებში არსებული სირთულეები და 
წინაარმდეგობები შემთხვევითი არ უნდა ყოფილიყო და გაუჩნდათ მოსაზრება, რომ 
იონიურ პოეზიაში დამკვიდრებული ჰექსამეტრული საზომი უცხოური წარმოშობის უნდა 
ყოფილიყო. ამის დასადასტურებლად იმოწმებდნენ არისტოტელეს, რომელიც ძველი 
ბერძნული ენისთვის ბუნებრივ სალექსო საზომად იამბს მიიჩნევს.5  

დაქტილური ჰექსამეტრის საწყისების კვლევის შედეგად, XIX საუკუნის მკვლევრებმა 
დაასკვნეს, რომ ეს საზომი ბერძნულ პოეზიას წინაელინური კულტურული გარემოდან, 
კერძოდ კი ეგეოსური კულტურიდან უნდა აეღო.6 

ქართველმა მკვლევარმა, პანტელეიმონ ბერაძემ თავის მონოგრაფიაში „ბერძნული 
ჰექსამეტრის საწყისები“ შეისწავლა როგორც ბერძნული დაქტილური ჰექსამეტრი, ისე 
უძველესი ქართული ლექსი და დაასკვნა, რომ ეს ქართული ლექსი, „მთიბლური“ 
ექვსსტროფიანია და წმინდა დაქტილურ სისტემას წარმოადგენს. მეცნიერი აღნიშნავს, რომ 
დაქტილური რიტმი ქართულისთვის დამახასიათებელი რიტმია, ქართულ ლექსთწყობაში 
კი ჰექსამეტრული წყობის უძველესი სახის გარკვეული კვალია შემორჩენილი7.  

                                                            
3 დაქტილი: ’- � � სპონდე: ’- -. 
4 დეტალურად დაქტილური ჰექსამეტრის შესახებ იხ: ა. ურუშაძე, ბერძნულ-რომაული და ქართული მეტრიკის 
საკითხები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1980, 17 შმდ. 
აგრეთვე M.L. West, Greek Metre, Oxford, 1982, 35-39. 
5 Aristotelis, Poetica, IV. ქართულად: არისტოტელე, პოეტიკა, ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანი, „საბჭოთა ხელოვნება“, 
1976. 
6 დეტალურად დაქტილური ჰექსამეტრის წარმოშობის შესახებ იხილეთ შემდეგი შრომები: 
Th. Bergk, Uber das alteste Vesrsmass der Griechen, Freiburg, 1854, Kleine Philology. Schriften, II, 392 – 408.  
Meister, K., Die homerische Kuntsprache. L.1921. Meillet, A., Les origenes indo-europeenes des metres grecs. Paris, 1923. 
ყაუხჩიშვილი, ს., ბერძნული ლიტერატურის ისტორია, ტ. I, თბილისი, 1950, 86. 
7 გორდეზიანი, რ., შესავალი წერილი პანტელეიმონ ბერაძის წიგნისთვის „ძველი ბერძნული და ქართული 
ლექსთწყობის საკითხები“, თბილისი, 1969. 
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თანამედროვე მეცნიერებამ აღიარა, რომ დაქტილური ჰექსამეტრი ბერძნულ პოეზიას 
ეგეოსური გარემოდან ჯერ კიდევ მიკენურ ეპოქაში  უნდა აეღო.8 ფიქრობენ, რომ 
დაქტილური ჰექსამეტრის წინაბერძნული ვარიანტი ბუნებრივად გადმოსცემდა ეგეოსური 
ენების რიტმს. ჰექსამეტრის წინაბერძნულ ვარიანტს ასეთი სახე უნდა ჰქონოდა: 

’XXX | ’XXX | ’XXX | ’XXX | ’XXX | ’XXX  

    1          2         3          4         5          6  

ვარაუდობენ, რომ ჰექსამეტრის ამ სტრუქტურის ტიპოლოგიური შესატყვისი მოგვეპოვება 
ქართულ ლექსთწყობაში9. 

 

2. კლასიკურ თარგმანებად მიჩნეული ტექსტების გავლენა ჰომეროსის ეპოსის 
წაკითხვაზე 

ლექსთწყობის ანტიკური სისტემის შესაბამისი საზომის შერჩევის არცთუ ადვილი 
საკითხის გადასაჭრელად, მაგალითად, რუსულ და გერმანულ ენებში მიმართავენ 
მახვილიანი და უმახვილო მარცვლების იმ თანმიმდევრობით გამოყენებას, რომლებიც 
უნდა ქმნიდნენ დაქტილური, იამბური თუ სხვა ტერფების ადეკვატურობის ილუზიას. 
აქედან გამომდინარე, ეს პრინციპი გადავიდა თავად ძველი  ბერძნული და ლათინური 
პოეტური ტექსტების კითხვის პრაქტიკაზეც და დღეს, როგორც წესი, ჩვენ ჰომეროსის 
„ილიადას“ ორიგინალში რიტმული ორგანიზაციის თვალსაზრისით ზუსტად ისევე 
ვკითხულობთ, როგორც მის რუსულ თუ გერმანულ პოეტურ თარგმანს. ასე მაგალითად, 
„ილიადის“ I სტრიქონი გნედიჩის ბრწყინვალე რუსულ თარგმანში ასე ჟღერს: 

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына 

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: 

Многие души могучие славных героев низринул 

В мрачный Аид и самых распростер их в корысть плотоядным 

Птицам окресным и псам (совершалася Зевсова воля). 

გერმანელი მთარგმნელის, იოჰან ჰეინრიხ ფოსის მიერ თარგმნილი ვარიანტი ასეთია: 

Singe, Göttin den Zorn des Peleussohnes Achilleus – 

den Verderben bringenden -, der unzählige Schmerzen den Achaiern bereitete, 

und viele Seelen von starken Helden dem Hades vorwarf, 

sie selbst aber zur Beute den Hunden und allen Vögeln 

machte; und so erfüllte sich der Ratschluss des Zeus. 
                                                            
8 Lesky, A., Geschichte der griechischen Literatur; Franke Verlag, Bern und München, 1963, 77; Marot, K., “Der 
Hexameter”, Acta ant. Acad. Scient, Hungar, VI fasc, ½, 1958; Idem, Die Anfange der griechischen Literatur. Budapest, 
1960, 212. 
9 Гордезиани, Р., Проблемы гомеровского эпоса, Тбилиси, 1978, 228-242. 
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ხოლო ტექსტის ბერძნული ორიგინალი ასე გამოიყურება: 

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε, 
πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή10. 

თუკი საკითხს ორიგინალი ტექსტისა და თარგმანის სრული შესაბამისობის პრინციპიდან 
შევხედავთ, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ერთმანეთისგან დიამეტრალურად 
განსხვავებულია ის, თუ როგორ კითხულობდნენ ძვ. ბერძნები ჰექსამეტრით გამართულ 
ჰომეროსის ეპოსს და როგორ ვკითხულობთ მას დღეს.  

დღეისათვის დაქტილური ჰექსამეტრის გადმომცემი სტრიქონების წაკითხვის 
რეკონსტრუქციის მრავალი ცდა არსებობს, რომლებიც მარცვალთა სიგრძე-სიმოკლესა და 
მუსიკალურ მახვილს ეფუძნება.  თუ ამ რეკონსტრუქციებს გავითვალისწინებთ და 
აღვიქვამთ, დაახლოებით როგორ ჟღერდა ამ საზომით გამართული სტრიქონები ძველ 
საბერძნეთში, ნათელი გახდება, თუ რამდენად დიდი დაძაბვა სჭირდება ჩვენს სამეტყველო 
აპარატს, რომ ჰომეროსის ტექსტი წაიკითხოს მარცვალთა სიგრძე-სიმოკლისა და სამი 
ტიპის მუსიკალური მახვილის ჟღერადობის სრული დაცვით. ამიტომ, უნდა აღინიშნოს, 
რომ თანამედროვე ადამიანის საარტიკულაციო სისტემა არ არის მზად, ძველი ბერძნული 
პოეტური თუ პროზაული ტექსტები ისევე ააჟღეროს, როგორც ამას თავად კლასიკური 
ეპოქის ბერძნები აკეთებდნენ. 

3. პოემის ინგლისურენოვანი თარგმანები 

უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპელი მკითხველი, ქართველი მკითხველისაგან განსხვავებით, 
განებივრებულია მსოფლიო ლიტერატურული შედევრების თარგმანის მრავალფეროვანი 
არჩევანით. აუდიტორიის სიდიდიდან და მთარგმნელთა მრავალრიცხოვნებიდან  
გამომდინარე, მას აქვს საშუალება, „ილიადისა“ და „ოდისეის“ ზოგიერთ ენაზე არსებული 
მრავალრიცხოვანი თარგმანიდან აირჩიოს მისთვის ყველაზე უფრო მისაღები და მოსაწონი 
ვარიანტი.  

ინგლისურ ენაზე „ილიადა“ ყველაზე მეტჯერაა თარგმნილი - მისი რაოდენობა ორასს 
აღემატება. მათ შორისაა როგორც პროზაული, ისე პოეტური თარგმანები. არსებობს 
პოემათა არასრული თარგმანებიც, რომლებსაც მკვლევართა დიდი ნაწილი 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.  

საინტერესოა, რომ ილიადის ინგლისურად თარგმნის პირველი მცდელობა XVII საუკუნის 
პოლიტიკოსს, არტურ ჰოლს ეკუთვნის. მან პოემის პირველი ათი სიმღერა ფრანგულიდან 
თარგმნა და 1581 წელს ლონდონში გამოსცა. პოემა პოეტურადაა თარგმნილი და მისი 
პირველი სტრიქონები ასე ჟღერს:  

                                                            
10 Homer, “Iliad“, Homeri Opera, T. I-II, Ed. D. B. Monro, Th. W. Allen, Oxford 1920. 
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I Thee beseech, O Goddesse milde, the hatefull hate to plaine, 

Whereby Achiles was so wrong and grewe in suche disdaine. 

პოემის პირველი სრული ინგლისურენოვანი თარგმანი ბერძნული ენიდან კი პოეტსა და 
დრამატურგს, ჯორჯ ჩეპმანს ეკუთვნის, რომელიც 1616 წელს ლონდონში გამოიცა. მისი 
თარგმანი ასე იწყებოდა: 

Achiles’ banefull wrath resound, O Goddesse, that imposd 

Infinite sorrowes on Greeks, and many brave soules losd. 

ჩეპმანმა „ილიადასთან“ ერთად, „ოდისეაც“ თარგმნა. ჰომეროსის ეპოსის მისეული 
თარგმანები დღემდე ერთ-ერთ საუკეთესოდ ითვლება.  

ჩეპმანს „ილიადის“ საუკეთესო მთარგმნელის ტიტულში დაახლოებით ერთი საუკუნის 
შემდეგ შეეცილა პოეტი ალექსანდრ პოპი, რომლის თარგმანი ეტაპობრივად გამოდიოდა 
1715-1720 წლებში. თუმცა, იმდროინდელ კრიტიკოსთა მაღალი შეფასების მიუხედავად, 
ზოგიერთი მაინც საყვედურობდა პოპს, რომ მისი ლექსი, მართალია, ხარისხიანი პოეზია 
იყო, მაგრამ მას ნაკლები საერთო ჰქონდა ჰომეროსთან. როგორც ჩანს, კრიტიკოსთა 
ნაწილისთვის ამოსავალი წერტილი ტექსტის ორიგინალთან მიახლოებული თარგმანი 
იყო.  

XX საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთსო მთარგნელად რიჩმონდ ლატიმორს მიიჩნევენ, რომლის 
„ილიადამ“ მზის სინათლე 1951 წელს იხილა. მის დამსახურებად ასახელებენ არა მხოლოდ 
ბრწყინვალე ენასა და სტილს, არამედ იმ მეტრულ სისტემას, რომელიც მან მოძებნა 
ჰომეროსის სალექსო საზომის გადმოსატანად. მისი „ილიადის“ პირველი სტრიქონები ასე 
ჟღერს: 

Sing, goddess, the anger of Peleus’s son Achileus 

And it’s devastation, which put pains thousandfold upon the Achaians. 

ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი და მკითხველისთვის გასაგებ ენაზე შესრულებული 
თარგმანი გახლავთ 2015 წელს გამოცემული კლასიკოსი ფილოლოგისა და სცენარისტის, 
კაროლინ ალექსანდერის თარგმანი. ის ცდილობს, მაქსიმალურად ზუსტად გადმოსცეს არა 
მხოლოდ შინაარსი და შეინარჩუნოს ჰომეროსის ეპოსისთვის დამახასიათებელი თხრობის 
მანერა, არამედ გადმოიტანოს ავტორისეული პოეტურ სახეები და ეპითეტები. 
მთარგმნელს არ ავიწყდება თანამედროვე მკითხველი და მიუხედავად იმისა, რომ 
ალექსანდერის თარგმანი პოეტურ პროზას გვთავაზობს და მიმაჩნია, რომ სალექსო 
საზომის გადმოტანის თვალსაზრისით ეს არ გახლავთ საუკეთესო თარგმანი, ის მაინც 
პოპულარულია საზოგადოებაში. მისი „ილიადა“ ამგვარად იწყება: 

Wrath – sing, goddess, of the ruinous wrath of Peleus’ son Achilles, 

That inflicted woes without number upon the Achaeans. 

ბესტსელერად ქცეული ინგლისურად თარგმნილი ვერსია  რობერტ ფაგლესს ეკუთვნის, 
რომელმაც თანამედროვე და ძველი ენა მხატვრულად შეუხამა ერთმანეთს და პოემა 
დღევანდელი მითხველისთვის გახადა გასაგები ისე, რომ მაქსიმალურად შეუნარჩუნა 
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სიძველის ელფერიც. ფაგლის თარგმანი 1990 წელსაა გამოცემული და მის მიხედვით 
პოემის დასაწყისი ასე გამოიყურება: 

Rage – Goddess, sing the rage of Peleus’ son Achilles, 

murderous, doomed, that cost the Achaeans countless losses. 

პოემის ჯერ-ჯერობით უკანასკნელი ინგლისური თარგმანი კი  კალიფორნიის 
უნივერსიტეტის გამომცემლობამ 2015 წელს გამოსცა. მთარგმნელი ბრიტანელი კლასიკოსი 
ფილოლოგი პიტერ გრინია. მისი თარგმანი ამგვარად ჟღერს: 

Wrath, goddess, sing of Achilles Peleus’ son’s 

Calamitous wrath, which hit the Achaians with countless ills. 

აშკარაა, რომ ილიადის ინგლისურენოვანი მთარგმნელები, ისევე, როგორც ჰომეროსის 
ეპოსის სხვადასხვა ენაზე გადატანის მსურველები, საუკუნეების განმავლობაში ეძებენ 
შესაფერის ფორმებს, ადეკვატურ სალექსო საზომებს თუ შესაბამის ენას, რაც მათ 
მკითხველს მაქსიმალურად ახლოს მიიყვანს ევროპული ლიტერატურის ამ ყველაზე 
მნიშვნელოვან ტექსტთან. 

4. „ილიადის“ ქართულად თარგმნის პირველი ცდები 

თავდაპირველად, უნდა აღინიშნოს ის, რომ საქართველოს, რომელიც ანტიკურ სამყაროში 
განსაკუთრებით ცნობილი იყო ორი რეგიონით – ბერძნული მითების წყალობით 
უკვდავყოფილი კოლხეთით და იბერიით – სულ ცოტა, ძვ. წ. აღ. II ათასწლეულიდან 
ურთიერთობები ჰქონდა ეგეიდასთან. გვაქვს საფუძველი, ვიფიქროთ, რომ ანტიკურ 
ეპოქაში აქ არამცთუ იცნობდნენ ბერძენ პოეტებს, არამედ ეს ავტორები სკოლებშიც კი 
ისწავლებოდა. ამაზე მიგვანიშნებს იბერიის დედაქალაქ მცხეთაში აღმოჩენილი 
გვიანანტიკური პერიოდის სასკოლო პენალი, რომელზეც მუზებთან ერთად გამოსახული 
იყო ჰომეროსი, მენანდროსი და დემოსთენე, შესაბამისი იდენტობის დამადასტურებელი 
წარწერებით. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ ისევე, როგორც ბიზანტიაში, 
საქართველოშიც ანტიკური ლიტერატურისადმი ინტერესი შუა საუკუნეებშიც 
გადმოვიდა. განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ე.წ. სანიმუშო, პარადიგმატულ 
ავტორებს შორის სახელდებოდა ჰომეროსი, რომლის ძლიერი გავლენა შეინიშნება ძველ 
ქართულ მწერლობაში და რომლის პოემათა გათვალისწინებას XII საუკუნის დიდი 
ქართველი პოეტის – შოთა რუსთაველის მიერ არ გამორიცხავენ ან, ხშირ შემთხვევაში, 
ადასტურებენ თანამედროვე რუსთველოლოგები.  

განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ ძველ ქართულ ლიტერატურაში გვაქვს ცდა, 
დაქტილური ჰექსამეტრით გამართული ჰომეროსის სტრიქონებს მოეძებნოს ქართული 
ეკვივალენტი.  

XI საუკუნის ქართველი მოღვაწე, ეფრემ მცირე დაქტილური ჰექსამეტრის ერთ სტრიქონს 
თარგმნის ოცმარცვლიანი ფისტიკაურით, რომელიც ოთხ თანაბარ ტერფადაა დაყოფილი 
და მარცვლების რაოდენობის მიხედვით ასე გამოიყურება: 5+5+5+5 
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სამწუხაროდ, ბიზანტიის დაცემამ და ევროპასთან კავშირების გაწყვეტამ ქართულ 
ლიტერატურაში რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში არსებითად შეაჩერა ევროპასთან 
ლიტერატურული ურთიერთობის საუკუნეების განმავლობაში არსებული ტრადიცია. 
ანტიკურ ავტორებს ინსპირაციის წყაროდ ჩაენაცვლნენ აღმოსავლური პოეზიის 
კორიფეები. კავშირების აღდგენა იწყება XIX საუკუნიდან და შესაბამისად, ამავე პერიო-
დიდან  განახლდა ჰომეროსის ქართულად გადმოტანის ცდები. სწორედ  XIX საუკუნის 
დასაწყისში ი. გარსევანიშვილს ჰქონდა „ოდისეისა“ და „ილიადის“ თარგმნის მცდელობა.  

5. „ილიადის“ თანამედროვე ქართული თარგმანები 

ჰომეროსის თარგმნის საკითხი XX საუკუნეში დაგვირგვინდა იმით, რომ „ილიადა“ 
პოეტურად ითარგმნა რომან მიმინოშვილის მიერ, ხოლო  „ოდისეა“ – როგორც პოეტურად, 
ასევე პროზაულად. პოეტური თარგმანის ავტორია პანტელეიმონ ბერაძე, ხოლო 
პროზაული თარგმანი შეასრულეს თამაზ ჩხენკელმა და ზურაბ კიკნაძემ.  

რაც შეეხება XXI საუკუნეს, მან ქართულად შემოგვთავაზა „ილიადის“ ლევან 
ბერძენიშვილისეული პროზაული თარგმანი და ჩემ მიერ შესრულებული პოეტური 
თარგმანი, რომელიც „ილიადის“ თერთმეტი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენის თარგმანს 
მოიცავს, თავისი კომენტარებით. თარგმანები პარალელური ბერძნული ტექსტითა და 
შესაბამისი სცენის ლიტერატურათმცოდნეობითი ანალიზითაა წარმოდგენილი.  

ტექსტის სრული სახით თარგმანზე დღემდე ვმუშაობ, ამიტომაც, თავს ნებას მივცემ, 
ყურადღება შევაჩერო იმ რამდენიმე მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რაც ჰომეროსის პოეტუ-
რად თარგმნისას ქართველი მთარგმნელების, მათ შორის ჩემ წინაშეც იჩენს ხოლმე თავს.  

6. დაქტილური ჰექსამეტრის ქართულ ენაზე გადმოტანის ტრადიციული და 
ნოვატორული პრინციპები 

დიდი ხნის განმავლობაში მიჩნეული იყო, რომ ჰომეროსის პოეტურად თარგმნის ყველა 
მსურველისთვის მისი კლასიკური გერმანული თუ  რუსული თარგმანები ერთგვარ ნორმას 
წარმოადგენდნენ, რამდენადაც იგულისხმებოდა, რომ ისინი თავიანთი სილაბურ–
ტონური ლექსთწყობით ყველაზე მეტად უახლოვდებოდნენ ძვ. ბერძნული მეტრული 
ლექსთწყობის პრინციპებს. ამასთან, რადგან ქართული ლექსი მხოლოდ სილაბურ 
პრინციპზე იყო აგებული და აქ ტონალობას, პრაქტიკულად, არავითარი როლი არ 
ეკისრებოდა, საჭირო იყო რაღაც გამოსავლის მონახვა. მთარგმნელთა უმეტესობისთვის 
ამგვარ გამოსავლად პოპულარული ქართული 14 მარცვლოვანი ლექსის გამოყენება იქცა. 
მართლაც, როგორც „ილიადის“, ისე „ოდისეას“ სრული ტექსტის  პოეტური თარგმანები ამ 
საზომითაა შესრულებული, სადაც ტერფები ასე ნაწილდება: 5+4+5. 

ეს სტრუქტურა საკმაოდ დინამიკურია და ძალზე ხშირად გამოიყენება ქართულ პოეზიაში, 
როგორც ეპიკური, ისე დრამატული ნაწარმოებების თარგმნისას. მას არაერთგზის 
მიმართავენ აგრეთვე ქართველი ლირიკოსები. მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ 
მისი სტრუქტურა დიდი პოემების თარგმნისას მაინც მონოტონური ხდება, რადგან თავად 
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ეს სტრუქტურა საკუთარ თავში გამორიცხავს ტერფების გადანაცვლების, შესაბამისად, 
ლექსის მუსიკის ვარირების შესაძლებლობას. 

სამწუხაროდ, დღემდე ქართველი მთარგმნელები თავს იკავებენ ჰომეროსის თარგმანისას 
რუსთაველთან გამოყენებული 16 მარცვლოვანი ლექსისგან, რომელიც არამარტო 
მარცვალთა რაოდენობით, არამედ თავისი აღნაგობითაც გაცილებით უფრო ახლოსაა იმ 
სავარაუდო ჰექსამეტრულ სტრიქონთან, რომლითაც იქმნებოდა არქაულ თუ კლასიკურ 
ეპოქაში ეპიკური პოეზია.   

შევეცდები, განვმარტო ეს მოსაზრება.  რუსთაველი გამოიყენებს ე.წ. დაბალ შაირს, 
რომელიც სტრუქტურა ასეთია: 2+3+3 / 2+3+3 – „იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან 
სვიანი“. შესაბამისად, აქ დაცულ 16 მარცვლოვან ლექსში წარმოდგენილია 6 ტერფი – 
თითოეული 2 ან სამმარცვლოვანი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ რუსთაველის პოემის 
ნახევარზე მეტი გამართულია დაბალი შაირით, რომელშიც მეტრულ სეგმენტებს ქმნიან 
სხვადასხვა რაოდენობის მარცვალთა შემცველი სიტყვები. 16 მარცვლოვანი სტრიქონი 
იყოფა ორ ნაწილად - 8/8. თითოეულ ნაწილში შემდეგი სტრუქტურა დომინირებს: 3+5 / 
3+5. როგორც ცნობილმა ქართველმა ენათმეცნიერმა - გიორგი წერეთელმა შენიშნა, ამ 
შემთხვევაში ქართული ლექსის სტრუქტურა, გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად, 
გამოიყენებს „ოქროს კვეთის“ (golden section) პრინციპს, რომლის არსიც შემდეგში 
მდგომარეობს: მცირე ნაწილი ისე შეეფარდება დიდს, როგორც დიდი მთელს და ეს 
შეფარდება ყოველთვის გვაძლევს რიცხვს 1.6. ადვილი შესამჩნევია, რომ ჩვენ მიერ ამჟამად 
მსჯელობის საგნად ქცეულ სტრიქონში რიცხვების შეფარდება სწორედ ამ სურათს 
გვაძლევს: 5:3=1.6 და 8:5=1.6 ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ რუსთაველთან 
გამოყენებული ეს სალექსო სტრუქტურა გამოირჩევა თავისი საგანგებო პროპორციითაც.  

ბერძნული ჰექსამერტის აგებულება ამ პრინციპთან საკმაოდ ახლოსაა. თუმცა, რადგან 
ბერძნულს მარცვალთა სიგრძე – სიმოკლეც ახასიათებს, ეს ბერძენ ეპიკოს პოეტს აძლევს 
საშუალებას, მეტრული თვალსაზრისით აბსოლუტურად იდენტური, 12–დან 17 
მარცვლამდე რაოდენობის შემცველი სტრიქონები შეუნაცვლოს ერთმანეთს. შესაბამისად, 
16 მარცვლოვანი ლექსის რეგულარული გამოყენება ქართულ თარგმანში მკითხველს, 
ერთი მხრივ, რუსთაველის პოემის ასოციაციას გაუჩენს, ხოლო მეორე მხრივ, ერთგვარი 
მონოტონურობის განცდას შეუქმნის. შესაძლოა, ეს ყოფილიყო მიზეზი იმისა, რომ 
ქართველი მთარგმნელები ჰექსამერტის ქართულად გადმოტანისას 16 მარცვლოვანი 
ლექსის გამოყენებას არიდებდნენ თავს.  

ვფიქრობ, საკმარისია, თარგმანში მივმართოთ 14 და 16 მარცვლოვან სალექსო სტრიქონთა 
მონაცვლეობის პრინციპს, რომ პოემის ქართული ტექსტის მონოტონურობა აშკარად 
შემცირდება. ხოლო თავად თარგმანი, თავისი პროზაულ ინტონაციაში გარდამავალი 
პოეტური ფორმით, ჰომეროსის ეპიკური ენასთან უფრო შესაბამისი იქნება. სწორედ ამ 
პრინციპის გამოყენებით შევადგინე ჩემი ხსენებული კრებული და ქართველ მწერალთა და 
მთარგმნელთა ფართო წრეში მისმა განხილვამ გადამაწყვეტინა, რომ ამ სახით 
გამეგრძელებინა „ილიადის“ ახალი პოეტური თარგმანი ქართულ ენაზე.  
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იმის გასარკვევად, თუ როგორ ჟღერს ტრადიციული ფორმით გადმოტანილი „ილიადის“ 
სტრიქონები ქართულად იმ ფორმით, როგორც მე შევთავაზე მკითხველს, მოვიყვან 
მაგალითს: 

1.რისხვა მიმღერე, ქალღმერთო, პელევსის ძის - აქილევსის,  

რამაც აქაველთ მრავალი უბედურება არგუნა, 

ბევრი მამაცი მეომრის სული ჰადესში ჩაგზავნა,  

განგმირულ გმირთა გვამები ფრინველების და ძაღლების  

5.საჯიჯგნად რომ გაიმეტა. თვით ზევსის ნება აღსრულდა. 

რომელმა ღმერთმა გადაჰკიდა ასე ერთმანეთს? 

ზევსის და ლეტოს ძემ, ლეტოზე განრისხებულმა  

ჯარს მოუვლინა დამღუპველი ავადმყოფობა, 

რადგან ატრიდმა ქურუმ ქრისეს არ სცა პატივი11. 

როგორც ხედავთ, თარგმანის პირველი ხუთი სტრიქონი თექვსმეტმარცვლიანი სალექსი 
საზომითაა გამართული, მომდევნო სტრიქონები კი - თოთხმეტმარცვლიანით. ამას კი 
განაპირობებს პოემის თხრობაში წარმოდგენილი მკვეთრი რიტმული გარდატეხა, 
რომელიც მინდოდა, ქართულადაც ყოფილიყო შესამჩნევი.  

შესაბამისად, მთელი ტექსტის თარგმნის პროცესში ვცდილობ, ეს ორი საზომი ერთმანეთს 
შევუნაცვლო არა ქაოტურად, არამედ სრულიად ბუნებრივად და ადეკვატურად. ანუ, 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამას თავად „ილიადის“ ბერძნული დედანი მოითხოვს, ეს იქნება 
ჰექსამეტრით ან ტექსტის შინაარსით გამოწვეული ცვლილებები, თუ ავტორისა და 
პერსონაჟების სიტყვების ურთიერთმონაცვლეობა.  

 

დასკვნა 

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში საქართველოში ძალზე ინტენსიური მუშაობა 
მიმდინარეობს ანტიკური ავტორების, მათ შორის პოეტური ტექსტების ქართულად 
თარგმნის მიმართულებით.  ამიტომ, სხვადასხვა მეტრული სტრუქტურისთვის 
ეკვივალენტების მონახვის ცდები ერთობ მრავალფეროვანია. ამის გათვალისწინებით, 
შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ანტიკური პოეზიის ქართულად თარგმნის პრინციპები 
თავისი დაუოკებელი ძიებების პათოსით უთუოდ საინტერესო სიტყვას იტყვის 
მთარგმნელობით პრაქტიკაში. ხოლო რაც შეეხება დაქტილურ ჰექსამეტრს, მისი ქართულ 
ენასთან შესაბამისობაში მოყვანა 16 და 14 მარცვლიანი სალექსო საზომის შენაცვლებით 
ჭრის იმ პრობლემას, რომელიც წლების განმავლობაში იდგა ქართველი მთარგმნელის 
წინაშე, რადგან ამ საზომით დაწერილია არა მხოლოდ ჰომეროსის უკვდავი ეპოსი, რომლიც 
ისევ ელის ახალ სიცოცხლეს, ახალი ქართული თარგმანების სახით, არამედ სხვა ანტიკურ 
ავტორთა დიადი ქმნილებებიც. 

  
                                                            
11ნიჟარაძე, ქ., „სცენები ილიადიდან“, გამომცემლობა ლოგოსი, 2014. 
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ანტიკური წყაროები მიკენური ეპოქის ბერძენთა შესახებ 

 

ლელა ჩოთალიშვილი 

ფილოლოგიის დოქტორი, 

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი  

 

აბსტრაქტი 

ანტიკურ წყაროთა მიხედვით, მიკენურ ეპოქაში ეგეიდა ცივილიზაციების მნიშვნელოვან 
კერას წარმოადგენდა. სწორედ ამ ხანას მიაკუთვნებდნენ ბერძნები ყოველივე იმას, რაც მათ 
თავიანთ წარსულში ყველაზე უფრო გამორჩეულად მიაჩნდათ და რაც საერთო ბერძნული 
თვითშეგნების ფორმირების უმთავრეს საფუძვლად იქცა. ანტიკური ხანის ავტორების 
გადმოცემით, ეგეოსის ზღვის აუზში მოსახლეობდნენ როგორც ბერძნული, ასევე არაბერ-
ძნული ტომები. უკვე ჰომეროსის ეპოსში დასტურდება საკმაოდ სრული ინფორმაცია იმის 
შესახებ, თუ ვინ წარმოადგენდნენ საკუთრივ ბერძნულ ტომებს ბრინჯაოს ხანაში. 

ვფიქრობ, ანტიკური პერიოდის წყაროებზე დაყრდნობით შეგვიძლია, გარკვეულწილად 
აღვადგინოთ ბრინჯაოს ხანის ეგეიდის გეოგრაფიული თუ პოლიტიკური სივრცე. 
შევეცდებით, ვაჩვენოთ, თუ როგორ აღიქვამდნენ კლასიკური ეპოქის ბერძნები ეგეიდაში 
არსებულ ეთნიკურ,  კულტურულ თუ პოლიტიკურ სიტუაციას. ამ თვალსაზრისით ასევე 
საინტერესო იქნება B ხაზოვან წარწერებსა და ძველ აღმოსავლურ წერილობით 
დოკუმენტებში დადასტურებული ტოპოგრაფიული მონაცემების ანალიზი, რაც 
დაგვეხმარა იმის დადგენაში, თუ რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ანტიკურ წყაროებში 
წარმოდგენილი სურათი. 

B ხაზოვან წარწერებში, ეგვიპტურ და ხეთურ წერილობით დოკუმენტებში 
დადასტურებულ ტოპოგრაფიულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ასევე არქეოლოგიური 
მასალის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანტიკურ წყაროებში წარმოდგენილი 
ეგეიდის გეოგრაფიული სივრცე ძირითადად რეალურია და, თუ ბერძენ ავტორთა 
მონაცემები არ არის იდენტური ბრინჯაოს ხანის საბერძნეთისა და მცირე აზიის 
გეოგრაფიული თუ პოლიტიკური სიტუაციის, არცაა გასაკვირი, რადგან არ უნდა 
დაგვავიწყდეს, რომ ელინისტური თუ კლასიკური ხანის საბერძნეთი მიკენურ სასახლეთა 
კულტურისაგან საუკუნეებით არის დაშორებული. ეს, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობდა 
ინფორმაციის დამახინჯებას, შეცვლას და, აქედან გამომდინარე, უზუსტობას. 

საკვანძო სიტყვები: მიკენური ეპოქა, ბერძნული ტომები, ანტიკური პერიოდის წყაროები, 
ხეთური და ეგვიპტური წერილობითი დოკუმენტები. 
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Abstract 

According to Ancient sources, Aegeis was an importan home for various civilizations in the 
Mycenaean age. Everything that Greeks considered exceptional in their own history or played a 
fundamental role in the development of their common consciousness was attributed by them to 
this epoch. According to the works of Ancient authors, both non-Greek and Greek peoples were 
populated in Aegeis. The complete information identifying specifically Greek tribes in the Bronze 
Age can already be found in the epic of Homer.  

I believe it is partially possible to reconstruct the geographical and political situation of Aegean 
territory during the Bronze Age based on Ancient sources. We will try and examine the perception 
of ethnic, cultural and political situation of Aegeis by the Greeks in the Bronze Age. In this light it 
would be also interesting to perform the comparative analysis of topographical data preserved in 
Linear B inscriptions and Ancient Near Eastern written sources. This would aid us in deciding how 
real is the picture presented in the Ancient works. 

On the account of Linear B inscriptions, the topographical data preserved in the Egyptian and 
Hittite documents, and the archaeological material, it can be said that the geographical situation 
presented by the Ancient sources is mostly real. However, it would not be at all surprising if the 
records written by Ancient Greeks were not completely in accord with the geographical and 
political situation of Greece and Middle East in the Bronze Age, considering the significant time 
difference between the Mycenaean palace culture and Hellenistic and Classical Greece. This detail 
would undoubtedly contribute to the alteration and, hence, the imprecise nature of the 
information.  

Keywords: Mycenaean epoch, Greek tribes, Ancient sources, Hittie and Egyptian written sources. 

 

შესავალი 

ბრინჯაოს ხანის ეგეიდის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის შესახებ 
მსჯელობისათვის დიდი ხნის განმავლობაში ერთადერთ წყაროს წარმოადგენდა ანტიკური 
ტრადიცია, ძველ ბერძენ და რომაელ ავტორთა ცნობები ე. წ. ელინთა ლეგენდარული 
წარსულის შესახებ. XIX საუკუნის დასასრულიდან წარმოებულმა არქეოლოგიურმა 
გათხრებმა გარკვეულწილად ნათელყო, თუ რამდენად შეესაბამებოდა ძველ ბერძენთა 
ცნობები იმ ისტორიულ და კულტურულ რეალობებს, რაც შორეულ წარსულში უნდა ყო-
ფილიყო შექმნილი აღნიშნულ რეგიონში.  

ანტიკურ წყაროთა მიხედვით, მიკენურ ეპოქაში ეგეიდა ცივილიზაციების მნიშვნელოვან 
კერას წარმოადგენდა. სწორედ ამ ხანას მიაკუთვნებდნენ ბერძნები ყოველივე იმას, რაც მათ 
თავიანთ წარსულში ყველაზე უფრო გამორჩეულად მიაჩნდათ და რაც საერთო ბერძნული 
თვითშეგნების ფორმირების უმთავრეს საფუძვლად იქცა. აქედან გამომდინარე, 
ვფიქრობთ, საინტერესო იქნება ანტიკური პერიოდის წყაროებზე დაყრდნობით ბრინჯაოს 
ხანის ეგეიდის გეოგრაფიული თუ პოლიტიკური სივრცის აღდგენა. შევეცდებით, 
ვაჩვენოთ, თუ როგორ აღიქვამდნენ კლასიკური ეპოქის ბერძნები ეგეიდაში არსებულ 
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ეთნიკურ,  კულტურულ თუ პოლიტიკურ სიტუაციას. ამ თვალსაზრისით ასევე 
მნიშვნელოვანი იქნება B ხაზოვან წარწერებსა და ძველ აღმოსავლურ წერილობით 
დოკუმენტებში დადასტურებული ტოპოგრაფიული მონაცემების ანალიზი, რაც 
დაგვეხმარა იმის დადგენაში, თუ რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ბერძნულ 
წყაროებში წარმოდგენილი სურათი.  

 

1. ბერძნული ტომები ანტიკური პერიოდის წყაროებში 

ანტიკური ხანის ავტორები ეგეოსის ზღვის აუზში ადასტურებენ როგორც ბერძენულ, ასევე 
არაბერძნულ ტომთა მოსახლეობის ფაქტს. მათი ინფორმაციით, მრავალი არაბერძნული 
წარმოშობის ხალხი თუ ტომი უკვე ბერძნებამდე მოსახლეობდა აღნიშნულ რეგიონში და 
თავად კონტინენტურ ელადაში წამყვან როლს ასრულებდა. უკვე ჰომეროსის ეპოსში 
დასტურდება საკმაოდ სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ წარმოადგენდნენ 
საკუთრივ ბერძნულ ტომებს გმირთა ეპოქაში. ამ შემთხვევაში ჩვენს ყურადღებას რამდე-
ნიმე მომენტი იპყრობს: ბერძნებს უჭირავთ კონტინენტური საბერძნეთის, ეგეიდის 
კუნძულების დიდი ნაწილი. ჰომეროსი კონკრეტულად მიგვითითებს არა მარტო ბერძენთა 
ტომების, არამედ მათი გავრცელების რეგიონების შესახებაც. ასევე მნიშვნელოვანია ის 
ფაქტი, რომ პოეტი ბერძნების აღსანიშნავად გამოიყენებს სამ განმაზოგადებელ 
სახელწოდებას: Ἀχαιοί – აქაველები, Δαναοί – დანაელები, Ἀργεῖοι – არგიველები. 
თითოეული ამ ტერმინთაგანი აღნიშნავს ბერძნულ ტომთა მთელ სიმრავლეს, რომელიც 
წარმოდგენილია კონტინენტურ საბერძნეთსა თუ ეგეოსის ზღვის კუნძულებზე. 
„ილიადას“ II სიმღერის „ხომალდთა კატალოგის“ (Il. 2. 484-877) დასაწყისში ჰომეროსი 
სთხოვს მუზებს, უმღერონ, თუ ვინ იყვნენ დანაელთა ხელმძღვანელები და მთავრები. ამის 
შემდეგ კი ჩამოთვლილია საბერძნეთის ის ოლქები თუ ქალაქები, საიდანაც წამოიყვანეს 
მეთაურებმა მებრძოლები ტროას ომში მონაწილეობის მისაღებად. მათ შორის აღსანიშნა-
ვია: ასპლედონი, ორქომენოსი, ათენი, სალამინი, მიკენი, კორინთო, კლეონე, ორნეია, არა-
ითირეა, სიკიონი, ჰიპერესია, გონოესა, ჰელენე, აიგიონი, აიგიალოსი, ჰელიკე, პილოსი, 
არენე, თრიონი, ალფეოსის ვიწრობი, აიპი, კიპარისეენტი, ამფიგენეი, პტელეონი, ჰელოსი, 
დორიონი, ბუპრასია, ელიდა, ჰირმინე, მირსინოსი, დულიხია, ეხინე, სიმე, კრაპათოსი, კა-
სოსი, კოსი, კალიდნე, ფილაკე, პირასოსი, იტონე, ანტრონი, პტელეონი, ფერე, ბოიბე, გლა-
ფირე, იაოლკოსი, მეთონე, თავმაკია, მელიბოა, ოლოძონი, ტრიკე, ითომე, ოიხალია, ორმე-
ნიონი, ასტერიონი, ტიტანოსი, ჰიპერეიის წყარო, არგისი, გირტონე, ორთე, ელონე, ოლოო-
სონი, კიფოსი, დოდონე. 

როგორც ჩანს, ჰომეროსი კარგად ხედავს ბერძენთა შორის რეგიონალური პრინციპით 
განსხვავებას, როდესაც დანაელთა სიაში სხვათა გვერდით მოიხსენიებს ხალხებს, 
რომლებიც ძირითადად იწოდებიან იმ რეგიონთა მიხედვით, სადაც მოსახლეობენ. ესენი 
არიან: ბეოტიელები, ფოკიელები, ლოკრები, ევბეელები, არგოსელები, ლაკედემონელები, 
არკადიელები, კეფალენიელები, ხალხები ეხინეს წმინდა კუნძულებიდან, ეტოლიელები, 
კრეტელები, როდოსელები, მირმიდონელები, მაგნეტები. 



201

 

 
 

ჰომეროსმა ამასთანავე მშვენივრად იცის, რომ იმ არაეალში, სადაც ბერძნები დომინირებენ, 
მოსახლეობდნენ სხვა ხალხებიც, რომელთაც პოეტი არ ასახელებს ტროას ომის 
მონაწილეთა შორის. ამ მხრივ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს „ოდისეას“ ცნობილი პასაჟი 
კრეტის ბინადართა შესახებ (Od. 19.175). „ილიადას“ მიხედვით, კუნძულ კრეტიდან 
ილიონთან გამართულ ბრძოლაში მონაწილეობენ მებრძოლები კნოსოსიდან, გორტინადან, 
ლიკტოსიდან, მილეტოსიდან, ლიკასტოსიდან, ფესტოსიდან, რიტიონიდან და სხვები, 
რომლებიც „მოსახლეობდნენ ასქალაქა კრეტაზე“ (Il. 2.649). ბუნებრივია, ჰომეროსის 
კლასიფიკაციის მიხედვით, ისინი არიან დანაელები, ანუ ბერძნები, მაგრამ „ოდისეაში“, 
ერთი მხრივ, მსჯელობაა კრეტაზე მოსახლე აქაველებზე (ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში 
იგულისხმება არა კონკრეტული ტომი, არამედ ზოგადად ბერძნები, რადგან საკუთრივ 
აქაველთა ტომს, ანტიკურ წყაროთა მიხედვით, კრეტაზე არ უცხოვრია), მეორე მხრივ, იმ 
ხალხებზე, რომლებიც არ განეკუთვნებიან აქაველებს. მათ შორის აღსანიშნავია 
არაბერძნული ტომები: ეტეოკრეტელები, პელასგები, კიდონიელები (Od. 19.175). კ. 
კრეტაზე არსებული მოსახლეობის შესახებ საუბრობს დიოდოროსიც. იგი პირველად 
ასახელებს ეტეოკრეტელებს, როგორც კუნძულის უძველეს ბინადართ, შემდეგ პელასგებსა 
და ძველ დორიელებს. მეოთხე ელემენტს ავტორი არ მოიხსენიებს რაიმე კონკრეტული 
ტერმინით, იგი განხილულია როგორც “ბარბაროსულ ხალხთა ნარევი” − μιγάδων βαρβάρων, 
რომლის სალაპარაკო ენად დროთა განმავლობაში იქცა ბერძნული (Diod. 5.80.2). 
შესაძლებელია, ამ შემთხვევაში საქმე გვქონდეს ჰომეროსის გავლენასთან, თუმცა, უნდა 
აღინიშნოს, რომ დიოდოროსი, ერთი მხრივ, საუბრობს არა ხუთ (როგორც ჰომეროსი), 
არამედ ოთხ ხალხზე, მეორე მხრივ, იგი კ. კრეტის მოსახლეობას შორის არ ასახელებს 
აქაველებს. ასევე, ჰომეროსისაგან განსხვავებით, მესამე არაბერძნულ ელემენტად 
წარმოგვიდგებიან არა კიდონიელები, არამედ μιγάδων βαρβάρων, რომელნიც, ფ. 
შახერმაიერის აზრით, შეიძლება დავაკავშიროთ „ზღვის ხალხებთან“. 12 ეს ტომები 
მონაწილეობას არ იღებენ ტროას ომში არც აქაველებისა და არც ტროელების მხარეს, ხოლო 
ტროელთა მოკავშირე პელასგები არიან არა საბერძნეთიდან, არამედ მცირე აზიაში 
არსებული დასახლება „ლარისადან“ (Il. 2.846). პელასგთა სახელთან არის ასევე 
დაკავშირებული აქილევსის სამშობლო, რომელსაც ჰომეროსი მოიხსენიებს „პელასგიკურ 
არგოსად“ − τὸ πελασγικὸν Ἄργος (Il. 2.681), თუმცა მისი ბინადარნი: ჰელენები, აქაველები 
და მირმიდონელები (და არა პელასგები) სხვა დანაელებთან ერთად იბრძვიან ტროელთა 
წინააღმდეგ. როგორც ჩანს („ილიადასა“ და „ოდისეას“ მიხედვით), მიკენურ საბერძნეთში 
კვლავ აღინიშნებოდა წინაბერძულ ტომთა დასახლებები, მაგრამ ისინი ჰომეროსის ეპოსში 
არ არიან მკვეთრად გამიჯნულნი ბერძნებისაგან (აქაველების, არგიველების, 
დანაელებისაგან), რამაც შეიძლება გვაფიქრებინოს, რომ მოცემული პერიოდისათვის ისინი 
უკვე ასიმილირებულნი იყვნენ ბერძენთა მიერ, თუმცა ამ ხალხთა წინაბერძნული 
სახელწოდებები კვლავ განაგრძობდა ფუნქციონირებას.  

შემდგომი დროის ანტიკური წყაროები აღრმავებენ მოცემულ თემას და მოგვითხრობენ 
იმის შესახებ, თუ როგორ იკავებდნენ ბერძნები სხვადასხვა ტერიტორიას ადგილობრივი 
მოსახლეობის ასიმილაციის შედეგად. თუკი ჰომეროსთან ეგეიდის მრავალ კუნძულზე, 
მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროზე არაბერძნული ტომები მოსახლეობენ, მოგვიანო 
                                                            
12 Schachermeyr, F., Die griechische Rückerinnerung im Lichte neuer Forschungen”, VÖAW, 1983, 340. 
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პერიოდის ბერძენი ავტორებისათვის აღნიშნულ რეგიონებში უკვე ცნობილია საკმაოდ 
ძლიერი ბერძნული დასახლებები (Hdt. 6.137; 1.142,149; Strab. 13.3.5; Eurip. Ion. 74; Vitr. 6.1; 
Mela 1.90; Ptol. 5.2.6; Vell.1.4.1). 

ამასთანავე, ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ ჰომეროსთან არ გვხვდება ტერმინები 
„იონიელები“, „ეოლიელები“, ხოლო დორიელებს პოეტი მოიხსენიებს მხოლოდ კუნძულ 
კრეტაზე და ისიც აქაველებისაგან გამიჯნულად (Od. 19.175-178), რაც მეცნიერებაში აზრთა 
სხვადასხვაობას იწვევს.13 შემდგომი პერიოდის ანტიკურ წყაროთა მიხედვით, დორიელთა 
შემოსვლა საბერძნეთში შედარებით გვიან პერიოდს უნდა განეკუთვნებოდეს (დაახლ. ძვ. 
წ. XII საუკუნის ბოლოსა და XI საუკუნის დასაწყისს) (Hdt. 1.56; Strab. 8.7.1). ამ ტომის 
თავდაპირველ გავრცელების არეალად მიჩნეულია ჩრდილო-აღმოსავლეთი თესალია და 
ილირიული ზღვის რეგიონი (Pind. Pyth. 1.65), საიდანაც ისინი შეიჭრნენ პელოპონესოსში, 
შემდეგ კი – ეგეოსის ზღვის კუნძულებზე (კრეტა, როდოსი, კოსი) (Hdt. 1.56). დორიელთა 
გადასახლება ჩრდილო-აღმოსავლეთ საბერძნეთის სივრციდან სამხრეთში ანტიკური 
წყაროების მიხედვით შეფასებულია, როგორც გადასვლა გმირული ეპოქიდან ისტორიულ 
ეპოქაზე (Thuk. 1.1.2). 

რაც შეეხება იონიელებსა და ეოლიელებს, ანტიკური პერიოდის ავტორთა ცნობით, ეს 
ტომები ჯერ კიდევ დორიელთა შემოჭრამდე უნდა ყოფილიყვნენ დასახლებულნი 
საბერძნეთის სხვადასხვა რეგიონში (Hdt. 7.44, 94.176; Paus.7.1.2; 9.22.3; Strab. 8.1.2; Thuk. 
7.57; Diod. 4.67), ხოლო მათი გადასვლა ზღვის გავლით თავდაპირველად ახლოს მდებარე 
კუნძულებზე, შემდეგ კი მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროზე (მილეტოსი, ეფესოსი, 
კოლოფონი, ერითრეა) მიეწერება დაახლ. ძვ. წ. XI საუკუნეს (Hdt. 1.142, 143, 146, 147; 5.65, 
66; 7.94; 8.44; Paus. 1.31.3; Vell. 1.4.1; Vitr. 6.1). 

 

2. ბერძნების აღმნიშვნელი განმაზოგადებელი ტერმინები 

როგორც ვხედავთ, ჰომეროსიდან მოყოლებული, ეგეიდაში ბერძნულ ტომთა სიმრავლის 
ფაქტი არავითარ ეჭვს არ იწვევს, მაგრამ ასევე საყურადღებოა, რომ ანტიკურ ტრადიციაში 
მოგვეპოვება, ერთი მხრივ, ცალკეულ ბერძნულ ტომთა სახელწოდებები, მეორე მხრივ კი, 
ბერძნების აღმნიშვნელი განმაზოგადებელი ტერმინები. ჰომეროსი ნათლად მიგვანიშნებს, 
რომ მრავალრიცხოვანი ბერძნული ტომები ქმნიან ერთიანობას, ხოლო ამ ერთიანობის 
აღსანიშნავად იგი გამოიყენებს შემდეგ სახელწოდებებს: Ἀχαιοί – აქაველები, Δαναοί – 
დანაელები, Ἀργεῖοι – არგიველები. (Il. 2.569; 9.37,70). შემდგომი პერიოდის ანტიკურ 
წყაროებში ამ სახელწოდებებთან დაკავშირებით დამოკიდებულება იცვლება. ჰომეროსის 
შემდეგ Ἀχαιοί უკვე იშვიათად გამოიყენება ბერძენთა განმაზოგადებელ ტერმინად. 
ჰეროდოტესთან (Hdt. 8.73) და სტრაბონთან (Strab. 8.7.2) აქაველები წარმოგვიდგებიან 

                                                            
13 Schachermeyr, F., იხ. სქ. 1, 164; Chadwick, J., “Who were the Dorians?” Parola del Passato 31 (1976): 105-131; 
Lehmann, G. A., Die mykenisch-frühgriechische Welt und der östliche Mittelmeerraum in der Zeit der “Seevölker”-
Invasionen um 1200 v. Chr. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985; Der kleine Pauly. Lexikon 
der Antike. Bd. 2., Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979, 145, 146; B. Eder, Argolis, Lakonien, Messenien vom Ende der 
myk. Palastzeit bis zur Einwanderung der Dorier, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1998, 90. 
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როგორც Ἀχαικὸν ἔθνος, ხოლო აქაიოსი განიხილება არა „ილიადას“ აქაველების, არამედ ძვ. 
წ. II ათასწლეულში აღმოცენებული იმ ბერძნული ტომის ეპონიმად, რომელიც ძირითადად 
მოსახლეობდა ჩრდილო-აღმოსავლეთ თესალიასა და პელოპონესოსის მთიანეთში. 
სახელწოდებები Δαναοί და Ἀργεῖοι დროთა განმავლობაში დავიწყებას მიეცა. ჰომეროსის 
შემდგომი მწერლები თუ პოეტები არგიველებს უწოდებენ მხოლოდ არგოსის მოსახლეობას 
(Paus. 2.14.4; Apolod. 2.1.2; Eurip. Medea 691,1248; Theokr. 15.142), რომელიც შურის გამო 
დაუპირისპირდა მიკენელებს და დაანგრია კიდეც მიკენი კლეონის დახმარებით (Strab. 
8.6.18; Paus. 2.16.5). დანაელებად (Δαναοί) აღიქმებიან არგოსელი პელასგები, რომელთაც 
დანაოსის ეგვიპტიდან არგოლოსში მისვლის შემდეგ ეწოდათ ეს სახელი (Hdt. 7.94; Strab. 
8.6.9; 5.222; Steph.Byzan. Ἀργὸς; Eurip. Nauk. frag. 228.7). 

ეგეოსის ზღვის აუზში მცხოვრებ ხალხთა აღმნიშვნელ სახელწოდებათა შორის გვიანი 
პერიოდის ანტიკურ წყაროებში ყურადღებას იპყრობს ტერმინი „მინიები“ (Μινύαι), 
რომელიც გარკვეული დროიდან თითქმის აქაველების, დანაელების ან, საერთოდ, 
ელინების სინონიმადაც გამოიყენება, თუმცა აშკარაა, რომ იგი დასაწყისში დაკავშირებუ-
ლი იყო მხოლოდ არგონავტებთან. უფრო მეტიც, შესაძლოა, თავდაპირველად 
სახელწოდება „მინიები“ მხოლოდ მინიასის უშუალო შთამომავლებზე მიუთითებდა (Sch. 
Pind. Ol. 14.5; Isth. 1.79; Paus. 9.36.31). საფიქრებელია, რომ ბერძნულ პოეტურ ტრადიციაში 
მინიების სახელი არგონავტების ეთნიკური წარმომავლობის აღმნიშვნელ ზოგად 
ტერმინად მხოლოდ ჰომეროსის შემდგომ პერიოდში იქცა,14 რადგან, როგორც აღვნიშნეთ, 
ჰომეროსი ბერძნებს მოიხსენიებს აქაველებად, არგიველებად, დანაელებად, ხოლო 
მინიებზე არაფერს გვეუბნება, თუმცა მისთვის, როგორც ჩანს, ცნობილია არგონავტთა 
ლაშქრობის შესახებ (Od. 12.69-70). ხოლო სახელწოდება „მინიების“ გამოყენება ელინთა 
(აქაველების, არგიველების, დანაელების) მნიშვნელობით შედარებით გვიან პერიოდს 
უნდა განეკუთვნებოდეს (Ovid. Met. 7.143), რადგან თვით აპოლონიოს როდოსელთან, 
მართალია, მინიათა სამშობლო ელადაა (App. Rhod. 1.336, 416; 2.414), მაგრამ მათ ავტორი 
არსად მოიხსენიებს ელინებად, აქაველებად, დანაელებად ან არგიველებად. 

როგორც ანტიკური წყაროები ვარაუდობენ, თვით ცნება „ელინი“ მიკენურ ეპოქაში ჯერ 
კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული ბერძენთა განმაზოგადებელ სახელწოდებად. Ἕλληνες და 
Πανέλληνης „ილიადაში“ დასტურდება იშვიათად და ისიც „აქაველებთან“ ერთად: “Ἕλληνες 
καὶ Ἀχαιοί” (Il. 2.684); “Πανέλληνας καὶ Ἀχαιούς” (Il. 2.530). სახელწოდება ელადა (Ἕλλας) კი 
ძირითადად დაკავშირებულია ფთიასთან, ნაწილობრივ – არგოსთან (Il. 2.683; 9.395,447,478; 
16.595; Od. 1.344; 4.726, 816; 9.496; 15.80). ამ ფაქტს შემდეგნაირად ხსნის თუკიდიდე: „ტროას 
ომამდე საბერძნეთს არაფერი გაუკეთებია საერთო ძალით და იგი ჯერ კიდევ არ 
იწოდებოდა საერთო სახელით, სახელწოდებას მას (ელადას) სხვადასხვა ტომები, 
განსაკუთრებით პელასგები, აძლევდნენ, მაგრამ, როდესაც ჰელენი და მისი ვაჟები 
ფთიოტისში გაძლიერდნენ და მათ სხვა ქალაქებიც სთხოვდნენ დახმარებას, მხოლოდ 
მაშინ ამ ტომებმა ურთიერთკავშირის წყალობით ელინები დაირქვეს, თუმცა ამ 
სახელწოდებამ დიდი ხნის განმავლობაში მაინც ვერ შეძლო სხვათა გამოდევნა“ (Thuk. 1.3). 

                                                            
14 პირველად “მინიებს” არგონავტების მნიშვნელობით ვხვდებით პინდარეს IV პითიურ ოდაში (ძვ. წ.  462). იხ. 
W. Pape, Wörterbuch der Griechischen Eigennamen, Hälf. II. F. Vieweg&sohn, 1844, 928-29. 
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ამგვარად, ანტიკურ წყაროთა მიხედვით, მიკენურ ეპოქაში ბერძნულ ტომებს ძირითადად 
ცენტრალური, ჩრდილო-დასავლეთ და ჩრდილოეთ საბერძნეთის რეგიონები ეკავათ, 
ამასთანავე, ეგეოსის ზღვის აღმოსავლეთით მდებარე კუნძულები. 

 

3. ბერძნები მიკენურ წარწერებში 

არქეოლოგიური აღმოჩენებისა და B ხაზოვანი დამწერლობის გაშიფვრის შემდეგ (1952 წ.) 
თვალნათელი გახდა, რომ ბერძნები ლეგენდარულ ეპოქაში მართლაც მოსახლეობდნენ 
კონტინენტურ საბერძნეთსა თუ ეგეოსის ზღვის კუნძულებზე, ჰქონდათ მეზობელ 
ხალხებთან კულტურული და ეკონომიკური კონტაქტები.15 ასევე არ არის გამორიცხული, 
რომ მათ ჰყავდათ საკმაოდ ძლიერი ფლოტი და შეეძლოთ ეწარმოებინათ ექსპედიციები.16 
საყურადღებოა, რომ თითქმის ყველა ის პუნქტი, რომელიც, ანტიკურ წყაროთა მიხედვით, 
ბერძნებს ეკავათ, არქეოლოგიურად დასტურდება, თუმცა „ილიადას“ კატალოგში 
ჩამოთვლილი ქალაქების ნაწილის შესახებ ჰომეროსის შემდგომმა ავტორებმა არაფერი 
აღარ იციან.17 

ყურადღებას იპყრობს ის გარემოება, რომ ჰომეროსის მიერ დასახელებული ზოგიერთი 
გეოგრაფიული პუნქტი თუ პიროვნების სახელი მიკენურ დოკუმენტებშიც აღინიშნება. 
მაგალითად: adarateja (PY Aa 785, Ab 388) შეიძლება დავუკავშიროთ ჰომეროსის  
Ἀδρήστεια-ს (Il. 2.828), aikia2rijo (PY Fn 50.4,79; 1192.15) –  Αἰγιλαός-ს (Il. 2.575), ekomeno 
(PY Cn 40.5,6) – Ὀρχομενός-ს (Il. 2.511,606), kerete (PYAn 128.3) – Κρῆτε(ς)-ს, konoso (L 548, 
Ak 626,1) – Κνωσός-ს (Il. 2.646), korito (PY Ad 921) – Κόρινθος-ს (Il. 2.570), miratija (PY Aa 
798) – Μίλετος-ს (Il. 2.648,868), paito (F 36, Ga 416) – Φαιστός-ს (Il. 2.648) და ა. შ.18 

ისიც აღსანიშნავია, რომ ჰომეროსის პოემებში დასახელებული მრავალი გეოგრაფიული 
პუნქტის სახელწოდება არ დასტურდება მიკენურ დოკუმენტებში, და პირიქით, B ხაზოვან 
წარწერებში ჩამოთვლილ არაერთ დასახლებას ჰომეროსი არ მოიხსენიებს. რ. გორდეზია-
ნის აზრით, ამ ფაქტიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გვაქვს უფლება, დავასკვნათ, რომ მიკენურ 
საბერძნეთში სხვა დასახლებები არ არსებობდა. შესაძლებელია, იმ ქალაქთა ნაწილს, 
რომელთაც ჰომეროსი ჩამოგვითვლის, სხვა, ჩვენამდე არმოღწეული, მიკენური 
დოკუმენტები ასახელებდნენ. მეორე მხრივ კი, ვერც ჰომეროსს მოვთხოვთ ყველა იმ გეო-
გრაფიული პუნქტის ჩამოთვლას, რომელიც მიკენურ სამყაროში არსებობდა და რომელიც 
B ხაზოვან წარწერებშია დადასტურებული, რადგან პოეტს თავის ეპოსში მიკენური 

                                                            
15 Schachermeyr, F., Griechische Frühgeschichte, Verlag der österr. Akademie der Wissensch., 1984, 103. 
16 გორდეზიანი, ლ., B-ხაზოვანი ტექსტების DO-E-RO ძველი სამყაროს სოციალური ისტორიის კონტექსტში, 
ლოგოსი, 1999, 51-52, 150. 
17აქაველთა კატალოგში დასახელებული 164 ადგილიდან 96 უკვე დადასტურდა არქეოლოგიური გათხრების 
შედეგად, რომელთაგან 48 მხოლოდ მიკენურ ხანაში უნდა ყოფილიყო დასახლებული. გაურკვეველია 35 
ქალაქის მდებარეობა. იხ. რ. გორდეზიანი, „ილიადა“  და ეგეოსური მოსახლეობის ისტორიისა და ეთნოგენეზის 
საკითხები, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1970,  109-110;  R. H. Simpson and J. Lazenby, The Catalogue 
of the Ships in Homer’s Iliad, Clarendon P., 1970.  
18 Georgiev, W., “L’ importance des toponymes miceniens pour les problèmes de l’ histoire de la langue grecque et l’ 
ethnogenèse des grecs”. Linguistique Balkanique 9/1 (1964): 5-39; გორდეზიანი, რ., 1970, იხ. სქ. 6, 125-126. 
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საბერძნეთის ზუსტი გეოგრაფიული აღწერა არც დაუსახავს მიზნად.19 გარდა ამისა, B 
ხაზოვანი დოკუმენტებიდან გამომდინარე, მიკენურ საბერძნეთში მიღებული უნდა 
ყოფილიყო საომარი ექსპედიციების მონაწილეთა სიების შედგენა (oka-ს ჯგუფის 
წარწერები) თითქმის ისეთივე პრინციპით, როგორც ეს „ხომალდთა კატალოგში“ 
აღინიშნება,20 რაც ერთხელ კიდევ გვიჩვენებს, თუ რამდენად ახლოსაა „კატალოგში“ 
მოცემული სურათი მიკენურ საბერძნეთში რეალურად არსებულ ვითარებასთან. 

რაც შეეხება ანტიკურ წყაროთა ცნობებს კუნძულ კრეტაზე მოსახლე სხვადასხვა ხალხის 
(როგორც ბერძნული, ისე არაბერძნული) შესახებ, სინამდვილეს უნდა შეესაბამებოდეს. 
როგორც ცნობილია, კუნძულზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩნდა საკმაოდ 
მაღალი დონის ბრინჯაოს ხანის (ძვ. წ. III-II ათასწლეულები) წინაბერძნული ცივილიზა-
ცია, რომელიც გამოირჩევა ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ კულტურული მიღწევებით. 
კუნძული კრეტა მიკენური ცივილიზაციის ფარგლებში ძვ. წ.  XIV საუკუნეში უნდა მოქცე-
ულიყო. შესაბამისად, ძვ. წ. XII საუკუნისათვის არაბერძნული მოსახლეობა კუნძულზე 
ჯერ კიდევ ვერ იქნებოდა სრულად ასიმილირებული ან განდევნილი ბერძენთა მიერ.  

 

4. ძველი აღმოსავლური წყაროები ბერძნულ ტომებთა შესახებ 

იმ ფაქტს, რომ ძვ. წ. XV-XIII საუკუნეებში მართლაც არსებობდა ბერძნულ ტომთა 
გაერთიანება, ამტკიცებს ამავე პერიოდის ძველი აღმოსავლური წყაროები, რომლებიც 
ბერძენთა აღსანიშნავად ორ ტერმინს მიმართავენ: დანაია/ტანაია და ახია/ახიავა.21 

ეგვიპტური დოკუმენტები ბრინჯაოს ხანის საბერძნეთს, როგორც ჩანს, მოიხსენიებდნენ 
შემდეგი სახელწოდებით: დანაია/ტანაია. ეგვიპტურ მასალაზე დაყრდნობით მეცნიერები 
ვარაუდობენ, რომ ყველაზე უმცირეს 1450 წლისათვის ეგვიპტელებისათვის უკვე ცნობილი 
იყო პელოპონესოსის დიდი ნაწილის არსებობა.22 ამას მოწმობს თუთმოს III-ის ანალებში 
(მმართველობის 42-ე წელი – დაახლ. 1437 წ.)მოხსენიებული დანაია.23  1986 წ. ე. ედელმა24 
გამოაქვეყნა ეგვიპტური წარწერა, რომელიც ფარაონ ამენოფის III-ის (ძვ. წ. 1390-1352) 
ტაძარში ქანდაკების კვარცხლბეკზე აღმოჩნდა. მასზე სიის სახით ჩამოთვლილია იმ ად-
გილთა სახელწოდებები, რომლებიც, სავარაუდოდ, პოლიტიკური მნიშვნელობის უნდა 
ყოფილიყო იმ პერიოდის ეგვიპტისათვის. წარწერის მარჯვენა ნახევარში, კვარცხლბეკის 
წინა მხარეს წარმოდგენილია ორი ტოპონიმი – კაფტა (სავარაუდოდ, კრეტა) და 

                                                            
19 გორდეზიანი, რ., 1970, იხ. სქ. 6, 125-126. 
20 გორდეზიანი, ლ., 1999, იხ. სქ. 5, 103-104. 
21ფ. შახერმაიერის აზრით, აღმოსავლურ წყაროებში კულტურული ნაცია მოხსენიებულია ქვეყანათა ან ქალაქთა 
და არა ხალხთა აღმნიშვნელი სახელწოდებებით (მიკენური სამყაროსაგან განსხვავებით, სადაც არ გვხვდება 
„აქაია“, სამაგიეროდ გვაქვს „აქაველი“, არც დანაელთა ქვეყანაა სადმე მოხსენიებული, მის მაგივრად 
გამოიყენება ხალხის სახელი – „დანაელები“). F. Schachermeyr, 1984, იხ. სქ. 4, 106. 
22 Haider, P. W., Griechenland-Nordafrika: Ihre Beziehungen zwischen 1500 und 600 v. Chr. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988, 15. 
23 Haider, P. W., 1988, იხ. სქ. 11, 15; G. A. Lehmann, “Umbrüche und Zäsuren im östlichen Mittelmeerraum und 
Vorderasien zur Zeit der “Seevölker”-Invasionen um und nach 1200 v. Chr. Neue Quellenzeugnisse und Befunde”, 
Historische Zeitschrift 262 (1996):1-38, 4. 
24 Edel, E., Die Orstnamenliste aus dem Totentempel Amenophis' III, Hanstein,1966, 38. 
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დანაია/ტანაია (დანაელთა ქვეყანა) როგორც თანასწორუფლებიანი „სახელმწიფოები“.25 და-
ნაელთა ქვეყნის ქალაქთა შორის მოხსენიებულია კარგად ცნობილი მიკენური ცენტრები: 
Mukanu/Mukana (მიკენი), Deqajis (*Thegwais/თებე), Misane (მესენია), Nuplija (ნაუპლიონი), 
Kutira (კითერა), Walija/Weleja (ელისი), Amukla (ამიკლია). ხოლო ტერმინ კაფტას ქვეშ ჩამო-
თვლილია შემდეგი სავარაუდო ტოპონიმები: Amniša (ამნისოსი), Bajašta (ფესტოსი), Kutunaja 
(კიდონია), Kunuša (კნოსოსი), R/Likata (ლიკტოსი).26 

თუმცა ეგვიპტური წყაროები არ იძლევიან დანაიას ძლიერების შეფასებას.27 მათგან 
განსხვავებით, ხეთური დოკუმენტები ახიავას აღიქვამენ როგორც მნიშვნელოვან, ხოლო 
რაღაც ეტაპიდან, ხეთების თანასწორ სახელმწიფოს. ახია/ახიავა პირველად ჩნდება XV-XIV 
საუკუნეთა მიჯნაზე უცნობი ხეთი მეფის მიერ მეამბოხე ვასალ მადუვათასადმი გაგ-
ზავნილ წერილში, სადაც გადმოცემულია „ახიას კაცის“, ათარსიას (შესაძლოა, 
ლეგენდარული ატრევსის), საბრძოლო მოქმედება დასავლეთ ანატოლიაში. ეს წერილი 
ახიავას წარმოგვიდგენს როგორც აგრესიულ ძალას, რომელიც ცდილობს დასავლეთ 
ანატოლიის ტერიტორიათა დაპყრობას და იქაურ მმართველთა თავის მხარეზე 
გადაბირებას. ჩვენამდე მოღწეული ხეთური კორესპონდენცია საშუალებას გვაძლევს, 
წარმოდგენა შეგვექმნას ხეთურ იმპერიასა და ახიავას შორის ინტენსიური, ხან მეგობრული, 
ხანაც მტრული ურთიერთობების შესახებ.  

1316 წელს მურსილი II (ძვ. წ. 318-1290) ანგრევს ახიავას ძირითად საყრდენს მცირე აზიაში 
– მილავანდას (მილეტოსი). საინტერესოა სეხას მეფე მანაბათარხუნთას წერილი ხეთთა 
მეფის მუვათალი II-ისადმი (ძვ. წ. 1290-1272). წერილის მიხედვით, პიამარადუმ, რომელიც 
შეიჭრა ჯერ ვილუსაში და შემდეგ ლაცბაში, გადასცა მილავანდადან წამოყვანილი ტყვეები 
თავის სიძეს, ახიავას მეფის წარმომადგენელს. ასევე აღსანიშნავია ე. წ. თავაგალავას 
წერილი (თავაგალავა იყო ახიავას მეფის ძმა = ბერძნ. ეტეოკლე).28 იგი დაწერილია 
ხათუსილი III-ის (ძვ. წ. 1265-1240) მიერ ახიავას მეფისადმი (რომლის სახელი, სამწუხა-
როდ, ტექსტში შემორჩენილი არ არის) და წარმოადგენს ხათუსილი III-ის მცდელობას, 
დიპლომატიური გზით მოაგვაროს ახიავას მეფესთან დაგროვილი პრობლემები. ხეთთა 
დიდი მეფე ახიავას მეფეს მიმართავს შემდეგი ტიტულით: „ჩემო ძმავ!“, რაც იმაზე 
მიუთითებს, რომ ახიავას მეფე ეგვიპტის და ხეთთა მბრძანებლების სწორად მოიხსენიება.29 
წერილის შედგენის პერიოდისათვის ახიავა უნდა ყოფილიყო სერიოზულად მზარდი 
პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ხეთთა მეფეები ანგარიშს უწევდნენ (ხათუსილი III ე. წ. 
თავაგალავას წერილში ამბობს: „ომი არ იქნებოდა ჩვენთვის კარგი“), თუმცა, როგორც ჩანს, 
ურთიერთობები ხათისა და ახიავას შორის ძვ. წ. XIII საუკუნის დასასრულს გაუარესდა. 
თუთხალია IV-ს (ძვ. წ. 1240-1215, ხათუსილის ვაჟი) და  ამარუს  მეფეს შორის 

                                                            
25 Lehmann, G. A., 1985, იხ. სქ. 2, 10.  
26 Helck, W., Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens zur Ägäis bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1979, 23.  P. W.  Haider, 1988, იხ. სქ. 11, 10; J. Latac, “Troia und Homer, Der Weg zur Lösung eines 
alten Rätsels, Koehler&Amelang GmbH, 2001, 160-165. 
27 Cline, H., “Contact and Trade or Colonization? Egypt and the Aegean in the 14th-13th Centuries B. C.”, Minos 25-26 
(1990-1991): 7-36, 25. 
28 Starke, F., “Troia im Kontext des historisch-politischen und sprachlischen Umfeldes Kleinasiens im 2. Jahrtausend”. 
Studia Troica 7 (1997): 447-487, 472. Hawkins, D., “Tarkasnawa King of Mira. “Tarkondemos”, Boğazköy Sealings and 
Karabel”.  Anatolian Studies 48 (1998): 1-31, 26. 
29 Hagenbuchner, A., Die Korrespondenz der Hethiter, 2. Teile, Heidelberg: Carl Winter, 1989, I, 45f.   
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მოლაპარაკების საფუძველზე, ამარუ ვალდებული იყო, მხარი დაეჭირა ხათისათვის ასი-
რიის წინააღმდეგ სავაჭრო ბლოკადის განხორციელებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ 
პერიოდისათვის ახიავას ინტენსიური სავაჭრო კონტაქტები ჰქონდა ასირიასთან, რომელ-
საც ამარუს გავლით უკავშირდებოდა. რა თქმა უნდა, დასახელებული კონტრაქტის მიხედ-
ვით, ხათი დაუპირისპირდა ახიავას. 

დღეს ახიავას ქვეყანას მეცნიერები ათავსებენ ძირითადად სამხრეთ და შუა საბერძნეთში 
და სამხრეთ/სამხრეთ-აღმოსავლეთ ეგეიდის სივრცეში: როდოსზე, დოდეკანესოსზე, კვიპ-
როსზე და კრეტაზე.30 „ახიავას მეფის“ რეზიდენცია საბოლოოდ არ არის დადგენილი. B 
ხაზოვანი ტექსტების ანალიზის საფუძველზე, ყველაზე უფრო სავარაუდო 
კანდიდატურებად გამოიყურებიან მიკენი და თებე.31 

თუ გავითვალისწინებთ ანტიკურ წყაროთა ცნობებსა და არქეოლოგიურ აღმოჩენებს, 
თვალნათელი გახდება, რომ ხეთური ახიავას გაძლიერების პროცესი ელადაში აქაველი 
ელინური ტომების მომძლავრების თითქმის თანადროულად მიმდინარეობს, რაც მეცნიე-
რებს აძლევს საშუალებას, გააიგივონ ხეთური ახიავა ჰომეროსის აქაველებთან (Ἀχαιοί).32 

 
  

                                                            
30 ახიავას მდებარეობის შესახებ იხ. Latac, J., “Troia und Homer – Neue Erkenntnisse und Hypothesen”. Troia. Mythen 
und Archäologie (1997): 67-96, 49; Starke, F., “Troia im Kontext des historisch-politischen und sprachlischen Umfeldes 
Kleinasiens im 2. Jahrtausend”. Studia Troica 7 (1997): 447-487, 450-454; Hawkins, D., 1998, იხ. სქ. 17,  2. 
31 გორდეზიანი, ლ., 1999, იხ. სქ. 5, 148-151; Niemeier, W., The Mycenaeans in Western Anatolia and the Problem of 
the Origins of the Sea Peoples”. Mediterranean Peoples in Transition (1998): 17-65, 144, 290; Latac, J., 2001, იხ. სქ. 15, 
157-158.  
32 Forrer, E., ”Vorhomerische Griechen in den Keilschrifttexten von Boghazköi”. Mitteilungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft 63 (1924): 1-24; Sommer, F., Die Ahhijawa-urkunden, Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1932.; 
გორდეზიანი, რ., 1970, იხ. სქ. 6, 130-40; Lehmann, G. A., 1996. იხ. სქ. 12, 5. 
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დასკვნა 

 „ილიადაში“ ბერძნული დასახლებები წარმოდგენილია კონტინენტური საბერძნეთის 
რეგიონებითა და აღმოსავლეთ ბერძნული კუნძულებით. აზიის დასავლეთი სანაპირო, 
კუნძულები: ლესბოსი, ქიოსი, სამოსი მიეკუთვნება არაბერძენ ხალხებს: ფრიგიელებს, 
კარიელებს, მეიონებს, ლიდიელებს.33 მეცნიერთა ნაწილი ჰომეროსის მონაცემებს სანდოდ 
მიიჩნევს და სრულიად გამორიცხავს ძვ. წ. XI საუკუნემდე მცირე აზიაში ბერძნული მოსა-
ხლეობის არსებობას, რადგან, მათი აზრით, ის ტერიტორიები, რომლებიც „ილიადაში“  
არაბერძნულ ტომებს უკავიათ, არა უადრეს ძვ. წ. XI საუკუნიდან უნდა დასახლებულიყო 
კონტინენტური საბერძნეთიდან გადმოსული ბერძნების მიერ.34 თუმცა ზოგიერთი მკვლე-
ვარი არ გამორიცხავს მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროსა და მიმდებარე კუნძულებზე უკ-
ვე მიკენურ ეპოქაში ბერძენთა დასახლებების არსებობას, რომლებიც მთლიანად განად-
გურდა ძვ. წ. 1000 წელს აქ გადმოსახლებულ ხალხთა მიერ. ფ. შახერმაიერის აზრით, მოგ-
ვიანებით იონიელებს გაუჩნდათ სურვილი, იონიაში პირველი და ერთადერთი კოლონი-
ზატორები ყოფილიყვნენ სხვა, ადრეული ბერძნების მონაწილეობის გარეშე. ამიტომ იონი-
ურ ტრადიციაში უგულებელყოფილია როგორც აქაველთა, ასევე ეოლიელთა მიერ ეგეოსის 
ზღვის კუნძულებისა და მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროს კოლონიზაცია. აქედან გამომ-
დინარე კი, შესაძლებელია, ჰომეროსამდე ვერც მიეღწია ინფორმაციას მიკენელთა 
მოსახლეობის შესახებ მცირე აზიაში.35 

როგორც ვხედავთ, დღეს მეცნიერებაში დავას იწვევს ბერძენ ავტორთა ცნობები ბრინჯაოს 
ხანის საბერძნეთისა და მცირე აზიის  გეოგრაფიულ თუ პოლიტიკურ სივრცეზე. სხვადას-
ხვა მოსაზრება არსებობს იმის შესახებ, თუ რეალურად რომელი ეპოქის ვითარებას უნდა 
ასახავდეს ტროას ომის ისტორია. ვფიქრობთ, ანტიკურ წყაროებში არ უნდა იყოს მოკლე-
ბული რეალურ საფუძველს. B ხაზოვან წარწერებსა და ძველ აღმოსავლურ წერილობით 
დოკუმენტებში დადასტურებულ ტოპოგრაფიულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ასევე 
არქეოლოგიური მასალის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანტიკურ 
წყაროებში წარმოდგენილი ეგეიდის გეოგრაფიული სივრცე ძირითადად რეალურია. არ 
უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ელინისტური თუ კლასიკური ხანის საბერძნეთი მიკენურ 
სასახლეთა კულტურისაგან საუკუნეებით არის დაშორებული, რაც, რა თქმა უნდა, ხელს 
შეუწყობდა ინფორმაციის დამახინჯებას, შეცვლას და, აქედან გამომდინარე, უზუსტობას. 

 

 
  

                                                            
33 Visser, E., Homers Katalog der Schiffe, Teubner, 1997, 609-13, 639-41. 
34 Latac, J., 1997, იხ. სქ. 19, 26, 11, 31-32. შდრ. B. Patzek, Homer und Mykene, Oldenboutg, 1992, 111, 154. 
35 Schachermeyr, F., 1983, იხ. სქ. 1, 296; F. Schachermeyr, 1984, იხ. სქ. 4, 105. შდრ. W. Kullmann, “Homer und 
Kleinasien”. Euphrosyne. Studies in Ancient Epic and Its Legacy in Honor of Dimitris N. Maronitis (1999):189-201. 
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საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

 

აბსტრაქტი 

ჩუქების ხელშეკრულება მიეკუთვნება ხელშეკრულებათა ერთ-ერთ ყველაზე 
გავრცელებულ სახეს. ჩუქების ხელშეკრულების დადების სიხშირისა და მისი უსასყიდლო 
ხასიათიდან გამომდინარე, ხშირად დგება დღის წესრიგში მისი შემდგომი გაუქმებისა და 
ნივთის მჩუქებლის საკუთრებაში დაბრუნების საკითხი. აღნიშნული ხშირად წარმოადგენს 
ასევე სასამართლოში სასარჩელო წარმოების დაწყების საფუძველს. 

ჩუქების ხელშეკრულების განხილვისას წარმოიშობა მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებიც 
საქართველოს კანონმდებლობით არასრულყოფილად არის მოწესრიგებული. ჩუქების 
ხელშეკრულების მომწესრიგებელ ნორმათა უმეტესობა ბუნდოვანია და საჭიროებს 
განმარტებას. განსაკუთრებით ეს ეხება მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების 
საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის მარეგულირებელ ნორმებს. 
გასათვალისწინებელია, რომ კანონმდებლობით არ არის ერთმნიშვნელოვნად 
გადაწყვეტილი მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის 
უკან დაბრუნების მოთხოვნის მოცულობა და ფარგლები, ბუნდოვანია კანონმდებლის 
მიდგომა მჩუქებლის ინტერესის დაცვის მიზნით  ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების 
მოთხოვნის რეალიზაციისას დასაჩუქრებულის ინტერესების დაცვის მექანიზმების 
შესახებ, ისევე როგორც მჩუქებლისა და დასაჩუქრებულის ინტერესებს შორის გონივრული 
ბალანსის მიღწევის საშუალებები. სადავოა ასევე ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების 
მოთხოვნის რეალიზაციისას დასაჩუქრებულის საკუთრების კონსტიტუციური უფლების 
ხელყოფასთან დაკავშირებით თანაზომიერების პრინციპის დაცვის საკითხი. კვლევის 
ინტერესს აორმაგებს ხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით მწირი სასამართლო პრაქტიკის, 
ისევე როგორც სამეცნიერო ლიტერატურის არსებობის ფაქტი. ჩუქების ხელშეკრულების 
მომწესრიგებელ ნორმებში არსებული მთელი რიგი ხარვეზების გათვალისწინებით 
მიზანშეწონილია, განხორციელდეს ამ საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვასთან 
დაკავშირებული ცალკეული საკითხების დეტალური ანალიზი. ამასთან, მიზანშეწონილია 
სიღრმისეული ანალიზი განხორციელდეს, მათ შორის, გერმანიის სამეცნიერო 
ლიტერატურისა და სასამართლო პრაქტიკის შესწავლის გზით, რადგან დასახელებული 
საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგებას ყველაზე მეტი საერთო სწორედ გერმანიის 
კანონმდებლობასთან აქვს. 

საკვანძო სიტყვები: ჩუქება, გაუქმება, ინტერესი, თანაზომიერი, ბუნება. 
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Abstract 

Donation is one of the most common types of contract. Cancellation of the donation and return of 
donated property is often discussed due to the frequency of the deal and its gratuitous nature. This 
is often the reason for filing a lawsuit. 

When discussing the donation, many questions arise that are not regulated by Georgian legislation. 
Most standards are unclear and need to be explained. This is particularly clear in the case of 
repayment due to the donor's impoverishment. Legislation has not clearly decided on the scope and 
limitation of repayment due to the donor's impoverishment. The means of protection of the 
recipient, also the balancing of interests between donor and recipient is unclear. The protection of 
the principle of appropriateness in the sense of property infringement is also disputed in case of 
reclaiming. The lack of relevant practice, as well as lack of scientific literature, increases the interest 
of research. Because of a number of problems regarding the realization of recovery due to 
impoverishment of the donor, it is suggested to analyze this issue in detail. It is reasonable to carry 
out considerations by examining German scientific literature  and relevant practice because 
Georgian legislation has much in common with German legislation. 

Keywords: Donation; Cancel; Interest; Appropriate; Nature. 

 

შესავალი 

ჩუქების ხელშეკრულებას კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი 
ადგილი უჭირავს. ის წარმოადგენს განკარგვითი ხასიათის გარიგებას და შედეგად იწვევს 
შემძენისათვის საკუთრების უფლების გადაცემას.1 

ჩუქების ხელშეკრულების შესრულებითა და ნივთის დასაჩუქრებულის საკუთრებაში 
გადაცემით მჩუქებელი არ კარგავს ჩუქების ხელშეკრულების საგანზე ყოველგვარ 
უფლებას. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (შემდგომში - სსკ) შეიცავს იმ 
სამართლებრივი საფუძვლების ამომწურავ ჩამონათვალს, რომელთა არსებობის 
შემთხვევაშიც მჩუქებელს აქვს დასაჩუქრებულისაგან ნივთის გამოთხოვის 
უფლებამოსილება, მათ შორისაა, მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით 
ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის შემთხვევა. 

ხაზგასასმელია, რომ დასახელებული ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმები არ 
გამოირჩევა რეგულირების მკაფიო ხასიათით. კერძოდ, რეგულირების მიღმა არის 
დატოვებული ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვასთან დაკავშირებული იმგვარი საპროცესო 
სამართლებრივი საკითხები, რომლებიც შეეხება ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის 
ფარგლებსა და მოცულობას, ისევე როგორც მჩუქებლისა და დასაჩუქრებულის ინტერესებს 
შორის გონივრული ბალანსის მიღწევის საკითხს, რაც განაპირობებს კიდეც მისი 
განმარტების საჭიროებას. 

                                                            
1 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 24 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-221-2013-2012. 
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წარმოდგენილი ნაშრომი ემსახურება სწორედ ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის 
სამართლებრივი საფუძვლების სიღრმისეულ კვლევას, ხსენებულ საკითხთან 
დაკავშირებით კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების გამოვლენასა და მათ 
აღმოსაფხვრელად კონკრეტული რეკომენდაციების შემოთავაზებას. ამ მიზნით 
განხორციელებულ იქნება როგორც საქართველოს, ისე გერმანიის კანონმდებლობისა და 
სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი. 

ნაშრომის პირველი თავი ეთმობა, ზოგადად, ჩუქების ხელშეკრულების არსის კვლევას, 
შემდეგი თავი - მჩუქებლის მიერ მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით 
ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის სამართლებრივი ასპექტების ანალიზს, მჩუქებლისა და 
დასაჩუქრებულის ინტერესების ურთიერთმიმართების საკითხს და დასასრულს დასკვნის 
სახით წარმოდგენილ იქნება ხარვეზები და მათი გადაჭრის მიზნით შემოთავაზებულ 
იქნება კონკრეტული რეკომენდაციები. 

 

1. ჩუქების ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება 

ჩუქების ხელშეკრულება თავისი სამართლებრივი ბუნებით განსხვავდება 
ხელშეკრულების სხვა სახეებისგან. შესაძლებელია ჩუქების ხელშეკრულების 
დამახასიათებელი რამდენიმე კრიტერიუმის გამოყოფა.  

გარიგების ჩუქების ხელშეკრულებად მიჩნევისათვის აუცილებელია ქონების უსასყიდლო 
გადასვლა სხვა პირის საკუთრებაში ამ უკანასკნელის თანხმობით.2 ჩუქების 
ხელშეკრულება უკავშირდება ერთდროულად მჩუქებლის ქონების შემცირებასა და 
დასაჩუქრებულის ქონების გაზრდას.3 ამასთან, ქონებრივი უპირატესობა არ უნდა იყოს 
შემთხვევითი. ჩუქების ხელშეკრულების მთავარი ნიშანი არის მისი უსასყიდლო ხასიათი. 
ჩუქების ხელშეკრულების უსასყიდლო ხასიათის შეფასებისას ჩუქების საფუძველი 
მხედველობაში არ მიიღება.4 ამასთან, ხაზგასასმელია, რომ ნივთის უსასყიდლოდ 
გადაცემის ყველა ფაქტი ავტომატურად არ მიუთითებს ჩუქების ხელშეკრულების 
არსებობის უტყუარობაზე. მაგ. პრემიის ან სტიპენდიის გაცემა არ ითვლება ჩუქების 
ხელშეკრულებად, მიუხედავად აღნიშნული ქმედების უსასყიდლო ხასიათისა. მსგავსი 
სამართლებრივად მნიშვნელოვანი ქმედებები წესრიგდება ჩვეულებითი სამართლით ან 
სხვა სამართლებრივი ინსტიტუტებით.5 

ამასთან, დამატებით სავალდებულო კრიტერიუმს წარმოადგენს დასაჩუქრებულის 
თანხმობის არსებობის ფაქტი. თანხმობა, თავის მხრივ, წარმოადგენს ხელშეკრულების 
დამოუკიდებელ სახეს, რომლის მიმართაც გამოიყენება ნების გამოვლენის ნამდვილობის 

                                                            
2 ჭეჭელაშვილი, ზ., „სახელშეკრულებო სამართალი“, გამომცემლობა „ბონა კაუზა“, 2010, გვ. 266. 
3 ძლიერიშვილი, ზ., „ჩუქების სამართლებრივი ბუნება“, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2010, გვ. 224. 
4 იგივე. 
5 ახვლედიანი, ზ. „ვალდებულებითი სამართალი“, გამომცემლობა „სამართალი“, 1999, გვ. 114. 
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მომწესრიგებელი ნორმები. დასაჩუქრებულის თანხმობა შეიძლება გამოვლინდეს ზეპირი 
ან წერილობითი ფორმით, ისევე როგორც კონკლუდენტური მოქმედებით.6 

აღსანიშნავია, რომ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი (შემდგომში - გსკ) თანხმობის 
საკითხის ფართო განმარტებას ახდენს. კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ ქონების გადაცემა 
ხდება მჩუქებლის თანხმობის გარეშე, მჩუქებელს ენიჭება შესაძლებლობა, 
დასაჩუქრებულს ოფერტის მისაღებად განუსაზღვროს დრო, რომლის განმავლობაშიც ის 
დაეთანხმება შეთავაზების პირობებს.7 ამ პერიოდში ხელშეკრულება არის მერყევად 
ბათილ მდგომარეობაში. მჩუქებლის მიერ განსაზღვრული ვადაში დასაჩუქრებულის 
დუმილი, წარმოადგენს შეთავაზების მიღებულად, შესაბამისად, ჩუქების ხელშეკრულების  
დადებულად მიჩნევის საფუძველს.8 ზოგადი წესის მიხედვით, დუმილი მიიჩნევა 
ოფერტზე უარის თქმად, თუმცა ჩუქების ხელშეკრულების შემთხვევაში, როგორც 
აღნიშნულ იქნა, დგინდება გამონაკლისი ამ ზოგადი წესიდან.9 

საქართველოს კანონმდებლობა განსხვავებულად არეგულირებს ხსენებულ საკითხს. 
ზოგადი წესის მიხედვით, დუმილი ასახავს ოფერტის უარყოფას, გარდა კანონით 
გათვალისწინებული საგამონაკლისო შემთხვევებისა. დუმილის თანხმობად მიჩნევის 
შესაძლებლობას კანონმდებლობა ადგენს მხოლოდ სამეწარმეო ურთიერთობებში 
ერთმანეთთან საქმიან კავშირში მყოფ პირთა შემთხვევაში.10  სხვა გამონაკლისი ამ ზოგადი 
წესიდან არ დგინდება, მათ შორის, არც ჩუქების ხელშეკრულების მიმართ. 

აღსანიშნავია, რომ დუმილის აქცეპტის ფორმად მიჩნევა შესაძლოა თავად ჩუქების 
ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნებით იყოს გამართლებული. ჩუქების 
ხელშეკრულება მიეკუთვნება ხელშეკრულებათა იმ კატეგორიას, რომელიც მეორე 
მხარისათვის სარგებლის მომტანია. ამასთან, მჩუქებელი პასუხისმგებელია ნაჩუქარი 
ნივთის როგორც უფლებრივ, ისე ნივთობრივ ნაკლზე, რაც მინიმუმამდე ამცირებს 
მჩუქებლის მიერ ჩუქების ხელშეკრულების ბოროტი განზრახვით დადების 
შესაძლებლობას. ამასთან, დასაჩუქრებულს აქვს უფლება, უარყოს ჩუქების 
ხელშეკრულების დადების შესახებ შეთავაზებული წინადადება, რაც გამორიცხავს 
მხარეთა შორის ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის 
შესაძლებლობას. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ჩუქების ხელშეკრულება 
უფლებრივი სარგებლის მომტანია დასაჩუქრებულისათვის და ამ უკანასკნელს რაიმე 
ტიპის ვალდებულებას არ აკისრებს, დასაჩუქრებულის დუმილის აქცეპტად მიჩნევა  
დასაჩუქრებულის ინტერესებთან თავსებადად უნდა შეფასდეს. ამასთან, საგულისხმოა, 
რომ ამგვარი სამართლებრივი ანალიზი სრულად შეესაბამება სსკ-ის 525-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის დანაწესს, რომელიც აღიარებს მხოლოდ გადაცემის ფორმით ჩუქებას და 
შესაბამისად, ჩუქების ხელშეკრულებას რეალური ხელშეკრულების კატეგორიას 
მიაკუთვნებს.11 ამასთან, დუმილი როგორც თანხმობის ფორმა მიზანშეწონილია 
                                                            
6 ძლიერიშვილი, ზ., „სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი“, წიგნი IV, მუხლი 526, ველი 8, http://www.gccc.ge/ [უ. 
გ. 03.02.2022]. 
7 Fikentscher, W., Heinemann, A., Schuldrecht, De Gruyter, 2006, Rn. 976. 
8 Gursky, K., „Schuldrecht besonderer Teil“, 5. C.F.Müller Verlag, 2005, გვ. 65. 
9 Oetker, H., Maultzsch, F., „Vertragliche Schuldverhältnisse“, Springer-Verlag, 2013, Rn. 24. 
10 მუხლი 333, საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“, 24 ივლისი, 1997. 
11 ძლიერიშვილი, ზ., იხ. სქოლიო 6, ველი 6. 
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გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა საჩუქრის გადაცემის ფაქტი 
დამდგარია, თუმცა არ არის მოცემული მჩუქებლის თანხმობა. 

 

2. მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძველით ნაჩუქარი ნივთის 
გამოთხოვის სამართლებრივი ასპექტები  

სსკ-ის 530-ე მუხლი განსაზღვრავს მჩუქებლის მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების 
საფუძველით ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის სამართლებრივ წინაპირობებს. კერძოდ, 
აუცილებელია შემდეგი ელემენტების არსებობა: ჩუქების შემდეგ მჩუქებლის მძიმე 
მატერიალურ მდგომარებაში აღმოჩენა ბრალის გარეშე;  ნაჩუქარი ნივთის რეალურად 
არსებობის ფაქტი; საჩუქრის დაბრუნების შედეგად დასაჩუქრებულის მძიმე 
მდგომარეობაში ჩაყენების გამორიცხვა.12  

გასათვალისწინებელია, რომ მჩუქებელს ნივთის გადაცემის დროს არავითარი 
მატერიალური ხასიათის პრობლემა არ აქვს, აღნიშნული უკავშირდება ჩუქების შემდგომ 
პერიოდს.13 მჩუქებლის მიერ ამ უფლებით სარგებლობისთვის არ კმარა მხოლოდ მისი 
მატერიალური მდგომარეობის გაუარესება. გაჩუქებული ნივთის უკან გამოთხოვის 
უფლების რეალიზაციისათვის აუცილებელია მისი მატერიალური მდგომარეობის 
იმგვარი გაუარესება, რომ ამ უკანასკნელმა ვეღარ შეძლოს საკუთარი თავის ან მის 
კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენა.14 ამასთან, ხსენებული დანაწესი მიუთითებს მჩუქებლის 
როგორც კანონისმიერი, ისე სახელშეკრულებო რჩენის ვალდებულების შესრულების 
შეუძლებლობის ფაქტზე. 

გასათვალისწინებელია, რომ, ზოგადად, განკარგვითი ხელშეკრულების სამართლებრივ 
შედეგს წარმოადგენს კონტრაჰენტისათვის ქონებაზე საკუთრების უფლების გადაცემა. 
საკუთრების უფლება კი წარმოადგენს „ადამიანის უფლებათა და ძირითად 
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლით, 
ისევე როგორც საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ძირითად უფლებას. 
საკუთრების გარანტიას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში, რომლის მთავარ ფუნქციასაც ცალკეულ პირთა ხელში საკუთრების 
შენარჩუნების უზრუნველყოფა წარმოადგენს.15 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლი განამტკიცებს პირის შესაძლებლობას, დაცულ 
იყოს სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან იმგვარი სამართლებრივი წესრიგის 
ჩამოყალიბებისაგან, რომელიც იწვევს მისთვის სხვადასხვა სახის გაუმართლებელი 
ვალდებულებების დადგენას. ამასთან, სახელმწიფოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც 
ზღუდავს მესაკუთრის სსკ-ის 170-ე მუხლის პირველი ნაწილით განმტკიცებულ 
შესაძლებლობას, ფლობდეს, სარგებლობდეს და განკარგავდეს საკუთარ ქონებას, a priori 

                                                            
12 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-54-53-2014, 2015 წლის 30 აპრილი. 
13 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1333-2019, 2019 წლის 27 ნოემბერი. 
14 „საქართველოს უზენაესი  სასამართლოს რეკომენდაციები სამოქალაქო სამართლის სასამართლო პრაქტიკის 
პრობლემატურ საკითხებზე“, 2007, გვ. 85. 
15 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-54-53-2014, 2015 წლის 30 აპრილი. 



217

 

 

განიხილება როგორც ჩარევა საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლით დაცულ 
საკუთრების კონსტიტუციურ უფლებაში.16  

სსკ-ის 530-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მჩუქებელი ნივთის 
დასაჩუქრებულის საკუთრებაში გადაცემით არ კარგავს მომავალში კანონით 
განსაზღვრული საფუძვლის არსებობისას მისი გამოთხოვის შესაძლებლობას, შესაბამისად, 
მსგავსი საკანონმდებლო დანაწესი წარმოადგენს ჩარევას საქართველოს კონსტიტუციითა 
და კონვენციით გარანტირებულ საკუთრების უფლებაში. საკუთრების უფლების 
შეზღუდვის შეფასების საზომს თანაზომიერების პრინციპი წარმოადგენს. 
„თანაზომიერების პრინციპის მოთხოვნაა, რომ უფლების მზღუდავი საკანონმდებლო 
რეგულირება წარმოადგენდეს ღირებული საჯარო (ლეგიტიმური) მიზნის მიღწევის 
გამოსადეგ და აუცილებელ საშუალებას. ამავე დროს, უფლების შეზღუდვის ინტენსივობა 
მისაღწევი საჯარო მიზნის პროპორციული, მისი თანაზომიერი უნდა იყოს. დაუშვებელია 
ლეგიტიმური მიზნის მიღწევა განხორციელდეს ადამიანის უფლების მომეტებული 
შეზღუდვის ხარჯზე.“17 სწორედ ამ პრინციპთან შესაბამისობის თვალსაზრისით საჭიროებს 
შემოწმებას მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის 
გამოთხოვის საკანონმდებლო მოწესრიგება. 

ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის შესაძლებლობის დადგენა ჩუქების ხელშეკრულების 
სამართლებრივი ბუნებითა და ხასიათით არის განპირობებული. სხვა განკარგვითი 
ხელშეკრულებებისაგან განსხვავებით ჩუქების ხელშეკრულება უსასყიდლო ხასიათისაა. 
სწორედ მისი ამგვარი ბუნება განაპირობებს დასაჩუქრებულის საკუთრების უფლებაში 
ჩარევის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით კანონმდებლის შერბილებულ მიდგომას, რაც 
არ არის შემოთავაზებული სასყიდლიანი ხელშეკრულებების მიმართ, სადაც  საკუთრების 
უფლებაში ჩარევის სტანდარტი გაცილებით მკაცრია.18 ჩუქების ხელშეკრულების დროს 
დასაჩუქრებული მესაკუთრე იძენს  მერყევად მდგრად უფლებას ქონებაზე, რომელიც 
ექვემდებარება მჩუქებლის მძიმე მატერიალური მდგომარეობის საფუძველზე შეცვლას.19 
აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, მხარეთა ინტერესებს შორის გონივრული 
ბალანსის დადგენის მიზნით მჩუქებლისა და დასაჩუქრებულის დაცვის მექანიზმების 
სიღრმისეული ანალიზი. 

 

3. დასაჩუქრებულის დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები 

მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის 
უფლების საპასუხოდ კანონმდებელი დასაჩუქრებულს აღჭურავს თავდაცვის ფართო 
შესაძლებლობით. ზოგადად, მართლწესრიგის მიზანს არ წარმოადგენს ნივთის 

                                                            
16 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №2/3/1279  „ლევან ალაფიშვილი და 
„კს ალაფიშვილი და ყავლაშვილი - საქართველოს ადვოკატთა ჯგუფი“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“, 
2019 წლის 5 ივლისი, პარაგრაფი 7. 
17 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №3/1/512 „დანიის მოქალაქე ჰეიკე 
ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, 2012 წლის 26 ივნისი, პარაგრაფი 60. 
18 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-54-53-2014, 2015 წლის 30 აპრილი. 
19 საქართველოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №2ბ/4094-13, 2013 წლის 21 ნოემბერი. 
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მჩუქებლისათვის უკან დაბრუნებით დასაჩუქრებული ჩავარდეს მძიმე მატერიალურ 
მდგომარეობაში, რათა მიღწეულ იქნეს მჩუქებლის ამგვარი მდგომარეობისგან თავის 
დაღწევის მიზანი. თუ ჩუქების შემდეგ ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნება ვერ 
უზრუნველყოფს დასაჩუქრებულისათვის მატერიალური საჭიროების თავიდან აცილებას, 
შენარჩუნებულ უნდა იქნეს ჩუქების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
სამართლებრივი მდგომარეობა.20 სწორედ დასახელებული მიზნის გათვალისწინებით, 
ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლების რეალიზაციის პროცესში დასაჩუქრებულის 
ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესების რისკის არსებობისას, მჩუქებელს ერთმევა 
უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობა.21 საგულისხმოა, რომ დასაჩუქრებულის მიერ 
აღნიშნული უფლებით სარგებლობისათვის არ არის აუცილებელი, რომ შედეგი ქონებრივი 
დანაკლისის სახით რეალურად დადგეს. საკმარისია მომავალში მატერიალური 
მდგომარეობის გაუარესების რეალური რისკის შექმნა, რაც გამართლებულია 
დასაჩუქრებულის/მესაკუთრის ინტერესების დაცვის აუცილებლობით.  

გასათვალისწინებელია, რომ სსკ მიუთითებს მხოლოდ დასაჩუქრებულის მატერიალური 
მდგომარეობის გაუარესებაზე, მაგრამ მატერიალური მდგომარეობის გაუარესებას არ 
უკავშირებს დასაჩუქრებულის მიერ საკუთარი თავის ან მის კმაყოფაზე მყოფი პირების 
რჩენის შეუძლებლობის ფაქტს. შესაბამისად, დასაჩუქრებულს შეუძლია თავი დაიცვას 
ზოგადად მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების ფაქტზე მითითებით. ამასთან, 
საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვა დასაჩუქრებულის 
მფლობელობიდან ყველა შემთხვევაში უკავშირდება დასაჩუქრებულის ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუარესებას. სსკ-ის 530-ე მუხლის მიზნებისათვის მძიმე მდგომარეობაში 
იგულისხმება დასაჩუქრებული ეკონომიკური მდგომარეობის არა ყოველგვარი, არამედ 
იმგვარი გაუარესების ფაქტი, რომელიც არსებით ზიანს აყენებს დასაჩუქრებულის 
ინტერესებს.22  

გსკ დასაჩუქრებულს ანიჭებს თავდაცვის მსგავს შესაძლებლობას, თუ სავარაუდოა 
დასაჩუქრებულის მატერიალური მდგომარეობის იმგვარი გაუარესება, რომ მან ვეღარ 
შეძლოს  კანონისმიერი რჩენის ვალდებულების შესრულება.23 ამასთან, დასაჩუქრებულს 
ერთმევა უფლება, მიუთითოს მის მიერ კანონისმიერი რჩენის ვალდებულების 
შესრულების  შეუძლებლობაზე, რაც მას წარსული დროისათვის ესაჭიროება.24 აღნიშნული 
გამართლებულია მჩუქებლის ინტერესებით. დასაჩუქრებულს ენიჭება საჩუქრის 
მჩუქებლისათვის დაბრუნებაზე უარის თქმის უფლებას ასევე იმ დროს, როცა მას ბრალი 
მიუძღვის ამგვარი საჭიროების გამოწვევაში.25 დასაჩუქრებულის მიერ მჩუქებლის 
მატერიალური მდგომარეობის გაუარესებისა და უკან დაბრუნების ცოდნის შემთხვევაში 
წინასწარ განზრახულად საჭიროების გამოწვევის შემთხვევა სრულიად სამართლიანად 
შეფასდა სასამართლოს მიერ უფლების ბოროტად გამოყენებად.26 მსგავს შემთხვევაში უნდა 

                                                            
20 BGH Urteil v. 20.11.2018 - X ZR 115/16 
21 იხ. სქოლიო, 15, გვ. 85. 
22 საქართველოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №2ბ/4094-13, 2013 წლის 21 ნოემბერი. 
23 Schellhammer, K., „Sculdrecht nach Anspruchsgrundlagen“, C.F Müller Verlag, 2011,  Rn. 161. 
24 იგივე, Rn. 24. 
25 Looschelders, D., „Schuldrecht Besonderer Teil“, Verlag Vahlen, 2020, Rn. 20. 
26 BGH Urteil, v. 20.11.2018 - X ZR 115/16. 
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იქნეს გაზიარებული პოზიცია, რომელიც დასაჩუქრებულის უფლების საპასუხოდ მაინც 
უშვებს მჩუქებლის მიერ მოთხოვნის წარდგენის შესაძლებლობას კეთილსინდისიერების 
პრინციპზე დაყრდნობით.27  

მჩუქებლისა და დასაჩუქრებულის ინტერესებს შორის გონივრული ბალანსის დაცვის 
მიზნით  მიზანშეწონილია, დასაჩუქრებულის არსებული/სამომავლო მატერიალური 
მდგომარეობის გაუარესების ფაქტის შეფასებისას მხედველობაში იქნეს მიღებული 
როგორც მატერიალური მდგომარეობის იმგვარი გაუარესების ფაქტი, რაც გაართულებს 
ზოგადად, დასაჩუქრებულის მიერ რჩენის მოვალეობის შესრულების ფაქტს, ისე 
მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების სხვა შემთხვევები, რომლებიც თუმცა არ 
იწვევს ამ ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობას, თუმცა არსებითად ართულებს 
მის განხორციელებას და დასაჩუქრებულისათვის მისი განხორციელება მძიმე ტვირთს 
წარმოადგენს.  

დასაჩუქრებულს აქვს მჩუქებლის უფლების საპასუხოდ თავდაცვის კიდევ ერთი 
შესაძლებლობა. კერძოდ, მჩუქებლის მიერ საკუთარი ქმედებით მძიმე მატერიალური 
მდგომარეობის  ბრალეულად ან უხეში გაუფრთხილებლობით გამოწვევის შემთხვევაში, ეს 
უკანასკნელი კარგავს უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობას.28 გასათვალისწინებელია, 
რომ მჩუქებლისა და დასაჩუქრებულის ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში მხოლოდ 
დასახელებულ შემთხვევებში მიიჩნია კანონმდებელმა დასაჩუქრებულის იურიდიული 
ინტერესი დაცვის ღირსად, სხვა შემთხვევაში გამორიცხა დასაჩუქრებულის მიერ 
თავდაცვის შესაძლებლობა.  

მჩუქებლისა და დასაჩუქრებულის ინტერესთა კონფლიქტის გადაწყვეტის სრულიად 
განსხვავებული სტანდარტი დგინდება გერმანიის კანონმდებლობით, რაც 
პროპორციულობის პრინციპის დაცვით მოთხოვნებით უნდა იყოს განპირობებული. 
გასათვალისწინებელია, რომ განსხვავებულია როგორც მჩუქებლის მიერ ნაჩუქარი ნივთის 
გამოთხოვის საფუძვლების ჩამონათვალი, ისე დასაჩუქრებულის თავდაცვის მოცულობა 
და ფარგლები.  

იმ შემთხვევაში, თუ ჩუქების განხორციელების შემდეგ მჩუქებელს არ შეუძლია საკუთარი 
თავის რჩენა ან კანონისმიერი რჩენის ვალდებულების უზრუნველყოფა, ამ უკანასკნელს 
შეუძლია 528-ე პარაგრაფზე დაყრდნობით მოითხოვოს საჩუქრის უკან დაბრუნება. 
ამასთან, მოითხოვება მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების ფაქტის არსებობა, 
უფლების რეალიზაციისათვის არ კმარა უბრალო საფრთხის შექმნა.29 საქართველოს 
კანონმდებლობა მჩუქებელს მსგავსი ტიპის უფლებას ანიჭებს როგორც კანონისმიერი, ისე 
სახელშეკრულებო რჩენის მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში.30 
გერმანიის კანონმდებლობით ახდენს ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის საფუძველთა 
დავიწროებას. კანონმდებლის მსგავსი მიდგომა დასაჩუქრებულის ინტერესებით დაცვის 
მოტივით არის ნაკარნახევი.  
                                                            
27 Koch, J., „Münchener Kommentar zum BGB“, Band 3, §529 Abs. 2, Verlag C.H.BECK, 2012,  Rn. 4. 
28 იხ. სქოლიო 14, გვ. 86. 
29 Looschelders, სქოლიო 25, Rn. 20. 
30 მუხლი 530, ნაწილი პირველი, საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“, 24 ივლისი 1997 
წელი. 
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საგულისხმოა, რომ ჩუქების ხელშეკრულებით დასაჩუქრებული იძენს საკუთრების 
უფლებას ნაჩუქარ ნივთზე. შესაბამისად, ის როგორც მესაკუთრე სარგებლობს ყველა იმ 
უპირატესობით, რომელსაც ნივთზე საკუთრების უფლება მას ანიჭებს.31 მიუხედავად 
ჩუქების უსასყიდლო ხასიათისა, მისი სამართლებრივი შედეგის გათვალისწინებით 
(ნივთზე იურიდიული ბედის ცვლილება) მიზანშეწონილია, მაქსიმალურად იქნეს 
უზრუნველყოფილი იმ შემთხვევების მინიმალიზაცია, რომელთა არსებობის 
შემთხვევაშიც შეიზღუდება ნივთზე საკუთრების უფლება. აქედან გამომდინარე, 
მიზანშეწონილია გაზიარებულ იქნეს გერმანიის კანონმდებლობაში არსებული მიდგომა 
და მჩუქებლის მხოლოდ კანონისმიერი რჩენის მოვალეობის შეუძლებლობის ფაქტი იქცეს 
ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლების რეალიზაციის წინაპირობად. რაც შეეხება 
სახელშეკრულებო რჩენის მოვალეობას, ვინაიდან კანონისმიერისაგან განსხვავებით 
სახელშეკრულებო რჩენის მოვალეობის დადგენა მხარეთა თავისუფალ ნებაზეა 
დამოკიდებული, შესაძლებელია მჩუქებლის მიერ ამ მექანიზმის ბოროტად გამოყენება 
ჩუქების ხელშეკრულების დადებისას სამომავლო რისკების პრევენციის მიზნით.  

 

4. ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნის მოცულობა 

სსკ-ის 530-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, მატერიალური მდგომარეობის 
გაუარესების შემთხვევაში მჩუქებელს აქვს ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლება. 
ამასთან, ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების დროს არ მიიღება მხედველობაში ნივთის 
ღირებულებისა და იმ თანხის გონივრული ურთიერთმიმართების საკითხი, რომელსაც 
მჩუქებელი საჭიროებს რჩენის ვალდებულების შესრულების მიზნით. შესაბამისად, 
მჩუქებელი არ იზღუდება ნაჩუქარი ნივთის დაბრუნების მოთხოვნის რეალიზაციის დროს 
მატერიალური საჭიროების ოდენობით.  

მსგავსმა მოწესრიგებამ შესაძლოა წარმოშვას დასაჩუქრებულის საკუთრების უფლებაში 
გაუმართლებელი ჩარევის რისკები. საკუთრების უფლების შეზღუდვის შეფასებისას 
მნიშვნელოვანია უფლების შემზღუდველი ღონისძიება წარმოადგენდეს შეზღუდვის 
აუცილებელ, ყველაზე ნაკლებად მზღუდველ საშუალებას. საშუალების აუცილებლობას 
იწვევს ობიექტური გარემოებები და მას არ გააჩნია სხვა ალტერნატივა.32 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დასაჩუქრებულის საკუთრების უფლებაში ჩარევის 
პროპორციულობის შეფასებისას მიზანშეწონილია, დადგინდეს, ხომ არ არსებობს სხვა 
ნაკლებად მზღუდავი სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც იმავე ეფექტურობით 
უზრუნველყოფს მჩუქებლის მიერ საკუთარი თავის და მის კმაყოფაზე მყოფი პირების 
რჩენის  ინტერესის მიღწევას. თუ გამოიკვეთება სხვა ალტერნატიული, ნაკლებად 
მზღუდავი მექანიზმის არსებობის ფაქტი, შესაძლოა საკუთრების უფლებაში მსგავსი 
ჩარევა შეფასდეს კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ.   

                                                            
31 ზარანდია, თ., „სანივთო სამართალი“, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2019, გვ. 212. 
32 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №1/2/411 „შპს „რუსენერგოსერვისი“, 
შპს „პატარა კახი“, სს „გორგოტა“, გივი აბალაკის ინდივიდუალური საწარმო „ფერმერი“ და შპს „ენერგია“ 
საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წინააღმდეგ“, 2008 წლის 19 
დეკემბერი, პარაგრაფი 30. 
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მჩუქებლის მატერიალური მდგომარეობის გაუარესების საფუძვლით ნაჩუქარი ნივთის 
უკან დაბრუნება ემსახურება მჩუქებლის მიერ რჩენის ვალდებულების შესრულების 
უზრუნველყოფას. მჩუქებლის მიზანს წარმოადგენს არა საჩუქრის მიღება მისი შემდგომი 
შენარჩუნების მიზნით, არამედ ის ისწრაფვის საკუთარი საჭიროებების დაკმაყოფილებას 
და რჩენის მოვალეობის შესრულებას ნაჩუქარი ნივთის გამოყენების გზით.33 სწორედ 
ამიტომ მიზანშეწონილად უნდა იქნეს მიჩნეული, უკან დაბრუნების მოთხოვნის 
მოცულობის განსაზღვრის მიზნით გამოყენებულ იქნეს ეკონომიკური შეფასება. ცალკეულ 
შემთხვევაში მჩუქებლის მიერ საკუთარი თავის ან მის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენის 
ვალდებულებისათვის გასაწევი თანხების მოცულობა შესაძლოა მნიშვნელოვნად 
ჩამოუვარდეს ნაჩუქარი ქონების ღირებულებას. ამ შემთხვევაში ნაჩუქარი ნივთის 
დაბრუნება გამოიწვევს მჩუქებლის უსაფუძვლო გამდიდრებას, ვინაიდან ის მოიპოვებს 
უფლებას მთლიან ნივთზე და შესაბამისად, მის ღირებულებაზეც იმის მიუხედავად, რომ 
რჩენის მიზნის მისაღწევად მსგავსი ღონისძიება ზედმეტია. ამასთან, დამატებით შესაძლოა 
დასაჩუქრებულს განსაკუთრებული ინტერესი გააჩნდეს ნაჩუქარი ნივთის მიმართ და 
ნივთის მისთვის ჩამორთმევა, მათ შორის მჩუქებლის ინტერესებით, არ იყოს 
გამართლებული.  

მჩუქებლისა და დასაჩუქრებულის ინტერესებს შორის გონივრული ბალანსის მიღწევის 
მიზნით საჩუქრის უკან დაბრუნების მოთხოვნა იმ მოცულობით უნდა არსებობდეს, 
რამდენადაც მჩუქებელი საჭიროებს ჩუქების საგანს რჩენის მოვალეობის შესასრულებლად. 
აღნიშნული უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში 
აღმოჩენილი მჩუქებლის ინტერესის დაცვას, ხოლო, მეორე მხრივ, დასაჩუქრებულის 
ნდობის დაცვას ჩუქების სამართლებრივ სტაბილურობაზე. ამ მხრივ მნიშვნელოვან 
მოწესრიგებას შეიცავს გსკ, რომელიც ახდენს ყველა იმ შესაძლო რისკების პრევენციას, რაც 
ზემოთ იქნა დასახელებული. 

გსკ დასაჩუქრებულს აღჭურავს თავდაცვის ეფექტური მექანიზმით, რომელიც 
გამოიხატება ნაჩუქარი ნივთის გადაცემის სანაცვლოდ მჩუქებლისათვის რჩენისათვის 
საჭირო თანხის გადახდაში.34 ვინაიდან საჩუქრის უკან დაბრუნება ემსახურება მჩუქებლის 
დაცვას ეკონომიკური გასაჭირისგან, შემოთავაზებული მოწესრიგება უზრუნველყოფს 
როგორც მჩუქებლის, ისე დასაჩუქრებულის ინტერესების დაცვას და საბოლოო ჯამში, 
საკითხის მოწესრიგების ყველაზე ეფექტურ მექანიზმად უნდა იქნეს მიჩნეული. 
მჩუქებელი უნდა იქნეს აღჭურვილი ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნით 
მხოლოდ იმ ფარგლებში, რაც შეესაბამება რჩენის ვალდებულების შესრულებას.35 ამასთან, 
დასაჩუქრებულმა უნდა გადაიხადოს თანხა მხოლოდ ქონებრივი სარგებლის ფარგლებში, 
ვინაიდან უკან დაბრუნების მოთხოვნა შეზღუდულია ჩუქების ღირებულებით.36  
მჩუქებელს უნდა ჰქონდეს გაყოფადი ნივთის შემთხვევაში ნაჩუქარი ნივთის ნაწილის 
გადაცემის მოთხოვნის უფლება, თუ ჩუქების ხელშეკრულების საგნის ღირებულება 
                                                            
33 Zeranski, D., „Die Rückforderung von Schenkungen wegen Verarmung“, De Gruyter, 2014, გვ. 241. 
34 BGH, Urt. vom 17 2018 – X ZR 65/17,  
35 Schellhammer, იხ. სქოლიო 23, Rn. 161. 
36„Rückforderungsanspruch wegen Verarmung des Schenkers/Überleitung auf Sozialhilfeträger/Berücksichtigung einer 
Wart- und Pflegeverpflichtung bzw. Verpflichtung zur Tragung von Beerdigungskosten“, DNotI-Report, 6/99, 1999 
წლის მარტი, გვ. 46. 
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აღემატება კანონისმიერი რჩენის ვალდებულების შესასრულებლად საჭირო თანხის 
ოდენობას.37 გაუყოფადი საგნის არსებობისას - მოთხოვნა მჩუქებლის საჭიროების 
შესაბამისი ღირებულების ნაწილის გადახდას მიემართება, ვიდრე არ ამოიწურება 
საჩუქრის ღირებულება.38 ბუნებრივია, დასაჩუქრებულის ხსენებული უფლება ვერ იქნება 
რეალიზებული იმ შემთხვევაში, როცა ჩუქების ხელშეკრულების საგანს ფული 
წარმოადგენს.39 ამ შემთხვევაში მოთხოვნა უნდა იქნეს წარდგენილი რჩენის 
ვალდებულების შესასრულებლად საჭირო თანხის მოცულობით.   

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან უკან დაბრუნების მოთხოვნა 
მიზნად ისახავს, მჩუქებლის დაცვას ეკონომიკური გაჭირვებისგან, ვიდრე 
დასაჩუქრებული საჩუქრით ჯერ კიდევ გამდიდრებულია, უკან დაბრუნების მოთხოვნის 
საკითხი მიზანშეწონილია -გადაწყდეს ორმხრივი ინტერესების დაცვით. ამ მიზნით კი 
მჩუქებლის ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის მიზნით საკანონმდებლო დონეზე დადგინდეს 
ნაკლებად მზღუდავი საშუალება, რომლითაც დასაჩუქრებულის არჩევანის შესაბამისად, 
საჩუქარის უკან დაბრუნების მოთხოვნა ჩანაცვლდება რჩენისათვის საჭირო თანხის 
გადახდით. ამასთან, დასაჩუქრებულის სურვილის არსებობისას შესაძლებელია მის მიერ 
ფულადი თანხის გადახდის სანაცვლოდ მოხდეს მჩუქებლისათვის ნივთის გადაცემა.  

 
  

                                                            
37 Brox, H., Walker, W., „Besonderes Schuldrecht“, Verlag C.H. Beck, 2012, Rn. 20; D. Medicus, S. Lorenz, „Schuldrecht 
II, Besonderer Teil“, Verlag C.H.Beck, 2012, Rn. 399. 
38 BGB Urteil v. 17.12.2009 - Xa ZR 6/09.  
39 Koch, იხ. სქოლიო 27,  Rn. 21. 
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დასკვნა 

საკითხის კვლევის შედეგად გამოვლენილი თეზისები და წინადადებები შეიძლება 
ჩამოყალიბებულ იქნეს შემდეგი დასკვნითი წინადადებების სახით: 

მიზანშეწონილია კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილების განხორციელება, რომლის 
მიხედვითაც ჩუქების ხელშეკრულების დროს დასაჩუქრებულის დუმილი როგორც 
თანხმობის ფორმა გამოყენებულ იქნება იმ შემთხვევაში, როცა საჩუქრის გადაცემის ფაქტი 
დამდგარია, თუმცა არ არის მოცემული მჩუქებლის თანხმობა. აღნიშნული 
გამართლებულია თავად ჩუქების ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნებით და 
დასაჩუქრებულის ინტერესების დაცვის ინტერესით. ჩუქების ხელშეკრულება უფლებრივი 
სარგებლის მომტანია დასაჩუქრებულისათვის და ამ უკანასკნელს რაიმე ტიპის 
ვალდებულებას არ აკისრებს. ამასთან, დასაჩუქრებულს აქვს უფლება, უარყოს ჩუქების 
ხელშეკრულების დადების შესახებ შეთავაზებული წინადადება, რაც გამორიცხავს 
მხარეთა შორის ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის 
შესაძლებლობას. სამოქალაქო ბრუნვის სიმარტივის მიზნის მისაღწევად დასაჩუქრებულის 
დუმილი, რომელიც მის ინტერესებთან თავსებადად ფასდება, უნდა იქნეს მიჩნეული 
აქცეპტის ფორმად. 

ჩუქების ხელშეკრულების უსასყიდლო ხასიათის მიუხედავად მისი სამართლებრივი 
შედეგის გათვალისწინებით (ნივთზე იურიდიული ბედის ცვლილება) მიზანშეწონილია, 
მაქსიმალურად იქნეს უზრუნველყოფილი იმ შემთხვევების ჩამონათვალის შემცირება, 
რომელთა არსებობის შემთხვევაშიც დასაჩუქრებულს ჩამოერთმევა ჩუქების საგანი. 
სახელშეკრულებო რჩენის მოვალეობის მხარეთა თავისუფალ ნებაზეა დამოკიდებულება 
ზრდის მჩუქებლის მიერ ამ მექანიზმის ბოროტად გამოყენების რისკებს, შესაბამისად, 
მიზანშეწონილია მხოლოდ კანონისმიერი რჩენის მოვალეობის შეუძლებლობის ფაქტი 
იქცეს ნაჩუქარი ნივთის გამოთხოვის უფლების რეალიზაციის წინაპირობად.  

მჩუქებლის მიერ ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნა მიზნად ისახავს არა 
მჩუქებლის გამდიდრებას დასაჩუქრებულის უფლებების მომეტებული შეზღუდვის 
ხარჯზე, არამედ მჩუქებლის დაცვას მძიმე მატერიალური მდგომარეობისაგან. მძიმე 
მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით ნაჩუქარი ნივთის უკან დაბრუნების 
(საკუთრების ჩამორთმევის) ალტერნატიულ, ნაკლებად მზღუდველ საშუალებად უნდა 
იქნეს მიჩნეული დასაჩუქრებულის არჩევანის შესაბამისად ნივთის გადაცემის ჩანაცვლება 
რჩენისათვის საჭირო თანხით. აღნიშნული, უზრუნველყოფს მჩუქებლის უსაფუძვლო 
გამდიდრების რისკების პრევენციას, ასევე დასაჩუქრებული ინტერესების დაცვას. ამასთან, 
მიღწეულ იქნება ნორმით გათვალისწინებული მიზნები.   

 

 
  



224

 

 

ბიბლიოგრაფია 

1. საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“, 24 ივლისი, 1997; 

2. ახვლედიანი ზურაბ,  ვალდებულებითი სამართალი, თბილისი, „სამართალი“, 1999; 

3. ზარანდია თამარ, სანივთო სამართალი, თბილისი, „მერიდიანი“, 2019; 

4. „საქართველოს უზენაესი  სასამართლოს რეკომენდაციები სამოქალაქო სამართლის 
სასამართლო პრაქტიკის პრობლემატურ საკითხებზე“, თბილისი, 2007; 

5. ძლიერიშვილი ზურაბ, ჩუქების სამართლებრივი ბუნება, თბილისი, „მერიდიანი“, 2010; 

6. ძლიერიშვილი ზურაბ, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (წიგნი IV), 
http://www.gccc.ge/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 03.02.2022]; 

7. ჭეჭელაშვილი ზურაბ, სახელშეკრულებო სამართალი, თბილისი, „ბონა კაუზა“, 2010; 

8. Brox Hans, Walker Wolf-Dietrich, Besonderes Schuldrecht, München, C.H. Beck, 2012; 

9. Fikentscher Wolfgang, Heinemann Andreas, Schuldrecht, Berlin/Boston, De Gruyter, 2006; 

10. Gursky Karl-Heinz, Schuldrecht besonderer Teil, Heidelberg, C.F.Müller 2005; 

11. Oetker Hartmut, Maultzsch Felix, Vertragliche Schuldverhältnisse, Berlin, Heidelberg, 
Springer-Verlag, 2013; 

12. Looschelders Dirk, Schuldrecht Besonderer Teil, Verlag Vahlen, 2020; 

13. Medicus Dieter, Lorenz Stephan, Schuldrecht II, Besonderer Teil, München, C.H.Beck, 2012; 

14. Münchener Kommentar zum BGB“, Band 3, München C.H. Beck, 2012; 

15. Schellhammer Kurt, Sculdrecht nach Anspruchsgrundlagen, Heidelberg. C.F. Müller, 2011; 

16. Zeranski Dirk, „Die Rückforderung von Schenkungen wegen Verarmung“, Berlin/Boston, De 
Gruyter, 2014; 

17. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №3/1/512 
„დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, 2012 
წლის 26 ივნისი; 

18. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №2/3/1279  
„ლევან ალაფიშვილი და „კს ალაფიშვილი და ყავლაშვილი - საქართველოს ადვოკატთა 
ჯგუფი“ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“, 2019 წლის 5 ივლისი; 

19. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №1/2/411 „შპს 
„რუსენერგოსერვისი“, შპს „პატარა კახი“, სს „გორგოტა“, გივი აბალაკის 
ინდივიდუალური საწარმო „ფერმერი“ და შპს „ენერგია“ საქართველოს პარლამენტისა 
და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წინააღმდეგ“, 2008 წლის 19 დეკემბერი; 

20. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 24 ივლისის გადაწყვეტილება 
საქმეზე №ას-221-2013-2012; 



225

 

 

21. საქართველოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №2ბ/4094-13, 2013 
წლის 21 ნოემბერი; 

22. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-54-53-2014, 2015 
წლის 30 აპრილი; 

23. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1333-2019, 2019 
წლის 27 ნოემბერი; 

24. BGB Urteil v. 17.12.2009 - Xa ZR 6/09; 

25. BGH Urteil v. 20.11.2018 - X ZR 115/16; 

26. BGH, Urt. vom 17 2018 – X ZR 65/17. 



226

 

 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიის ეჭვქვეშ 

დაყენება 

 

ივანე ბალახაშვილი 

დოქტორანტი, 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო სამართალი მთლიანობაში აღარ იმყოფება 
დოქტრინული მსჯელობის ცენტრში. შრომები სულ უფრო ორიენტირებულია სპეციალურ 
ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო სამართალზე, კერძოდ, სახელმწიფო შესყიდვების 
ხელშეკრულებებზე. ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ცნება თავის მხრივ კარგავს 
აქტუალობას და აღარ არის საკმარისი პოზიტიური სამართლის ახსნისათვის 
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დადებულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. 
საჯარო საქმიანობა ფაქტობრივად ტრანსფორმირდა და საჯარო სახელშეკრულებო 
სამართლის ერთიანობა აღარ შეიძლება ეფუძნებოდეს ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულების ტრადიციულ ცნებას, რომელიც გაიგება როგორც გამაერთიანებელი 
ხელშეკრულებების, რომლებიც დადებულია ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ და 
აქვთ საკმარისი კავშირი საჯარო მომსახურებასთან. გარდა ამისა, იურიდიული 
კვალიფიკაციების გამრავლების გამო თავისი განმარტებითი ფუნქციების ნაწილი დაკარგა 
ამ ცნებამ: დასუსტებულია კავშირი ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებასა და საჯარო 
მომსახურებას შორის. 

ამიტომ თვალნათელია, რომ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორია 
მეტად აღარ უნდა იყოს წარმოდგენილი ისეთი სახით, როგორიც ის იყო XX საუკუნის შუა 
ხანებში. წამოიჭრება კითხვა, არსებობს თუ არა ზოგადი თეორია. მიუხედავად ამისა, ასეთი 
თეორიის არსებობა არ არის უმნიშვნელო. ზოგადი თეორია მიუთითებს საჯარო 
საქმიანობის სპეციფიკაზე, მათ შორის იმ შემთხვევებში, როდესაც ადმინისტრაციული 
ორგანოები მოქმედებენ სახელშეკრულებო გზით. ამრიგად, ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიის შენარჩუნება არ არის ინტერესს მოკლებული. თუ 
ვაღიარებთ, რომ აუცილებელია ზოგადი თეორია, წამოიჭრება საკითხი მისი გამოყენების 
სფეროს შესახებ, რათა განვსაზღვროთ, წარმოადგენს თუ არა ის ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების ზოგად თეორიას, ზოგიერთი სპეციალური ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებისთვის განკუთვნილ ზოგად თეორიას, ან, პირიქით, ყველა საჯარო 
ხელშეკრულებაზე გავრცელებად ზოგად თეორიას. ამიტომ, აუცილებელია 
გამოვიკვლიოთ, ინდუქციური მიდგომის გამოყენებით, შეიძლება თუ არა განვსაზღვროთ 
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დადებული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორია. 

ამისთვის თავდაპირველად უნდა განვიხილოთ ზოგადი თეორიის ტრადიციული 
განსაზღვრება და მისი საფუძვლები. კლასიკურ წარმოდგენაში, ადმინისტრაციული 
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ხელშეკრულებების სპეციფიური რეჟიმი დაფუძნებულია საჯარო მომსახურების 
ლოგიკაზე, რომლის დროსაც საჯარო მომსახურება გამოიყენება ადმინისტრაციული 
სახელშეკრულებო სამართლის ყველა თავისებურების დასაბუთებისათვის. მიუხედავად 
ამისა, საჯარო მომსახურება განიცდის იგივე ბედს ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების 
მიმართ, რასაც მთლიანი დისციპლინის მიმართ. ის უკვე დიდი ხანია აღარ წარმოადგენს 
ადმინისტრაციული სამართლის ერთადერთ საფუძველს. ამრიგად, ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების ახლანდელი სამართლებრივი რეჟიმი ეფუძნება სხვადასხვა 
საფუძველს, რომელთა შედეგები აუცილებლად არ ემთხვევა იმათ, რომლებიც შეიძლება 
წარმოიშვას საჯარო მომსახურების, როგორც ერთადერთი ზოგადი ახსნის, გამოყენების 
შედეგად. ამრიგად, აუცილებელია განვსაზღვროთ, როგორია ადმინისტრაციული 
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Abstract 

Administrative contract law as a whole is no longer at the center of doctrinal reasoning. The works 
are increasingly focused on special administrative contract law, in particular public procurement 
contracts. The concept of administrative contract in turn loses its relevance and is no longer 
sufficient to explain positive law in relation to contracts concluded by administrative bodies. Public 
activity has in fact been transformed and the unity of public contract law can no longer be based 
on the traditional notion of administrative contract, which is understood as a combination of 
contracts entered into by administrative bodies and having sufficient connection to public services. 
In addition, due to the multiplication of legal qualifications, this concept has lost some of its 
explanatory functions: the link between the administrative contract and public services is 
weakened. 

It is therefore obvious that the general theory of administrative contracts should no longer be 
presented in the way it was in the middle of the twentieth century. The question arises as to 
whether there is a general theory. Nevertheless, the existence of such a theory is not insignificant. 
The general theory points to the specifics of public activities, including cases where administrative 
bodies act by contract. Thus, the maintenance of the general theory of administrative contracts is 
not without interest. If we recognize that a general theory is necessary, the question arises as to its 
scope of application in order to determine whether it is a general theory of administrative contracts, 
a general theory for some special administrative contracts, or, conversely, a general theory 
applicable to all public contracts. Therefore, it is necessary to examine, using the inductive 
approach, whether we can define a general theory of contracts concluded by administrative bodies. 

For this we must first consider the traditional definition of general theory and its foundations. In 
the classical notion, the specific regime of administrative contracts is based on the logic of public 
service, in which public service is used to justify all the peculiarities of administrative contract law. 
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Nevertheless, public service suffers the same fate with regard to administrative contracts as with 
the whole discipline. It has long been no longer the sole basis of administrative law. Thus, the 
current legal regime of administrative contracts is based on various grounds, the consequences of 
which do not necessarily coincide with those that may arise from the use of public services as the 
only general explanation. Thus, it is necessary to define the modern foundations of administrative 
contract law in order to understand how they challenge the general theory of administrative 
contracts. 

Keywords: Administrative contract; Public services; Contractual logic. 
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გამიჯვნისთვის ახალი თეორიის შემუშავების აუცილებლობაზე საუბრობს4. 
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პირველზე. 

 

1. საჯარო მომსახურების, როგორც ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი 
თეორიის არსებითი საფუძველის კონკურენტი სხვადასხვა ლოგიკის დადასტურება 

საჯარო მომსახურება, როგორც ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიის 
მთავარი ელემენტი, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე იყო იდეალიზირებული, შეიძლება 
ითქვას უძრავიც კი, აღარ არის პოპულარული. ამის დამადასტურებელია ის, რომ დღეს მას 
კონკურენციას უწევს სხვადასხვა ლოგიკა, რომელთაც სხვადასხვა მიზანი აქვთ: ეს არის 
ერთის მხრივ სახელშეკრულებო ლოგიკა, ხოლო მეორეს მხრივ - კონკურენციული ლოგიკა. 
პირველი ისწრაფვის ადმინისტრაციული ხელშეკრულება გახადოს ბანალური, 
ჩვეულებრივი, სამოქალაქო ხელშეკრულების მსგავსი, ანუ წაართვას მას თავისებურება. 
უპირველეს ყოვლისა, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ჩაფიქრებული უნდა იყოს 
როგორც ხელშეკრულება და მაშასადამე, მხოლოდ გამონაკლისის სახით შეიძლება 
გამოხატოს თავისი „ადმინისტრაციული ბუნება“. მეორე უფრო შორს მიდის: მას არ 
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აინტერესებს ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სამართლებრივი რეჟიმის შესაძლო 
სპეციფიურობები, იქნება ეს პოზიტიური თუ ნეგატიური მნიშვნელობით. 
კონკურენციული ლოგიკა ფაქტობრივად ვლინდება როგორც უპირატესი ლოგიკა, 
რომელიც პრევალირებს საჯარო მომსახურების ტრადიციულ ლოგიკაზე და შეიძლება 
მიგვიყვანოს ამ უკანასკნელის მარტივ უარყოფამდე. 

თუმცა, ეს ორი ლოგიკა არ იწვევს ერთი და იგივე სირთულეებს ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების ზოგად თეორიასთან დაკავშირებით. თემის განხილვისას 
შემოვიფარგლებით მხოლოდ სახელშეკრულებო ლოგიკის როგორც მოძველებული 
ლოგიკის განხილვით. 

 

1.1. სახელშეკრულებო ლოგიკა: მოძველებული ლოგიკა 

ისტორიულად, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორია შემუშავებული 
იყო ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადებული ზოგიერთი ხელშეკრულების 
სპეციფიურობის დასადასტურებლად, კერძო სამართლის სუბიექტების მიერ დადებულ 
ხელშეკრულებებთან შედარებით. ეს არის დოქტრინული კონსტრუქცია. ამიტომ, ფრანგი 
მეცნიერების ჯეზის, პეკინოს და ლობადერის მიერ განხორციელებული სისტემატიზაცია 
ნაწილობრივ ხელოვნურია და უპირველეს ყოვლისა, იძლევა საშუალებას დავასაბუთოთ 
summa divisio საჯარო სამართალსა და კერძო სამართალს შორის5. ამრიგად, ზოგადი 
თეორიის ამ გამოყენებამ სახელისუფლებო ღონისძიების ზოგიერთი ხედვისთვის, 
მიგვიყვანა იქამდე, რომ კლასიკოსი ავტორები ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებაში 
მალავდნენ ან ამცირებდნენ სახელშეკრულებო ნაწილს, მეტწილად იმიტომ, რომ 
„ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არ არის დაბადებული ხელშეკრულებად“6. 

მიუხედავად ამისა, სახელშეკრულებო ლოგიკა უკვე დიდიხანია არსებობს 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიისადმი მიძღვნილ კვლევებში, 
მაშინაც კი, თუ ის იყო ჩანაცვლებული საჯარო მომსახურების ლოგიკით7. ამ მომენტიდან, 
სახელშეკრულებო ლოგიკა აღარ გადასინჯულა. პირიქით, ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებები განიხილება, როგორც ნამდვილი ხელშეკრულებები8. თუმცა, 
მიუხედავად იმისა, რომ სახელშეკრულებო ლოგიკა სულ უფრო და უფრო არსებობს, 
ნაკლებ სავარაუდოა, რომ სახელშეკრულებო ლოგიკამ უპირატესობა მოიპოვოს 
ადმინისტრაციულ ლოგიკაზე. მაშასადამე, ეს ლოგიკა უნდა დარჩეს მეორეხარისხოვანი. 

 

1.2. სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერება 

სახელშეკრულებო ლოგიკის დადასტურება სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს 
ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო სამართალში. სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე 

                                                            
5 Plessix, B.  „La part de la doctrine dans la création du droit des contrats administratifs“, Revue de droit d’Assas, 2011. 14, 
p. 46. 
6 Gaudemet, იხ. სქოლიო 1, p. 313. 
7 Péquignot, G. „Théorie générale du contrat administratif“, Paris, Pédone, 1945. pp. 182 et s. 
8 Llorens, F.  „Contrat d’entreprise et marché de travaux publics (contribution à la comparaison entre contrat de droit 
privé et contrat administratif)“, LGDJ, 1981, Bibl. droit publ. t. 139. 
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გადასვლის მოძრაობის მიღმა, რომელსაც მივყავართ ხელშეკრულების პუნქტებში ზოგადი 
თეორიის უფლებებისა და მოვალეობების ჩართვამდე, სახელშეკრულებო ლოგიკის 
გაძლიერება ხორციელდება ზოგადი სახელშეკრულებო სამართლიდან გამომდინარე 
პრინციპების დადასტურებით, რომლებიც ზღუდავენ ან ამცირებენ ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულების ზოგადი თეორიის გამოყენებას. 

ა) ზოგადი სახელშეკრულებო სამართლის საერთო პრინციპების პირველსაწყისი უარყოფა 
ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო სამართალში. ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო 
სამართალში ზოგადი სახელშეკრულებო სამართლის საერთო პრინციპების არსებობა არ 
არის გასაკვირი, რამდენადაც „ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ჩვეულებრივ 
განიხილება, და სრულიად სამართლიანად, როგორც ნამდვილი სახელშეკრულებო 
ბუნების მქონე“9. თუმცა, ისტორიულად, წინააღმდეგობა ჩამოყალიბდა ზოგადი 
სახელშეკრულებო სამართლის პრინციპებსა და იმ პრინციპებს შორის, რომლებიც ქმნიან 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სამართლებრივ რეჟიმს. მაგალითად, ფრანგი 
ადმინისტრატივისტი ჯორჯ პეკინო წერდა, რომ „ადმინისტრაციული ხელშეკრულება 
ეწინააღმდეგება სახელშეკრულებო სტაბილურობის იდეას“10, იმავდროულად ის თვლიდა, 
რომ „ხელშეკრულების ცნება [...] შეუთავსებელია საჯარო მომსახურების ცნებასთან“11. 
ასევე საკამათო იყო ადმინისტრაციული ხელშეკრულების სახელშეკრულებო ბუნება12. 
ასეთი წინააღმდეგობა აღარ არის აქტუალური: ახლა სახელშეკრულებო ურთიერთობების 
სტაბილურობა წინა პლანზეა წამოწეული სასამართლოს უფლებამოსილებების 
რეგულირებისათვის სარჩელის ფარგლებში ხელშეკრულების ნამდვილობის 
გასაჩივრებისას, ხელშეკრულების მხარეთა თავისუფლების დაცვის უზრუნველსაყოფად13. 
იმავდროულად, ხელშეკრულება გახდა კვაზი „ბუნებრივი“ საშუალება საჯარო 
მომსახურების მართვაში. 

ბ) ზოგადი სახელშეკრულებო სამართლის საერთო პრინციპების ადგილი და როლი 
ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო სამართალში. ნათელია, „რომ სამოქალაქო კოდექსის 
ფარგლებს გარეთ არსებობს კონცეფციებისა და ცნებების ზოგადი ნაწილი, რომელიც 
თანაბრად ფარავს სამოქალაქო სამართალსა და ადმინისტრაციულ სამართალს“, მაგრამ, 
მაშინ როცა ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო სამართალი აგებული იყო 
დიფერენციაციის იდეის ირგვლივ, ახლა მიღებულია ჩავთვალოთ, რომ 
„ადმინისტრაციული ორგანოების ხელშეკრულებების შესრულება არსებითად არ არღვევს 
საერთოსამართლებრივ ნორმებს“ და რომ „სამოქალაქო სამართლის ჩამომყალიბებელი 
პრინციპები მათზე ვრცელდება, მაშინაც კი, თუ ისინი ზოგჯერ შეიძლება ზოგიერთ 
ორიგინალურ ნორმას ეხამებიან“14. მაშასადამე, ეს საერთო პრინციპები დოქტრინის მიერ 

                                                            
9 Brenet, F.  „Les contrats administratifs“, en Traité de droit administratif, en P. Gonod, F. Melleray, P. Yolka, Traité de 
droit administratif, Dalloz, 2011, t. 2, spéc. p. 222. 
10 Péquignot, იხ. სქოლიო 7, p. 25. 
11 იქვე, p. 605. 
12 იქვე, p. 433. 
13 Amilhat, M.  „Liberté contractuelle, contrats publics et rôle du juge“, en E. Malaret Garcia (dir.), La portée du contrôle 
juridictionnel des décisions adoptées par les autorités à composition technique, Thomson Civitas, (Ouvrage à paraître en 
2019). 
14 Ubaud-Bergeron, M.  „Droit des contrats administratifs“, LexisNexis, 2e éd. 2017. pp. 305-306. 
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წარმოდგენილია ისე, რომ სულ უფრო და უფრო ცენტრალურ ადგილს იკავებენ 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმში: მათი მნიშვნელობა ასევე 
სძლევს ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიის კლასიკური 
პრინციპების მნიშვნელობას. 

ამასთან დაკავშირებით, ფრანგი ავტორი პიერ დელვოლვე მხედველობაში იღებს სამ 
პრინციპს, რომლებიც განმტკიცებულია საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის შესავალ 
დებულებებში 2016 წლის გადასინჯვის შემდეგ15: სახელშეკრულებო თავისუფლება, 
კეთილსინდისიერება, და ხელშეკრულებების სავალდებულო ძალა. ეს პრინციპები 
გამოიყენება ადმინისტრაციულ სამართალში და წამოყენებულია, სულ მცირე 
ნაწილობრივ, როგორც ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიის 
საფუძვლები. განსაკუთრებით, ეს შეეხება გაუთვალისწინებლობის თეორიას16. ზოგიერთი 
ავტორი თვლის, რომ ამ თეორიის გავრცელება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებზე, 
რომელთა მიზანი არ არის საჯარო მომსახურების მისიის მართვა, გამომდინარეობს 
სამართლიანობის, კეთილსინდისიერების და სახელშეკრულებო ურთიერთობების 
ერთგულების პრინციპების განხორციელებიდან17. ვინაიდან არ არსებობს საკმარისი 
კავშირი საჯარო მომსახურებასთან, ფაქტობრივად ამ ხელშეკრულებებზე შეიძლება 
მხოლოდ გავრცელდეს ზოგადი თეორიის წესები, თუ ეს წესები ეყრდნობიან სხვა 
საფუძვლებს. მიუხედავად ამისა, აუცილებელია განვიხილოთ ეს პრინციპები, რათა 
შევაფასოთ მათი მნიშვნელობა და მათი ნამდვილი როლი ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმში. 

გ) სახელშეკრულებო თავისუფლება: პრინციპი, რომელიც გახდა ძირითადი. თანამედროვე 
დოქტრინა მას ანიჭებს მთავარ ადგილს18 ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების 
სამართლებრივ რეჟიმში, ამტკიცებს რა, რომ „სწორედ ხელშეკრულება, და მაშასადამე, 
მხარეების საერთო განზრახვა, განსაზღვრავს ძირითადი სახით მის სამართლებრივ 
რეჟიმს..., ხელშეკრულების ადმინისტრაციული ბუნება განსაზღვრავს მის სამართლებრივ 
რეჟიმს მხოლოდ დასაშვებ ზღვრამდე“19. ეს განსაკუთრებული ადგილი გამომდინარეობს 
სახელშეკრულებო თავისუფლებისათვის მინიჭებული ფუნდამენტური მნიშვნელობიდან, 
მაგრამ ავტორები მაინც უშვებენ, რომ სახელშეკრულებო თავისუფლებას აქვს საზღვრები, 
როგორიცაა „სახელშეკრულებო საჯარო წესრიგი“20 ზოგადად ან, უფრო ზუსტად, 
სახელმწიფო შესყიდვების ფუნდამენტური პრინციპები, როცა განსახილველი 
ხელშეკრულება ხვდება მათი მოქმედების სფეროში. ეს ფუნდამენტური პრინციპები 
„საჯარო ხელშეკრულებებისთვის წარმოადგენს სულ მცირე ისეთივე მნიშვნელოვანს, 

                                                            
15 Delvolvé, P. „Les nouvelles dispositions du code civil et le droit administratif“, RFDA, 2016. p. 613. 
16 გაუთვალისწინებლობის თეორია ეს არის სამართლებრივი თეორია, რომელიც ითვალისწინებს, რომ 
ხელშეკრულების შესრულების ფარგლებში ხელშეკრულების წონასწორობის ზოგადმა ცვლილებამ 
გარემოებების ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელთა გათვალისწინება შეუძლებელი იყო მისი დადების 
მომენტში, შეიძლება მიგვიყვანოს სასამართლოს მიერ მის გადასინჯვამდე იმ მხარის სასარგებლოდ, რომელიც 
დაზარალდა გარემოებათა ცვლილებისგან. 
17 Brenet, იხ. სქოლიო 9, pp. 253-254. 
18 Fleury, T.  „La liberté contractuelle des personnes publiques“, RFDA, 2012. p. 231. 
19 Pontier, J.-M. „La liberté contractuelle des personnes publiques“, AJDA, 2013. p. 837. 
20 Moderne, F.  „La liberté contractuelle est-elle vraiment et pleinement constitutionnelle“, RFDA, 2006. p. 2 



233

 

 

როგორც სახელშეკრულებო თავისუფლება“21. რასაკვირველია, მოსამართლემ უნდა 
დაიცვას წონასწორობა, რათა განსაზღვროს რომელმა დამფუძნებელმა პრინციპმა უნდა 
გაიმარჯოს, როდესაც სახელშეკრულებო თავისუფლება წინააღმდეგობაში მოდის 
სახელმწიფო შესყიდვის ფუნდამენტურ პრინციპებთან, მაგრამ, როდესაც ხელშეკრულება 
ხვდება მათი მოქმედების სფეროში, ეს პრინციპები უნდა იყოს გამოყენებული სისტემური 
მიდგომის საფუძველზე22. ეს დასკვნა გვახსენებს, რომ სახელშეკრულებო თავისუფლების 
როლი არ უნდა იყოს გადაფასებული: მისი ძირითადი დანიშნულება არის 
„სახელშეკრულებო სფეროში ადმინისტრაციული ორგანოების თავისუფლების 
შემზღუდველ დებულებებს ან პრინციპებს მისცეს ზუსტი მნიშვნელობა“23. კერძოდ, ამის 
მაგალითია საფრანგეთის ადმინისტრაციული სასამართლოს გადაწყვეტილება Société 
Grenke Location საქმეზე24. ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებზე ყველა წესის 
გავრცელების ასახსნელად სახელშეკრულებო თავისუფლებამ არ შეიძლება ჩაანაცვლოს 
საჯარო მომსახურება. თუ სახელშეკრულებო თავისუფლება წარმოადგენს 
სახელშეკრულებო სამართლის ზოგად პრინციპს, მაშინ ის არის მხოლოდ 
მეორეხარისხოვანი პრინციპი იმ პრინციპებს შორის, რომლებიც გამოიყენება 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების შესრულებისადმი. ამ თვალსაზრისით, 
სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერება სრულიად ფარდობითია. 

დ) კეთილსინდისიერება: განვითარების პროცესში მყოფი პრინციპი. კეთილსინდისიერება 
ასევე იკავებს სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვან ადგილს ადმინისტრაციულ 
სახელშეკრულებო სამართალში. ადმინისტრაციული სასამართლო მას როგორც ასეთს არ 
ეყრდნობა, მაგრამ ის დიდწილად იკვეთება „სახელშეკრულებო ურთიერთობების 
ერთგულების პრინციპთან, რომელიც მკაფიოდ იქნა გამოცხადებული ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებებისთვის Commune de Béziers საქმეზე გადაწყვეტილებით“25. მაგრამ, რჩება 
კითხვა, გამოხატავს თუ არა ეს აღიარება სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერებას. კერძო 
სამართალში, ხელშეკრულება ტრადიციულად ეფუძნებოდა „ინდივიდუალისტურ და 
ლიბერალურ ლოგიკას“, რომელიც ხაზს უსვავდა ხელშეკრულების მონაწილე მხარეების 
ინდივიდუალური ინტერესების შეპირისპირებას, და ახალი მიდგომაა, რომ „ერთგულება, 
სოლიდარულობა და ძმობა“ გაანალიზდეს როგორც უნარის მქონე ჩაანაცვლოს „ნება, 
ხელშეუხებლობა და უსაფრთხოება ახალი სახელშეკრულებო დევიზის ხელშესაწყობად“26. 
ამიტომ, თუ ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო სამართალში სახელშეკრულებო 
ურთიერთობების კეთილსინდისიერებისა და ერთგულების განვითარება წარმოადგენს 
სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერებას, მაშინ ეს არ არის კერძო სამართალთან 
გათანაბრება. ორ სამართალს შორის ზემოქმედების დინამიკა საერთოა და მთლიანობაში 
საუბარია სახელშეკრულებო სამართლის უფრო ფართო განვითარებაზე. თუმცა, 

                                                            
21 Delvolvé, იხ. სქოლიო 15, p. 613. 
22 Amilhat, იხ. სქოლიო 13. 
23 Fort, F.-X.  „Les aspects administratifs de la liberté contractuelle“, en Mélanges en l’honneur du professeur Michel 
Guibal, vol. I, PUM 2006. p. 27, spéc. p. 33. 
24 CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, N 370644. 
25 Delvolvé, იხ. სქოლიო 15, p. 613. 
26 Seube, J.-B. „Contrats privés – contrats administratifs: points de convergence?“, en Mélanges en l’honneur du professeur 
Michel Guibal, vol. I, PUM 2006. p. 369. 
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კეთილსინდისიერებისა და ერთგულების განვითარება შეიძლება გაანალიზდეს კიდევ 
უფრო ფართოდ, როგორც მოძრაობა, რომელიც გარდაქმნის მთელს საჯარო სამართალს. 

გარდა ამისა, თუმცა კეთილსინდისიერება - სახელშეკრულებო ურთიერთობების 
ერთგულების მეშვეობით - თამაშობს სულ უფრო დიდ როლს ადმინისტრაციულ 
სახელშეკრულებო სამართალში, მას არ აქვს პრიორიტეტი ზოგადი თეორიის კლასიკურ 
წესებზე. ამრიგად, ხელშეკრულების შესრულების ფარგლებში ადმინისტრაციისადმი 
მინიჭებული უფლებამოსილებები არ შეიძლება ეყრდნობოდეს კეთილსინდისიერებას. 
უკეთეს შემთხვევაში, კეთილსინდისიერებით შეიძლება დასაბუთდეს კონტრაჰენტის 
უფლებები და, კერძოდ, მისი უფლება ხელშეკრულების ფინანსურ წონასწორობაზე. 
მაშასადამე, სახელშეკრულებო ლოგიკის განვითარება, ჩანს მხოლოდ როგორც შესაძლო 
ზღვარი და არა როგორც ახალი საფუძველი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების 
შესრულების რეჟიმისათვის. 

ე) სავალდებულო ძალა და სამართლიანობა: ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო 
სამართლის რეგულარული პრინციპები. ხელშეკრულებების სავალდებულო ძალის 
პრინციპი ასევე მოიხსენიება ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების შესრულების 
რეჟიმის ახსნისთვის. ეს არ არის სიახლე: კლასიკური ავტორები უკვე განიხილავდნენ 
სავალდებულო ძალის პრინციპს როგორც ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებზე 
გამოსაყენებელ პრინციპს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას არ ეწინააღმდეგებოდა 
საჯარო მომსახურების მოთხოვნები. თუმცა, მაშინაც კი თუ შედეგები რჩება იგივე, დღეს 
მსჯელობა პირიქითაა: პრინციპში, ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებას უკავია კანონის 
ადგილი მხარეებისთვის, მაგრამ, გამონაკლისის სახით, საჯარო მომსახურებასთან 
დაკავშირებულმა მოთხოვნებმა, შეიძლება დაასაბუთოს სავალდებულო ძალის 
კორექტირება. მაშასადამე, ამ თვალსაზრისით, სახელშეკრულებო ლოგიკის ნამდვილი 
გაძლიერება არ ხდება, არამედ ეს უფრო არის პერსპექტივის ცვლილება განმარტებაში, 
რომელიც კეთდება ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმთან 
დაკავშირებით. ამრიგად, ნების ავტონომია წამოყენებულია „ფუნქციისა და მიზნის 
კონცეფციების“27 საზიანოდ, მაშინაც კი, თუ სასამართლო პრაქტიკა ტრადიციულად და 
„რეგულარულად ეყრდნობა მხარეების საერთო მიზანს“28. მაშასადამე, ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმში სავალდებულო ძალის ადგილი არ ჩანს 
სრულიად შეცვლილი სფეროს განვითარებით და მას არ შეუძლია, როგორც ადრე, 
ჩამოაყალიბოს ზოგადი თეორიის ფარგლებში გამოსაყენებელი წესები. 

მოხსენიებული სამი პრინციპი - სახელშეკრულებო თავისუფლება, კეთილსინდისიერება 
და სავალდებულო ძალა - არ არის ერთადერთი, რომლებიც წამოყენებულია 
სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერების დასადასტურებლად ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმში. ასევე მოიხსენიება სამართლიანობის ცნება. ეს 
გულისხმობს სახელშეკრულებო წონასწორობის ობიექტურ შენარჩუნებას 
ურთიერთსანაცვლო ვალდებულებების საფუძველზე, რომლებზეც თავიდანვე 
თანხმდებიან ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები, საჯარო მომსახურებასთან კავშირის 

                                                            
27 Richer, L., Lichère, F. „Droit des contrats administratifs“, LGDJ, 10e éd. 2016. p. 28. 
28 Richer, Lichère, იხ. სქოლიო 27, p. 236. 
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ძებნის აუცილებლობის გარეშე. მიუხედავად ამისა, ზოგადი თეორიის ნაწილის 
დასადასტურებლად სამართლიანობაზე ეს აპელირება ასევე არ უნდა გათანაბრდეს 
ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო სამართლის პრივატიზაციასთან. Compagnie 
générale des tramways საქმეზე გადაწყვეტილებაში ფრანგი ავტორი გასტონ ჯეზი უკვე 
ეყრდნობოდა სამართლიანობას კონტრაჰენტის ფინანსური წონასწორობის უფლების 
დასასაბუთებლად29. შემდგომ, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სახელმძღვანელოს 
ფრანგმა ავტორებმა ასევე გამოიყენეს სამართლიანობა გაუთვალისწინებლობის თეორიის 
დასასაბუთებლად, საჯარო მომსახურების საფუძველთან კომბინაციაში30. მაგრამ, 
სამართლიანობა არ არის კერძო სახელშეკრულებო სამართლის ტრადიციის ნაწილი, 
პირიქით ის ეწერება უფრო ახალ მოძრაობაში31. თუ სამართლიანობა მონაწილეობს 
სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერებაში, მაშასადამე, ეს არის მხოლოდ მეორეული 
სახით, კონტრაჰენტისთვის მინიჭებული უფლებების დასასაბუთებლად ხელშეკრულების 
შესრულების ეტაპზე ადმინისტრაციისათვის მინიჭებული უფლებამოსილებების 
სანაცვლოდ. ის არ წარმოადგენს ხელშეკრულების მონაწილე ადმინისტრაციული ორგანოს 
უფლებამოსილებების საფუძველს და არ ცვლის ამ საკითხში საჯარო მომსახურების 
საფუძველს32. 

ვ) სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერება და ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო 
სამართლის პრივატიზაცია: როგორია რეალობა? ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო 
სამართალსა და კერძო სახელშეკრულებო სამართალს შორის არსებობს სიახლოვე, რასაც 
ზოგჯერ მივყავართ ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ დადებული ხელშეკრულებების 
სამართლის პრივატიზაციის შესახებ დასკვნამდე. ეს სიახლოვე მარტივად ასახსნელია, თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ „რეჟიმების დიფერენციაცია საბოლოო ჯამში არ ახდენს 
ზეგავლენას ცნების კონცეპტუალურ მთლიანობაზე, რომელიც არსებითად ეყრდნობა 
ნების გამოხატვას და მისგან გამომდინარე სავალდებულო ძალას“33. გარდა ამისა, ეს 
კონცეპტუალური მთლიანობა გვხვდება ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების 
შესრულებისას გამოსაყენებელ ზოგიერთ წესში. ფაქტობრივად, საკმაოდ ხშირად 
ადმინისტრაციული სასამართლო ნორმებს სესხულობს ზოგადი სახელშეკრულებო 
სამართლიდან34; ასევე არსებობს საერთო სამართლებრივი მაქსიმები, რომლებიც სძლევენ 
საჯაროსა და კერძოს შორის გამიჯვნას და გამოხატავენ ხელშეკრულების ცნების 
მთლიანობას35. 

თუმცა ამ დაახლოვებამ არ უნდა გვაიძულოს დავივიწყოთ ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულების ადმინისტრაციული ბუნება. ფრანგი მეცნიერი ლაფერიერი სახელმწიფო 

                                                            
29 Jèze, G. „Principes généraux du droit administratif“, tome 3, le fonctionnement des services publics, 1926, Dalloz,2011. 
rééd., p. 370. 
30 De Laubadère, A.  Moderne, F. Delvolvé, P.  „Traité des contrats administratifs“, LGDJ, 2e éd. 1984. t. 2, spéc. p. 563 et 
pp. 609 et 610. 
31 Albigès, C.  „De l’équité en droit privé“, LGDJ, 2000. Bibl. de droit privé, t. 329. 
32 Clamour, G. „Esquisse d’une théorie générale des contrats publics“, en Mélanges en l’honneur du professeur Michel 
Guibal, vol. II, pp. 677-678 : 
33 Barloy, F.  „Le contrat et la norme juridique en droit public français. Contribution à une théorie de l’unité du concept 
de contrat“, thèse Montpellier, 1995. 
34 Boulouis, N. „Regards d’un rapporteur public du côté du droit privé des contrats“, AJDA, 2009. p. 921. 
35 Hoepffner, H., Klein, J.  „Les adages communs au droit public et au droit privé“, RFDA, 2014. p. 201. 
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ნარდობის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით უკვე განმარტავდა, რომ ისინი 
„ერთდროულად წარმოადგენენ ხელშეკრულებებს, ნამდვილი ადმინისტრაციული 
ოპერაციებით, რომლებიც მჭიდროდაა დაკავშირებული მომსახურების პროცესთან“36. 
საუბარი არაა ადმინისტრაციულ სახელშეკრულებო სამართალში სახელშეკრულებო 
ლოგიკის გაძლიერების იდეის უარყოფაზე: უდავოა ადგილი აქვს „ხელშეკრულებისადმი 
დაბრუნებას“, მაგრამ ეს უკანასკნელი „არ უნდა აგვერიოს კერძო სამართლისადმი 
ერთგულებაში“37. ნამდვილად, თუ „ზოგადი თეორიების დაახლოვების ტენდენცია 
უდავოა“, ეს არ აფერხებს „რეჟიმების სპეციალიზაციას ხელშეკრულების საგნის 
მიხედვით“38. მაშასადამე, მიუხედავად ყველაფრისა, სახეზეა ადმინისტრაციული 
სახელშეკრულებო სამართლის სპეციფიურობის შენარჩუნება. 

 

1.3. ხელშეკრულების ადმინისტრაციული ბუნების დომინირება 

სახელშეკრულებო ლოგიკის გაძლიერება რეალობაა და შეიძლება ის „ჩანდეს მიმზიდველი 
საჯარო სამართალსა და კერძო სამართალს შორის დაახლოებით მომხდარი ევოლუციის 
განსაზღვრაში“39. თუმცა, ხელშეკრულების ადმინისტრაციული თუ საჯარო ბუნება არ 
უნდა დაგვავიწყდეს და აუცილებელია უარი ვთქვათ იდეაზე, რომლის მიხედვითაც 
სახელშეკრულებო ლოგიკა ქმნის ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო სამართლის ახალ 
საფუძველს. ნამდვილად, აუცილებელია გვახსოვდეს „ადმინისტრაციული ორგანოების 
მტკიცე სპეციფიურობა“40. რასაკვირველია, აღარ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმი არსებითად 
არაგათანაბრებითია და რომ კერძო სამართლის ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმი 
გათანაბრებითია: სახელშეკრულებო წონასწორობა ორივე სამართალში იძებნება და 
უნილატერალიზმი (ცალმხრივობა) გვხვდება როგორც ერთში ისე მეორეში41. თუმცა, 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების შესრულების რეჟიმი აგრძელებს გამორჩეულობის 
ჩვენებას. მაგალითად, ქართველი ავტორი მაია კოპალეიშვილი ყურადღებას ამახვილებს: 
„დღეს აპრიორულად მიჩნეულია დებულება: ხელშეკრულება არის ორ პარტნიორს შორის 
სამართლებრივი ურთიერთობის მოწესრიგების საშუალება, მაგრამ, რადგან მმართველობა 
მნიშვნელოვან საჯაროსამართლებრივ წესრიგზეა დამყარებული, საჯაროსამართლებრივი 
გარიგების, როგორც მმართველობის ორგანოს, საქმიანობის ფორმის დასაშვებობა 
შეზღუდულია, განსაკუთრებით ხელშეკრულების პირობების შეთანხმებისას“42. 

ა) ხელშეკრულების ადმინისტრაციული ბუნების პრევალირება სახელშეკრულებო 
ბუნებაზე. საჯარო სახელშეკრულებო სამართლისა და კერძო სახელშეკრულებო 
სამართლის დაახლოვება სახელშეკრულებო პრინციპების ირგვლივ არ აფერხებს 
დიფერენციაციას და არ უნდა გავაკეთოთ ნაადრევი დასკვნები, რომლებიც 

                                                            
36 Laferrière, E. „Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux“, Berger-Levrault, 1888.tome 2, p. 134. 
37 Clamour, იხ. სქოლიო 32, p. 639. 
38 Hastings-Marchadier, A., „Les contrats de droit privé des personnes publiques et la liberté contractuelle“, AJDA, 1998. 
p. 683. 
39 Pontier, J.-M.  „La liberté contractuelle des personnes publiques“, AJDA, 2013. p. 837. 
40 Pontier, იხ. სქოლიო 39, p. 837. 
41 Amilhat, M.  „Pour une nouvelle théorie générale des contrats publics“, Mémoire 2019. p. 15. 
42  კოპალეიშვილი,მ., „ადმინისტრაციული გარიგება“, 2003. გვ.10-11. 
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ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებას გადააქცევდნენ კერძო სამართლის ხელშეკრულებად. 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიის სიმბოლოდ ქცეული წესების 
ძალაში შენარჩუნება - თუნდაც ნაწილობრივ - საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავირიდოთ 
„უფლებების ჩამორთმევის გადაჭარბება“43. Société Grenke Location საქმეზე 
გადაწყვეტილება44, რომელიც მიღებულ იქნა საფრანგეთში, ახდენს ამის კარგ 
ილუსტრირებას. ამ გადაწყვეტილებაში, საფრანგეთის სახელმწიფო საბჭო, რომელიც არის 
საკასაციო ინსტანციის ადმინისტრაციული სასამართლო, უშვებს, რომ ხელშეკრულების 
მონაწილე კერძო სამართლის სუბიექტს, ადმინისტრაციული ხელშეკრულების 
ფარგლებში, შეუძლია მიიღოს ხელშეკრულების ცალმხრივი შეწყვეტის გადაწყვეტილება. 
მაშასადამე, ადმინისტრაციული სასამართლო უშვებს exceptio non adimpleti contractus 
(კონტრაჰენტის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე 
შედავება), მაშინ როცა, ტრადიციულად, მისი უარყოფა წარმოადგენდა 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების ზოგადი თეორიის სპეციფიურობის საჩვენებლად 
ზემოდმოყვანილი წესების ნაწილს. შეიძლება თუ არა აქედან დავასკვნათ კერძო 
სამართალთან სიახლოვის შესახებ? რასაკვირველია, მაგრამ ის არის „შეზღუდული“45 და 
ფარდობითი. გამონაკლისი არ დაიშვება ყველა ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებისთვის, ის დაიშვება მხოლოდ მათთვის, რომლებსაც არ აქვთ „საჯარო 
მომსახურების განხორციელების მიზანი“46. მაშასადამე, პირველ რიგში, ეს ნიშნავს, რომ 
არსებობს ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები, რომელთა ადმინისტრაციული ბუნება 
დომინირებს ნებისმიერ შემთხვევაში. გარდა ამისა, იმ ხელშეკრულებების შემთხვევაში, 
სადაც გამონაკლისი შეიძლება იყოს გამოყენებული, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ მისი გამოყენება გათვალისწინებული იყო მხარეების მიერ 
ხელშეკრულების პუნქტების მეშვეობით. მაშასადამე, მეორე რიგში, ეს ნიშნავს, რომ 
საუბარი არაა ისეთი ზოგადი წესის იდენტურ ზოგად წესზე, რომელიც გამოიყენება კერძო 
სამართალში, არამედ - სახელშეკრულებო ინსტრუმენტით შემოთავაზებულ მარტივ 
შესაძლებლობაზე. საბოლოოდ, და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასეთი გამონაკლისის 
გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც „ადმინისტრაციული ორგანოსათვის 
წინასწარ მინიჭებულია შესაძლებლობა გამოვიდეს სახელშეკრულებო ურთიერთობების 
შეწყვეტის წინააღმდეგ, კერძოდ საჯარო მომსახურების მოთხოვნებიდან გამომდინარე 
საერთო ინტერესის მოტივით“47. მაშასადამე, მესამე რიგში, ეს ნიშნავს, რომ სიჭარბის წილი 
დაცულია ხელშეკრულების მონაწილე ადმინისტრაციული ორგანოს სასარგებლოდ. 
მაშასადამე, ხელშეკრულების ადმინისტრაციული ბუნება აგრძელებს დომინირებას მის 
სახელშეკრულებო ასპექტზე. 

ხელშეკრულების ადმინისტრაციულობის ეს დომინირება მის სახელშეკრულებო ხასიათზე 
ასევე გვხვდება ადმინისტრაციული ორგანოსათვის მინიჭებულ შესაძლებლობასთან 
დაკავშირებით, გაატაროს სანქცია გამოუსწორებელი მენარდის მიმართ ან განახორციელოს 
სუბსტიტუცია (დადოს სუბსტიტუციის ხელშეკრულება), როდესაც ხელშეკრულების 

                                                            
43 Amilhat, იხ. სქოლიო 41, p. 15. 
44 Conseil d’Etat, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, N 370644. 
45 Amilhat, იხ. სქოლიო 41, p. 15. 
46 Conseil d’Etat, იხ. სქოლიო 44. 
47 იქვე. 
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მონაწილე მხარე არ ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. 
Société Fostmax საქმეზე გადაწყვეტილებაში48, საფრანგეთის სახელმწიფო საბჭო ამტკიცებს, 
რომ ეს უფლებამოსილება წარმოადგენს ზოგად წესს, რომელიც გამოიყენება 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებებისადმი; ის ასევე მას აქცევს „საჯარო წესრიგის 
ნორმად“49. აღიარებული წესის მიღმა, ადმინისტრაციული სასამართლოს მიერ 
განვითარებული არგუმენტაცია აჩვენებს რამდენად მნიშვნელოვანია ხელშეკრულების 
ადმინისტრაციული ბუნება. იმის მტკიცების შემდეგ, „რომ ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებებისადმი გამოსაყენებელი ზოგადი ნორმებიდან გამომდინარეობს, რომ 
საზოგადოებრივი სამუშაოების შემკვეთი, რომელმაც უშედეგოდ წარუდგინა მოთხოვნა 
თავის კონტრაჰენტს განახორციელოს მომსახურება, რომელიც მან იკისრა 
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ფლობს შესაძლებლობას აღასრულოს ეს 
პირობები, თავისი კონტრაჰენტის სახსრებითა და რისკებით, სხვა საწარმოს მეშვეობით“, 
საფრანგეთის სახელმწიფო საბჭო უპირისპირებს წესს, რომელიც მან ჩამოაყალიბა 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების „სახელშეკრულებო ასპექტთან“ დაკავშირებით. 
ფაქტობრივად ის ამტკიცებს, რომ გამოუსწორებელი მენარდის მიმართ სანქცია „შეიძლება 
იყოს დაწესებული მისი ზუსტად გამთვალისწინებელი ხელშეკრულების ყოველგვარი 
პირობის არარსებობის შემთხვევაშიც“ და რომ „ადმინისტრაციულ ორგანოებს არ 
შეუძლიათ მასზე ლეგალურად თქვან უარი“. მოცემულ შემთხვევაში, საფრანგეთის 
სახელმწიფო საბჭო ამ ზოგად წესს აკავშირებს აღნაგობის საჯარო-სამართლებრივი 
რეჟიმით ექსპლუატაციის ცნებასთან, მაგრამ რამდენიმე თვის შემდეგ ის იგივე ამ წესს 
იყენებს კონცესიური ხელშეკრულებებისადმი როგორც ყველა ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებისადმი გამოსაყენებელ წესს, მიუხედავად ხელშეკრულების საგნისა50. 
ნებისმიერ შემთხვევაში, და მაშინაც, თუ ეს წესი არ არის სისტემატიზირებული 
სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობაში, ის წარმოადგენს ზოგად წესს, რომელიც 
ხელშეკრულების პუნქტებზე მაღლა დგას. 

ბ) ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სპეციფიურობის შენარჩუნება ზოგადი 
თეორიის მიერ. მსგავსი წესის ახალი გამტკიცება საშუალებას იძლევა განსაზღვრული 
სიმკვეთრე მივცეთ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებებისადმი გამოსაყენებელ ზოგად 
ნორმებს და შევიხსენოთ, რომ ისინი დომინირებენ ამ ხელშეკრულებების შინაარსზე. 
ყველაფერი, როგორც ხელშეკრულების ცალმხრივი მოშლის უფლებამოსილება ან სანქციის 
დაკისრების უფლებამოსილება51, გამოუსწორებელი მენარდის მიმართ სანქციის 
გამოყენების ან სუბსტიტუციის ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა, როდესაც 
ხელშეკრულების მონაწილე მხარე ჯეროვნად არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, 
აჩვენებს ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების სპეციფიურ ბუნებას. 
ადმინისტრაციული ორგანოების სასარგებლოდ აღიარებული ეს უფლებამოსილებები არ 
მიეკუთვნებიან სახელშეკრულებო სფეროს: ისინი შეიძლება გათვალისწინებული იყოს 
ხელშეკრულებით, მაგრამ ისინი არ შეიძლება იყოს ხელშეკრულებით შეზღუდული. 

                                                            
48 Conseil d’Etat, 9 novembre 2016, Société Fosmax, N 388806. 
49 Llorens F. et Soler-Couteaux, P.  „Le régime d’ordre public des contrats administratifs“, Contrats-Marchés publ. 2017. 
repère5. 
50 Conseil d’Etat, 14 févr. 2017, Société de manutention portuaire d’Aquitaine, N 405157, Lebon p. 43. 
51 Amilhat, იხ. სქოლიო 41, p. 17. 
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შედეგად, თუ ხელშეკრულება ითვალისწინებს მსგავს უფლებამოსილებებს, მაშინ ის 
წარმოადგენს მხოლოდ დამატებას და არანაირად არ ახდენს ზეგავლენას მათ არსებობაზე. 
ამრიგად, არცერთ შემთხვევაში არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ ეს უფლებამოსილებები 
წარმოადგენენ სახელშეკრულებო ლოგიკის განხორციელების შედეგს ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულებების სამართლებრივი რეჟიმის ფარგლებში. ისინი უბრალოდ აჩვენებენ 
ხელშეკრულების ადმინისტრაციული ბუნების პრევალირებას და სახელისუფლებო 
ღონისძიების მიერ დასახულ მიზნებთან დაკავშირებულ სპეციფიურობებს. 

გ) ადმინისტრაციულ ლოგიკასა და სახელშეკრულებო ლოგიკას შორის ბალანსზე 
მსჯელობის როლი. ეს დასკვნა ახალი არ არის და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების 
ზოგად თეორიასთან დაკავშირებული დოქტრინალური ანალიზი ყოველთვის 
საგულდაგულოდ მიუთითებს სპეციფიურობის წილის შენარჩუნებაზე. თუმცა, 
ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო სამართლის ბანალიზების სისტემატიური 
აღიარება უზომობის ახალი ფორმის გამოვლენის შესაძლებლობის ძიების გარეშე, ჩანს 
საშიში. ნამდვილად, სახელშეკრულებო ლოგიკის და კერძო სახელშეკრულებო 
სამართალთან სიახლოვის წინ წამოწევა ეწერება სახელისუფლებო ღონისძიების ფართო 
გავრცელების უფრო ზოგად მოძრაობაში, რომელსაც მივყავართ დისკუსიამდე 
ადმინისტრაციული ორგანოების ლეგიტიმურობის გადაწყვეტილების მიღებისა და 
მოქმედებისათვის. 22 წლის უკან ფრანგი ავტორი ქრისტინ ბრეშონ-მულენი აანალიზებდა 
ადმინისტრაციული ორგანოების სახელშეკრულებო თავისუფლების აღიარებას, როგორც 
„პოლიტიკური ნების“ შედეგს, ვინაიდან „საბაზრო ეკონომიკაში, ადმინისტრაციული 
ორგანოების სახელშეკრულებო თავისუფლება ჩანს აუცილებელი მათი კერძო 
კონტრაჰენტებისთვის“52. ეს მსჯელობა შეიძლება გაგრძელდეს და გაფართოვდეს იმის 
მხედველობაში მიღებით, რომ სახელშეკრულებო ლოგიკის გამტკიცება ადმინისტრაციულ 
სახელშეკრულებო სამართალში, მაშინაც კი თუ ის შეზღუდულია, ასევე შედეგია 
პოლიტიკური ნების, რომლის მიზანია ადმინისტრაციული ორგანოების დაყენება მათი 
კონტრაჰენტების დონეზე. 

ამ ევოლუციის ნეიტრალური და იდეალისტური განხილვით კმაყოფილი დოქტრინა 
ისწრაფვის დაივიწყოს, რომ სამართლის ნორმები არ არიან ნეიტრალური ობიექტები და 
რომ მისი როლი ასევე არის განმარტოს რა ღირებულებებს ატარებენ ეს ნორმები. ხშირად 
წარმოდგენილი როგორც ტექნიკური საკითხი, საჯარო სახელშეკრულებო სამართალი არ 
უნდა იყოს დაყვანილი აქამდე. ისტორიულად არსებობდა პოლიტიკური ნება 
ადმინისტრაციული სახელშეკრულებო სამართალი გაეხადა საჯარო მომსახურების 
ლოგიკით განსაზღვრული სამართალი53. მას შემდეგ, სახელშეკრულებო ლოგიკის 
გაძლიერება სხვა ლოგიკის ინტეგრირების საშუალებას იძლევა, რომელსაც ატყვია 
ორდოლიბერალიზმის კვალი54, რომელთან დაკავშირებითაც საჯარო მომსახურებას 
უჭირს წინააღმდეგობის გაწევა. ადმინისტრაციული ორგანოები განიხილებიან როგორც 

                                                            
52 Bréchon-Moulènes, C.  „Liberté contractuelle des personnes publiques“, AJDA, 1998. p. 643. 
53 Plessix, B., „La part de la doctrine dans la création du droit des contrats administratifs“, Revue de droit d’Assas 2011. 
14. 
54 Caron, M., „Le recodage du droit public français par le néolibéralisme économique: de la théorie à la pratique“, en F. 
Bottini (dir.), Néolibéralisme et droit public, Mare et Martin, 2017. p. 45. 
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ეკონომიკური ცხოვრების კვაზი-ჩვეულებრივი მონაწილეები, როგორც მონაწილეები, 
რომელთა ნდობაც არ შეიძლება და რომელთა მოქმედება უნდა რეგულირდებოდეს. 
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ანა ცერაძე 

დოქტორანტი, 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

აბსტრაქტი 

 საკუთრების უფლების სამართლებრივი მნიშვნელობის  საკითხი სათავეს იღებს 
ანტიკური ეპოქიდან, უფრო კონკრეტულად, რომის სამართლიდან, შემდეგ მისი 
განვითარება ხდება ეტაპობრივად, იხვეწება როგორც თეორიული თვალსაზრისები, ასევე, 
მისი ცალკეული ინსტიტუტები.  

 წარმოდგენილ სტატიაში ვცდილობთ საკუთრების უფლების შესახებ უმთავარესი 
თეორიული მიდგომები განვიხილოთ და ისინი წარმოვადგინოთ ფილოსოფიურ-
სამართლებრივი ჭრილით.  

საგულისხმოა, რომ საკუთრების უფლების სამართლებრივი მნიშვნელობის  საკითხი 
სათავეს იღებს ანტიკური ეპოქიდან, უფრო კონკრეტულად, რომის სამართლიდან, შემდეგ 
მისი განვითარება ხდება ეტაპობრივად, იხვეწება როგორც თეორიული თვალსაზრისები, 
ასევე, მისი ცალკეული ინსტიტუტები.  

 ისტორიის განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე, საკუთრების უფლება ადამიანის უმთავრესი 
უფლებებიდან ერთ-ერთია, თავისუფლების, სიცოცხლის უფლებასთან ერთად. დიდი 
მოაზროვნე, ინგლისელი ფილოსოფოსი ჯონ ლოკი საკუთრების უფლების ხელყოფას  
სიცოცხის უფლების ხელყოფის ექვივაალენტურს მიიჩნევს. ის საუბრობს სიცოცხლის, 
თავისუფლებისა და საკუთრების უფლებაზე, როგორც ერთობლიობაზე. რაც შეეხება 
სამართლებრივ ძალას საკუთრების უფლება მოგვიანებით იღებს, კაპიტალიზმის 
პირობებში, სახელმწიფოს სოციალური ინსტიტუტების ჩამოყალიბების პროცესში, როცა 
მისი, როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლების კანონით აღიარება და დაცვა 
მიმდინარეობს. 

საკვანძო სიტყვები: საკუთრება, საკუთრების უფლება, საკუთრების საკითხისადმი 
ფილოსოფიური მიდგომები. 

 

Abstract 

The right to property derives from the ancient times more specifically, from Roman law. According 
to time and need it has developed in stages and its separate institution refined.  

In this article we try to discuss the main theoretical approaches to property rights and present them 
in a philosophical-legal context. 
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First of all, it must be said that the right to property derives from the ancient times more specifically, 
from Roman law. According to time and need it has developed in stages and its separate institution 
refined.  

It turns out that at any stage in the development of history, the right to property is one of the most 
fundamental human rights along with the right to freedom and the right to life. The great thinker, 
the English philosopher John Locke considers, the violation of property rights to be equivalent to 
the violation of the right to life. He speaks of the right to life, liberty and property as a whole. As 
for the legal force, the right to property appears later, in the conditions of capitalism, in the process 
of formation of the social institutions of the state when its recognition and protection as a 
fundamental human right by law is underway. 

Keywords: Property, property rights, philosophical approaches to the issue of property. 

 

შესავალი 

 საკუთრების უფლება არის  ერთ-ერთი ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი უფლება 
ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს შორის, რომელიც უზრუნველყოფილია 
საქართველოს კონსტიტუციით. 

 საკუთრების უფლების საკითხი არ კარგავს აქტუალობას ძველი დროიდან დღემდე. ის  
უამრავი მეცნიერის შესწავლის საგანია. საკუთრების უფლება არა მარტო სამართლებრივი 
მსჯელობის ობიექტია, არამედ საინტერესოა მისი ფილოსოფიურ ჭრილში განხილვა. 

 საკუთრების ფილოსოფიურ ჭრილში განხილვისას ვხვდებით უამრავი ავტორის  
მოსაზრებას ამ საკითხთან დაკავშირებით, აღსანიშნავია ფ.ჰეგელი, რომელიც განიხილავს 
პიროვნებას განუყოფელ კავშირში ქონებათან. მისი აზრით საკუთრების უფლება არის 
თანდაყოლილი და არ შეიძლება მისი ადამიანისგან განცალკევება. შეიძლება ითქვას, რომ 
ჰეგელის თეორიის მიხედვით ტერმინები ,,საკუთრების უფლება’’ და ,,თავისუფლება’’ 
უწყვეტ კავშირშია მის მატარებელ სუბიექტთან. შესაბამისად, ვიზიარებ ამ პოზიციას და 
განვიხილავ ადამიანის საკუთრებას,  როგორც წინაპირობას მისი პიროვნული 
განვითარების და თავისუფლების ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს. 

 საინტერესოა პროფესორ ი.ბაკლანოვის მოსაზრება განსახილველ საკითხთან 
დაკავშირებით, ის ამბობს, რომ საკუთრების გარეშე ადამიანი თავად ხდება 
მანიპულირების ობიექტი, ანუ უუფლებო ,,ნივთი’’. აქედან გამომდინარე, საკუთრება არის 
რაღაც ჰუმანური, რაც აყალიბებს ადამინს პიროვნებად.1 შესაბამისად ხდის მას 
საზოგადოების სრულფასოვან წევრად. 

საკუთრება ადამიანის თავისუფლების საკითხის განმსაზღვრელია, რამდენადაც ის შეეხება 
სახელმწიფოში მოქალაქის სამართლებრივ მდგომარეობას. დემოკრატიულ სახელმწიფოში 

                                                            
1 Бакланов И. С., Николаенко Т. Г. ,,Собственность как философско-правовая категория’’ Актуальные проблемы 
современности: наука и общество, 2015, стр 21.file:///C:/Users/User/Downloads/sobstvennost-kak-filosofsko-
pravovaya-kategoriya.pdf [უ.გ.10.01.2022]. 
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პიროვნების არსებობა საკუთრების გარეშე წარმოუდგენელია, ამდენად სახელმწოფოში, 
სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე, აუცილებელია დაცული იყოს მოქალაქის ისეთი 
კონსტიტუციური უფლება, როგორიც არის საკუთრების უფლება. 

 

1. საკუთრების საკითხისადმი ანტიკური მიდგომები 

 თანამედროვე სამართლის ფილოსოფიაში არსებობს საკუთრების უფლების ორმაგი 
განმარტება. პირველი ცნობილია, როგორც საკუთრების ლიბერალური, ბუნებითი 
სამართლის პრინციპებზე დაყრდნობილი თეორია, მეორე - საკუთრების პოზიტიური და 
იმავდროულად სოციალურ ხედვაზე აგებული კონცეფცია. ლიბერალური კონცეფციის 
თანახმად, საკუთრების ცნება განიმარტება, როგორც სახელმწიფოებრიობამდე არსებული 
ადამიანის უფლება. ანუ, აღიარებულია, რომ ასეთი უფლებები სახელმწიფოსაგან   
დამოუკიდებლად არსებობს, ის სახელმწიფოს არ შეუქმნია (ბუნებითი თეორია), ადამიანის 
არსებობის მახასაითებელია.  ამ აზრით, საკუთრება ადამიანური თავისუფლების ერთ-ერთ 
მთავარი და განუყოფელი ნაწილია. ე.ი. თუ თავისუფლების, სიცოცხლის ან საკუთრების 
უფლების შემქმნელი სახელმწიფო არ არის (რამდენდაც სამივე მათგანი ადამიანის 
ბუნებითი მდგომარეობის ელემენტია), მაშინ, ბუნებრივია, მათი მინიჭება-არმინიჭების 
საკითხი, ერთი შეხედვით,  სახელმწიფოზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ამ 
კონცეფციისაგან განსხვავებით, საკუთრების უფლებას სოციალური სახელმწიფოს 
თეორიის მომხრეები შემდეგნაირად განმარტავენ: საკუთრების უფლება არის მესაკუთრის 
უფლება სარგებლობდეს, ფლობდეს და განკარგავდეს თავის საკუთრებას. საკუთრების 
უფლების ამ ფუნქციებიდან გამომდინარე, კანონმდებელი უფლებამოსილია და 
ვალდებულია დაარეგულიროს საკუთრების უფლების სამართლებრივი მხარე.2 

საკუთრების შესახებ განსხვავებული მიდგომები  ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში  
ჩამოყალიბდა. პლატონის აზრით, კერძო საკუთრება გადაჭარბარბებულ 
ინდივიდუალიზმს წარმოშობს და არ შეესაბამება იდეალური სახელმწიფოსს მთავარ 
მიზანს, რამდენადაც ინდივიდთა შორის ინტერესთა კონფლიქტი გარდაუვალია. პლატონი 
უარყოფს მესაკუთრის განკარგვის უფლებას მიწაზე, როგორც სახელმწიფოსა მთავარ 
რესურსზე. მისი აზრით, სახელმწიფომ უნდა შემოიღოს აკრძალვა მიწის ნაკვეთის ყიდვა-
გაყიდვასთან დაკავშირებით. ვინაიდან ქონების არასასურველ პირზე გასხვისება, 
შეიძლება სახიფათო ყოფილიყო სახელმწიფოსთვის. 

,,სახელმწიფოში’’ ავტორი იმაზეც საუბრობს, რომ ადამიანი რომელსაც თვითონ არ 
მოუხვეჭია სიმდიდრე არ უფრთხილდება დიდად მას, ხოლო ვინც თავისი შრომით 
გამოიმუშავებს ამ უკანასკნელს ,,ორმაგად ეტრფის’’ და ,,დაჰკანკალებს’’ მას.  ქონება 
შედარებულია მამა-შვილს, რადგან სიმდიდრე არის ადამიანის ,,ქმნილება’’, რომელსაც ის 
უფრთხილდება და უყვარს. ბრძენი ხაზს უსვამს, იმ ფაქტს რომ სიმდიდრესა და ქონებაზე 

                                                            
2 ფირცხალაშვილი ა. 21-ე მუხლის კომენტარი, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარები. თავი მეორე. 
საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. გამომცემლობა შპს 
,,პეტიტი’’,თბილისი, 2013, გვ. 206. 
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შეყვარებულ ხალხთან ურთიერთობა ძნელია, რადგან მათ არაფერი არ მოწონთ ამის 
გარდა.3 

 პლატონი, ისევე როგორც არისტოტელე, გამოყოფს საკუთრების ორ სახეს: კერძოს და 
საერთოს. თავისი მოსწავლისგან განსხვავებით ის უარყოფითად არის განწყობილი კერძო 
საკუთრების მიმართ, რადგან ფიქრობს , რომ კერძო საკუთრება ხდება ომის მიზეზი, 
ამიტომ სახელმწიფოს მმართველებს ეკრძალება აუცილებელის გარდა კერძო საკუთრების 
ქონა. საერთო საკუთრების ქონის დროს ადამიანებს შორის ქონებრივი დავები აღარ 
წარმოიქმნება. პლატონი თვლიდა, რომ იდეალურ სახელმწიფოში უნდა მოხდეს ქონების 
თანაბარი განაწილება, რადაგან თანასწორობა არის იდეალური საზოგადოების  ერთ-ერთი 
დამახასიათებელი ნიშანი.4  

 როგორც ზემოთ აღინიშნა, საკუთრების საკითხს ეხება ანტიკური ეპოქის დიდი 
მოაზროვნე არისტოტელე, რომლის პოზიცია რადიკალურად განსხვავებულია. ის არა 
მხოლოდ  არ უშვებდა საკუთრებას იდეალურ სახელმწიფოში, არამედ მას ერთ-ერთ 
ძირითად საზოგადოების უბედურებად თვლიდა. არისტოტელე  მართალია, სახელმწიფო    
ინტერესების დამცველია, მაგრამ მისთვის საკუთრების ძირითადი ფორმა მაინც კერძოა. 
საკუთრებაზე მსჯელობისას, არისტოტელე ომზე საუბრობს, ანუ, მისი სამართლიანი 
მტკიცებით,  ომი საკუთრების მოხვეჭის კიდევ ერთი, უარყოფითი, მაგრამ მაინც 
ასრებული ფორმაა. ომზე პლატონიც საუბრობს და საკუთრების მოხვეჭის ამ ფორმას ის 
საზოგადოებრივი უბედურების წყაროდ მიიჩნევს. განსხვავება მათ შორის ისაა, რომ  
არისტოტელე ომს იმდენად თვლის ნაკლოვანებად, რამდენადაც ნაკლოვანია თვითონ 
საკუთრების მოხვეჭის სურვილი. ,,სამხედრო საქმე, შეიძლება განხილული იყოს 
საკუთრების მოპოვების გარკვეულწიად ბუნებრივ საშუალებად.’’5 

 არისტოტელეს მიხედვით, საკუთრება მხოლოდ შეფარდებითი აზრით უნდა იყოს 
საერთო. საკუთრება ყოველთვის პირადია, ჩემია. ამიტომ პლატონისეული შეხედულება, 
რომ მცველებს ქონება საერთო უნდა ჰქონდეთ, სტაგირელი ფილოსოფოსისათვის 
სრულიად მიუღებელია. ადამიანების ბუნება, წერს არისტოტელე, ისეთია, რომ ქონებას, 
რომელიც საერთოა, ნაკლებად უფრთხილდებიან, საკუთარს კი - ზედმიწევნით. ფული და 
ქონება ისეთი რამაა, რაშიც ყველაზე მეტად პირადი ინტერესები მოქმედებს. 
არისტოტელესათვის ასეთი მდგომარეობიდან გამოსავალი იმაშია, რომ ადამიანები ისე 
უნდა აღზარდო, რომ ისინი ხარბად კი არ დაეწაფონ ფულს და მხოლოდ მის მოხვეჭაზე კი 
არ იფიქრონ, არამედ საკუთრებას შეხედონ, როგორც გამოყენებადს, როგორც 
კეთილდღეობის მომტანს.6 არისტოტელე მიიჩნევდა, რომ ის უსამართლობაა, როდესაც 
მოქალაქეთა ერთი ნაწილი ფუფუნებაში ცხოვრობს, ხოლო მეორე ნაწილი - სიღატაკეში, 
ამის გამოსწორება შესაძლებელია, ამისათვის სახელმწიფომ უნდა ,,ან დაუახლოვოს 

                                                            
3 პლატონი სახელმწიფო, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა ბრეგვაძე ბ. გამომცემლობა ,,ნეკერი’’2003, გვ. 5. 
4 Скородумова П.А. статья Филосовско-Правовые аспекты собственности в учениях Аристотеля и Платона и их 
значение для современного права, стр. 126.file:///C:/Users/User/Downloads/filosofsko-pravovye-aspekty-prava-
sobstvennosti-v-ucheniyah-aristotelya-i-platona-i-ih-znachenie-dlya-sovremennogo-prava%20(2).pdf [უ.გ.10.01.2022]. 
5 ბიჭაშვილი მ., პოლიტიკური თეორია, თბილისი 2006, გვ. 19,20. 
6 ბერიაშვილი მ., ლაშხია მ. არისტოტელე http://eprints.iliauni.edu.ge/270/1/aristotele_new.1.doc  [უ.გ. 10.01.2022]. 
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უქონელი შეძლებულს, ან გააძლიეროს საშუალო მოქალაქეები - ეს უკანასკნელი 
საშუალება წყვეტს უთანასწორობის ნიადაგზე წარმოშობილ შუღლს.’'7 

 

2. საკუთრების საკითხი ჯონ ლოკთან 

ლიბერალიზმის პირველი დამფუძნებელი და თეორიტიკოსი იყო ცნობილი ინგლისელი 
ფილოსოფოსი ჯონ ლოკი. ადამიანის ძირითად უფლებებად ლოკი სიცოცხლის, 
თავისუფლებისა და საკუთრების უფლებებს მიიჩნევდა. დიდი მოაზროვნე ამბობს, რომ 
საკუთრების ხელყოფა ექვივალენტურია სიცოცხლის ხელყოფისა. თუ ადამიანის 
თავისუფლებას ხელყოფ, შენ მას იმონებ, დამონება კი ნიშნავს რომ ძალაუფლებას 
მოიპოვებ მის სიცოცხლეზე, ანუ ბატონის ნება-სურვილზეა დამოკიდებული მონის 
სიცოცხლე. ასევეა საკუთრებაც, ანუ იმისათვის, რომ სიცოცხლე გავაგრძელო არ არის 
საკმარისი რომ ვიყო ცოცხალი, საჭიროა შესაძლებლობა იმისა რომ ვიზრუნო ჩემს 
სიცოცხლეზე, სხეულის გამოკვებაზე და ეს შეუძლებელია საკუთრების გარეშე, ამიტომ თუ 
საკუთრება არ მექნება, სიცოცხლეს ვერ შევინარჩუნებ. ლოკის საუბრობს სიცოცხლის, 
თავისუფლებისა და საკუთრების უფლებებზე, როგორც ერთობლიობაზე, ეს სამი რამ არის 
პრაქტიკულად ერთი და იგივე და ერთად უნდა მოიაზრებოდეს. ჯონ ლოკი თვლის რომ 
საკუთრება არის პიროვნების ნაწილი და ამ პირის გარდა არავის აქვს მასზე უფლება. 
ჰობსისგან განსხვავებით, ლოკთან სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ელემენტია კერძო 
საკუთრება. „ლევიათანში“ კერძო საკუთრება მოხსენიებულია, მაგრამ არა როგორც 
მთავარი უფლება.8 

 საკუთრება არ არსებობს ბუნებრივ მდგომარეობაში. ღმერთმა დედამიწა და ყველაფერი ის, 
რაც მასზე იზრდება ადამიანებს უბოძა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ის ყველას საკუთრებაა და 
არა რომელიმე ერთი მათგანის. საკუთრება, როგორც ლოკი გვარწმუნებს, არის პიროვნების 
ნაწილი და ამ პირის გარდა არავის აქვს მასზე უფლება. რა აქვს მხედველობაში ავტორს? 
უდავოა, რომ ადამიანის შრომა და მისი ხელით გაკეთებული საქმე მშრომელს ეკუთვნის. 
თუ ადამიანი სახეს, არსებობის ფორმას უცვლის ბუნებრივ მდგომარეობაში მყოფ საგანს, 
ეს ნიშნავს, რომ ამ დროს, თავისი საქმიანობით აუმჯობესებს მას, რაც ამ უკანასკნელს მის 
საკუთრებად აქცევს. ეს რაღაც არის შრომა. სწორედ შრომის საშუალებით გამოყავს 
ადამიანს ესა თუ ის ნივთი იმ საერთო საკუთრებიდან, რომელშიაც ის ბუნებამ მოათავსა. 
რამდენადაც შრომა მშრომელის ბუნებრივი საკუთრებაა, ამდენად სხვას არავის აქვს 
უფლება პრეტენზია განაცხადოს ამ ნივთზე, რომელსაც ერთხელ მაინც მიეკარა მშრომელი. 
შრომას შეაქვს განსხვავება საზოგადოს და კერძოს შორის, რადგან მან ისეთი რამ მიუმატა 
ნივთს, რაც ამ საგანში არ ჩაუდევს ბუნებას. ყოველივე ამით, ნივთი მშრომელი ადამიანის 
კერძო საკუთრებაში შემოვიდა. 

                                                            
7 ხიზანიშვილი ს.,გაბისონია ი.,ტალიაშვილი ა.  სამართლიანობა,ფილოსოფიურ-სამართლებრივი ასპექტები 
თბილისი,2019, გვ.82. 
8 ცერაძე ა.,  ,,საკუთრების უფლების ფილოსოფიურ-სამართლებრივი საფუძვლები’’ სამაგისტრო ნაშრომი, 
ქ.თბილისი, 2021, გვ. 24, 25. 
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 აღნიშნული მსჯელობები კიდევ ერთი იმპლიკაციის საშუალებას იძლევა. კერძოდ, შრომა 
ქმნის განსხვავებას საგანთა ღირებულებებში. უეჭველია, რომ დამუშავებულ და 
დაუმუშავებელ მიწის ნაკვეთებს სხვადასხვა ფასი ექნებათ ისევე, როგორც არსებობს 
განსხვავება დაკრეფილ და ბაზარზე გამოტანილ ნაყოფს და იგივე ხის ნაყოფს შორის 
ხელუხლებელ მდგომარეობაში. 

 ნივთის ვინმეს საკუთრებაში გადასვლას არ სჭირდება დანარჩენი ადამიანების თანხმობა, 
რაიმე კონვენცია. ნივთი საზოგადოებრივ საკუთრებაში ჯერ ბუნებამ, ხოლო შემდეგ 
საზოგადოებრივმა ხელშეკრულებამ მოათავსა და მისი იქედან გამოყვანა შესაძლებელია 
მხოლოდ შრომის საფუძველზე. შრომა განამტკიცებს ადამიანის საკუთრებას ნივთზე 
გონების კანონების კარნახით. ის გვეუბნება, რომ ინდიელის მიერ მონადირებული ირემი 
მისი საკუთრებაა. ეს იგივე ბუნების კანონია. ბუნების კანონი განგვისაზღვრავს არა 
მხოლოდ საკუთრების არსებას, არამედ მის ზომასაც, ანუ იმას, თუ რამდენის საკუთრებაზე 
შეუძლია ადამიანს ჰქონდეს პრეტენზია საერთო მფლობელობაში არსებული ნივთებიდან. 
საკუთარი შრომის ფასად ადამიანს შეუძლია იმდენის მითვისება, რამდენიც საჭიროა 
მისთვის. რაც ამ კანონზომიერებას სცილდება, ის უკვე სხვის საკუთრებად მოიაზრება. 

 მოცემულ ისტორიულ მომენტში, ამბობს ლოკი, საკუთრებად იქცევა არა იმდენად ის, რაც 
მოდის მიწაზე, არამედ თავად მიწა. მიწაც შეიძლება ზომის ფარგლებში განისაზღვროს. 
კერძოდ, მიწის ის ნაკვეთი, რომელიც შეუძლია დაამუშაოს ერთმა ადამიანმა და 
საკმარისად მოიხმაროს მასზე მოყვანილი პროდუქტი, არის ამ ადამიანის საკუთრება. ერთ 
დროს მიწის ნაკვეთის ამგვარად მითვისება არ უქმნიდა პრობლემებს სხვა ადამიანებს, 
რადგან მიწა საკმაოდ იყო. ყოველ ადამიანს უნდა ჰქონდეს იმდენი, რამდენის 
მითვისებასაც ის შესძლებს. აქ ლოკი ისე მსჯელობს, რომ ჩნდება აზრი, თითქოს 
თავდაპირველი მითვისება და საკუთრება იყო სამართლიანი, რაც მას შემდეგ დაირღვა, 
რაც გაჩნდა ფული და ოქრომ შეიძინა ის ღირებულება, რომელიც მას დღეს გააჩნია. მიწის 
ნაკვეთის მითვისებით ხომ სულაც არ დაზარალებულა სხვა. ამ მიწაზე ახლა გაცილებით 
მეტი მოდის, ვიდრე მის ბუნებრივ მდგომარეობაში ყოფნისას. 

ის, რაც დასაწყისში საკუთრებად იქცა შრომის საშუალებით, შემდგომში, საზოგადოებრივი 
ხელშეკრულების ძალით იქნა ასეთად ცნობილი. ოქროს ვერცხლს და ბრილიანტს 
ღირებულება მიანიჭა თვითნებობამ ან ხელშეკრულებამ, თორემ მათ თავისთავად 
არავითარი სარგებელი ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნებისა და უზრუნველყოფისათვის 
არ მოაქვს. ლოკის მიერ ფული განისაზღვრება როგორც გრძელვადიანი ნივთი, რომელიც 
შეიძლება გაუფუჭებლად იყოს ადამიანის საკუთრებაში დიდი ხნის მანძილზე და 
რომელიც კონვენციონალურად გახდება სხვა საჭირო ნივთებზე გაცვლის საშუალება. ის 
გამოიყენება როგორც საქონლის ღირებულების საზომი. თუმცა, ლოკი შენიშნავს, რომ ის 
ასეთია მხოლოდ კონვენციონალურად და, რომ რეალური საზომი მაინც შრომაა. 
ქონებრივი თანასწორობის ბალანსი ირღვევა მას შემდეგ, რაც ჩნდება ფული, როგორც 
დაგროვების საშუალება. მაგრამ თავად ქონებრივი უთანასწორობის გაჩენა, ლოკის აზრით, 
ხორციელდება საზოგადოების ხელშეკრულების გარეთ, მას შემდეგ, რაც ჩუმი 
შეთანხმებით, ოქროსა და ვერცხლს მიაწერეს ღირებულება და მისი ფულად გამოყენება 
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დაიწყეს. სახელმწიფოს არსებობის პირობებში საკუთრებას და მიწის მფლობელობას 
განსაზღვრავს არსებული კონსტიტუციები. 

 მაგრამ, რას წარმოადგენს “ჩუმი შეთანხმება”? ამ ტერმინთან დაკავშირებით რიგი 
სიძნელეები არსებობს. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება თავად ტერმინის შინაარსს. გარდა 
ამისა, გაურკვეველია, ჩუმი თანხმობა ავალდებულებს თუ არა ადამიანს მოიქცეს ისევე, 
როგორც ჩვეულებრივი თანხმობის შემთხვევაში. იმაზე, თუ როგორ უნდა გავიგოთ ჩუმი 
თანხმობა და რა სახის ფუნქციონირება გააჩნია მას, ლოკი ამბობს: ,,ყოველი ადამიანი, 
რომელიც ფლობს ან იყენებს რომელიმე სახელმწიფოს ტერიტორიას, იძლევა ჩუმ 
თანხმობას. აქ ლაპარაკია არა მხოლოდ საკუთრების ფლობაზე, არამედ საბოლოო ჯამში, 
ადამიანის თავად არსებობაზე მოცემული ტერიტორიის ფარგლებში”. თუ რომელიმე 
პიროვნება შეთანხმებაში შედის სახელმწიფოსთან, ეს ნიშნავს, რომ შეთანხმების საგანი 
ხდება ამ პიროვნების საკუთრებაც. თუ პირი შეხებაში მოდის სახელმწიფოს ტერიტორიაში 
შემავალ მიწასთან (ან მფლობელობის, ან მასზე მოყვანილ პროდუქტზე საკუთრების 
აზრით) ის იმყოფება ჩუმი თანხმობის მდგომარეობაში.9 

 

3. საკუთრების უფლების საკითხი ჰეგელთან. 

 საკუთრების უფლების განსაზღვრაზე XVIII საუკუნეში საუბრობდა ფ.ჰეგელიც, რომლის 
თანახმად ადამიანები მართლაც თანაბარნი არიან. აქედან გამომდინარეობს, რომ ყველა 
ადამიანს უნდა ჰქონდეს საკუთრება. თავის ნაშრომში "სამართლის ფილოსოფია" ჰეგელმა 
მკაფიოდ განსაზღვრა კავშირი საკუთრების ცნებასა და თავისუფლებას შორის: 
საკუთრებაში, მისი აზრით, ადამიანი საკუთარ თავს ანიჭებს თავისუფლების გარე სფეროს. 
საკუთრება შეიძლება იყოს როგორც საგნები, ასევე ცოდნა, მეცნიერება, ნიჭი. ჰეგელის 
საკუთრების თეორია ემყარება ნების ურთიერთობას ნივთებთან. ის ეწინააღმდეგებოდა 
საზოგადოებრივ საკუთრებას და ამას იმით ხსნიდა, რომ მესაკუთრესა და ნივთს შორის არა 
მხოლოდ გარე, არამედ ღრმა შინაგანი, სულიერი ურთიერთობა არსებობს, ვინაიდან 
ქონების მითვისება ნიშნავს ნივთში სხვა მიზნის დანერგვას, ვიდრე ის, რაც მას პირდაპირ 
ჰქონდა. საერთო საკუთრება, რომელიც შეიძლება იყოს ერთპიროვნულ ფლობაში, 
ექვემდებარება თვითნებობას საზოგადოების დაშლის დროს. 

 ჰეგელს სამართლის განსაკუთრებულ სახეებად გონებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა 
ფორმალური თანასწორობა, ზნეობა და მსოფლიო სულის სამართალი მიაჩნდა. 
საყოველთაო თავისუფლება მსოფლიო ისტორიის არსს შეადგენს. თავისუფლების 
განვითარება საყოველთაობის ხარისხამდე, დიალექტიკის კანონების შესაბამისად, 
განიხილება როგორც თვით სამართლის იდეის ლოგიკური ახსნა. სამართლის იდეა სამ 
საფეხურს გადის: 1. აბსტრაქტული სამართლის უფლება; თავისუფალი ნება, 
თავდაპირველად ადამიანის შეგნებას ეწვია, იმ ინდივიდუალური ნების სახით, რომელშიც 
საკუთრების უფლებიდან წარმოშობილი ურთიერთობა აისახა. თავისუფლება 
მდგომარეობს იმაში, რომ თითოეულს ჰქონდეს საკუთრების ფლობის, სხვა ადამიანთან 

                                                            
9 ბიჭაშვილი მ., პოლიტიკური თეორია თბილისი 2006, გვ.60.61. 
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გარიგებაში (ანუ დადოს ხელშეკრულება) შესვლის, საკუთარი დარღვეული უფლების 
აღდგენის (უსამართლობა და დანაშაული) უფლება. ამრიგად, აბსტრაქტული სამართალი 
ქონებრივი ურთიერთობისა და პიროვნების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულის სფეროს 
მოიცავს. აბსტრაქტული სამართლის ნორმები-მოთხოვნები აკრძალვის სახით (ამკრძალავი 
ნორმები) არის ჩამოყალიებული. ისინი ფორმალური ხასიათისაა, რადგან ადამიანებს 
მხოლოდ თანაბარ უფლებაუნარიანობას ანიჭებს, თავისუფლებას - საკუთარ 
შეხედულებისამებრ იმოქმედონ ქონების ზომის (მოცულობის), მისი დანიშნულების, 
შემადგენლობის საკითხებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებულ ყურადღებას ჰეგელი 
კერძო საკუთრებას აქცევდა და ამტკიცებდა, რომ მხოლოდ იგი აქცევს ადამიანს 
პიროვნებად. თუმცა ადამიანის საკუთრებად გადაქცევა შეუძლებელია და არც  
საკუთრების გატოლება არის მიზანშეწონილი და, შესაბამისად, დასაშვები.10  

ჰეგელის აზრით, დამოუკიდებელ, საკუთრების მქონე პირებს შორის დადებული 
ხელშეკრულება არის გონების განხორციელების აუცილებელი მომენტი. ეს შეიძლება 
შემდეგნაირად გავიგოთ: ხელშეკრულების საგანი შეიძლება იყოს რაღაც ნივთი, რომლის 
გასხვისება თავისუფლად შეუძლია მის მფლობელს. ხოლო “თავისუფლება” “უფლებები”, 
როგორც პიროვნების ძირითადი უფლებები არის პიროვნების საკუთრება. შესაბმისად, 
მათი გასხვისება შეუძლებელია. 

 ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქონება, ჰეგელის აზრით, 
უპირველეს ყოვლისა, ადამიანის გარკვეული დამოკიდებულებაა გარე სამყაროსთან, 
ბუნებასთან, საგნებთან. ჰეგელის საკუთრების კონცეფცია ასოცირდება მისი 
იდეალისტური მსოფლმხედველობის საფუძვლებთან; ის გამოხატავს სულის 
უპირატესობას მატერიასთან შედარებით. იგი კერძო საკუთრებას განიხილავს, როგორც 
ინდივიდუალური თავისუფალი ნების აბსოლუტურ უფლებას ნივთის ფლობაში. მისთვის 
კერძო საკუთრება იყო პირველი და აუცილებელი რგოლი ობიექტური სულის 
განვითარების ჯაჭვში, გარე სამყაროში სულის რეალიზაციის პროცესში. 

 

დასკვნა.  

 საკუთრება რთული და მრავალმხრივი ფენომენია. საკუთრების უფლების ანალიზის სამი 
გზა არსებობს: ეკონომიკური, იურიდიული და ფილოსოფიური. ეკონომიკური მიდგომა 
ითვალისწინებს ქონების ანალიზს, როგორც ქონებრივი ურთიერთობების მოქმედ 
ინსტიტუტს. იურიდიული მიდგომა დაკავშირებულია ქონების ფლობა, სარგებლობა, 
რეგისტრაციასთან და ა.შ. რაც შეეხება ფილოსოფიურ მიდგომას, იგი განაზოგადებს  
ეკონომიკურ და სამართლებრივ ასპექტებს და აერთიანებს მათ, ხაზს უსვამს ამა თუ იმ 
მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც საუკუნეების მანძილზე თან სდევს კაცობრიობას. 

საკუთრების უფლების შინაარსის კვლევის პროცესში არსობრივად გამოიკვეთა 
საკუთრების უფლების მნიშვნელობა. ადამიანის ღირსეული ყოფა საზოგადოებაში 
დამოკიდებულია მისი უფლებების სრულფასოვან რეალიზაციაზე.  

                                                            
10 გარიშვილი მ.,  ,,შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში’’ლექციების კურსი, თბილისი 2010, გვ. 108. 
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 ზემოთ აღნიშნული მსჯელობიდან გამოიკვეთა, რომ ჯონ ლოკი საკუთრების უფლების 
ხელყოფას  სიცოცხის უფლების ხელყოფის ექვივალენტურს მიიჩნევს. ჰეგელი კერძო 
საკუთრებას განიხილავს, როგორც ინდივიდის აუცილებელ ატრიბუტს გარე სამყაროში, 
მის განუყოფელ ნაწილს. ვემხრობი, ფილოსოფოსების პოზიციას და ვფიქრობ, რომ 
ადამიანი მაშინ არის რეალიზებული საზოგადოებაში, როდესაც გააჩნია კერძო საკუთრება 
და მისი ფლობა, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლია შეუზღუდავად. 

უდავოა, რომ სიცოცხლის უფლების პარალელურად, საკუთრების უფლება 
უმნიშვნელოვანესია. მიმაჩნია, რომ ინდივიდი მაშინ არის ნამდვილად თავისუფალი 
ადამიანი, როდესაც გააჩნია საკუთრება, რადგან ეს უკანასკნელი მისი პიროვნული 
თავისუფლების აუცილებელი კომპონენტია და ამდენად, მისი ღირსების გამოხატულებაა.  
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სამართლისა და მორალის ევოლუცია 

 

თამარ ალფაიძე 

სამართლის დოქტორი, პროფესორი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 
 

აბსტრაქტი 

მსოფლიოს განვითარების პროცესში იცვლება როგორც სამართლის სისტემები, ასევე 
ადამიანთა მორალური შეგნებაც. ეს ცვალებადობა პროგრესული და პოზიტიურია. 

საზოგადოების ცხოვრებაში ღრმა დემოკრატიული საწყისების დამკვიდრებამ განაპირობა 
ის, რომ სამართალი თანდათან განისაზღვრა ჰუმანური პრინციპებით. ცივილიზებულმა 
საზოგადოებამ აღიარა ის სამართლებრივი სისტემები, რომლებიც დაფუძნებული იყო 
მორალურ პრინციპებზე.  

სამართლის აღმავალი ევოლუციის შედეგად დამკვიდრდა იურიდიული კრედო, 
გაჯერებული ჰუმანური პრინციპებით, რომელიც ყველაზე ნათლად გამოხატულია 
სამოქალაქო კანონმდებლობაში, განმტკიცებულია სამართლის სხვა დარგებშიც, და 
განსაზღვრულია ქვეყნის ძირითად კანონში - კონსტიტუციაში.  

ჰუმანიზმი არის ადამიანის სულიერ-ინტელექტუალური გამოხატულება. მისი შემდგომი 
ევოლუცია ისტორიულ კანონზომიერებას წარმოადგენს. ამჟამად, საქართველოში 
სამართლის და მორალის ევოლუციას მტკიცე საფუძველი აქვს. ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო 
და საზოგადოებრივი ცხოვრება, დემოკრატიის, თავისუფლების, ადამიანის ღირსების 
დამკვიდრებისა და განმტკიცების მიმართულებით ვითარდება. კანონმდებლობის 
ცივილიზებული სრულყოფა, საერთო და იურიდიული კულტურის დონის ამაღლება, 
სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელება შერწყმული ინტელექტსა და 
გონიერებასთან, ადამიანური ღირსებისა და უფლებების ფართო სპექტრი სამართლისა და 
მორალის სულიერ-ინტელექტუალურ ფაქტორს, მათი ევოლუციის არგუმენტირებულ 
წანამძღვრებს წარმოადგენენ. 

საკვანძო სიტყვები: სამართალი, მორალი, სამართლიანობა, თანასწორობა, 
თავისუფლება, ევოლუცია  

 

Abstract 

In the process of world development, both the legal systems and the moral consciousness of the 
people are changing. These changes are progressive and positive. 

The introduction of deep democratic beginnings in the life of the society led to the fact that law 
was gradually defined by humane principles. Civilised society recognised legal systems, which were 
based on moral principles. 
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As a result of the ascending evolution of law, a legal credo has been established, saturated with 
humane principles, which is most clearly expressed in civil law, strengthened in other fields of law, 
and defined in the basic law of the country — the Constitution. 

Humanism is the spiritual-intellectual expression of man. Its subsequent evolution represents a 
historical regularity. At present the evolution of law and morality in Georgia has a solid foundation. 
The state and public life of our country is developing in the direction of democracy, freedom, as 
well as establishment and strengthening of human dignity. The civilised perfection of law, the 
raising of the level of common and legal culture, the administration of fair justice combined with 
intellect and prudence, the wide range of human dignity and rights, the spiritual-intellectual factor 
of law and morality, are the argumentative prerequisites of their evolution. 

Keywords: Law, Morality, Justice, Equality, Freedom, Evolution  

 

შესავალი 

“ხშირად მიფიქრია, რომ მეტისმეტად დიდ იმედებს ვამყარებთ კონსტიტუციებზე, 

კანონებსა და სასამართლოებზე. ეს ყალბი იმედებია. დამიჯერეთ, ყალბი იმედებია. 

თავისუფლება მამაკაცებისა და ქალების გულებშია; თუ ის იქ მოკვდა, არც 

კონსტიტუცია, არც კანონი, არც სასამართლოა მშველელი. სანამ ის გულშია, არც 

კონსტიტუცია, არც სამართალი, არც სასამართლო საჭირო არ არის მის გადასარჩენად”  

- “თავისუფლების სული” - მოსამართლე ლეარნედ ჰენდის სიტყვა1   

ადამიანთა სოციალური თანაცხოვრების სფერო რთული და მრავალმხრივია. კაცობრიობის 
განვითარების მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე ურთიერთობანი ადამიანთა 
შორის იხვეწებოდა, მკვიდრდებოდა და სრულყოფისკენ მიისწრაფოდა. წარმოიშვა რა 
როგორც სტიქიურად მიმდინარე პროცესი, სოციალური ურთიერთობანი თანდათანობით 
მოექცა განსაზღვრულ ჩარჩოებში, დაექვემდებარა რეგულირებას და შინაგანი 
კანონზომიერებების შესაბამისად წარიმართა. 

სოციალური რეგულირება და სოციალური წესრიგი სხვადასხვა ფაქტორების გავლენით 
ჩამოყალიბდა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეფექტური არის 
რეგულირების ნორმატიული სისტემა. ეს სისტემა მოიცავს მრავალრიცხოვანი და 
მრავალფეროვანი ნორმების კომპლექსს. 

სოციალური ნორმები წარმოიშვა საზოგადოების კულტურული განვითარების შედეგად, 
ადამიანთა მატერიალური და სულიერი სიკეთის მოთხოვნილებათა რეალიზაციის 
პროცესში. წარმოადგენენ რა ქცევის ზოგად წესებს, ისინი განსაზღვრავენ როგორი უნდა 
იყოს სუბიექტის ქცევა საზოგადოების ინტერესის თვალსაზრისით. სოციალური ნორმები 

                                                            
1  “The Spirit of Liberty.” A speech given by Judge Learned Hand in 1944, 
https://www.thefire.org/first-amendment-library/special-collections/the-spirit-of-liberty-speech-by-judge-learned-hand-1944/ [უ. გ. 
10.04.2022]. 
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მყარი საზოგადოებრივი კავშირებია, რომლებიც უზრუნველყოფენ სოციუმის 
სტაბილურობას, ნორმალურ და ეფექტურ ფუნქციონირებას. როგორც საზოგადოებრივ 
ურთიერთობათა რეგულატორები, სოციალური ნორმები დაკავშირებულნი არიან 
ადამიანთა ნებასა და შეგნებასთან. 

ისტორიული პროცესის ანალიზი შესაძლებლობას იძლევა გამოყოფილ იქნას სოციალური 
ნორმების სხვადასხვა სახეები: მორალური, რელიგიური, ჩვეულებითი, სამართლებრივი, 
ესთეტიკური, ეთიკური, ტრადიციულ-საოჯახო, კორპორატიული და სხვ. რეგულირების 
რთულ სისტემაში სოციალური ნორმები ურთიერთკავშირში იმყოფებიან, ამასთანავე 
თითოეული მათგანი ასრულებს შესაბამის ფუნქციას, რაც მთლიანობაში უზრუნველყოფს 
საზოგადოებრივი ცხოვრების სტაბილურობასა და დინამიზმს.2 

 

1. სამართალი და მორალი: ურთიერთობა, მსგავსება, განსხვავება 

სამართალი და მორალი [ზნეობა] ცივილიზებული სამყაროს მრავალმხრივ რთულ და 
სოციალურად ღირებულ ფენომენებს წარმოადგენენ. წარმოიშვნენ რა საზოგადოების 
განვითარების განსაზღვრულ ეტაპზე, მათ საუკუნეთა მანძილზე ევოლუციის აღმავალი 
გზა განვლეს. მიუხედავად იმისა, რომ სამართალი და მორალი სხვადასხვა სიბრტყის 
მოვლენებია, მათ აქვთ ერთი ფესვი - ადამიანის პიროვნული არსი, მისი გონიერება და 
თავისუფლება. სამართლისა და მორალის ურთიერთობა, მათი მსგავსება და განსხვავება  
მრავალ ასპექტში ვლინდება. 

კონკერტული ისტორიული პირობების შესაბამისად, მორალი გამოიხატება სხვადასხვა 
ფორმებში: ფილოსოფიაში, რელიგიაში, რიტუალებში, ჩვეულებებში, ხელოვნებაში, 
ფოლკლორში, ლეგენდებში, ანდაზებში, პარემიოლოგიაში3. მის ნორმებში ასახულია 
ისეთი კატეგორიები და კრიტერიუმები, როგორიცაა სიკეთე, ბოროტება, ღირსება, 
სამართლიანობა, უსამართლობა და ა.შ.  

მსგავსი და განმასხვავებელი ნიშნების მიუხედავად, სამართალი და მორალი რეალურ 
ცხოვრებაში ავსებენ ერთმანეთს და დიდ როლს თამაშობენ საზოგადოების განვითარებაში.  

სამართალსა და მორალს შორის ურთიერთობის თეორიამ მნიშვნელოვანი ადგილი 
დაიკავა XVIII საუკუნის გამოჩენილი მეცნიერების - კანტის, ფიხტეს, ტომაზის, 
კორკუნოვის და სხვათა შემოქმედებაში.  

სამართალსა და მორალს შორის ძირითადი განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ 
სამართალი ეხება ადამიანის მოქმედების გარეგან მხარეს, მორალი კი ყურადღებას აქცევს 
ადამიანის მოქმედების შინაგან მხარეს.4 ამ მოსაზრების საწინააღმდეგოდ პროფესორი 
პედრაჟიცკი სამართალს მიაკუთვნებს შინაგანი განცდების სფეროს, რამდენადაც 

                                                            
2 ალფაიძე, თ., სამართალმცოდნეობის შესავალი, მეორე გამოცემა, 2015, თბ. გვ. 159-160. 
3 პარემიოლოგია, Paremiology ბერძ. παροιμία (paroimía) ფილოლოგიისა და ლინგვისტიკის ქვედარგი, 
რომელიც აგროვებს და შეისწავლის ანდაზებს. 
4 Коркунов Н. Лекции по общей теории права. СПб, 1887, С. 70. 
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ადამიანის სულში, მის შეგნებაში წარმოიშობა მისწრაფება - გავლებულ იქნეს ზღვარი 
სამართალსა და მორალს შორის.5 

საზოგადოების განვითარების ადრეულ სტადიაზე, მორალის ცნება უფრო პროგრესული 
იყო, ვიდრე სამართლის. შემდგომში, როცა სამართლის წყარო გახდა უფრო ზნეობრივი 
ხელისუფლება, სამართლის განვითარება გაუთანაბრდა მორალის განვითარებას. 
კაცობრიობის ყოფიერების მაღალ საფეხურზე სამართალი აღმატებული ხარისხით 
იმსჭვალება მორალური პრინციპებით. 

პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როცა საზოგადოება მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო 
გახდა ზოგიერთი დანაშაულად მიჩნეული ქმედების დეკრიმინალიზაცია. “თუ კი 
საზოგადოება კანონის დახმარებით განზრახ არ გაუთანაბრებს დანაშაულს ცოდვას, ეს 
უკანასკნელი კერძო პირის ზნეობრიობის თუ უზნეობის განმსაზღვრელად რჩება. 
ამიტომაც მოკლედ და უხეშად რომ ვთქვათ, ცოდვა არ არის კანონის საქმე”6 - სერ ჯონ 
უოლფენდენის მოხსენება, რომლის საფუძველზე მოხდა ჰომოსექსუალიზმისა და 
პროსტიტუციის დეკრიმინალიზაცია .7 

მორალის წყარო წმინდა ადამიანური საწყისია. ადამიანი ბუნებრივად მიისწრაფის 
ბედნიერებისკენ და ცდილობს აიცილოს ყოველივე, რაც მის ბედნიერებას დაარღვევს. 
ასეთია ბუნების კანონების არსი, რაც სიკეთესა და ბოროტების საზომს წარმოადგენს. 
სიკეთის ჩადენის უანგარო სურვილი ადამიანის ქცევას ანიჭებს მორალურ ხასიათს.  

მორალი ყოველთვის სუბიექტურია და ეხება ადამიანის ცხოვრების ყველაზე ინტიმურ და 
ფაქიზ მხარეს. მორალური გრძნობა ადამიანის ბუნების არსია. ადამიანის შინაგანი 
სინდისი წარმოადგენს ზნეობის ან უზნეობის მსაჯულს.  

მორალური ცნების წყარო არის ის საწყისი, რომელიც მომდინარეობს გონებიდან. 
ემპირიული სიკეთე და ბოროტება შეიძლება სხვადასხვა იყოს სხვადასხვა ადამიანში. 
მორალური სიკეთე და ბოროტება ერთნაირია ყველასთვის და იგი გამომდინარეობს 
ადამიანის, როგორც გონიერი არსებიდან. 

საზოგადოების პროგრესული ნაწილის მისწრაფება ყოველთვის იყო ის, რომ მორალური 
პრინციპები ასახულიყო სამართალში. სამართალზე მორალის გავლენა იგრძნობა საზოგა-
დოების განვითარების ყველა ეტაპზე იმდენად, რამდენადაც ორივე მათგანი მოქმედებს 
ერთი მიმართულებით. სამართლის მოქმედება მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო მეტად 
არის მასში გათვალისწინებული მორალური პრინციპები. ასევე უდავოა სამართლის 
გავლენა მორალზე. სამართალს უნარი აქვს მორალური ქცევა გარდაქმნას სასურველ 
ქცევად. იგი მოქმედებს როგორც მორალური პრინციპების განხორციელების ფსიქოლო-
გიური ფაქტორი. სამართალს შეუძლია განამტკიცოს მორალური მოთხოვნები, მაგრამ იმ 
შემთხვევაში თუ თვითონ არის ზნეობრივი. 

                                                            
5 Die Lehre vom Einkommen. Vom Standpunkt des gemeinen Civilrechts unter Berücksichtigung des Entwurfs eines 
bürgenlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Von Leo v.Petrazicki. Bd. 2. Berlin, Müller, 1895. p. 466. 
6 უაქსი, რ., სამართალი: ძალიან მოკლე შესავალი, სულაკაურის გამომცემლობა, თარგმანი 2019, გვ. 103. 
Raymond Wacks, Law: A Very Short Introduction, © 2008, 2015. 
7 Sexual Offences Act 1967. https://www.bl.uk/collection-items/wolfenden-report-conclusion. [უ. გ. 11.04.2022]. 
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კაცობრიობამ შორეულ წარსულში აღიარა სამართლის აუცილებლობა. ისტორიამ დამაჯე-
რებლად დაადასტურა, რომ სამართალი რაღაც ხელოვნური წარმონაქმნი კი არ არის, 
არამედ მოვლენა, რომლის გარეშე ცივილიზებული სოციუმის არსებობა წარმოუდგე-
ნელია. ეს დაადასტურეს გამოჩენილი მოაზროვნეების შეხედულებებმა სამართალზე.  

უდიდესი ფილოსოფოსის ი. კანტის მოსაზრებით, “სამართალი არის ყველაზე წმინდა, რაც 
ღმერთს აქვს შექმნილი დედამიწაზე”.8 ასევე საყურადღებოა მისი სიტყვები, რომ 
“სამართალი ადამიანისთვის არის მოვალეობა და იმედი. თვითონ სამართალი არის 
უმაღლესი პრინციპი, რომლიდანაც უნდა გამომდინარეობდეს ყველა მაქსიმი, რაც 
საზოგადოებას ეხება”.9  

შტამლერი აღნიშნავს, რომ “სამართალი არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ 
ადამიანის სოციალური ცხოვრება კანონზომიერად იქნეს მოწყობილი”.10  

სოციალური ცხოვრება კანონზომიერად ითვლება მაშინ, როცა სამართლებრივი 
რეგულირება თანხმობაშია საზოგადოების არსებობის იდეასთან.  

სამართლის მნიშვნელობაზე მიუთითებს ძველი რომაელი იურისტების სენტენცია -  
“სამართალი არის სიკეთისა და სამართლიანობის ხელოვნება” (Jus est ars boni et aequi). ეს 
ხელოვნება უნდა არსებობდეს ყველგან, სადაც არის საზოგადოება. სამართლის ზოგადი 
საწყისი ბევრად განისაზღვრება იმ პირობებითა და მოთხოვნილებებით, შეხედულებებითა 
და საზოგადოებრივი შეგნებით, რომლებიც განაპირობებენ ადამიანთა თანაცხოვრებას. 
ამაში ვლინდება სამართლის რეალური არსი - უზრუნველყოს ადამიანთა ნორმალური 
თანაცხოვრება, საზოგადოების პროგრესული განვითარება.  

“საზოგადოებრივი ცხოვრება ადამიანთა ბუნებასთან თანხმობაში არის სამართლის წყარო” 
- მიუთითებდა ჰუგო გროციუსი.11 

ცნობილი ფილოსოფოსებისა და იურისტების აზრით სამართალი ღრმა მორალური 
წესრიგის მოვლენაა, რომლის ფუნქციონირება შეუძლებელი იქნება, თუ მის ქსოვილში არ 
იარსებებს მორალური პრინციპები. მთელი სამართლებრივი სინამდვილე განხილულ 
უნდა იქნეს სიკეთის, ბოროტების, სინდისის, ღირსების პრიზმაში, რადგან 
სამართლებრივი სისტემა მთლიანად ექვემდებარება მორალურ შეფასებას. სამართლის 
“მორალური ზომა” სამართლებრივი სისტემის სრულყოფის ძირითადი კრიტერიუმია. 

პროფესორ ლ. გუმპლოვიჩის აზრით, “სამართლის საფუძველი არის მორალი, ხოლო 
სამართალი არის“ კანონში კრისტალიზებული მოვლენა”.12 

ეჭვს არ იწვევს ის გარემოება, რომ სამართლის ინსტიტუტები უნდა შეესაბამებოდნენ 
მორალურ მიზანს - საზოგადოებაში დაამკვიდროს სიკეთე  და სამართლიანობა.  

რეალურ ცხოვრებაში სამართალი და მორალი ხშირად ავსებენ ერთმანეთს. ამის ნათელი 
მაგალითია ვითარება, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს 

                                                            
8 Кант, И., соц. Т.3. М. 1964, С. 95. 
9 Соловьев Э. Ю., «И. Кант: взаимодополнительность морали и права» М. 1992, С. 95. 
10 Штаммлер Р. Сущность и задачи права и правоведения, M. 1908. C. 91.  
11 Гроций Г. Главное сочинение. т.2. 1585, С. 15.  
12 Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб. 1910, С 255. 
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პრეზიდენტის არჩევნებისა და შემდგომ პერიოდში. ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფმა 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით პრეზიდენტობის კანდიდატის მიმართ გაავრ-
ცელა რამდენიმე ცილისმწამებლური განცხადება სიძულვილის ენით, რაც არაერთგზის 
აღნიშნეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. პრეზიდენტობის კანდიდატს ჰქონდა უფლება 
და შესაძლებლობა მიემართა სასამართლოსთვის სარჩელით ღირსების ხელშეუვალობის 
შესახებ, თუმცა მან ეს არ გააკეთა. გაუმართლებელმა ცილისმწამებლურმა კამპანიამ 
შესაბამისი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში. პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანებმა 
დაგმეს და ამორალური უწოდეს ცილისწამებას და სიძულვილის ენას, ლანძღვას და უზნეო 
საქციელს. გაიმარჯვა მორალურმა პრინციპებმა - კანდიდატი დღეს საქართველოს 
პრეზიდენტია.  

პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როცა სამართალი და მორალი ავსებენ ერთმანეთს და 
წარმატებით არეგულირებენ რთულ საზოგადოებრივ ურთიერთობებს.  

მორალის, ადამიანთა უფლებების და სამართლის ევოლუცია წარმოადგენს ადამიანური 
წარმომავლობისა და ბუნების ხედვას. რაც  რადიკალურად განსხვავდება დასავლეთში 
გაბატონებული პარადიგმებისგან. 

ჯონ ო’მანიქი ხაზგასმას აკეთებს არა ადამიანის პიროვნული თვისებების უარყოფით 
მხარეებზე, რაც მის აგრესიულობასა და მარტოობაში გამოიხატება, არამედ ყურადღებას 
ამახვილებს ადამიანის უფრო დადებით თვისებებზე, რომელიც თავს იჩენს გარკვეულ 
სოციუმში ემპათიისა და ორმხრივი მზრუნველობის გამოხატულებაში. ეს კი აღიქმება 
ადამიანის ბუნებრივ და ეფექტურ ქმედებად. ნეო დარვინული თეორიისა და ევოლუციის 
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ო’მანიქი ავითარებს ჰიპოთეზას, რაც გარკვეულ 
გამოწვევას წარმოადგენს დასავლური პარადიგმის და თანამედროვე გავლენიანი 
თეორეტიკოსების ჯონ როულსისა და რობერტ ნოზიკის ნაშრომებისთვის. 

ზემოთხსენებული გაბატონებული პარადიგმების თანახმად, სამართალი არის შიშისა და 
კონფლიქტების ბუნებრივი მდგომარეობის რაციონალური გაადაწყვეტილება, მაგრამ 
ო’მანიქის მოსაზრებით მეცნიერული მტკიცებულება საფუძველს უყრის იმ ჰოპეთეზას 
რომ ადამიანთა უფლებები, კანონი და სამართალი თავს იჩენს მზრუნველ საზოგადოებაში, 
რომელიც ერთგვარად ასახავს ჩვენი წინაპრების გენეტიკურად დაფუძნებულ მისწრაფებას 
ბიოლოგიური განვითარებისთვის. 

თვითცნობიერების დაბადებასთან ერთად ო’მანიქი გვიჩვენებს, თუ როგორ ახდენენ 
ადამიანები სამართლის სისტემის აგებას, ეს უკანასკნელი სცილდება იმ ბიოლოგიურ 
საფუძველს, რომელსაც იგი ეყრდნობა.13 

სამართალი თავისებური სამყაროა, რთული და უნიკალური, ისტორიულად ცვალებადი 
და ამასთანავე სტაბილური. ოდითგანვე, ჯერ კიდევ ძველი საბერძნეთისა და რომის 
იურისტები (დემოკრიტე, პლატონი, სოკრატე) მიიჩნევდნენ, რომ სამართალი ზოგადსა-
კაცობრიო სიკეთეა, რომლის მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის ფასდაუდებელია. 
სხვადასხვა ფილოსოფიურ მოძღვრებაში სამართალი წარმოჩენილია სხვადასხვა 

                                                            
13 The Origins of Justice: The Evolution of Morality, Human Rights, and Law by John O'Manique  
https://www.upenn.edu/pennpress/book/13852.html [უ. გ. 12.04.2022]. 
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რაკურსით: როგორც მორალის ნაწილი (შოპენჰაუერი), მორალის დაბალი საფეხური 
(ა.ტოლსტოი), ღვთიური საწყისი (აქვინელი). 

სამართლის შესახებ სხვადასხვა თეორიებს შორის საყურადღებოა ბუნებითი სამართლის 
და პოზიტიური სამართლის თეორიები. ბუნებითი სამართლის თეორიის წარმომადგენ-
ლები ასაბუთებენ, რომ სამართლის წყაროა ადამიანის ბუნება, მისი გონი და ღვთის ნება. 
იგი საერთოა ყველა ხალხისა და თითოეული ადამიანისთვის, მარადიული და უცვლელია. 

“ბუნებითი სამართალი მოიცავს დროისა და სივრცის გარეშე არსებულ ქცევის 
ობიექტურად სავალდებულო წესებს და პრინციპებს. ეს პრინციპები უფრო მაღლა დგას, 
ვიდრე პოზიტიური სამართალი. ამიტომ, ბუნებით სამართალს ხშირად ზეპოზიტიურ 
სამართალსაც უწოდებენ. ბუნებითი სამართალი არსებითად მორალისა და სამართ-
ლიანობის იდენტურია. ისინი ხშირად განიხილებიან როგორც სინონიმური ცნებები”.14 

პოზიტიური სამართლის თეორია ბუნებითი სამართლის თეორიის ოპოზიციური 
თეორიაა. მისი წარმომადგენლები (კელზენი, ვებერი, ბილინგი) ასაბუთებენ, რომ 
ადამიანის უფლებებსა და მოვალეობებს აწესებს სახელმწიფო და ისინი ფორმალურად 
გამოხატულნი არიან სამართლის ნორმებში. 

აღსანიშნავია, რომ მეცნიერებამ დღემდე ვერ შეძლო პოზიტიური სამართლის 
სრულყოფილი ცნების ჩამოყალიბება, თუმცა სამართლის მრავალი დეფინიციის არსებობა 
შეიძლება შევაფასოთ როგორც დადებითი მოვლენა. იგი შესაძლებლობას იძლევა 
შევხედოთ სამართალს საუკუნეთა პრიზმიდან, გამოვყოთ ის განსაკუთრებული 
თვისებები, რომლებიც ახასიათებს ყველა ეპოქისა და ისტორიული ტიპის სამართალს, 
განვიხილოთ სამართალი არამარტო სტატისტიკაში, არამედ დინამიკაში.  

პოზიტიური სამართალი არის მოქმედი, “ცოცხალი” სამართალი. იგი პრიორიტეტით 
სარგებლობს საზოგადოებრივ ურთიერთობათა რეგულირების სისტემაში. თავისი 
სპეციფიკური თვისებების საფუძველზე, იგი რეალურად იცავს საზოგადოებრივ წესრიგს, 
ადამიანთა თავისუფლებებს, უფლებებსა და მოვალეობებს. ეს თვისებები შემდეგია: 

• პოზიტიური სამართალი არის ქცევის წესების ერთობლიობა, 
სამართლებრივი ნორმების სისტემა; 

• სამართალი არის სისტემა ნორმებისა, რომლებიც დადგენილი ან 
სანქციონირებულია სახელმწიფოს მიერ. მხოლოდ ისეთი ნორმები ქმნიან 
სამართალს, რომელსაც სამართლებრივი სახელმწიფო ადგენს; 

• სამართალი ინტელექტუალურ-ნებითი წარმონაქმნია. მასში ვლინდება 
საზოგადოებრივი ნება და შეგნება, მისი მოთხოვნები და ინტერესები; 

• სამართალი შედგება სავალდებულო ნორმებისგან, რომელთა მოქმედება 
ვრცელდება ყველაზე, ვისაც ისინი ეხებიან. ამდენად, ამ ნორმებს აქვთ 
სახელმწიფოებრივი ბუნება; 

                                                            
14 ხუბუა, გ., სამართლის თეორია, თბ. 2004, გვ. 37.   
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• სამართლის ნორმებს ახასიათებთ განსაზღვრულობა, სიზუსტე, 
განსაზღვრულ ფორმებში (კანონებში და კანონქვემდებარე აქტებში) გამოსახვა. 
ზოგადი წესი მხოლოდ მაშინ ხდება იურიდიული, როცა იგი გამოხატულია 
ნორმატიული აქტის ტექსტში; 

• სამართლის სპეციფიკური ნიშანი არის ის, რომ იგი დაცული და 
გარანტირებულია სახელმწიფოს მიერ. სახელმწიფოს აქვს მონოპოლიური უფლება 
გამოიყენოს იძულება იმ პირთა მიმართ, რომლებიც ნებაყოფლობით არ ასრულებენ 
სამართლის ნორმებს. 

სამართლის ამ განსაკუთრებული თვისებების შესახებ ხატოვნად წერს ფილოსოფოსი 
იერინგი: “სამართლებრივი მდგომარეობა სამართლებრივი იძულების გარეშე არის შუქი, 
რომელიც არ ანათებს. კანონი იძულებითი ხდება მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში 
მომწიფდება ამის საჭიროება”.15  

2. სამართლიანობა, როგორც მორალური კატეგორია 

სამართალი წარმოადგენს მთელი საზოგადოების კუთვნილებას, ის ამყარებს არამარტო 
სამოქალაქო წესრიგს, არამედ ქმნის პიროვნების თავისუფლებების, თანასწორობის და 
მათი დაცვის მტკიცე გარანტიებს. 

გადამწყვეტი კრიტერიუმი, რომელიც განსაზღვრავს სამართლის არსს არის 
სამართლიანობის დამკვიდრება. სამართლის ზნეობრიობა, უპირველეს ყოვლისა, 
სამართლიანობის უზრუნველყოფაა. სამართლიანობა როგორც მორალური კატეგორია 
შედის სამართლის ცნებაში. იგი სამართლის შინაგანი თვისებაა. უფრო მეტიც, მხოლოდ 
სამართალი შეიძლება იყოს სამართლიანი. სამართლიანობა გამოხატავს სოციალურ 
სამყაროში სამართლის იმპერატიულობასა და აუცილებლობას. სოკრატე აღნიშნავდა, რომ 
კანონისადმი დამორჩილება არის სამართლიანობა. რომაელი იურისტების სენტენცია კი 
ადგენს, რომ “სამართლიანობა ქვეყნის საძირკველია - Justitĭa regnōrum fundamentum”. 
უმაღლესი იდეალი, რომელსაც ესწრაფვის საზოგადოება სამართლიანობის დამკვიდრებაა. 
ამ იდეის განხორციელება საზოგადოებაში ხანგრძლივი დროისა და შეუპოვარი ბრძოლის 
შედეგად გახდა შესაძლებელი. კაცობრიობის ყოფიერების ჭეშმარიტი საწყისი არის 
სიმართლე და სამართლიანობა. თვით სიტყვები გამოხატავენ, რომ ეს ორი ცნება 
წარმომდგარია ერთი ფესვიდან, რაც აღნიშნული იყო ჯერ კიდევ რომაელი იურისტების 
მიერ / jusa justitia a appellation est / - “სამართალმა თავისი სახელწოდება მიიღო 
სიმართლისგან”. ულპიანე აღნიშნავდა, რომ სამართალი დასაბამს იღებს 
სამართლიანობისგან, როგორც დედისგან. სამართალი სიქველეა, სიმართლის 
განხორციელებისაკენ მისწრაფებაა. არისტოტელეს აზრით, სამართლიანობა არის 
სამართლის ღირებულებითი მასშტაბი. 

რომაელი იურისტებისთვის სამართლიანობა იყო იგივე სამართალი. სიმბოლურია, რომ 
რომაელების სამართლისა და სამართლიანობის ქალღმერთ იუსტიტას (Iustitia/Justitia) 
თვალები ახვეული აქვს, რაც განასახიერებს მიუმხრობლობასა და ნეიტრალიტეტს. ძველი 

                                                            
15 Jhering, R. V., Der Zweck im Becht, Vol. I, Leipzig, 1877, p.120. 
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ბერძნების სამართლის ქალღმერთი თემიდა (Themis) წარმოდგენილია დიდი და ფართოდ 
გახელილი თვალებით - მას ნათლად უნდა დაენახა სიმართლე და ჭეშმარიტება. 

ინგლისელი მეცნიერი ერნესტ ბარკერი აღნიშნავს, რომ „სამართლიანობის იდეა ყველა 
გონებაშია და ის შეიქმნა და განვითარდა საუკუნეების განმავლობაში ისტორიული 
სოციალური აზროვნების პროცესის შედეგად, რამაც ის საერთო მემკვიდრეობად აქცია... 
ეს არ არის აბსტრაქტული კონცეფცია, არამედ სოციალური რეალობა: რეალური გონების 
რეალური შინაარსი“.16 

რამდენადაც სამართლიანობა რთული და წინააღმდეგობრივი მოვლენაა, ამასთანავე, 
მრავალასპექტიანია, მისი ზოგადი ცნების ჩამოყალიბება შეუძლებელია. სამართლიანობა 
შედარებითი ცნებაა, რამდენადაც ესა თუ ის ქცევა ან გადაწყვეტილება შეიძლება შეფასდეს 
როგორც სამართლიანი ან უსამართლო.  

3. თავისუფლება, როგორც შემეცნება 

სამართლისა და მორალის ურთიერთობა მკვეთრად ვლინდება თავისუფლებასთან 
მიმართებაში. თავისუფლება არის თვითგამორკვევა, რომელიც მოიცავს არჩევანის 
უფლებას. თავისუფლების გამოხატულება არის სიკეთე, ღირსება, თუმცა თავისუფლება 
გულისხმობს ბოროტების თავისუფლებასაც.  

იმანუელ კანტი ამტკიცებდა, რომ ადამიანს დაბადებისთანავე აქვს მხოლოდ ერთი 
უფლება - თავისუფლება, დანარჩენი უფლება მისგან მომდინარეობს. თავისუფლება არის 
ყველა უფლების ფესვი და წყარო.17 რუსოს აზრით, ადამიანი იბადება თავისუფალი, თუმცა 
ამასთანავე ის ბორკილებშია.18 

თავისუფლების, როგორც ადამიანის ბუნების კუთვნილების შემეცნება მოგვიანებით იქნა 
აღიარებული იმ ერებშიც, რომლებიც განვითარების მაღალ საფეხურზე იმყოფებოდნენ. 
პირველყოფილ საზოგადოებაში ადამიანი ცხოვრობდა თავისუფლად ყოველგვარი 
სამოქალაქო წესრიგის გარეშე. სწორედ ეს პირველყოფილი თავისუფლება, როგორც 
ბუნებრივი საწყისი, უარყოფილ იქნა საზოგადოებრივი აზრის მიერ, ვინაიდან ჭეშმარიტი 
ადამიანური თავისუფლება არ არის შეუზღუდავი, იგი განსხვავდება ცხოველის 
თავისუფლებისგან. არაფრით შეუზღუდავი თავისუფლება არ არსებობს და არც შეიძლება 
არსებობდეს. თავისუფლება მაშინ არის უფლება, როდესაც დაექვემდებარება კანონს. 
ადამიანის აღიარება თავისუფალ პიროვნებად წარმოადგენს დიდ პროგრესს. ამაში დიდია 
იმ ცნობილი მოაზროვნეების როლი, რომლებმაც იქადაგეს ადამიანის თავისუფლების 
აუცილებლობა. უეჭველია იმ ერების დამსახურებაც, რომლებმაც დასაბამი მისცეს ამ 
საწყისის განხორციელებას. ისტორიამ ცხადყო, რომ თავისუფლება ყოველთვის არ იყო 
ადამიანის განუყრელი უფლება. მონობა ამის ნათელი მაგალითია. 

                                                            
16Errnnest Barker’s Views on Theory of Justice, https://www.politicalsciencenotes.com/theories-of-justice/errnnest-
barkers-views-on-theory-of-justice-2/757 [უ. გ. 10.04.2022]. 
17 Кант, И., соч. Т. 3. ст. М. 1964, ст. 209.  
18 Jean-Jacques Rousseau, Of The Social Contract, Or Principles of Political Right (Du contrat social ou Principes du 
droit politique) (1762) “Man is born free; and everywhere he is in chains”. 
https://en.wikiquote.org/wiki/The_Social_Contract [უ. გ. 17.03.2022]. 
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სამართლებრივ სახელმწიფოში თავისუფლება ის საწყისია, რომელსაც უნარი აქვს 
ოპტიმალურად განსაზღვროს ადამიანის უფლებათა საზღვრები. სამართალი თავისი 
ბუნებითა და ლოგიკით უნარმოსილია შეასრულოს ეს მისია. საზოგადოებაში, სადაც 
კანონზომიერია გონიერება, ადამიანები თავისუფლებას კაცობრიობისთვის ფასდაუდე-
ბელ მოვლენად მიიჩნევენ. 

მსოფლიო მეცნიერული აზრი ასაბუთებს, რომ ადამიანში ჩადებულია არამარტო 
ბიოლოგიური ქცევა, არამედ სხვადასხვა “ინსტიქტური პროგრამა” სურვილებისა - რომ 
იყოს თავისუფალი, ჰქონდეს ქონება, არ მოკლან, არ დააყაჩაღონ, არ დაჩაგრონ და ა.შ. 
ამდენად, სავარაუდოა, რომ ადამიანის ბიოსოციოლოგიური მოთხოვნა სამართლის 
არსებობისა ორიგინალურად არის ჩადებული მის ბუნებაში. 

ი. კანტმა პირველმა განსაზღვრა სამართალი არა უბრალო იურიდიული თავისუფლების 
თვალსაზრისით, არამედ ფილოსოფიური კატეგორიის მეშვეობით.19 

პოზიტიური სამართალი ქმედითი ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანის 
თავისუფლებისა და ღირსების რეალიზაციას. რაც შეეხება ადამიანის სულიერ სამყაროს, აქ 
მოქმედებს მორალური კანონი, თავისუფალი მორალური ნება. ეს ნება ისეთი ხარისხისაა, 
რომ უნარი აქვს განსაზღვროს ადამიანის გარეგნული ქცევაც, გარეგანი თავისუფლება იმ 
ზომით, როგორი მორალური პრინციპები და იდეებია საზოგადოებაში. ისინი ადამიანის 
შინაგან სამყაროში იძენენ კატეგორიულ ხასიათს. ურთიერთობა სამართალსა და მორალს 
შორის თითქოს თავისუფლებისათვის ბრძოლის ლოზუნგია.  

ი. კანტის მოსაზრებით, თავისუფლება, უპირველეს ყოვლისა, “ბუნების ფენომენია”. იგი 
მოიცავს ადამიანის ღირსებათა ფართო სპექტრს, თითოეული ადამიანის ყოფიერების 
ფუნდამენტურ ნაწილს, მისი შემოქმედებისა და ინიციატივის წყაროს.20  

თავისუფლება როგორც ადამიანის ბუნებრივი თვისება არ არის დამოკიდებული არც 
სქესზე, არც სოციალურ მდგომარეობაზე, საქმიანობასა და ჯანმრთელობაზე, 
ინტელექტუალურ და სხვა ნიშნებზე, არამედ არის კაცობრიობის ცივილიზაციის 
მიღწევების უნიკალური გამოვლინება. 

“თავისუფლების განხორციელებისთვის განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ 
მათ, ვისაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი გავლენა გააჩნია. 
საზოგადოებრივ აზრს შეუძლია საჯარო ინტერესის დასაცავად პასუხიმგებლობის 
გაძლიერება, უპასუხისმგებლობის კი - თავიდან აცილება. პოლიტიკურ ელიტასთან 
ერთად ჟურნალისტი, არასამათავრობო სექტორის თუ საზოგადოებრივი გაერთიანების 
წევრი, მწერალი, მეცნიერი, პედაგოგი, ხელოვნების წარმომადგენელი თუ ყველა სხვა 
აქტიური სუბიექტი უნდა იდგეს საჯარო ინტერესის დაცვის სადარაჯოზე.”21 

ადამიანის ინდივიდუალური სულიერი თავისუფლება შეესაბამება მაღალ მორალურ 
პრინციპებს, რომელთა საფუძველზე მიმდინარეობს ზნეობრივი პროგრესი. ამ პროცესში 

                                                            
19 Соловьев, Э., Кант, И., взаимодополнительность морали и права, М. 1992, С. 216. 
20 Кант, И., взаимодополнительность морали и права, М. 1992, С. 102. 
21 იზორია ლ. თავისუფლება - პროცესი სამართლიანობისთვის, თბ. 2021, გვ.78. 
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შემოქმედებითი თავისუფლება პოულობს რეალიზაციისთვის საუკეთესო პირობებს, 
რამდენადაც სამართალსა და მორალს ერთი ფესვები აქვთ.   

ადამიანის სულიერი ბუნება, რის საფუძველზედაც ის მოქმედებს მჭიდრო კავშირშია ერთი 
პრინციპის საფუძველზე - გარეგანი მოქმედება და შინაგანი მრწამსი ერთმანეთთან 
თანხმობაში უნდა იყოს. ამასთანავე, იურიდიული კანონი არ უნდა ჩაერიოს შინაგანი 
თავისუფლების სფეროში. თავის მხრივ, საკუთარ სფეროში იურიდიულ კანონს შეუძლია 
უარი თქვას ფორმალურად მართლზომიერ მოქმედებაზე, რომელიც არსებითად 
არაზნეობრივია. 

4. თანასწორობა, როგორც თვისება  

თავისუფლება მჭიდროდ არის დაკავშირებული თანასწორობასთან. ადამიანები როგორც 
გონიერი და თავისუფალი არსებანი ერთმანეთის მიმართ თავისუფალნი არიან. 
თანასწორობის შეგნება საზოგადოებაში ერთბაშად არ ჩამოყალიბებულა, იგი გამომუშავდა 
თანდათანობით. ქრისტიანობაში ღმერთის წინაშე ყველას თანასწორობის იდეამ მოიპოვა 
სრული აღიარება, როგორც რელიგიურმა ჭეშმარიტებამ. 

თანასწორობა არის მხოლოდ ადამიანის თვისება და არა იმ გარემოსი, რომელშიც 
ცხოვრობს. გარემოში პირიქით, გაბატონებულია უთანასწორობა. ადამიანები 
ერთმანეთისგან განსხვავდებიან თავიანთი ფიზიკური თვისებებით, უნარით, მრწამსით, 
მორალით. მათ შორის არიან ძლიერები და სუსტები, ჭკვიანები და უგუნურნი, ლამაზები 
და უშნონი. განსხვავებული უთანასწორობა, მათი დამოკიდებულება გარემომცველ 
სამყაროსთან და ნივთიერ სიკეთესთან. ეს რეალური უთანასწორობა გამომდინარეობს 
ბუნების ზოგადი კანონებიდან. 

საწყისი, რომელზედაც დაფუძნებულია ადამიანთა არსებითი თანასწორობა არის 
თავისუფლება. თავისუფლების გამოვლენა კი მრავალფეროვანია. ზოგი მეტს მოიპოვებს, 
ზოგი ნაკლებს, ზოგიერთი ზრდის მოპოვებულ სიკეთეს, ზოგიერთი კი ფლანგავს. 
ამდენად თავისუფლება ბუნებრივად იწვევს უთანასწორობას. 

მოგვიანებით, აღორძინებისა და განმანათლებლობის ეპოქაში ჩამოყალიბდა კანონის 
წინაშე ყველას თანასწორობის იდეა. შემდგომში მან კონსტიტუციური პრინციპის სტატუსი 
მიიღო. თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოების კონსტიტუციები კანონისა და 
სამართლის წინაშე ყველა ადამიანის თანასწორობას განამტკიცებენ, როგორც ძირითად და 
განუსხვისებელ უფლებას. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, ყველა ადამიანი 
სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, 
წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა 
შეხედულებების, სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი ან წოდებრივი 
მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.22 

თუ ქრისტიანულ მოძღვრებაში ჭეშმარიტებაა ღმერთის წინაშე ყველას თანასწორობა, 
სამართალში ჭეშმარიტებაა კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა. 

                                                            
22 მუხლი 11, საქართველოს კონსტიტუცია, თანასწორობის უფლება, 1995. 
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უნდა აღინიშნოს, რომ კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა ითვალისწინებს 
გამონაკლისსაც. კერძოდ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ეზღუდება ზოგიერთი უფლება. 
ისტორიულად არსებობდა უთანასწორობა სოციალური წარმოშობისა და ქონებრივი 
მდგომარეობის მიხედვით, თუმცა თანამედროვე პერიოდში იგი აკრძალულია.  

მეცნიერებასა და რეალურ ცხოვრებაში განასხვავებენ ფაქტობრივ და ფორმალურ 
თანასწორობას. თანასწორობა წარმოადგენს ფორმალურ საწყისს, რომლის შესაბამისად 
ზოგადი კანონი ერთნაირად ვრცელდება ყველაზე. ამ საწყისის სახით, კანონი აწესებს 
ყველასთვის ზოგად ნორმებს და ყველასთვის ერთნაირ შესაძლებლობას - მოიპოვოს 
უფლება. მაგალითად, კანონი ადგენს საკუთრების უფლებას და მისი მოპოვების 
საშუალებებს. მაგრამ იგი არ განსაზღვრავს ვის რამდენი უნდა ჰქონდეს. ამდენად, გარდა 
ზოგადი კანონისა, უფლების მოპოვებისთვის საჭიროა თავისუფალი ნების აქტი, რომელიც 
იძენს იურიდიულ ტიტულს. კანონი იცავს იმას, რასაც თითოეული მოიპოვებს კანონიერი 
გზით, სხვებისთვის ზიანის მიუყენებლად. ამის საფუძველზე ადამიანის თავისუფლება 
შერწყმულია სამართლის წინაშე თანასწორობასთან.   

თავისი ზოგადი ხასიათის გამო, კანონს არ შეუძლია მოიცვას მრავალრიცხოვანი და 
მრავალფეროვანი ცხოვრებისეული შემთხვევები. ამ ხარვეზს ავსებს ბუნებრივი სამართ-
ლიანობა. მკაცრი სამართლისგან განსხვავებით, რომაული სამართლის ის სფერო, რომე-
ლიც სამოქალაქო ურთიერთობებს არეგულირებდა გადაიზარდა სახალხო სამართალში 
(jus gentium), რომელიც დაფუძნებულია ბუნებრივ გონიერებასა და სამართლიანობაზე. 
სახალხო სამართალში ძირითადი დანაწესი მდგომარეობს იმაში, რომ თანასწორუფლებიან 
პირთა შორის ურთიერთობის დროს არ დაირღვეს თანასწორობის პრინციპი.  

კაცობრიობამ ევოლუციის ვრცელი გზა განვლო. მთელი მსოფლიო იმყოფება უწყვეტი 
განვითარების პროცესში. ყველაფერი იცვლება, მოძრაობს, მაგრამ ეს საყოველთაო 
მოძრაობა არ გამორიცხავს ისეთი კანონების მოძრაობას, რომლებიც მიმართულებას 
აძლევენ მოვლენათა ნაკადს, თვითონ კი არ იცვლებიან. ცვალებადობისა და მოძრაობის 
საყოველთაო პროცესი მოიცავს მორალსა და სამართალსაც. იცვლება როგორც სამართლის 
სისტემები ასევე ადამიანების მორალური შეგნებაც. ეს ცვალებადობა პროგრესული და 
პოზიტიურია. ეს არ ნიშნავს იმას რომ იცვლება ძირითადი მორალური კატეგორიები - 
სიკეთე, ბოროტება, ღირსება, სამართლიანობა, უსამართლობა. ადამიანის სიკეთე 
განისაზღვრება ობიექტური კანონებით, რომლებიც საფუძვლად უდევს სამყაროს 
მთლიანობას. ეს კანონები წარმოადგენენ მორალური შეგნების აუცილებელ წანამძღვარს, 
როგორც არ უნდა იცვლებოდეს ხალხის მორალური შეგნება, ყოველთვის არსებობს 
მნიშვნელოვანი მორალური ჭეშმარიტება - ადამიანთა სოლიდარობა აუცილებელია 
თითოეული პიროვნების სიკეთისათვის. 

ადამიანებმა თავისი კოსმოსური მისია უკვე შეასრულეს და ესტაფეტა სრულიად ახალი 
ტიპის არსებებს უნდა გადასცენ - აღნიშნავს პროფესორი ი.ნ. ჰარარი. ტექნოჰუმანიზმი 
ადამიანებს კვლავაც სამყაროს მწვერვალად მიიჩნევს და ბევრ ტრადიციულ ჰუმანისტურ 
ფასეულობას ვერ ელევა. დატაიზმის მიხედვით, სამყარო მონაცემთა ნაკადებისგან შედგება 
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და ყოველი მოვლენის ან არსების ღირებულება მის მიერ მონაცემთა დამუშავებაში 
შეტანილი წვლილით განისაზღვრება.23 

“ტექნოლოგია ჰომო დეუსის (Homo (Human) Deus (God)) - უფრო სრულყოფილი ადამიანის 
მოდელის - შესაქმნელად უნდა გამოვიყენოთ. ჰომო დეუსი ზოგიერთ არსებით ადამიანურ 
თვისებას შეინარჩუნებს, მაგრამ, იმავდროულად გაუმჯობესებული ფიზიკური და 
გონებრივი შესაძლებლობითაც ისარგებლებს, რაც მას საშუალებას მისცემს, ყველაზე 
დახვეწილ არაცნობიერ ალგორითმებსაც კი თავი არ დააჩაგვრინოს. რადგან ინტელექტი 
და ცნობიერება ერთმანეთს სცილდებიან და არაცნობიერი ინტელექტი თავბრუდამხვევი 
სისწრაფით ვითარდება, ადამიანებმა გონების გაუმჯობესება აქტიურად უნდა დაიწყონ, 
თუ არ უნდათ, რომ თამაშს გამოეთიშონ”.24 

თავისი განვითარების ყველა ეტაპზე - მორალი გამოიხატებოდა ადამიანის ნების 
ჰარმონიაში, პირთა შორის თანხმობაში. კულტურის ევოლუცია დადებითად მოქმედებს 
მორალურ პასუხისმგებლობასა და მრწამსზე. ისტორიის მსვლელობისას ადამიანების 
მორალური იდეალი მუდმივად ფართოვდებოდა და იძენდა აღმატებულ 
ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობას. ამ იდეალმა ქრისტიანულ მოძღვრებაში ჰპოვა 
უმაღლესი გამოხატულება.  

კაცობრიობის განვითარება განისაზღვრება შემდეგი მიზნებით: მეცნიერების განვითარება 
განპირობებულია ჭეშმარიტების ძიებით - ხელოვნებისა და სილამაზის ძიებით, მორალის 
განვითარება ისეთი მიზნებით, რომლისკენაც მიისწრაფვის კაცობრიობა.  

მორალის ევოლუციის საკითხი უკავშირდება მოსაზრებას მორალური იდეალიზმის 
შესახებ, რომელიც ამტკიცებს, რომ არსებობს სიკეთის მარადიული კანონი, რომ სიკეთე 
დინამიკურია, ვითარდება და პროგრესული ხდება. თავის მხრივ, ეს თეზისი 
დაკავშირებულია მარადიული სამართლის თეზისთან, რომლის თანახმად ბუნებითი 
სამართალი არის მარადიული ნორმების ერთობლიობა, რომელიც გამოხატავს გონიერების 
არსსა და ბუნებას.  

მარადიული ბუნებითი კანონები ღმერთის მიერ ჩანერგილია ადამიანთა გულებში. 

ჰუგო გროციუსის აზრით, ბუნებითი სამართლის კანონები დაფუძნებულია გონიერებაზე 
და ამიტომ არიან მარადიულნი. როგორც თვით გონიერება. ისინი წარმოადგენენ 
მორალური პრინციპების სიმბოლოს.25 

სავინი, ჰუგო და პუხტა ამტკიცებდნენ რომ, სამართალი არის ხალხის თვითშეგნების 
გამოვლინება. მის შექმნასა და ევოლუციაში მონაწილეობს ორი ფაქტორი: კაცობრიობის 
ისტორიული გამოცდილება და გონიერების იდეა.  

ისტორიის ლოგიკა ადასტურებს, რომ სამართლის ევოლუციას საფუძვლად უდევს 
კაცობრიობის გამოცდილება. ცივილიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად, სამართლის 
ევოლუცია უწყვეტი პროცესია. რამდენადაც პროგრესულია საზოგადოების დაკვეთა, 

                                                            
23 Kelly, K., What Technology Wants, New York: Viking Press, 2010.  
24 ჰარარი, ი.ნ., ჰომო დეუსი - ხვალინდელობის მოკლე ისტორია, სულაკაურის გამომცემლობა, თბ. 2021, გვ. 
435. 
25 Гроций Г. დასახ. ნაშრ. გვ. 35. 
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იმდენად აღმავალია სამართლის ინსტიტუტების ევოლუცია. სამართლებრივი აზროვნების 
წანამძღვრები წარმოიშვა ანტიკურ პერიოდში და საზოგადოების დემოკრატიული 
გარდაქმნის შესაბამისად სამართლებრივი კულტურა აღმავალი ხარისხით განვითარდა. 

გერმანული ისტორიული სკოლა ასაბუთებდა, რომ სამართალი ისევე როგორც ენა, არის 
სახალხო სულის გამოვლინება. ამდენად იგი უნდა განვითარდეს ან თვითნებურად. 
არამედ ხალხის მოთხოვნების და შეგნების შესაბამისად. 

5. ჰუმანური სამართლის კონცეფცია  

საზოგადოების ცხოვრებაში ღრმა დემოკრატიული საწყისების დამკვიდრებამ განაპირობა 
ის რომ სამართალი თანდათანობით განიმსჭვალა ჰუმანური პრინციპებით. XVIII-XX 
საუკუნეებში განმანათლებლების ეპოქაში სამართლის პროგრესის სულიერ ინტელექტუა-
ლური ფაქტორი და ჰუმანური სამართლის თეორია გახდა დომინირებული. ჰუმანური 
სამართლის კონცეფციის არსი არის თავისუფლება, რამდენადაც ადამიანის ღირსება მისი 
შემოქმედების წყაროა. გ. ჰეგელი მოუთითებდა რომ სამართალი არის ობიექტური 
რეალობა, რომელშიც თავისუფლებას აქვს აუცილებელი ელემენტის ადგილი.26 

ჰუმანური სამართლის პრინციპები ყველაზე მკაფიოდ არის გამოხატული სამოქალაქო 
კანონებში. საკაცობრიო კულტურის ერთ-ერთი შედევრი რომის კერძო სამართალი 
უნიკალური იურიდიული განძია, რომელიც შეიცავს დახვეწილ იურიდიულ 
კონსტრუქციებს, ზუსტ ლექსიკას, მათემატიკურად მწყობრ ფორმულებს. კანონთა 
უმრავლესობა, რომაული სამართალშემოქმედების შედეგი კი არ არის, არამედ ძლიერი და 
ორიგინალური გონიერების ნაყოფია. ანტიკური პერიოდიდან მომდინარე კერძო 
სამართალი იურისპრუდენციის ისეთი სფეროა, რომელიც უშუალოდ განასახიერებს 
კულტურის მიღწევებს, სამართლებრივი რეგულირების განსაკუთრებულ მისიას. 

თანამედროვე პერიოდში სამოქალაქო კანონებმა აღიქვეს ათასწლეულობით შემუშავე-
ბული იურიდიული მატერიის ტექნიკურ-ინტელექტუალური მხარე და სრულჰყვეს 
მრავალი დებულება. სამოქალაქო კანონები არის ის მთავარი ფაქტორი, რომელთა 
დახმარებითაც ხდება თავისუფლების დემოკრატიული და სამართლებრივი კულტურის 
რეალიზაცია. 

სამოქალაქო კანონებში განსახიერებული ჰუმანიზმის იდეა შეესაბამება კაცობრიობის 
ცივილიზაციის თანამედროვე მოთხოვნებს. ცნება “ჰუმანური სამართალი” სამართალთან 
მიმართებაში ასახავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ადამიანურ ღირებულებებსა და 
ინტერესებს. ჰუმანური სამართლის საწყისების განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ 
ისეთ საზოგადოებაში, სადაც კანონიერება მაღალ საფეხურზეა, სადაც დაცულია ადამიანის 
განუსხვისებელი უფლებები. ისეთი განვითარებული ქვეყნების სამართლებრივ 
სისტემებში, როგორიცაა გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, გერმანია, ნორვეგია, 
შვეიცარია, ჰუმანური სამართლის პრინციპები შეესაბამებიან საზოგადოებრივი 
განვითარების ლოგიკას და ცივილიზაციის თანამედროვე დონეს. 

                                                            
26 Гегель Г. Философия Духа, Энциклопедия философских наук, М. 1977. С. 406. 
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ამჟამად სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისი სამართლებრივი კონცეფცია 
არის - ჰუმანური სამართლის კონცეფცია, რომელიც მოწოდებულია საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში დაამკვიდროს ადამიანური ღირებულებები: თავისუფლება, სამართლიანობა, 
პიროვნების ბუნებრივი უფლებების დაცვა. სამართლებრივი ურთიერთობები 
დაფუძნებული უნდა იყოს კაცთმოყვარეობის იდეაზე. ადამიანები ისევე უნდა 
დაემორჩილონ იურიდიულ კანონებს, როგორც ემორჩილებიან ბუნებრივს. ყოველივე ეს, 
მთელი საზოგადიების განვითარების საწინდარი იქნება. 

სწავლული ფილოსოფოსი ფ.შელინგი მიიჩნევდა რომ სამართლებრივი წყობა “მეორე 
ბუნებაა”, როცა თავისუფლება გარანტირებულია წესრიგით, რომელიც ისევე ცხადი და 
ცოცხალია, როგორც ბუნების კანონები.27 

ჰუმანური სამართლის კონცეფციის ღრმა საფუძველს წარმოადგენს ადამიანთა 
ყოფიერების ბუნებრივ-სამართლებრივი საწყისი, რომელიც კაცობრიობის ცივილიზაციის 
თანამედროვე ეტაპზე გამოიხატება ადამიანის უმაღლესი ღირსების და განუსხვისებელ 
უფლებებში, დემოკრატიული საზოგადოების იურიდიულ სისტემაში. 

სამართლის აღმავალი ევოლუციის შედეგად დამკვიდრდა იურიდიული კრედო, რომელიც 
გაჯერებული იქნა ჰუმანური პრინციპებით, რაც განსაკუთრებით მკაფიოდ არის 
გამოხატული სამოქალაქო კანონმდებლობაში. თვით ტერმინი მიუთითებს, რომ იგი არის 
“მოქალაქეთა სამართალი”, მათი უფლებებისა და თავისუფლებების დამცველი. მოქალაქის 
უფლებათა შორის ფუნდამენტურია სიცოცხლისა და საკუთრების უფლება. მოქალაქის 
უფლება ფლობდეს ქონებას, იყოს მესაკუთრე, იმის გარანტიაა რომ იყოს დამოუკიდებელი 
და სუვერენული პიროვნება. 

საკუთრების დაცვა ჰუმანური სამართლის პრიორიტეტია. საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსი ზოგადი სახით განამტკიცებს ჰუმანური სამართლის პრინციპებს, რომელთა 
შორის არსებითი მნიშვნელობა აქვს კოდექსის ფორმულირებას, რომ “საკუთრება 
ხელშეუხებელია”. ეს არის სამოქალაქო კოდექსის ერთ-ერთი ფუძემდებლური დოგმა. 
ჰუმანური სამართლის პრინციპები ნათლად არის ფიქსირებული სამოქალაქო 
კანონმდებლობის შემდეგ დებულებებში:  

• სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა თანასწორ-
უფლებიანობა, რომელიც არ არის დამოკიდებული რაიმე ნიშანზე. არცერთ 
სუბიექტს არ გააჩნია მეურვის მიმართ რაიმე პრივილეგია. 

• სამოქალაქო უფლებების ხელშეუხებლობა, მათ შორის საკუთრების 
უფლების ხელშეუხებლობა. სამოქალაქო უფლებებით სარგებლობა იმ დონით და 
აბსოლუტური დაცულობით, რაც გათვალისწინებულია კანონით.  

• სამოქალაქო ურთიერთობის მონაწილეთა ნების იურიდიულად მაღალი 
დონე (დისპოზიციურობა), რომლის შესაბამისად ისინი ახორციელებენ თავიანთ 
უფლებებს საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით. კოდექსში განმტკიცებულია 
უაღრესად მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ფორმულა - გარიგების თავისუფლება, 

                                                            
27 Шеллинг Ф, Соц. Т. 1. М. 1987, С. 458.  
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რომელიც არის თავისუფლების უნიკალური იურიდიული გამოხატულება, 
დემოკრატიული სამართლებრივი სისტემის მონაპოვარი.  

სამოქალაქო კანონმდებლობის გარდა, ჰუმანური სამართლის პრინციპები განმტკი-
ცებულია სამართლის სხვა დარგებშიც, ქვეყნის ძირითადი კანონი - კონსტიტუცია 
განმსჭვალულია ზოგადსაკაცობრიო ჰუმანიზმის იდეებით. კონსტიტუციის მესამე მუხლი 
ადგენს, რომ საქართველოში ხელისუფლების წყაროა ხალხი, რომელიც ხელისუფლებას 
ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალო დემოკრატიისა და თავისი წარმომადგენლების 
მეშვეობით. არავის არ აქვს უფლება მიითვისოს ან უკანონოდ მოიპოვოს ხელისუფლება.  

მეოთხე მუხლში დეკლარირებულია, უნიკალური ჰუმანური პრინციპი - სახელმწიფო 
ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, 
როგორც წარუვალ და უზენაეს ღირებულებებს. კონსტიტუციის ნორმები დეტალურად 
განსაზღვრავენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა არსს და ადგენენ მათი რეალიზაციის 
გარანტიებს. ასეთია: სიცოცხლისა და ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლება, რწმენის, 
აღმსარებლობისა და სინდისის თავისუფლება, სიტყვის, აზრის, სინდისის თავისუფლება, 
პირადი და ოჯახური ცხოვრების, პირადი სივრცისა და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობის 
უფლებები, საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება, შრომის თავისუფლება, განათლე-
ბის მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის უფლება, ჯანმრთელობის დაცვის უფლება და ა.შ.. 

სამართალში ჰუმანური პრინციპების გაძლიერებას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ 
სამართლებრივ სისტემაში შესუსტდა იძულებითი მეთოდები და პრიორიტეტი მიენიჭა 
რეგულირების ზოგად დასაშვებ მეთოდებს. ზოგადი დაშვება დამახასიათებელია იმ 
ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც სამართალს აძლევენ პრინციპულად ახალ იერსახეს 
“კერძო სამართლის ნიშნებს”. ზოგადდასაშვები უფლება თავისი ფესვებით ეფუძნება 
ბუნებით სამართალს, თითოეული ადამიანის პირად თავისუფლებას ჭეშმარიტ, ჰუმანურ 
მოთხოვნას, რაც ყველა იურიდიული სისტემის განმსაზღვრელი უნდა იყოს. სამართლის 
ზოგადდასაშვები უფლება პიროვნების სტატუსის ამაღლების წინა პირობაა. 

ჰუმანური სამართალი არის ადამიანის სულიერ-ინტელექტუალური გამოხატულება. მისი 
შემდგომი ევოლუცია ისტორიულ კანონზომიერებას წარმოადგენს. 

დასკვნა 

 ამჟამად საქართველოში, სამართლის და მორალის ევოლუციას მტკიცე საფუძველი აქვს. 
ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ცხოვრება, დემოკრატიის, 
თავისუფლების, ადამიანის ღირსების დამკვიდრებისა და განმტკიცების მიმართულებით 
ვითარდება. კანონმდებლობის ცივილიზებული სრულყოფა, საერთო და იურიდიული 
კულტურის დონის ამაღლება, სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელება - 
შერწყმული ინტელექტსა და გონიერებასთან, ადამიანური ღირსებისა და უფლებების 
ფართო სპექტრი სამართლისა და მორალის სულიერ-ინტელექტუალურ ფაქტორს, მათი 
ევოლუციის არგუმენტირებულ წანამძღვრებს წარმოადგენენ. 
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Abstract 

Fyodor Dostoevsky aside from his intelligent structure use of epilepsy by combining it into his 
novels, his essential idea "a moment of happiness is worth a lifetime" was perhaps stimulated by his 
epileptic aura. As mentioned in the article, the first signs of epilepsy presented in early adulthood, 
but he was only diagnosed a decade later. For diagnosis, even Sigmund Freud, the father of 
psychoanalysis, has theorized and wrote a book precisely for Fyodor's condition. Later in the 
modern era with the new prognosis for epileptic types, so many neurologists with constant referral 
on his books and novels realize Fyodor has been suffered from temporal lobe epilepsy. The most 
influential for this comprehension was The Brothers Karamazov (1879-1880). Freud called The 
Brothers Karamazov the most powerful novel and story ever written. 

Keywords: Fyodor Dostoevsky, epilepsy, Sigmund Freud, neurologist, The Brothers Karamazov. 

 

Introduction 

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (Moscow 1821, St. Petersburg 1881) one of the greatest authors 
and novelists of the world, suffered from epileptic seizures and gambling addiction throughout his 
tragic and literacy life. Although, he presented interacting characters with contrasting views about 
freedom of choice, religion, socialism, atheism, beyond good and evil. Some of his characters 
suffered – the same as the Fyodor– from epilepsy. In accordance with the spirit of that time (relate 
to Hegel's book-The Phenomenology of Spirit), Dostoevsky’s epileptic characters were interpreted 
in a psychiatric–psychological manner. 

So many authors, philosophers, and psychologists like Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud, Franz 
Kafka, Anton Chekhov, Friedrich Nietzsche, Erich Fromm and etc. praised him; they interpreted 
his novels. However, one of his books (Notes from Underground-1864-The only philosophical book 
from Dostoevsky) has lots of interpretations that have been made because it is very complex and 
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contradictory. Friedrich Nietzsche has interpreted Dostoevsky as „the only person who has ever 
taught me anything about psychology”.350 

Whatever the illness was a hardship for him but he used it to his advantage by creating the 
characters, stories, and ideas along with his life. 

Based on an enormous concept of literature about epilepsy, multiple references to the disease from 
the texts and descriptions, and multiple eyewitness reports by the author's status on that moment 
including a chronological guide of medical investigations and assessments. Therefore, it is possible 
to pursue his historical life condition and invent vision in the modern medical literature. However, 
Dostoevsky's wisdom and knowledge were extraordinary and fantastic. His great power for writing 
and creating was never reduced by his epilepsy episode attack, Incidentally, he used this 
opportunity to reform some characters, For this reason, the medical scientists with these characters 
could close to diagnosis the epileptic type of Dostoevsky. 

 

1. The Type of Dostoevsky Epilepsy 

Many scientific reporters dealt with the problem of what kind of epilepsy Dostoevsky might have 
suffered. The few attitudes of Fyodor himself (diary), from his close friends, first and second wife 
as well as the narrative of epileptic characters in his novels should be considered when dealing with 
this problem. In his childhood, he once stated: „I have all kinds of seizures”. Therefore, plenty of 
authors who dealt with this problem discussed the classification and type of Dostoevsky's epilepsy. 

The first assessment at a retrospective diagnosis of Dostoevsky's status was made by Sigmund Freud 
in 1926, in a scientific article responding to the perceptions published in 1920 by his countrymen 
Stefan Zweig.351 

Freud based on his previous theories regarding the unconscious mind, Oedipus complex declared 
that Dostoevsky has not suffered in a long time with his epileptic attack, but in contrary from an 
emotional disorder has built by his relationship with his father (Parricide, influenced by the 
conspiracy of The Brothers Karamazov novel). Dostoevsky experienced his first seizure in 1846 at 
once after the death of his father, and secondly, his epilepsy was interpreted in psychoanalytic 
theory as a consequence of an Oedipus complex towards his father. 

This disturbance was differentiated by psychogenic seizures (non-epileptic), a mood or disorder 
then known as hystero-epilepsy (grand hysterical attacks). As reported by Freud, “Dostoevsky 
called himself an epileptic and was regarded as such by other people, on the description of his severe 
attacks, which were accompanied by loss of consciousness, muscular convulsions, and subsequent 
depression. Now it is highly expected that this called epilepsy was only a symptom of his 
neurosis”.352 

                                                            
350 Janko Lavrin. “A Note on Nietzsche and Dostoevsky”. 1969. 
351 Zweig, S. 2001. 
352 Freud, S., “The Standard Edition of the Complete Psychological Works”. 1961. 
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Freud was perhaps misguided by Smerdyakov's factitious seizures in the Brothers Karamazov novel, 
and by his psychoanalytic theories, which may be reasonable under some prospects.   

In respect to Freud, like the other expert witnesses in the Fyodor Pavlovich murder trial in the final 
part of The Brothers Karamazov novel, diagnosed Dostoevsky's seizures incorrectly. Moreover, 
Freud's interesting essay (Dostoevsky and Parricide 1928), provides an explicit example of the 
problems that arise in diagnosing epilepsy, even if prospectively or retrospectively. 

The symptom complex of Dostoevsky's epilepsy is partial and secondarily generalized seizures. A 
seizure is a period where cells in the neurons (synapses), are synchronously active, or active at a 
constant time. Complex partial seizures (CPSs) with secondarily generalized is demonstrate 
nocturnal seizures (or repeated seizure activity) and ecstatic auras. Now there is scientific evidence 
that Dostoevsky suffered from temporal lobe epilepsy (TLE).353 

Temporal lobe epilepsy is the most frequent form of focal epilepsy and presents almost 2/3 of cases 
of indomitable epilepsy managed surgically. A history of febrile seizures (exclusively complex 
febrile seizures) is usual in TLE and is often related to mesial temporal sclerosis.354 Researchers at 
the Montreal Neurological Institute (MNI) represented the psychic phenomena as experiential 
illusions or hallucinations based on clinical investigations and intraoperative stimulation surveys 
and studies. 

Auras are simple partial seizures and may happen in isolation but arise in the majority of patients 
at the onset of a CPS. They may last from a few seconds to 1-3 minutes before losing 
consciousness.355356357 

The symptoms consist of viscerosensory signs which Dostoevsky has experienced such as a rising 
epigastric sensation and experiential phenomena such as visceral and auditory illusions, and 
complex auditory or visual hallucinations, fear, and déjà vu.358359 

CPSs are correlated with amnesia and altered consciousness for the incident; routinely, behavioral 
arrest and staring with a duration of 25-30 seconds to 1 or 2 minutes. Healthily, consciousness has 
multiple features, consisting of perception, cognition, voluntary motility, affect, and memory.360 

Dostoevsky with a CPSs attack was unaware that he had a seizure minutes earlier.  He may also be 
unable to recall events that occurred before seizure onset as retrograde and anterograde amnesia is 
variable. 

Temporal lobe seizures maybe 3 parts consists of simple partial, complex partial, and secondarily 
generalized. Several aspects of TLE semiology have been demonstrated which is probably 
Dostoevsky struggled with it (see Table 2). 

                                                            
353 Gastaut H, “Clinical and electroencephalographical classification of epileptic seizures”. 1970. 
354 Labate A, Ventura P, et al. MRI evidence of mesial temporal sclerosis in sporadic Temporal lobe epilepsy”. 2006. 
355 Williamson P, Wieser H, et al.  “Clinical characteristics of partial seizures”. 1987. 
356 Ajmone-Marsan C. “Commentary: clinical characteristics of partial seizure.”. 1987. 
357 French JA, Williamson PD, et al. “Characteristics of medial temporal lobe epilepsy”. 1993. 
358 Gloor P, Olivier A, et al, “The role of the limbic system in experimental phenomena of temporal lobe epilepsy”. 1982. 
359 Gloor P, “Consciousness as a neurological concept in epileptology: a critical review.” 1986. 
360 Rodriguez AJ, Buechler RD, et al, “Temporal lobe seizure semiology during wakefulness and sleep”. 2007. 
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Aspects Location 

Unilateral limb automatism Ipsilateral focus 

Postictal cough Temporal lobe 

Postictal nose-wiping Ipsilateral temporal lobe 

Non-forced head turn Ipsilateral focus 

 Clonic ending Ipsilateral focus 

Dystonic limb posturing Contralateral focus 

Postictal aphasia Temporal lobe (dominant hemisphere) 

Table 2: Semiological Features (TLE) - Localizing Value. 

 

Patients with temporal lobe epilepsy have these kinds of symptoms including below: Emotional 
alteration, hyper religiosity, hypergraphy, euphoria, depression, hypo- or hypermoralism, altered 
sexual behavior, paranoia, and consciousness of guilt. 

 

2. Epileptic Characters in Dostoevsky’s Novels. 

In this section, three novels of Dostoevsky have chosen to describe the protagonists' characters who 
have epilepsy. 

1-The Idiot (1868): The most illustrious epileptic character in Dostoevsky's stories is Prince Lew 
Nikolaevich Myshkin (protagonist or the main character). Myshkin is a sample of virtue influenced 
by Victor Hugo and Jesus Christ. Myshkin who has the same disease as his author, believes epilepsy 
to be a relief or gift and a means of reaching redemption in return for his ordeals.361 He experienced 
epileptic auras as well as generalized epileptic attacks. When his love competitor Rogoshin wanted 
to kill him, he suffered from a generalized attack, fell down the stairs, and was, hereby, prevented 
from being killed. 

2-The Brothers Karamazov (1879-1880): The Brothers Karamazov narrates the story of the murder 
of Fyodor Pavlovich Karamazov at the hands of his valet and illegitimate son Smerdyakov. 
Smerdyakov suicide after committing a spotless crime and framing his abominate half-brother 
Dimitri Karamazov. Smerdyakov uses his epilepsy as an alibi (a claim or piece of evidence that one 
was elsewhere when an act) since an early age; he pretends a series of seizures on the night of the 
murder and manages to deceive doctors in the forensic investigation. Outside the courtroom, 
Smerdyakov recklessly boasts of confessing to murder in various conversations with his other half-
brother Ivan Karamazov. 

                                                            
361 Dostoevsky, Fyodor, “The Idiot”. 2004. 
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Alexei the third brother is the main character in the novel, a good-hearted man inspired by Prince 
Myshkin. The Brothers Karamazov consist of all of the author's contradictions: the truth of love 
and hate, suicide, salvation through suffering, conflicts of beliefs, the matter of a single moment 
and recollection of that moment, and free will.  

The Brothers Karamazov and Notes From Underground novels mentions scientific determinism, 
the brainchild of the great empirical physiologist Claude Bernard (1813-1878): „Imagine: inside, in 
the nerves, in the head—that is, these nerves are there in the brain, there is sort of little tails, the 
little tails of those nerves, and as soon as they begin trembling "[...]" then an image appears "[...]" 
That's why I see and then think, because of those tails, not at all because I’ve got a soul, and that I 
am some sort of image and likeness. All that is nonsense”.362 

Dostoevsky had criticized medical science and his skepticism (In the 20th century Michel Foucault, 
sociologist and philosopher who was the author of The Birth Of The Clinic have criticized the same 
thing) can be summed up by a comment in The Brothers Karamazov on the differing criteria and 
therapeutic inability which once dominated our practice: „I’ve tried all the medical faculty: they 
can diagnose beautifully, they have the whole of your disease at their finger-tips, but they’ve no 
idea how to cure you.” Thereafter, he describes the contemptuous view of excessive expertise in 
medicine: „I don’t cure the left nostril, that's not my specialty, but go to Vienna, where there's a 
specialist who will cure your left nostril.”363 

3-Notes from underground (1864): In this novel, it isn't demonstrated any signs or symbols of 
epilepsy, but the contradictions and paradoxes are presented in the story. The narrator is forty years 
old when he starts writing the story. He writes his book in a corner of the underground, which can 
be considered a symbol of loneliness and isolation. He is relatively aware of other people in the 
community and has started a revolt against the ignorance and misery of the people. The narrator 
complains about most things or complains about human behaviors and herd intellectuals. The 
author speaks of torment and pain. The pain and torment that arise from awareness and knowledge 
are enormous. The novel begins with the sentence „I am a sick person…" the narrator calls himself 
vindictive and vicious. He talks about his physical pain but doesn't believe in the doctor. The 
narrator refers to a society that, no matter how literate and knowledgeable it is, does not give up its 
superstitious behavior and thought. Not keeping up with other people due to the narrator's great 
knowledge has created a kind of rage in him to constantly ridicule people and the state of society. 

A specific personality, powerless and full of contradictions, an isolated person in society. The 
narrator subconsciously travels inside to find himself again by narrating his psychological 
complexities. Fyodor Dostoevsky portrays a man who seeks to deny everything. A man who belongs 
to nothing and has reached conscious absurdity. A man in the underground who rises rapidly in 
hope and falls at the same speed. It is confused between predestination and will. 

„Man is a frivolous and incongruous creature, and perhaps, like a chess player, loves the process of 
the game, not the end of it.” „Why I would sell the whole world for a single kopek, just so that 

                                                            
362 Dostoevsky, Fyodor, “The Brothers Karamazov”. 2004. 
363 Dostoevsky, Fyodor, “The Brothers Karamazov”. 2004. 
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nobody would bother me. Should the world go to hell, or should I go without my tea now? I'll say 
let the world go to hell so long as I can have my tea whenever I want it.”364 

 

Conclusion 

This article explains the fact that Dostoevsky, one of the world's prominent novelists, suffered from 
temporal lobe epilepsy. The thoughts and ideas of this great writer have not been underestimated. 
He withstood epilepsy and also struggled with gambling, yet wrote long interesting, and influential 
novels. The symptoms of epilepsy were addressed, as was the connection with his some novels. 

 

Biography 

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky was born on October 30th, 1821, in Moscow, he was Mikhail 
Andreevich Dostoevsky's second son. His father was a doctor.  The patriarchal and greedy character 
of his father was primitive for the artistic development of Fyodor.  Directly when he lost his mother 
in 1837, Fyodor was sent to St. Petersburg then he registered for the Army Engineering College. In 
1839, Fyodor's more and more tyrannical father died, probably of apoplexy. Fyodor graduated as a 
military engineer and started to work at the War Ministration. With the relief of a small earning 
from the estate and also because of his boredom by this work, he resigned in 1844 his commission 
to assign himself to write (“Poor Folk”-1846, “The Double”-1846). 

And other small novels which were considered a defeat. Therefore, due to a gambling addiction, 
Fyodor was always pushed for money. He was apprehended and condemned to death in 1849, 
within a reading of a radical letter. He experienced mock execution while he was expecting death 
during some minutes quite seriously on December 22nd, 1849. 

During that time, Fyodor's health was dramatically ruined and he suffered from his first generalized 
epileptic attacks.  He marry Maria Dmitrievna Isaeva was allowed by his military career. He was 
dismissed because of his bad health in 1859 (“The Insulted and Injured”-1859, “The House of the 
Dead-1861”, “Winter Notes on Summer Impression”-1862). 

At the bedside of his sick wife he wrote (“Notes from Underground”-1864), a psychological study 
of an outsider (“Crime and Punishment”-1866, “The Gambler-1866”, “The Idiot”-1868, “The 
Devils”-1872). And the great and final novel (“The Karamazov Brothers”-1879–1880). 

On the evening of January 28th, 1881, Dostoevsky pass away in St. Petersburg from his lung 
disorder – it is unclear whether it was emphysema or tuberculosis. 

 

 

                                                            
364 Dostoevsky, Fyodor, “Notes from Underground and the Double”. 2009. 
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