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ზვიად გამსახურდია - 80 

 

 

 

 

სამშობლოსათვის სანთლად ანთებული 

პრეზიდენტი 
 

1939 წლის 31 მარტს, დიდი ქართველი მწერლის, კონსტანტინე გამსა-

ხურდიას ოჯახში დაიბადა - მომავალი მეცნიერი, მწერალი, მთარგმნელი, პო-

ლიტიკოსი - საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლი-

დერი, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი  ზვიად გამსახურდია. 

პოლიტიკა ერთ ჩარჩოში მოქცეული ერთი კონკრეტული მცნება არ გახ-

ლავთ, ეს არის სხვადასხვა ასპექტებით, ნიუანსებით შეკრებილი განსაკუთ-
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რებული უნარები, რომლის მიხედვითაც მასებზე ზემოქმედებას ახდენენ 

ძლიერი პოლიტიკოსები.  

მე-20 საუკუნის მიწურულს ზვიადზე დიდი პოლიტიკოსი არ არსებობდა 

და დღესაც არ არსებობს ქართულ რეალობაში. ზ. გამსახურდიამ ეროვნული 

შეგნებით დამუხტა საქართველოს მოსახლეობა. 

ზვიად გამსახურდიამ ქართველ საზოგადოებას თავი ანტისაბჭოთა 

გამოსვლებით ახალგაზრდობაშივე დაამახსოვრა. იგი იყო ერთ-ერთი პირველი 

დისიდენტი. დისიდენტური მოძრაობა იდგა სამ ფუძემდებლურ პრინციპზე: 

კანონმორჩილებაზე, არაძალადობასა და საჯაროობაზე. ახალგაზრდა გამსა-

ხურდიასა და მისი მეგობრების დაპირისპირება საბჭოთა რეჟიმთან  აშკარად 

1956 წელს გამომჟღავნდა, როდესაც მათ თბილისის ქუჩებში საბჭოთა კავშირის 

მიერ უნგრეთში სისხლიანი ინტერვენციის დამგმობი პროკლამაციები გამოაკ-

რეს.  

1976 წელს გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას თაოსნობით თბილისში 

დაფუძნდა საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი. გამსახურდია სიცოცხლის ბო-

ლომდე იყო ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ჰელსინკის ჯგუფი აქტიურად 

გამოდიოდა ადამიანის უფლებების, პირველ ყოვლისა კი ქართველი ერის 

უფლებების, ქართული კულტურის ძეგლების, მართლმადიდებელი ეკლესიის 

დასაცავად.  

საბჭოთა რეჟიმის  დროს ზ.  გამსახურდიამ უდიდესი საქმე გააკეთა, რაც  

„არქიპელაგ გულაგის“ ტიპოგრაფიული გამოცემის იატაკქვეშა ორგანიზებას 

უკავშირდება. და თუკი ეს წიგნი რუსულ ისტორიულ მეხსიერებაში იმაზე 

გაცილებით ადრე შევიდა, ვიდრე სამშობლოში ოფიციალურად გამოქვეყნდე-

ბოდა, ეს, უპირველესად, ზვიად გამსახურდიას დამსახურებაა.  

1956 და 1977-1979 წლებში ზვიადი დააპატიმრეს, ხოლო 1977 წლის 1-ელ 

აპრილს „ანტისაბჭოთა პროპაგანდისთვის“ საქართველოს მწერალთა კავშირი-

დანაც გარიცხეს. 

გამსახურდია იყო მთავარი ორგანიზატორი 1987-1990 წლებში გამართული 

თითქმის ყველა ძირითადი მშვიდობიანი მასობრივი აქციისა, მათ შორის 1989 

წლის აპრილის საპროტესტო აქციის, რომელიც დასრულდა 9 აპრილს სისხ-

ლიანი დარბევით, რის შემდეგაც ზვიად გამსახურდია დააპატიმრეს, როგორც 

აქციის ორგანიზატორი. 

1990 წლის დამდეგს გამსახურდიას თაოსნობით შეიქმნა პოლიტიკური 

პარტიებისა და ორგანიზაციების ბლოკი „მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი 

საქართველო“, რომელმაც დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა 1990 წლის 28 

ოქტომბრის პირველ დემოკრატიულ და მრავალპარტიულ საპარლამენტო 

არჩევნებში. მალე უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით 

ქვეყანას ეწოდა „საქართველოს რესპუბლიკა“, აღდგა საქართველოს დემოკრა-
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ტიული რესპუბლიკის დროინდელი სახელმწიფო ატრიბუტიკა (დროშა, ღერბი 

და ჰიმნი).  

1991 წლის 31 მარტს საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარი ნება გამოხატა 

და საყოველთაო რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკი-

დებლობას. იმავე წლის 9 აპრილს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბ-

ჭომ 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აქტის საფუძველზე აღადგინა საქართველოს დამოუკიდებლობა. 

1991 წლის დეკემბერში ქვეყანაში დაიწყო სამხედრო გადატრიალება. 

1992 წლის 6 იანვარს ზვიად გამსახურდიამ საქართველო დატოვა. 

1993 წელს ზვიად გამსახურდია გროზნოდან სამშობლოში დაბრუნდა. 

საქართველოში დაბრუნებულმა პრეზიდენტმა კოლხეთის ძირძველ მიწა-

ზე ასე მიმართა მისი ხელახლა ნახვით აღტაცებულ თანამემულეებს: „ვიყავი 

ტანჯვაში, ბრძოლაში გაძევებული სამშობლოდან, მაგრამ ჩემი ფიქრი, ჩემი 

აზრი ყოველთვის თქვენთან იყო“. 

საქართველოსთვის წამებული პრეზიდენტი, ჯერჯერობით დაუდგენელ 

ვითარებაში 1993 წლის 31 დეკემბერს ხობის რაიონის სოფელ ხიბულაში გარ-

დაიცვალა. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების ფაკულტეტზე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად 

გამსახურდიას დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით  2019 წლის 25-30 

მარტს ჩატარდა კვირეული, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა ღონისძიებები, 

მასში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პრეზიდენტის თანამებრძოლებმა, 

პროფესორ-მასწავლებლებმა და  სტუდენტებმა. 
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ზვიად გამსახურდია,  

როგორც მთარგმნელი და მისი მოსაზრებები 

თარგმანის მნიშვნელობაზე 

 

ზვიად გამსახურდიას ლიტერატურული მემკვიდრეობა ისეთივე მრავალ-

ფეროვანი, რთული და საინტერესოა, როგორც მთელი მისი ცხოვრება და 

მოღვაწეობა. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ 

ფართო საზოგადოება ბევრად უფრო ნაკლებად იცნობს ზვიად გამსახურდიას, 

როგორც მწერალს, პოეტს, კრიტიკოსს, მკვლევარსა და მთარგმნელს, ვიდრე 

დისიდენტს, ეროვნულ გმირს, სახელმწიფო მოღვაწეს. 

28 მარტს, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდე-

ბულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში ჩატარდა ზვიად გამსახურდიას 

დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, სა-

დაც მოწვეულ სტუმრებს შორის იმყოფებოდა საფრანგეთის მოქმედი ელჩი 

საქართველოში. აშკარად შეინიშნებოდა, რომ ის მწირ ინფორმაციას ფლობდა 

ზვიად გამსახურდიაზე, როგორც პოლიტიკოსზე, მეორე მხრივ კი კარგად 

იცნობდა გამსახურდიას, როგორც ბოდლერის, შესანიშნავ მთარგმნელს, რაც 

სიამაყითა და საკუთარი ქვეყნის კულტურის, ლიტერატურისადმი პატივისცე-

მის ხაზგასმით აღინიშნა. 

ზვიად გამსახურდია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა უცხოური მხატვრული 

ლიტერატურის თარგმნას არა მარტო ქვეყნებს შორის კულტურული, ლიტერა-

ტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და განმტკიცების კუთხით, არამედ 

ეროვნული ლიტერატურის გამდიდრებისა და განვითარების თვალსაზრისი-

თაც. 

თარგმანის არსი, დანიშნულება და მისი აუცილებლობა ზვიად გამსახურ-

დიამ საფუძვლიანად გააშუქა წერილში „თარგმნითი ლიტერატურის საჭირო-

ებანი“. 

...„თარგმნის საშუალებით ხორციელდება ქმედითი ურთიერთობა ლიტე-

რატურათა შორის, რითაც ლიტერატურა ებრძვის ვიწრო ეთნოგრაფიულ ჩარ-

ჩოებს, თარგმანის პროგრესი არის ბარომეტრი თავად მწერლობის პროგრესი-

სა... თუ ჩვენ არ გვსურს ლიტერატურული ფილისტერებად ქცევა, უნდა ვიცო-

დეთ, თუ რა ხდება თანამედროვე მსოფლიო ლიტერატურაში“, აღნიშნავს ზვი-

ად გამსახურდია. 
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ამ წერილიდანაც ნათლად ჩანს უსაფუძვლობა და უსუსურობა მოსაზრე-

ბისა, გამსახურდია, თითქოსდა, კარჩაკეტილობისკენ, იზოლაციისკენ ისწრაფ-

ვოდა. 

ზვიად გამსახურდია არ იყო მხოლოდ თეორეტიკოსი, იდეალისტი, რო-

გორადაც მის წარმოჩენას ამაოდ ცდილობენ დილეტანტები. ყველა მისი იდეის 

ხორცშესხმა, რეალიზება მის მიერვე ხდებოდა ხოლმე. თეორიული პრინციპე-

ბი მის პრაქტიკულ საქმიანობას განაზოგადებდნენ მუდამ. ამის ნათელ მა-

გალითად გამოდგება მისი მთარგმნელობითი საქმიანობაც, რასაც ის მთელი 

სერიოზულობითა დაპასუხისმგებლობით ადრეული ასაკიდანვე შეუდგა. 

ინგლისელი მწერლები: უილიამ შექსპირი, ოსკარ უალდი, პერსი-ბიში-

შელი; ამერიკელი პოეტები: ედგარ ალან პო, კარლ სენდბერგი, რობინსონ 

ჯეფერსი, ვეიჩელ ლინდზი, ეზრა პაუნდი, ტომას ელიოტი; ფრანგი პოეტი 

შარლ ბოდლერი (რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მოდერნისტულ მიმდინა-

რეობაზე, საქართველოში - „ცისფერყანწელებზე“). აი, არასრული ჩამონათვალი 

ზვიად გამსახურდიას მიერ თაგმნილი მწერლებისა. 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მთარგმნელი თავად ირჩევს სათარგმნ 

ლიტერატურას, გააზრებული აქვს არა მარტო კონკრეტული ნაწარმოების, 

არამედ მწერლის მთელი შემოქმედება, შესწავლილი აქვს ეპოქა, რომელშიც ის 

მოღვაწეობდა, იცის მწერლის როლი არა მარტო მშობლიური, არამედ მსოფ-

ლიო ლიტერატურის განვითარების საქმეში და, რაც მთავარია, სათარგმნი ნა-

წარმოების განწყობილება ესადაგება მთარგმნელი განწყობილებას, მისწრაფე-

ბებს, მოცემულ ეტაპზე მკითხველის ინტერესებს. სწორედ ამ ასპექტის გა-

თვალისწინებით არის ზვიად გამსახურდიას თარგმანები შერჩეული და შეს-

რულებული. 

ძნელია ერთ წერილში, თუნდაც ფრაგმენტულად, გავაანალიზოთ გამსა-

ხურდიასეული თარგმანები, რაც აუცილებლად მაინც უნდა აღინიშნოს არის 

ის, რომ ზვიად გამსახურდიამ მხატვრული თარგმანის ხელოვნება მაღალ დო-

ნეზე აიყვანა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მან არა მარტო მწერლობაში, 

არამედ თარგმანშიც შექმნა საკუთარი, ორიგინალური სტილი, შექმნა მთარგმ-

ნელის ენა. 

გვერდს ვერ ავუვლით გამსახურდიასეულ თარგმანს ინგლისელი რომან-

ტიკოსის შელის ლირიკული დრამისა „განთავისუფლებული პრომეთე“, სადაც 

მითიური გმირის - პრომეთეს სახე მეამბოხე სულისა და თავისუფლების მოყ-

ვარე რომანტიკოსმა საგულდაგულოდ გამოძერწა. ზვიად გამსახურდიას თარგ-

მანი კითხვისას ხილულია „შემოქმედებითი წვის“ პროცესი, ავტორთან მთარგ-
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მნელის მგზნებარე შეჯიბრი ფორმის მხატვრული გამოსახვის საშუალებების 

დახვეწისას. თარგმანში მთელი სიმძაფრით ცოცხლდება ადამიანების კეთილ-

დღეობისათვის თავგანწირული, გაუტეხელი მითიური გმირის - პრომეთეს 

სახე. 

მაღალ მხატვრულობის, განწყობილების, სტილის დედანთან ეკვივალენ-

ტურობის წარმოსაჩენად თარგმანიდან მოგვაქვს პასაჟი პრომეთეს სიტყვე-

ბიდან: 

ბოროტნი ზნენი სიკეთეს ხომ ვერ იგუებენ, 

სანამ მბუნების თვისის მსგავსად არ გარდაქმნიან, 

მე მივანიჭე მას ყოველი, მან კი სანაცვლოდ, 

აქ მიმაჯაჭვა. დღისით მდაგავს მზე ულმობელი, 

ღამით მთოვარე გადმომათოვს ვერცხლის ფანტელებს, 

თმაშეჭირხლული და ყინვისგან მთალდ გაძაგრული 

ვუცქერ საყვარელ მოდგმას ჩემსას როგორ სჩაგრავენ 

იუპიტერის ერთგული და მარჯვე მსახურნი. 

ამგვარი არის ტირანების მადლიერება: 

ბოროტ არსებათ ათვისება არ ძალუძთ ქველის: 

და თუნდ სამყაროც უსახსოვრო, ვერ აღძრავ მათში 

გრძნობას კიდეგან მძულვარების და დარცხვებისას. 

ამადაც მიზღავს სიკეთის წილ ამგვარ მუქაფას, 

რადგან სიკეთე მაგგვართათვის არის ყვედრება 

და გაღვიძება განკვირვებულ შურისძიების. 

მორჩილებას კი, თავად უწყი, ვერ გავამჟღავნებ: 

მორჩილება ხომ ბეჭედია საბედისწერო 

კაცთა დათრგუნვის და მონობის მომასწავები. 

დაბოლოს, ქართველი ხალხის სასიქადულოდ, დღეს, თამამად შეიძლება 

ითქვას, რომ ზვიად გამსახურდია, ვითარცა პრომეთე, დიდი ხანია იქცა სულის 

სიმტკიცის, უძლეველობის, ზნეობრიობის, კაცთმოყვარეობისა და თავგანწირ-

ვის სიმბოლოდ. 

 

ეთერ მგალობლიშვილი 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
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politika – POLITICS – ПОЛИТИКА  

 იგორ კვესელავა 

 ირაკლი გაბისონია 

 ელენე ჩალაძე  

 

რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი  

და საერთაშორისო სასამართლოები 
 

საერთაშორისო სასამართლოში რუ-

სეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს 

ომის გარჩევის საკითხი მრავალ დაბრ-

კოლებებთან იყოს დაკავშირებული. ჯერ 

კიდევ 2011 წელს გაეროს საერთაშორისო 

სასამართლომ საქართველოს უარი უთხ-

რა სარჩელის განხილვაზე. სარჩელი ეხე-

ბოდა რასობრივი დისკრიმინაციის ყვე-

ლა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის და-

რღვევას რუსეთის მიერ. სასამართლოში 

განმარტავდნენ, რომ საქართველომ არ 

გამოიყენა საკმარისი ძალისხმევა დავის 

მოლაპარაკებებით მოგვარებისათვის. 

გაეროს საერთაშორისო სასამართ-

ლოს ყოფილი მოსამართლე ბრინო სილა 

გაზეთ „ლე მონდთან“ ინტერვიუში აღია-

რებდა, რომ ქართული პროცესი ძალიან 

კონტრავერსიული იყო. აღნიშნული სა-

სამართლო ვერ დააკისრებდა რუსეთს 

პასუხისმგებლობას ადამიანების დახოც-

ვის და გორში თუ მიმდებარე ტერიტო-

რიებზე ნგრევების გამო, რადგან ეს სისხ-

ლის სამართლის საერთაშორისო სასა-

მართლოს პრეროგატივას წარმოადგენ-

და, რომელიც ასევე ჰააგაში მდებარეობ-

და. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზოგ-

ჯერ ჟურნალისტებს და პოლიტიკოსებ-

საც შეცდომაში შეჰყავდათ საზოგადოება 

იმის გამო, რომ ერთმანეთში ურევდნენ 

არა მარტო ამ ორ სასამართლოს, არამედ 

საერთაშორისო ტრიბუნალსაც. 

თავის მხრივ რუსეთი, რომლის დე-

ზინფორმაციის სამიზნე ევროკავშირი, 

ნატო და სხვა ორგანიზაციები იყო, არა-

სწორ ინფორმაციას ავრცელებდა, 2008 

წლის აგვისტოში მიმდინარე პროცესებ-

ზე.  

საქართველომ საერთაშორისო სასა-

მართლოსთან სარატიფიკაციო სიგელის 

დეპონირება 2003 წელს მოახდინა და მას 

შემდეგ მიეცა საერთაშორისო სასამართ-

ლოს იურისდიქცია საქართველოს ტერი-

ტორიაზე ჩადენილ დანაშაულებთან მი-

მართებაში. 

ჰააგის სისხლის სამართლის საერ-

თაშორისო შეთანხმება აგრესიის დანაშა-

ულს არ ითვალისწინებდა, აქედან გამომ-

დინარე, საქართველოს არ ჰქონდა ვალ-

დებულება გამოეძია, ვინ დაიწყო ომი. 

სტატუსით შეთანხმებულია გენოციდის, 

კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი და 

სამხედრო დანაშაულები. 

სტატუტის მიხედვით მოქმედებდა 

კომპლემენტარულობის პრინციპიც, რაც 

ნიშნავდა, რომ საქართველოს გააჩნსა 

უპირატესი იურისდიქცია გამოეძიებინა 

და პასუხისმგებლობაში მიეცა პირი სტა-

ტუტით გათვალისწინებული დანაშაუ-

ლის ჩადენისათვის. 

საერთაშორისო სისხლის სასამართ-

ლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში აწარმოებ-

და საქმეთა გამოძიებას, როცა სახელმწი-

ფოს არ სურდა ან არ შეეძლო სათანადო 

და ობიექტური გამოძიების წარმართვა. 

აღნიშნულ სასამართლოში სტატუტით 

გათვალისწინებულ დანაშაულებზე საქ-

მის აღძვრის რამდენიმე საფუძველი არ-

სებობდა: პირველი - სახელმწიფოს მი-

მართვა, მეორე - გაეროს უშიშროების 

საბჭოს მიმართვა; და მესამე - საერთაშო-

რისო პროკურორი, მიღებული ინფორმა-

ციის საფუძველზე, თავად იღებდა გადა-

წყვეტილებას საქმის აღძვრის თაობაზე. 

პროკურორის ოფისს, 2013 წლის აპ-

რილისთვის, საქართველოდან 4 ათასამ-

დე კომუნიკაცია ჰქონდა მიღებული, რუ-
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სეთის ფედერაციიდან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან, ინდივიდუალური 

პირებისაგან, ხოლო მოკვლევის შესახებ, 

ჯერ კიდევ 2008 წლის 15 აგვისტოს გაა-

კეთა განცხადება. საქართველოში საერ-

თაშორისო სასამართლოს რამდენიმე მი-

სია ჩამოვიდა და ხელისუფლებიდან მი-

იღეს ინფორმაცია მათთვის საინტერესო 

საკითხების შესახებ ასევე მათი დაინტე-

რესების საგანს წარმოადგენდა იმის გარ-

კვევა, მიდიოდა თუ არა სათანადო და 

ობიექტური გამოძიება ქვეყნის შიგნით. 

საერთაშორისო პროკურორისათვის მი-

წოდებული ინფორმაცია შეეხებოდა ორ 

ძირითად დანაშაულს - კაცობრიობის წი-

ნააღმდეგ მიმართულ და ომის დანაშაუ-

ლებებს. 

აღსანიშნავია, რომ მისიების პერიო-

დული ჩამოსვლის ერთ-ერთ მიზეზს 

წარმოადგენდა იმის შეფასება, რამდენად 

ობიექტურად მიმდინარეობდა გამოძიე-

ბა, ინფორმაციის შეგროვება და წინას-

წარი ანალიზი, მაგრამ ამ მიმართებით 

რაიმე კონკრეტული ვადა არ არსებობდა. 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი 

იყო მხარეების მიერ, მასშტაბური სამ-

ხედრო ოპერაციების დაწყება. ბ. ივანი-

შვილის აზრით, ფართომასშტაბიანი სა-

ბრძოლო მოქმედებები ქართული მხარის 

მიერ იყო დაწყებული, თუმცა ამ მოსა-

ზრებას არ იზიარებდა „ნაციონალური 

მოძრაობის“ წარმომადგენლობა, რომლე-

ბიც ფიქრობდნენ, რომ ამის მტკიცება 

სასამართლოს მხრიდან, ოკუპირებული 

ტერიტორიების დე-იურედ აღიარებას 

შეუწყობდა ხელს, თუმცა ცნობილი იყო 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

ტალიავინის კომისიის დასკვნები. 

არ არსებობს პრეცენდენტი, როდე-

საც სახელმწიფომ ინივიატორი გამოიძია 

ვინ დაიწყო ომი, იმ დროს, როდესაც 

თავადაა საბრძოლო მოქმედებების. თუმ-

ცა პოლიტიკური მგრძნობიარობის მიუ-

ხედავად, სახელმწიფო ვალდებულია გა-

მოიძიოს ყველა ის დანაშაული, რო-

მელიც მის ტერიტორიაზე მოხდა, მითუ-

მეტეს თუ არ სურს პრესტიჟი შეელახოს 

და დაარღვიოს საერთაშორისო ვალდე-

ბულებები. ამასთან, თანამდებობა არ 

წარმოადგენს იმუნიტეტს იმ დანაშაუ-

ლების მიმართ, რომელიც გათვალისწი-

ნებულია სტატუტით. 

საქართველოს მთავრობაში იმედოვ-

ნებდნენ, რომ აგვისტოს ომთან დაკავ-

შირებით პრეზიდენტის დაკითხვა არ 

გამოირიცხებოდა. პრემიერ-მინისტრის 

ბიძინა ივანიშვილის აზრით, „აგვისტოს 

ომის გამოძიება არ დააზიანებდა არც 

საქართველოს და არც პრეზიდენტის 

იმიჯს“, მითუმეტეს გამოძიება იმაზე კი 

არ იქნებოდა ორიენტირებული, თუ ვინ 

დაიწყო ომი, არამედ იმაზე, თუ რა 

შეცდომები დაუშვა ხელისუფლებამ 2008 

წლის აგვისტოში. 

თავის მხრივ, ჰააგის სასამართლოს 

პროკურორები პრეზიდენტ სააკაშვილ-

თან გასაუბრების ინტერესს იჩენდნენ. 

ქვეყნის იუსტიციის სამინისტრო ასეთ 

ვალდებულებას კიდევაც ახმოვანებდა, 

ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო 

პრეზიდენტს გამოძიებასთან საკუთარი 

სურვილით ეთანამშრომლა და ამ მო-

თხოვნის მიმართ რეაქცია არ უნდა ყო-

ფილიყო უარყოფითი, რაც იმის მიმანიშ-

ნებელიც იქნებოდა, რომ 2008 წლის აგ-

ვისტოს ომში პრეზიდენტს არ ჰქონდა 

დანაშაული ჩადენილი. 

აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის აგვის-

ტოს ომის გამო, პრეზიდენტის დაკითხ-

ვასთან დაკავშირებით პრემიერის პასუხ-

მა ჟურნალისტებისადმი აჟიოტაჟი გამო-

იწვია. ბ. ივანიშვილის განცხადებით, 

არასოდეს უთქვამს, რომ აგვისტოს ომში 

საქართველო იყო აგრესორი და ომი მან 

დაიწყო. „მე არასოდეს მითქვამს, რომ 

საქართველო იყო აგრესორი და ომი 

დაიწყო. ჩვენს ჯარს არ გადაუკვეთავს 

სხვა ქვეყნის ტერიტორია. სწორედ რუ-

სეთმა დაარღვია სუვერენული სახელმ-

წიფოს ტერიტორიული საზღვრები, რა-

საც ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია მო-

ჰყვა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩვენი ვა-

ლია, უპასუხოდ არ დარჩეს არცერთი კი-

თხვა, რომელიც აღელვებს ჩვენს საზოგა-

დოებას“ - აღნიშნავდა საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრი [1]. 

ბ. ივანიშვილი, ხაზს უსვამდა, რომ 

უნდა გამოეძიათ და დაედგინათ სიმარ-

თლე, სწორედ მიუკერძოებელი გამოძიე-

ბა დაასრულებდა ომის თემით სპეკუ-

ლაციებს, ხოლო სამართლიანობის პრინ-
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ციპის დამკვიდრება აამაღლებდა საქარ-

თველოს ავტორიტეტსა და სანდოობას. 

პრემიერ-მინისტრი მოითხოვდა, პა-

სუხი გასცემოდა ბევრ კითხვას, რომე-

ლიც ომთან დაკავშირებით წინა ხელი-

სუფლების მიმართ არსებობდა: რატომ 

ვერ შესძლო სააკაშვილმა აშკარა პროვო-

კაციის თავიდან აცილება, როგორ მოქმე-

დებდა მთავარსარდალი და მთავრობა, 

რატომ ერეოდნენ ხელისუფლების მაღა-

ლი რანგის წარმომადგენლები სამხედრო 

ოპერაციის მართვაში, რამაც ქაოსი და 

არეულობა გამოიწვია, რატომ იყო ამხე-

ლა მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეო-

ბას შორის, რატომ ვერ შეძლო მთავრობამ 

მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია, 

როგორ დარჩნენ მეთაურის გარეშე ჩვენი 

რეზერვისტები, რომლებიც შემთხვევით 

გადაურჩნენ სიკვდილს და მრავალი 

სხვა“ [1]. 

2008 წლის აგვისტოს ომის საერ-

თაშორისო გამოძიების გააქტიურებამ 

დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია ქარ-

თულ საზოგადოებაში. ქართველების ერ-

თმა ჯგუფმა, ჯერ კიდევ 2010 წელს, 

სარჩელი შეიტანა ჰააგის საერთაშორისო 

სასამართლოში. ცნობილი ქართველი 

ადვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის სარჩელი 

იმ დროისათვის ერთადერთი რეალური 

დოკუმენტი იყო, რომელშიც აგვისტოს 

ომზე იყო საუბარი და რომელიც მრავა-

ლი მტკიცებულებებით იყო გამყარებუ-

ლი. 

ჰააგის სასამართლოს ინფორმაციისა 

და ანალიტიკის სამმართველოში რეგი-

სტრირებული დოკუმენტი ექვემდებარე-

ბოდა სარჩელში ასახული გარემოებების 

გადამოწმებას, თუმცა თუ ახალი ხელი-

სუფლება აგვისტოს მოვლენებს თავიდან 

ბოლომდე გამოიძიებდა, მაშინ აღარ 

გახდებოდა საჭირო საქმე ჰააგის სასა-

მართლოს განეხილა. შ. ხაჭაპურიძესთან 

ერთად სარჩელს ხელს აწერდა პოლიტ-

პატიმარი მერაბ რატიშვილიც. 

„ნაციონალური მოძრაობის“ ხელი-

სუფლება არ იყო დაინტერესებული 

აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ჰააგის 

სასამართლოში შეეტანა სარჩელი რუსე-

თის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თუმცა 

საქართველომ რუსეთს ჰააგის სასამართ-

ლოში უჩივლა რუსეთიდან საქართვე-

ლოს მოქალაქეების დეპორტაციასთან 

დაკავშირებით, მაგრამ ხელისუფლებამ 

ამჯერად დუმილი ამჯობინა, ჰააგაში 

გაეგზავნა დოკუმენტი 2008 წლის აგვის-

ტოს რუსეთ-საქართველოს ომის პერიპე-

ტიების გამო.  

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე-

ბის სათავეში მოსვლის შემდეგ დღის 

წესრიგში დადგა 2008 წლის აგვისტოს 

ომის გამოძიების აუცილებლობა. აგვის-

ტოს ომის გამოძიება ქვეყნის საერთაშო-

რისო ვალდებულებად გამოაცხადა იუს-

ტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, 

მაგრამ ამის საპასუხოდ ამოძრავდა „ნა-

ციონალური მოძრაობის“ ლოზუნგები: 

„ეს გამოძიება ანტისახელმწიფოებრივი 

იქნება“, „ეს გამოძიება რუსეთის ინტერე-

სებს ემსახურება“, „ეს გამოძიება საფრ-

თხეს შეუქმნის ოკუპირებული ტერიტო-

რიების საერთაშორისო არაღიარებას“, 

„თეა წულუკიანს მიხეილ სააკაშვილს არ 

დავაკითხინებთ“ და ა.შ. 

2008 წლის ომის გამოძიებასთან და-

კავშირებით, პრეზიდენტის ადმინისტ-

რაცია 2013 წლის მაისში, საგანგებო გან-

ცხადებას ავრცელებდა და მიმართავდა 

საქართველოს მთავრობას, რომ 2008 

წლის ომის გამოძიებაზე მუდმივი აპე-

ლირება და საქართველოს ყოფილი მთა-

ვრობის დადანაშაულების მცდელობა გა-

ნუზომლად ზრდიდა ოკუპირებული რე-

გიონების სხვადასხვა ქვეყნების მიერ 

აღიარების რისკს. 

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ფიქ-

რობდა, რომ ახალი ხელისუფლებისა 

მიერ ამგვარ დამოკიდებულებას შეიძლე-

ბა კატასტროფული შედეგი მოჰყოლოდა 

ქვეყნისათვის, რაზეც პასუხისმგებლობა 

მთლიანად ამ გამოძიებისა ინიციატო-

რებს დაეკისრებოდათ. მითუმეტეს ყვე-

ლა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორ-

განიზაციის მიერ საქართველოს ტერი-

ტორიული მთლიანობა და რუსეთის 

მიერ საქართველოს განუყოფელი რეგიო-

ნების ოკუპაციის ფაქტი აღიარებული 

იყო. 

ადმინისტრაცია ადასტურებდა, რომ 

ამჟამინდელი მთავრობის პოზიცია ომის 

გამოძიებასთან დაკავშირებით, არათან-

მიმდევრული დიპლომატია და განცხა-

დებები კოსოვოსა მოდელის მისაღებო-
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ბის შესახებ, დასახელებულ მიზნებს ვერ 

მოემსახურებოდა. ამიტომ ადმინისტრა-

ცია მოუწოდებდა პრემიერ-მინისტრს 

კარგად დაფიქრებულიყვნენ მათი ქმე-

დებების შესაძლო კატასტროფული შე-

დეგების შესახებ და, საქართველოს სასი-

ცოცხლო ინტერესებიდან გამომდინარე, 

მოეხდინათ პოლიტიკის კორექტირება 

ფუნდამეტურ საკითხებთან დაკავშირე-

ბით [2]. 

ომის მიზეზების გამოძიების წინა-

აღმდეგ მკვეთრ განცხადებას აკეთებდა 

„ნაციონალური მოძრაობის“ ერთ-ერთი 

იდეოლოგი ნიკა რურუა. ომის მიზეზე-

ბის გამოძიებამ, შესაძლოა არაღიარების 

პოლიტიკას საფრთხე შეუქმნას. თუ სა-

ქართველომ ასეთი გამოძიება წამოიწყო, 

ეს იქნება მკაფიო გზავნილი მსოფლიო-

სათვის, რომ, რასაც საქართველო ამბობ-

და, ტყუილია და სოლიდარობა, რო-

მელიც ჩვენს მიმართ თავისუფალმა სამ-

ყარომ გამოხატა, ასევე ტყუილი შეიძლე-

ბა აღმოჩნდეს და კონფლიქტში დამნაშა-

ვე, თურმე საქართველო ყოფილა - აცხა-

დებდა ნ. რურუა [3]. 

ამ მოსაზრებას არ იზიარებდა სა-

ქართველოს ყოფილი სახელმწიფო მი-

ნისტრი კონფლიქტების მოგვარების სა-

კითხებში, კინორეჟისორი გოგა ხაინდ-

რავა, რომლისთვისაც გაუგებარი იყო, რა 

კავშირი ჰქონდა აგვისტოს ომის საერ-

თაშორისო გამოძიებას არაღიარების პო-

ლიტიკასთან? როდესაც სწორედ აგვის-

ტოს ომის შედეგი იყო „დამოუკიდებელი 

აფხაზეთი“ და დამოუკიდებელი „სამხ-

რეთ ოსეთი“. სწორედ ხელისუფლების 

ქმედებების შედეგად გახდა საჭირო არ-

აღიარების პოლიტიკა და ამაზე უარესი 

ვეღარაფერი მოხდება“ - შენიშნავდა       

გ. ხაინდრავა [4]. 

თავის მხრივ, სისხლის სამართლის 

საერთაშორისო სასამართლოს პროკურო-

რები ატარებდნენ წინასწარ მოკვლევას 

შემდეგ ბრალდებებთან  დაკავშირებით: 

ქართული მოსახლეობის იძულებითი 

გადაადგილება, რუს სამშვიდობოებზე 

თავდასხმა ქართული ძალების მიერ, 

თავდასხმები მშვიდობიან მოსახლეობასა 

და სამოქალაქო ობიექტებზე, როგორც 

ქართული, ისე რუსული ძალების მხრი-

დან, ქონების განადგურება, ძარცვა სა-

ქართველოს სოფლებში საომარი მოქმე-

დებებისა დასრულების შემდეგ, წამება 

და აგრესიული მოპყრობის სხვა ფორმე-

ბი (2011 წლის დეკემბრის და 2012 წლის 

ნოემბრის მოხსენებები). ბოლო მოხსენე-

ბაში ნათქვამი იყო, რომ „არსებობდა საკ-

მარისი საფუძველი გვერწმუნებინა, რომ 

მხარეებმა ჩაიდინეს ისეთი დანაშაული, 

როგორიცაა: წამება, ქონების განადგურე-

ბა, ძარცვა, მოსახლეობის დეპორტაცია ან 

იძულებითი გადაადგილება“. 

მხარეთა სხვა შესაძლო ქმედებების 

შეფასებამ, მათ შორის ბრალდებაზე იმა-

სთან დაკავშირებით, რომ მოხდა განზ-

რახ შეტევა რუს სამშვიდობოებზე, შედე-

გი ვერ მოიტანა. ეს პირველადი შეფასება 

შეიძლება გადაიხედოს ახალი ფაქტების 

ან მტკიცებულებების გამოჩენის შემთხ-

ვევაში - გვამცნობდა მოხსენება. 

მ. სააკაშვილისთვის ყველაზე ცუდ 

შემთხვევაში შეიძლება წაეყენებინათ 

ბრალდება, რომ მას წვლილი მიუძღოდა 

რომელიმე ნახსენები დანაშაულის ორგა-

ნიზებაში და, შესაბამისად, ჰააგაში 

ბრალს წაუყენებდნენ ომის დანაშაულ-

თან ან კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადე-

ნილ დანაშაულთან დაკავშირებით.  

ცხადია, არსებობდა სააკაშვილის 

მიმართ საქართველოში გამოთქმული 

ბრალდებებიც, ზოგიერთი მათგანი შე-

დარებით მსუბუქი იყო (სამსახურებრივი 

მოვალეობის არასათანადო შესრულება) 

ზოგიერთი კი ძალიან მძიმე (სამშობლოს 

ღალატი), მაგრამ მ. სააკაშვილს რჩებოდა 

შესაძლებლობა, ეჭვქვეშ დაეყენებინა გა-

მოძიებისა და სასამართლოს მიუკერძო-

ებლობა და განეცხადებინა, რომ  ეს პოლ-

იტიკური ანგარიშსწორება იყო, თუმცა 

ამის შესაძლებლობა მას ჰააგაში ნაკლე-

ბად ექნებოდა [5]. 

„ნაციონალური მოძრაობა“ დარწმუ-

ნებული იყო, რომ ახალი ხელისუფლება 

აგვისტოს ომის გარშემო ჩამოთვლილი 

საკითხების შემდეგ, მთავარ დამნაშავეს 

დაუწყებდა ძებნას, ამიტომ მოიძებნა 

ლოზუნგი ქართული გამოძიების  „ანტი-

სახელმწიფოებრივი“ ხასიათის შესახებ, 

მაგრამ ნაკლებად სავარაუდო ჩანდა პრო-

კურორებს ჰააგაში გამოძიება დისკუსი-

ად გადაექციათ, მითუმეტეს ყოფილი 

სახელმწიფო თუ პოლიტიკური მოხელე-
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ების გამოძახება და დაკითხვა დემო-

კრატიული ქვეყნების წარმომადგენლე-

ბისათვის ბუნებრივი და ნორმალური 

მოვლენა იყო. 

ცნობილი იყო, რომ როგორც ჰააგის, 

ასევე სტრასბურგის სასამართლოებში 

არაერთი სარჩელი იყო შესული ომის 

დროს ადამიანის უფლებების დარღვევე-

ბის, ტყვეების უფლებების შელახვისა და 

სხვა სამხედრო დანაშაულებზე. თუმცა აქ 

დაწყებული გამოძიების პროცესი ეხებო-

და მხოლოდ ადამიანის უფლებებსა და 

ომის დანაშაულებს, მაგრამ შესწავლის 

საგანი არ იყო თუ ვინ დაიწყო ომი და 

შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ომის თა-

ვიდან აცილება. აღნიშნულს საგანგებოდ 

უსვამდა ხაზს ევროკავშირის სპეციალუ-

რი წარმომადგენელი, ცნობილი უფლე-

ბადამცველი და დიპლომატი, თომას ჰა-

მერბერგი. 

თბილისში, 2013 წლის აპრილში გა-

მართულ პრესკონფერენციაზე თ. ჰამერ-

ბერგი ქართულ მხარეს ურჩევდა, კვლავ 

გადაეკითხათ ტალიავინის კომისიის 

დასკვნა, რომელიც კითხვას სვამდა, იყო 

თუ არა საერთაშორისო სამართლის მი-

ხედვით გამართლებული საქართველოს 

მხრიდან ძალის გამოყენება, რომელიც 

სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის 7-8 აგვის-

ტოს ცხინვალის დაბომბვის ოპერაციით 

დაიწყო? 

პოლიტიკოსები და სამართალმ-

ცოდნეები ყურადღებას მიაპყრობდნენ 

იმ ფაქტს, რომ არსებობდა ძალის გ-

ამოუყენებლობის შესახებ სავალდებუ-

ლო საერთაშორისო სამართლებრივი 

დოკუმენტები, როგორიც იყო 1992 წლის 

სოჭის ხელშეკრულება და 1996 წლის მე-

მორანდუმი საქართველო-სამხრეთ ოსე-

თის კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს 

შორის ურთიერთნდობის შესახებ, რო-

მელიც  ვრცელდებოდა სამხრეთ ოსეთ-

თან კონფლიქტის შემთხვევაშიც. 

პოლიტიკისა და სამართლის მკვლე-

ვარების აზრით, თუ დავუშვებდით, რომ 

საქართველო მტრის შეტევას იგერიებდა 

ანუ მისი რეაქცია სამხრეთ ოსეთის 

მხრიდან ქართველებით დასახლებულ 

სოფლებზე განხორციელებულ შეტევაზე 

პასუხს წარმოადგენდა, საერთაშორისო 

სამართლის თანახმად, საქართველოს შე-

იარაღებული ძალების პასუხი აუცილე-

ბელი, მაგრამ პროპორციული უნდა ყო-

ფილიყო. შეუძლებელია დაგვეშვა, რომ 

მთელი ღამის განმავლობაში ცხინვალის 

დაბომბვა გრადის ტიპის მასიური სარა-

კეტო დანადგარებითა და მძიმე არტი-

ლერიით შესაბამისობაში მოვიდოდა, 

აუცილებლობისა და პროპორციულობის 

მოთხოვნასთან, მითუმეტეს, არსებობდა 

ტალიავინის კომისიის შემდეგი ფორმუ-

ლირება: „ღია სამხედრო მოქმედებები 

დაიწყო ფართომასშტაბიანი ქართული 

სამხედრო ოპერაციით, რომელიც გან-

ხორციელდა ქალაქ ცხინვალისა და მისი 

მიმართულებით 2008 წლის 7-დან 8 აგ-

ვისტოს ღამით“ ან კიდევ: „საქართველოს 

მიერ, ცხინვალში, რუსი მშვიდობისმყო-

ფელების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება 

2008 წლის 7-8 აგვისტოს ღამეს საერ-

თაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგებო-

და“. 

უდავოა, მ. სააკაშვილს ჰქონდა შე-

საძლებლობა გამოეყენებინა გამოძიების 

პერიოდი და შესაძლო სასამართლო პრო-

ცესი, როგორც თავისებური ტრიბუნა ტა-

ლიავინის კომისიის დასკვნების გასაკრი-

ტიკებლად და კონკრეტული ფაქტებით 

და დოკუმენტებით გაექარწყლებინა მას-

ში დაფიქსირებული მოსაზრებები, მაგ-

რამ „ნაციონალური მოძრაობის“ მესიტ-

ყვეების მიერ ახალი ხელისუფლების მი-

მართ, ომის დაწყებასთან დაკავშირებით 

გამოთქმული კრიტიკის უგულვებელყო-

ფა გაუმართლებელი იყო. მართალია, 

ტალიავინის კომისიის დასკვნა არ წარ-

მოადგენდა ბრალდებას ან სასამართლო 

განაჩენს, იურიდიული თვალსაზრისით, 

მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო იმის გაცნო-

ბიერება, რომ სწორედ ამის საფუძველზე 

აყალიბებდნენ პირველად პოზიციას აგ-

ვისტოს ომის მიმართ, ევროპელი და ამე-

რიკელი პოლიტიკოსები და სამართალ-

დამცველები.  

სამწუხაროდ, „ნაციონალური მო-

ძრაობის“ იდეოლოგები ცდილობდნენ 

ჩასწვდომოდნენ პრობლემის იურიდი-

ულ  მხარეს და პასუხები გადაჰყავდათ 

არა სამართლებრივ, არამედ პროპაგან-

დისტულ სივრცეში.  

ნიშანდობლივია, რომ ეს ხერხი და-

მახასიათებელი იყო მთლიანად „ნაციო-
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ნალური მოძრაობის“ პოლიტიკურ-იდე-

ოლოგიური საქმიანობისათვის, რომელ-

საც მივყავდით პოლიტიკური თუ სა-

ხელმწიფოებრივი მოვლენების თუ პრო-

ცესების მიმართ ზერელე დამოკიდებუ-

ლებასთან; ყოფილი ხელისუფლების 9-

წლიანი მმართველობა მიმდინარეობდა 

სივრცული და არა სიღრმული განზომი-

ლებით, ანუ გვქონდა ზოგად პროპაგან-

დისტულ-პიარული და არა მდგრადი 

სიღრმისეული მმართველობის სტრატე-

გია და ტაქტიკა.  

სტრასბურგის საერთაშორისო სასა-

მართლოში სახელმწიფოთაშორისი საქ-

მეების განხილვა, ხანგრძლივვადიანი 

იყო, მაგალითად, კვიპროსის საჩივრის 

განხილვა თურქეთის მიმართ მოიცავდა 

1994-2001 წლების პერიოდს. რუსეთიდან 

დეპორტირებულების საქმის მისაღებად 

საერთაშორისო სასამართლოს დიდი 

დრო დასჭირდა და 2007 წლის მარტში 

წარდგენილი საქართველოს სახელმწი-

ფოს სარჩელი, სტრასბურგმა მისაღებად 

მხოლოდ 2009 წლის 10 ივნისს სცნო, 

ხოლო საბოლოო გადაწყვეტილება 2014 

წლის განმავლობაში უნდა მიეღო. 

რუსეთის წინააღმდეგ, მეორე სა-

ხელმწიფოთაშორისი საქმის არსებითი 

განხილვისათვის მომზადებული სარჩე-

ლი ეხებოდა, 2008 წლის ომის დროს ადა-

მიანის უფლებების, კერძოდ, სიცოცხლის 

უფლების ხელყოფას, საკუთრების, ქონე-

ბის მშვიდობიანი განკარგვის უფლების 

დარღვევას, რომლის განხილვა სავარაუ-

დოდ 2014 წელს უნდა გამართულიყო.  

2015 წლის გაზაფხულზე აგვისტოს 

ომის გამოძიების საქმეზე საქართველო-

დან მასალები გადაეგზავნა ჰააგის სასა-

მართლოს, რომელსაც უნდა დაედგინა 

საკმარისი იყო თუ არა ის ნაბიჯები და 

საგამოძიებო მოქმედებები, რაც საქართ-

ველომ ჩაატარა და მიეღო გადაწყვეტი-

ლება, იყო თუ არა საჭიროება თავად 

გამოეძიებინა ეს საქმე. 

აღსანიშნავია, რომ ცნობილი ად-

ვოკატის შალვა ხაჭაპურიძის და მისი 

ჯგუფის მიერ 2009 წელს ჰააგაში გაგზავ-

ნილ სარჩელში აგვისტოს ომის საქმეს-

თან ერთად ფიგურირებდა ზურაბ ჟვანი-

ას, სანდრო გირგვლიანის, სულხან მო-

ლაშვილის, ტელეკომპანია „იმედის“ 

დარბევის და სხვა საქმეები, რომლებიც 

დაკავშირებული იყო „ნაციონალური 

მოძრაობის“ დანაშაულებრივ რეჟიმთან. 

ჰააგაში საქმის გამოძიება დაევალა 

პროკურორ ფატუ ბენსუდას. საქმე ეხე-

ბოდა, 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქ-

ტომბრამდე სამხრეთ ოსეთში განვითა-

რებულ მოვლენებს. საერთაშორისო სასა-

მართლოს ინფორმაციით არსებობდა გო-

ნივრული საფუძველი, რომ ჩადენილ 

იქნა სისხლის სამართლის დანაშაული 

კაცობრიობის წინააღმდეგ. 

სასამართლოს და, კერძოდ, მისი 

პროკურორის ინფორმაციით, ომის დანა-

შაულში ძირითადად ეჭვმიტანილ მხა-

რედ იკვეთებოდა სამხრეთ ოსეთის შე-

იარაღებული ძალები, ხოლო რუსული 

შეიარაღებული ძალები არ იყვნენ მთავა-

რი პასუხიმგებელი პირები. რაც შეეხება 

ქართულ მხარეს, მათი დანაშაული ამ 

ეტაპზე ორ ეპიზოდში იკვეთებოდა და ამ 

საქმეზე სრულმასშტაბიანი გამოძიება 

უნდა დაეწყოთ. 

დამატებითი მასალების შესწავლის 

შედეგად მოსამართლეები ასკვნიდნენ, 

რომ დანაშაული ჰააგის სასამართლოს 

იურისდიქციას ეკუთვნოდა. იუსტიციის 

მინისტრის, თეა წულუკიანის განმარტე-

ბით, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტი-

ლებების ფორმულირებები სამართლებ-

რივად სწორი და შესაბამისობაში იყო 

საქართველოს ეროვნულ და სახელმწი-

ფო ინტერესებთან. 

კერძოდ, გადაწყვეტილებაში არა-

ერთხელ იყო ნათქვამი, რომ სამხრეთ 

ოსეთი არ წარმოადგენდა დამოუკიდე-

ბელ სახელმწიფოს და ის იყო საქართ-

ველოს ნაწილი. ასევე სასამართლო მხე-

დველობაში იღებდა მხოლოდ საგამო-

ძიებო მოქმედებებს, რომელიც ერთი 

მხრივ, რუსეთში და, მეორე მხრივ, საქარ-

თველოში ჩატარდა. 

ჰააგის მოსამართლე მიუთითებდა, 

რომ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე 

ქართველთა ეთნიკური წმენდის შემუ-

შავებული მოდელი, რაც გულისხმობდა  

განზრახ მკვლელობებს, ქართველების 

სახლების იდენტიფიცირებას, ხშირად, 

ადგილობრივი მიმთითებლების დახმა-

რებით, რათა ეს სახლები ყოფილიყო გა-

ნადგურებული, მას მერე, როდესაც იქი-
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დან იქნებოდა მითვისებული იქნებოდა 

ნივთები და სხვა საქონელი. 

ფაქტები ცხადყოფდა, რომ ეთნი-

კური წმენდა მიზნად ისახავდა სამხრეთ 

ოსეთის მოსახლეობის ეთნიკური შემად-

გენლობის ცვლილებას, რათა სამხრეთ 

ოსეთს ამ გზით მიეღწია დამოუკიდებ-

ლობისთვის და გაწყვეტილიყო სამხრეთ 

ოსეთსა და დანარჩენ საქართველოს 

შორის კავშირი. 

ჰააგის მოსამართლე აფისქირებდა, 

რომ 8 ათასზე მეტი ქართველის სახლი 

იყო დანგრეული. 100-ზე მეტი ქართვე-

ლი იყო განზრახ მოკლული და 20 ათა-

სამდე დევნილი გახდა. 

პარალელურად საერთაშორისო სა-

სამართლოსთან აქტიურად თანამშრომ-

ლობდა რუსეთიც. როგორც „რია ნოვოს-

ტი“ გვამცნობდა რუსეთის საგამოძიებო 

კომიტეტი აწარმოებდა ქართველი სამ-

ხედროების მიერ ჩადენილი დანაშაუ-

ლობების დეტალურ გამოძიებას, რომ-

ლის ყველა მასალა საერთაშორისო სა-

სამართლოს გადაეცემოდა. 

სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლა-

მენტის თავმჯდომარის მოადგილე დი-

მიტრი ტასოევი აცხადებდა, რომ ჰააგის 

სასამართლო გამოძიებისას გვერდს ვერ 

აუვლიდა ქართველი ჯარისკაცების მიერ 

სამხრეთ ოსეთში ჩადენილი დანაშაულე-

ბის შესახებ ათასობით ჩვენებას. 

საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 

დამნაშავის იდენტიფიკაციის მოხდენის 

შემთხვევაში, ტრიბუნალს შეეძლო დაე-

პატიმრებინა პირი გაეროს წევრ ნების-

მიერ სახელმწიფოში. სასამართლო იმი-

თაც იყო საყურადღებო, რომ ბრალს არ 

სდებდა შემსრულებლებს და სჯიდა 

ბრძანების გამცემებს და კომპეტენციის 

ფარგლებში უფლებამოსილ პირებს. ასე-

ვე ასამართლებდა ქვეყნის პრეზიდენ-

ტებს, პრემიერ-მინისტრებს და სხვა თა-

ნამდებობის პირებს. 

ჰააგის პროკურორის წინასწარ გან-

ცხადებაში იკვეთებოდა რუსი სამხედ-

როების დანაშაული. როგორც ირკვეოდა, 

ომის დროს დაიღუპა 113 ქართველი სა-

მოქალაქო პირი, 1850 ადამიანს იძულე-

ბით დაატოვებინეს საკუთარი სახლები. 

ამ ოპერაციებში ოსურ შენაერთებთან 

ერთად სავარაუდოდ რუსეთის შეიარა-

ღებული ძალებიც მონაწილეობდნენ. 

პროკურორი იმასაც ირწმუნებოდა, 

რომ სამხრეთ ოსეთის, ასევე საქართვე-

ლოს შეიარაღებულ ძალებს ჩადენილი 

ჰქონდათ სამხედრო დანაშაული, რაც 

გამოიხატებოდა მშვიდობისმყოფელთა 

მისიის წარმომადგენლებსა და მათ ობი-

ექტებზე თავდასხმაში. 

ჰააგის სასამართლოს მიერ გავრცე-

ლებული ინფორმაციით, ქართველების 

სამშვიდობო ობიექტები მრავალჯერ და-

ცხრილეს სამხრეთ ოსეთის სამხედრო 

პოზიციებიდან, რის შედეგადაც დაიღუ-

პა 2 და დაიჭრა 5 ქართველი მშვიდო-

ბისმყოფელი. თუმცა ხომვანდებოდა 

ისიც, რომ სხვა ინციდენტის დროს ქარ-

თული სამხედრო ძალების თავდასხმის 

შედეგად 10 რუსი მშვიდობისმყოფელი 

დაიღუპა და 30 დაიჭრა, განადგურდა 

მათი ბაზა და მასში არსებული სამედი-

ცინო დაწესებულებები. 

აღსანიშნავია, რომ თვითონ პრო-

კურორი გამოძიების დაწყებას ითხოვდა  

ორ ეპიზოდზე: პირველი, სადაც საუბარი 

იქნებოდა სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებუ-

ლი ძალების და ასევე რუსეთის ძალების 

შესაძლო პასუხისმგებლობაზე.  

რაც შეეხება მეორე ეპიზოდს, აქ 

საუბარი იყო ორ სხვადასხვა მოვლენაზე. 

პირველი საქმის გამოძიება შეეხებოდა 

2008 წლის 1 ივლისიდან მიმდინარე მოვ-

ლენებს, როდესაც რამდენიმე ქართველი 

სამშვიდობო გარდაიცვალა, ხოლო მეორე 

ინციდენტი იყო ე.წ. „ვერხნი გოროდო-

კის“ დაბობმვა. ეს იყო რუსეთის სამშვი-

დობო ჯარების შტაბი, რომელიც მდება-

რეობდა ცხინვალთან შემაღლებულ ტე-

რიტორიაზე. ქართველებს ჰქონდათ ინ-

ფორმაცია, რომ იქიდან ხდებოდა ქარ-

თულ ჯარზე წერტილოვანი დარტყმების 

განხორციელებაზე ინფორმაციის გადა-

ცემა. რუსები ირწმუნებოდნენ, რომ ქარ-

თველებმა დაბომბეს ეს ტერიტორია. 

ქართველი ჯარისკაცების მტკიცებით კი 

იქ იყო სამხედრო ობიექტი და პირვე-

ლად იქიდან მოხდა ცეცხლის გახსნა. 

შესაბამისად, ეს იყო ერთი ეპიზოდი, 

სადაც ქართული მხარის დანაშაულზე 

იყო საუბარი. 
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ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს 

მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირე-

ბის პასუხისმგებლობის საკითხი აინტე-

რესებდა. საუბარი მიდიოდა სახელმწი-

ფოს მეთაურზე, აღმასრულებელი ხელი-

სუფლების პირებზე, გენშტაბის უფროს-

ზე, დე-ფაქტო ხელისუფლების ხელმძღ-

ვანელობაზე და სხვ. ტრიბუნალს სურდა 

გაეგო, ვინ დაგეგმა და ვინ გასაცა ესა თუ 

ის ბრძანება. 

რუსეთის შემოჭრა საქართველოში 

ძალიან მზაკვრულად იყო დაგეგმილი, 

თუმცა საიმართლე რომ ითქვას, ეს გეგმა 

რუსეთმა განახორციელა იმ მძიმე სტრა-

ტეგიული შეცდომების საფუძველზე, 

რომლებიც მ. სააკაშვილმა ნებით თუ 

უნებლიედ დაუშვა. სწორედ ამ პოზიცი-

ას აფიქსირებდნენ შეერთებულ შტატებ-

ში, ეს აისახა ევროპის საპარლამენტო 

ასამბლეის რეზოლუციაში, ისევე, რო-

გორც ევროკავშირის სპეციალური კომი-

სიის მასალებში.  

უდავოა, არსებობდა საქმის პოლი-

ტიკური და სამართლებრივი ნაწილი, 

რომლებშიც ჰააგის ტრიბუნალის პრო-

კურორი ბოლომდე გარკვეული არ იყო, 

რადგან  საშუალება არ ჰქონდა სრულად 

გასცნობოდა ქართული მხარის მიერ 

შეგროვებულ მასალას, ამიტომ წინ ჯერ 

კიდევ ბევრი პროცედურები იყო გასავ-

ლელი. 

ჰააგის სისხლის სამართლის საერ-

თაშორისო სასამართლო იყო საერთაშო-

რისო სამართლებრივი ორგანო, რომე-

ლიც რომის შეთანხმების (რომის სტატუ-

ტის) საფუძველზე შეიქმნა და იურის-

დიქციაში იყო 2002 წლიდან, ანუ სტა-

ტუტის ძალაში შესვლის თარიღიდან, 

გენოციდის, სამხედრო დანაშაულისა და 

ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი 

დანაშაულის გამოძიება. სტატუტი ხელ-

მოწერილი და რატიფიცირებული ჰქონ-

და 123 სახელმწიფოს, მათ შორის - სა-

ქართველოსაც. რუსეთს და აშშ-ს მისი 

რატიფიცირება არ მოუხდენიათ. სტატუ-

ტის წევრი  იყო ევროკავშირის ყველა 

ქვეყანა. 

აღსანიშნავია, რომ აქამდე ჰააგის 

სასამართლო განიხილავდა მხოლოდ იმ 

საქმეებს და დანაშაულობებს, რომლებიც 

აფრიკის კონტიტენტს ეხებოდა, ხოლო 

ევროპაში ჩადენილ ფაქტებთან დაკავში-

რებით მას არასოდეს უმსჯელია. აგვის-

ტოს ომის გამოძიების შემთხვევაში, ეს 

იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ჰაა-

გის სასამართლო აფრიკის კონტიტენტს 

გასცდა.  

რუსეთი რომის სტატუტის წევრი არ 

იყო და შესაძლოა გამოძიების პროცესში 

გარკვეული სირთულეებიც შექმნლიყო, 

მაგრამ ეს არ იქნებოდა დაუძლეველი, 

რადგან სასამართლოს გააჩნდა იურის-

დიქცია ამ კონფლიქტში რუსეთის ჩარ-

თულობა შეეფასებინა და კონკრეტული 

თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლო-

ბის საკითხი დაეყენებინა.  

2015 წლის 16 ოქტომბერს თბი-

ლისში გამართულ პრესკონფერენციაზე, 

ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა ფატუ 

ბენსუდამ გამოაცხადა, რომ ჰააგის სასა-

მართლო მუშაობდა დამატებითობის 

პრინციპის საფუძველზე და ის ვერ 

შეცვლიდა შიდასახელმწიფოებრივ ორ-

განოებს, მითუმეტეს, რომ აქამდე გა-

მოძიებები მიმდინარეობდა შიდასახელ-

მწიფოებრივ დონეზე, როგორც საქართ-

ველოში, ისე - რუსეთში. 

როგორც ირკვეოდა, საქართველოს 

ხელისუფლება ატყობინებდა ჰააგას, რომ 

შეჩერდა სამართალწარმოება. ფ. ბენსუ-

დას განმარტებით გამოძიების შეჩერების  

მიზეზი იმაში მდგომარეობდა, რომ ქარ-

თული მხარის წინაშე იდგა უსაფრთხოე-

ბის დაცვის პრობლემა და მართლმსა-

ჯულების აღსრულება განხორციელდე-

ბოდა ცხინვალის რეგიონში. 

პროკურორი აცხადებდა, რომ რუს 

სამშვიდობოებზე თავდასხმის ნაწილში 

გამოძიებას რუსული მხარე აწარმოებდა 

და ჰააგას ჯერჯერობით არ ჰქონდა 

იურისდიქცია ამ საკითხზე [6]. 

ჰააგის პროკურორთან გამართულ 

შეხვედრაზე საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრი თეა წულუკიანი მიუთითებ-

და, რომ რუსული ოკუპაცია დღესაც 

გრძელდებოდა და ეს მხოლოდ ქარ-

თულ-ოსური დაპირისპირება კი არა, და 

ეს იყო, პირველ რიგში, ომი საქართვე-

ლოსა და რუსეთს შორის. თუმცა ამ მი-

მართულებით ჰააგისათვის მიწოდებუ-

ლი მასალები საკმარისი არ იყო, ამიტომ 

მინისტრი მოუწოდებდა ქართულ საზო-



 21 

გადოებას ერთიანი პოზიცია დაეკავები-

ნათ რუსეთის მიერ განხორციელებული 

სამხედრო დანაშაულზე [7]. საქმე იმაში 

იყო, რომ ჰააგის სასამართლოში თინა 

ხიდაშელსაც ჰქონდა სარჩელი შეტანი-

ლი, მაგრამ ის მიუთითებდა, რომ 2008 

წლის აგვისტოს ომის დანაშაულში საა-

კაშვილის ხელისუფლება არ იყო გარეუ-

ლი. 

გაეროს ეგიდით მოქმედი ჰააგის 

საერთაშორისო სასამართლო, გამოძიე-

ბის პროცესში, ტალიავინის კომისიის მი-

ერ წარმოდგენილ ანგარიშს ეყრდნობო-

და, მითუმეტეს ასამბლეა ღებულობდა 

დადგენილებას ამ კომისიის ანგარიშის 

საფუძველზე დაწყებულიყო გამოძიება. 

თუმცა ქართული საზოგადოების უდი-

დესი ნაწილი არ იცნობდა ტალიავინის 

კომისიის სრულ ნათარგმნ ტექსტს, მით 

უმეტეს იმ პერიოდში არ მომხდარა მისი 

გასაჯაროება. 

რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 

ომის პოლიტიკურ-სამართლებრივი 

მხარეების მკვლევარის ლია მუხაშავრიას 

აზრით, მოხდა ეთნოწმენდა, ამის დამა-

დასტურებლად დიდი და პატარა ლიახ-

ვის მაგალითი მოჰქონდა, რადგან იქ ქარ-

თველების სახლები მიწასთან გასწორდა 

და მოსახლეობას მოესპო დაბრუნების 

შესაძლებლობა, რაც კარგად ჩანდა თა-

ნამგზავრიდან გადაღებული მასალები-

დან, თუმცა რუსეთის მიერ ჩადენილი 

დანაშაულის პარალელურად იკვეთებო-

და ქართული ხელისუფლების დანაშაუ-

ლიც. ეს იყო საკუთარი მშვიდობიანი მო-

სახლეობის დაუცველობა, მოსახლეობის 

ევაკუაციის არმოხდენა და მათთვის 

სწორი ინფორმაციის მიუწოდებლობა, 

რომ ადამიანებს თვითონ ეშველათ საკუ-

თარი თავისთვის [8]. 

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ომის 

გამოძიების საქმე 2011 წლამდე სხვა 

პროკურორის ხელში იყო, თუმცა შემდეგ 

პასუხისმგებლობა ამ პრობლემაზე ფ. 

ბენსუდამ იტვირთა, რადგან ფიქრობდა, 

რომ საქმეს წარმატებით გაართმევდა 

თავს. მითუმეტეს არ აპირებდა არც ქარ-

თული და არც რუსული მხარისათვის 

გადაესვა თავზე ხელი. 

ჰააგის სასამართლოს პროკურორის 

ოფისის ინფორმაციით, არსებობდა ვარა-

უდის გონივრული საფუძველი, რომლი-

დანაც გამომდინარეობდა ბრალდებები 

სამხრეთ ოსეთის, რუსეთისა და საქარ-

თველოს მიმართ. 

სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას 

ბრალი ედებოდა დანაშაულში ადამია-

ნურობის წინააღმდეგ - მკვლელობა, დე-

პორტაცია ან მოსახლეობის იძულებითი 

გადაადგილება, გარკვეულ ადამიანთა 

ჯგუფის ან კოლექტივის ეთნიკური ნიშ-

ნით დევნა; 

ბრალდება რუსეთისადმი ნაკლებად 

იყო გამოკვეთილი და რუსული შეიარა-

ღებული ძალების წევრები დანაშაულში 

არ იყვნენ მთავარი პასუხისმგებელი პი-

რები, თუმცა ფიქსირდებოდა რუსული 

შეიარაღებული ძალების მიერ განურჩე-

ველი და არაპროპორციული თავდასხმე-

ბის განხორციელება სამოქალაქო ობი-

ექტზე. 

ბრალდება ქართული შეიარაღებუ-

ლი ძალებისადმი იკვეთებოდა ორ ეპი-

ზოდში - თავდასხმა სამშვიდობოებზე 

და სამოქალაქო ობიექტებზე, რასაც მო-

ჰყვა სამშვიდობო კონტიგენტის 10 წევ-

რის დაღუპვა და 30-ის დაჭრა [9].  

ქართულ მხარეს ბრალად ედებოდა 

აგრეთვე განურჩეველი და არაპროპორ-

ციული თავდასხმის განხორციელება სა-

მოქალაქო ობიექტებზე. 

აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 

2013 წლის 8 აპრილს თეა წულუკიანი 

ასეთ განცხადებას აკეთებდა: „აგვისტოს 

ომის გამოძიება ჩვენი საერთაშორისო 

ვალდებულებაა. ჩვენი ვალდებულებაა 

ისიც, რომ ეს საქმე საერთაშორისო ტრი-

ბუნალის განსახილველი არ გავხადოთ 

და ჩვენ პრობლემებს ჩვენ თვითონ მო-

ვუაროთ“. თუმცა რამდენიმე წლის შემ-

დეგ გაირკვა, რომ საქართველომ ვერ შეძ-

ლო გამოეძიებინა აღნიშნული პრობლე-

მა, რომლის მიზეზად პოლიტიკის მკვ-

ლევრები, ერთი მხრივ არაპროფესიონა-

ლიზმს, მეორე მხრივ კი პოლიტიკური 

ნების არქონას ასახელებენ.  

ჰააგის სასამართლოს მიერ 2008 

წლისა რუსეთ-საქართველოს გამოძიებას 

ეხმაურებოდა პარლამენტის ყოფილი 

წევრი და ცნობილი უფლებადამცველი 

დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ჰააგის 

პროკურატურასთან თანამშრომობას გეგ-
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მავდა. დ. ლორთქიფანიძე 2008 წელს 

პარლამენტში შექმნილი იმ დროებითი 

კომისიის წევრი იყო, რომელიც აგვის-

ტოს მოვლენებს სწავლობდა და აცხა-

დებდა, რომ ჰააგის პროკურატურისათ-

ვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწო-

დება შეეძლო. 

დ. ლორთქიფანიძეს ჰქონდა კითხ-

ვები ნაციონალური ხელისუფლების მი-

მართ: 1. რატომ არ გააჩნდა ხელისუფ-

ლებას მშვიდობიანი მოსახლეობის ევა-

კუაციის გეგმა; 2. რატომ არ დაეხმარა 

ქართული ჯარი დიდი და პატარა ლიახ-

ვის ხეობების ეთნიკურად ქართველ მო-

სახლეობას სამშვიდობოზე გასვლაში და 

რატომ გამოვიდა ჯარი ხეობიდან ხალხ-

ზე ადრე? 3. რატომ მოხდა, რომ რე-

ზერვისტთა სამი ბატალიონი არასამხედ-

რო, არაუფლებამოსილმა პირებმა დაა-

კომპლექტეს? 4. რატომ გაწირეს გორი-

დან ერგნეთისკენ მიმავალი რეზერვის-

ტებით სავსე ავტობუსების 2-3 კილო-

მეტრიანი კოლონა, რომლის დაბომბვა  

ყოველ წუთს იყო მოსალოდნელი? 5. სა-

ერთოდ, არასამხედრო, არაუფლებამოსი-

ლი პირები რატომ განაგებდნენ ისეთ 

სიტუაციებს, რომლებსაც შეიძლებოდა 

სერიოზული მსხვერპლი და ჰუმანიტა-

რული კატასტროფა მოჰყოლოდა? 6. რა-

ტომ გამოაცხადა თავდაცვის მინისტრმა 

კეზერაშვილმა თავდაცვის სამინისტროს 

ევაკუაცია, როცა ხელისუფლება მოსახ-

ლეობას არწმუნებდა, რომ თბილისს არა-

ნაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა [10]. 

სისხლის სამართლის საერთაშორი-

სო სასამართლოს პროკურორი ფატუ 

ბენსუდა აფიქსირებდა, რომ 2008 წლის 

აგვისტოს ომის გამოძიება, საქართველო-

საგან განსხვავებით, რუსეთში ამ დრომ-

დე მიმდინარეობდა, ამიტომ ჰააგის 

სასამართლოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნე-

ბული განცხადების თანახმად, სასამართ-

ლოს არ შეეძლო გამოძიების დაწყება, 

თუ კონკრეტული სახელმწიფო საკუთარ 

გამოძიებას იწყებდა ან ჩატარება ჰქონდა 

განზრახული.  

იმის გათვალისწინებით, რომ საქარ-

თველოში, 2015 წლის მარტში, გამოძიება 

გაურკვეველი დროით შეჩერდა, საერთა-

შორისო სასამართლომ მიიღო გადაწყვე-

ტილება, 2015 წლის ოქტომბრიდან წი-

ნასწარი გამოძიების დაწყების შესახებ, 

თუმცა ის არ გულისხმობდა რაიმე და-

სკვნას კონკრეტული პირების ბრალეუ-

ლობის ან უდანაშაულობის საკითხზე. 

მოსამართლეებს, პირის დაკავების 

ორდერისთვის ან სასამართლოში დაბა-

რებისთვის მიმართავდნენ მხოლოდ მა-

შინ თუ იქნებოდა გონივრული საფუ-

ძველი, რომ პიროვნებას პასუხი უნდა 

ეგო დანაშაულისათვის, რომელზეც 

ვრცელდებოდა სასამართლოს იურისდი-

ქცია“ [11]. 

აღსანიშნავია, რომ ცხინვალი ეხმაუ-

რებოდა ჰააგის სასამართლოს გადაწყვე-

ტილებას და აცხადებდა, რომ სისხლის 

სამართლის საერთაშორისო სასამართ-

ლოს არ შეეძლო გვერდის ავლა ათასო-

ბით მტკიცებულებებისათვის ქართველი 

სამხედროების მიერ სამხრეთ ოსეთში 

ჩადენილ დანაშაულობებზე [11]. 

ჰააგის სასამართლოში შესული სა-

ჩივრების, ტალიავინის დასკვნისა და აგ-

ვისტოს ომში მონაწილე მხარეების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველ-

ზე ჰააგის პროკურორი გამოძიებას იწ-

ყებდა. გამოძიების მასალებში, მთავარი 

ტერიტორიები, სადაც სავარაუდოდ, და-

ნაშაული ფიქსირდებოდა, მოიცავდა 

ცხინვალის ჩრდილოეთით მდებარე 

ქურთას მუნიციპალიტეტის ეთნიკურ 

ქართულ სოფლებს; ცხინვალის სამხრეთ-

აღმოსავლეთით - თიღვას მუნიციპალი-

ტეტის ეთნიკურ ქართულ სოფლებს; ბუ-

ფერულ ზონაში მდებარე გორის სოფ-

ლებს. 

საქართველოს პროკურატურისთვის 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიხედ-

ვით, იძულებითი გადაადგილებისას 51-

დან 113-მდე ეთნიკური ქართველი დაი-

ღუპა. 13 400-დან 18 500-მდე ეთნიკური 

ქართველი ე.წ. სამხრეთ ოსეთიდან გან-

დევნეს, 5 000-ზე მეტი ეთნიკურად ქარ-

თველის საცხოვრებელი განადგურდა. 

არსებობდა გონივრული საფუძველი, 

რომ 2008 წლის 7 აგვისტოდან 10 ოქტო-

მბრამდე ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ძალებმა 

შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ჩაი-

დინეს მკვლელობა, მოწინააღმდეგის/ 

მტრის საკუთრების განადგურება და 

მაროდიორობა. სანდო წყაროები მიუ-

თითებდა, რომ ამ დანაშაულების ჩადე-
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ნაში რუსული შეიარაღებული ძალების, 

სულ ცოტა - რამდენიმე წევრი მონაწი-

ლეობდა, ზოგ შემთხვევაში კი მათ 

პასიური პოზიცია ეკავათ... გამოძიების 

მასალებზე დაყრდნობით, 2008 წლის 7 

აგვისტოს, ავნევის საკონტროლო-გამშვებ 

პუნქტზე ქართული სამშვიდობო კონ-

ტინგენტი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის პოზი-

ციებიდან მძიმედ დაიცხრილა, დაიღუპა 

2 კაცი, 5 - დაიჭრა. შედეგად, ქართულმა 

კონტინგენტმა გაერთიანებული სამშვი-

დობო ძალების შტაბი დატოვა. 2008 

წლის 7-8 აგვისტოს ღამეს კი ქართულმა 

შეიარაღებულმა ძალებმა ჩაატარეს სამ-

ხედრო ოპერაცია გაერთიანებული სამშ-

ვიდობო ძალების შტაბისა და რუსული 

სამშვიდობო ძალების ბატალიონის  ბა-

ზის წინააღმდეგ იმ მოტივით, რომ ამ 

უკანასანელმა ხელშეუხებლობის სტატუ-

სი დაკარგა... 

გამოძიების მასალების მიხედვით, 

სავარაუდო დანაშაულები, რომლებიც 

ეთნიკური ქართველების იძულებით გა-

დაადგილებასთან იყო დაკავშირებული, 

ე.წ. დე-ფაქტო პრეზიდენტის, ედუარდ 

კოკოითის ბრძანებით განხორციელდა. 

ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ძალებს კი, მხარს 

არარეგულარული პარტიზანული რაზ-

მები უჭერდნენ. მილიციის დაჯგუფე-

ბებს იმ ზონის სახელს არქმევდნენ, რო-

მელზეც პასუხისმგებელი იყვნენ; მაგა-

ლითად, ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მილიციის 

დაჯგუფება „კოკათელები“ კოკათის ტ-

ერიტორიაზე მოქმედებდა, „დმენისელე-

ბის“ - სოფელი დმენისი იყო. 

ჰააგის პროკურორის ოფისმა შეაგ-

როვა ფაქტები სქესობრივ და გენდერულ 

საფუძველზე ჩადენილ ძალადობაზეც. 

არსებული ინფორმაციით ეს დანაშაუ-

ლები განსაკუთრებული სისასტიკით 

იყო ჩადენილი. მსხვერპლს აიძულებდ-

ნენ ეყურებინა, როგორ ასწორებდნენ 

მიწასთან მათ საცხოვრებელს. ამ სასტიკი 

კამპანიის შედეგად, ეთნიკური ქართვე-

ლების სამოქალაქო მოსახლეობის რაო-

დენობა ე.წ. სამხრეთ ოსეთში საგრძნობ-

ლად შემცირდა, მინიმუმ 75%-ით ნაკ-

ლები გახდა. 

გამოძიების მასალებში მნიშვნელო-

ვან ადგილს იკავებდა მეოთხე ბრიგადის 

41-ე ბატალიონის კაპრალის, 23 წლის 

გიორგი ანწუხელიძის, კახაბერ ხუბუ-

ლურისა და შმაგი სოფრომაძის საქმეე-

ბიც.  

სისხლის სამართლის საერთაშორი-

სო სასამართლოს წინასასამართლო პა-

ლატის მიერ კაცობრიობის წინააღმდეგ 

ჩადენილ სამხედრო დანაშაულების გა-

მოძიებაზე თანხმობას ხელისუფლების 

წარმომადგენლები არაერთგვაროვნად 

ეხმაურებოდნენ. თუ იუსტიციის მინი-

სტრი თეა წულუკიანი განმარტავდა, რომ 

საგამოძიებო პროცესის დაწყება პოზი-

ტიური, ხოლო გადაწყვეტილების ფორ-

მულირება სამართლებრივად სწორი და 

სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან შესა-

ბამისობაში მოდიოდა, თავდაცვის მი-

ნისტრი თინა ხიდაშელი კრიტიკულად 

იყო განწყობილი საერთაშორისო გამო-

ძიების მიმართ, განსხვავებულ პოზიციას 

აფიქსირებდა და გამოძიების პროცესში 

მხარეების შეცვლას მოითხოვდა: „გან-

ცხადებაში ვნახეთ, რომ ორივე მხარის 

მიერ ჩადენილ დანაშაულზეა საუბარი, 

ოღონდ ორივე მხარეში ქართული და 

სამხრეთოსური შეიარაღებული ფორმი-

რებები იგულისხმება“ - შენიშნავდა თ. 

ხიდაშელი. 

ფ. ბენსუდა აკონკრეტებდა გამოსა-

ძიებელ საქმეებს და მიუთითებდა, რომ 

გამოძიებული იქნებოდა: 1. ეთნიკური 

ქართველების მკვლელობა, იძულებით 

გადაადგილება და დევნა, მათი ქონების 

განადგურება და ძარცვა სამხრეთოსური 

ძალების მიერ, რუსული ძალების შესაძ-

ლო მონაწილეობით; 2. სამხრეთოსური 

ძალების მიზანმიმართული თავდასხ-

მები ქართველ სამშვიდობოებზე და რუს 

სამშვიდობოებზე; 3. თავდასხმები ქარ-

თული ძალების მიერ. 

მთლიანობაში ჰააგის პროკურორი 

გარკვევით ლაპარაკობდა არა ორი, არა-

მედ სამი მხარის მიერ ჩადენილ შესაძლო 

დანაშაულობებზე და რუსეთის შეიარა-

ღებულ ძალებსაც ახსენებდა. 

ქართულ საზოგადოებაში გავრცე-

ლებული იყო მოსაზრება, რომ საქართ-

ველოს ხელისუფლება და მისი ცალკეუ-

ლი ლიდერები რუსეთის პროვოკაციაზე 

წამოეგნენ, რამაც გამოიწვია კოდორის 

ხეობის, ახალგორის რაიონის და სხვა 

ტერიტორიების დაკარგვა, ქართული 
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მოსახლეობის გარკვეული ნაწილის დევ-

ნილებად გადაქცევა და მსხვერპლი ქარ-

თულ ჯარსა და სამოქალაქო სივრცეში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, არ 

იყო გამორიცხული საერთაშორისო სა-

სამართლოს მიერ, არა ქვეყნის,  მაგრამ 

მისი ხელისუფლების ცალკეული წარმო-

მადგენლების გასამართლების საკითხი 

დამდგარიყო. მითუმეტეს ჰააგის სასა-

მართლო ქვეყნებს შორის დავის გარკვე-

ვით არ იყო დაკავებული და მის მიზანს 

დანაშაულზე პასუხისმგებელი ინდივი-

დუალური პირების გამოვლენა წარმოად-

გენდა. 

ამასთან დაკავშირებით ჰააგის სა-

სამართლოს პროკურორი ბენსუდა ინ-

ტერვიუში ასეთ დეტალურ-პროცედუ-

რულ განმარტებას იძლეოდა: „პირველი, 

რაც მჭირდება, ეს ჩემი გუნდია. აქ 

უმთავრესი, გადამწყვეტი და უმნიშვნე-

ლოვანესია, რომ ჩემი ოფისი იწყებს 

გამოძიებას და სხვა არავინ. ვერავინ გაა-

კეთებს ამას ჩვენს ნაცვლად, ან ჩვენთვის. 

უნდა გააკეთოს გუნდმა, რომელსაც მე 

შევქმნი. დავიწყებთ ძებნას და უპირა-

ტესობა მიენიჭება იმ ადამიანებს, რო-

მელთაც შეხება ჰქონიათ, ანალიზში იყ-

ვნენ ჩართულები. როდესაც გვეყოლება 

გუნდი, განვსაზღვრავთ, ვინ ჩაატარებს 

გამოძიებას. ასევე დავგეგმავთ ვიზიტებს 

ყველგან, სადაც ჩავთვლით საჭიროდ. რა 

თქმა უნდა, ეს ეხება საქართველოს, მის 

ნაწილს, სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთის 

ფედერაციას. ამის შემდეგ გავაგრძელებთ 

გამოძიებას. გვექნება გეგმა, შევადგენთ 

სტრატეგიას. ეს სამუშაო, მასალები და 

მთელი პროცესი არის სრულიად კონფი-

დენციალური. შევაგროვებთ, გამოვიძი-

ებთ და მოვა დრო, როდესაც ჩვენ მო-

ვახდენთ შეფასებას. მე მივიღებ გადა-

წყვეტილებას, მოვიდა თუ არა დრო, მივ-

მართო ისევ მოსამართლეებს, მოვითხოვო 

დაპატიმრების ორდენის გაცემა ინ-

დივიდუალური პირების მიმართ“ [12]. 

ამ კონტექსტში საყურადღებოა ფრა-

ნგული რადიოსთვის „რადიო ფრანსაე 

ინტერნასიონალე“ - ექსპერტ დავით გამ-

ცემლიძის მოცემული ინტერვიუ, რო-

მელშიც გამოთქმული იყო მოსაზრება, 

რომ საქართველოს მიერ ჰააგაში შეტა-

ნილი სარჩელი თვით საქართველოს-

თვის შეიძლება ყოფილიყო სახიფათო და 

სარჩელის წარმომდგენ სახელმწიფოს 

ანუ საქართველოს, ბრალდებები უკან 

შემოუბრუნდებოდა [13]. 

საქართველო წარმოადგენდა რომის 

სტატუტის (ხელშეკრულება სისხლის სა-

მართლის საერთაშორისო სასამართლოს 

შექმნის შესახებ) ხელმომწერ და დამა-

რატიფიცირებელ მხარეს, რომელსაც ეკი-

სრებოდა ვალდებულება უზრუნველეყო 

ამ სასამართლოს იურისდიქცია ქვეყანა-

ში, განსხვავებით რუსეთისაგან, რომელ-

საც ხელი ჰქონდა მოწერილი სტატუტზე, 

მაგრამ არ ჰქონდა რატიფიკაცია განხორ-

ციელებული და, შესაბამისად, ჰააგის სა-

სამართლოს წინაშე არავითარი ვალ-

დებულება არ ჰქონდა აღებული, ანუ სა-

სამართლოს არ ჰქონდა უფლება დაე-

კითხა რუსეთის მოქალაქეები.  

ჰააგის სასამართლოს ინფორმაციებს 

აწვდიდნენ რუსეთის წარმომადგენლე-

ბიც. მათი ინფორმაციით, 7-8 აგვისტოს 

ქართული შეიარაღებული ძალების რუ-

სულ სამშვიდობო შტაბს და ბაზაზე თავ-

დასხმისას დაიღუპა 10 რუსი სამშვიდო-

ბო, 30 კი - დაიჭრა. განადგურდა სამშვი-

დობოების დაჯავნული მანქანები, რომ-

ლებიც ქართველ სამხედროებსა და 

ოსებს შორის გამყოფი ხაზის ფუნქციას 

ასრულებდნენ. მათივე მტკიცებით, ქარ-

თული შეიარაღებული ძალები განზრახ 

უმიზნებდნენ რუსული სამშვიდობო 

ძალების შტაბებს, როდესაც სატანკო ცე-

ცხლი გახსნეს და გრადის ტიპის რაკე-

ტები სამშვიდობო მისიის პერსონალსა 

და ობიექტებს დაუშინეს.  

პირველმა წინასასამართლო პალა-

ტამ ამ საქმეს „აბუ-გარდას ქეისი“ უწოდა 

და დაადგინა, რომ სამშვიდობოებზე 

თავდასხმამ მძიმე გავლენა მოახდინა 

სამშვიდობო მისიის წევრებსა და მათ 

ოჯახებზე, თუმცა, ჰააგის პროკურორის 

ხელთ არსებული მასალების მიხედვით, 

ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა სამ-

ხედრო ოპერაცია იმ მოტივით ჩაატარეს, 

რომ რუსმა სამშვიდობოებმა ხელშეუ-

ხებლობის სტატუსი დაკარგეს.1 

                                                
1 აბუ-გარდას საქმე. სუდანში ერთ-ერთ ანტისამ-

თავრობო შეიარაღებული დაჯგუფების ლიდერს, 

აბუ-გარდას, 2007 წლის 20 სექტემბერს აფრიკული 
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ჰააგის პროკურორის მიერ მოძიე-

ბულ მასალებზე დაყრდნობით, დანა-

შაულები განსაკუთრებული სისასტიკით 

იყო ჩადენილი. მსხვერპლს აიძულებდ-

ნენ ეყურებინა, როგორ ასწორებდნენ მი-

წასთან მის საცხოვრებელს... ეთნიკური 

ქართველების რაოდენობა ე.წ. სამხრეთ 

ოსეთში მინიმუმ 75%-ით შემცირდა. 

ბენსუდას საგამოძიებო ანგარიში 

გვამცნობდა, რომ გამოძიების პროცესში 

სხვადასხვა წყაროდან შეგროვებული ინ-

ფორმაციის დადასატურების შემთხვევა-

ში, ეჭვმიტანილი პირების დაპატიმრების 

ორდერი ან სასამართლოში გამოძახების 

მოთხოვნა გაიცემოდა. 

ამასთან დაკავშირებით პარლამენ-

ტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომა-

რე ირაკლი სესიაშვილი ასეთ კომენტარს 

აკეთებდა: „ჰააგა სხვა საერთაშორისო 

ინსატიტუტებისაგან იმით განსხვავდება, 

რომ კონკრეტული პირების დანაშაულზე 

მიუთითებს. თუ სამხედრო დანაშაულში 

ქართული მხარის ბრალეულობა გამოი-

კვეთება, როგორც „რომის სტატუტის“2 

                                                              
კავშირის სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმაში ადა-

ნაშაულებდნენ. თავდასხმისა შედეგად დაიღუპა 12 

და დაიჭრა 8 სამხედრო მოსამსახურე. მაშინ გაეროს 

უშიშროების საბჭომ მოითხოვა დაუყოვნებლივ გა-

მოეძიათ ეს საქმე და დამნაშავეები დაესაჯათ. მალე 

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართ-

ლომ გასცა ორდერი სამი ლიდერის დაპატიმრე-

ბაზე, ერთ-ერთი აბუ-გარდა იყო. 2009 წელს აბუ-

გარდა თავისი ნებით გამოცხადდა ჰააგის სასა-

მართლოში. აბუ-გარდას საქმე გახდა პირველი, 

როცა მოსამართლეებმა დაპატიმრების ორდერი სა-

სამართლოში ნებაყოფლობითი გამოცხადების 

ბრძანებით შეცვალეს და მიიჩნიეს, რომ ბრალებუ-

ლის დაპატიმრება მიზანშეწონილი არ იყო. ამას-

თან, ბრალდების მხარემ ვერ წარმოადგინა სათა-

ნადო მტკიცებულებები და მის მიმართ სისხლის 

სამართლის სააქმეც შეჩერდა, თუმცა ბრალდებულს 

ეჭვმიტანილის სტატუსი არ მოხსნია. სასამართლო 

უფლებამოსილია დაუბრუნდეს საქმეს თუ აბუ-

გარდას ბრალეულობა მტკიცებულებებით გამყარ-

დება... დანარჩენ ორ ლიდერზე კი სისხლის სამარ-

თლის საქმე არ შეწყვეტილა. 
2 ძალაში შევიდა 2002 წლის 1 ივლისს, შექმნა სისხ-

ლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რო-

მელიც მოქმედებს გაეროსა სისტემასთან ერთად და 

განახორციელებს მართლმსაჯულებას ისეთ განსა-

კუთრებით სერიოზულ დანაშაულებთან დაკავში-

რებით, რომლებიც იპყრობს საერთაშორისო საზო-

გადოებისა ინტერესს: გენოციდი, დანაშაული კა-

ცობრიობის წინააღმდეგ, ომის დანაშაული და აგ-

რესიის დანაშაული (მუხლი). თითოეული დანა-

შაული შემდგომ განსაზღვრულია სტატუტით. 

მონაწილე სახელმწიფო, ვალდებული 

ვართ, სამართლებრივი მექანიზმები ავა-

მუშავოთ, თუმცა არა მგონია, ასე მოხ-

დეს“ [14]. 

ჰააგის სასამართლოს განცხადებებს 

ოპტიმიზმით ღებულობდნენ როგორც 

თბილისში, ასევე ცხინვალში. ორივე მხა-

რე დარწმუნებული იყო გამოძიების ობი-

ექტურად ჩატარებაში. თუმცა მოსკოვი ამ 

ეტაპზე ოფიციალური კომენტარისაგან 

თავს იკავებდა. ცხადია, „სამხრეთ ოსე-

თის“ განცხადებით სამხედრო დამნაშავე-

ები საქართველოში უნდა ეძებნათ. სა-

ქართველოში კი იმედოვნებდნენ, რომ 

საერთაშორისო სასამართლო შეძლებდა 

გაუკონტროლებელი ავტონომიის ტერი-

ტორიაზე მყოფი სამხედრო დამნაშავეები 

დაეკავებინა და მათთვის პასაუხისმგებ-

ლობა დაეკისრებინა. 

რუსულ გამოცემა „ნეზავისიმაია გა-

ზეტაში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში იური 

როქსი აღნიშნავდა, რომ თბილისის ერთ-

ერთი ბრალდება აბსოლუტურ სინამდ-

ვილეს წარმოადგენდა და ეხებოდა პირ-

დაპირ პირისაგან მიწისა აღგვილ ქარ-

თულ სოფლებს, რომლებიც სამხრეთ 

ოსეთის მაშინდელმა ხელისუფლებამ გა-

ნახორციელა უკვე ომის შემდეგ. 

ამ ფაქტის დამადასტურებელი ვი-

დეომასალები მსოფლიოს თითქმის ყვე-

ლა ტელეკომპანიით იქნა დემონსტრირე-

ბული. თუმცა სამხრეთ ოსეთში მიიჩნევ-

დნენ, რომ ომი მიმდინარეობდა არა 

საქართველოს, არამედ სამხრეთ ოსეთის 

ტერიტორიაზე და თვით ეს ფაქტი 

ნათლად მეტყველებდა, თუ ვინ დაესხა 

თავს და ვინ თავს იცავდა. 

ასეთ ვითარებაში საქართველო ვალ-

დებული იყო განუხრელად შეესრულე-

ბინა ჰააგის სასამართლოს ყველა მო-

თხოვნა და, სხდომაზე დასწრების მიზ-

ნით, თავისი მოქალაქეების ექსტრადი-

რებაც კი მოეხდინა ჰააგაში. 

დასაშვებია, რომ საქართველოს სარ-

ჩელების შეტანის დროს ხელისუფლებას 

ეფიქრა, რომ ჰააგაში წარდგენილი მტკი-

ცებულებები საკმარისი იქნებოდა რუსე-

თის გენერალიტეტი დაედანაშაულები-

ნათ სამხრეთ ოსეთის ქართული მოსახ-

ლეობის ეთნიკურ წმენდაში. მაგრამ, 

როგორც ჩანდა, ჰააგის სასამართლო რუ-
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სულ მხარეს პასუხისმგებლობას ვერ და-

აკისრებდა, რაგდან რუსეთი არ იყო ვალ-

დებული მონაწილეობა მიეღო გამოძიე-

ბაში და მხოლოდ მის სურვილზე იყო 

დამოკიდებული ითანამშრომლებდა მას-

თან თუ არა.  

თ. წულუკიანის განცხადებიდან ირ-

კვეოდა, რომ ხელისუფლება იმედოვნებ-

და იმასაც, რომ ყველა დანაშაული, მათ 

შორის ეთნიკური წმენდებიც მოხდა სა-

ქართველოს საერთაშორისოდ აღიარე-

ბულ ტერიტორიაზე და ისინი, ქართუ-

ლი მხარის ინტერპრეტაციით, რუსეთის 

ჯარებმა ჩაიდინეს და რომ ჰააგის სასა-

მართლო გამონახავდა ინსატრუმენტებს 

რუსული მხარის პასუხისგებაში მისაცე-

მად. 

რუსეთი ბრალს სდებდა საქართვე-

ლოს რუს მშვიდობისმყოფელებზე თავ-

დასხმაში. დადგენილია, რომ ამ თავდა-

სხმის და ცხინვალის დაბომბვის შედე-

გად, სადაც შერეული საერთაშორისო სა-

მშვიდობო ძალების ბაზა მდებარეობდა 

10 რუსი  მშვიდობისმყოფელი დაიღუპა. 

აღნიშნულ ბაზაში რუსი, ქართველი 

და ოსი სამხედრო კონტინგენტები შე-

დიოდა, მაგრამ იმ მომენტისათვის ბაზა-

ზე, ფაქტიურად, მხოლოდ რუსი სამხედ-

რო მოსამსახურეები იმყოფებოდნენ. 

რუსეთის ფედერაციაში მიიჩნევდ-

ნენ, რომ  ეს საერთაშორისო დანაშაულის 

ფაქტს წარმოადგენდა, რომელიც საქართ-

ველოს ხელისუფლებამ ჩაიდინა. შესაბა-

მისად, რუსეთი სასამართლოს ყველა 

მასალას აწვდიდა ქართული ხელისუფ-

ლებისადმი პასუხისმგებლობის დაკის-

რების მიზნით. 

2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავ-

შირებით ქართულ პოლიტიკურ ელიტა-

ში ერთსულოვნება არ სუფევდა. სამწუ-

ხაროდ, ფაქტობრივად, ნაკლებად დიპ-

ლომატიური, ან სრულიადაც არადიპ-

ლომატიური და ყოველგვარ პოლიტი-

კურ ანალიზსა და რეალობას მოკლე-

ბული ქართული სახელისუფლებო კლა-

სის ნაწილი და „ნაციონალური მოძრაო-

ბის“ პოლიტიკური ფლიგელი ზოგჯერ 

ზემნიშვნელობას ანიჭებდა ნებისმიერ 

დასავლურ შეფასებას, აზრს თუ წინა-

დადებას. 

ამ მხრივ, გამონაკლისი არც ჰააგის 

სასამართლოს პროკურორი, ბენსუდა აღ-

მოჩნდა, რომელსაც როგორც ხელისუფ-

ლების, ისე ოპოზიციის მხრიდან დაახ-

ვედრეს სასურველი მომჩივნები, მოწმეე-

ბი თუ მეხოტბეები, რომელთაც „საკუ-

თარი სიმართლის“ დემონსტრირება და 

„ნამდვილი სიმართლის“ დამალვა აინ-

ტერესებდათ. 

როგორც ჩანს, ამას ემსახურებოდა 

ქართველთა ერთი ჯგუფის მიერ გახმო-

ვანებული  ფორმულირება: „ომი საქართ-

ველოს არ დაუწყია“ და სხვის მიერ იმის 

თქმა, რომ ომი ხელისუფლებამ დაიწყო 

სამშობლოს ღალატთან იყო გაიგივებუ-

ლი.  

მართალია, სამხრეთ ოსეთი საქართ-

ველოს განუყოფელი ტერიტორია იყო, 

მაგრამ განდგომილი მხარის სტატუსით 

ცხოვრობდა და კონსტიტუციური წესრი-

გის დამყარება-აღდგენის მიზნით, ხელი-

სუფლებამ შეიარაღებული თავდასხმა 

მოახდინა ცხინვალზე. ამ ქალაქმა კი 

ომის დაწყებამდე ათი დღით ადრე და-

იწყო მოსახლეობის ევაკუაცია. ცხადია, 

სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებას მოსა-

ლოდნელი ომის დაწყების შესახებ ან 

რუსეთიდან ჰქონდა ინფორმაცია, ან სა-

ქართველოს ხელისუფლებიდან. 

ამ პერიოდში „ნაციონალურმა მო-

ძრაობამ“ დაუშვა ქვეყნის ღალატის 

ტოლფასი შეცდომა, როდესაც კოდორის 

ხეობა ოფიციალურად, ზემო აფხაზეთად 

გამოაცხადა, ხოლო ახალგორის რაიონი 

ოფიციალურად ჩამოაშორეს შიდა ქართ-

ლის მხარეს და სამხრეთ ოსეთის ტერი-

ტორიად გამოცხადდა. ერთიც და მეო-

რეც მოგვიანებით აფხაზებმა და ოსებმა 

ჩაიბარეს. 

2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიე-

ბისათვის სისხლის სამართლის საერთა-

შორისო სასამართლოს წესებით, პროკუ-

რორს სრულფასოვანი გამოძიების დასაწ-

ყებად, წინასწარი წარმოების პალატის 

ნებართვა უნდა მიეღო, ხოლო ფ. ბენსუ-

დას განცხადების მიღების შემდეგ, მოსა-

მართლეებს მიღებულ დოკუმეტებზე და 

სხვა მასალებზე დაყრდნობით უნდა გა-

დაეწყვიტათ დაეწყოთ თუ არა გამოძიე-

ბა. 
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წინასწარი წარმოების პალატამ, რო-

მელშიც შედიოდნენ ჯოის ალუოჩი (კე-

ნია), კუნო ტარფუსერი (იტალია) და პე-

ტერ კოვაჩი (უნგრეთი) დასტური მისცა 

ომის გამოძიების დასაწყებად ტრიბუნა-

ლის თანხმობაც გახდა საჭირო. 

ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოში 

სხვადასხვა უწყებების მიერ შექმნილი 

საგამოძიებო კომისიებმა ამ მიმართულე-

ბით არ იმუშავეს, მაგრამ როგორც ჩანს, 

ყველა მოერიდა ხელისუფლების მაღალი 

პირების ბრალეულობის სააშკარაოზე 

გამოტანას და ეს საქმე საერთაშორისო 

სასამართლოს გადაულოცეს. 

საქმე იმაში მდგომარეობდა, რომ 

2010 წლიდან მიმდინარე საქმეების შეს-

წავლის საფუძველზე გამოიკვეთა სამი 

კატეგორიის დანაშაული: გენოციდი, ეთ-

ნიკური წმენდა და დანაშაული კაცობ-

რიობის წინააღმდეგ. 

ცხადია, ასეთ ვითარებაში უპირ-

ველესი პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა 

ქვეყნის მთავარსარდალს, პრეზიდენტს, 

თავდაცვის მინისტრს, გენერალურ შტაბს 

და სხვადასხვა საფეხურის სამხედრო პი-

რებს. 

პირველი მოქმედი პრეზიდენტი, 

რომელიც ჰააგაში გაასამართლეს მილ-

ოშევიჩი იყო და, მიუხედავად სერბების 

მხრიდან მისი უდიდესი აღიარებისა, ის 

დააპატიმრეს და  პასუხისგებაში მისცეს. 

საქართველოს შემთხვევაში, პროკუ-

რორი ბენსუდა საბრალდებო დასკვნის 

შემდეგ 3-კაციან სასამართლო კოლეგიას 

უნდა გამოეტანა გამამტყუნებელი ან 

გამამართლებელი განაჩენი დამნაშავეთა 

მიმართ. 

აღსანიშნავია, რომ გამოძიების მიმ-

დინარეობისას თავს იჩენდა უთანასწო-

რობის პრობლემა. თუ საქართველოს მო-

ქალაქეები (ჯარისკაცი, გენერალი, პო-

ლიტიკოსი, სახელმწიფო მოღვაწე, პრე-

ზიდენტი, მთავარსარდალი და სხვ.) 

საერთაშორისაო სასამართლოს განსჯა-

დობას განეკუთვნებოდა, რომის სტა-

ტუტს მიუერთებელ რუსეთზე ის არ 

ვრცელდებოდა. მითუმეტეს ჰააგას რუ-

სეთის მიერ მიეწოდებოდა ის მასალები, 

რომლებიც თავად ამ ქვეყნისათვის იყო 

ხელსაყრელი. 

ამ კონტექსტში საყურადღებოა ქარ-

თველ მკვლევართა მიერ წინ წამოწეული 

თემა იმის შესახებ, რომ მსოფლიოში დი-

დი ანგარიში ეწევა საერთაშორისო კო-

ნიუნქტურას, რომელშიც უდიდეს როლს 

თამაშობენ დიდი სახელმწიფოები. შეიძ-

ლება ითქვას, რომ ყველა სახელმწიფო 

თანასწორია, თუმცა ზოგიერთი უფრო 

მეტად არის თანასწორი. 

გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკა-

ში“ გამოქვეყნებულ ერთ-ერთი სტატიის 

ავტორს მოაქვს ამონარიდი რომან პო-

ლანსკის ფილმიდან „უსახელო ავტორი“, 

სადაც დიდი ბრიტანეთის ექსპრემიერი 

ტონი ბლერი ადვოკატებს ეკითხება: 

„რომელი ქვეყნები არ შეუერთდნენ კი-

დევ რომის სტატუტს, ამერიკის შეერთე-

ბული შტატების გარდა?“ ჩამოუთვლიან: 

ირანს, აფრიკის სახელმწიფოებს, ჩრდი-

ლოეთ კორეას და „რატომღაც“ გამორჩე-

ბათ რუსეთი, რომელიც აგრეთვე არ 

შეუერთდა კონვენციას. 

როგორც ირკვევა, ფილმის პროდი-

უსერებს ძალიან უნდოდათ მისი დე-

მონსტრირება რუსეთში და კრემლის გა-

ღიზიანება სურდათ. ამიტომ მთლიანად 

უნდა დავეთანხმოთ სტატიის ავტორს 

იმაში, რომ „ასეთი მაამებლური და კონ-

ფორმისტული დამოკიდებულება აქვთ 

მოსკოვის მიმართ ისეთ წვრილმანშიც კი, 

როგორიც მხატვრული ფილმია და მწა-

რედ ცდება ის, ვისაც ჰგონია, თითქოს ამ-

გვარი კონიუნქტურა უფრო სერიოზულ, 

პოლიტიკურ სიუჟეტებზე არ ვრცელდე-

ბა, როდესაც საქმე რუსი ლიდერებისა და 

რუსული სახელმწიფოს ინტერესებს ეხე-

ბა [15].  

ჰააგის სისხლის სამართლის საერ-

თაშორისო სასამართლომ რუსეთისაგან 

ომის შესახებ მათ მიერვე გამოძიებული 

მასალები გამოითხოვა, სადაც რუსეთი 

ბრალს დებდა საქართველოს სამხედრო 

დანაშაულსა და ოსი ერის წინააღმდეგ 

განხორციელებულ გენოციდში. 

მანამდე, ომის დამთავრებიდანვე, 

ევროსაბჭომ ჰააგის სასამართლოს და, 

კერძოდ, პროკურორს მიმართა თხოვ-

ნით, დაედგინათ, ხომ არ ჰქონდა ადგი-

ლი საქართველოსა და რუსეთის მხრი-

დან დანაშაულის ჩადენის ფაქტებს, რო-
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მელიც სასამართლოს მიერ დასჯადი 

იყო. 

საერთაშორისო სასამართლო, რომე-

ლიც სრულიად აპოლიტიზირებული 

ორგანიზაცია იყო, აბსოლუტურად მიუ-

კერძოებელ ინსტიტუტად მიიჩნეოდა და 

ორივე სახელმწიფოს მიმართ იწყებდა 

კვლევას, რომელთა შორის გამოიყოფო-

და ოთხი მთავარი დანაშაული და კა-

ცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი ბო-

როტება. ამასთანავე ორივე მოპასუხე 

ქვეყანას ევალებოდა ომის დროს სამხედ-

რო დანაშაულის ჩადენის ფაქტების გა-

მოძიება და დროთა განმავლობაში იღებ-

და მასალებს ორივე ქვეყნისაგან. 

2018 წლის ნოემბერში თეა წულუ-

კიანი აღნიშნავდა, რომ რუსეთის პირის-

პირ საქართველო მარტო არ რჩებოდა და 

შეეცდებოდნენ დაემტკიცებინათ, რაც 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. ტე-

ლეკომპანია „იმედის“ ეთერში მინისტრი 

აცხადებდა, რომ 2010 წლის მარტში 

ზურაბ ადეიშვილი იმყოფებოდა ჰააგაში, 

შეხვდა პროკურორს და მოხარული იყო 

ჰააგაში გამოძიების დაწყებით და აპი-

რებდა მათთან თანამშრომლობას [16]. 

უდავოა, ქართული მხარის მიერ ეთ-

ნოწმენდის საკითხის დასმა კანონზომიე-

რი იყო, მაგრამ ამ კანონზომიერების ურჩ 

რუსეთს შეეძლო პასუხი გაეცა, რომ 

ლიახვის ხეობის სოფლებს არა რუსი ჯა-

რისკაცები, არამედ ოსური ფორმირებები 

წვავდნენ. პარალელურად, ვინც ოსურ 

ფორმირებას აიარაღებდა, აგულიანდებ-

და და ზურგს უმაგრებდა, ჰააგის იურის-

დიქციას არ ექვემდებარებოდა. 

გამორიცხული არ იყო, რუსი დიპ-

ლომატებისა და ადვოკატების მიერ სა-

სამართლოსადმი წარდგენილი მტკიცე-

ბულებები: ქართული ჯარის მიერ ე.წ. 

„მძინარე ცხინვალის“ ზალპური ცეცხ-

ლის იარაღით დაბობმვა; ე.წ. „რუსი 

მშვიდობისმყოფელების განადგურება 

და რამდენიმე ჯარისკაცის დაღუპვა, 

მშვიდობიანი ოსური ოჯახის განად-

გურება და სხვა, პროკურორის მიერ 

საერთაშორისო დანაშაულად მონათლუ-

ლიყო. შესაბამისად, სასამართლოს შეეძ-

ლო მოეთხოვა ჯარისკაცის, გენერლის, 

უმაღლესი მთავარსარდლის, პრეზიდენ-

ტის და ა.შ. დასჯა. 

სასამართლოს პროკურორის ოფისის 

იურისდიქციის, კომპლემენტარობის და 

თანამშრომლობის სამსახურის უფროსი 

ფაქისო მოჩოჩოკო აღნიშნავდა: გამოძიე-

ბა არ ტარდებოდა რომ პოლიტიკური 

სტატუსი განესაზღვრისათვის, მითუ-

მეტეს რუსეთს არ გააჩნდა ვალდებულე-

ბა გამოძიებასთან ეთანამშრომლა. შესა-

ბამისად, ოფისის წარმომადგენლები რუ-

სეთში ან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

ჩასვლას არ გეგმავდნენ. მითუმეტეს რუ-

სეთ-საქართველოს ომის გამოძიების 

არცერთი ნაწილი არ გასაჯაროვდებოდა 

და სრულიად კონფიდენციალური დარ-

ჩებოდა [17]. 

პროკურორის ოფისის პრესსპიკერის 

ფადი ელ აბდალას განცხადებით, საქარ-

თველოს მთავრობა სასამართლოსთან 

თანამშრომლობდა, თუმცა, სამწუხაროდ, 

ძალისხმევის მიუხედავად, რუსეთის ფე-

დერაციისა და სამხრეთ ოსეთის პროცეს-

ში ჩართვა რთული აღმოჩნდა [18]. 

2017 წლის დეკემბერში ქართული 

დელეგაცია, ნიუ-იორკში, სისხლის სა-

მართლის საერთაშორისო სასამართლოს 

წესდების (რომის სტატუტის) ხელმომ-

წერ სახელმწიფოების ასამბლეის მე-16 

სესიაში მონაწილეობის მისაღებად იმყო-

ფებოდა და ომის დროს ჩადენილ და-

ნაშაულების ამსახველი ვიზუალური მა-

სალა გააცნო და იუსტიციის სამინისტ-

როს მიერ მომზადებული საინფორმაციო  

ბროშურა გადასცა ასამბლეის მონაწილე-

ებს, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი 

ჩადენილი დანაშაულები [19]. 

2018 წლის ნოემბერში საქართველოს 

პრეზიდენტის წინასაარჩევნო პერიოდში, 

აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, ჰააგაში 

მიმდინარე სასამართლო პროცესი პოლი-

ტიკური სპეკულირების თემად იქცა. ყო-

ფილი ხელისუფლება ქართული ოცნების 

ხელისუფლებას საქმის ე.წ. „შემობრუნე-

ბაში“ ადანაშაულებდა და ხელისუფლე-

ბის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის, 

სალომე ზურაბიშვილის წიგნიდან ცი-

ტირების, საერთაშორისო სასამართლო-

ში, საქართველოს ინტერესების წინააღმ-

დეგ გამოყენებაზე მიუთითებდა. 

მოსამართლე ნონა წოწორიას, რომე-

ლიც წლების განმავლობაში სტრასბურ-

გის ადამიანის უფლებების დაცვის სა-
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სამართლოში საქართველოს წარმომად-

გენელი იყო, გაუმართლებლად მიაჩნდა 

ასეთი განცხადებების გაკეთება: „ომი და-

იწყო საქართველომ“; „სააკაშვილმა მძი-

ნარე ცხინვალი დაბომბა“ და ა.შ. მისი აზ-

რით, იმის გათვალისწინებით, რომ სა-

ქართველოს დიდი სამართლებრივი 

ბრძოლა მოუწევდა, საჭირო იყო თავი 

შეეკავებინათ საკუთარი პოლიტიკური 

პოზიციების გასამყარებლად მსგავსი 

გამონათქვამებისაგან. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით, უფ-

რო შორს მიდიოდა გაერთიანებული 

ოპოზიციის - „ძალა ერთობაში“ პრეზი-

დენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე 

და იუსტიციისა და საგარეო საქმეთა 

მინისტრების თანამდებობიდან გადაყე-

ნებას მოითხოვდა. მისი აზრით, საქართ-

ველოს ხელისუფლების არასათანადო 

მუშაობის გამო, ჰააგის სასამართლოში 

შეიძლება საფრთხე შექმნოდათ ომში 

მონაწილე ქართველ ჯარისკაცებს, ომის 

ვეტერანებს და პირადად იმდროინდელ 

პრეზიდენტს - მიხეილ სააკაშვილს [20]. 

სამართალმცოდნე ლია მუხაშავრია 

ფიქრობდა, რომ ვერც ახალმა და ვერც 

წინა ხელისუფლებამ ვერ გამოიძია აგ-

ვისტოს ომის დროს ჩადენილი ფაქტები. 

ამიტომ სისხლის სამართლის საერთაშო-

რისო სასამართლო 2008 წლის 1 ივლისი-

დან 10 ოქტომბრამდე ჩადენილ დანა-

შაულებს იძიებდა და ეს შეიძლება ყო-

ფილიყო ომის დანაშაული და შეიძლება 

ყოფილიყო კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩა-

დენილი დანაშაულიც.  

ჰააგის სასამართლოს ჰქონდა გამო-

ცდილება პასუხისგებაში მიეცა პრეზი-

დენტი, პრემიერ-მინისტრები და სხვები 

და ამის ბევრი კონკრეტული მაგალითის 

მოყვანა შეიძლებოდა. ლ. მუხაშავრიას 

მტკიცებით, საქართველოს ხელისუფლე-

ბამ საქართველოს ტერიტორიაზე ვერ 

დაიცვა მოსახლეობის უსაფრთხოება, 

ვერ შეძლო მათი ევაკუაცია. სამართალ-

მცოდნის აღიარებით, მან დაკითხა ადა-

მიანები მერეთში, კოშკაში, გუგუთიანთ-

კარში, რომლებიც პირდაპირი ეთერიდან 

ისმენდნენ საქართველოს პრეზიდენტის 

ტყუილს, რომ ქართული ჯარი ცხინვა-

ლის მიმართულებით მიდიოდა, თუმცა 

ყველა თავისი თვალით ხედავდა, რომ 

მეზობელი სოფელი იწვოდა, ხოლო ხალ-

ხმა ვერ მოასწრო გაქცევა და აღმოჩნდა 

ტყვედ. 

ამ ჩანაწერების არსებობას არცერთი 

ქართული არხი არ ადასტურებდა, მაგ-

რამ ისინი არსებობდა „სი-ენ-ენ“-ის, „ბი-

ბი-სი“-ს და სხვა საერთაშორისო ტელე-

ვიზიებში“ - აღნიშნავდა დ.  მუხაშავრია 

[21]. 

მისი რწმუნებით, ეს ინფორმაცია 

ჰქონდა ჰააგის ტრიბუნალს, და იმის 

გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტს 

ფიცი ჰქონდა დადებული, რომ ის იყო 

საქართველოს ტერიტორიული მთლია-

ნობის გარანტი, ქვეყნის პრეზიდენტი 

პასუხისგებაში უნდა მიეცათ და ეს იქ-

ნებოდა სამართლიანი. ასევე, მიუხედა-

ვად იმისა, რომ რუსეთი არ იყო რომის 

სტატუტის წევრი, საქართველოს ტერი-

ტორიაზე ჩადენილი დანაშაულისათვის 

რუსეთის პრეზიდენტიც, უნდა დაესა-

ჯათ როგორც კონკრეტული ფიზიკური 

პირი.  

ჰააგის სასამართლოს შესახებ ინ-

ფორმაციას ავრცელებდა თავდაცვის ყო-

ფილი მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. 

მისი განმარტებით, ჰააგაში იყო ორი სა-

ერთაშორისო სასამართლო: 1. გაეროს 

მართლმსაჯულების სასამართლო; 2. სა-

ერთაშორისო სისხლის სამართლის სასა-

მართლო და აგვისტოს ომის საქმე ჯერ-

ჯერობით საერთაშორისო სისხლის სა-

მართლის სასამართლომდე არ იყო მი-

სული.  ამასთან, მისი აზრით, არავითარი 

სტრასბურგის გადაწყვეტილება ამას არ 

სჭირდებოდა, მითუმეტეს ის ევროპის 

საბჭოს ინსტრუმენტი იყო [22]. 

„ნაციონალურმა მოძრაობამ“ პრეზი-

დენტის წინასაარჩევნო კამპანია, ფაქ-

ტობრივად, სალომე ზურაბიშვილის ერთ 

გამონათქვამზე ააგო, რომელიც 2008 

წლის აგვისტოს ომის დაწყების საკითხს 

შეეხებოდა და საქმეს ისე წარმოაჩენდა, 

თითქოსდა ზურაბიშვილის ამ განცხადე-

ბის გამო ჰააგის სასამართლოში საქართ-

ველო პროცესს წააგებდა და ქართველო 

სამხედროები და სხვა პირები დაექვემ-

დებარებოდნენ მძიმე სანქციებს. 

თუმცა სასამართლო განიხილავდა 

ომში ჩადენილ დანაშაულებს და არა 

იმას, ვინ დაიწყო ომი. სხვა მხრივ, ს. ზუ-
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რაბიშვილს არსად არ უთქვამს, რომ ომი 

საქართველომ დაიწყო, მაგრამ ის, რომ 

საქართველოს სამხედრო შენაერთებმა 

ღამით ცხინვალი დაბობმეს, ეს საყოველ-

თაოდ აღიარებული ფაქტი იყო და ამის 

შესახებ 2011 წლიდან არაერთხელ ჰქონ-

და ყურადღება გამახვილებული ბიძინა 

ივანიშვილს და „ქართული ოცნების“ 

სხვადასხვა ლიდერებს. მსგავს მოსაზ-

რებას გამოთქვამდა არაერთი მეცნიერი, 

მკვლევარი, პოლიტიკისა და სამხედრო 

საქმის ანალიტიკოსი, ჟურნალისტი, მწე-

რალი და ქართული ინტელექტუალური 

წრის სხვა წარმომადგენლები. 

შეუძლებელია საქართველოს საზო-

გადოების უდიდესმა ნაწილმა გაიზია-

როს ის მოსაზრება, რომ ამ და სხვა მო-

საზრებების გამო, სალომე ზურაბიშვილი 

მოღალატეა. ეს იყო პოლიტიკურად 

მთლიანად გაუმართლებელი და სამართ-

ლებრივად აბსურდული განცხადება. 

უდანაშაულობის პრეზუმფციის ჩარჩოს 

გათვალისწინებით, მოღალატეობის სა-

კითხი, მხოლოდ სასამართლოს გზით 

უნდა დადგენილიყო და არა გაერთია-

ნებული ოპოზიციის მიერ გახმოვანებუ-

ლი ცილისმწამებლური და სამარცხვინო 

ვერდიქტებით. 

მითუმეტეს, ტალიავინის კომისიის 

შეფასებები ომთან დაკავშირებით, ჯერ-

ჯერობით, ძირითად დოკუმენტად და 

საახელმძღვანელოდ რჩებოდა საერთა-

შორისო პოლიტიკურ და სამართლებრივ 

სივრცეში, ასევე არსებობდა 2008 წლის 2 

ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო 

ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუ-

ციაც, რომელსაც საქართველოდან ხელს 

აწერედნენ „ნაციონალური მოძრაობის“ 

ლიდერები.  

სწორედ აღნიშნული რეზოლუცია 

და მასზე ქართველი პოლიტიკოსების 

ხელმოწერა წარმოადგენდა ყველაზე მეტ 

სამხილებელ დოკუმენტს, რომლის გამო-

ყენება შეეძლო ჰააგის, სტრასბურგის, 

ლუქსემბურგისა და სხვა სასამართლო-

ებს. 

ჰააგის სასამართლოსათვის უმნიშვ-

ნელოვანესი იყო არა ომის დაწყებისა და 

ცხინვალის დაბომბვის თემა, არამედ ამ 

ქმედებებიდან გამომდინარე, კონკრე-

ტული უმძიმესი შედეგები - გენოციდი, 

წამების ფაქტები და სხვა მძიმე დანა-

შაულობები, რომლებიდან გამომდინარე 

დადგებოდა ცალკეული პირების პასუ-

ხისმგებლობის საკითხი. 

სამხედრო-პოლიტიკური და უსაფრ-

თხოების ანალიტიკოსი გენერალი ამი-

რან სალუქვაძე, ახმოვანებდა, რომ საქარ-

თველოს შეეძლო შეეწყვიტა რომის სტა-

ტუტის ფარგლებში თანამშრომლობა, 

მაგრამ ეს იქნებოდა დიდი შეცდომა [23]. 

წინასაპრეზიდენტო არჩევნების ორ-

ომტრიალში „ნაციონალური მოძრაობა“ 

შეეცადა ბზარი შეეტანა შეიარაღებული 

ძალების ერთიანობაში. ამ მიზნით გავრ-

ცელდა ინფორმაცია, რომ აგვისტოს ომში 

მონაწილე ოფიცრებს, სერჟანტებს და რი-

გითებს ჰააგის სასამართლო ბრალდე-

ბებს წაუყენებდა, თუმცა როგორც ანა-

ლიტიკოსი ვახტანგ მაისაია აცხადებდა, 

ეს შეეხებოდა არა უბრალო სამხედრო-

ებს, არამედ მაღალი თანამდებობის პი-

რებს და მაღალი რანგის ოფიცრებს, რომ-

ლებმაც გასცეს ბრძანება კაცობრიობის 

წინააღმდეგ დანაშაულებრივი ქმედების 

ჩადენისათვის და შეიძლებოდა ამისათ-

ვის მიხეილ სააკაშვილი, დავით კეზერა-

შვილი და რამდენიმე გენერალი გამოე-

ძახებინათ კიდევაც ჰააგის სასამართლო-

ზე [24]. 

დაახლოებით ანალოგიურ პოზიცი-

ას აფიქსირებდნენ სამხედრო ექსპერტი 

აკია ბარბაქაძე, მეცნიერ-ექსპერტთა საბ-

ჭოს წევრები: ედიშერ გვენეტაძე, ზურაბ 

კვეტენაძე, ვაჟა შუბითიძე, ალეკო სიჭი-

ნავა, რეზო რუხაძე და სხვები. 

ქართული არასამთავრობო ორგანი-

ზაციების კოალიცია „სისხლის სამართ-

ლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის“ 

(საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია“, „კონასტიტუციის 42-ე მუხ-

ლი“, „ჯასტი ინტერნეიშენლი“ და სხვ.) 

2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების 

საკითხზე ხელისუფლებას და პოლიტი-

კურ პარტიებს მიმართავდნენ და აცხა-

დებდნენ, რომ საერთაშორისო სასამართ-

ლოს პროკურორის ოფისის გამოძიების 

დაწყების საფუძველი ვერ გახდებოდა 

ერთი სახელმწიფოს მიერ, მეორე სა-

ხელმწიფოს ან მაღალი თანამდებობის 

პირის მიმართ საჩივრის შეტანა, რადგან 

პროკურორის ოფისი გამოძიების ფარგ-
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ლებში ადგენდა კონკრეტული მაღალი 

თანამდებობის პირის (სამხედრო გენე-

რალი, შტაბის უფროსი და სხვ.) და არა 

სახელმწიფოს ან რიგითი სამხედრო პი-

რის პასუხისმგელობას. 

ცნობილი იყო, რომ პროკურორის 

ოფისმა ჯერ კიდევ 2008 წლის 14 აგვის-

ტოდან დაიწყო წინასაწარი მოკვლევა 

აგვისტოს ომის დროს მომხდარ დანაშა-

ულებთან დაკავშირებით, ხოლო 2009 

წლის დასაწყისში საერთაშორისო სასა-

მართლოს წარედგინა სპეციალური ანგა-

რიში: „აგვისტოს ნანგრევებში“.  

2012 წელს პროკურორის ოფისის 

მიმართ გაკეთდა მოთხოვნა დანაშაულე-

ბის გამოძიების დაწყების შესახებ, მაგრამ 

მას რეაგირება არ მოჰყოლია. 

ცხადია, აგვისტოს ომის დროს მომ-

ხდარი დანაშაულების გამოძიება, რომის 

სტატუტიდან გამომდინარე, საქართვე-

ლოს ვალდებულებას წარმოადგენდა, 

მაგრამ 2015 წლის მარტში ჰააგის სასა-

მართლოს მიმართ, იუსტიციის მინისტ-

რის მიერ გაგზავნილი წერილი იუწყე-

ბოდა, რომ საგამოძიებო ორგანოების მი-

ერ წარმოებულ გამოძიებაში ვერ მოხ-

დებოდა შემდგომი პროგრესი, არსებუ-

ლი უსაფრთხოების პრობლემებიდან გა-

მომდინარე, ადგილობრივ დონეზე გამო-

ძიება გაურკვეველი დროით წყდებოდა. 

სწორედ აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

მიმართავდა  2015 წლის ოქტომბერში, სა-

ერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი 

ინიციატივით წინასასამართლო პალატას 

გამოძიების დაწყების თაობაზე, რაც შე-

საძლებლობას აძლევდა სასამართლოს 

2016 წლის იანვარში დაეწყოთ გამოძიება, 

სამი - ქართული, რუსული და ოსური 

შეიარაღებული ძალების ძალების მიმ-

ართ. 

თუმცა, საერთაშორისო სასამართ-

ლოს წინაშე იდგა მთელი რიგი დაბრ-

კოლებები, რომლებსაც შეეძლოთ ხელი 

შეეშალათ გამოძიებისათვის, მათ შორის 

იყო: 

1. ინფორმაციის არქონა გამოძიების 

მიმდინარეობის შესახებ; 

2. რუსეთის ფედერაციის უარი სასა-

მართლოს პროკურორის ოფისთან 

თანამშრომლობაზე; 

3. დაზარალებულთა შორის ინფორ-

მაციის ნაკლებობა; 

4. საქართველოს სახელმწიფოს მუდ-

მივი წარმომადგენლობის არყოლა 

ჰააგაში; 

5. ინტერესის ნაკლებობა საერთაშო-

რისო ორგანიზაციების და სხვა-

დასხვა ქვეყნების მხრიდან [25]. 

ზემოთ აღნიშნული არასამთავრო-

ბოების კოალიცია ყურადღებას ამახვი-

ლებდა იმ გარემოებებზე, რომ ჰააგის 

სასამართლოს ქართველების დაკავების 

ორდერები გაცემული ჰქონდა და შესა-

ძლოა მოეთხოვა 2008 წლის ომში მო-

ნაწილე სამხედრო მეთაურების, მაღალი 

თანამდებობის პირების დაკავება და სამ-

ხედრო ტრიბუნალისათვის გადაცემა. 

მით უმეტეს სასამართლოს განხილვა 

დასრულებული იყო და იწყებოდა სხვა 

ეტაპი. 

კოალიციის ზოგიერთი წევრისგან 

განსხვავებით, საერთაშორისო სამართ-

ლის ექსპერტი ანა დოლიძე მიიჩნევდა, 

რომ არ ყოფილა შემთხვევა, ჰააგის სასა-

მართლოს გაესამართლებინა ერთი ჩვე-

ულებრივი ჯარისკაცი გაესამართლები-

ნა. ეს იყო მტკნარი სიცრუე, უზნეო და 

ამორალური ქმედება, რომლის მიზანი 

იყო საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დაე-

ძაბათ სიტუაცია, აენერვიულებინათ ჯა-

რისკაცები, რომლებიც ასრულებდნენ 

ბრძანებებს და ემსახურებოოდნენ სამ-

შობლოს [26]. 

ამავე მოსაზრებას ახმოვანებდა თ. 

წულუკიანიც, რომელიც ფიქრობდა, რომ 

საქართველოს სახელმწიფო ვერასოდეს 

იქნებოდა დადანაშაულებული, ხოლო 

ხელისუფლების მიზანი იყო მტკიცებუ-

ლებებით დაედგინათ და განსასჯელის 

სკამზე აღმოჩენილიყვნენ ისინი, ვინც 

რუსი გენერლების მითითებით ცხინვა-

ლის რეგიონში მოახდინა ქართველი 

ტყვეების წამება, მკვლელობა და ეთნი-

კური წმენდა [27]. 
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  ედიშერ გვენეტაძე 

  ოთარ დავითაშვილი 

 

გარიგება ბელოვეჟიე პუშჩში 
 

1991 წლის 25 დეკემბერს მსოფლიო 

პოლიტიკურ რუკაზე გაქრა საბჭოთა 

კავშირი. კრემლის ქონგურდან დაეშვა 

დროშა, რომელიც სამოცდაათი წლის 

მანძილზე აზანზარებდა მსოფლიოს და 

ამ სიმბოლის ქვეშ მყოფი სახელმწიფოს 

მონაწილეობის გარეშე არ წყდებოდა 

არცერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.  

წერენ იმის შესახებ, რომ 1985 წლი-

სათვის საბჭოთა კავშირში იყო ეკონომი-

კური კატასტროფა. მაგრამ იმავე მ. გორ-

ბაჩოვს თუ დავეყრდნობით, მისი თქმით 

საბჭოთა კავშირში მას, რომ არ დაეწყო 

ე.წ. „გარდაქმნა“ იგი „იმეფებდა“ დაახ-

ლოებით 15 წელი მაინც. 

მ. გორბაჩოვის მიერ დაწყებული მო-

უფიქრებელი რეფორმებისათვის აუცი-

ლებელი იყო იდეოლოგიური ნიადაგის 

შემზადება. ამიტომაც წერს გარდაქმნის 

ერთ-ერთი არქიტექტორი ა. იაკოვლევი: 

„ჩვენ გადავწყვიტეთ ლენინის ავტორი-

ტეტით დაგვერტყა სტალინისათვის და 

სტალინიზმისთვის. შემდეგ წარმატების 

შემთხვევაში სოციალ-დემოკრატებისა და 

პლეხანოვის მეშვეობით შეგვეტია ლე-

ნინისათვის. ხოლო ლიბერალიზმისა და  

ზნეობრივი სოციალიზმის მეშვეობით  

საერთოდ რევოლუციონარიზმისათვის“. 

ლატვიელი ოპოზიციონერი ი. ვი-

დინსის თქმით: „საბჭოთა რეჟიმი შეიძ-

ლება დაიშლილიყო მხოლოდ საჯაროო-

ბით და პარტიული დისციპლინის რყე-

ვის მეშვეობით, რომელიც შენიღბული 

იქნებოდაა ფრაზებით სახეცვლილი სო-

ციალიზმის შესახებ“ [2]. ვფიქრობთ გორ-

ბაჩოვს წარმოდგენაც არ ჰქონდა იმის 

შესახებ თუ რა შეიძლებოდა მოჰყოლო-

და მის მიერ დაწყებულ „გარდაქმნას“ 

ძალიან საინტერესოა ა. გრომიკოს 

ნათქვამი სიკვდილის წინ ცოტა ხნით 

ადრე: „მე რომ დავწერო სიმართლე ჩემს 

მემუარებში, მთელი მსოფლიო გადაბ-

რუნდება“.  

საყოველთაოდ ცნობილი, რომ კუ-

ლისებს მიღმა მოქმედი პოლიტიკოსები 

ფიქრობენ ერთს, ამობენ მეორე და აკე-

თებენ მესამეს. ამას ადასტურებს  გორბა-

ჩოვის ცნობილი „მეგარდაქმნე“ ა. იაკოვ-

ლევი, როდესაც წერს: რომ „ისინი იტყუ-

ებოდნენ და ფარისევლობდნენ“. 

გორბაჩოვი მისი თანამებრძოლების 

შეფასებით იყო პათოლოგიურად პატივ-

მოყვარე, ზერელე მოაზროვნე, ზედმე-

ტად თვითდაჯერებული, ფარისეველი 

და მატყუარა. თავად რუსები აღნიშნავენ, 

რომ მას გამოვლინება ჰქონდა ბურატი-

ნოს კომპლექსის, რომელიც შემდეგნაი-

რად გამოხატა მელა ალისიამ: „ბრიყვს არ 

სჭირდება დანა, მიეცი მას სამი ყუთით 

სავსე ტყულები და გაუკეთე  რაც გსურს 

ის“. 

თავისი გეგმების რეალიზაცია გორ-

ბაჩოვს  დაუწყია ვესტენმისტერის ბანკის 

თავმჯდომარე ფრიდრიხ ვილჰელმ კრი-

სტიანთან შეხვედრით, რომლის ჩანაწე-

რებიც დღემდე  გასაიდუმლოებულია. 

თავად ამ უკანასკნელის ინტერვიუსაგან 

ცნობილია, რომ გორბაჩოვი მას ესაუბრა 

„საბჭოთა ეკონომიკის გარდაქმნაზე“. 

გორბაჩოვისათვის  მიტერანს უთქ-

ვამს: „თუ თქვენ განახორციელეთ ის, რაც 

ჩანაფიქრი გაქვთ ის იქნება მსოფლიო 

მნიშვნელობის.“ ხოლო შემდეგ თავისი 

გარემოცვისათვის კი გაუნდვია: „ამ ადა-

მიანს აქვს საინტერესო გეგმები, მაგრამ 

არ იცის  იმ არაპროგნოზირებადი შედე-

გების შესახებ, რომელიც მისმა მცდელო-

ბებმა შეიძლება, რომ გამოიწვიოს“ 

1991 წლის 7 დეკემბერს მინსკში გა-

ემგზავრა ელცინი იმ მიზნით, რომ ხელი 

მოეწერა რსფსრ-სა და ბელორუსიის სსრ 

შორის ხელშეკრულებას მეგობრობისა და 

თანამშრომლობის შესახებ. დოკუმენტის 

გაფორმების შემდეგ რუსეთის დელეგა-

ციას შეეძლო დაბუნებულიყო მოსკოვში. 

მაგრამ იგი არ დაბრუნდა.  
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თავის მოგონებებში გორბაჩოვი წერს: 

„გადის დღე და არავითარი ცნობები 

მინსკიდან არ ისმის. ვიფიქრეთ გადაწყ-

ვიტეს „დალევით დაესვენათ და ასედაც 

მოხდა“. ოფიციალური ცერემონიის შემ-

დეგ შედგა არაოფიციალური ბანკეტი, 

რომელზედაც ელცინი ზედმეტად გადა-

თვრა. ელცინთან ერთად იმყოფებოდა სა-

ხელმწიფო მდივანი გენადი ბურბული-

სი, ვიცე-პრემიერი ეგორ გაიდარი, საგა-

რეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი კოზირე-

ვი და პრეზიდენტის მრჩეველი სამართ-

ლებრივ საკითხებში ს. შახრაი. იმავდრო-

ულად  1991 წლის 7 დეკემბერს კიევიდან 

მინსკში გაემგზავრა უკრაინის პრეზიდე-

ნტი ლეონიდ კრავჩუკი, „აზრი იმის შესა-

ხებ, რომ ბელოვეჟიე პუშჩში შედგებოდა 

შეხვედრა ელცინს ჩემთვის არ გაუზია-

რებია. მითხრა მხოლოდ ის რომ მივდი-

ვართ მინსკში იმისათვის, რათა მოვახ-

დინოთ რუსეთის, უკრაინისა და ბელო-

რუსიის პოლიტიკის კოორდინაცია“.   

როგორც ჩანს ბ. ელცინმა, ლ. კრავ-

ჩუკმა და ს. შუშკევიჩმა წინასწარვე  გა-

დაწყვიტეს შეხვედრა არა მინსკში. არა-

მედ ბრესტთან ახლოს ბელოვეჟიე  პუშჩ-

შის დასახლება ვისკულში. „ბელოვეჟიეს 

შეხვედრა-იგონებს ელცინი- წარიმართა 

საიდუმლო ვითარებაში. რეზიდენციას 

იცავდა განსაკუთრებული სპეცრაზმი“.  

შეხვედრა ისე ყოფილა გასაიდუმ-

ლოებული, რომ ფოტოგრაფი ი. ივანოვი 

მოგვიანებით იგონებდა. „მე დარწმუნე-

ბული ვიყავი, რომ მივდიოდი რათა გა-

დამეღო ნადირობა“.  

პირველი ბელოვეჟიე პუშჩში მივი-

და უკრაინის დელეგაცია. მას კვალდა-

კვალ მიჰყვნენ რუსები. მხოლოდ ბორის 

ელცინი არ ჩანდა, ვინაიდან ბანკეტის 

დროს ისე დათვრა, რომ  ვისკულში ჩავი-

და მხოლოდ საღამოს 6 საათზე. ს. შუშ-

კევიჩის მოწმობით ელცინი იქ ჩასვლის  

დროსაც რუსეთის პრეზიდენტი იმყოფე-

ბოდა არაფხიზელ მდგომარეობაში. ამის 

გამო მან ვერ შეძლო თვითმფრინავის 

სალონიდან ტრაპზე თავისი ფეხით ჩასვ-

ლა. უფრო მეტიც მას ვერ დაუჭერია წო-

ნასწორობა და დაცვას, რომ არ დაეჭირა 

გადაავარდებოდა მიწაზე.  

აეროდრომზე მთვრალი ელცინი 

ჩასვეს მანქანაში და მიიყვანეს შეხვედ-

რის ადგილას. იგი ისეთ მძიმე მდგომა-

რეობაში ყოფილა, რომ დაცვას  ხელში 

აყვანილი შეუყვანია ნომერში რათა და-

ესვენა და გამოფხიზლებულიყო. გარკვე-

ული დროის შემდეგ ელცინი მოსულა 

გონზე და წასულა სავახშმოდ. როგორც 

ჩანს მისთვის  ყურადღება ვერ მიუქცევია 

დაცვას და რუსი პრეზიდენტი ვახშამზე 

გამოცხადებულა უკუღმად შეკრული  

ჰალსტუხით. ეს მომენტი ზემოდხსენე-

ბულ ფოტოგრაფს აღუბეჭდავს ფირზე, 

მაგრამ შემდეგ  მისთვის იგი წაურთმევია 

დაცვას. 

ბელორუსიის პირველი პირის შუშ-

კევიჩის მოწმობით ელცინთან და კრავ-

ჩუკთან ერთად ისინი  განიხილავდნენ 

მომავალი ურთიერთობების შესახებ კონ-

ცეფციას. იქ დამსწრეების მოწმობით  

ელცინს ისევ დაუმატებია სასმელი, რის 

შემდეგაც ჩამოუძინებია მაგიდაზე. ვახშ-

მის შემდეგ ბელორუსიის საგარეო საქ-

მეთა მინისტრის პ. კრავჩენკოს თქმით 

ელცინი ასულა კიბეზე რათა დაესვენა 

მისთვის განკუთვნილ აპარტამენტში.  

მთვრალ რუსეთის პრეზიდენტს შუა 

კიბეზე დაცდენია ფეხი. ყოველივე შეიძ-

ლება ტრაგიკულად დასრულებულიყო, 

მაგრამ მისთვის ხელი შეუშველებია და 

გადაურჩენია შუშკევიჩს, რის გამოც 

ელცინს მისთვის მეორე დილით საათი 

უჩუქებია და უთქვამს: „აი ეს თქვენ სა-

ჩუქრად მძიმე წუთებში რუსეთის პრე-

ზიდენტის დახმარებისათვის“. 

ს. შუშკევიჩის თქმით: „ჩვენ ჩამოვა-

ყალიბეთ კონცეფცია დავტოვეთ სამუ-

შაოდ ექსპერტები და წავედით დასაძი-

ნებლად. იქვე სვამს კითხვას როგორ მე-

ძინა? მე საერთოდ უძილობა არ მაწუ-

ხებს. ახლა წერენ რომ ჩვენ იქ დავლიეთ 

თვითნახადი. არაფერი მსგავსი არ ყო-

ფილა. დავლიეთ „ბელოვეჟიე“.  

პრეზიდენტების დაძინების შემდეგ 

„ინიციატივა აუღია დაცვას. მათ დაუხუ-

რავთ მაგიდა. ისინიც ისე დამთვრალან 

რომ ავეჯის ნახევარი მთლიანად დაუმტ-

ვრევიათ. ამდენი ლოთობის შემდეგ 14 

სთ-ის და 17 წუთისათვის „დიდ სამე-

ულს“ ბოლოს და ბოლოს ჩამოუყალიბე-

ბიათ დოკუმენტი, რომელიც იწყებოდა 

ასე: „ჩვენ ბელორუსის რესპუბლიკა, რს-

ფსრ და უკრაინა, როგორც სსრკ-ს სახელ-

მწიფო-დამფუძნებლები, რომლებმაც ხე-

ლი მოვაწერეთ 1922 წლის საკავშირო 
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ხელშეკრულებას, კონსტატირებას ვაკე-

თებთ, რომ საბჭოთა სოციალისტური 

რესპუბლიკების კავშირი, როგორც საერ-

თაშორისო სამართლის სუბიექტი და გე-

ოპოლიტიკური რეალობა წყვეტს თავის 

არსებობას“ [1. 188-190] 

ე. გაიდარის მოწმობით: 1991 წლის 8 

დეკემბერს „დოკუმენტზე ხელის მოწე-

რის შემდეგ ს. შუშკევიჩი დაუკავშირდა 

ე. საპოშნიკოვს და უთხრა, რომ ის და-

ნიშნულია თანამეგობრობის ძალების 

მთავარსარდლად. შემდეგ დაურეკეს აშშ 

პრეზიდენტ ჯ. ბუშს.... ყველაზე ბოლოს 

კი მ. გორბაჩოვს, რომელთანაც ჰქონდათ 

მძიმე საუბარი“ .  

დასავლეთი შეშფოთებით შეხვდა 

საბჭოთა კავშირის დაშლას ამას მოწმობს 

ს. შუშკევიჩი: „როდესაც 1991 წლის 12 

დეკემბერს გ. ბურბულისი ჩავიდა საფ-

რანგეთში პრეზიდენტმა მიტერანმა 

უთხრა მას რომ იგი დიდი მღელვარებით 

ელოდა შოკისმომგვრელი პროცესების 

დაწყებას საბჭოთა კავშირის ტერიტო-

რიაზე. მაგრამ გავიდა აგერ უკვე 4 დღე 

და მშვიდობაა.... 

ბელორუსიიდან დაბრუნებული ელ-

ცინი ისეთი ნასვამი ყოფილა, რომ მოს-

კოვში იგი გადმოუტანიათ თვითმფრინა-

ვიდან და  ვერ გაუღვიძებიათ ღამის ორ 

საათამდე. 1991 წლის 10-12 დეკემბერს 

უკრაინის, რუსეთის და ბელორუსიის 

უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანოებმა 

შეთანხმებულად მოახდინეს ბელოვეჟიეს 

შეთანხმების რატიფიცირება-დსთ-ს შე-

ქმნის შესახებ. 21 დეკემბერს ალმ-ათაში 

ერთმანეთს შეხვდენენ 11 სახელმწიფოს 

მეთაური (საქართველოსა და ბალტიის 

რესპუბლიკების გარდა) და მიიღეს გა-

დაწყვეტილება საბწოთა კავშირის დაშ-

ლისა და დსთ-ს დაარსების შესახებ. 

1991 წლის 25 დეკემბერს საბჭოთა 

კავშირის პრეზიდენტის პოსტიდან გა-

დადგა გორბაჩოვი, რომელმაც ელცინს 

მოსთხოვა: პენსია იმ ინდექსაციით რა 

ოდენობითაც იღებდა პრეზიდენტის 

თანამდებობაზე ხელფასს, პრეზიდენტის 

ბინა, აგარაკი, მანქანა ცოლისა და მისთ-

ვის, რაც მთავარია ფონდის დაარსება და 

პირადი დაცვა. ელცინისაგან დაბრუნე-

ბული გორბაჩოვი - იგონებს ა. იაკო-

ვლევი - ჩამოჯდა დივანზე, მას  თვალე-

ბი ცრემლებით ჰქონდა სავსე. 

 
EDISHER GVENETADZE 
OTAR DAVITASHVILI 

 

THE DEAL IN BELOVEZIE PUSHCH 
 

Summary 
 

On December 25, 1991, the world political map disappeared from the Soviet Union. 
The flag of the Kremlin landed a flag that spawned the world for seventy years and did 
not solve any important issues without the participation of the state under this symbol. 

On December 7, 1991, Yeltsin left for Minsk to sign a treaty on friendship and 
cooperation between the RSFSR and the Belarus SSR. After the document was signed, the 
Russian delegation could have been maimed in Moscow. But he did not return. Meeting 
with BellevageThe residence was defended by special forces, that the Union of Soviet 
Socialist Republics as the subject of international law and the geopolitical reality ceases to 
exist. 

On December 25, 1991, Gorbachev resigned from the post of the president of the 
Soviet Union, who demanded Yeltsin: pensions for the presidential position, the 
president's apartment, the villa, the car wife and the most importantly the foundation of 
the foundation and personal protection. Gorbachev, who returned from Yeltsin, recalls A. 
Yakovlev - sitting on the sofa, his eyes were full of tears.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

1. Шушкевич С.. Моя жизнь.  Крушение и воскрешение СССР. М.,2003.  
2. http://www.great-country.ru/rubrika_articles/anons/110522-01.html 

http://www.great-country.ru/rubrika_articles/anons/110522-01.html
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 Алла  Бибилашвили  

 

Проблемы  внешнеполитической  ориентации  

Грузии в  2003-2004  годах 

      (на  основе  программ  политических  партий) 
 

Методика  исследования 
 

В работе используется теория по-

литических партий, включающая изу-

чение проблем закономерностей и ме-

ханизмов формирования, функциони-

рования и развития политических пар-

тий, их места и роли  в общественно-

политической жизни. Методология  ис-

следования выявляет закономерности  

возникновения и развития политичес-

ких партий, механизм их взаимодейст-

вия с органами государственной вла-

сти, динамику партийно-политических  

перегруппировок,  основы внутреннего  

устройства политических партий и 

практику их парламентской  деятель-

ности. Совмещение институционально-

го, нормативного и социологического  

подходов в изучении  политических па-

ртий  способствует  пониманию  исто-

рической перспективы перехода от мо-

ноцентрической модели политического 

господства и управления к плюралис-

тическим методам политической демо-

кратии и тенденций общественного 

развития. Важной комплексной харак-

теристикой, определяющей реальную 

возможность партии своими действия-

ми участвовать в политической жизни 

общества, является ее политико-орга-

низационный потенциал, включающий  

инновационные, кадровые, информа-

ционные, финансовые и администра-

тивные  ресурсы. 
 

Политические критерии партии  

«Единое национальное  

движение» 
 

    Созданная в период «революции  

роз» грузинская партия «Единое наци-

ональное движение» отражала основ-

ные политические параметры новой 

идеологии. Ноябрьская «революция 

роз» должна осмысливаться в контексте 

модификаций мирового  общественно-

политического развития. Глобализация  

стала  восприниматься как определяю-

щая константа трансформации между-

народных отношений и формирования  

нового миропорядка, перехода от бипо-

лярности  к качественно иным моделям  

государственных  взаимосвязей. 

Победа  бархатной  революции  в 

Грузии стала возможной при наличии 

определенных объективных предпосы-

лок, среди которых одной из наиболее 

важных является наличие опыта поли-

тической борьбы и прихода к власти  

мирным путем. После свержения рос-

сийской монархии, в Грузии в 1918 году 

была провозглашена демократическая  

республика, признанная рядом европе-

йских государств и упраздненная пу-

тем вооруженной российской интер-

венции; трагические события 9 апреля  

1989 года явились предвозвестником  

крушения  советской  империи,  а на 

состоявшихся  в 1990 году  всенародных  

выборах одержал победу оппозицион-

ный  «Круглый  стол», основой полити-

ческой  платформы которого являлись 

демократические принципы, базиро-

вавшиеся на идеологии  национально-

освободительного движения.  

Именно в Грузии впервые на совет-

ском пространстве на должность главы  

республики был избран не партийный 

номенклатурный функционер, а пред-

ставитель альтернативного политичес-

кого мышления.  

В данном контексте представляю-

тся интересными соображения полито-

лога  Д.  Фурмана  о том, что  Грузия,  в  

силу особенностей своего националь-

ного характера и культурного своеоб-
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разия, была «слабым звеном» в цепи 

режимов безальтернативных президен-

тов  в  советских республиках, какой  в 

свое время  в цепи однотипных режи-

мов Варшавского договора была  Чехос-

ловакия. Грузинскому характеру свой-

ственны свободолюбие, обостренное 

чувство чести, «взрывной» темперамент  

и индивидуализм, делающие грузин  

неподходящим человеческим материа-

лом для построения авторитарной  сис-

темы правления [1]. 

По мнению азербайджанского экс-

перта Ибрагима Баяндурлу, Грузия 

вырвалась вперед потому, что степень  

несовместимости некоторых социо-ме-

нтальных параметров грузинской  са-

мобытности с европейским обществен-

но-политическим мироощущением и 

принципами европейского образа жиз-

ни оказались наименьшими среди на-

родов Южного Кавказа. Вопреки мно-

говековому пребыванию в зоне влия-

ния  византинизма  и  Азии,  в  грузинс-

кой ментальности имели место демок-

ратические зачатки, ставшие первопри-

чинами сегодняшней грузинской демо-

кратии и получившие развитие на но-

вом этапе. Тенденции европеизма  про-

слеживаются во всех узловых вехах  гру-

зинской истории. Период централизо-

ванной феодальной государственнос-

ти, а затем раздробленности привели 

приблизительно к таким же культуро-

логическим последствиям аналогичных  

исторических явлений, которые имели 

место в Западной Европе. История Гру-

зии - это не только героические и тра-

гические  страницы борьбы  с инозем-

ными захватчиками, это еще и многове-

ковая внутренняя политическая борьба 

между грузинскими царями и грузин-

скими  князьями. В результате этого, на 

протяжении  исторического  развития  

возник и функционировал механизм 

нереакционного  и  нетупикового  пои-

ска грузинской нацией своего места,  

сначала в индустриализирующемся, 

становящемся буржуазным, а теперь  

глобализирующемся мире. «Княжестве-

нность» не покидала грузинское со-

циальное мироощущение и все семь-

десят  лет власти  Советов,  а структура  

и духовная матрица социально-поли-

тической ментальности советской гру-

зинской бюрократии испытывала зна-

чительное традиционное влияние ав-

тохтонной  « княжественности» [2]. 

Новые геополитические координа-

ты в эпоху глобализации требуют со-

ответственной трансформации  мыш-

ления, объемлющего не только локаль-

ные, но и общечеловеческие проблемы. 

Утверждение в обществе демократичес-

ких ценностей непосредственно связа-

но с раскрепощением человеческого 

мышления.  

Путь Грузии от тоталитаризма к 

свободе требовал концептуальной тран-

сформации традиционных стереоти-

пов, преодоления замкнутости, провин-

циализма и стремлением к интеграции 

с демократически  ориентированным 

западным сообществом. 

В случае консервации существо-

вавшегого режима возникала перспек-

тива «застоя», сходного с брежневской 

эпохой, и сохранения бесперспективно-

сти социально-политического развития 

страны. Поэтому возможность сохране-

ния власти Шеварднадзе до 2005 года, 

когда, согласно Конституции, оканчи-

вались его президентские полномочия, 

означало резервацию старого кадрово-

го ресурса с его закосневшим полити-

ческим мышлением. После досрочной 

смены власти из сферы  публичной  

политики были устранены не только 

утративший дееспособность президент, 

но и все высшие чиновники - номен-

клатурные кадровики и управляемая 

ими группа политиков. Все властное 

пространство оказалось свободным, и 

было занято новыми альтернативно 

ориентированными силами, представи-

телями реформаторского политическо-

го мышления.  

Именно  поиски своего места в рас-

кладе геополитических координат в 

интересах стратегического развития 

грузинской государственности опреде-

лило  закономерности  становления и 
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развития партии «Единое националь-

ное движение». Эта политическая сила 

сумела трансформировать недовольст-

во широких кругов грузинской общест-

венности и народных масс в органи-

зованное и сплоченное политическое 

движение, а также предотвратить  зах-

ват власти моноклановой  националь-

ной бюрократией. Партия получила  

активную поддержку населения Грузии 

в деле объединения и реформирования  

страны, продемонстрировавшего готов-

ность выступить в качестве силы, вклю-

чившейся в преобразования, движущей 

их вперед и поэтому оказывающей все-

мерное моральное и политическое со-

действие.  

Новая власть ставила перед собой 

задачу создать в стране такую право-

вую систему, в которой  все члены со-

циума – граждане страны,  будут нести 

одинаковую ответственность перед за-

коном. Ради обеспечения возможности 

гармоничного развития каждого граж-

данина и его общественной востребо-

ванности выдвигалась задача реформи-

рования власти и создания реального 

самоуправления.     

Необходимость создания партии  и 

приобретенная ею популярность во 

многом была обусловлена сложившей-

ся в Грузии сложной политической и 

социальной обстановкой. На протяже-

нии  последнего десятилетия XX века в 

Грузии формировался стихийно-анар-

хический, асоциальный, криминально-

бюрократический капитализм, опирав-

шийся на замкнутые, кланово-марги-

нальные структуры. Усиливались про-

тестные настроения среди большинст-

ва населения Грузии, вызванные нес-

пособностью руководства страны прек-

ратить разгул коррупции, улучшить 

экономическое положение и восстано-

вить территориальную целостность 

страны. В  стране не существовало ни 

сильной эффективной власти, ни дей-

ственной политической системы; был 

очевиден разрыв между социально-эко-

номическими отношениями и полити-

ческой институциализацией, между си-

стемой ценностей, на которой  базиро-

валась легитимная власть, и изменени-

ями, приводящими систему в противо-

речие с этими ценностями. Полностью 

утратившая силу влияния, прежняя 

система оказалась коррумпированной, 

закрытой для усвоения передовых тех-

нологий и демократических ценностей.  

В течение многих лет преобладаю-

щей чертой государственной политики 

являлась системная беспринципность. 

Колеблющиеся партии и их лидеры не 

могли сформировать устойчивую и 

последовательную политическую сис-

тему с убедительной и аргументиро-

ванной моделью развития. Частая сме-

на приоритетов препятствовала выра-

ботке последовательной концепции 

партийных программ, а ради попада-

ния в парламент партии легко отказы-

вались от провозглашавшихся ими ра-

нее постулатов. 

В канун президентских и парла-

ментских выборов грузинский поли-

тический спектр был раздроблен и 

большинство партий дискредитирова-

но. Созданная после ноябрьской рево-

люции партия «Национальное движе-

ние» способствовала разрушению тра-

диции беспринципной политики, вы-

ражая новые парадигмы трансформа-

ции  политического мышления. 

На фоне полного краха политики 

власти целесообразность смены руко-

водства республики политически опре-

делила характер социально-политичес-

ких перемен и воплотила стремление 

электората преодолеть кризис номенк-

латурной системы, создав обществен-

но-приемлемую модель для регулиро-

вания государственных  отношений. 

В связи с этим английская газета  

«Гардиан» отмечала, что долгое  прав-

ление Шеварднадзе опиралось на сис-

тему покровительственных отношений, 

кумовство, ловкое манипулирование 

западной поддержкой, жесткий конт-

роль над аппаратом спецслужб. Став-

ший  все более  изолированным на ро-

дине, он утратил доверие Вашингтона 
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в качестве гаранта обеспечения долгос-

рочных  западных  интересов [3]. 

Французская газета «Либерасьон» 

констатировала, что корабль,  который 

капитан Шеварднадзе хотел узурпиро-

вать, дал течь по всему корпусу… В 

Грузии все практически в руинах: эко-

номика разваливается, администрация 

расколота, а о правах человека и не  

вспоминают. Коррупция достигает сис-

тематизма и не ограничивается экс-

президентом или  его  окружением. 

Президент Института стратегичес-

ких оценок А. Коновалов подчеркивал, 

что за годы независимости грузинскому  

руководству  так  и  не удалось решить 

проблему создания основ грузинской 

государственности.  

Получаемая из США помощь за го-

ды пребывания у власти Э. Шевардна-

дзе не трансформировалась ни в реше-

ние экономических проблем, ни в 

уменьшение коррупции, ни в разреше-

ние внутренних национально-этничес-

ких  конфликтов… Грузии дали по-

нять, что  с  такой  коррупцией  и  таки-

ми внутренними проблемами ее  вовсе 

не ожидают в Европе. Сфабрикован-

ный результат  выборов  не  приняли и 

в стране, ни за  рубежом [4].   

 

Значение  парламентских  выборов  

2003 и 2004 годов 
 

Во время проведения парламент-

ских выборов от 2 ноября 2003 года,  

для сохранения своих должностей и  

привилегий,  правительственный блок 

«За новую Грузию» использовал массо-

вую фальсификацию, вызвавшую мас-

штабные протестные выступления и 

консолидацию широких слоев общест-

венности вокруг оппозиции и ее лиде-

ра М. Саакашвили. 4 января 2004 года 

на внеочередных президентских  выбо-

рах М. Саакашвили был избран пре-

зидентом Грузии, получив 96% голосов 

избирателей, а на парламентских  вы-

борах  28  марта  2004  года  главной по-

литической силой Грузии стала  партия  

«Национальное  движение – Демокра-

ты». Результаты выборов выглядели 

следующим  образом:  «Лейбористская  

партия» - 6,61 %; блок «Правая оппози-

ция – промышленники», «Новые пра-

вые» - 7,56%; блок «Возрождение» - 

3,86%; «Национальное движение – Де-

мократы» - 66,24%; «НДП - «Традицио-

налисты» - 2,55%. Результаты парла-

ментских выборов свидетельствовали о 

том, что оппоненты «Национального 

движения» не смогли воспользоваться 

формой народной легитимации своих 

политических постулатов и не предста-

вили собственной онцептуальной аль-

тернативы.  

«Революция роз» в Грузии, будучи 

закономерным итогом кризиса пост-

коммунистической системы и постсо-

ветской партократии, продемонстриро-

вала полную несостоятельность миро-

воззренческих и  моральных ценностей  

находившейся у власти политической 

элиты, которая соответствующим обра-

зом не осмысливала политические, со-

циальные и духовные  интересы преоб-

ладающей части населения страны. Но-

ябрьская революция смогла развеять 

миф о непобедимом правителе и непо-

бедимой политической силе. 

По мнению политологов, «револю-

ция роз», обусловившая формирование 

партии «Национальное движение», 

знаменовала конец не только малоим-

перской  идеологии, но и грузинского 

национализма девятисотых годов. Пос-

ле ноябрьской революции грузинский 

национализм уступил место глобаль-

ным ценностям и идее построения не-

коррумпированного правового госуда-

рства [5]. 

«Национальное движение факти-

чески  превратилось в «партию власти», 

и перед ее руководителями была пос-

тавлена сложнейшая задача нахожде-

ния органического и логически аргу-

ментированного единства между тради-

ционными национальными интереса-

ми и западными демократическими 

ценностями. Соответственно, победив-

шая партия становилась  ответственной  

за внутреннюю и внешнюю политику  
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страны.  Это аргументировано тем, что 

политическая партия оказывает влия-

ние на формирование внешнеполити-

ческого курса каждого демократическо-

го государства и на формирование ос-

новных направлений внешней полити-

ки, и  это определяет приоритетные по-

стулаты всей деятельности государства,  

его места в современной системе между-

народных отношений. В отличие от тра-

диционных партий, ориентирующихся 

на определенные электоральные груп-

пы, «Национальное движение» позици-

онировало себя как «универсальную» 

партию, стремящуюся привлечь на свою 

сторону различные группы избирате-

лей. Для подобных партий характерен 

особый тип лидера-интеллектуала, иг-

рающего харизматическую роль миро-

воззренческого  символа и отвечающего 

общему социально-психологическому 

настрою широкого общественно – де-

мократического движения в стране. В 

своей деятельности новой партии при-

шлось учитывать значительные труд-

ности, связанные с определением соци-

ально-политической парадигмы проис-

ходящих преобразований, обусловлен-

ных нацеленностью Грузии на корен-

ное реформирование всех сторон об-

щественной жизни.  

Вопросы  сотрудничества  с  Россией  

после  «революции роз»: 

позиции  Тбилиси и  Москвы 
 

На рубеже тысячелетий российс-

кий политический истеблишмент на-

чал сознавать, что Грузия свою нацио-

нальную безопасность практически 

связывает с Североатлантическим аль-

янсом. Российские аналитики полага-

ли, что военная машина Грузии стала 

полным ходом  стала разворачиваться в 

сторону  НАТО. В подобной обстановке 

миротворческие силы России в Абха-

зии и Цхинвальском регионе остава-

лись единственно весомым  элементом 

российского присутствия в Грузии. Ре-

ально стратегические  интересы России  

в Грузии, ранее представлявшиеся при-

оритетными на всем Кавказе, практи-

чески ничем не были подкреплены, а  

«Грузия одной ногой стоит в НАТО». 

Функция контроля за процессом  пере-

хода Грузии на рельсы НАТО осуще-

ствляют американские и британские 

военные специалисты, а в политичес-

ком плане—Турция [6]. 

Россия прилагала максимум уси-

лий для констатации своей ключевой 

роли в урегулировании региональных 

конфликтов в Грузии, подчеркивая 

стремление помочь народам Грузии, с 

учетом многовековых отношений дру-

жбы и взаимного уважения, выйти из 

кризисной ситуации, чтобы они могли 

полностью сосредоточить свои силы на 

решении неотложных задач обеспече-

ния устойчивого экономического роста 

и формирования политической систе-

мы, которая обеспечивала бы торжест-

во демократии и соблюдение основных 

прав и свобод человека, включая права 

национальных меньшинств. По утвер-

ждению российской стороны, Москва в 

тесном сотрудничестве с ООН продол-

жала поиск оптимальной формулы 

урегулирования, которая предполагала 

бы безусловное сохранение территори-

альной целостности Грузии, а также 

нахождение приемлемой для сторон 

формы самоуправления Абхазии. Од-

нако провозглашенные Россией поли-

тические постулаты оставались лишь 

теоретическими декларациями и не 

приводили к реальным  результатам.   

Председатель президиума Совета 

по внешней и оборонной  политике С. 

Караганов отмечал, что Грузии Запад 

помогал, а русские «ругали, а то и уг-

рожали». Для усиления российского 

влияния следовало изменить отноше-

ние к Грузии, преодолеть то пренебре-

жительное игнорирование – политиче-

ское, дипломатическое, психологичес-

кое,  которое  превалировало в российс-

кой политике; перейти от политики 

кнута – периодических наскоков и пе-

ребранок - к систематической  помощи  

и активному воздействию, и тогда ли-

дерам Грузии будет невыгодно прово-

дить антироссийскую политику. Кара-

ганов констатировал, что интересы Ро-
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ссии применительно к Грузии включа-

ют в себя в первую очередь предотв-

ращение политической дестабилиза-

ции, дальнейшего дробления и «балка-

низации» страны. Грузию следует прев-

ратить в дружественное государство, 

которое учитывает интересы Москвы, и 

не строит свою политику не демонстра-

тивном противостоянии  России [7]. 

В позитивной тональности выска-

зался о Грузии глава МИД РФ  Игорь 

Иванов, отметивший, что заинтересо-

ванность руководства Грузии в норма-

лизации отношений с Россией отвечает 

интересам Москвы. И. Иванов обратил 

внимание на то, что с самого начала 

вступления  в должность президента М. 

Саакашвили подчеркнул заинтересо-

ванность нового грузинского руковод-

ства  в нормализации  отношений  с 

Россией [8)]. 

Некоторые российские эксперты 

полагали, что кремлевские власти,  на 

деле не заинтересованные в стабильной 

Грузии, были вынуждены признать но-

вый грузинский режим, поэтому и про-

износили лицемерные фразы о заинте-

ресованности в стабильной и целост-

ной Грузии. На деле же ослабление 

Грузии  и  ее  возможный распад явля-

лись частью стратегического плана, 

фактически принятого на вооружение 

Кремлем. Осознавая предельную слож-

ность составить прямую конкуренцию 

США в регионе, руководство России 

рассматривало ослабление централь-

ного правительства в Тбилиси в качест-

ве единственной возможности препят-

ствовать росту американского влияния 

[9]. 

По мнению политического обозре-

вателя немецкой газеты «Тагес цай-

тунг», М. Саакашвили хочет вести стра-

ну в западном направлении, однако 

ему будет нелегко стать независимым 

от России. Во внешнеполитическом 

плане для Грузии вряд ли что-то 

изменится. Политика балансирования 

между Россией и США будет продол-

жаться, а Россия будет по-прежнему 

стремиться к тому, чтобы продолжали 

тлеть конфликты в сепаратистских 

регионах  Грузии [10]. 

Эксперт по странам Южного Кав-

каза и Центральной Азии И. Торбаков 

(Стамбул) отмечал, что перед лицом 

неоднократно высказывавшегося пре-

зидентом Грузии М. Саакашвили же-

лания наладить отношения с Россией 

политические деятели в Москве пыта-

лись пересмотреть свою позицию в от-

ношении Тбилиси, считали необходи-

мым  изменить курс и  перейти от  кон-

фронтации к тесному сотрудничеству. 

Некоторые российские аналитики 

призывали к радикальному изменению 

политики Москвы в отношении Тби-

лиси. Признавая, что ясно выраженная 

прозападная позиция новой грузинс-

кой власти представляет потенциаль-

ную проблему для России и ее геополи-

тических интересов, они констатирова-

ли, что продолжение жесткого курса  

Москвы вряд ли сможет обеспечить дол-

госрочную лояльность Тбилиси. Поэто-

му либерально настроенные эксперты 

призывали к проведению последова-

тельной дружественной политики в от-

ношении Грузии, ибо подобный курс, 

опирающийся на географическую бли-

зость и исторически сложившиеся 

культурно-цивилизационные взаимос-

вязи обеих  стран, позволит укрепить в 

регионе  позиции России, обладающей 

рычагами военно-политического и эко-

номического влияния, на фоне разво-

рачивающегося геополитического сопе-

рничества между Москвой и  Вашинг-

тоном [11]. 

Американский обозреватель В. Со-

кор полагал, что «бархатная револю-

ция» в Грузии означает расчистку по-

стсоветского мусора для строительства 

современных государственных инсти-

тутов и необратимый переход на ор-

биту Запада через необходимые меры 

безопасности [12]. 

Социолог и философ В. Вильчек 

констатировал, что Россия вместо того, 

чтобы налаживать отношения с Грузи-

ей, стала усиленно их портить. России 

безумно важен внешний враг, на ко-
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торого можно переводить стрелки, на-

личием  которого  объяснять проблемы 

борьбы с терроризмом, созданные иск-

лючительно российской внутренней 

ситуацией, поэтому создается впечатле-

ние окруженного врагами государства, 

оправдывающее усиление авторитар-

ных тенденций [13]. 

Немецкий эксперт Ванесса Лирнтц   

подчеркивала, что тройка  лидеров 

оппозиции добилась первой большой 

победы в борьбе за реформы в разо-

ренной, «расшатанной» стране, при 

этом идеологически эта тройка почти 

едина, все они стремятся сделать Гру-

зию демократическим государством, 

разработав план радикальных реформ 

для проведения их в жизнь [14]. 

Несмотря на двойственную по-

литику России, лидеры грузинской  ре-

волюции максимально стремились из-

бежать усиления потенциальной конф-

ронтации. Показательно, что в феврале 

2004 года, в преддверии парламентских 

выборов в Грузии, состоялся визит 

президента М. Саакашвили в Москву и 

его встреча с президентом России,  про-

демонстрировавшая общий позитив-

ный настрой и готовность к сотруд-

ничеству. Две известные фразы  поли-

тических лидеров стали  лейтмотивом 

встречи: «Я приехал, чтобы с Вами 

подружиться» (Саакашвили) и «Мы 

всегда идем навстречу Грузии прак-

тически по любому вопросу» (В. Пу-

тин). На переговорах В. Путин заявил о 

готовности идти на компромиссы с 

Грузией для решения всех спорных 

вопросов и уточнил, что российская 

сторона  обратила  внимание  на важ-

ные заявления Саакашвили  по вопросу 

российско-грузинских отношений, сде-

ланные им ранее в Грузии,  за рубежом 

и в Московском Институте Междуна-

родных отношений накануне встречи 

президентов.  

В эксклюзивном интервью коррес-

понденту «Известий» М. Саакашвили 

заявил: «Мы приехали в Москву с отк-

рытым сердцем и хотим решить все 

ключевые вопросы в наших отношени-

ях быстро, смело и без всяких прово-

лочек. Я человек искренний и от Пу-

тина жду  ответной  искренности [15]. 

Российская масс-медиа отмечала, 

что программа двухдневного офици-

ального визита президента Грузии 

была предельно  насыщена.  Готовность 

нового грузинского лидера к компро-

миссам была продемонстрирована им с 

самого начала. Затрагивая болезнен-

ную для Москвы тему грузино-амери-

канского военного сотрудничества, он 

отметил, что не стоит волноваться из-за 

тридцати американских инструкторов,  

ибо Грузия готова принять и российс-

ких специалистов для обучения гру-

зинских военных. Сотрудничество дол-

жно развиваться, ибо « Грузия – не поле 

битвы между Россией и Соединенными 

Штатами» [16]. 

Российские обозреватели конста-

тировали, что в Москве поверили но-

вому президенту Грузии и устроили 

ему теплый прием. В  Кремле  оценили 

позитивный сигнал Саакашвили, нап-

равленный на возрождение грузино-

российских  отношений. В связи с этим 

Саакашвили  подчеркнул, что в Грузии 

с надеждой смотрят на его приезд в 

Москву и на действия президента Рос-

сии, на конкретные шаги, которые Рос-

сия делает навстречу Грузии [17].  

Политический обозреватель В. Во-

робьев сосредоточил внимание  на том, 

что М. Саакашвили сделал много важ-

ных заявлений. Он сообщил, что его 

страна выступает против размещения 

на своей территории американских во-

енных баз. Тбилиси готов не только ус-

тановить общие с Россией погранзаста-

вы в районе Панкисского  ущелья, но  и  

проводить совместное патрулирование 

района. Президент подчеркнул, что ни 

один грамм  российских  интересов  

отныне  не окажется не учтенным, все 

вопросы будут решены, может быть, не 

сразу, но постепенно. В  свою  очередь, 

В. Путин отметил, что не будет гово-

рить  об исторических корнях, которые 

объединяют русский и грузинский на-

роды, об этом и так много сказано – 
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«…Хочу  лишь  подтвердить, что мы 

испытываем к Грузии и грузинам  осо-

бо теплые чувства». Российские СМИ   

отмечали, что  переговоры в Кремле  

Путина  и  Саакашвили   «…сдвинули с 

мертвой точки практически все спор-

ные вопросы. Президенты договори-

лись возобновить «сочинский процесс»,  

связанный с трехсторонним сотрудни-

чеством  России, Грузии и Абхазии по 

энергетике, возобновлению железнодо-

рожного сообщения и возвращения 

беженцев. Силовым структурам  было 

дано поручение разработать планы 

совместной работы.  После завершения 

формирования правительства Грузии 

военные  ведомства  обсудят параметры 

военного сотрудничества в том числе 

вопросы обучения грузинских военных 

в  российских учебных заведениях [18]. 

По словам министра обороны   С. 

Иванова, Россия готова «на льготных и 

сильно льготных условиях» в рамках 

льгот для стран СНГ обучать грузин-

ских военнослужащих в российских во-

енных вузах, причем обучать «от кур-

сантов до генералов.» Со своей сто-

роны, заместитель руководителя погра-

ничной службы ФСБ генерал-лейте-

нант А. Манилов в интервью РИА «Но-

вости» заявил, что «сегодня мы выво-

дим наше пограничное сотрудничество 

на новый уровень взаимодействия, под-

держания контактов, обмена информа-

цией по вопросам, входящим в их ком-

петенцию - речь идет о нарушения гра-

ницы и о подготовке к незаконному 

переходу госграницы». По вопросу вы-

вода российских баз главной задачей 

являлось проведение  этих  переговоров  

на двусторонней  основе, без какого-ли-

бо вмешательства третьих стран. Пре-

зиденты Грузии и России  дали  указа-

ния военным ведомствам обеих стран  

еще раз обсудить вопросы безопасно-

сти, стоимости и компромиссных сро-

ков вывода. М. Саакашвили подтвер-

дил, что вопрос баз не должен стать ни 

вопросом раздора в отношениях между 

двумя странами, ни «основным вопр-

осом наших отношений в области бе-

зопасности»  [19]. 

Важное внимание уделяла встрече 

М. Саакашвили с В. Путиным  газета 

«Сакартвелос Республика». Главным 

моментам и основным проблемам, зат-

ронутым на саммите, были посвящены 

статьи грузинских журналистов: Г. 

Гамахариа (20), К. Сухоцкого (21), поли-

тиков  и  обозревателей.  

В своем интервью «По следам  ви-

зита» М.Саакашвили  заявил, что в воп-

росе межгосударственных отношений 

отношений между Россией и Грузией 

начался период потепления. В беседе с 

ведущим «Эхо Москвы» А. Венедикто-

вым М. Саакашвили подчеркнул, что 

грузины хотят преодолеть инерцию 

прошлого, дружить с  Россией, и они к 

этому  готовы [22]. 

Российский истеблишмент пози-

тивно оценил тот факт, что первое пос-

ле инаугурации эксклюзивное интер-

вью иностранному агентству М. Саака-

швили дал именно представителю рос-

сийских СМИ –журналистам ИТАР-

Тасс [23]. 

Основные приоритеты новой по-

литической партии Грузии «Нацио-

нальное движение» были озвучены ее 

основателем М. Саакашвили в его речи 

на торжественной церемонии вступле-

ния в должность президента Грузии. 

Президент заявил, что Грузия будет  

стабильным союзником для всех дру-

жественных стран. Она должна сфор-

мироваться, как страна с международ-

ной ответственностью, как достойный 

член международного содружества. 

Грузия  должна стать  государством, ко-

торое, несмотря на сложнейшую геопо-

литическую обстановку, имеет одина-

ково хорошие отношения со всеми сво-

ими соседями,  но в то же  время не 

забывает о возвращении собственного, 

принадлежавшего ей места в европейс-

кой семье, в европейской цивилизации. 

Официальная презентация программы 

партии «Национальное движение»  сос-

тоялась 5 марта 2004 года в Тбилиси. 

Главными целями  программы провозг-
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лашались: восстановление территори-

альной целостности и единства Грузии, 

экономический рост, борьба с корруп-

цией и решение проблемы занятости 

населения.  [24]. 

В качестве основополагающих 

принципов осуществления внешней 

политики в деятельности государствен-

ной власти позиционировались верхо-

венство международного права, после-

довательное выстраивание отношений 

с европейскими странами, с Соединен-

ными Штатами Америки, с Россией, 

странами СНГ, с региональными сосе-

дями и международными организа-

циями. Взаимоотношения со странами 

СНГ и ближнего зарубежья осмыслива-

лись как важное направление грузин-

ской внешней политики. Фокусирова-

ние внимания на стратегическом под-

ходе  к вопросу сотрудничества  с соп-

редельными странами отвечало не 

только неоспоримой логике географи-

ческого соседства, но и закономернос-

тям сложных и противоречивых проце-

ссов, происходивших на постсоветском 

пространстве.  

Представители грузинской поли-

тической мысли, анализируя ситуацию  

поступательного развития государства, 

высказывали мысль о  том, что развитие 

равноправных партнерских отношений 

между Грузией и Россией является обя-

зательным условием международного  

сотрудничества обоих государств, близ-

ких к друг другу по цивилизационным, 

культурным, религиозным парамет-

рам. Улучшение отношений с Россией 

признавалось одним из приоритетов 

внешней политики Грузии.  

Среди российских политиков,  оп-

ределявших политику Москвы, можно 

выделить сторонников  жесткого курса 

защиты  национальных  интересов Рос-

сии в контексте  концепции гегемониз-

ма на постсоветском пространстве, и  

приверженцев либеральной демокра-

тической политики. По мнению профе-

ссора А. Дугина, Москва не имела ино-

го логического выхода из ситуации, 

кроме как сделать из нового президента 

Грузии своего стратегического партне-

ра и союзника, искать взаимопоимания 

на основе рациональных аргументов с 

новым грузинским руководством, спо-

собствовать созданию в Грузии новой 

политической конфигурации, к кото-

рой необходимо подключить различ-

ные силы прогрессивной  ориентации 

[25]. 

Некоторые российские  аналитики 

призывали даже к радикальному изме-

нению политики Москвы в отношении 

Тбилиси. Признавая, что ясно выра-

женная прозападная позиция новой 

грузинской власти представляет потен-

циальную проблему для России и ее 

геополитических интересов, они кон-

статировали, что продолжение жестко-

го курса Москвы вряд ли сможет обе-

спечить долгосрочную лояльность Тби-

лиси. Поэтому либерально настроен-

ные эксперты призывали к проведению  

последовательной дружественной по-

литики в отношении Грузии, ибо по-

добный курс, опирающийся на геогра-

фическую близость и  исторически сло-

жившиеся культурно-цивилизацион-

ные взаимосвязи обеих стран, позволит 

укрепить в регионе позиции России, 

обладающей  рычагами  военно-поли-

тического  и  экономического  влияния,  

на фоне разворачивающегося геополи-

тического соперничества между Моск-

вой и Вашингтоном. 

Однако, несмотря на кажущиеся 

первоначальные подвижки, процесс  

развития сотрудничества не получил 

необходимого развития, ибо  Россия не 

смогла и не захотела отказаться от 

политики диктата и воспринимать Гру-

зию как равного  себе партнера. Кремль  

не устраивала просто нормализация от-

ношений с Тбилиси, там были заинте-

ресованы в восстановлении российс-

кого влияния в Грузии. В Москве исхо-

дили из того, что либо нормализация  

ведет к усилению российского влияния 

в Грузии, либо этой нормализации  не 

будет вообще.  

Российский политический обозре-

ватель С. Бунтман подчеркивал нега-
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тивную направленность российской 

политики по отношению  к Грузии. По 

его мнению, надо было очень поста-

раться, чтобы Грузия «хваталась за кин-

жал при одном  слове  «Россия».  Россия  

вела  себя  с Грузией «не просто грубо, 

еще хуже – по-идиотски: от саперных  

лопаток для неопознанных самолетов, 

от Басаева и Абхазии до аджарских  ко-

миссаров  в  Москве [26].       

Представители «Национального 

движения», безоговорочно признавая 

необходимость восстановления и нор-

мализации отношений с Россией, дек-

ларировали неприемлемость установ-

ления  и  укрепления  двустороннего 

сотрудничества путем отказа от восста-

новления территориальной целостно-

сти страны. Все другие проблемные во-

просы  и  противоречия должны быть 

урегулированы путем переговоров и 

взаимоприемлемых компромиссных ре-

шений.  

Важность сотрудничества Грузии с 

Россией подчеркнул президент США 

Джордж Буш  во  время своего визита в 

Тбилиси в феврале 2004 года. Он счел 

оправданным тот факт, что М. Саака-

швили до визита в Вашингтон поехал в 

Москву для встречи с президентом В. 

Путиным, ибо проблеме урегулирова-

ния отношений с Россией «придается 

первостепенное значение». После визи-

та Дж. Буша в Грузию М. Саакашвили 

заявил, что начинается новый этап вза-

имоотношений Грузии с Соединенны-

ми Штатами [27]. 

 

Внешнеполитические  приоритеты   

«Национального  движения»  

и  других политических  партий  

Грузии 

                       

Сотрудничество с США и стремле-

ние к европейской интеграции стали 

основными внешнеполитическими  

приоритетами программы партии «На-

циональное движение» и властей Гру-

зии. В своем выступлении в Страсбурге 

на сессии Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы, которое явилось пер-

вым официальным зарубежным визи-

том М. Саакашвили  после  его  вступ-

ления в должность президента, он от-

метил, что страна  начинает интегри-

роваться в Евросоюз. Грузия может 

стать частью Европы и внесет сущест-

венный вклад в ее стабильность [28]. 

В июне 2004 года Грузия приняла 

участие в Политике новых соседей, оце-

нив ее позитивные аспекты. Эта поли-

тика предлагает постепенную интегра-

цию в рынок Евросоюза, изменившую-

ся и увеличенную помощь европейских 

стран, участие в трансевропейских  

программах и проектах, а также  возро-

сшую роль ЕС в урегулировании регио-

нальных конфликтов.  

Некоторые грузинские политологи 

высказывали соображения о том, что 

вряд ли Грузия будет интегрирована в 

Европейский Союз без интеграции со-

седей, так как ЕС предпочитает регио-

нальный подход к интеграции. Для 

Грузии более выгодным может стать 

путь редефениции и сближения через 

регион Черного моря. Для этого не-

обходимо углублять отношения с Чер-

номорскими государствами (Турция, 

Болгария, Румыния, Молдова и Украи-

на). Такая редифиниция поможет соз-

дать представление о Грузии как о  ев-

ропейской стране. Для этого она долж-

на ускорить реформы и процесс сбли-

жения с европейскими стандартами пу-

тем имплементации Европейского за-

конодательства и с помощью стран-

лоббистов [29]. 

Грузия взяла курс на вступление в 

Североатлантический альянс, ибо осоз-

навала, что НАТО принадлежит важная 

роль в процессе формирования буду-

щей политической архитектуры Евро-

пы, ее внутренней консолидации, поэ-

тому является закономерным желание 

посткоммунистических государствстать 

членом альянса. Соответственно эти го-

сударства, нацеленные на интеграцию 

с Западом, одновременно намерены  

вступить в Европейский Союз ради обе-

спечения своего пребывания в едином 
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демократическом, правовом, экономи-

ческом и  оборонном  пространстве.        

Грузинская политическая мысль 

позитивно оценивала долгосрочные 

стратегические цели Североатлантиче-

ского альянса: непосредственное учас-

тие в решении  кардинальных проблем 

войны и мира, обеспечение всеобщей 

безопасности, сохранение стабильнос-

ти, развитие сотрудничества, разреше-

ние противоречий в международных 

отношениях. Для НАТО показателен 

широкий диапазон геополитических 

интересов, особенно в конфликтоген-

ных и потенциально опасных районах 

всего евразийского пространства. Прет-

ворялась в жизнь тактически разрабо-

танная стратегия НАТО,  предусматри-

вавшая выход за пределы ограничен-

ной «зоны ответственности» как актив-

ной силы, противодействующей расп-

ространению международного терро-

ризма. Расширение НАТО было приз-

вано способствовать созданию условий 

для развития демократических  преоб-

разований широкого спектра в Цент-

ральной и Восточной Европе.  

Важно отметить, что НАТО, декла-

рируя свои долгосрочные приоритеты 

и потенциальное расширение своего  

влияния, призывало новых союзников  

не к наращиванию вооружений, а к со-

кращению старых военных систем вре-

мен холодной войны в пользу меньших 

и более мобильных образований, при-

емлемых для управления кризисами и 

проведения  миротворческих миссий.  

В программе «Единого националь-

ного движения» на парламентских вы-

борах 2008 года основополагающими 

принципами деятельности партии бы-

ли провозглашены безопасность, ини-

циатива, единство. Проблемы внешне-

политической ориентации рассматри-

ваются в тесной, органической связи с 

проблемами обеспечения безопаснос-

ти. В  данном контексте декларируется  

необходимость постоянной работы над 

усилением грузинской армии и подго-

товкой к вступлению в НАТО. Подчер-

кивается важнейшая задача -  возвраще-

ние  в  правовое  поле Грузии Абхазии 

и Цхинвальского региона и продолже-

ние  строительства единой, свободной 

от  бедности Грузии вместе с  абхазами  

и  осетинами [30] 

В предвыборной программе пар-

тийного блока «Правый альянс», «То-

падзе – «Промышленники» фактически 

не уделялось внимания проблемам вне-

шнеполитической ориентации. В прог-

рамме указывалось, что на данном эта-

пе Грузии нужна такая власть, которая 

сможет проанализировать и оценить 

существующее положение, вовлечь пат-

риотов и компетентных людей в управ-

ление страной и определить конкрет-

ные пути выхода из кризиса. Только 

альтернативно мыслящее правительст-

во и ответственный перед народом 

парламент смогут создать стратегию 

правильного развития и обеспечить по-

строение сильного современного госу-

дарства. В центре внимания блока бы-

ли проблемы экономики, ибо первосте-

пенным ориентиром партийного блока 

являлось улучшение социально – эконо-

мического положения страны путем ра-

звития национальной экономики, про-

мышленности и сельского хозяйства. 

В программе констатировалось,  

что урегулирование этнических конф-

ликтов является важнейшей проблемой  

для  развития  страны.  В этом вопросе, 

наряду с дипломатическими и военны-

ми  ресурсами,  необходимо  осознание  

того факта, что возвращение потерян-

ных территорий сможет осуществить  

только экономически сильное государ-

ство. Исходя из этого, важное  значение 

приобретает осуществление интегра-

ционных проектов с Абхазией и Цхин-

вальским регионом [31].   

В программе блока «Традициона-

листы», «Наша Грузия» и «Партия жен-

щин» провозглашается, что восстанов-

ление территориальной целостности 

Грузии является первостепенной зада-

чей, стоящей перед страной, и излага-

ется видение путей решения пробле-

мы. Приоритетами внешнеполитичес-

ких взаимоотношений должны быть га-
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рантии  обеспечения  территориальной 

целостности страны и региональной 

безопасности. Представители  полити-

ческого блока полагали,  что в решении 

данной проблемы не следует полагать-

ся на Соединенные Штаты и НАТО, 

ибо ориентация на них себя не оправ-

дала. Следует  официально обратиться 

к России  с вопросом о том, откажется 

ли она от политической поддержки са-

мопровозглашенных территорий в слу-

чае объявления Грузией  нейтралитета. 

В  случае  положительного  ответа сле-

дует провести всенародный референ-

дум по этому вопросу. При этом приз-

навалась необходимость развития сот-

рудничества с США, европейскими стр-

анами и постсоветскими государства-

ми. 

Представители христианско-демо-

кратической партии подчеркивали не-

обходимость внесения перемен в эко-

номическую  политику,  в  социальную 

сферу, в систему образования, в соци-

альную сферу, в деятельность  органов  

внутренних дел и обороны. Рассматри-

вая проблемы внешней политики,  хри-

стиан – демократы полагали, что вступ-

ление Грузии в НАТО, в Евросоюз  или 

какую-либо иную политическую, эко-

номическую или военную международ-

ную организацию не  должно являться 

самоцелью, а служить лишь средством, 

которое  поможет стране в обеспечении 

безопасности, в деле укрепления демо-

кратии и экономическом процветании.      

Выводы: Анализ позиций грузин-

ских политических партий по вопросам 

внешнеполитической ориентации Гру-

зии свидетельствует о том, что полити-

ческий спектр в период до августовской 

войны позитивно оценивал возмож-

ность установления дружественных 

взаимосвязей с Россией, и Москва, в  

свою очередь, заявляла о своем стрем-

лении к двустороннему сотрудничест-

ву. Ориентация на вступление в меж-

дународные организации не была до-

минирующей, однако после наруше-

ний Москвой заключенных соглаше-

ний, интеграция Грузии в западное де-

мократическое  сообщество постепенно 

приобретало важное значение, доказы-

вала  свою востребованность и станови-

лась приоритетной в развитии грузин-

ской политической мысли. 
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საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემები  

2003-2004 წლებში 

(პოლიტიკური პარტიების პროგრამების მიხედვით) 
 

რეზიუმე 
      

კვლევა  იყენებს  პოლიტიკური  პარტიების  თეორიას,  რომელიც  მოიცავს  პოლი-

ტიკური პარტიების ფორმირების, ფუნქციონირებისა და განვითარების კანონზომიე-

რებას და მექანიზმს, განსაზღვრავს მათ ადგილს და როლს საზოგადოებრივ-პოლი-

ტიკურ ცხოვრებაში. კვლევის მეთოდოლოგია ავლენს პოლიტიკური პარტიების სა-

ხელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან ურთიერთქმედების მექანიზმს, პარტიულ-

პოლიტიკური გადაჯგუფებების დინამიკას და მათი საპარლამენტო საქმიანობის  

პრაქტიკას.  

თავისი ადგილის ძებნამ გეოპოლიტიკური კოორდინატების სისტემაში საქართვე-

ლოს სახელმწიფოებრიობის სტრატეგიული განვითარების ინტერესებში განსაზღვრა  

პარტია „ერთიანი  ნაციონალური  მოძრაობის“  ჩამოყალიბება  და  განვითარება. ამ პო-

ლიტიკურმა ძალამ შეძლო ქართული საზოგადოების და ხალხის მასის უკმაყოფი-

ლების ტრანსფორმირება ორგანიზებულ და გავლენიან პოლიტიკურ ძალად, აგრეთვე 

განახორციელა მონოკლანური  ბიუროკრატიის მიერ ხელისუფლების ხელში ჩაგდების  

თავიდან აცილება. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მთავარ მიზნად აღიარებული 
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იყო საქართველოს ერთიანობისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. საქართვე-

ლოს ხელისუფლება საგარეო პოლიტიკის დარგში შემდეგ საფუძემდებლო პრინციპებს 

ემყარებოდა: საერთაშორისო სამართლის უზენაესობა, ევროპულ ქვეყნებთან, ამერიკის 

შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრო-

ბის წევრებთან, რეგიონულ მეზობლებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თა-

ნასწორუფლებიანი ურთიერთობის განვითარება. 
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ნუგზარ დურმიშიძე 
 

ამერიკის შეერთებული შტატები და 

საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი 

 

საქართველოს მიერ დამოუკიდებ-

ლობის მეორედ მოპოვების შემდეგ, რო-

მელიც გასული, XX საუკუნის დამლევს 

მოხდა, ქართველი ხალხისა და მისი ხე-

ლისუფლების წინაშე მთელი სიგრძე-

სიგანით დადგა ახალ საერთაშორისო 

რეალობაში, ახალი მსოფლიო წესრიგის 

ფორმირების პირობებში სახელმწიფოებ-

რიობის შენარჩუნების, განმტკიცებისა 

და თვითდამკვიდრების საკითხი. ამ ამო-

ცანის წარმატებით შესრულება მხოლოდ 

საკუთარი ძალებითა და საშუალებებით, 

საქართველოს სამწუხაროდ არ შეუძლია, 

ისევე როგორც არცერთ ჩვენსავით პატა-

რა ახალგაზრდა სახელმწიფოს არ ძა-

ლუძს ამის გაკეთება გლობალიზაციის, 

„საინფორმაციო წარღვნის“ და გავლენის 

სფეროების ხელახალი გადანაწილების 

ეპოქაში, როდესაც ვისიმე ეროვნული 

ინტერესები „ხურდადაც“ არ მოიაზრება.  

ასეთ დროს რეალური საერთაშორი-

სო თანადგომის, მძლავრი და საიმედო 

მოკავშირეებისა და მფარველების გარე-

შე, ალბათ არაერთ ჩვენზე დიდ სახელ-

მწიფოსაც გაუჭირდებოდა არსებობა. ამ-

დენად, მეტად მნიშვნელოვანია ჩამოყა-

ლიბება საგარეო პოლიტიკური ორიენ-

ტაციის საკითხში. პრიორიტეტების გან-

საზღვრა, მოკავშირეთა ძიება და რაც შე-

იძლება „მცირე ბოროტების“ არჩევა პო-

ტენციურ პროტექტორებთან მიმართება-

ში.  

აქ შეცდომის დაშვების უფლება არა-

ვის აქვს, ვინაიდან ერთი შეხედვით პა-

ტარა ლაფსუსიც შესაძლოა გამოუსწორე-

ბელი, საბედისწერო აღმოჩნდეს და ძა-

ლიან ძვირი დაუჯდეს ქვეყანას. 

დღეისათვის ჩვენი ქვეყნის მთავარ 

საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს წარ-

მოადგენს ინტეგრაცია ევროპულ და ევ-

როატლანტიკურ სტრუქტურებში, ანუ 

ვექტორი ნატო-ს და ევროკავშირის მი-

მართულებით, თუმცაღა არც რუსეთთან 

დაძაბული ურთიერთობის ნორმალიზა-

ციაა ნაკლებმნიშვნელოვანი, რადგან ამის 

გარეშე უაზრობაა საქართველოს ეროვ-

ნულ უშიშროებაზე სერიოზული საუ-

ბარიც კი. მაგრამ ნატო-სა და ევროკავ-

შირში ინტეგრაცია ამ უშიშროების ერთ-

ერთი უმთავრესი გარანტი გახლავთ რა-

მაც საქართველოს ნორმალური, მშვიდო-

ბიანი განვითარება და წარმატებულ სა-

ხელმწიფოდ გადაქცევა უნდა განაპირო-

ბოს ამ ეტაპზე და საკმაოდ ხანგრძლივი 

პერსპექტივით;  

ყოველ შემთვევაში, იქამდე მაინც, 

სანამ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი იმ-

პერიულ ამბიციებს, შოვინისტურ ქედ-

მაღლობასა და „დიადი წარსულის“ ნოს-

ტალგიას არ შეელევა. ამ სტრატეგიული 

მიზნის განხორციელების გზაზე საქართ-

ველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური 

სპექტრის უმეტესი ნაწილი, მთავარ მო-

კავშირედ ამერიკის შეერთებულ შტა-

ტებს მოიაზრებს, რაც სავსებით ლოგი-

კურია, რადგან მსოფლიო კომუნისტური 

სისტემის კრახისა და საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ ამერიკა ერთადერთ 

გლობალურ ზესახელმწიფოდ რჩება 

ჯერჯერობით და მის პოზიციას უმრავ-

ლეს შემთხვევებში გადამწყვეტი მნიშვ-

ნელობა აქვს.  

მთავარია ზუსტად განისაზღვროს 

თუ რამდენად ემთხვევა ვაშინგტონის 

სტრატეგიული ინტერესები მოცემულ 

ისტორიულ მომენტში ჩვენი ქვეყნის 

ეროვნულ ინტერესებს, ვინაიდან მოკავ-

შირეობისთვის მარტო სურვილი არ კმა-

რა, თუ ინტერესთა თანხვედრას არა აქვს 

ადგილი. სხათა შორის, ამ ფაქტორის გა-

უთვალისწინებლობას არაერთხელ მიუყ-

ვანია საქართველო ნაციონალურ კატას-

ტროფამდე. 

მეოცე საუკუნის ისტორიას საქართ-

ველოს „პირველი დამოუკიდებლობაც“ 

ახსოვს. ეს იყო 1918-1921 წლების პირვე-

ლი რესპუბლიკა, რომლის წარმოშობაც 

მრავალწილად რუსეთის ბოლშევიკური 
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გადატრიალებისა და ბრესტის კაპიტუ-

ლაციის შედეგად შექმნილმა ობიექ-

ტურმა გარემოებებმა განაპირობეს. 117 

წლის იძულებითი „შესვენების“ შემდეგ, 

საქართველომ დაიბრუნა ეროვნული თა-

ვისუფლება და სახელმწიფოებრივი და-

მოუკიდებლობა. მაგრამ იგი სამწუხა-

როდ, ერთობ ხანმოკლე გამოდგა და უმ-

თავრესად სწორედ იმ მიზეზით, რომ 

ყველაზე კრიტიკულ მომენტში ქვეყანა 

კვლავ მარტოდმარტო დარჩა ბევრად 

აღმატებული მტრული ძალის – ამჯერად 

საბჭოთა რუსეთის პირისპირ. ეს კი იმას 

ნიშნავს, რომ მსოფლიოს მაშინდელი 

„მამები“ არცთუ ძალიან იყვნენ დაინ-

ტერესებული კავკასიის რეგიონით, და 

მათ შორის საქართველოთი; ყოველ 

შემთხვევაში, იმდენად არა, რომ მის გამო 

რუსეთთან ღია კონფრონტაციაზე წასუ-

ლიყვნენ. არც I მსოფლიო ომის შემდ-

გომი ობიექტური რეალობა იძლეოდა 

ამის შესაძლებლობას, ანუ ეს ის შემთხ-

ვევა გახლდათ, როდესაც „ამაქვეყნის 

ძლიერთა“ ინტერესები არ შეესაბამე-

ბოდა ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერე-

სებს, ხოლო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

როლი საქართველოს გაწირვაში ამერი-

კის მაშინდელმა პოზიციამაც ითამაშა. 

დამოუკიდებლობის გამოცხადების 

შემდეგ, პირველი რესპუბლიკისთვის 

აუცილებელი გახდა პროგერმანული 

ორიენტაციის არჩევა. ეს საჭირო იყო 

როგორც საბჭოთა რუსეთის, ისე თურ-

ქეთის გასანეიტრალებლად, რომელიც 

ბრესტის ზავით მიცემულ ტერიტორიებს 

(ბათუმის, ყარსის და არტაანის ოლქები) 

აღარ სჯერდებოდა, ახალციხეს და ახალ-

ქალაქსაც მოითხოვდა და ალბათ სრუ-

ლიად საქართველოს ოკუპაციაზეც არ 

იტყოდა უარს, თუკი ამ გზაზე სერიო-

ზულ წინააღმდეგობას არ შეხვდებოდა. 

გერმანია კი იმ დროისათვის ჯერ კიდევ 

ევროპის უძლიერეს სახელმწიფოს წარ-

მოადგენდა სამხედრო თალსაზრისით. 

ის ამავდროულად რუსეთზე გამარჯვე-

ბულ მხარეს და ოსმალეთის იმპერიის 

„უფროს პარტნიორს“ წარმოადგენდა, 

რომელსაც სულაც არ აწყობდა თავის მო-

კავშირის პოზიციების ზედმეტად გაძ-

ლიერება კავკასიაში, რადგან ამ რეგიო-

ნით თვითონაც არანაკლებად იყო დაინ-

ტერესებული.  

სწორედ გერმანიის არსებითმა ჩარე-

ვამ შეაჩერა თურქეთის აგრესია და იძუ-

ლებული გახადა „კანონით მინიჭებული“ 

ტერიტორიით დაკმაყოფილებულიყო. 

ასე რომ, სავსებით ბუნებრივი იყო საქარ-

თველოს სოციალ-დემოკრატიული მთავ-

რობის გადაწყვეტილება – კავშირი კაი-

ზერის გერმანიასთან. 

პირველ მსოფლიო ომში გერმანიისა 

და მისი მოკავშირეების დამარცხების 

შემდეგ ნოე ჟორდანიას მთავრობა იძუ-

ლებული გახდა შეეცვალა საგარეო პო-

ლიტიკური ორიენტირი და გამარჯვე-

ბულ სახელმწიფოთა ბლოკზე – ანტან-

ტაზე აერო კურსი.  

სამხრეთ კავკასიის და მათ შორის 

საქართველოს კურატორობა ინგლისმა 

აიღო საკუთარ თავზე. ახლა მთავარი 

იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის 

საერთაშორისო აღიარება, უწინარეს ყოვ-

ლისა მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოე-

ბის მიერ, მაგრამ ეს უკანასკნელნი არც-

თუ ძალიან ჩქარობდნენ ამის გაკეთებას. 

ბრიტანეთი და საფრანგეთი პირველ 

აღიარებას ყოფილი მეტროპოლიისაგან – 

რუსეთისაგან ელოდნენ, ხოლო ამერიკის 

შეერთებული შტატები საერთოდ არ 

ცნობდნენ საქართველოს დამოუკიდე-

ბელ სახელმწიფოდ და იგი რუსეთის 

განუყოფელ ნაწილად მიაჩნდათ. 

არ შეიძლებოდა გაოცება არ გამოე-

წვია ამერიკის და პირადად პრეზიდენტ 

ვ. ვილსონის ესოდენ ნეგატიურ დამო-

კიდებულებას საქართველოს სახელმწი-

ფოებრიობისადმი. საინტერესოა ამას 

რით ასაბუთებდნენ: 

1920  წლის 20 აგვისტოს, იტალიის 

ელჩს ვაშინგტონში რონალდო რიჩის გა-

დაეცა აშშ სახელმწიფო მდივნის ბეინ-

ბრიჯ კოლბის ნოტა, სადაც ნათქვამია 

„...შეერთებულმა შტატებმა უარი თქვა 

მოეწონებინა პარიზის უმაღლესი საბჭოს 

(საუბარია ანტანტის საბჭოზე – ნ.დ.) გა-

დაწყვეტილება ეგრეთწოდებული რეს-

პუბლიკების – საქართველოსა და აზერ-

ბაიჯანის ცნობის შესახებ და მისცა ამ 

თვალსაზრისით ინსტრუქცია თავის წარ-

მომადგენელს სამხრეთ რუსეთში ნიუ-

ტონ მაკკელის ...“. 
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ნოტაში განმარტებულია საქართვე-

ლოს სახელმწიფოებრივი სუვერენიტე-

ტისადმი უარყოფითი დამოკიდებულე-

ბა: აშშ რუსეთის „დაქუცმაცების“ წი-

ნააღმდეგია, რადგან ეს ერთის მხრივ 

გამოიწვევს ეკონომიკურ დასუსტებას, 

ანარქიას და კიდევ უფრო მეტ სიღატაკეს 

და მეორეს მხრივ, ხელს შეუწყობს რუ-

სეთში ბოლშევიკური რეჟიმის განმტკი-

ცებას და გაძლიერებას. 

აქვე წარმოდგენილია საქართველო-

ში მოღვაწე ამერიკელთა დასკვნები: „სა-

მივე რესპუბლიკის მთავრობები განიხი-

ლება, როგორც აბსოლუტურად არადა-

მაკმაყოფილებელი დასავლური თვალ-

საზრისით; კერძოდ, საქართველოში შე-

ინიშნება ბოლშევიზმის გავლენა...“.  

აქ ალბათ, იგულისხმებოდა საქართ-

ველოს მაშინდელი მთავრობის გარკვეუ-

ლი ურთიერთობა მესამე, კომუნისტურ 

ინტერნაციონალთან. აშშ-ს ადმინისტრა-

ცია თვლიდა, რომ „რუსეთის საზღვრებ-

ში უნდა შევიდეს მთელი ყოფილი იმ-

პერია გარდა ფინეთის, პოლონეთის ეთ-

ნიკური ტერიტორიის და ასევე იმ ტე-

რიტორიებისა, რომლებიც შემდგომ ხელ-

შეკრულებით სომხეთის სახელმწიფოს 

უნდა შეუერთდეს. ამ ხალხების მისწრა-

ფება დამოუკიდებლობისაკენ კანონიე-

რია; ყველა ისინი ძალით იქნენ ანექსირე-

ბული რუსეთის მიერ.“ აქ კი შევეცდები 

შეძლებისამებრ გავაანალიზო და შევა-

ფასო ამერიკული მხარის არგუმენტები: 

დავიწყოთ იმით, რომ მათი აზრით, 

საქართველოში იგრძნობოდა ბოლშევი-

კური გავლენა, ხოლო რუსეთის იმპე-

რიის დაშლა ბოლშევიზმის გაძლიერებას 

შეუწობს ხელს. აქ ალბათ იმას გულისხ-

მობდნენ, რომ დასავლეთის მხრიდან 

ცენტრიდანული ძალებისა და დეზინ-

ტეგრაციული პროცესების მხარდაჭერა 

დიდი სტიმული იქნებოდა რუსული ნა-

ციონალიზმის „აფეთქებისა და ანტიდა-

სავლურ განწყობათა გაღვივებისათვის, 

ბოლშევიკები კი რუსი ხალხის თვალში 

ეროვნულ გმირებად წარმოჩნდებოდნენ, 

რომლების იბრძოდნენ „დედა რუსეთის“ 

მთლიანობის გადასარჩენად. ამ მოსაზ-

რებებში, რა თქმა უნდა, არის ლოგიკის 

წილი, მაგრამ ძნელია არ დეჭვდე მათ სე-

რიოზულობასა და თუნდაც გულწრ-

ფელობაში, როდესაც იქვე იმპერატიული 

და უაპელაციო ტონით აცხადებენ, რომ 

დამოუკიდებლობის უფლება მხოლოდ 

ფინეთს, პოლონეთსა და სომხეთს ჰქონ-

დათ და ამას ამყარებდნენ „შეუვალი“ 

მტკიცებულებით, რომ აღნიშნული ერე-

ბის მისწრაფება დამოუკიდებლობისაკენ 

სავსებით კანონიერი იყო, რადგან ისინი 

ძალით იყვნენ ანექსირებული რუსეთის 

მიერ. 

საინტერესოა, თუ რუსეთის სახელ-

მწიფოს „დაქუცმაცება“ არ სურდათ იქ 

ბოლშევიზმის პოზიციების შესაძლო გაძ-

ლიერების გამო, განა ფინეთის, პოლო-

ნეთისა და სომხეთის გამოყოფა სწორედ 

„დაქუცმაცებისკენ“ გადადგმული ნაბი-

ჯი არ იქნებოდა? ან იქნებ ხსენებული 

ქვეყნები იმდენად უმნიშვნელო იყვნენ 

რუსული იმპერიული ნაციონალიზმის-

თვის, რომ მათი სეცესია დანაკარგადაც 

არ ითვლებოდა? თან მათ დამოუკიდებ-

ლობის უფლება ჰქონდათ იმის გამო რომ 

თავისი სურვილის წინააღმდეგ იყვნენ 

ანექსირებული. გამოდის, რომ საქართვე-

ლომ 1801 წელს ნებაყოფლობით თქვა 

უარი საკუთარ სახელმწიფოებრიობაზე 

და უპირობოდ დათანხმდა იმპერიაში 

სრულ ინკორპორაციას, რასაც გეორგიევ-

სკის ტრაქტატი ნამდვილად არ ითვა-

ლისწინებდა, ხოლო სამეფო დინასტიის 

გაუქმებაზე გიორგი XII-ს დამატებით: 

თხოვნა-მიმართვაშიც“ კი არ ყოფილა 

საუბარი ქართული ეკლესიის ავტოკეფა-

ლიის მოსპობაზე რომ აღარაფერი ვთქ-

ვათ. ვერც იმ აზრს გავიზიარებთ, რომ I 

რესპუბლიკის მთავრობა ბოლშევიკებს 

თანაუგრძნობდა, რადგან მეტწილად 

სწორედ ბოლშევიკების მიმართ უნდობ-

ლობისა და მიუღებლობის შედეგი იყო 

1918 წლის 26 მაისის აქტი. 

მაგრამ თუ გავიხსენებთ საქართვე-

ლოს სოციალ-დემოკრატიული მთავრო-

ბის პოლიტიკური ქცევის ზოგიერთ ას-

პექტს, იქნებ ძალიან გასაკვირადაც აღარ 

მოგვეჩვენოს ვაშინგტონის ნეგატიური 

პოზიცია ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებ-

ლობის საკითხისადმი. ქართველი სო-

ციალ-დემოკრატების, ე.წ. მენშევიკების 

ცალსახად მარქსისტული იდეოლოგია 

და განწყობილება, თუნდაც „ზომიერი 

მემარცხენე“ მიმდინარეობისა, სადავო არ 
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გახლავთ. ცნობილი იყო ასევე, მმართ-

ველი პარტიის გარკვეული სიმპატიები 

III ინტერნაციონალისადმი. ახლა კი 26 

მაისის აქტის ზოგიერთ პასაჟს გადავხე-

დოთ: 

„... მეთვრამეტე საუკუნის დასას-

რულს ყოველი მხრივ მტრისაგან შევი-

წროვებული საქართველო თავისი ნებით 

შეუერთდა რუსეთს იმ პირობით, რომ 

რუსეთი ვალდებული იყო საქართველო 

გარეშე მტრებისაგან დაეცვა. 

რუსეთის დიდი რევოლუციის 

მსვლელობამ რუსეთში ისეთი შინაგანი 

წყობილება შექმნა, რომ მთელი საომარი 

ფრონტი სრულიად დაიშალა და რუსის 

ჯარმაც დატოვა ამიერკავკასია. 

დარჩნენ რა თავისი ძალღონის ამ-

არა, საქართველომ და მასთან ერთად 

ამიერკავკასიამ, თავს იდვეს საკუთარი 

საქმეების გაძღოლა და პატრონობა და 

შესაფერი ორგანოებიც შექმნეს, მაგრამ 

გარეშე ძალთა ზეგავლენით ამიერკავკა-

სიის ერთა შემაერთებელი კავშირი და-

ირღვა და ამით ამიერკავკასიის პოლი-

ტიკური მთლიანობა დაიშალა. 

ქართველი ერის დღევანდელი 

მდგომარეობა მოითხოვს, რომ საქართვე-

ლომ საკუთარი სახელმწიფოებრივი 

ორგანიზაცია შექმნას.“ 

აღნიშნული აქტი დაეგზავნა მსოფ-

ლიოს ყველა წამყვან სახელმწიფოს და 

მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტა-

ტებს. ზემოთ მოყვანილი სტიქონების წა-

კითხვის შემდეგ, ცხადია ძალიან გაჭირ-

დებოდა იმის დაჯერება, რომ საქართვე-

ლო თავის დროზე საკუთარი ნებით არ 

გამხდარა რუსული გუბერნია და ან ახლა 

არ მისტიროდა ქვეყნიდან იძულებით 

წასულ რუსეთის ჯარებს, ან ე.წ. ამიერ-

კავკასიის ფედერაციას – ამ ყოვლად ეფე-

მერულ, უმაქნის და შინაგანი წინააღმდე-

გობებით სავსე წარმონაქმნს, რომლის ჩა-

ნასახშივე იდო დაშლის მექნიზმი. 

საერთოდ, ამ ტექსტით ძნელი გასაგებია, 

რას განიცდიდა პირველი რესპუბლიკის 

მთავრობა საქართველოს დამოუკიდებ-

ლობის გამო – სიხარულს თუ სინანულს. 

ასე რომ, ვფიქრობთ, არცთუ ძლიერ 

მოკლებულია ლოგიკას ამერიკის შეერ-

თებული შტატების მაშინდელ ლიდერთა 

მოსაზრებები და დასკვნები. გასათვა-

ლისწინებელია აგრეთვე ამერიკისა და 

მეფის რუსეთის მეგობრულ ურთიერ-

თობათა საუკუნოვანი ტრადიცია, განსა-

კუთრებით რუსეთის იმპერიის „რაინ-

დული“ ჟესტები ამერიკის ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი და სამოქალაქო 

ომების დროს, როდესაც ეკატერინე II-მ 

უარი უთხრა ინგლისის მეფე გეორგ III-ს 

სამხედრო თანადგომაზე, ხოლო ალექ-

სანდრე II-მ თავისი სამხედრო-საზღვაო 

ფლოტი მიაშველა პრეზიდენტ ლინ-

კოლნს, შემდეგ კი, რომ იტყვიან, ჩალის 

ფასად მიჰყიდა ალიასკა ამერიკელებს. 

თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 

მხოლოდ ამ ისტორიული სენტიმენტე-

ბის გამო ეთქვა ვ. ვილსონის ადმინისტ-

რაციას საქართველოს აღიარებაზე უარი. 

1991 წლის 9 აპრილს, საქართველომ 

XX საუკუნეში მეორედ გამოაცხადა სა-

ხელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის აქტის 

საფუძველზე, მაგრამ პრეზიდენტ ზვიად 

გამსახურდიას მთავრობის მიერ მიღებუ-

ლი 9 აპრილის დეკლარაცია ნაკლებად 

წააგავდა 26 მაისის აქტს; მისი პათოსი 

გაცილებით მეტად შეესაბამებოდა იმ 

უდიდეს მოვლენას ერის ცხოვრებაში, 

რომელსაც დამოუკიდებლობის აღდგენა 

ჰქვია. ამ მოვლენიდან მალე დაიშალა 

საბჭოთა კავშირი, რამაც კიდევ უფრო 

შეუწყო ხელი ყოფილი საბჭოთა რესპუბ-

ლიკების, მათ შორის საქართველოს, სუ-

ვერენულ სახელმწიფოებად ტრანსფორ-

მაციის პროცესის შეუქცევადობას. 

ამ შემთხვევაში საერთაშორისო აღი-

არებამ არ დააყოვნა. საქართველოს და-

მოუკიდებლობა როგორც დე ფაქტო, ისე 

დე იურე, ცნო მსოფლიოს ყველა წამყ-

ვანმა სახელმწიფომ (მათ შორის ამერი-

კამ) და საერთაშორისო ორგანიზაციამ.  

აღსანიშნავია, რომ 1992 წელს თბი-

ლისში ერთ-ერთი პირველი ამერიკის 

შეერთებული შტატების საელჩო გაიხსნა, 

რაც იმის მაჩვენებელი იყო, რომ ამჯე-

რად, აშშ-ს პოზიციას საერთო აღარაფერი 

ჰქონდა 70 წლის წინანდელ პოზიციას-

თან. 

დამოუკიდებლობის პირველ წლებ-

ში გადატანილი შიდა კონფლიქტების, 

პოლიტიკური კატაკლიზმებისა და ტე-

რიტორიული დანაკარგების მიუხედა-
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ვად, რომლებმაც დროებით ისევ რუსე-

თისაკენ მიმართა საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკური ვექტორი, ქვეყანამ მოა-

ხერხა გამხდარიყო საერთაშორისო სა-

მართლის სრულუფლებიანი სუბიექტი 

და გაწევრიანებულიყო ისეთ მნიშვნე-

ლოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებში, 

როგორიცაა გაერო, ეუთო, ევროპის საბ-

ჭო, ნატოსთან არსებული ევროატლან-

ტიკური პარტნიორობის საბჭო და მსოფ-

ლიო სავაჭრო ორგანიზაცია. უნდა აღი-

ნიშნოს ამერიკის ქმედითი დახმარება 

ჩვენთვის ყველაზე კრიტიკულ პერი-

ოდში აფხაზეთის ტრაგედიის, სამოქა-

ლაქო ომისა და ადმირალ ბალტინის 

„მესიანისტური“ ექსპედიციის შემდეგ, 

როდესაც რუსეთის გეგმით გათვალისწი-

ნებული იყო მთელი დასავლეთ საქარ-

თველოს ფაქტობრივი ოკუპაცია, ანუ 

ვაზიანის, ბათუმის, გუდაუთისა და 

ახალქალაქის გარდა, სამხედრო ბაზების 

განლაგება სამეგრელოში, გურიასა და 

ქვემო იმერეთში. საბოლოოდ კი ქვეყნის 

რამდენიმე ნაწილად დაშლა იყო გაან-

გარიშებული და ყველაფერი ამისთვის 

კეთდებოდა. მაგრამ მოხდა ერთი შეხედ-

ვით ფრიად უცნაური რამ: რუსეთმა 

მალე გაიყვანა ჯარები დასავლეთ საქარ-

თველოდან და მხოლოდ გუდაუთის, ბა-

თუმის, ახალქალაქისა და ვაზიანის ბა-

ზებს დასჯერდა, რითაც, შეიძლება ითქ-

ვას, საქართველო „ბელორუსიზაციას“ 

ანუ ფაქტობრივ ანექსიას გადაურჩა. თუ 

რატომ მოხდა ასე, დღემდე გასაიდუმ-

ლოებულია აშშ-ს სახელმწიფო დეპარ-

ტამენტის მიერ.  

დღევანდელი საერთაშორისო რეა-

ლიებიდან გამომდინარე, საქართველოს 

მთავარ საგარეო პოლიტიკურ პრიორი-

ტეტს შეადგენს ინტეგრაცია ნატო-ში და 

ევროკავშირში. ევროკავშირის შექმნის 

საფუძველი თავის დროზე, საერთო ეკო-

ნომიკური ინტერესები იყო და ამდენად, 

ეს ორგანიზაცია შეიქმნა, როგორც ერთი-

ანი ეკონომიკური სივრცის მქონე რეგიო-

ნული გაერთიანება, მაგრამ შემდეგ ევ-

როკავშირმა გარკვეული ტრანსფორმაცია 

განიცადა და დღეისათვის ის ზენაციონა-

ლურ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ფი-

ნანსურ ორგანიზაციას წარმოადგენს.  

ცხადია, მასში გაწევრიანება მეტად 

სასურველია და ჩვენი ერთ-ერთი სტრა-

ტეგიული მიზანიც ეს გახლავთ, მაგრამ 

უპირველესი, ანუ შედარებით სწრაფად 

გადასაწყვეტი ამოცანა ნატო-ში ინტეგრა-

ციაა, ვინაიდან ჩრდილოატლანტიკური 

სახელშეკრულებო ორგანიზაცია სამხედ-

რო-პოლიტიკურ ბლოკს წარმოადგენს, 

რომლის წესდებითაც თავდასხმა ალიან-

სის წევრ ნებისმიერ ქვეყანაზე განიხი-

ლება როგორც თავდასხმა მთელ ალიანს-

ზე, რომლის ყველა წევრი ვალდებულია 

სამხედრო დახმარება აღმოუჩინოს აგრე-

სიის მსხვერპლს. ანუ მოქმედებს კოლექ-

ტიური თავდაცვის პრინციპი. ამდენად, 

ნატო-ში გაწევრიანება ეროვნული უშიშ-

როების ყველაზე რეალური გარანტიაა, 

ხოლო საქართველოსთვის დღეს პირ-

ველი რიგის პრობლემას სწორედ ეროვ-

ნული უშიშროების უზრუნველყოფა და 

ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა 

წარმოადგენს.  

მართალია, ამ უკანასკნელს საკმაო 

დრო დასჭირდება და არც ნატო-ში გაწე-

ვრიანებისთანავე მოხდება (თუ რა თქმა 

უნდა, განხორციელდა, ნ.დ.) მაგრამ ევ-

როატლანტიკური ინტეგრაცია მნიშვნე-

ლოვნად შეუწყობს ხელს ამ სასიცოცხლო 

ამოცანის წარმატებით გადაწყვეტას სა-

ბოლოოდ. ალიანსის დამფუძნებელი და 

რეალური ლიდერი კი ამერიკის შეერთე-

ბული შტატები გახლავთ, დღევანდელი 

მსოფლიოს ერთადერთი ზესახელმწიფო, 

რომელსაც ევროპაზე გაცილებით სერიო-

ზული სტრატეგიული ინტერესები გააჩ-

ნია სამხრეთ კავკასიაში და კერძოდ, 

საქართველოში და რომელთა დათმო-

ბასაც, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით არ 

აპირებს. ეს ინტერესები მარტოოდენ კას-

პიური ნავთობის ტრანზიტის გლობა-

ლურ მარშრუტებზე კონტროლით არ 

ამოიწურება.  

ვაშინგტონში ძალიან კარგად ესმით 

კავკასიისა და ცენტრალური აზიის უდი-

დესი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა და 

ყველაფერს აკეთებენ მათ მოსაქცევად 

დასავლურ ორბიტაში. ეს საკითხი მე-20 

საუკუნის დამდეგსაც ესმოდათ, მაგრამ 

მაშინდელი საერთაშორისო პოლიტიკუ-

რი კონიუნქტურა სხვა იყო და ალბათ, 

არც იმ დროისათვის ასე დამახასიათე-
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ბელი ტრადიციული ამერიკული იზო-

ლაციონიზმი ასრულებდა უკანასკნელ 

როლს. 

საქართველოს ასე თუ ისე წარმატე-

ბულ პროდასავლურ კურსს უმთავრესად 

ეწორედ აშშ-ს თანმიმდევრული და ქმე-

დითი დახმარება განაპირობებს. 2001 

წლის 11 სექტემბრის შემდეგ საქართვე-

ლომ, როგორც „კავკასიის გასაღებმა“ კი-

დევ მეტი მნიშნელობა შეიძინა ამერი-

კისთვის. დაიწყო წრთვნისა და აღჭურ-

ვის პროგრამა, რაც საქართველოს შეიარა-

ღებული ძალების მოდერნიზაციასა და 

მათ დასავლურ სტანდარტებთან შესაბა-

მისობაში მოყვანას ითვალისწინებდა. 

2002 წლის პრაღის სამიტზე ოფიციალუ-

რად დაფიქსირდა საქართველოს მხრი-

დან ალიანსში გაწევრიანების სურვილი, 

საწინააღმდეგო მოსაზრება კი არავის გა-

მოუთქვამს. 

2003 წლის გაზაფხულზე საქართვე-

ლომ აქტიური პოლიტიკური მხარდა-

ჭერა გამოხატა ვაშინგტონის მიმართ 

ერაყში სამხედრო ოპერაციის გამო, რი-

თაც პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრა-

ციისაგან კეთილგანწყობის კიდევ ერთი 

დადასტურება და საპასუხო თანადგომის 

აღთქმა მიიღო.  

2004 წლის ივნისში ბრიუსელში ხე-

ლი მოეწერა ნატო-სთან საქართველოს 

ინდივიდუალურ სამოქმედო პროგრამას 

(IPAP), რითაც დაიწყო ალიანსში გას-

აწევრიანებლად მოსამზადებელი ეტაპე-

ბის გავლა. IPAP და შემდეგ ინტენსიური 

დიალოგის ფაზა წარმატებით გავიარეთ, 

მაგრამ სამწუხაროდ, აქამდე ვერ მოხერხ-

და ბოლო დასკვნითი ეტაპის – გაწევ-

რიანების სამოქმედო გეგმის (MAP) გავ-

ლა ევროპის ზოგი ქვეყნის განსხვავებუ-

ლი მიდგომის გამო, რამაც კონსენსუსის 

მიღწევა შეუძლებელი გახადა, თუმცა 

იმაში კი ყველა ერთსულოვნად თანხმ-

დება, რომ საქართველო არცთუ შორეულ 

მომავალში აუცილებლად გახდება ნატო-

ს წევრი. გადამწყვეტი როლი შეასრულა 

აშშ-ს მტკიცე და პრინციპულმა მხარ-

დაჭერამ 2008 წლის აგვისტოს ომის 

დროს, რის შედეგადაც საქართველო, და-

მოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, მე-

ორედ გადაურჩა სრულ ოკუპაციას და 

სახელმწიფოებრიობის ფაქტობრივ და-

კარგვას.  

ცხადია, არც ევროკავშირისა მის მა-

შინდელ თავმჯდომარე ქვეყნის, საფრა-

ნგეთის პრეზიდენტ ნ. სარკოზის წარ-

მატებული სამშვიდობო მისიის და თბი-

ლისში შეკრებილ აღმოსავლეთ ევროპე-

ლი პრეზიდენტების უმაგალითო თანა-

დგომის მნიშვნელობის დაკნინება იქნე-

ბოდა გამართლებული, მაგრამ ვაშინგ-

ტონის ქმედითი ჩარევის გარეშე, საეჭვოა 

რუსეთის ხელისუფლებას მხოლოდ მისი 

ევროპელი „მეგობრების“ რჩევების და 

ოპონენტების პოზიციის გათვალისწინე-

ბით ემოქმედა. ასეთი დახმარება გასული 

საუკუნის დასაწყისში რომ აღმოეჩინა შე-

ერთებულ შტატებს საქართველოსთვის, 

იქნებ აღარ დაგვჭირვებოდა ყველაფრის 

თავიდან დაწყება საუკუნის ბოლოს.  

2009 წლის იანვარში გაფორმდა 

სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარ-

ტია საქართველოსა და აშშ-ს შორის, რაც 

ორი ქვეყნის სამოკავშირეო ურთიერთო-

ბათა ოფიციალური, დოკუმენტური და-

დასტურება იყო.  

მიუხედავად იმისა, რომ „ქარტია“ 

ჯერ კიდევ არ ნიშნავს „ჩარჩო“ ხელშეკ-

რულებას, მას მაინც დიდი საერთა-

შორისო სამართლებრივი მნიშვნელობა 

აქვს.  

ბოლო წლებშიც გადაიდგა ნაბიჯები 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმარ-

თულებით. 2017 წლის ზაფხულში კი სა-

ქართველოში ჩატარდა ერთობლივი 

წრთვნები ნატოსთან, სადაც მანმადე 

უპრეცედენტო მოცულობით იქნა წარ-

მოდგენილი როგორც აშშ-ს სმხედრო მო-

სამსახურეთა პირადი შემადგენლობა, 

ისე საბრძოლო ტექნიკა, რაც საქართვე-

ლო-ამერიკის სამხედრო-პოლიტიკური 

პარტნიორობის კიდევ ერთი დემონსტ-

რირება გახლდათ. 

მაგრამ რაოდენ იმედისმომცემიც არ 

უნდა იყოს საქართველოსთვის შეერთე-

ბულ შტატებთან სტრატეგიული პარტ-

ნიორობის ამგვარი აღმავალი გზით გან-

ვითარება, ეს ჯერ მაინც არ არის საკ-

მარისი იმისათვის, რომ რაიმე გარანტი-

ებზე ვისაუბროთ ეროვნული უსაფრ-

თხოებისა და სტაბილურობის თვალსაზ-

რისით, ოკუპირებული ტერიტორიების 
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რეინტეგრაციაზე რომ არაფერი ვთქვათ, 

რადგან ყოველთვის გვიჭირს ერთი 

ასეთი კითხვის დასმა: რასაც ჯერ კიდევ 

ვაკონტროლებთ, ის კი გარანტირებუ-

ლად ჩვენია და მას აღარავინ შეეხება? 

ამგვარი პირობა მგონი მეზობელთაგან 

არცერთს მოუცია. განსაკუთრებით რუ-

სეთს ნაკლებად სჩვევია ისეთი დაპი-

რებების გაცემა, რომლებიც მხოლოდ მის 

ინტერესებში არ არის. და თუ მაინც გას-

ცა, უმეტეს შემთვევებში არ ასრულებს. 

ვის ვის და ჩვენ კი ნამდვილად გვაქვს 

ამის გამოცდილება. 

ამრიგად, ზემოთქმულიდან გამომ-

დინარე, ვფიქრობთ, რომ საქართველოს 

საგარეო პოლიტიკური აქტიურობა ამ 

ეტაპზე მიმართული უნდა იყოს როგორც 

ამერიკასა და ევროპასთან თანამშრომ-

ლობის გაღრმავებისკენ, ასევე იმის კარ-

გად გასარკვევად და გასაანალიზებლად, 

თუ რამდენადაა მზად დასავლეთი, პირ-

ველ რიგში კი ამერიკის შეერთებული 

შტატები, საქართველოს მიმართ ეფექ-

ტური პროტექციონისტული მოქმედები-

სათვის საჭიროების შემთხვევაში და ბო-

ლოს, რამდენად რეალურია საქმით და 

არა მხოლოდ სიტყვით, ინტეგრაცია 

ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ხილუ-

ლი პერსპექტივის თვალსაზრისით.  

თუ საამისო მზადყოფნას ვერ და-

ვინახავთ, შეიძლება ალტერნატიულ მი-

მართულებების ძიებაც ვცადოთ რათა 

უკან დასახევი გზაც დავიტოვოთ თავის 

გადასარჩენად, რაც სასიცოცხლოდ მნი-

შვნელოვანია საქართველოსთვის და სა-

ერთოდ, ყველა პატარა ქვეყნისთვის, ვი-

ნაიდან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

ზედმეტმა თვითდაიმედებამ და პოლი-

ტიკურმა გულუბრყვილობამ არაერთ-

გზის გაგვიწია ძალიან ცუდი სამსახური.
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 ნატო გურგენიძე 

 

„რბილი ძალის“ ფენომენი თანამედროვე 

პოლიტიკაში 
 

ცნებები, მოდელები და თეორიები 

პოლიტიკური ანალიზის ინსტრუმენტე-

ბია, თუმცა, როგორც სხვა ყველაფერს, 

მათაც სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, 

როცა საქმე პოლიტიკას ეხება. 

სწორედ ასეთ ანალიზს საჭიროებს 

„რბილი ძალის“ პარადიგმა თანამედრო-

ვე პოლიტიკურ თეორიაში. 

არსებობს ორი ძირითადი მიზეზი 

იმისა, რატომ არის ძალა კვლავაც უფრო 

მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პოლიტი-

კისთვის, ვიდრე ამას ჰქონდა ადგილი 

ადრე. 

პირველი მიზეზი _ ანარქიულ პო-

ლიტიკურ სივრცეში, რომლის პირობებ-

ში ცენტრალური მთავრობა არ არსებობს, 

ძალა პოლიტიკური ურთიერთქმედების 

განუყოფელი ნაწილია. შეუძლებელია 

საგარეო პოლიტიკიდან ძალის გამორი-

ცხვა. 

მეორე მიზეზი _ ძალა უნივერსალუ-

რია და შეიძლება გამოყენებული იქნეს 

სხვადასხვა ამოცანის გადასაჭრელად 

პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროში. 

ამგვარად, ძალა სახელმწიფო პოლი-

ტიკის განუყოფელი ნაილია, რადგან სა-

ერთაშორისო პოლიტიკა ანარქიულია. 

თავად ეს ფაქტი ძალას გარკვეულ უნი-

ვერსალიზმს ანიჭებს. 

საერთაშორისო ურთიერთობებში 

სახელმწიფოთა მიზნების სპექტრი მე-

ტად ფართოა და ეს მიზნები ყოველ კონ-

კრეტულ შემთხვევაში განსხვავებულია. 

მიზნების მისაღწევად ძალა არის გამოსა-

დეგი. ამასთან ყოველი სახელმწიფო ინ-

დივიდუალურად განსაზღვრავს რა სა-

ხის ძალას და რა დონეზე იყენებს საერ-

თაშორისო ურთიერთობებში. ამდენად 

ასეთი მიზნების შესასრულებლად ბრენ-

დაისის უნივერსიტეტის პროფესორი 

რობერტ არტი ძალის გამოყენების ოთხ 

საშუალებას გამოყოფს: თავდაცვა, დაში-

ნება, იძულება და „ტრაბახი“ [1. 169]. 

ავტორი დამაჯერებლად აანალი-

ზებს ძალის გამოყენების ოთხივე ფუნქ-

ციას. 

რობერტ კიოპეინი და ჯოზეფ ნაი კი 

აღნიშნავენ, რომ: „ძალა ყოველთვის ბუნ-

დოვანი კონცეფცია იყო სახელმწიფო 

მოღვაწეობისა და საერთაშორისო პოლი-

ტიკის ანალიტიკოსებისათვის, დღეს კი 

ის კიდევ უფრო მოუხელთებელი გახდა. 

ტრადიციული ხედვის თანახმად, სამ-

ხედრო ძალა დომინირებს ძალის დანარ-

ჩენ ფორმებზე და ყველაზე დიდი სამხე-

დრო ძალის მქონე სახელმწიფოები მსო-

ფლიოს აკონტროლებენ, მაგრამ რესურ-

სები, რომლებიც ძალას წარმოქმნის უფ-

რო კომპლექსური გახდა“ [2. 3-19; 23-27].  

„უხეში ძალის“ თეორიისაგან განსხ-

ვავებით, რომელიც სამხედრო აგრესიის, 

იძულებისა და ზეწოლის მექანიზმებს 

იყენებს, „რბილი ძალის“ კონცეფცია სა-

სურველი ამოცანებისა, მიზნების შესრუ-

ლებას მოლაპარაკებას, კონსენსუს, თანა-

მშრომლობას და პოზიტიურ მექანიზ-

მებს ეყრდნობა და კულტურულ, ინტე-

ლექტუალურ, ხშირ შემთხვევაში იდეო-

ლოგიურ მექანიზმებს ანიჭებს უპირატე-

სობას [2. 3-19; 23-27].  

როგორც ვხედავთ ძალის პარადიგმა 

სხვადასხვა ავტორებს სხვადასხვანაირად 

აქვთ გაანალიზებული და ინტერპრეტი-

რებული. 

ამ კონტექსტში დიდ აქტუალობას 

იძენს „რბილი ძალის“ გაგება და მისი ინ-

ტერპრეტაცია თანამედროვე პოლიტი-

კურ მეცნიერებაში. 

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ „რბილი ძა-

ლის“ პარადიგმა ერთგვარ ფენომენად 

იქცა თანამედროვე პოლიტიკაში და კერ-

ძოდ საერთაშორისო ურთიერთობებში. 

აღნიშნული პრობლემა იმდენად აქ-

ტუალური გახდა, რომ 2011 წელს „შორე-

ული აღმოსავლეთის ფედერალური უნი-

ვერსიტეტის“ საერთაშორისო სამეცნიე-
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რო კონფერენცია მიეძღვნა „რბილი ძა-

ლის“ პრობლემატიკას.  

აღნიშნულ კონფერენციაში მონაწი-

ლეობა მიიღეს ჩინეთის, რუსეთის, სამხ-

რეთ კორეის, იაპონიის, ინდოეთის, მა-

ლაიზიის და თურქეთის ექსპერტებმა. 

კონფერენციის სამეცნიერო მოხსენებათა 

თემატიკა ძირითადად ეხებოდა თანა-

მედროვე „რბილი ძალის“ პოლიტიკას, 

აზიისა და რუსეთის ქვეყნების საერთა-

შორისო ურთიერთობების კონტექსტში. 

სამხედრო და ეკონომიკურ ძლიე-

რებასთნ განსხვავებით „რბილი ძალის“ 

პარადიგმა როგორც წესი გამოიყენება 

პოლიტიკაში არა ძალადობრივი ურთი-

ერთობების ამსახველად, ხშირ შემთხვე-

ვაში შენიღბული მუქარის და ქმედებე-

ბის დასაფარავად. 

ჩვენი აზრით „რბილი ძალის“ გაგება 

და განმარტება არ უნდა უკავშირდებო-

დეს ზემოთ გამოთქმულ ერთმნიშვნე-

ლოვან გაგებას. ეს არის კომპლექსური, 

მრავალწახნაგოვანი  ფენომენი, რომე-

ლიც მოიცავს ქვეყნის ინტელექტუალურ, 

კულტურულ და საინფორმაციო ზეგავ-

ლენას გარე პოლიტიკურ ფაქტორებზე 

და მათ შორის ცალკეულ სახელმწი-

ფოებზე. 

„რბილი ძალის“ ტერმინი საერთაშო-

რისო ურთიერთობის თეორიაში და ზო-

გადად პოლიტიკურ მეცნიერებაში შემო-

იღო ამერიკელმა პოლიტოლოგმა ჯოზეფ 

ნეიმ. ინგლისურად ეს პარადიგმა ითარ-

გმნება, როგორც „Soft Power“ ხოლო  რუ-

სულად როგორც „Мягкая сила“ და სხვა 

ინტერპრეტაციაში, როგორც „гибкая си-

ла (мощь)“. თავის ერთ-ერთ პუბლიკაცი-

აში ჯოზეფ ნეიმ აღიარა, რომ მისთვის 

ძალიან მოულოდნელი იყო ის ფაქტი, 

რომ ამ ტერმინს აქტიურად გამოიყენებ-

დნენ ისეთი რეიტინგული და ცნობილი 

პოლიტიკოსები როგორებიც არიან ხუ 

ძინ თაო და ვლადომირ პუტინი [3].  

არსებული ინგლისური და რუსუ-

ლენოვანი წყაროების ანალიზის შედე-

გად ჩვენ მოგვეცა საშუალება გაგვეკეთე-

ბინა დასკვნა, რომ ბოლო ათწლეულების 

განმავლობაში დაგროვდა „რბილი ძა-

ლის“ გამოყენების დიდი გამოცდილება 

და ამ სფეროში უცვლელად ლიდერობს 

ამერიკის შეერთებული შტატები. თუმცა 

„რბილი ძალის“ პარადიგმას აქტიურად 

იყენებენ ისეთი ქვეყნები როგორიცაა 

რუსეთი, ჩინეთი, თურქეთი, საფრანგე-

თი, გერმანია და ისრაელი. აღნიშნული 

ქვეყნები ინტენსიურად იყენებენ ამისა-

თვის ყველა საინფორმაციო არხებსა და 

ჰუმანიტარულ კონტაქტებს, რათა წინა 

პლანზე წამოწიონ თავიანთი კულტურა, 

ტრადიციები და დემოკრატიული ფასეუ-

ლობები. მოცემული წყაროებისა და არ-

სებული ინფორმაციული მასალის ანა-

ლიზისას დავრწმუნდით, რომ „რბილი 

ძალის“ პარადიგმა წარმოადგენს კომ-

პლექსურ, მრავალპლანიან პოლიტიკურ 

მოცემულობას, რომელიც წარმოადგენს 

არა მხოლოდ არაძალადობრივი საშუა-

ლებების გამოყენებას საერთაშორისო 

ურთიერთობებში, არამედ მოიცავს ფარ-

თო სპექტრის იმ მექანიზმს, რომელიც 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული ქვეყნის 

კულტურასთან, ტრადიციებთან, დიპ-

ლომატიასთან და ზოგადად მედიასთან. 

„რბილი ძალის“ პოლიტიკის გამტა-

რებელთა შორის განსაკუთრებით აღსა-

ნიშნავია ე.წ. „ფულბრაიტის ფონდი“, 

რომელიც ფინანსდება აშშ-ის სახელმ-

წიფო დეპარტამენტისა და კერძო ინვეს-

ტორების მიერ. ამისათვის ხორციელდე-

ბა „გრანტების“ გამოყოფა იმ მეცნიერებე-

ბისათვის და პროფესორებისათვის ვინც 

მუშაობს არსებულ პრობლემატიკაზე და 

აქტიურად აწარმოებენ ამ სფეროში კვ-

ლევებს და საზღვარგარეთ კითხულობენ 

ლექციებს. ამ მიმართულებით აშშ თა-

ნამშრომლობს 155 სახელმწიფოსთან [4]. 

დიდ ბრიტანეთში „რბილი ძალის“ 

პოლიტიკის დასაყრდენი დაწესებულე-

ბაა ე.წ ბრიტანეთის საბჭო, რომლის 

ოფისები განლაგებულია 110 ქვეყანაში. 

დასავლეთ ევროპაში აქტიურად მოქმე-

დებს „ალიანს ფრანსეზი“ საფრანგეთის 

სახელმწიფო ასოციაცია, რომლის 1072 

წარმომადგენლობა მოქმედებს 146 ქვეყა-

ნაში.  

გერმანიაში ფუნქციონირებს „გოე-

თეს ინსტიტუტი“ რომელსაც აფინანსებს 

გერმანისს მთავრობა, რომლის 159 ფი-

ლიალი მუშაობას ეწევა 91 ქვეყანაში. ეს-

პანეთში აღნიშნული საქმიანოით არის 

დაკავებული „სერვანტესის ინსტიტუტი“, 
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ამ ინსტიტუტის წარმომადგენლობები 

გახსნილია 77 ქვეყანაში [4].  

ბოლო წლებში ჩინეთიც დაინტერეს-

და „რბილი ძალის“ პოლიტიკის გამოყე-

ნებით, რომელსაც ზეაქტიურად ახორ-

ციელებს „ჩინეთის კონფუცის ინსტიტუ-

ტი“. ბოლო რვა წლის განმავლობაში ამ 

ინსტიტუტის 900 ცენტრი გაიხსნა 96 

ქვეყანაში. „რბილი ძალის“ პოლიტიკა 

უაღრესად პოპულარული გახდა სამხ-

რეთ კორეაშიც. აღნიშნულ პოლიტიკას 

კორეელები იმდენად დიდ მნიშვნელო-

ბას ანიჭებენ, რომ პოლიტიკის სიტყვათა  

ბრუნვაში შემოიღეს ტერმინი „ხალიუ“ 

რაც ითარგმნება როგორც „კორეული ტა-

ლღა“. 

„კორეული ტალღის“ „რბილი ძა-

ლის“ მზარდი პოტენციალი დადებითად 

და პოზიტიურად შეაფასა თავის ცნობილ 

სამეცნიერო პუბლიკაციაში „რბილი ძა-

ლის“ ავტორმა ჯოზეფ ნაიმ [3]. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ დღესდღეო-

ბით არსებობს სარეიტინგო სისტემა, 

რომლის მეშვეობით ხორციელდება 

„რბილი ძალის“ შედარებითი კომპონენ-

ტების შეფასება სხვადასხვა ქვეყნებში. 

ბრიტანეთის PR-სააგენტოს „პორტ-

ლანდის“ თანახმად ამ რეიტინგის ლი-

დერთა შორის არიან: დიდი ბრიტანეთი, 

გერმანია, აშშ, საფრანგეთი და კანადა. 

საშუალო რეიტინგის მქონე არიან ისრა-

ელი, ჩეხეთი, სამხრეთ კორეა, ხოლო რე-

იტინგის მონაცემებით ბოლო ადგილზე 

არიან თურქეთი, მექსიკა და ჩინეთი. 

რუსეთი „რბილი ძალის“ პოლიტიკის 

განხორციელების ქვეყანა აღმოჩნდა Top-

30 რეიტინგის გარეთ. სავარაუდოდ მხო-

ლოდ იმიტომ, რომ მისი საერთაშორისო 

იმიჯი ძალზე დაცემულია, მაგრამ ეს არ 

ნიშნავს იმას, რომ რუსეთის ფედერაცია 

არ იყენებს „რბილი ძალის“ პოლიტიკას. 

ამ ფაქტს ადასტურებს ის მრავალი გა-

მოხმაურება რუსულ მედიაში, რომლე-

ბიც მოყვა 2004 წელს „კორნეგის მოსკო-

ვის ცენტრში“ სადაც შედგა ჯოზეპ ნეის 

წიგნის „Гибкая власть, как добитьая ус-

пеха в мировой  политике“ პრეზენტაცია. 

რუსეთი აქტიურად არის ჩართული ამ 

პროცესში. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ 

„რბილი ძალის“ გამოყენებას რუსული 

დიპლომატია ახორციელებს თავისებუ-

რად და ხშირ შემთხვევაში მიუღებელი 

მეთოდებით. 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკა ტრა-

დიციულად ეყრდნობოდა „მათრახისა 

და ნამცხვრის“ პრინციპს. ეს კარგად ჩანს 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკური სტრა-

ტეგიის ისტორიიდან. 

2012 წლის ივლისში რუსეთის პრე-

ზიდენტმა დიპლომატების და ელჩების 

შეკრებაზე ვრცლად ილაპარაკა „რბილი 

ძალის“ მნიშვნელობაზე, ხოლო ორი 

წლით ადრე ქვეყნის ხელმძღვანელობამ 

ოფიციალურ დონეზე დეკლარირება 

მოახდინა იმის თაობაზე, რომ „რბილი 

ძალა“ არის ეროვნული საგარეო პოლი-

ტიკის დოქტრინის ნაწილი. 

ინტერესს მოკლებული არ არის ის 

ფაქტი, რომ 2013 წლის ივლისსში რუ-

სულ მედიაში წარმოდგენილი იქნა ინ-

ფორმაცია რუსეთის საგარეო პოლიტი-

კის დოქტრინის ახალი ვერსია, რომელ-

შიდაც „რბილი ძალა“ განისაზღვრა რო-

გორც „საგარეო პოლიტიკის მიზნების 

მიღწევის საშუალება საინფორმაციო, სო-

ციალურ-კულტურულ და სხვა არა ძა-

ლადობრივი მეთოდები. 

ამგვარად, 2012 წლიდან ტერმინი 

„რბილი ძალა“ აქტიურად გამოიყენება 

რუსეთის სახელმწიფოს პირველი პირე-

ბის პოლიტიკურ ლექსიკონში. თანდათა-

ნობით „რბილი ძალა“ იქცა რუსეთის სა-

გარეო პოლიტიკის აქტიური მოქმედების 

პრინციპად, რომლისათვის გამოიყენება 

სახელმწიფო სტრუქტურები და ასევე 

არასახელმწიფო ორგანიზაციები „Россот-

рудничество“, ფონდი „Руский мир“ და 

სხვ.  

განსაკუთრებით აქტიურად არის 

ჩართული ამ პროცესში რუსეთის ტელე 

არხი „RussiaToday“, რომლის მაუწყებ-

ლობის ძირითად ობიექტს წარმოადგენს 

საზღვარგარეთის ქვეყნების მოსახლეობა. 

ამრიგად, საკუთარი „რბილი ძალის“ 

მართვაში რუსეთის ფედერაცია ინტენსი-

ურად იყენებს სახელმწიფო ინსტიტუ-

ტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

და მედიას. ასეთი ორგანიზაციები და 

სტრუქტურები ფინანსდება ფედერალუ-

რი ბიუჯეტიდან და ლოგიკურად და-

კვეთას იღებენ ცენტრალური ხელისუფ-

ლებისაგან. 
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ზემოთ ვახსენეთ, რომ „რბილი ძა-

ლის“ პოლიტიკის განხორციელებისას 

რუსეთი იყენებს მიუღებელ მეთოდებსა 

და საშუალებებს, რაც შეიძლება დავადა-

სტუროთ შემდეგი არგუმენტებით. 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 

რუსეთის მედიაში გავრცელდა „რბილი 

ძალის“ მრავალი ინტერპრეტაცია, რომ-

ლის ლეიტმოტივია ის, რომ „რბილი ძა-

ლის“ პოლიტიკის გატარება ერთგვარად 

არის დაკავშირებული მნიშვნელოვან სა-

ფრთხეებთან და აღნიშნული საფრთხეე-

ბის ასაცილებლად უნდა იყოს ასევე გა-

მოყენებული „უხეში ძალის“ კომპონენ-

ტები, რომლებიც შერწყმული უნდა იყოს 

„რბილი ძალის“ ძირითად ელემენტებ-

თან, რის შედეგადაც გაჩნდა ტერმინი 

„умная мощь“ ჭკვიანი სიძლიერე (ძალა).“ 

თანამედროვე ეტაპზე რუსეთში აქ-

ტიურად ხორციელდება ამ კონცეფციის 

აგიტაცია და პროპაგანდა. უნდა ითქვას, 

რომ „ჭკვიანი ძალის“ კონცეფციას მრავა-

ლი მომხრე ჰყავს განსაკუთრებით რუსე-

თის პროვინციაში. 

ამგვარად, რუსმა პოლიტოლოგებმა 

მოახდინეს „რბილი ძალის“ ერთგვარი 

მოდერნიზაცია და გამოაცხადეს ე.წ. 

„რუსული იდეის“ ზეობა. 

მათი მოსაზრებით „ჭკვიანი ძალა“ 

„умная мощь“ არის ის ფენომენი, რომე-

ლიც აერთიანებს რუსული (სლავური) 

ცივილიზაციის ფასეულობებს, სამხედ-

რო ძლიერებას და პოლიტიკურ ნებას. 

მათი აზრით მხოლოდ „ჭკვიან ძლიერე-

ბას“ გააჩნია უნარი დაუპირისპირდეს 

დასავლეთის „რბილ ძალას“ ეფექტურად 

შეუწყოს ხელი რუსეთის თანამედროვე 

განვითარებას. 

თანამედროვე ჩინეთის პოლიტიკუ-

რი იდეოლოგია პრაქტიკულად იზია-

რებს „რბილი ძალის“ ასეთ ინტერპრეტა-

ციას. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ჩი-

ნეთში ჩატარდა მრავალი კვლევა, რომ-

ლებიც ეძღვნება „რბილი ძალის“ ჩინურ 

კონსტრუქციას. 

„რბილი ძალის“ ჩინური მოდელი 

ეფუძნება ცხოვრების ყველა სფეროში 

„ჰარმონიის“ პრინციპს. ჩინელი ექსპერ-

ტების აზრით არსებობს ურღვევი კავში-

რი „მკვრივი (ხისტი)“ და „რბილი“ ძა-

ლებს შორის. „რბილ ძალას“ ჩინელები 

უკავშირებენ „სიბრძნის“ არსსა და ხასი-

ათს, ხოლო „მკვრივი ძალა“ ხელს უწ-

ყობს „რბილი ძალის“ ეფექტურ და შედე-

გიან განხორციელებას. 

„რბილი ძალის“ ჩინური მოდელის 

ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს „ჩინური 

ოცნება, რომლის შესახებ თავისი მოსა-

ზრება გამოთქვა ჯოზეფ ნაიმ [3].  

თავისი დამოკიდებულება „რბილი 

ძალის“ რუსულ და ჩინურ მოდელებზე 

დააფიქსირა ამ კონცეფციის ავტორმა თა-

ვის სტატიაში რედაქციული სათაურით, 

„მოსკოვო და პეკინი ცდილობენ მიმზი-

დველად გამოიყურებოდნენ, მაგრამ გა-

ნიცდიან დამამცირებელ წარუმატებლო-

ბას“ და შემდეგ სვავს და განმარტავს შე-

კითხვას _ რას ვერ იგებენ რუსეთი და 

ჩინეთი „რბილ ძალაში“ [5]. 

ამგვარად „რბილი ძალის“ პარადიგ-

მა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და კერძოდ 

საერთაშორისო ურთიერთობაში ძალზე 

აქტუალური და პრაგმატიზმის თვალ-

საზრისით მიმზიდველი გახდა. 

ხოლო, რაც შეეხება ჯოზეფ ნაის შე-

ფასებას იმისა თუ როგორ იგებენ ჩინელი 

და რუსი დიპლომატები „რბილი ძალის“ 

ფენომენს აქ ლოგიკურად ერთმნიშვნე-

ლოვანი პოზიცია აქვს დაფიქსირებული 

ამ ტერმინის ავტორს, რომ „რბილი ძალა“ 

უნდა გავიგოთ როგორც „არაძალადობ-

რივი“, მშვიდობიანი მეთოდების უალ-

ტერნატივო უპირატესობა, რომელიც ეყ-

რდნობა კულტურის, ტრადიციების, ინ-

ტელექტის და ინფორმაციის ფასეულო-

ბებს და მათ ზეგავლენას პოლიტიკაზე 

და არა სამხედრო და ეკონომიკურ ძლი-

ერებასა. ჩვენ სრულიად ვიაზრებთ ჯო-

ზეფ ნაის ამ მიდგომას და შეფასებას. 
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ნატო გურგენიძე 
 

„რბილი ძალის“ ფენომენი თანამედროვე პოლიტიკაში 
 

რეზიუმე 
 

სტატიაში არის  განხილული „რბილი ძალის: პრობლემატიკა, ამ პარადიგმის გა-

მოყენება თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში. ავტორი ამახვილებს ყუ-

რადღებას „რბილი ძალის“ აქტუალობაზე მის უტილიტარულ დატვირთვაზე. 

ნაშრომში გაანალიზებულია რუსეთისა და ამერიკელი ექსპერტების შეხე-

დულებანი „რბილი ძალის“ გამოყენების თაობაზე. სტატიაში არის აქცენტი აღებული 

„რბილი ძალის“ დახასითებაზე, როგორც ერთგვარ ფენომენზე თანამედროვე პო-

ლიტიკაში. 

 

 

NATO GURGENIDZE 
 

THE PHENOMENON OF "SOFT POWER" IN MODERN POLITICS 
 

Summary 
 

The article considers „Soft Power“ problems using this paradigm in modern 
international relations, the author focuses on “Soft Power” relevance, its utilitarian 
loading. The publication analysed Russian and American experts views  about using 
„Soft Power“. The main accent in the article is „Soft Power“ descroption,as a kind of 
phenomenon in modern politics. 
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samarTali – LAW – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

 Otar Khinikadze 

 Natali Maisuradze 
 

Causes of Juvenile offences and Their  
Prevention under International Law 

 
Existing situation in Georgia in terms 

of juvenile crime is really thoughtful/ 

alarming. According  to the presented sta-

tistics, in recent years, juvenile crime has 
increased worldwide. But this is not a 
privilege. We are a country of traditional 
culture. First of all, the reasons must be 
sought, and the reasons are many:  one 
epoch ended and the second started with 
its “péripéties”; What generation is he 

who now commits a crime? People of 90s - 

They were not fully educated because of 
different circumstances. Otherwise, to tell 
the truth, they were brought up in the 
absence of electricity.This is a factor of 
accumulation of aggression and one of the 
methods of punishment. Difficult social 
conditions, always occupied parents with-
out spare time, tensions, predominance of 
violence in society, devaluation of human 
life. This means that we, humans percei-
ved freedom as a free will to do every-

thing. Not only a child but an adult 
should also be aware of what to do in a 
particular situation, and what rule to 
follow. Implementation of this rule invol-
ves complex work with children, parents 
and teachers. 

Children are not born offenders, sur-
rounding environment formulates him/ 

her as a criminal. Who are the parents, in 
which conditions does he/she grow up? 
In fact, practically, crime has been 
rejuvenated worldwide and this factor is 
really worrying. The criminal activities of 
juveniles quite hardened. The problem is 
complex: the relationship between adoles-
cents and parents, i.e. alienation of gene-
rations and lack of dialogue, on the other 
hand, the attitude of the pupil and the 
teacher to the juveniles, and other causes 
or factors that can be regarded as promo-
ting crime. It can be psychological, social, 

legal and other. The article will discuss 
some of them. 

Psychological Aspect 
 

The transition period between child-

hood and maturity is characterized by the 
rapid biological changes and the pace of 
development that it approaches to the 
embryonic and infant period.  

As well as all stages of human de-

velopment, adolescence has its own diffi-
culties which require new skills and has 
its own goal, the "goal" that it serves. Here 
two objectives should be distinguished:         
1. Emancipation from parents, and gain 
independence and autonomy and 2. Es-
tablishment of identity means formulation 
of creative and independent "me", where 
different elements of this person are har-

moniously combined. 
While these tasks can be implemen-

ted gradually, adolescents often experien-

ce frustration "in search of their place in 
the world." Thus, this period is a time of 
limited rights, and simultaneously, this is 
a time of reflection of their possibiliti-
es/potentials, and at the same time it is 
the path to independence and freedom [2].  

According to Ericsson, this is the sta-

ge that gives person an opportunity to 
study and experiment with different roles. 
These characteristics make the age of 
adolescence resistant. That is why their 
behavior is contradictory. This is a won-

derful merger of maturity and childhood. 
In the course of this merger, adolescents 
often face a lot of difficulty and may result 
in stress, depression, and other nervous or 
psychic disorders. 

Because of different reasons, adoles-

cents are more attracted to stress than 
other age groups. Stress is a wide circle of 
reactions and conditions emerged in res-

ponse to various extreme influences (stre-
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sses). Depression, in response to internal 
and external stresses is often accompanied 
by other mental disorders during adole-

scence. Depressive and anxious disorders 
often occur simultaneously as well as dep-

ressive and behavioral disorders. For 
example, destructive, or destructive beha-

vior, nutritional disorders: anorexia and 
bullemia. Depression is a state of sadness, 
worry, sadness, depression, mood and 
bad physical self-actualization. Depressi-
on can occur during different nervous-
psychic diseases. A large part of depres-

sed patients are prone to suicide because 
of their "undeveloped" existence [1]. 
 

Social factors 
 

Some life situations, such as: divorce  
of parents, resettlement in another city, 
serious illnesses or severe trauma, pover-

ty, domestic violence are the cause of 
stress in children and in adults. In  those 
families that are cohesive and friendly, 
there is an open and normal relationship 
between family members, where all the 
problems are settled together and the 
stress is easily overcome. Also, public 
support of neighbours and friends is 
valuable factor. Stress and deal with it, is 
not always a single case. Often this is a 
continuous and transitional process. [10].  

The child should learn to deal with 
long-term stress. Social factors include the 
following elements: 

The number and significance of 
changes in the life of the child:                                                                                                

1. character of children’s’ Relation-

ship with their parents 
2. Mixed Families; 
3. Strict treatment with children. 
Psychological explanation: This mo-

del puts the person and the family history 
in the center. According to this model, 
strict parents are ill and need medical 
treatment. They think that adults who 
treat children strictly, were also treated 
strictly in their childhood. Although, no-
body can explain gradually, why example 
and behavior of strict attitude transmits 

from generation to generation [8]. 

 

 

Lawrence Kohlberg's stages of moral 
development 

 

Lawrence Kohlberg’s theory of moral 
development-originally conceived by 
Swiss psychologist Piaget was further ex-

panded upon by Kohlberg. While carry-
ing out his research, he offered children, 
adolescents and adults moral stories and 
then asked questions. The moral dilemma 
was faced with the main character of each 
story, and the person involved in the 
research should solve this dilemma. 
Cohlberg was interested in not answering 
such a concrete decision, but sub-
stantiation of the decision. 

The answers of different age groups 
encouraged Kohlberg to conclude: that in 
the development of moral judgment 
people go through a number of stages. He 
has allocated three levels of moral 
development/ judgment which in turn he 
divided into 6 stages. His theory is proven 
by a series of studies, which confirms that 
the boys of western states will pass these 
stages so as it Kohlberg described. 

 
Lawrence Kohlberg's stages of moral 

development 
 

 I-level preconventional moral 
1 stage orientation to avoid penalty 

and abuse. You must obey the rules in 
order to prevent yourself from being 
punished. 

II stage - the naive instrument Leri 
Heidonimz. You must comply with the 
rules for personal profit  and wager. 

II level conventional moral 

III stage - "obedient boy”,  an   orien-

tation for gaining  a support for good 
relations and recognition from other 
people. 

You must obey the rules that prevent 
you from offences  from others. 

IV stages- moral, that constitutes the 
law and authority. You must obey the 
rules in order to avoid punishment  from 
legitimate authorities. 

III Post Conventional Morality 

V stage - morality of the community 
agreement, about  democratically adopted  
laws and individual rights. 

The person must follow concrete 
states’ laws for general welfare. 
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VI stage – morality, which is  focused 
on the principle of free advice. Carol Ga-

llagen expressed his protest and argued 
that Kohlberg developed  his theory  only 
on men's research and did not take into 
consideration that women's moral deve-

lopment was going on differently, i.e., 
accused him of male malnourishment. 
Galligan  criticized Kohlberg for many 
other reasons. Nancy Eisenberg believed 
that Kohlberg’s  mistake was not the fact 
that he gave great importance to abstract 
justice, but that the stages of moral 
development proposed by him were too 
strict identified. 

The socialization process in average 
age, as we have seen is depended on ma-

ny factors. It turned out that the change 
for child, which adults consider insigni-
ficant for child, factually, gains a great im-

portance in childhood. Having both pa-

rents, relationship between child and pa-
rent, economic condition, stability of the 
residence, friends- these are the factors 
that make the child's social perfection. 

The instability of family relationships 
contributes to the emergence of many 
other problems,among other factors, fami-
ly  instability is one of the stimulants of 
dissatisfaction caused by the destruction 
of the family, and the reflection of aggre-
ssive behavior of one of the parents being 
under stress,  addressed to the child , 
which is often leads us  to severe attitu-

de/treatment [11]. 
Legal Reasons 

Legal representations, the interp-

retation of the law belongs to the most dif-
ficult psycho-social phenomenon, which 
includes the historical, state-constitutional 
and, complex of personal determinants, 
and at the same time have many characte-

ristics or dimension of such conditions, 
mainly,  in the form of groups, which is 
capable to provide effective functioning of 
legal norms, they are as follows:  

1. Macrosocial Conditions  (Real So-

cio-Economic possibilities of the 
Society, Legal System, Social Ins-

titutions, Legal Culture, Public 
Opinion, Legal Prestige and etc.);  

2. Microsocial conditions (sub-cultu-

ral legal orientations existing in 

different formal and informal so-

cial groups, in labor and other so-
cial groups); [9].  

3. Personal conditions (subjective-
legal activity in lawmaking and 
law-executive behaviors).[6]. All 
this is reflected in modern crime. 
In recent years there are signifi-
cant qualitative changes that we 
need to take into account during 
successful organization and im-
plementation of successful figh-
ting with modern offenses. Psy-
chological-legal and criminal in-
vestigative data, including the 
study of the criminal case (first of 
all, the most violent crimes) show 
some of these changes [2]. 

 

Juvenile Justice System and Child Crime 
Prevention in International Law 
 

The basic rights of children, together 
with the UN Convention on the Rights of 
the Child, are also protected by the Euro-

pean Convention on Human Rights and 
the European Social Charter. Examples of 
these rights are the right to life, the right 
not to use inhuman or degrading treat-
ment or punishment, the right to prote-

ction from forced labor or the right of pro-
tection from slavery and the right to edu-

cation. With the efforts of international 
organizations, everything is done for the 
purpose of delivering/implementing the 
rights of children's rights in accordance 
with the mentioned declarations, but there 
are still many problems and issues in this 
field. 

The modern approach is that  to de-

termine whether the child can overcome 
the mental-moral and psychological as-

pects connected with the criminal offense. 
It is necessary to determine the child's 
ability to be judged. It should be derived 
from the individual's ability of juvenile, to 
perceive and understand the responsi-
bility for the committed obvious anti-
social action. If the limit of responsibilities 
imposed for committing a criminal offense 
is very low, or does not exist at all, then 
the notion of responsibility loses  its mea-

ning. Therefore, the "Beijing Rules" [4], 
think that acceptable lower age limit 
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should be set for such crimes under  Inter-

national Law. According to the "Beijing 
Rules", judicial decisions and the selection 
of the penalty size for minors is also regu-

lated, this is the minimum standards that 
are necessary when the responsibility is 
imposed. 

Important novelty is the new legisla-

tion of juvenile justice, which has been 
proposed by the Ministry of Justice of 
Georgia in the current years and is 
prepared according to international stan-

dards. The basic principles of the Code of 
Juvenile Code are based on the best in-

terest and welfare of the minor, as well as 
the establishment of a valuable system of 
justice. 

The purpose of the Government of 
Georgia is to strengthen the justice sys-

tem, which ensures the prevention of ju-

venile offences, is slowly approaching to 
high standards of protection. Rehabilita-

tion and re-socialization of juveniles being 
in conflict with the law, adequate prote-

ction of children's rights, their welfare and 
development have become a priority issue 
in the development of the State Strategy 
(Georgia 2020).  

Juvenile justice, child protection stra-

tegy is based on international standards 
such as the principles enshrined in the 
best interest of the child, non-discrimi-
nation, protection of minors and the invio-

lability of their private life, and inadmi-
ssibility of their stigmatization, guarantees 
of the right to fair trial, imprisonment as 
an extreme measure, maximal support for 

the use of minimal mechanisms, etc. [5]. 

 

OTAR KHINIKADZE 
NATALI MAISURADZE 

 

CAUSES OF JUVENILE OFFENCES AND THEIR PREVENTION  
UNDER INTERNATIONAL LAW 

 

Summary 
 

Recently developed factors in Georgia, both, social and economic problems, as well 
as TV PR, have greatly contributed to the increase of juvenile offenses. In connection with 
this problem, the author has found a material which aims  implementation of preventive 
measures or avoidance of crime. There are a number of psychological, social and legal 
reasons presented in the article that can be considered as major causes of the crime and 
there are ways to solve this problem. 

The article considers stress and aggression as a main cause of crime. Because of 
increased aggression in adolescents, responsibility is distributed to family, education 
institutions, mass media and law enforcement agencies. In order to eradicate the offense, 
the teenager needs to be engaged in useful activities that is necessary for him/her. Paper 
argues that the whole society should be united around this goal, only after that carried 
out measures will have an appropriate result. 

The article discusses international legal acts on the protection of juveniles' rights and 
their comparative-legal analysis with Georgian legislation. Also, attention is paid to the 
steps taken by the Georgian authorities, which aim to improve juvenile justice system. 
 

 

ოთარ ხინიკაძე 

ნატალია მაისურაძე 
 

არასრულწლოვანთა დანაშაულობის გამომწვევი მიზეზები და მათი 

პრევენცია საერთაშორისო სამართლის მიხედვით 
 

რეზიუმე 
 

საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, სოციალურმა და 

ეკონომიკურმა პრობლემებმა, ასევე, სატელევიზიო პიარმა, ხელი შეუწყო არასრულ-
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წლოვანთა დანაშაულობის ზრდას. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ავტორის მიერ, 

მოძიებულ იქნა მასალა, რომელიც მიზნად ისახავს პრევენციულ ღონისძიებათა გატა-

რებას ანუ დანაშაულობის  თავიდან აცილებას.  

წინამდებარე სტატიაში აღნიშნულია რიგი ფსიქოლოგიური, სოციალური და 

სამართლებრივი მიზეზები, რომლებიც შეიძლება მიჩნეული იქნას დანაშაულის 

გამომწვევ მიზეზებად და იქვე მოცემულია ამ პრობლემის გადაჭრის გზები.                                            

სტატია ეხება სტრესსა და აგრესიას, როგორც დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებს. 

მოზარდებში აგრესიის გაზრდის გამო, პასუხისმგებლობა ნაწილდება ოჯახზე, სა-

განმანათლებლო დაწესებულებაზე, მასმედიასა და სამართალდამცავ ორგანოებზე. 

დანაშაულობის აღმოსაფხვრელად საჭიროა მოზარდი დაკავებული იყოს  მისთვის 

სასარგებლო საქმიანობით. ამ მიზნის ირგვლივ კი უნდა გაერთიანდეს მთლიანი საზო-

გადოება, სწორედ ამის შემდეგ  ექნება გატარებულ ღონისძიებებს შედეგი.  

სტატიაში განხილულია საერთაშორისო სამართებრივი აქტები არასრულწლო-

ვანთა უფლებების დაცვის საკითხებზე და მათი შედარებით-სამართლებრივი ანალი-

ზი საქართველოს კანონმდებლობასთან. ასევე, ყურადღება გამახვილებულია საქართ-

ველოს სახელისუფლებო ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, რომლებიც 

არასრულწლოვანთა  მართლმსაჯულების სისტემის დახვეწისკენაა მიმართული.  
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diplomatia – DIPLOMACY – ДИПЛОМАТИЯ  

 ეკა ბუხრაშვილი  

ესპანეთის დიპლომატიური სამსახური 
 

ესპანეთის დიპლომატიურ სამსა-

ხურს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია 

აქვს. ამასთან ერთად ესპანელების წვლი-

ლი დიპლომატიის შესწავლასა და თეო-

რიისა და პრაქტიკის ფორმირებაში, მისი 

განხორციელების მეთოდებში უმნიშვნე-

ლოა ფრანგულ, ინგლისურ, იტალიურ 

დიპლომატებთან და მეცნიერებთან შე-

დარებით.  

ესპანური დიპლომატიის სამსახუ-

რის ჩამოყალიბება დაკავშირებულია XV 

საუკუნის ბოლოს ერთიანი ესპანური 

სახელმწიფოს ფორმირების პერიოდთან, 

მაშინ. როდესაც ესპანური მიწები გან-

თავისუფლდა არაბების ბატონობისაგან. 

მეფე ფედრინანდის მმართველობის 

დროს ესპანეთმა გადმოიღო იტალიელე-

ბის დიპლომატიური მოდელი და თავი-

სი პირველი საელჩო გახსნა ვატიკანში 

(1480 წ.), შემდეგ განხორციელდა მუდმი-

ვი საელჩოების გახსნა ლონდონში, ვენე-

ციაში, პორტუგალიაში, საფრანგეთში. 

იქმნება მეფის სამდივნო, რომელიც ახო-

რციელებს გარკვეულ ფუნქციებს საგა-

რეო პოლიტიკისა და დიპლომატიის 

სფეროში. 

კარლოს პირველმა, რომელმაც შე-

ცვალა ფერდინანდი სამეფო ტახტზე, ეს-

პანეთი გადააქცია მძლავრ იმპერიად. ის 

პირველი ევროპელი მონარქი გახდა, რო-

მელმაც ვიზიტები დაიწყო სხვა ქვეყნებ-

ში და პირადად აწარმოებდა რთულ 

დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს. 

1529 წელს კარლოს პირველმა დიდი 

უფლებები მიანიჭა სამეფო სამდივნოს, 

გადააქცია ის სახელმწიფო სამდივნოდ, 

რომელიც ფაქტიურად ასრულებდა სა-

ხელმწიფოს როლს. 

1629 წელს ფილიპ IV-ის მეფობის 

დროს სახელმწიფო სამდივნო იღებს ცე-

რემონიალის სახელწოდებას. 

1714 წელს ბურბონების დინასტიის 

მმართველობის დროს ჩამოყალიბდა სა-

ხელმწიფოსა და კაბინეტის პირველი სამ-

დივნო, რომელიც ახორციელებდა საგა-

რეო პოლიტიკური უწყების ფუნქციებს. 

მაშინ იქნა განსაზღვრული დიპლომატი-

ური სამსახურის ფუნქციონირების ძი-

რითადი დებულებები, დაწესდა სახელმ-

წიფო მდივნის თანამდებობა, რომელიც 

სხვა მოვალეობებთან ერთად განაგებდა 

საგარეო ურთიერთობის საქმეებსაც. 

ესპანური დიპლომატიური სამსა-

ხურის განვითარებაზე დიდი ზეგავლენა 

მოახდინა დიპლომატიის ფრანგულმა 

მოდელმა, რომელიც დამახასიათებელი 

იყო ნაპოლეონ პირველის მმართველო-

ბის პერიოდისათვის.  

XIX საუკუნის შუა ხანებში ესპანეთი 

ნერგავს ფრანგული მოდელის ძირითად 

პრინციპებს და ფორმებს. მათ შორის შე-

მოღებული იქნა საკონკურსო სისტემა, 

განისაზღვრა დიპლომატიური რანგები - 

ელჩის, სრულუფლებიანი მინისტრის, 

საქმეთა რწმუნებულის, პირველი, მეორე 

და მესამე კლასის მდივნების, ატაშეების. 

არსებულმა სისტემამ მცირეოდენი 

ცვლილებებით იარსება 1928 წლის „დიდ 

რეფორმამდე“, როდესაც დიპლომატიუ-

რი და საკონსულო სამსახურები გაერთი-

ანდნენ.  

1936-1939 წლების სამოქალაქო ომის 

პერიოდში ფრანკოს ჯარების მიერ და-

კავებულ ტერიტორიაზე შეიქმნა საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო. 

გენერალ ფრანკოს სახელმწიფოს სა-

თავეში მოსვლის შემდეგ, საგარეო საქმე-

თა სამინისტროში დაიწყო წმენდა, რომ-

ლის დროსაც ცენტრალური აპარატიდან 

და საზღვარგარეთის დაწესებულებები-

დან დათხოვნილი იქნენ დემოკრატი-

ულად განწყობილი დიპლომატები. 

ფრანკოს რეჟიმის დროს ქვეყნის 

საგარეო პოლიტიკა ძალზე იდეოლოგი-

რებული იყო, დიქტატორულ ქვეყანას არ 

ჰქონდა დადებითი იმიჯი საერთაშორი-

სო საზოგადოებაში. საგარეო საქმეთა 

მინისტრს ჰქონდა ძალზე შეზღუდული 

უფლებამოსილება. საგარეო პოლიტიკუ-
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რი გადაწყვეტილებების მიღება პრაქტი-

კულად სამინისტროს გარეშე ხდებოდა. 

ფრანკოს რეჟიმის დაცემის შემდეგ 

ესპანეთმა მიიღო ახალი კონსტიტუცია, 

რომლის ძალითაც ესპანეთი გახდა სა-

პარლამენტო მონარქია. სახელმწიფოს მე-

თაურად რჩება მეფე, მაგრამ მისი უფლე-

ბები სერიოზულად შეზღუდულია. ძი-

რითადად ძალაუფლება სახელმწიფოს 

ხელშია. 

კონსტიტუციის თანახმად:  

1. მეფე ესპანეთის წარმომადგენე-

ლია მაღალ დონეზე საერთაშო-

რისო ურთიერთობებში, ახორ-

ციელებს ფუნქციებს, რომლებიც 

მას დაკისრებული აქვს კონსტი-

ტუციით, კანონებით და საერთა-

შორისო ხელშეკრულებებით; 

2. მეფე ეთანხმება სახელმწიფოს 

მიერ მიღებულ საერთაშორისო 

ვალდებულებებზე ხელშეკრუ-

ლების დადების გზით, კონსტი-

ტუციისა და კანონების შესაბა-

მისად; 

3. მეფე ნიშნავს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობების ხელმძღ-

ვანელებს და მათ მუდმივ წარ-

მომადგენლებს საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში, აგრეთვე იღებს 

რწმუნების სიგელებს საზღვარ-

გარეთის ქვეყნების დიპლომა-

ტიური წარმომადგენლობებისა-

გან. 

ესპანეთის მთავრობა ხელმძღვანე-

ლოს საგარეო პოლიტიკას, მთავრობის 

თავმჯდომარე თავისი უფლებამოსილე-

ბის ჩარჩოებში განსაზღვრავს საგარეო 

პოლიტიკის მიმართულებას და თავისი 

ფუნქციების შესაბამისად წარმოადგენს 

ესპანეთის კონსტიტუციისა და მოქმედი 

კანონმდებლობის თანახმად ყველა ცე-

რემონიალზე საერთაშორისო ხელშეკრუ-

ლების დადების დროს. 

2004 წელს საგარეო საქმეთა სამინის-

ტროს დასახელება, რომელიც შენარჩუ-

ნებული იყო 1938 წლიდან, შეიცვალა სა-

გარეო საქმეთა და თანამშრომლობის 

სამინისტროს ასეთი ცვლილებების გან-

ხორციელების მიზანი იყო მადრიდის 

განვითარებად ქვეყნებთან ურთიერთო-

ბის მნიშვნელობის ხაზგასმა. შესაბამი-

სად, სამინისტროს ცენტრალური აპარა-

ტის სტრუქტურა გარდაიქმნა ორ მსხვილ 

სახელმწიფო სამდივნოდ - საგარეო საქ-

მეთა და თანამშრომლობის საკითხთა.  

ბოლო დიდი რეორგანიზაცია ესპა-

ნეთის საგარეო პოლიტიკურმა სამსა-

ხურმა განიცადა 2011 წელს ხელისუფ-

ლების სათავეში სახალხო პარტიის მოსვ-

ლის შემდეგ. სამეფო დეკრეტით დამტ-

კიცდა სამინისტროს ახალი ორგანიზა-

ციული სტრუქტურა. 2015 წელს მეფის 

დეკრეტით შეტანილი ცვლილებებით სა-

ერთო ხაზებით დღემდე ძალაში რჩება. 

საგარეო საქმეთა და თანამშრომ-

ლობის სამინისტროს ხელმძღვანელი მი-

ნისტრი, რომელიც შედის ესპანეთის 

მთავრობის შემადგენლობაში. 2014 წლის 

25 მარტს მეფე ხუან კარლოს პირველის 

მიერ მიღებული კანონით „საგარეო პო-

ლიტიკური საქმიანობისა და საგარეო 

პოლიტიკური სამსახურის შესახებ“, შე-

საბამისად მინისტრი გეგმავს და ახორ-

ციელებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, 

კოორდინაციას უწევს საგარეო პოლიტი-

კურ საქმიანობას და ხელმძღვანელობს 

საგარეო პოლიტიკურ სამსახურებს. 

მინისტრის მოადგილეები არიან სა-

ხელმწიფო მდივნები, რომლებიც ხელმძ-

ღვანელობენ სამინისტროს მსხვილ და-

მოუკიდებელ მიმართულებებს. ისინი, 

როგორც წესი, გამოცდილი საკადრო 

დიპლომატები არიან 2015 წლის 9 იანვ-

რის სამეფო დეკრეტის შესაბამისად, სა-

მინისტრო იყოფა სამ სახელმწიფო სამ-

დივნოდ: საგარეო საქმეთა, ევროკავშირ-

თან ურთიერთობის, საერთაშორისო თა-

ნამშრომლობის. 

საგარეო საქმეთა სახელმწიფო სამ-

დივნო მუშაობს საერთო საგარეო პოლი-

ტიკის საკითხებზე, როგორც ტერიტო-

რიულ-გეოგრაფიული გლობალური ასპ-

ექტით. სხვა საკითხებთან ერთად კოორ-

დინაციას უწევს ესპანეთის მონაწილეო-

ბას საერთო საგარეო პოლიტიკაში და 

ევროკავშირის უსაფრთხოების პოლიტი-

კაში, უზრუნველყოფს ქვეყნის წარმო-

მადგენლობას გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციაში და სხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში, საქმიანობს პრობლე-

მატიკაზე ანტიტერორისტული ბრძოლის 

საერთაშორისო უსაფრთხოების, განიარა-
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ღების და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საკითხებზე. საგარეო საქმეთა სახელმწი-

ფო სამდივნოში შედის ოთხი გენერა-

ლური დირექცია: 

 საგარეო პოლიტიკისა და უსა-

ფრთხოების გენერალური დი-

რექცია; 

 გაერთიანებული ერების ორგა-

ნიზაციის საქმეთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის დირექცია; 

 მარღიბის, აფრიკის, ხმელთაშუა 

ზღვის და ახლო აღმოსავლეთის 

შესახებ გენერალური დირექცია; 

 ჩრდილოეთ ამერიკას, აზიის და 

წყნარი ოკეანის რეგიონი - გენე-

რალური დირექცია. 

ევროკავშირთან ურთიერთობის შე-

სახებ სახელმწიფო სამდივნო პასუხისმ-

გებელია ევროკავშირში ესპანეთის პო-

ლიტიკურ ხაზზე. ასევე მისი საქმიანო-

ბის სფეროში შედის ესპანეთის სახელ-

მწიფო ადმინისტრაციული ურთიერთო-

ბის უზრუნველყოფა ევროკავშირის ორ-

განოებთან. ამის გარდა ის შეიმუშავებს 

ინსტრუქციებს და დავალებებს ევროკავ-

შირში ესპანეთის მუდმივი წარმომად-

გენლობისთვის. მის სტრუქტურაში შე-

დის ორი გენერალური დირექცია: 

 ერთიანი პოლიტიკის კოორდი-

ნაციისა და ევროკავშირის საქ-

მეთა გენერალური დირექცია; 

 ევროკავშირის ქვეყნებთან ორმხ-

რივი თანამშრომლობის გენერა-

ლური დირექცია.  

საეთაშორისო თანამშრომლობის სა-

ხელმწიფო სამდივნო ახორციელებს სა-

გარეო პოლიტიკას ლათინოამერიკული 

მიმართულებით. აგრეთვე მუშაობს საერ-

თაშორისო ურთიერთობების პრობლე-

მატიკაზე, ხელს უწყობს საზღვარგარეთ 

კულტურული ღონისძიებების გატარე-

ბას. 

ესპანეთს დიპლომატიური ურთი-

ერთობა აქვს დამყარებული გაერთიანე-

ბული ერების ორგანიზაციის ყველა 193 

ქვეყანასთან და აქვს საზღვარგარეთის 

ორგანიზაციების ფართო ქსელი. სულ 

ფუნქციონირებს 324 საკონსულო და დი-

პლომატიური წარმომადგენლობა. 

2014 წლის კანონის თანახმად, ჩამო-

ყალიბებულია ესპანეთის საზღვარგარე-

თის სამსახურების ტიპიური სტრუქტუ-

რა, ის შეიცავს დიპლომატიური წარმო-

მადგენლობების ხელმძღვანელობას, დი-

პლომატიურ კანცელარიას და განყოფი-

ლებებს, ატაშეებს, სექტორულ განყოფი-

ლებებს, სავაჭრო-ეკონომიკური განყო-

ფილებებს, ტექნიკურ განყოფილებებს, 

კულტურულ ცენტრებს, საგანმანათლებ-

ლო ცენტრებს და სერვანტესის ინსტი-

ტუტის წარმომადგენლობებს. 

ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინი-

სტროს საზღვარგარეთის წარმომადგენ-

ლობების სტრუქტურული ორგანიზაცი-

ის მაგალითად შეიძლება განხილულ 

იქნეს საელჩო ვაშინგტონსა და რაბათში. 

აშშ-ში ესპანეთის საელჩო საზღვარ-

გარეთის საკმაოდ დიდი დაწესებულე-

ბაა, რაც შეესაბამება ესპანეთ-აშშ-ს ურ-

თიერთკავშირის დიდ მნიშვნელობას. 

მისი დიპლომატიური კანცელარია შედ-

გება 5 დიპლომატისაგან მრჩევლის ან 

პირველი მდივნის რანგში, რომლებიც 

მუშაობენ საგარეო და საშინაო პოლიტი-

კის საკითხებზე, აგრეთვე ორმხრივ ურ-

თიერთობებზე. კიდევ ერთი მრჩეველი 

დასაქმებულია ადმინისტრაციულ-ტექ-

ნიკური საკითხებით. საელჩოსთან მოქ-

მედებს სავაჭრო-ეკონომიკური წარმო-

მადგენლობების აპარატი, პრეს-ატაშე, 

ატაშე თავდაცვის და ატაშე კულტურის 

საკითხებში. 

საელჩოში არის აგრეთვე სამინისტ-

როებისა და უწყებების რიგი წარმომად-

გენლობები, რომლებიც აქტიურად მო-

ნაწილეობენ ორმხრივი თანამშრომლო-

ბის პროცესში. მსოფლიო ფინანსურ სის-

ტემაში აშშ-ს როლის გათვალისწინებით 

ესპანეთის ვაშინგტონის საელჩოში მოქ-

მედებს ფინანსთა სამინისტროს წარმო-

მადგენლობა. საკმაოდ დიდ როლს თა-

მაშობს ორმხრივი კონტაქტები განათლე-

ბისა და მეცნიერების სფეროში, ამიტომ 

ვაშინგტონის ესპანეთის საელჩოში არის 

განათლების სამინისტროს წარმომადგენ-

ლობა. ასევე საელჩოსთან მოქმედებს სა-

მინისტროს წარმომადგენლობები, იუს-

ტიციის და ჯანმრთელობის დაცვის წარ-

მომადგენლობები. 

მაროკოსაც ასევე მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს ესპანეთის საგარეო 

პრაქტიკაში. მაროკო ესპანეთის მთავარი 
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სამსახურის მეზობელია ხმელთაშუა 

ზღვაში. ორივე ქვეყანა ისტორიულად 

მჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავშირე-

ბული. დიპლომატიური წარმომადგენ-

ლობა ესპანეთის რაბათში ნაკლებია, 

ვიდრე ვაშინგტონში, რადგან ორმხრივი 

ურთიერთობების სპექტრი არ არის ფარ-

თო და განსხვავდება თავისი სპეციფი-

კურობით. საელჩოში ფუნქციონირებს 

კანცელარია, რომელშიც არიან მრჩევლე-

ბი. ისინი წარმართავენ საგარეო პოლი-

ტიკურ, საშინაო პოლიტიკურ და ორ-

მხრივი ურთიერთობების საკითხებს, 

ასევე საელჩოში არიან თავდაცვის ატაშე, 

სავაჭრო-ეკონომიკური წარმომადგენ-

ლობა, პრესის სამსახური და კულტურის 

განყოფილება. ესპანეთის უწყებებიდან 

რაბათში წარდგენილი არიან იუსტიციის 

სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინის-

ტროს, განათლების და შრომისა და სო-

ციალური დაცვის სამინისტროები. 

ესპანეთის დიპლომატიური სამსა-

ხურის დაკომპლექტება ხდება კონკურ-

სის საფუძველზე. რეგულარულად ცხად-

დება მის სისტემაში გაჩენილი ვაკანტუ-

რი თანამდებობების შესახებ. კონკურსში 

დაიშვებიან ესპანეთის სრულწლოვანი 

მოქალაქეები, რომელთაც აქვთ უმაღლე-

სი განათლების ცნობა. 

ამჟამად კანდიდატების შერჩევა 

მიმდინარეობს ორ ეტაპად. პირველად 

მოწმდება კანდიდატის საერთო კულტუ-

რის დონე, ესპანური და უცხო ენის 

ცოდნა, ტექსტთან მუშაობის უნარი. ძი-

რითადად მოწმდება მომავალი დიპლო-

მატის ის მონაცემები, თუ როგორ არის 

გაცნობილი სამართლის ცალკეულ ასპექ-

ტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების 

საქმიანობას, ევროკავშირის სტრუქტუ-

რას, ქვეყნისა და მსოფლიოს ეკონომი-

კურ ცხოვრებას, ფასდება მისი ცოდნა 

სოციოლოგიის, ისტორიის, საერთაშორი-

სო ურთიერთობებისა და საგარეო პო-

ლიტიკის სფეროში. მეორე ეტაპის მიმ-

დინარეობისას მოწმდება კანდიდატის 

სამუშაო თვისებები, რაც მას უნდა გა-

მოადგეს დიპლომატიურ სამსახურში. 

საკონკურსო შერჩევა ტარდება დიპ-

ლომატიური აკადემიის ბაზაზე, რომე-

ლიც დაარსებულია 1942 წელს. მისი ძი-

რითადი დანიშნულებაა კადრების მომ-

ზადება სახელმწიფო საგარეო პოლიტი-

კური სამსახურებისათვის და ასევე დიპ-

ლომატიური თანამშრომლების კვალი-

ფიკაციის ამაღლება დიპლომატიის აკა-

დემიის ეს ფუნქციები გაწერილია კანონ-

ში „სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკური 

საქმიანობის შესახებ“. 

 

EKA BUKHRASHVILI  
 

DIPLOMATIC SERVICE OF SPAIN 
 

Summary 
 

The thesis articulates the basic stages of the establishment of Spanish diplomatic 
service. The characteristics of the Spanish Ministry of Foreign Affairs after the adoption 
of the 1978 Constitution. The structure of the Central Administration of the Ministry of 
Foreign Affairs of Spain and its Foreign Representation.   

The establishment of the Spanish diplomatic service is connected to the period of 
formation of a single Spanish state at the end of the XV century, when the Spanish lands 
were released from the Arabian domination. During the reign of King Federand, Spain 
took the diplomatic model of Italy and opened its first embassy in Vatican in 1480. It was 
followed by the opening of permanent embassies in London, Venice, Portugal, France. 
The Secretariat of the King is established, which exercises certain functions in the field of 
foreign policy and diplomacy. 
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 ლიკა არველაძე 

წარმოადგინა  პროფ. ირაკლი კალანდიამ 
 

ილია ჭავჭავაძის შეხედულებები  

აღზრდა-განათლებისა და საზოგადოების განვითარების  

ურთიერთკავშირის  შესახებ 
 

სანამ უშუალოდ ილია ჭავჭავაძის 

შეხედულებების განხილვაზე გადავი-

დოდეთ აღზრდა-განათლებისა და საზო-

გადოების ურთიერთზეგავლენის შესა-

ხებ, მანამდე სასურველია მოკლედ მიმო-

ვიხილოთ აღზრდის, განათლებისა და 

საზოგადოების რაობა. 

აღზრდა არის პედაგოგიური მეცნი-

ერების კვლევის საგანი. აღზრდა წარ-

მოადგენს ბავშვისა და მოზარდის გონებ-

რივად, ფიზიკურად, ზნეობრივად, ესთე-

ტიკურად და აქტიურ პიროვნებად ჩამო-

ყალიბების მიზანმიმართულ, კანონზო-

მიერ პროცესს, რომელიც ორგანიზებულ 

გარემოში აღმზრდელის ხელმძღვანელო-

ბით მიმდინარეობს. აღზრდა, თავისი ფა-

რთო გაგებით, ამავდროულად მოიცავს 

აღზრდას ვიწრო გაგებით _ განათლებასა 

და სწავლებას.  

აღზრდის მიზნები და ამოცანები 

საზოგადოების განვითარების ყველა 

ეტაპზე განისაზღვრებოდა და განისაზღ-

ვრება მისი ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

წყობით. აღზრდის მიზნის გადაწყვეტა 

მით უფრო ეფექტურია, რაც უფრო ღრმა 

და მოქნილი იქნება მისი შინაარსი და 

ამოცანები, ხერხები და მეთოდები საზო-

გადოებრივ ძვრებთან მიმართებაში.  

განათლება აღზრდის შემადგენელი 

ნაწილია და მეცნიერული, პროგრესული 

ცოდნის შეგნებულად, გააზრებულად 

დაუფლებას ნიშნავს, რათა იგი ადამია-

ნის ნამდვილი კუთვნილება გახდეს. ასე-

ვე მნიშვნელოვანია დაუფლებული ცოდ-

ნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარისა და 

დაუღალავი ცოდნის ჩვევების შეძენა-შე-

თვისება. მის გარეშე ადამიანი ვერ გახ-

დება საზოგადოების სრულფასოვანი 

წევრი.  

პედაგოგიკაში გამოყოფენ  ზოგადსა 

და პროფესიულ განათლებას. განათლე-

ბის ნებისმიერი სახის შინაარსი და ამო-

ცანები განისაზღვრება აღზრდის მიზნი-

თა და ამოცანებით და საბოლოოდ, ცხა-

დია, საზოგადოების ცვალებადობისა და 

განვითარების დონით. პროფესიული გა-

ნათლება იცვლება წარმოებისაგან კად-

რების რაგვარობის მოთხოვნის კვალო-

ბაზე, მაგრამ პროფესიული განათლების 

შეცვლა იწვევს ცვლილებებს ზოგადი 

განათლების შინაარსშიც, რადგან ზოგად 

განათლებაზე შენდება პროფესიული 

განათლება. 

თუ საზოგადოებას ორი _ ვიწრო და 

ფართო გაგებით შევხედავთ, მაშინ „ფარ-

თო გაგებით იგი წარმოადგენს ადამიან-

თა თანაცხოვრებისა და მოღვაწეობის ის-

ტორიულად ჩამოყალიბებული ფორმე-

ბის ერთობლიობას“ [5]. ხოლო ვიწრო გა-

გებით კი სოციალური სისტემის კონკრე-

ტულ-ისტორიულ ტიპს (საზოგადოებ-

რივ-ეკონომიკური ფორმაცია) ან მისი 

შესატყ ვისი სოციალური ორგანიზაციის 

სპეციფიკურ სისტემას [5].  

მწერალი, პოეტი, პუბლიცისტი, პო-

ლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე ილია 

ჭავჭავაძე (1837-1907 წწ.) სერიოზულ ყუ-

რადღებას აქცევდა სწავლებისათვის აღმ-

ზრდელობითი ხასიათის მინიჭებას. მას 

სწავლებისა და აღზრდის შერწყმა-შეხა-

მების გარეშე დაუშვებლად მიაჩნდა სას-

კოლო მუშაობა. ილია თვლიდა, რომ საკ-

მარისი არ არის ადამიანმა დიდი ცოდნა 

დააგროვოს, არანაკლები მნიშვნელობა 

აქვს იმას, რომ მისი სიტყვებით თუ ვიტ-

ყვით, „კარგი კაცობის შემძლებლობა 

ჰქონდეს“. თვითონ სწავლა და ცოდნა კი, 

რომელსაც სკოლა იძლევა, ისე უნდა 
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იყოს შერჩეული, რომ აღმზრდელობით 

დანიშნულებას ემსახურებოდეს [13]. 

ილია აღნიშნავდა, რომ „საკმაო არ 

არის, რომ კაცი მეცნიერი იყოს, ბევრი 

ცოდნა შეიძინოს, ამასთანავე იგი კაი-კა-

ციც უნდა იყოს და კაი-კაცობის შემძ-

ლეობაც ჰქონდეს. ეს კაი-კაცობა და კაი-

კაცობის შემძლეობაც მარტო ზნე ხასია-

თისგან ეძლევა ადამიანს. ავი კაცი რამო-

დენადაც მეცნიერია და დიდად სწავლუ-

ლი, იმოდენად უფრო ძლიერ საშიშარია, 

უფრო დიდად მავნებელია. ეს ყველამ 

იცის, ბევრსაც თავის თვალით უნახავს 

და გამოუცდია.“ „ჭეშმარიტი განათლება 

განვითარებულ გონებას და გაწურთვნი-

ლი ზნე-ხასიათის ერთმანეთთან შეუღ-

ლებაა განუყოფლად“ [3-17-18]. „თუ 

წურთვნა გინდა ბავშვისა იგი უნდა 

ჩაიდო გულში და იმან შენ. ბევრში ეგ... 

შეუძლებელია, უმაგისოდ კი შესაძლოა 

სწავლა, ცოდნა მისცე და ადამიანობა კი 

არასდროს. მე კი ასე მგონია, რომ ადამია-

ნობას პირველი ადგილი უნდა დაეთმოს 

ბავშვის წვრთნას _ სწავლებაში“ [3-25]. 

ზნეობრივი აღზრდის არსში ილია 

პატიოსნებისა და სიმართლის, სამშობ-

ლოს სიყვარულის ჩანერგვის, თავმდაბ-

ლობისა და საზოგადოებრივი საქმი-

სადმი პასუხისმგებლობის გრძნობის გან-

ვითარებას, დისციპლინირებასა და სხვა 

მსგავსი ტიპის მახასიათებლებს გულის-

ხმობდა. ზნეობრივი აღზრდის ყველაზე 

უკეთესი საშუალებად ილიას  მასწავლე-

ბლის პირადი თვისებები და ტაქტი მი-

აჩნდა, რაც, ილიას აზრით, დიდადაა და-

მოკიდებული მასწავლებლის მოხერ-

ხებულობასა და ქცევის თავისებურებებ-

ზე.  

ილია ჭავჭავაძე გადაჭრით უარ-

ყოფდა ფიზიკურ დასჯასა და იმოწმებდა 

ანტიკური ფილოსოფიის დიდ წარმო-

მადგენელს _ პლატონს და აღორძინების 

ეპოქის ცნობილ პედაგოგს ვიტორინო დე 

ველტრეს.  

ილია ჭავჭავაძეს ბავშვისა და მოზა-

რდის ასაკობრივი და ინდივიდუალური 

თავისებურებების გათვალისწინება, ასე-

ვე აღმზრდელისა თუ გამოჩენილ ადამი-

ანთა ცოცხალი მაგალითი მიაჩნდა ზნე-

ობრივი აღზრდის გადამწყვეტ ფაქტო-

რად.  

ილია ჭავჭავაძე მნიშვნელოვან 

როლს ანიჭებდა ასევე მშობლებს, ბავ-

შვთა და მოზარდთა აღზრდის საქმეში 

[4]. „შვილის კაცად გამოყვანა უწმინდესი 

და უდიდესი ვალია მშობლისა“ _ ამბობ-

და იგი [3-19]. ოჯახში აღზრდის უმთავ-

რეს და გადამწყვეტ ძალად ილიას მშობ-

ლების მორალური სახე, მათი პირადი 

მაგალითი მიაჩნდა. ილიას წარმოუდგენ-

ლად მიაჩნდა სწავლა-განათლება ბავშვი-

სა და მოზარდის ჯანმრთელობის, მისი 

ფიზიკური მდგომარეობის გაუთვალის-

წინებლად და მოსწავლის ფიზიკურ გა-

მოწრთობაზე ზრუნვას სკოლას ავალებ-

და. გამოწრთობის უმთავრეს გზად კი 

ვარჯიშს თვლიდა. ილია მოზარდი თაო-

ბის სულიერ გასპეტაკებაში გულისხმობ-

და, აგრეთვე, ესთეტიკურ აღზრდას. ბუ-

ნებისა და ხელოვნების სიყვარული მას 

არა მარტო მხატვრული აღზრდის, არა-

მედ კაცობრიობის გამაფაქისებელ უძლი-

ერეს საშუალებად მიაჩნდა.  

ბავშვთა და მოზარდთა აღზრდის 

საქმის სულისჩამდგმელად ილია მასწავ-

ლებელს მიიჩნევდა. იგი სახალხო მას-

წავლებლობას გმირობად, თავგანწირვად 

თვლიდა. განსაკუთრებით აღშფოთებდა 

ილიას მასწავლებლ ქალთა უუფლებო 

და უნუგეშო მდგომარეობა. მიუხედავად 

ამისა, ილია მასწავლებელთაგან მოი-

თხოვდა ღრმა ცოდნას, პედაგოგიურ 

დახელოვნებასა და ერთგულ შრომას 

სახალხო განათლების სარბიელზე [4].  

აცნობიერებს რა სწავლა-განათლე-

ბის საშუალებით ამგვარად აღზრდილი 

მომავალი თაობის მნიშვნელობას, რად-

გან მისი თქმით „უამისოდ ადამიანი 

დღეს ყველაფერს მოკლებულია: ადამია-

ნობასაც, სარჩო-საბადებელსაც, ღონესაც 

და შეძლებასაც. დღეს უცოდნელად, უს-

წავლელად კაცი ერთს ნაბიჯსაც ვერ გა-

დასდგამს ცხოვრების მოედანზედ უმარ-

ცხოდ და უძლეველად.“ ილია საოცარი 

მასშტაბურობით უყურებს ამ საკითხს და 

ამბობს: „შესაძლოა კაცს სიმდიდრე 

თვალწინ ედოს და ვერა ჰხედავდეს 

უცოდინარობით ან ჰხედავდეს და არ 

იცოდეს, როგორ და რა გზით აიღოს“ [8-

258].  

ილიას გული სწყდება იმ ფაქტის 

გამო, რომ უცხოელები, რომლისთვისაც 
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საქართველო და ქართველები სრულიად 

უცხო ცნებებია, ჩამოდიან, შრომობენ და 

წარმატებასაც აღწევენ, მათ შორის მატე-

რიალურს, მაშინ როცა ქართველი ამას 

ვერ ახერხებს საკუთარ მიწა-წყალზე. იგი 

ამის მიზეზად უცხოელთა სხვადასხვა-

გვარი განათლებით შეიარაღებულობას 

მიიჩნევს, ჩვენგან განსხვავებით. „ჩვენი 

უცოდინარობა, უსწავლელობა ისე გვაბ-

რკოლებს და გვაბორკილებს, რომ ცი-

ლობაც ვეღარ გაგვიწევია ახალმოსულთ 

უცხოელთათვის. ყველგან იგინი გვჯობ-

ნიან, ყველგან იგინი წინ გვასწრებენ, გა-

მოსარჩენს საქმეს ხელიდამ გვაცლიან. 

რას იზამთ? იმათკენ ცოდნაა, განათლე-

ბაა, მიხვედრილობა და გაგებულობაა“ 

[17]. 

ილია ჭავჭავაძე თვლიდა, რომ სა-

ზოგადოებრივი განვითარებისა და კე-

თილდღეობისთვის უმთავრეს პირობას 

ეკონომიკური საფუძველი წარმოადგენ-

და. სწორედ ამიტომ, საზოგადოებრივი 

განვითარების მისაღწევად, პირველ რიგ-

ში, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარები-

სათვის იღვწოდა. ამის გარეშე, ილიას 

აზრით, შეუძლებელი იქნებოდა საზოგა-

დოების სულიერი განვითარება. ამ გან-

ვითარების მისაღწევ უმთავრეს პირობად 

კი მას სოფლის მეურნეობის აღორძინება 

მიაჩნდა და არა წარმოების განვითარება. 

„თავდაპირველი შემომქმედი ეროვნობი-

სა და ერის სიმდიდრისა _ ამბობდა იგი 

_ მარტო გუთანი და მიწა ყოფილა და 

იქნება კიდეც... საპოლიტიკო და საეკო-

ნომიკო ყოფაცხოვრება კი ამ ორი საგნით 

სულდგმულობს“ [2-261, 262].  

ილიამ იცოდა, რომ საწარმოო ურ-

თიერთობები უსამართლობაზე იყო აგე-

ბული იმ დროის საქართველოში. ამიტო-

მაც არ მიესალმებოდა მის კიდევ უფრო 

გაფართოებას. „კაცს მაგოდენად ვერა 

შველის თურმე ვერც სიკეთე ჰაერისა, 

ვერც სიმსუქნე მიწისა, ვერც შეძლება 

ყოველი _ გვარის წარმოებისა, თუკი 

კაცთა შორის კეთილად დადგენილი და 

ცხადად განსაზღვრული არ არის ურთი-

ერთშორისი უფლება და მოვალეობა. 

კაცთა კმაყოფილებისათვის, ხალხთა კე-

თილდღეობისათვის, ეს უკანასკნელი 

უფრო საჭიროა, ვიდრე სხვა რამე ქვეყ-

ნიერებაზედ...“ [2-262]  

ადამიანთა შორის უსამართლო ურ-

თიერთობების აღმოფხვრას იგი ხედავდა 

თანდათანობრივი საკანონმდებლო რე-

ფორმის, სწავლა-განათლების, გავრცე-

ლების, პატრიოტიზმის გაღვივებითა და 

მსგავსი ღონისძიებებით [2].  

ილია ჭავჭავაძე კარგად ხედავდა, 

რომ მე-19-ე საუკუნის II ნახევრის სა-

ქართველოში, სოფლის მეურნეობისა და 

მრეწველობის განვითარება მოითხოვდა 

სათანადო კადრის აღზრდას. ამასთანავე 

ზოგადი განათლება მას პროფესიული 

განათლების საფუძვლად მიაჩნდა. ილია 

დაუღალავად ზრუნავდა ქართველი 

ინტელიგენციის განათლებულ სოფლის 

მეურნეთა და მრეწველობის მუშაკთა 

კადრების აღზრდაზე. მას შესანიშნავად 

ესმოდა, რომ „ცოდნა, სწავლა-განათლება 

მარტო სამკაული კი არ არის კაცისა, 

პირველწყების საჭიროებაა, რგორც პუ-

რი, ურომლისოდაც კაცს გაძლება და ხე-

ირი ამ ქვეყნად არ შეუძლია“ [13]. 

ილია თვლიდა, რომ არ შეიძლე-

ბოდა ქართველ ხალხს სხვისთვის ეცადა, 

მას თავად უნდა ეზრუნა ქართველი 

ერის ერთ მუშტად შეკვრით, ქართული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

შექმნა-ჩამოყალიბებაზე [3-29]. ილია 

მოწინავე ქვეყნების მაგალითებს სწავ-

ლობს და გამოთქვამს აზრს „რომ სახე-

ლოსნო და სასპეციალო-სატექნიკო სკო-

ლები აუცილებელი საჭიროებაა და ცხო-

ველმყოფელი სახსარია ჩვენის ღონე- მი-

ლეულ ქვეყნის გაღონიერებისათვის. 

დროა ამაზეც ვიფიქროთ, დროა ამ საქ-

მესაც ჩავკიდოთ ხელი“ [7-281]. 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 

ილია ჭავჭავაძეს ჩვენი ქვეყნის უმაღლე-

სი განათლებისათვის ბრძოლის საქმეში. 

ჯერ კიდევ 1871 წელს, როცა საქართვე-

ლოში ჩამოსვლას აპირებდა რუსეთის იმ-

პერატორი, ილიას მეთაურობით „თერგ-

დალეულებმა“ გადაწყვიტეს იმპერატო-

რისათვის მისართმევ „ადრესში“ თბილი-

სის უნივერსიტეტის გახსნის თხოვნაც 

შეეტანათ. თავადაზნაურთა მარშალმა, 

რევაზ ანდრონიკაშვილმა თვითნებურად 

უარყო ეს გადაწყვეტილება და იმპერა-

ტორს სხვა ადრესი წარუდგინა, 

რომელშიც უნივერსიტეტის ნაცვლად 

თბილისში კადეტთა კორპუსის გახსნას 
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ითხოვდა. ილიას არც შემდეგ შეუწყვე-

ტია ბრძოლა და ზრუნვა საქართველოში 

უმაღლესი განათლების კერების დაარსე-

ბისათვის. ეს ბრძოლა მძიმე და ხანგრძ-

ლივი იყო. მართალია, ილია ჭავჭავაძემ 

ცარიზმის ბიუროკრატიული რეჟიმის 

პირობებში ვერ მოახერხა დაეარსებინა 

ქართული უნივერსიტეტი, მაგრამ შეიძ-

ლება გადაჭრით ითქვას, რომ საამისოდ 

თითქმის ყველა აუცილებელი წინაპირო-

ბა შეამზადა საუნივერსიტეტო შენობის 

აგების ჩათვლით.  

ილია ჭავჭავაძისა და მისი თანამე-

ბრძოლების საერთო, დიდი ძალისხმე-

ვით დიდი ბრძოლისა და ჯაფის შემდეგ, 

მთავრობის მიერ მიღებული დადგენი-

ლების საფუძველზე 1879 წლის 31 მარტს 

დაარსდა „ქართველთა შორის წერა-

კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოე-

ბა“, რომელიც საერთო სახალხო განათ-

ლებისათვის მნიშვნელოვან ბერკეტს 

წარმოადგენდა და რომელშიც ილიას 

თავდაპირველად მოადგილეობა, შემდეგ 

კი 1885 წლიდან სიკვდილამდე თავმჯ-

დომარეობა ერგო წილად [1]. 

ილია თავის შეხედულებებში პრი-

ორიტეტს ანიჭებს ევროპულ ფასეულო-

ბებს. ი. ჭავჭავაძის აზრით, ევროპული 

ღირებულებები უნივერსალური და ყვე-

ლასათვის თანაბრად მისაღებ მოცემუ-

ლობას წარმოადგენს, რადგან საშუალე-

ბას გვაძლევს, ქვეყანაში ეკონომიკური 

პროგრესი შეუქცევადი გახდეს. აღნიშნუ-

ლი ფასეულობების თანახმად ჩვენ, ყვე-

ლა ერთად, და თითოეული ცალ-ცალკე, 

განუყოფელი ნაწილი ვართ „მთელის 

ერისა“, ჩვენს კეთილდღეობას უნდა ვე-

ძებდეთ მხოლოდ მთელი ერის ერთიან 

კეთილდღეობაში და არა ცალ-ცაკლე. 

მათი ყოველმხრივი კეთილდღეობა, სა-

ხელმწიფოს მთავარ საზრუნავს უნდა 

წარმოადგენდეს. სწორედ ევროპული ღი-

რებულებების განხორციელების საშუა-

ლებით მიიღწევა კანონის უზენაესობის, 

ადამიანის უფლებების, მისი სიცოცხ-

ლის, პიროვნების თავისუფლების, მისი 

საკუთრების დაცულობა, ურთიერთთა-

ნასწორობა თუ ჰარმონია. ი. ჭავჭავაძის 

აზრით, ასეთ ვითარებაში, ასეთი კურ-

სით, ნებისმიერი საკითხი, „ადგილობრი-

ვი წვრილმანები“ (როგორც იგი თავად 

ამბობს), ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობების საშუალებით გადაწყდება და 

მოგვარდება. სახელმწიფო კი, მხოლოდ 

საერთო კანონშემოქმედებითი საქმიანო-

ბებით, საბიუჯეტო მოწყობითა და ერის 

ინტერესებისათვის საჭირო ფინანსური 

უზრუნველყოფით, ასევე ქვეყნის თავდა-

ცვის უზრუნველყოფით უნდა დაკავდეს 

[15]. 

ილია ერთ-ერთი იმათთაგანი იყო, 

ვისგანაც დიდ სულიერ თუ მატერია-

ლურ მხარდაჭერას პოულობდნენ იმ პე-

რიოდისათვის სხვადასხვა ქვეყნებში მო-

სწავლე ჩვენი ქვეყნის სტუდენტი ახალ-

გაზრდობა. „მოდიან ის თავგანწირულნი, 

ცოდნის სიყვარულით და წყურვილით 

შორს გადახვეწილნი და წინ მოიმძღვა-

ნიებენ მეცნიერებას და მისი მწვანე შტოს 

ნოეს მტრედსავით, ნიშნად ხარებისა და 

ნუგეშ-ემისა.“ _ ამბობდა შემდგომში 

მათზე ილია [7-588].  

ი. ჭავჭავაძე სტუდენტთა შემწეობი-

სათვის, საზოგადოებასაც უხმობდა თა-

ნადგომაში სხვადასხვა კუთხით [3]. სა-

ზღვარგარეთ, სასწავლებლად წასულ 

სტუდენტებს ილია ასე მიმართავდა: „ის-

წავლეთ, ცოდნა შეიძინეთ, ჯერ-ჯერო-

ბით ნურც იქით გაიხედავთ და ნურც 

აქეთ, მარტო სწავლა-განათლებას შეალი-

ეთ თქვენი დღენი და ამ უძლიერესი 

ფარ-ხმლით მოდით და დაეპატრონეთ 

თქვენს მოიმედე ქვეყანას“ [3-27]. 

ილია ჭავჭავაძე ერთ-ერთი პირველ-

თაგანი იყო, ვინც იბრძოდა ქალთა უმაღ-

ლესი განათლების უფლებისათვის. 

ილია ჭავჭავაძე ქალის განათლებისა და 

ოჯახის დედობის საკითხს მჭიდრო ურ-

თიერთკავშირში ხედავს და ამბობს: „განა 

საჭირო არ არის ყოველი ჩვენი მეცადი-

ნეობა მოვაქციოთ იმაზედ, რომ ქალს 

გონება გავუხსნათ ჭეშმარიტის აზროვნე-

ბისათვის, აღუფრთოვანოთ გულისტკი-

ვილი კაცობრიულის და მოქალაქეობ-

რივის ინტერესებისათვის, გავაგებინოთ 

იგი ვალი, იგი თანამდებობა, რომელიც 

ამ ინტერესებს თან მოსდევს? ესეთის აზ-

რებით, რწმენითა და თვალთა მხედვე-

ლობით დედაკაცი გაუთანასწორდება 

მამაკაცსა და მისებრ ადვილად გაიგებს, 

ადვილად მიხვდება მოვალეობას კაი 

ცოლობისას, კაი დედობისას, და უკვე გა-
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ნათლებული ჭკუითა და გულით ად-

ვილად შეიძენს იმ განსაკუთრებულს 

ცოდნასაც, რომელიც ოჯახში ასე თუ ისე 

მისთვის საჭირო იქნება“ [9-281] ი. 

ჭავჭავაძე სიხარულით ხვდება ქართველ 

ქალთა წამოწყებას „სკოლა გაჰმართონ 

ქალების გასაზრდელად და თვითონ გა-

ზრდა შეუფერონ ჩვენის დღევანდელის 

დღის საჭიროებასა“ [9-276].  

ილია ბუნებრივად და პროგრესუ-

ლად თვლიდა ჰუმანისტური პედაგოგი-

კის მიერ სქოლასტიკური სწავლების და-

მარცხებას. ი. ჭავჭავაძე დემოკრატიული 

და ჰუმანისტური პოზიციიდან აშუქებდა 

პედაგოგიკის ისტორიის საკითხებს, მა-

ღალ შეფასებას აძლევდა როგორც ანტი-

კურ, ასევე აღორძინების ეპოქის გამოჩე-

ნილ ჰუმანისტ ფილოსოფოსთა და პედა-

გოგთა ნააზრევებს [4]. 

ილია ჭავჭავაძისა და მის თანამოაზ-

რეთა პროგრესული იდეების განხორციე-

ლება რევოლუციამდელ საქართველოში, 

რა თქმა უნდა, არ იყო შესაძლებელი, მაგ-

რამ ამ იდეებმა გარკვეული როლი შეას-

რულეს გასული პედაგოგიური აზროვნე-

ბის შემდგომ განვითარებაში და არც 

დღეს დაუკარგავთ ცხოველმყოფელობა 

[4]. 

ილია საზოგადოებრივი ცნობიერე-

ბის ფორმირების და ზოგადად მოქალა-

ქის ჩამოყალიბების საკითხს განათლება-

სა და განსაკუთრებით კი სკოლასთან გა-

დაჯაჭვულად ხედავდა, მისივე თქმით, 

იქედან გამომდინარე, რომ იმ დროისა-

თვის ქართული საზოგადოების უდიდეს 

ნაწილს, სამწუხაროდ, არც დრო და არც 

ფინანსური საშუალება არ გააჩნდა უმაღ-

ლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრ-

ძელებლად. აქედან გამომდინარე, ილია 

ჭავჭავაძე  ეთანხმებოდა რა ცნობილი პე-

დაგოგის, უშინსკის შეხედულებებს _ 

ამბობდა: „საერო სკოლის საგანი ის კი არ 

არის, რომ ბავშვის თავი, ცოტად თუ ბევ-

რად, გამოჰსჭედოს სხვადასხვა-გვარის 

ცოდნითა, რომელიც მერე დავიწყებას 

მიეცემა ხოლმე, ან კიდევ ტეხნიკური 

ცოდნა მიანიჭოს წერა-კითხვისა, არამედ 

ის არის, რომ სკოლაში ვარჯიშობითა 

გაიხსნას ბავშვმა ჭკუა და გულისყური, 

ბუნებრივის ღონისძიებებით გონების 

თვალი აიხილოს გარე შემორტყმულ ბუ-

ნებაზედ და საზოგადო დამოკიდებულე-

ბაზედ, იმოდენად გაიმართოს ნიჭი მარ-

თალ და თვითმსჯელობისა, რომ საკუ-

თარის ჭკუით შეეძლოს ცნობიერად 

იცხოვროს და გონიერად იმოქმედის“ [8-

234, 235]. 

ილია ჭავჭავაძე ქართული საზოგა-

დოებრივი ცნობიერების ფორმირებისა-

თვის აქტიურად იყენებდა მის პუბლი-

ცისტურ წერილებსა და მხატვრულ ნა-

წარმოებებს. ილია პირველ ნაბიჯად არ-

სებული ვითარების საზოგადოების 

მხრიდან გაცნობიერებასა და პოზიტი-

ური კრიტიკული დამოკიდებულების 

შექმნას მიიჩნევდა, რასაც ემსახურებოდა 

კიდეც იგი.  

მისი აზრით, „ქართული ცნობიერე-

ბის დეგრადაციის ერთ-ერთ უმთავრეს 

ხელშემწყობ მიზეზად „ერის ისტორიუ-

ლი მეხსიერების მოშლა“ გვევლინება. 

„დავიწყება ისტორიისა, თავისის წარსუ-

ლისა და ყოფილის ცხოვრების აღმოფხვ-

რა ხსოვნისაგან _ მომასწავებელია ერის 

სულით და ხორცით მოშლისა. წარსული 

_ მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, რო-

გორც აწმყო _ მომავლისა. ეს სამი სხვა-

დასხვა ხანა, ისეა ერთმანეთზედ გადაბ-

მული, რომ ერთი უმეოროდ წარმოუდ-

გენელია.“ _ ამბობს ი. ჭავჭავაძე პუბლი-

ცისტურ წერილში „ერი და ისტორია“. 

იგი პარალელს მამისა გზის შვილის მიერ 

გაგრძელებასთან ავლებს და ამბობს, რომ 

შვილი უნდა იკვლევდეს და სწავლო-

ბდეს ,,რაზედ გაჩერდა მამა, რომ იქიდან 

დაიწყოს ცხოვრების უღლის წევა“, უნდა 

შეიმეცნოს რაში იყო მართალი და რაში 

არა, რა აბრკოლებდა და რას პირიქით, 

წინსვლა და წარმატება მოჰქონდა მისთ-

ვის, რისკენ მიისწრაფოდა და რას სტო-

ვებდა უყურადღებოდ [13]. 

ილია პუბლიცისტურ წერილში „რა 

გითხრათ? რით გაგახაროთ?“ სწუხს ქარ-

თული ეროვნული საზოგადოებრივი 

ცნობიერების, როგორც წარსულის, აწმ-

ყოსა და მომავლის შეფასებისა და შე-

დეგად, შესაბამისი ქმედება _ დამოკი-

დებულების შესახებ. „არ ვიცით _ რანი 

ვყოფილვართ, არ ვხედავთ _ რანი ვართ, 

ვერ გამოგვისახია _ რანი ვიქნებით! ყუ-

რებში ბამბა გვაქვს დაცული და თვა-

ლებზე ხელი აგვიფარებია. უზარმაზარი 
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თხრილია ჩვენ, ქართველების წინ და აი-

ნუნშიც არ მოგვდის“. „ვდგავართ და 

უღონოდ ვბზუით ,,მე ვარ და ჩემი ნა-

ბადიო“ და ამ ბზუილიდან არა გამოდის 

_ რა. ახალო წელო, თუ რამ შეგიძლიან, 

თვალი აგვიხილე, ყურებიდან ბამბა გა-

მოგვაცალე, ფუტკრისაგან გვასწავლე 

დროთა შესაფერი სამამაცონი ზნენია, 

რომ ჩვენმა შემდეგმა მაინც არ სთქვას: რა 

გითხრათ? რით გაგახაროთ?“ [8]. 

ილია ჭავჭავაძე ეროვნულ და სამო-

ქალაქო საზოგადოებას არ განიხილავდა 

ერთმანეთისაგან განცალკევებულად. იგი 

თვლიდა, რომ ეროვნული ცნობიერების 

ჩამოყალიბებაზე გავლენას ახდენს ისე-

თი ტიპის ისტორია, რომელიც შინაგან 

საზრისსა და ეროვნულობაზეა აქცენტი-

რებული [13]. „დიდ-ბუნებოვან კაცთა და 

სახელოვან გმირთა მაგალითებით ის-

ტორია სწურთნის ერსა, ზრდის და დი-

დებულნი საქმენი კიდევ გულს უკეთე-

ბენ მოქმედებისათვის, აქეზებენ, ამხნევე-

ბენ, თუ ნამეტნავად ის მაგალითები ერი-

სა საკუთარი ისტორიისანი არიან.“ _ ამ-

ბობდა ილია [11]. 

საზოგადოებრივი ცნობიერების და 

ზოგადად მისგან მომდინარე საზოგა-

დოების სახის რაგვარობის მნიშვნელობა 

ნათლად სჩანს ილიას პუბლიცისტური 

წერილიდანაც _  „ქვათა ღაღადი“, სადაც 

ილია ძალიან მტკივნეულად განიცდის 

ქართული საზოგადოების სხვადასხვა 

დამამცირებელი ეპითეტებით შემკობას 

და ამაში სხვა ერების დარწმუნებასაც, 

რაც მისი ღრმა რწმენით, რა თქმა უნდა, 

ბუნებრივი ჭეშმარიტება კი არ არის, არა-

მედ ამ მიზნის ირგვლივ გაერთიანებულ 

ადამიანთა მიზანმიმართული ქმედებაა. 

„ყოველს ერს თავისი საკუთარი სახე 

აქვს, თავისი საკუთარი გულისთქმა, თა-

ვისი წადილები, თავისი სულთასწრაფვა, 

თავისი ღირსება“. _ ამბობს იგი და ჩვენი 

საზოგადოების, ხალხის მოხსენიებას რო-

გორც „სულით დაბალნი, ჭკუა-გონებით 

ჩლუნგნი, ზნეობადაცემულნი, სულელ-

ნი, უსწავლელნი, გაუნათლებელნი, გა-

ღატაკებულნი, ფლიდნი, პირისგამტეხ-

ნი, მხდალნი, ლაჩარნი“ და სხვა მსგავსი 

ეპითეტებით მოხსენიებას ვერ ეგუება. 

,,ღმერთმა გვაშოროს იქ მთელი ერი 

ვიგულისხმოთ.“ _ ამბობს ილია [10].  

ი. ჭავჭავაძეს, თანამოაზრეებთან ერ-

თად ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცა-

ნად ქართული ენის რეფორმა მიაჩნდა, 

როგორც დემოკრატიზაციის აღმშენებ-

ლობისა და საყოველთაო განათლებისა-

კენ მიმართულ განათლების რეფორმის, 

ასევე  ერთიანი ეროვნული ცნობიერების 

ჩამოყალიბების უმნიშვნელოვანესი სა-

შუალება [13]. ილია იშველიებს ცნობი-

ლი პედაგოგის ვესსელის სიტყვებს და 

ამბობს _ „თუ ჩვენ არ დავაწყებინებთ 

ერს თავისის დედა-ენის სწავლებას და 

თუნდაც, მის მაგიერ სხვა, ძალიან მახ-

ლობელის ენის სწავლებას მოვაყოლებთ, 

მაშინ უფრო უარესს ვიზამთო: სრულე-

ბით შევშლით ერის გონებითს განვითა-

რებას, სრულებით შევშლით მის სული-

ერს ბუნებასაო“. აქვე მოჰყავს ცნობილი 

პედაგოგის უშინსკის სიტყვები, რომ 

„დედა ენა ისე უხსნის ბუნებას ყმაწვილს, 

როგორც ვერც ერთი ბუნების მცოდნე 

კაცი; ისე აცოდინებს ხასიათს იმ ხალ-

ხისას და საზოგადოებისას, რომელთა 

შორისაც ბავშვი სცხოვრობს, მათს 

ისტორიას, თვისებას და მიდრეკილებას, 

როგორც ვერც ერთი ისტორიკოსიო“ [8- 

236]. ილიასათვის უდიდესი მნიშვნე-

ლობა ენიჭებოდა, სასწავლო პროგრამის 

რაგვარობასაც, რომელიც, ასევე, მისი აზ-

რით არ შეიძლებოდა ყოფილიყო დამყა-

რებული ქართული ენის უგულვებელყო-

ფაზე [3]. 

ილია არაერთგზის აღნიშნავს ეროვ-

ნული ხასიათის ფენომენის არსებობას, 

საუბრობს მის მნიშვნელობაზე და ხაზს 

უსვამს აქ სხვადასხვა ფაქტორთა ზეგავ-

ლენის თავისებურებებს. იგი ამბობს, რომ 

„ყოველის თესლის ერს თავისი განსხვა-

ვებული ხასიათი აქვს და ზნე-ჩვეულება, 

იმიტომ რომ ხასიათისა და ზნე-ჩვეულე-

ბის ასე თუ ისე აგებაზედ მოქმედებს 

მთელი კრებული იმ გარემოებათა, რო-

მელთა წრეშიც სული და ხორცი დიდი 

ხანი უტრიალებია ერს და დღესაც ატ-

რიალებს. ჯერ თუნდ ადგილმდებარეობა 

ვიქონიოთ სახეში, მიწა-წყალი _ ესეც კი 

ძლიერ მოქმედებს ადამიანის ხასიათსა 

და ზნე-ჩვეულების სხვადასხვაობის შე-

საქმნელად.“ „რაღა გვეთქმის ერის ისტო-

რიასა, საოჯახო და საზოგადოებრივს 

წყობილებაზედ და ერთობ იმ რთულ და 
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მრავალგვართა ხილულთა და არა-ხი-

ლულთა ძალთა ყოვლად ძლიერ ზედ-

მოქმედებაზედ, რომელნიც შიგნიდანვე 

ჰქმნიან ხასიათსა და ზნე-ჩვეულებასა 

ერთისა თუ მეორე ერისას“ [6 - 303]. 

„სიბერე ერისა, ჩვენი ფიქრით, უქმი 

სიტყვებია, მისი საგანი არ არსებობს და 

წარმოუდგენელიც არის“ ამბობს ილია 

და მაგალითად მოჰყავს ისეთი წარმატე-

ბული ევროპული ქვეყნები დიდი ისტო-

რიით, როგორებიცაა მაგალითად ინგ-

ლისი, საფრანგეთი და გერმანია.  

ილია თანამედროვეობის, როგორც 

ღრმა და ყოვლისშემძლე საკაცობრიო 

აზრის, სინათლისა და ცოდნის თავისუ-

ფალი წყაროს, მთავარ ღერძად „ინტენ-

სიურ ცხოვრებას“ მიიჩნევს; „ინტენსიურ 

ცხოვრებას“, რომელიც მისივე თქმით 

,,სათავეც არის და შედეგიც კულტურისა, 

რომელიც ათასის წლობით შენებულა, 

აგებულა, მართალია კაცობრიობის დაუ-

ღალავ და დაუძინებელი ჯაფით, გარ-

ჯით და მხნეობით, მაგრამ იმისთვის კი 

არა, რომ ღონისაგან დაიცალოს, არამედ 

იმისათვის, რომ უფრო გაღონიერდეს, 

გაძლიერდეს, გამოფოლადდეს არსებო-

ბისათვის საჭიროდ“ [11]. 

მისი ერთადერთი  იდეალი  ის იყო,  

რომ  საქართველო  თავისუფალი,  ღია, 

სოციალურად  სამართლიანი,  დემოკრა-

ტიულ  ღირებულებებზე  დაფუძნებული 

 ქვეყანა  გამხდარიყო  და ცივილიზებუ-

ლი სამყაროს  განუყოფელ  ნაწილად 

ეგრძნო თავი.  

ილია ჭავჭავაძე სამოქალაქო ცნობი-

ერების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მახასია-

თებლად კანონისადმი მორჩილებას 

თვლის, რასთანაც დაკავშირებულია სა-

მოქალაქო ღირსების შეგრძნებაც. „ერთ-

ერთ წერილში მწერალი გვიამბობს ბრეს-

ლაველი მდიდარი სოვდაგრის ამბავს, 

რომელიც სამი მანეთისა და ერთი შაუ-

რის უსამართლო ჯარიმის გამო ადგი-

ლობრივ მოხელეებს უჩივის უზენაეს სა-

სამართლოში. „ცხადია, მდიდარს სოვდა-

გარს ის კი არ ანაღვლებს, რომ ერთი 

მანათი ერთმევა, არამედ ის, რომ, მისის 

აზრით, კანონი და სამართალი ირღვევა 

და კანონი და სამართალი კიდევ მისის 

თავისუფლების ციხე-სამაგრე იმოდენად 

ძვირფასია, რომ განურჩევლად, განუ-

კითხველად ხელს არავის ახლებინებს. 

აი, ნამდვილი, ჭეშმარიტი მოქალაქობრი-

ვი თავგამოდება, აი ჭეშმარიტი ქველობა 

კაცთა საზოგადოების წევრისა...“ [17]  

ილიას აზრით, იმ შემთხვევაში, 

როდესაც კანონის დარღვევასთან გვაქვს 

საქმე, როდესაც მართლმსაჯულებას 

ფეხქვეშ თელავენ, „მაშინ მე ვიჩაგრები 

ამისგან თუ სხვა, მაინც მოვალე ვარ, 

თავი გამოვიდო, კანონის სახელი ძირს 

არ დავცე და არ გავაქელვინო. იმიტომ 

რომ კანონი ყველას ფარ-ხმალია და 

მაშასადამე ჩემიცა“ [16]. 

ილია ჭავჭავაძე ქართული ეროვ-

ნული სამართლებრივი ცნობიერების, 

მნიშვნელობის შესახებაც საუბრისა და 

გამოხატვისათვის იშველიებს რუსთავე-

ლის ერთ-ერთ ცნობილ აფორიზმს „ქმნა 

მართლისა სიმართლისა, ხესა შეიქმს 

ხმელსა ნედლად“ [6]. 

შეგვიძლია, ასევე, გავიხსენოთ „ო-

თარაანთ ქვრივი“, რომელიც ყოველთვის 

მზადაა სამოქალაქო ფასეულობების და-

საცავად. „კაცია ადამიან?!“-ში არსებული 

სიუჟეტიც, ხომ სწორედ საზოგადოებ-

რივი ცნობიერების პრობლემატიკის 

ერთ-ერთ სახესხვაობას ასახავს. როგორც 

ზემოთაც აღვნიშნეთ, ამ და სხვა თავის 

ნაწარმოებებს იგი სწორედ მსგავს სა-

კითხებზე მუშაობის, ბრძოლის იარაღად 

იყენებდა.  

ასეთი მრავალფეროვანი, სავსე და 

მრავალმხრივი იყო ილიას შემოქმედება, 

მოღვაწეობა და საზოგადოებრივი ცხოვ-

რება, რომელიც ეფუძნებოდა და ეხმია-

ნებოდა როგორც ფუნდამენტურ, ასევე 

თანამედროვე მრავალმხრივ თეორიულ 

თუ პრაქტიკულ ცოდნა-გამოცდილებას 

და მუდამ ემსახურებოდა ეროვნული, 

ასევე საკაცობრიო იდეებისა და კეთილ-

დღეობის განვითარებას. 
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THOUGHTS  AND IDEAS OF ILIA CHAVCHAVADZE   
ON THE SUBJECT OF  INTERCONNECTION   BETWEEN UPBRINGING , 

EDUCATION AND SOCIETY 
                                                    

Summary 
 

The article aims to provide analysis of Ilia Chavcahvadze’s points of view about     
interconnection between education and society. 

The  paper shows that the above mentioned   ideas and thoughts of  great  thinker , 
who believed  that  the role of  upbringing  and  education  are crucial  factors of our 

development     are still relevant and  thus have to be considered by our society 
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 VEPKHVIA BADZAGUA 

Presented by Irakli Gelenava 

The First World War and 

Political Transformation of Abkhaz Fighters 
 

The first World War was the world's first 

armed conflict. The main reason for the war 

was the existing confrontation between the 

two major military-political blocs/coalitions – 

Triple entente (Russia, Britain, France) and 

the Triple Alliance (consisting of Germany, 

Austria-Hungary and Italy). Immediately 

after the war, on July 18 of 1914 (31) the 

Russian emperor issued the order on General 

Mobilization [1. 164]; [2].  

The first day of mobilization was declared 

July 25 (August 7) and as a result the I rank 

warriors of the state army were recruited to 

the war [2 109].  

On the 9th August, in Tbilisi in the 

framework of the Caucasus Army, was issued 

order on formation of regiment of 400 rider 

warriors [3].  

Each of the regiment consisted of 128 

fighters. The first two regimentss were con-

sisted of inhabitants of Ekaterinograd and 

Maikop, the third one included the 

inhabitants of Karachi and Labinsk (Kra-

snodar). The formation of the fourth 

regiment called "Abkhazian Regiment" ended 

in September 1914 and it consisted of 

Abkhazians and some Georgians [4].  

At the same time in Abkhazia, in village 

Mikvi at the Public Assembly Russian Tsarist 

militias called on the Abkhazians to join 

armed forces of Tsarist and take part in 

military operations. As a result, there was 

formed group of armed volunteers called 

"Abkhazian Regiment". They joined the to 

the combat operations on September 22, 1914 

and on October 2, they arrived in Armavir. 

As we have already noted, the formation 

consisted of 128 volunteers including 21 

Muslim and 107 Orthodox believers and the 

head of the formation was Headquarters - the 

rutmeter   Henri Berkvist.3 

                                                
3 ერთ-ერთი მონაცემით ის იხსენიება ადოლფის 

ძედ. 

The Circassian regiment of riders was part 

of the Caucasian Division and the Division 

belonged to  the Second Cavalry Corps.  The 

Circassian regiment of riders was part of the 

Second Cavalry Corps while they participated 

in the combat operations of the South West 

Front, together with the 7th, 8th and 9th 

armies. In June 1916, the regiment was 

involved in 7th Army and they fought in the 

breakup operations of Blusely and the 

Russian army's fierce battles in Stryn and 

Dnestry regions [5]. 

It is noteworthy that in the First World 

War, about 500 Abkhazians took part in the 

combat operations carried out by different 

regiments of the "Caucasian Riders’ Division".  

They were included in the Circassian 

Division and often were called "A Wild 

Division".  It was an elite military unit. The 

first leader of the unit was the younger 

brother of the emperor Nikoloz II, Mikheil 

Romanov. The division was considered to be 

one of the most loyal military forces to the 

emperor. It was not accidental that in the 

spring of 1917, the Government used this 

division as the most the most combatant and 

honest part against demagogues of dissatisfied 

temporary government. However, the 

military refused to engage in civil war [6]. 

The "Division of the Caucasian Riders" 

was also called "Wild Division".  The 

nickname of Division was caused not because 

of the warriors’ cruelty. The reason was the 

following fact: the Russian Tsaristeans living 

in the occupied territories often called the 

local habitants "wild". A number of parallel 

sources inform us that the Division was 

distinguished with its humane attitude 

towards both civilians and prisoners. One of 

those who wrote about the above mentioned 

factwas a military correspondent, Ilia Tols-

toy. He was the son of the most famous 

Russian writer Lev Tolstoy. He described his 

impressions about members of division and 
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lived with them for a certain time. He tells us 

the following: "I spent a whole month with 

the fighters of the" Wild Regiments ". I was 

told that these men became prominent with 

their cruelty. I was told that they killed pe-

ople for revenge - and what do you see me? I 

saw these killers who cared for people as well 

as feed them. They feed and share their food 

with unknown children.   

I saw the worried local population when 

the Division had to change the location. The 

local population was grateful to them for 

their attitudes and their particular attention 

to local population. I saw them in performing 

the most difficult combat tasks, and I saw 

them in battles – they were the most brave 

and honest men [7]. 

It should be noted that members of the 

"Abkhazian Division" were called "crusaders". 

The reason for the nickname was the fact 

that they had received lots of rewards and 

other merits for their bravery 

As we have already mentioned, the 

Abkhazian Division consisted of volunteers. 

At the time, the Abkhazian people changed 

the status of Guilty Nation, which they had 

obtained long ago by Russian Tsarism. 

Though the most of young Abkhazians did 

not recruit because of their unriliablility so 

they did not participate in military service of 

the" insecurity. "As for Samurazakano (now 

Gali district), and some other residents who 

were not known as" criminals", they 

subordinated to military recruitment. 

"Abkhazian Division" constituted an 

important reporting force in the empire and 

quite often had a great influence upon certain 

state decisions. The fighters always supported 

their fellow countrymen. There were lots of 

cases corroborating the above mentioned 

fact. For example, a member of the Division, 

famous Abkhazian revolutionary Vasili 

Lakoba, was arrested for his revolutionary 

propaganda during the First World War and 

was sentenced to death.  He was able to 

survive with the support of his compatriots - 

"Abkhazian Division". 

Among the volunteers of "Abkhazian 

Division" there were fighters who were close 

relatives. For example, 4 fighters were Sabe-

kia, including two brothers - Alexander and 

Nestori; There were brothers Khasaia - David 

and Christopher - one of them – Christopher 

died in 1916.   The son named Joseph fought 

with his father named Korneti and their 

surname was Proporshik. Father and son – 

Constantine and Joseph Lakerbaia struggled 

together. Constantine died in 1916. From 

family Lakerbaia there were 7 soldiers.  From 

family of Lakoba there were 7-7 fighters in 

the list of soldiers. Inal-Ipa was the surname 

of 6 fighters. 6-6 fighters  had the surname 

Dzidzaria (Dzaria), 13 fighters  Avidzba, 

Gumba, Jinjolia, 5-5 –  Cogonia, Akaba and  

the surname  of 13 fighters was  Anchabadze 

[8].  

During the combat operations "Abkhazian 

Division" lost 17 soldiers. Some of them died 

during the war and others died because of 

their wounds and sickness. On May 29, 1915, 

in the fight there were killed the following 

fighters: Kharjgut (Khajarat) Archelia, Saat 

Kvarchia. Machakva Adleiba was missing. 

We must mentione the fact that despite the 

wounds he had not left the fight. In May of 

1915 Makhmed Konjaria died because of 

wounds, which he had received at the fight. 

In May of 1915 Pavle Konjaria died in 

Military Hospital. The reson of his death was 

the wound in chest. He died on May 29.  

Mikhail Aiba died of illness in March 

1915. Khik Gabisonia died because of lung 

infection on March 16 of 1915.  Khazarat 

Chechaev died on March 6, 1915. On July 11 

of 1915, Kvab Shakaia died of cholera, 

Teimuraz Kvarchaia - died in the battlefield 

on September 27, 1915.  Zhagva Khintba - 

died of Ospy disease. Shakir Gumba died in 

90th Evacuation hospital on April 4, 1916.  

Christopher Khasaia - died from wounds 

received in July 1916. On the battlefield, 

there died the following fighters: Constantine 

(Costa) Shakaia, Avtandil Vouba, Constantine 

Lakerbaia, Proporshnik - Vladimer Topuridze 

[9. 32].  

As we have already mentioned, the 

members of "Abkhazian Division" were the 

most brave fighters and that was the reason 

they received lots of awards and merits. 

According to our information there have 

been awarded 105 fighters. Five fighters 

obtained five or more all of existing awards 
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(1, 2, 3, 4) and Georgievsk Cross. These 

fighters are: Dimitri Anchabadze (4, 4, 2), 

Konstantine Kogonia (4, 4, 3, 2, 1), Vasil 

Magi (4, 3, 2, 1), Murzakani Tsijba’s son 

Aleksi Tsijba (4, 3, 2, 1), Circassian Ramzan 

Shalakhov (4, 2, 1). We have information 

that he had received three more Orders, but 

the information could not be clarified. It sho-

uld be noted that during the war, while 

awarding with two 4th degree Order (George 

Cross) they were awarded with one  3rd 

Degree Cross. Two fighters were awarded 

with 3rd Degree Cross. These fighters were 

Kaskinj Kozmava (4, 4, 2) and Nestor Sabekia 

(4, 3, 2).  10 fighters : Khomazjar Atarba 

(Tarba) (4, 3), Shota Gartskia, Nakharbei 

Gartskia, Alexander Inal-Ipa, Baj Inapshba (4, 

4) and others received the 2nd Degree Order. 

Tair (Petre) Kvasia, Konstantine Margania, 

David Nach, Mikheil Chikirba and Viktor 

Chukbar and others had received awards of 

different Degree. In Russian Army, the 

fighters were awarded with Georgievsk 

Cross. In Abkhazian Division 40 fighters had 

received the above mentioned award [10. 65].  

We have information not only about 

brave deeds of members of Abkhazian 

Division, but we have information about the 

violations of its members. After the violations 

they were excluded from the regiment. For 

example, Ioseb Chachua was dropped out 

from the regiment because of gambling, and 

Kuta Kutarba was troublemaker and he was 

excluded from the regiment because of his 

quarrel and so on.  

Three Abkhazian officers, who fought in 

different parts of the Russian army were 

killed during the First World War. These 

fighters are: Pavel Anchabadze’s son Alek-

sandre Anchabadze, who died in the batt-

lefield in 1916. Andrei Lakerbaia also died in 

the battlefield. Lieutenant-colonel Konstan-

tin Shervashidze - died on the battlefield on 

15 October, 1914. 

The Abkhazian Princess Zoia Sherva-

shidze, who was Junior Doctor of Sanitary 

Transport of Caucasus Main Committee - 

provided with medical care and cared for 

fighters. She was awarded with different 

awards for her braveness.  

The fighters of the "Abkhazian Division" 

were demobilized in 1917. The most of them 

returned to their homeland, where they 

became members of the peasants unity - 

"Kiarazi". The Unity was organized by 

initiative of Nestor Lakoba. It was the place 

where quite an interesting transformation 

has been developed.  The Abkhazian Public 

Council hoped that "Kiaraz" which had a 

strong military force would support them. 

But "Kiaraz” turned out to be the opposite 

side of the Abkhaz People's Council. As we 

have already mentioned Nestor Lakoba with 

his former fighters who had participated in 

the First World War   supported Bolsheviks.  

They had a great reputation among the 

combatants. This resulted the following 

circumstance: "Kiaraz" was formulated as the 

most a powerful force and this force turned 

out to be in the hands of Bolsheviks. Perhaps, 

the mentioned political transformation of the 

members of the "Division" was caused by 

their experience obtained in their combat 

operations. However, the conclusions on 

these concrete issues require to conduct 

additional researches, but at the mentioned 

stage we can say the following: from the 

available materials   it is clear that in the First 

World War in Abkhazian Division, Geor-

gians were fighting together with Abkhazi-

ans.  Their participation was voluntary, built 

on volunteerism. As for the heroism of the 

fighters, which they showed in benefit of the 

Empire, in our view, it was precisely caused 

by the status of the Abkhazian "Criminals". 

As since the 1880s, when Abkhazians 

obtained status of “Guilty Nation” (the decree 

of the Emperor 1880 - May 31) [11. 267], 8 it 

was for the first time, that the Abkhazians 

were given the opportunity to fight in equal 

rank with other peoples of the empire. In 

their struggle, Abkhazians reminded the 

Tsarism Regime of their combat capabilities. 

We can not consider their self-sacrificing as a 

willing expressing devotion and loyalty 

towards the emperor. On the contrary, as 

soon as the Abkhazians obtained a chance to 

take revenge on the Russian policy towards 

them, they used this opportunity and they 

supported the Bolsheviks with "Kiaraz".  This 

was the main motivation for the political 
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transformation of the members of the 

Abkhazian Division and, in our opinion, their 

benevolence towards Bolshevik ideology was 

almost insignificant. 

 

 

 

ვეფხვია ბაძაღუა 
 

პირველ მსოფლიო ომი და აფხაზ მებრძოლთა პოლიტიკური ტრანსფორმაცია 
 

რეზიუმე 
 

ომის დაწყებისთანავე 1914 წლის წლის 18(31) ივლისს გამოიცა რუსეთის 

იმპერატორის ბრძანება საყოველთაო მობილიზაციის შესახებ. მობილიზაციის პირველ 

დღედ გამოცხადდა 25 ივლისი (7 აგვისტო), როდესაც იმპერატორის ბრძანებით 

სახელმწიფო ლაშქრის I თანრიგის მეომრები გაიწვიეს.  9 აგვისტოს თბილისში გამოიცა 

ბრძანება კავკასიის არმიის ფარგლებში  ჩერქეზული ცხენოსანთა 400 კაციანი პოლკის 

ფორმირების შესახებ. პოლკის თითოეული ასეული შედგებოდა 128 მებრძოლისაგან.  

ცხენოსანთა ჩერქეზულ  პირველ ორ ასეულს წამოადგენდა ეკატერინოგრადისსა და 

მაიკოპის ადიღეური მოსახლეობა, მესამე ასეულს - ყარაჩაელები და ლაბინსკის 

(კრასნოდარის მხარე)  მცხოვრებლები, ხოლო მეოთხეს - აფხაზები და გარკვეული 

რაოდენობით ქართველები. მეოთხე, „აფხაზური ასეულის“ ფორმირება დასრულდა 

1914 წლის სექტემბერში.  

იმავე პერიოდში აფხაზეთში, სოფ. მოქვში გამართულ სახალხო კრებაზე, რუსეთის 

ცარიზმის სამხედრო მოხელეების მიერ გაჟღერებული იქნა მოწოდება აფხაზთა 

მიმართ, რომ ისინი მიერთებოდნენ ცარიზმის შეიარაღებულ სამხედრო ნაწილებს და 

მონაწილეობა მიეღოთ სამხედრო ოპერაციებში. შედეგად გამოჩნდნენ მოხალისეები, 

სწორედ მათი  შემადგენლობით შეიქმნა ე. წ. „აფხაზური ასეული“. 

ასეული საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად  გავიდა 1914 წლის 

22 სექტემბერს და ქ. არმავირში ჩავიდა 2 ოქტომბერს, მის შემედგენლობაში იყო 128 

მოხალისე, მათ შორის 21 მუსულმანი და 107 მართლმადიდებლური აღმსარებლობის. 

ასეულის უფროსად დაინიშნა შტაბს-როტმისტერი ჰენრიხ ფეოდორის ძე ბერკვისტი.  

„აფხაზურმა ასეულმა“ ომში თავი განსაკუთრებით გამოიჩინა, რაც აისახა მებრ-

ძოლებისათვის მინიჭებული ჯილდოებით: ჩვენი ინფორმაციით დაჯილდოებულია 

105 მებრძოლი, მათ შორის 5 მებრძოლი დაჯილდოებულია ოთხი ან მეტი ყველა 

არსებული ხარისხის (1, 2, 3, 4) გეორგიევსკის ჯვრით, ამიტომაც ,,აფხაზურ ასეულს“ 

მებრძოლების მიერ მხედრული მამაცობისა და სხვა დამსახურებებისათვის მიღებული 

ჯილდოების სიმრავლის გამო ასეულის წევრებს „ჯვაროსნებსაც“ უწოდებდნენ. 

როგორც ვთქვით, „აფხაზური ასეული“ შედგებოდა მოხალისეებისაგან. იმ დროი-

სათვის, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზ ხალხს „დამნაშავე ერის“ სტატუსი ცარიზმი-

საგან უკვე მოხსნილი ჰქონდა, აფხაზთა დიდ ნაწილს ცარიზმი სამხედრო სამსახურში 

მაინც არ იწვევდა „არასანდოობის“ მიზეზით. რაც შეეხება სამურზაყანოს (ამჟ. გალის 

რაიონი - ავტ.) და რამდენიმე სხვა თემის მაცხოვრებლებს, რომლებიც არ იყვნენ „დამ-

ნაშავეებად“ ცნობილნი, ისინი ჩვეულებრივ სამხედრო გაწვევას ექვემდებარებოდნენ.  

საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში ,,აფხაზური ასეულის“ დანაკარგმა შეადგინა 

17 ჯარისკაცი. 

„აფხაზური ასეულის“ მებრძოლები დემობილიზირებულნი იქნენ 1917 წელს, მათ-

გან უმეტესი ნაწილი დაუბრუნდა მშობლიურ მიწას, სადაც გახდნენ გლეხთა ერთობის 

„კიარაზის“ წევრები, რომელიც ორგანიზებული იყო ნესტორ ლაკობას ინიციატივით. 

სწორედ აქ მოხდა მათი საინტერესო ტრანფორმაცია, აფხაზთა სახალხო საბჭოს იმთა-

ვითვე იმედი ჰქონდა „კიარაზის“ - როგორც ძლიერი სამხედრო ძალის მქონე ორგანი-

ზაციისა და, რა თქმა უნდა, მათი მხარდაჭერის მოლოდინი ჰქონდათ, თუმცა „კიარა-

ზი“ აღმოჩნდა აფხაზთა სახალხო საბჭოსთან დაპირისპირებულ მხარეს. როგორც უკვე 
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ვთქვით, ბოლშევიკების რიგში, ნესტორ ლაკობას გვერდით დადგნენ ბევრი მათგანი, 

რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ პირველი მსოფლიო ომის საბრძოლო მოქმე-

დებებში, ისინი „ასეულის“ მებრძოლებში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდნენ, ყო-

ველივე ამან განაპირობა „კიარაზის“, როგორც, ძლიერი დამრტყმელი ძალის ჩამოყა-

ლიბება, და სწორედ ეს ძალა აღმოჩნდა „ბოლშევიკების ხელში“. სავარაუდოა, რომ „ასე-

ულის“ წევრთა პოლიტიკურ ტრანსფორმაციას ხელი შეუწყო მათ საბრძოლო მოქმედე-

ბებში მონაწილეობამაც, თუმცა ამ კონკრეტულ საკითხებზე დასკვნები, დამატებით 

კვლევებს საჭიროებს, თუმცა ამ ეტაპზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგი: ჩვენს ხელთ 

არსებული მასალიდან ნათლად ჩანს, რომ „აფხაზურ ასეულში“ აფხაზების გვერდი-

გვერდ იბრძოდნენ ქართველებიც, ასეულის მებრძოლთა პირველ მსოფლიო ომში, 

მონაწილეობა იყო, მათი მხრიდან ნებაყოფლობითი, ძირითადად მოხალისეობაზე აგე-

ბული. რაც შეეხება იმ გმირულ თავდადებას, რომელიც მათ - მებრძოლებმა გამოიჩინეს 

იმპერიის სასარგებლო ომში, ჩვენი აზრით, განპირობებული იყო სწორედ აფხაზების 

„დამნაშავე ერის“ სტატუსთან. რადგან, აფხაზებს 1880 წლიდან მოყოლებული, ანუ 

„დამნაშავე ერის“ გამოცხადებიდან (იმპერატორის 1880 წ. 31 მაისის ბრძანებულება) 

პირველად მიეცათ შესაძლებლობა, როგორც თანასწორებს ებრძოლათ იმპერიაში შემა-

ვალი სხვა ხალხის გვერდიგვერდ. აფხაზებმა ამ ბრძოლაში ცარიზმს შეახსენეს, თავიან-

თი საბრძოლო შესაძლებლობები და არამც და არამც მათ თავდადებულ ბრძოლას არ 

განვიხილავთ, როგორც იმპერატორისადმი ერთგულებისა და ლოიალური განწყობის 

გამოხატვად. პირიქით, მიეცათ რა აფხაზებს ცარიმზე, მისი აფხაზებისადმი გატარებუ-

ლი პოლიტიკისათვის შურისძიების შესაძლებლობის შანსი, მათ გამოიყენეს ეს შესა-

ძლებლობა და ისინი დადგნენ ,,კიარაზის“ სახით ბოლშევიკების გვერდში, ეს იყო 

ძირითადი მოტივი „აფხაზური ასეულის“ წევრების პოლიტიკური ტრანსფორმაციისა  

და ამაში, ჩვენი აზრით, ბოლშევუკური იდეოლოგიისადმი კეთილგანწობა თითქმის 

უმნიშვნელო იყო.  
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 თეა პერტაია 

წარმოადგინა პროფ. გიგლა გობეჩიამ 

 

მედიის თვითრეგულირების  

კომპონენტის გაძლიერების აუცილებლობა, როგორც 

საქართველოს განვითარების პირობა 
 

ანგარიშვალდებულება მხოლოდ ხე-

ლისუფლებასთან არ ასოცირდება. თავი-

სი ანგარიშვალდებულების სისტემა აქვს 

მედიას, მხოლოდ ის შედარებით სტიქი-

ურია და  უფრო ჟურნალისტის კეთილი 

ნებისა და მორალური პრინციპების ამა-

რადაა დარჩენილი. თუმცა ქართულ სივ-

რცეშიც შეიქმნა ისეთი რეგულაციები, 

რომელთა გათვალისწინების ვალდებუ-

ლება მაუწყებლებს ეკისრებათ.  

როგორც ყველა დემოკრატიულ ქვე-

ყანაში, აუცილებლია საქართველოშიც 

მედიის თვითრეგულირებისა და თვით-

ცენზურის პოზიტიური ვალდებულების 

და ანგარიშვალდებულების კომპონენტე-

ბის გაძლიერება.  

რა არის დემოკრატიული სახელმ-

წიფოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი? _ ის, 

რომ საზოგადოებამ მიიღოს მაქსიმალუ-

რად ობიექტური ინფორმაცია, არსებუ-

ლი გარემო დავიცვათ ყალბი ამბების 

მავნე გავლენებისგან, სახელმწიფოსა და 

მედიას შორის დიალოგი კი იყოს სახელ-

მწიფოებრივი შეგნებით გამსჭვალული 

და ცივილიზებული, ეთიკისა და მორა-

ლის ჩარჩოებით შემოსაზღვრული. ჯან-

საღი მედია-გარემო არის ქვეყნის განვი-

თარების ერთ-ერთი პირობა. ამაზე მეტყ-

ველებს მედია-თავისუფლების ამსახვე-

ლი რეიტინგები და ქვეყნებისთვის მინი-

ჭებული შესაბამისი ინდექსები, სადაც 

მოწინავე პოზიციებს ყოველთვის ინაწი-

ლებენ ისეთი შემდგარი სახელმწიფოები, 

როგორიცაა: ფინეთი, ნორვეგია და შვე-

დეთი. ბოლო ადგილები კი თურქმენეთ-

სა და ჩრდილოეთ კორეას უკავია. ეს 

მეტყველებს იმაზე, რომ თავისუფალი  

და ჯანსაღი მედია ქვეყნის დემოკრატი-

ული განვითარების ნათელი ანარეკლია.  

ბუნებრივია, ეს თავად ამ სახელმწიფო-

ების ისტორიული განვითარებისა და არ-

სებული მმართველობის ფორმების გავ-

ლენებითაცაა განპირობებული. მაგალი-

თად, შვედეთი მსოფლიოში  პირველი 

ქვეყანაა, რომელმაც საჯაროობისა და 

პრესის თავისუფლების პრინციპები ჩა-

მოაყალიბა. ის 1766 წლიდან ცნობს რო-

გორც ოფიციალურ დოკუმენტებზე ხელ-

მისაწვდომობას, ისე  პრესის თავისუფ-

ლებას [1. 191]. 

დემოკრატიული სახელმწიფოს უმ-

თავრესი პრინციპი არის სიტყვისა და 

გამოხატვის თავისუფლება და, რა თქმა 

უნდა, თავისუფალი მედია. ესაა ის ქვა-

კუთხედი, რომელიც მაქსიმალურად და-

მოუკიდებელი და ფაქტობრივად, ხელ-

შეუხებელია.  

ისმის კითხვა: მაშინ, როგორ რეგუ-

ლირდება თავად მედია? როგორ უნდა 

მოხდეს, ამ ქაოსური ინფორმაციისა და 

ქსელური ინტერნეტ-ეპოქის ფონზე, მე-

დიის სამართლებრივ და ეთიკურ ჩარ-

ჩოებში მოქცევა? ეს დღევანდელი მსოფ-

ლიოსთვის რთული გამოწვევაა. მით უფ-

რო, საქართველოსთვის, როგორც ახალ-

გაზრდა დემოკრატიის ქვეყნისთვის, რო-

მელიც, მართალია, თეორიულად იზია-

რებს დასავლურ მედია-კულტურას და 

მიდრეკილია ლიბერალური და საზოგა-

დოებაზე ორიენტირებული მედია-სის-

ტემებისკენ, თუმცა, პრაქტიკულად, ამ 

კუთხით ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებე-

ლი [2]. 

მედიის  თვითრეგულირების  სის-

ტემების მკვლევარი და ექსპერტი, ფრან-

გი პროფესორი ჟან კლოდ ბერტრანი 

წერს: „ყველა ერისთვის, რომელიც ახლო 

წარსულში გათავისუფლდა ტოტალიტა-
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რული რეჟიმისაგან, პრობლემას ზედმეტ 

შეზღუდვასა და ზედმეტ ჩაურევლობას 

შორის ბალანსის გამონახვა წარმოად-

გენს.“ იგი თვლის, რომ საჯარო მოხელე-

ები, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები 

არ არიან მიჩვეულნი ობიექტური ინფო-

რმაციის მიწოდებას, კომპრომისებზე წა-

სვლას და ვერ ითავისებენ, თუ რამდე-

ნად აუცილებელია ადამიანის უფლება-

თა დაცვისათვის თვითრეგულირების 

მექანიზმების შექმნა. მედია-მკვლევარი 

მიიჩნევს, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყ-

ნებისთვის დამახასიათებელია საზოგა-

დოების წინაშე პასუხისმგებლობის თა-

ვიდან არიდება, რადგან მას სახელმწი-

ფოს მხრიდან კონტროლთან აიგივებენ. 

„ისინი უარს ამბობენ ეთიკის კოდექსზე. 

მათ სურთ, რომ იყვნენ თავისუფალნი და 

თვითშემოქმედნი. მათ თავიანთი თავი 

პოლიტიკური არენის შემოქმედებად და 

მსახიობებად წარმოუდგენიათ და არა 

ინფორმაციის მომპოვებლებად და გამავ-

რცელებლებლად. შედეგად ვიღებთ კონ-

ფლიქტს“, _ აცხადებს ბერტრანი. 

ჩვენი ქვეყნის არც თუ შორეული 

საბჭოთა წარსულის გათვალისწინებით, 

საქართველო დღეს სწორედ ზემოხსენე-

ბული პროცესების გავლენების ქვეშაა. 

ამდენად, აუცილებელია რეფორმები და 

უფრო რადიკალური, ქმედითი ნაბიჯე-

ბის გადადგმა. როგორც ხელისუფლების, 

ისე მედიის ვალია, აიღონ ხელში ინიცია-

ტივა, რათა ამ ჩაკეტილ წრეს ერთობლი-

ვი ძალისხმევით დააღწიონ თავი.  

სქემა ასეთია: სახელმწიფო  უზრუნ-

ველყოფს დემოკრატიული პრინციპების 

განუხრელ დაცვას, ხოლო მედია _ ანგა-

რიშვალდებულების, თვითგანვითარები-

სა და შესაბამისად, თვითცენზურის, 

თვითრეგულირების სისტემების გაძლი-

ერებას. თვითრეგულირების სხვადასხვა 

ფორმა მედიისთვის ქმედითი ინსტრუ-

მენტია, რათა ის გაძლიერდეს, გაიუმ-

ჯობესოს რეპუტაცია, აამაღლოს მისდამი 

საზოგადოების ნდობის ხარისხი და ხე-

ლისუფლების ჩარევის გარეშე, თავი ეფე-

ქტურად დაიცვას. ამ მექანიზმის გამარ-

თული მუშაობა კი, პირველ რიგში, გონი-

ერი ხელისუფლების ინტერესია. 

დასავლეთში აპრობირებული მედი-

ის თვითრეგულირების ფორმებიდან აღ-

სანიშნავია  მედიასაბჭოები და მედია-

ომბუდსმენის ინსტიტუტი. ისინი ითავ-

სებენ როგორც მედია-ცენზურის, ისე მე-

დია-მონიტორინგის, მედიასა და საზო-

გადოებას შორის მედიატორის, მედიის 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგ-

რამების დანერგვის ფუნქციებსაც. 

საინტერესოა, რომ თვითრეგულა-

ციების ნორმებს თავად ჟურნალისტური 

ეთიკის პრინციპები მოიცავს, რაც საკუ-

თარ რეპუტაციაზე მზრუნველ მედიასა-

შუალებას აიძულებს, მუდმივი თვით-

კონტროლისა და თვითკრიტიკის იმ-

პულსით იყოს დამუხტული, რაც, ბუნე-

ბრივია, მეტ პასუხიმგებლობას და შესა-

ბამისად, საზოგადოებისთვის ხარისხია-

ნი პროდუქტის მიწოდებას განაპირო-

ბებს. ამასთან, საყურადღებოა, რომ ეთი-

კის კოდექსები თვითრეგულაციის უფრო 

მკაფიო და ზუსტ ნორმებს შეიცავენ, 

ვიდრე მოქმედი კანონები. ისინი ასევე 

განსაზღვრავენ ჟურნალისტიკის ამოსა-

ვალ, ფუნდამენტურ პრინციპებს: ობიექ-

ტურობას, სიმართლეს... ეთიკის კოდექ-

სები, ისევე, როგორც თავად მედიაორ-

განიზაციები, მორგებულია კონკრეტუ-

ლი ქვეყნის სპეციფიკას, კანონებს, მმარ-

თველობის ფორმებს.   

ძლიერ მედია-თვითრეგულაციის 

კავშირს შეუძლია ქვეყანაში საკუთარი 

პოლიტიკის გამტარებელ რეალურ ძა-

ლად მოგვევლინოს. მაგალითად, ფინეთ-

ში არსებობს ჟურნალისტთა კავშირი [3], 

რომლის გარშემო ქვეყნის თითქმის ყვე-

ლა მედიასაშუალებაა გაერთიანებული 

და დღეს ეს ორგანიზაცია 15 000 წევრს 

აერთიანებს. აქ სახელმწიფოს ყველა მე-

დია-სუბიექტი ერთი თვითრეგულირე-

ბადი ორგანიზაციის ქოლგის ქვეშ მოექ-

ცა და მისმა წევრებმა მიიღეს გადაწყვე-

ტილება, რომ მოცემული კავშირის პრინ-

ციპები გაიზიარონ. ეს უკანასკნელი ჩარ-

თულია ქვეყნის საკომუნიკაციო პოლი-

ტიკის შემუშავების პროცესში, მოწოდე-
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ბულია, დაიცვას სიტყვის თავისუფლება, 

საავტორო უფლებები და ამასთან, გაა-

კონტროლოს პროფესიული ეთიკის ნორ-

მების დაცვის საკითხი. ამავდროულად, 

ორგანიზაცია ჟურნალისტთა პროფკავ-

შირების ფუნქციასაც ითავსებს და მათ 

ადვოკატირებას უზრუნველყოფს.  

თვითრეგულირების ერთგვარი მე-

ქანიზმები,  ჟურნალისტური ეთიკის კო-

დექსებთან ერთად, თითქმის ყველა ცნო-

ბილ დასავლურ მედიასაშუალებაში მოქ-

მედებს. ამ მასობრივი ინფორმაციის სა-

შუალებებში მომუშავე ჟურნალისტები 

თავიანთ საქმიანობაში  სწორედ ამ შიდა 

რეგულაციებს ექვემდებარებიან, მათ შო-

რის:  „ნიუ-იორკ თაიმსი“, „ბიბისი“, „ასო-

შეითედ პრესი“, „ლიბერასიონი,“ „ლე 

მონდი“ და ბევრი სხვა ავტორიტეტული 

ე.წ. მედია-ინფლუენსერი, რომლებიც, 

თავის მხრივ, მსოფლიოს მედია-სტანდა-

რტებს კარნახობენ და ბუნებრივია, სა-

კუთარი ჟურნალისტების კვალიფიკაცია-

სა და შესაბამისად, ორგანიზაციის იმიჯ-

ზე განსაკუთრებულად ზრუნავენ, რაც 

პირდაპირ განსაზღვრავს მათ წარმატება-

სა თუ წარუმატებლობას მედია-ბაზარზე. 

მაღალი რეპუტაციის და სანდოობის მქო-

ნე მედიასაშუალებები ყველაზე მეტად 

უფრთხილდებიან საკუთარ პრესტიჟს და 

ამ ფონზე, სულ უფრო მაღლა სწევენ 

სტანდარტს. 

მნიშვნელოვანია, რომ ჟურნალის-

ტებმა თავად შეიმუშაონ ეთიკის ნორმე-

ბი, რათა ამ პროცესში მედიასაშუალებე-

ბის მფლობელებისა და სახელმწიფოს 

ჩარევა გამოირიცხოს. იდეა ისაა, რომ ეს 

პრინციპები უნდა იყოს ჟურნალისტე-

ბისთვის ისეთივე ძალის მატარებელი, 

როგორიც ექიმებისთვის ჰიპოკრატეს ფი-

ცია. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, 

რომ მედიაპრინციპები, სურვილის შემ-

თხვევაში, ადვილად ექვემდებარება თა-

ვისებურ ინტერპრეტაციას, რითაც ზოგ-

ჯერ ჟურნალისტები თავიანთ არაკე-

თილსინდისიერ ქმედებებს ამართლებენ 

ხოლმე. ამიტომ მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებისა და ჟურნალისტების საქ-

მიანობას თავად საზოგადოებაც უნდა 

აკონტროლებდეს და საჭიროების შეთხ-

ვევაში, არასწორ ინფორმაციაზე შესაბა-

მისი საჩივრებითა თუ სხვა ლეგიტიმუ-

რი საშუალებებით რეაგირებდეს. საზო-

გადოების ჩართულობას მედიის რეფორ-

მირების პროცესში გადამწყვეტი მნიშვ-

ნელობა აქვს.  

თავის მხრივ, საზოგადოების განვი-

თარება ბევრადაა დამოკიდებული იმა-

ზე, თუ რა პასუხიმგებლობას აიღებს სა-

კუთარ თავზე მედია, რა ხარისხის ინ-

ფორმაციით გააჯერებს ქვეყნის საინ-

ფორმაციო სივრცეს. ინფორმაცია არის 

ის, რითაც იკვებება თანამედროვე ადა-

მიანი და რისი მეშვეობითაც ყალიბდება 

კეთილსინდისიერ, პასუხისმგებლიან ან 

უპასუხისმგებლო მოქალაქედ.  

განვითარებული დემოკრატიის ქვე-

ყანაში, მედია-ეთიკის პრინციპების დარ-

ღვევების შეთხვევაში, მედიათვითრეგუ-

ლირების ორგანიზაციებში გასაჩივრების 

უფლებას ხელისუფლების წარმომადგენ-

ლები ხშირად იყენებენ. მაგალითად, 

ბრიტანეთში, სადაც ბეჭდური მედია დი-

დი პოპულარობით სარგებლობს, ხელი-

სუფლების მიერ ქვეყნის პრესის სტან-

დარტების ორგანიზაციისთვის მიმართვა 

და ჟურნალისტებისთვის ეთიკის ნორმე-

ბის დაცვისაკენ მოწოდება დამკვიდრე-

ბული და მიღებული პრაქტიკაა.  მორა-

ლურ სამსჯავროზე საკითხის გამოტანა 

უფრო დადებითად განიხილება, ვიდრე 

სასამართლოს გზით პროტესტის გამო-

ხატვა.  

ბრიტანეთში, 1990 წელს დაფუძნე-

ბული ბრიტანეთის პრესის საჩივრების 

კომისია The Press Complaints Commission 

24 წელი ფუნქციონირებდა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ის საკმაოდ ქმედითი ინსტი-

ტუტი იყო, როგორც გაირკვა, მაინც ნაკ-

ლებეფექტური ბერეკეტებით იყო აღ-

ჭურვილი. შედეგად, ის 2014 წელს _ 

Press Standards Organisation (IPSO) [4], 

პრესის სტანდარტების ორგანიზაციამ ჩა-

ანაცვლა, რომელიც, წინამორბედისგან 

განსხვავებით, დამატებითი შესაძლებ-

ლობებით გაძლიერდა.  
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დღეს ეს ორგანიზაცია მედიაინდუს-

ტრიის ყველაზე მსხვილი რეგულატო-

რია, რომელიც ზრუნავს ქვეყანაში მაღა-

ლი მედიასტანდარტების მხარდაჭერასა 

და განვითარებაზე. მას აქვს ცხელი ხაზი, 

რომელიც 24 საათის განმავლობაში ხელ-

მისაწვდომია.  

მომსახურება უფასოა. ორგანიზაცია 

ეხმარება საზოგადოების იმ წევრებს, რო-

მელთაც მიაჩნიათ, რომ მათთან მიმარ-

თებაში, ე.წ. პრაქტიკის კოდექსი (ჟურნა-

ლისტური ეთიკის კოდექსის ბრიტანუ-

ლი ანალოგი) დაირღვა. კოდექსი ეხება 

ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: გავრცელე-

ბული ინფორმაციის უზუსტობა, პირად 

ცხოვრებაში ჩარევა და ა.შ. ორგანიზაცია 

განიხილავს პრობლემებს, რომლებიც 

ჟურნალისტების ქცევას და ბეჭდური 

მედიის წარმომადგენლების სარედაქციო 

პოლიტიკას უკავშირდება. ის ატარებს 

საკუთარ გამოძიებას იმის შესახებ, თუ 

რამდენად შეესაბამება რედაქციის საქ-

მიანობა დეკლარირებულ სტანდარტებს. 

ასევე, მას აქვს მონიტორინგის ფუნქციაც 

და მედიასუბიექტებისგან ითხოვს წლი-

ურ ანგარიშებს, სადაც უნდა აისახოს, თუ 

როგორ განიხილება საჩივრები და რამ-

დენადაა დაცული კოდექსის პრინციპე-

ბი. აუცილებლობის შემთხვევაში, ორგა-

ნიზაციას უფლება აქვს, რედაქციას გა-

მოქვეყნებული პუბლიკაციის შესწორე-

ბაც კი მოსთხოვოს.  

ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე ვკი-

თხულობთ: „ჩვენ შეგვიძლია დარღვე-

ვების გამოძიება და 1 მლნ ფუნტ სტერ-

ლინგამდე დაჯარიმებაც, თუ ეს გადა-

ცდომა სერიოზული და სისტემურია.  

ჩვენ ვიკვლევთ პრეტენზიებს ბეჭდური 

და ონლაინ-მასალების შესახებ, რაც არ-

ღვევს სარედაქციო კოდექს. ჩვენ შეგვიძ-

ლია, ვაიძულოთ გაზეთები და ჟურნა-

ლები, შეიტანონ კორექტივები გამოქვე-

ყნებულ მასალებში, თუ ისინი არღვევენ 

დადგენილ სტანდარტებს“. 

თავად მედიის მხარდაჭერა ამ ინს-

ტიტუტისადმი იმაშიც გამოხატება, რომ 

ბეჭდური მედია-საშუალებები სისტემა-

ტურად აქვეყნებენ კომისიის პრინცი-

პულ და კრიტიკულ გადაწყვეტილებებს, 

რაც სწორი ღირებულებების დამკვიდრე-

ბასა და პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. 

ამავდროულად, ორგანიზაცია ჟურნალი-

სტების უფლებების დაცვაზე, მათ განა-

თლებასა და განვითარებაზეა ორიენტი-

რებული.  

მსგავსი მედია-საბჭოები, თვითრე-

გულირებისა და ანგარიშვალდებულების 

მექანიზმებით, ფუნქციონირებს აშშ-ში, 

კანადაში, ესტონეთში, შვეიცარიაში, გერ-

მანიასა და  სხვა დასავლურ ქვეყნებში. 

თუმცა, ითვლება, რომ მედიასაბჭოებზე 

გაცილებით მარტივი შესაქმნელია მე-

დია-ომბუდსმენის ინსტიტუტი. და ის 

კიდევ უფრო ეფექტური იქნება, თუ პა-

რალელურად იმუშავებს მედია-საბჭო, 

რომელიც სააპელაციო ორგანოს ფუნქცი-

ასაც შეითავსებს. ასეთი მოდელის დამკ-

ვიდრებას სახელმწიფოს ინიციატივა, შე-

საბამისი სამსახურის შექმნა და ამდენად, 

სოლიდური ბიუჯეტი სჭირდება. კონცე-

ფციის თანახმად, მედია-ომბუდსმენს მე-

დიამფლობელები და ჟურნალისტები 

აირჩევენ.   

მედია-ომბუდსმენები, სხვადასხვა 

სახელწოდებითა და სპეციფიკით, ბევრ 

ქვეყანაში გვხვდებიან, მაგალითად: აშშ-

ში (მკითხველთა ადვოკატები), შვედეთ-

ში (პრესის საბჭოს სპეციალური აგენტე-

ბი)...  

იმისათვის, რომ  მედია და ხელი-

სუფლება მაქსიმალურად განვითარდეს 

და ეს ჯანსაღი დიალოგის ფარგლებში 

განხორციელდეს, მიიჩნევა, რომ აუცი-

ლებელია, არსებობდეს რაც შეიძლება 

მეტი მედია-ეთიკის მარეგულირებელი 

დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომე-

ლიც მოამზადებს ანგარიშებს ჟურნალის-

ტების, მაუწყებლების ქცევისა და ეთი-

კური ნორმების დარღვევის შესახებ, 

ჩაატარებს კვალიფიკაციის ასამაღლებელ 

სწავლებებს და შექმნის სარეკომენდაციო 

დოკუმენტებს. 

რა ხდება საქართველოში? საქართ-

ველოში მედიაომბუდსმენის მსგავს ფუნ-

ქციებს სახალხო დამცველი ითავსებს, 

თუმცა ეს არაა ის სისტემა, რომელიც 
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მედიის თვითცენზურის პოზიტიურ 

ვალდებულებას გააღვივებს. 

ამ ფონზე, აღსანიშნავია საქართვე-

ლოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია [5], 

რომელსაც ეთიკის 11  პრინციპი აქვს შე-

მუშავებული. ჟურნალისტური ეთიკის 

ქარტია პერიოდულად აქვეყნებს რეკომე-

ნდაციებსა და გადაწყვეტილებებს, ამ 

უკანასკნელთ ერთგვარი პრეცედენტების 

მნიშვნელობას ანიჭებს და გარკვეული 

სახის სტანდარტების იდენტიფიცირებას 

ახდენს. მაგალითად, ქარტიის ვებ-გვერ-

დზე შეიძლება ნახოთ: პირადი ცხოვ-

რების გაშუქების სახელმძღვანელო წესე-

ბი, სასამართლო პროცესების გაშუქების 

სახელმძღვანელო, არასრულწლოვანთა 

საქმეების გაშუქების რეკომენდაციები 

და ა.შ. ამასთან, ქარტიის გადაწყვეტილე-

ბები ჟურნალისტების კონკრეტულ პრო-

ფესიულ ქმედებებსაც უკავშირდება. 

საქართველოში არსებობენ სხვა, 

მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებიც, მაგა-

ლითად, „ჟურნალისტთა ასოციაცია“, თა-

ვისი ეთიკის 6 ძირითადი პრინციპით, 

თუმცა ამ ორგანიზაციის ცნობადობა და 

შესაბამისად,  ქმედითობა ძალიან დაბა-

ლია. 

ჟურნალისტებისა და სახელმწიფოს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პა-

სუხიმგებელი პირების თვისებრივმა 

კვლევამ აჩვენა, რომ თავად ქარტიის 

ნდობის ხარისხიც დაბალია, რასაც, მათი 

აზრით, ორგანიზაციის ტენდენციურობა 

და არაეფექტურობა განაპირობებს. კვლე-

ვის მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ თუ შე-

იქმნება ძლიერი, ქმედითი ალტერნატი-

ული ორგანიზაციები, რომელთა შორის 

იქნება კონკურენცია, ეს მნიშვნელოვნად 

წაადგება ჟურნალისტიკის და თავისუფა-

ლი სიტყვის განვითარებას ქვეყანაში.   

საქართველოს კანონით „მაუწყებ-

ლის შესახებ“ [6] და „მაუწყებელთა ქცე-

ვის კოდექსით“ [7], მაუწყებლების ანგა-

რიშვალდებულებისა და თვითრეგული-

რების ერთგვარი სისტემაა განსაზღვრუ-

ლი.  

აღნიშნულის ფარგლებში, შეიქმნა 

თვითრეგულირების კომისიები,  სადაც 

საჩივრები განიხილება. თუმცა მათი ეფე-

ქტი, მუშაობა, გამჭვირვალობა, ობიექ-

ტურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. 

კომისიის ზედა ინსტანციაა სააპელაციო 

საბჭო, რომლიც ასევე, ამავე მაუწყებლის 

შიდა დანაყოფია. საქმე ისაა, რომ:      

1.  საჩივრის განმხილველი ბოლო ინსტა-

ნცია თავად მაუწყებელია. სისტემა 

არაა გამჭვირვალე, კონტროლსაა მოკ-

ლებული და თავის თავშივე არაეფე-

ქტურია;  

2.  მოცემული თვითრეგულირებადი კო-

მისიების თუ სააპელაციო საბჭოების 

მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ 

თითქმის არაფერია ცნობილი ანუ არ 

ხდება გადაწყვეტილებების სისტემა-

ტური აფიშირება;  

3.  კოდექსით ხდება თვითრეგულირების 

სისტემის აუდიტი, თუმცა ამ კუთხი-

თაც მაუწყებლები მხოლოდ კომუნი-

კაციების ეროვნული კომისიის წინაშე 

არიან ანგარიშვალდებულები.  გამო-

ნაკლისია საზოგადოებრივი მაუწყე-

ბელი, რომლის საჯარო ხასიათის ინ-

ფორმაცია, მისივე სტატუსის გათვა-

ლისწინებით, ყველასთვის ხელმისა-

წვდომია.  

4. მაუწყებლების ვებ-გვერდებზე რთუ-

ლია ამ მიმართულებით სრულყოფი-

ლი კონკრეტული ინფორმაციის მოი-

ძიება, საზოგადოების დიდი ნაწილს 

მოცემული მექანიზმის არსებობაზე 

ინფორმაცია არ აქვს.  

გარდა აღნიშნულისა, ბუნებრივია, 

გარკვეული სამართლებრივი ბერკეტებია 

ჩადებული საქართველოს კონსტიტუცია-

სა და მოქმედ კანონებში, თუმცა მთავარი 

კონსტიტუციური პრინციპი, რომელიც 

სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას 

ეხება, როგორც წესი, შთანთქავს მაკონ-

ტროლებელი ბერკეტების ეფექტურობას. 

მიუხედავად ამისა, ბოლო პერიოდში, გა-

მონაკლისი საინტერესო პრეცედენტები 

მოცემულ ასპარეზზეც იკვეთება. 

ამასთან, ჩატარებული სახელმწიფო 

მოხელეების სიღრმისეული გამოკითხ-

ვის შედეგად, გამოიკვეთა: როცა საუბა-

რია ხელისუფლებაზე, იგი ხშირად ერი-
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დება მედიასთან საჯარო დაპირისპირე-

ბას. როგორც წესი, სახელმწიფო მოხელე-

ები არ ძირავენ იმ გემს, რომელზეც სხე-

დან.    

ყოველივე ზემოხსენებულის გათვა-

ლისწინებით, გამოიკვეთა რამდენიმე   

საყურადღებო ფაქტორი, რომელიც  სა-

ხელმწიფოსა და მედიის ურთიერთობებ-

სა და შესაბამისად, ქვეყნის განვითარე-

ბაზე დადებითად აისახება:  

1. აუცილებელია  მედიასაშულებების 

თვითრეგულირების სისტემის გააქ-

ტიურება და დასავლურ სტანდარ-

ტებზე ორიენტირება;  

2.  მნიშვნელოვანია აღნიშნული მიმარ-

თულებით  მუდმივი კვლევები და 

ანალიზი, რის შედეგადაც უნდა მო-

ხდეს პრობლემათა იდენტიფიცირე-

ბა და სტრატეგიების განსაზღვრა;  

3.  ჩვენი ქვეყნის რეალობის გათვალის-

წინებით, სასურველია მედია-თვით-

რეგულირების რამდენიმე მძლავრი 

ორგანიზაციების არსებობა, რომელ-

თა შორის ერთგვარი კონკურენცია 

იქნება და ამ გზით, მოხდება ჯანსა-

ღი მედია-გარემოს ფორმირება;  

4. აუცილებელია შექმნილი თვითრე-

გულირებისა და ანგარიშვალდებუ-

ლების სისტემების მუდმივი პრეზე-

ნტაცია და მათ მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების პოპულარიზა-

ცია;  

5. აუცილებელია ჟურნალისტების გა-

ნათლების დონის ზრდა _ ძლიერი 

ტრენინგ-სისტემა, რომლის ორგანი-

ზება თავად მედია-თვითრეგული-

რების ორგანიზაციებმა უნდა განა-

ხორციელონ;   

6.  აუცილებელია არსებული ლეგალუ-

რი ბერკეტების სისტემატური გამო-

ყენება, როგორც ჟურნალისტთა 

თვითრეგულირებადი ორგანიზაცი-

ების, ისე ხელისუფლებისა თუ სხვა 

დაინტერესებული პირებისა და ორ-

განიზაციების მხრიდან, ჯანსაღი მე-

დია-გარემოს უზრუნველყოფის მი-

ზნით;  

7.  საინტერესო და ქმედითი იქნება მაქ-

სიმალურად ობიექტური ე.წ. მედია-

ჩექერების სისტემის განვითარება. 

(დღეს არსებული მსგავსი წარმონა-

ქმნები, სამწუხაროდ, კონკრეტულ 

პოლიტიკურ ძალებთან ასოცირდე-

ბიან და ტენდენციურობით,  სანდო-

ობის დაბალი ხარისხით ხასიათდე-

ბიან);  

8.  საინტერესო იქნება მედია-ომბუდს-

მენის ინსტიტუტის შექმნის საკი-

თხზე მსჯელობის დაწყება; 

9.  რა თქმა უნდა, აუცილებელია ხელი-

სუფლების მიერ ყველა იმ კონსტი-

ტუციური პრინციპის დაცვა, რომე-

ლიც ქვეყანაში ადამიანის უფლე-

ბებს, სიტყვის, გამოხატვის და ინ-

ფორმაციის თავისუფლებას უზრუნ-

ველყოფს;  

10. და ბოლოს, რაც ყველაზე მთავარია, 

რეფორმირების პროცესში, საზოგა-

დოების აქტიურ ჩართულობას გა-

დაწყვეტი ფუნქცია ენიჭება. 

ამდენად, მედიის განვითარებისთ-

ვის თავად საზოგადოების განვითარებაა 

საჭირო, მაგრამ, ამავდროულად, დღევან-

დელი მედიასაშუალებები თანამედროვე 

საზოგადოების განვითარების ხარისხზე 

პირდაპირ და დიდ გავლენას ახდენენ.   

ბერტრანი ამბობს: „გახსოვდეთ, 

ეთიკას და მედიის ანგარიშვალდებულე-

ბის სისტემებს რამდენიმე მიზანი აქვთ: 

მედია უკეთ ემსახუროს საზოგადოებას; 

აღადგინოს მედიის პრესტიჟი მოსახლე-

ობის თვალში; სხვადასხვა საშუალებით 

დაიცვას სიტყვისა და პრესის თავისუფ-

ლება; შესძინოს პროფესიას ის დამოუკი-

დებლობა, რაც დემოკრატიის დამკვიდ-

რებასა და საზოგადოებრივი კეთილ-

დღეობის გაუმჯობესებაში მის როლს 

განაპირობებს“ [2]. 

ბუნებრივია, ზემოთ ჩამოყალიბებუ-

ლი სქემა არაა იდეალური, თუმცა მას 

აქვს პოტენციალი იმისა, რომ გარდატეხა 

მოახდინოს მედია-გარემოს გაჯანსაღე-

ბის პროცესში. საგულისხმოა ისიც, რომ 

ყველაზე უარეს შემთხვევაშიც კი, ამ სის-

ტემებს ზიანი არ მოაქვს. ამდენად, მე-
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დიის თვითრეგულირების გზაზე მნიშვ-

ნელოვანია, შეიქმნას რაც შეიძლება მეტი 

მედია-ორგანიზაცია, სადაც ჟურნალის-

ტების ქმედებებთან დაკავშირებული ან-

გარიშები განიხილება. 

ფაქტია, რომ მედიაბაზარს არეგუ-

ლირებს მისი მომხმარებელი ანუ საზო-

გადოება და მისი ნდობა ამა თუ იმ მე-

დიასაშუალების მიმართ. იმისთვის, რომ 

ხალხის ნდობა მიიღო, აუცილებელია, 

მედიასაშუალებას ჰქონდეს კარგი რეპუ-

ტაცია, მაღალი პროფესიონალიზმი და 

მორალი. თუმცა, ისიც ფაქტია, რომ მოკ-

ლევადიან პერსპექტივაში, არაეთიკურ 

ჟურნალისტებს და ე.წ. ჟურნალისტებსაც 

აქვთ თავიანთი ასპარეზი, მით უფრო, 

ქსელურ ეპოქაში, როცა სოციალური მე-

დიის სპეციფიკა ყველა აქამდე არსებულ 

საზღვარს არღვევს და ახალი გამოწვევე-

ბის წინაშე აყენებს როგორც ხელისუფ-

ლებას, ისე თავად მედიას.  გამოსავალი, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, მედიასაშუა-

ლებებისა და ჟურნალისტიკის თვითრე-

გულირებაზე ორიენტირებული მედია-

ორგანიზაციების ჯანსაღ კონკურენციასა 

და საზოგადოებაში ანალიტიკური კომ-

პონენტის წახალისებაშია. ეს იმას ნიშ-

ნავს, რომ პრობლემის ერთგვარ გადაწყ-

ვეტად უნდა მივიჩნიოთ მეხუთე ხელი-

სუფლის ჩამოყალიბება და გაძლიერება _ 

როცა მედია თავად ქმნის თვითკონტრო-

ლის ინსტიტუტს და მისდამი ანგარიშ-

ვალდებულია.  

ბერტრანის რეკომენდაცია ასე ჟღერს: 

„მედიის ანგარიშვალდებულების სისტე-

მების პოპულარიზაციის მიზნით, საჭი-

როა საქართველოში საინფორმაციო-საგა-

ნმანათლებლო კამპანიის ჩატარება, რაც, 

პირველ რიგში, ჟურნალისტურ და პო-

ლიტიკურ წრეებში უნდა დაიწყოს და სა-

ზოგადოებაში განივრცოს. როდესაც სა-

ზოგადოებას არა აქვს მოტივაცია, ორგა-

ნიზაცია და ის თავს უძლურად გრძნობს, 

მას ვერც ინიციატივის გამოჩენას მოს-

თხოვ. თუმცა, მეორეს მხრივ, თავისუფ-

ლებას და პასუხისმგებლობას ყველა საკ-

მაოდ იოლად აღიქვამს. პრობლემა თავი-

სუფლების და პასუხისმგებლობის ურ-

თიერთდამოკიდებულების გააზრებაა.“ 

[2].   

მედიისა და მასთან ერთად, საზო-

გადოების, ხელსუფლების განვითარება 

ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც მიმდინა-

რეობს და ამაზე ქვეყნის საერთაშორისო 

რეიტინგებიც მეტყველებენ, თუმცა აღ-

ნიშნულ პროცესს აუცილებლად სჭირ-

დება ხელშეწყობა. საჭიროა მუდმივი სა-

უბარი, დისკუსია ასეთ აქტუალურ და 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან  თემებზე. 

ნებისმიერ დემოკრატიულ, ცივილიზე-

ბულ ხელისუფალს სჭირდება განათლე-

ბული, თავისუფალი და პროგრესული 

მედია. და, რაც მთავარია, ეს სჭირდება 

თავად საზოგადოებას, თითოეულ მოქა-

ლაქეს. ეს გვჭირდება ყველა ჩვენგანს. 

 

თეა პერტაია 
 

მედიის თვითრეგულირების კომპონენტის გაძლიერების აუცილებლობა, როგორც 

საქართველოს განვითარების პირობა 
 

რეზიუმე 
 

დემოკრატია, პირველ რიგში, თავისუფალ მედიასთან ასოცირდება. თუმცა 

თავისუფლება თავის თავში ყოველთვის მოიცავს პასუხისმგებლობას. ამ უკანასკნელის 

მაქსიმალური განვითარება კი აუცილებელია ჯანსაღი მედია-გარემოს შექმნისთვის. ეს 

გზა დასავლური სტანდარტებითაა ნაკარნახევი და  ე.წ. მეხუთე ხელისუფლების 

შექმნის კონცეფციას მოიცავს, როცა მედია თავად ახორციელებს თვითკონტროლს და 

ამ ფონზე, არა მხოლოდ მუშაობის ხარისხს აუმჯობესებს, არამედ თავდაცვით 

მექანიზმსაც აძლიერებს. ახალგაზრდა დემოკრატიის პირობებში, მედიის თვითრეგუ-

ლირებისა და ანგარიშვალდებულების სისტემების განვითარება მედია-გარემოს გა-

ჯანსაღების მთავარი პირობაა.  
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ჟურნალისტური ეთიკა. 

 

TEA PERTAIA 
 

NECESSITY OF STRENGTHENING THE MEDIA  

SELF-REGULATION COMPONENT, AS THE CONDITION FOR THE 

DEVELOPMENT OF GEORGIA 
 

Summary 
 

Democracy, first of all, is associated with free Media, although freedom always bears 

responsibility.Maximum development of the latter is necessary for creation of healthy 

Media environment. This way is dictated by Western standards and includes the concept 

of creation the fifth government. When the Media provides self-control on this 

background, it is resulted in improved work quality as well as the strengthened defensive 

mechanism. Under the conditions of young democracy, the development of Media self-

regulation and accountability systems is the main condition for the improvement of 

media environment. 

  

Keywords: media environment, media self-regulation, media accountability, state and 

media, media organization, Journalists' ethics. 
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ნატო მახათაძე                                                                                                            

წარმოადგინა პროფ. კარლო კოპალიანმა 
 

ანტიგლობალისტთა მოძრაობა და იდეოლოგია 
 

ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და 

თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. მათ 

მინიჭებული აქვთ გონება და სინდისი და ერთმანეთის 

მიმართ უნდა იქცეოდნენ ძმობის სულისკვეთებით. - 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია.  

მუხლი 1. 

 

ბოლო ათწლეულებია, (არც თუ ისე 

დიდი ისტორიული მონაკვეთია) ჩვენთ-

ვის ცნობილი გახდა, რომ გლობალიზა-

ცია, იმ სახით როგორც დღეს გვევლი-

ნება, ეს არის უნიფიკაციის, დაახლოების 

პროცესი, რომელიც გულისხმობს ადამი-

ანთა ქმედების ინტერნაციონალიზაციას, 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, კულტურულ 

და სხვა სფეროებში. ანტიგლობალისტე-

ბი ეს არიან ისინი, ვინც ზემოჩამოთვლი-

ლის და ზოგადად, ე.წ. „ახალი მსოფლიო 

წყობის“ წინააღმდეგნი არიან. დღეს, უკ-

მაყოფილების ზრდა პოლიტიკური ელი-

ტების მიმართ, სკეპტიციზმი  ევროსაბ-

ჭოს მიმართ, პროტესტების ტალღა ერო-

ვნულ დონეზე, წარმოადგენს  ანტიგლო-

ბალისტური მოძრაობის გაგრძელებას და 

განვითარებას. ანტიგლობალისტები გა-

მოდიან გლობალიზაციის განსაზღვრუ-

ლი პროცესების წინააღმდეგ, განსაკუთ-

რებით კი მათი მძაფრი კრიტიკა ტრანს-

ნაციონალური კორპორციების,  სავაჭრო-

სამთავრობო ორგანიზაციების დომინი-

რების წინააღმდეგ გამოიხატება. ანტიგ-

ლობალისტების დემონსტრაციები, რო-

მელიც ფიქსირდება ყოველწლიურად 

მუდამ დაკავშირებულია კონკრეტულ 

სამიტთან, საერთაშორისო ორგანიზაცი-

ების ქმედებასთან, გადაწყვეტილებასთან 

და ინსტიტუტების შეხვედრასთან. პირ-

ველ, ასეთი დემონსტრაციის მაგალითად 

შეგვიძლია დავასახელოთ 1988 წელს სა-

ერთაშორისო სავალუტო ფონდის და 

მსოფლიო ბანკის შეხვედრის დროს და-

სავლეთ ბერლინში გამართული საერთა-

შორისო საპროტესო აქცია. მონაწილეები 

აპროტესტებდნენ მსოფლიო სავალუტო 

ფონდის მკაცრი ეკონომიკის პოლიტიკას, 

განვითარების გზაზე მყოფ ქვეყნებთან 

მიმართებაში; მესამე ქვეყნების წარმო-

მადგენლები მოუწოდებდნენ დიდ ქვეყ-

ნებს ვალების ჩამოწერას, სხვანი კი, მსო-

ფლიოში შიმშილის პრობლემების გადა-

წყვეტას მოითხოვდნენ. დასავლეთ ბერ-

ლინის აქციაზე იმდენად დიდი საპრო-

ტესტო ტალღა იყო წარმოდგენილი, რომ 

მან, პირველად, მთელი მსოფლიოს მას-

მედიის ყურადღება მიიპყრო. შემდგომ 

წლებში საერთაშორისო სავალუტო ფონ-

დისა და მსოფლიო ბანკის შეხვედრები 

ნაკლებ მასშტაბური საპროტესო აქციე-

ბის თანხლებით იმართებოდა (პარიზი 

89, მადრიდი 94 და ა.შ) და ასე მიმდინა-

რეობდა 1999 წლამდე. ამ პერიოდიდან 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, 

მსოფლიო ბანკის, G7 და შემდგომ  G20 

შეხვედრების პარალელურად ანტიგლო-

ბალისტების მნიშვნელოვანი საპროტესო 

აქციები იმართება. ამიტომ ითვლება 

1999 წელი ანტიგლობალიზმის-ანტიმონ-

დიალიზმის დაბადების წლად. ფაქტიუ-

რად ეს იყო პირველი მასშტაბური დე-

მონსტრაცია, როდესაც დაფიქსირდა 

პირველი ძლიერი და კოორდინირებუ-

ლი გამოსვლები მსოფლიო ფინანსური 

წყობის წინააღმდეგ.  

რაც შეეხება ბოლო წლებს... ერთ-ერ-

თი ყველაზე მწვავე გამოსვლა, 2017 წელს 

ჰამბურგში ფიქსირდება. ეს არის აქცია  

სახელწოდებით „კეთილი იყოს თქვენი 

მობრძანება ჯოჯოხეთში“. ანტიგლობა-

ლისტები, სახეზე მსოფლიო ლიდერების 

ნიღბებით ჩნდებიან დემონსტრაციაზე:  

დონალდ ტრამპის, ემანუელ მაკრონის, 
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რეჯეპ ერდოღანის, ტერეზა მეის, ანგელა 

მერკელის და ვლადიმერი პუტინის გა-

მოსახულებები მონაწილეთა შორისაა. 

პროტესტის მონაწილის ტომას ებერ-

ჰარტ-კოსტერის თქმით, ანტიგლობალი-

სტებს ამ დემონსტრაციით სურთ მსოფ-

ლიო პოლიტიკური ლიდერების პოზი-

ციის მიმართ თავისეული, ალტერნატი-

ული ხედვა გამოხატონ, და დააფიქსი-

რონ მოთხონა - საჭიროა სხვა სავაჭრო 

პოლიტიკის და სხვა კლიმატური პოლი-

ტიკის გატარება მსოფლიოში. მისივე 

განცხადებით, ქვეყნებმა, რომელთაც ყვე-

ლაზე დიდი წვლილი მიუძღვით გლო-

ბალური დათბობის პროცესის დაჩქარე-

ბაში, ახლა მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ 

მის აღსაკვეთად. ამ ჰამბურგულ სვლაში 

ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა. და 

ის გაიმართა, G20 სამიტის პარალელუ-

რად. აქციის წევრები, სადაც  დიდწილად 

ახალგაზრდები იყვნენ წარმოდგენილნი, 

ასევე განსაკუთრებული დამოკიდებუ-

ლება გამოხატეს მსოფლიო წყობასთან 

მიმართებაში; მონაწილენი იმ დასავლუ-

რი ცენტრების წინააღმდეგ გამოდიან, 

რომლებიც მასშტაბურ გადაწყვეტილე-

ბას/გადაწყვეტილებებს იღებენ; ფაქტია, 

რომ ანტიგლობალისტები, მსოფლიო სა-

ვაჭრო ორგანიზაციის,  მსოფლიო ბანკის, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, და-

ვოსის მსოფლიო ფორუმის, გაეროს და 

მისი სპეციალიზირებული ორგანიზაცი-

ების, ბრიუსელის, როგორც აქციის წევ-

რები უწოდებენ, ევრობიუროკრატიის, 

დიდი ევროპული ქვეყნების მმართვე-

ლობის, აშშ-ს, კანადის და უოლ-სთრი-

თიდან ფინანსურ-კორპორატიული კორ-

პორაციებისგან  განსხვავებით, სხვა მსო-

ფლმხედველურ პოლუსზე დგანან. რაც 

შეეხება ანტიგლობალისტთა ნატალურ 

კონტიტენტს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

ზუსტად და კონკრეტულად იმის თქმა 

თუ სად დაიბადა ანტიგლობალიზმი, 

რთულია; მსოფლის სხვადასხვა კუთხე-

ებში 90 წლების ბოლოდან, იმართება ე.წ. 

მსოფლიო სოციალურ ფორუმები. ეს ფო-

რუმები აერთიანებს ათასობით დელე-

გატს და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა 

იყოს, ამ ფორუმების დროსაც, ე.წ. „შეკ-

რებები“ შეიძლება გადაიზარდოს მასი-

ურ დემონსტრაციებსა და პიკეტებში 

(რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ). ანტიგ-

ლობალისტები გაერთიანებულნი არიან 

ერთიანი საინფორმაციო ინტერნეტ რე-

სურსებით და მიუხედავად ამისა, ამ მო-

ძრაობის წარმომადგენელნი არაერთპო-

ზიციურნი არიან პოლიტიკურ პლანში. 

ანტიგლობალისტები წარმოადგენენ პარ-

ტიების, ჯგუფების და მემარცხენეთა მო-

ძრაობის (დაწყებული ზომიერი და დამ-

თავრებული ულტრამემარცხენე, ულტ-

რანაციონალური და ანარქისტული პარ-

ტიებით) ფართო სპექტრს. რა სურთ ამ 

პარტიებს, ჯგუფებს და დელეგატებს? 

პირველ რიგში საზღვრების ფუნქციების 

და დანიშნულების შენარჩუნება. რას აპ-

როტესტებენ? მსოფლიოს ერთიან საზო-

გადოებაში გადაქცევის წინააღმდეგნი 

არიან, რომელსაც მართავს ტრანსნაციო-

ნალური კორპორაციების ინტერესების 

დამცველი ერთიანი ცენტრი. კულტუ-

რული მრავალსახეობა, ენების შენარჩუ-

ნება, ხალხებს შორის ნაციონალურ-კულ-

ტურული სხვაობა, განსხვავება, ქვეყნე-

ბის და ერების მხრიდან საკუთარი იდენ-

ტურობის შენარჩუნება, დამოუკიდებე-

ლი ეროვნული ეკონომიკის შენარჩუნება, 

მცირე მწარმოებლებისთვის გადაულახა-

ვი წინააღმდეგობის შემქმნელი სავაჭრო 

სტანდარტების გაუქმება, საზღვრების 

ხელშეუხებლობა, ეს ის საკითხებია, რო-

მლის მომხრენიც არიან ანტიგლობალი-

სტები და ეს ის სასურველი შედეგებია, 

რომლებზეც მათი სურთ გასვლა. ანტი-

გლობალისტები, აუცილებელ ფაქტორად 

მიიჩნევენ არა ინტეგრაციის პროცესის 

მიმართ წინააღმდეგობის გაწევას, არა-

მედ გლობალიზაციის ამჟამინდელი ლი-

ბერალურ-კაპიტალისტური მმართველი 

ფორმის ცვლილებას. აღსანიშნავია, რომ 

მათი აზრი გლობალიზაციის შესახებ 

განსხვავებულია, საუბარია პროცესის 

ალტერნატივებსა და პრაქტიკულ ქმე-

დებებზე. (ამიტომაც თვითიდენტიფიკა-

ციისთვის ნაწილი დელეგატებისა და 

მოძრაობის წევრებისა თავს ალტერგლო-

ბალისტებს უწოდებენ). მოძრაობის მთა-

ვარი მიზანია ეკონომიკური, სახალხო და 

კულტურული ინტეგრაციის პროცესების 

განვითარება დემოკრატიის, სოციალური 

სამართლიანობის, დამოუკიდებლობის 

პატივისცემის და ეროვნულ-კულტურუ-
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ლი განათლების თვითმყოფადობის სა-

კითხებთან მიმართებაში.    

რაც შეეხება იდეოლოგიას, ანტიგ-

ლობალიზმი იდეოლოგიურ სფეროში, 

საერთო მარკეტიზაციის კონცეპციასთან 

ერთად ეწინააღმდეგება ლიბერალიზმს. 

სავაჭრო დიქტატის ნეოლიბერალურ პო-

ლიტიკას, ანტიგლობალისტების აზრით, 

მივყავართ მრავალი ეროვნული წარმოე-

ბის ინდუსტრიალიზაციის და ასევე ქვე-

ყნების სასურსათო სუვერენიტეტის შემ-

ცირებისკენ. (შეიძლება ითქვას, რომ 

გლობალიზმი და ნეოლიბერალიზმი  გა-

ნიხილება, როგორც თანამედროვე კაპი-

ტალზმის იდეოლოგიის ორი მჭიდროდ 

დაკავშირებული კონცეპცია). მსოფლმხე-

დველურ საფუძველს ანტიგლობალური 

ჯგუფების უმრავლესობისთვის პოსტმო-

დერნისტული ფილოსოფია წარმოად-

გენს, რომელსაც თავის მხრივ ახასიათებს 

ეკლექტურობა და უნარი გააერთიანოს 

მრავალსახოვანი სუბიექტები და მოვლე-

ნები ერთ მთლიანში. მოძრაობის შექმნის 

მიზეზად აქტივისტებისგან და მეცნიე-

რებისგან სახელდება ასევე, ისეთი სოცი-

ალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური 

სივრცის შექმნა, სადაც მოსახლეობის 

უმეტესობას დემოკრატიული უფლებები 

შეელახათ, სადაც დაკარგეს თავისუფლე-

ბა და  საშუალება აღარ აქვთ მიიღონ მო-

ნაწილეობა პროცესებში, თვითონვე გა-

დაწყვიტონ თუ როგორ შექმნან ნორმა-

ლური ადამიანური ცხოვრებისთვის სა-

ჭირო პირობები - აღნიშნავს ცნობილი 

ანტიგლობალისტი ჯოზე ბოვე თავის 

ნაშრომში. მისივე თქმით,  გლობალური 

სივრცეების შექმნის შედეგად მდიდრებ-

სა და ღარიბებს შორის ზღვარი იზრდება, 

ხოლო მსოფლიო შრომის გადანაწილება 

ამცირებს თანამედროვე განათლების მი-

ღების საშუალებას, თუ არ ჩავთვლით 

ინტელექტუალთა იმ მცირე რაოდენო-

ბას, რომლებიც ამ ქვეყნებიდან გასულ 

გამონაკლისს წარმოადგენენ.  

ანტიგლობალისტთა აზრით, განვი-

თარების დღევანდელი, არსებული გზა, 

ჩიხში მიგვიყვანს, ამიტომ, მათი შემოთა-

ვაზება არის ალტერნატიული, ჰუმანური 

გზა განვითარებისა; ეს სოციალურად  მე-

ტად სამართლიანი, პროგრესული ტექნი-

კურ-ეკონომიკურ და პირველ რიგში 

ადამიანურ დამოკიდებულებაში სამყა-

რო, დიალოგის გზით უნდა შეიქმნას, 

ერთობლივი ძიების საფუძველზე, თეო-

რიული კვლევის შედეგად და ქვეყნების 

პრაქტიკული ქმედების გათვალისწინე-

ბით. ანტიგლობალიზმი შენდება, არა 

როგორც ბიუროკრატიული პირამიდა, 

ერთიანი ცენტრით, არამედ, როგორც მო-

ძრავი გაერთიანება ურთიერთგადამკვე-

თი ქსელებისა, რაც გულისხმობს ასევე 

იმ პირებს, რომლებიც იბრძვიან გარემოს 

დაცვისთვის, იმიგრანტების უფლებები-

სთვის, სამუშაო ადგილების შენარჩუნე-

ბისთვის, ფინანსური სპეკულაციების აღ-

კვეთისთვის, ომების დამთავრებისთვის, 

ადგილობრივი თვითგანვითარებისთვის 

და ა.შ.   

ძირითადი ლიტერატურის და დო-

კუმენტური მასალის შეჯამებით წარმო-

ვადგენთ შემდეგ მონაცემებს; ანტიგლო-

ბალისტთა ქმედების საორგანიზაციო 

პრინციპებია:  

 პრაქტიკული ქმედების და მობი-

ლიზაციის საფუძველზე, და არა 

მკაცრად მოცემული პროგრამის  

ფორმალური წევრობის საფუძვე-

ლზე გაერთიანება 

 ორგანიზაციის ქსელური პრინცი-

პი, ღიაობა, მოქნილობა და ფორ-

მების მობილობა 

 „ქსელური“ თვითმმართველობა; 

 კლასთაშორისი, კროსიდეოლოგი-

ური ხასიათი საერთო ორიენტაცი-

ით პრაქტიკული შედეგის მიღწე-

ვაზე, მეტად თავისუფალი, ჰუმა-

ნური, სოციალურ-სამართლიანი 

სამყაროს შექმნისთვის. 

ამ პრინციპების შესაქმნელად, რო-

გორც აღვნიშნეთ გამოყენებულ იქნა შე-

საბამისი ინტელექტუალური ბაზა. საუ-

ბარია მეცნიერებსა და აქტივისტებზე, 

რომელთაც შექმნეს ნაშრომები, სადაც 

დომინირებს ტოლერანტობა, პლიურა-

ლიზმი, ღიაობა, მობილიზაცია, და საერ-

თო სამუშაოები. ბოლო ათწლეულის მაძ-

ნილზე არაერთი მნიშვნელოვანი ნაშრო-

მი შექმნილა ანტიგლობალიზმის სფერო-

ში. თუმცა სანამ ჩამოვთვლიდეთ ამ მეც-

ნიერებს და აქტივისტებს, უნდა გავიხსე-

ნოთ, ერთი საინტერესო ფაქტი - კუბის 

ყოფილი პრეზიდენტი ფიდელ კასტრო 
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იყო ერთ-ერთ პირველი, ვინც აკრიტი-

კებდა გლობალიზმს, მის ამერიკაკონცენ-

ტრირებულ ფორმაში. 1993 წელს მან აღ-

ნიშნა კიდეც, რომ არსებობს საფრთხე, 

რომელიც ძლიერ ეკონომიკურ ბლოკებს 

ქმნიდა, სადაც ტრანსნაციონალური კომ-

პანიები განახორციელებენ დიქტატს 

ეროვნული მმართველობის მიმართ. რაც 

შეეხება ნაშრომებს; ალტერნატიული მო-

ძრაობის თეორიული პოსტულატი შე-

ქმნის და ცვლილების სტადიაშია (დღე-

საც), მის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ 

და მონაწილეობენ ნობელის პრემიის ლა-

ურეატები, ასევე ისეთი ცნობილი მეცნი-

ერები, როგორებიც არიან ი. ვალერსტა-

ინი, ს. ამინი და ა.შ. იდეურ-თეორიული 

ბაზის შემუშავებით დაკავებულნი არიან  

სამეცნიერო ცენტრები, პროფესორები, 

ექსპერტები, და არასამთავრობო ორგანი-

ზაციების ანალიტიკოსები, რომელთა მი-

ზანია თანამედროვე სამყაროს განვითა-

რების ალტერნატიული მოდელების ძი-

ება. ანტიგლობალისტ იდეოლოგებს შო-

რის არიან პ. ბურდიე, ს. ჯორჯი, ნ. კლე-

ინი, დ. ბეკონი, ბ. შივა, კ. ლლოიდი, კ. 

ჰარმანი, ლ. ლარუში, ტ. კლარკი და ა.შ. 

მნიშვნელოვანი როლი იდეურ-პოლიტი-

კური ბაზის განვითარებისთვის ეკუთვ-

ნის ნ. ჩომსკის (ჰომსკი) და ჟ. ბოვეს. არ-

სებითი ზეგავლენა ანტიგლობალიზმზე 

მოახდინეს ასევე კონკრეტულმა ნაშრო-

მებმა: 

 კანადელი მწერლის ნაომი კლეი-

ნის წიგნი „არა ლოგო“ (NoLogo: 

NoSpace, NoChoice,  NoJobs. 2001), 

სადაც კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდა 

ტრანსნაციონალური კომპანიების 

მწარმოებლური პოლიტიკა, რომე-

ლიც დასაქმების საკითხთან და-

კავშირებით ადამიანურ რესურსს  

დიდ პრობლემებს უქმნის, განსა-

კუთრებით მესამე ქვეყნებში სა-

დაც, მიზერულ ანაზღაურებაზეა 

საუბარი. 

 ცნობილი ინდოელი ეკოლოგის 

ვანდანა შივას ნაშრომი „ბიომეკობ-

რეობა, ბუნების და ცოდნის ქურ-

დობა“ (Biopiracy: The Plun der of 

Nature and Knowledge. 1997), ავტო-

რი უპირისპირდება კოლონია-

ლიზმს გარემოს მონოკულტურის 

შექმნისთვის და განვითარების 

გზაზე მყოფი ქვეყნების გარემოს 

მტაცებლურ გამოყენების გამო. 

 აღსანიშნავია, ასევე ნობელის პრე-

მიის ლაურეატის ეკონომიკის და-

რგში ამარტია სენას ნაშრომი „გან-

ვითარება როგორ თავისუფლება“ 

(Development as Freedom. 1999), სა-

დაც ახალ ფულად სისტემას სთა-

ვაზობს საზოგადოებას, რომელიც 

გამყარდება და გაითვლება თავი-

სუფალი დროის გათვლაზე. 

 მნიშვნელოვანია ისეთი ცნობილი 

მეცნიერების და საზოგადო მოღვა-

წეების ნაშრომები, როგორებიც გა-

ხლავთ: ზიგმუნტ ბაუმანი, იმანუ-

ილ ვალერსტაინი, ნოამ ხომსკი, 

სლავოა ჯიჯეკი, ანტონიო ნეგრი. 

და ბოლოს, შესაჯამებლად, უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ასეთ მრავალსახოვან და 

მრავლისმომცველ საფუძველზე ერთიანი 

და მდგრადი იდეოლოგია თავისთავად 

ვერ შეიქმნებოდა, ამიტომაც არის სახეზე 

მოძრაობის მომხრეთა მხრიდან არაერთ-

პოზიციური დამოკიდებულება პრაქტი-

კულ ქმედებებთან დაკავშირებით და არა 

მხოლოდ. ანტიგლობალისტური მოძრაო-

ბის მონაწილეთა პოლიტიკური, ეკონო-

მიკური, სოციალური ხედვა არის განსხ-

ვავებული და ზოგჯერ პოლარული ხა-

სიათისაც კი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, 

ანტიგლობალისტური მოძრაობის მიმარ-

თულებაში ორი ძირითადი ტენდენცია 

აუცილებლად იკითხება. სწორედ ეს ტენ-

დენციები  განსაზღვრავენ მიზანს და შე-

დეგებს; პირველი ეს არის კაპიტალიზმის 

მიერ შემოთავაზებული ნეოლიბერალიზ-

მის და ვაჭრობის თავისუფლების „გადამ-

წყვეტი“ ვარიანტის უარყოფა და მეორე 

ეს არის არსებული სტრუქტურის ალ-

ტერნატივის ძიება. 
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ნატო მახათაძე 

ანტიგლობალისტთა მოძრაობა და იდეოლოგია 
 

რეზიუმე 
 

სტატიაში განხილულია ანტიგლობალისტთა მოძრაობის საკითხები. ავტორი ცდი-

ლობს გამოავლინოს მოძრაობის თავისებურებები, იდეოლოგია და ანტიგლობალისტ-

თა უერთიერთთანამშრომლობის პროცესი, მათი მოსაზრება და დამოკიდებულება 

ახალი მსოფლიო წყობის მიმართ. წარმოდგენილია იმ მეცნიერთა სია, რომელთაც 

წვლილი შეიტანეს ალტერნატიული მოძრაობის თეორიული პოსტულატების შექმნაში. 

 

NATO MAKHATADZE 

 

ANTI GLOBALISTS MOVEMENT AND IDEOLOGY 
 

Summary 
 

The article considered questions, items of the antiglobalism. The author reveals 
features of the antiglobalists movement, ideologies, interesting interactions between the 
anti globalists, and presents anti globalists attitude and opinion concerning the current 
world order, identifies the list of scientists who have contributed to the creation of an 
alternating movements theoretical postulate. 
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 ალექსანდრე გეგეჭკორი 

წარმოადგინა პროფ. ირაკლი გელენავამ      

 

სახელმწიფო ტერორიზმი 
 

სახელმწიფო ტერორიზმის ცნება 

არის საკამათო; ის გულისხმობს ტერო-

რისტული აქტის ჩადენას სახელმწიფოს 

მიერ, სხვა სახელმწიფოს ან ხალხის წი-

ნააღმდეგ, ასევე ასეთ აქტს, ჩადენილს სა-

კუთარი ხალხის წინააღმდეგ. გაეროს, 

რიგით მეშვიდე გენერალური მდივანის, 

კოფი ანანის მიხედვით: ნებისმიერი წი-

ნასწარ განზრახული თავდასხმა უდანა-

შაულო ადამიანებზე, მიუხედავად მისი 

მიზეზისა, არის ყოვლად მიუღებელი და 

ჯდება ტერორიზმის განმარტებაში. ამგ-

ვარად, ზოგიერთი პროფესორი (მაგ. Mi-

chael Stohl) თვლის, რომ აშშ-ს მიერ, მე-

ორე მსოფლიო ომის დროს, ჰიროსიმაში 

ჩამოგდებული ატომური ბომბი შესაძ-

ლებელია ჩაითვალოს ტერორიზმად.   

ტერორი გამოიყენება, პოლიტიკური 

რეპრესიების ჩასატარებლად,  რომელსაც 

იყენებს სახელმწიფო თავისი მოქალაქეე-

ბის წინააღმდეგ, რათა მათ ჩაუნერგოს 

შიში. ამ გაგებით, გენოციდი შეიძლება 

ჩაითვალოს სახელმწიფო ტერორიზმად.  

„დაშინება, როგორც ეროვნული 

სტრატეგიის და დიპლომატიის ელემენ-

ტი: ატომური ერის განვითრებასთან ერ-

თად ამ ტერიმინმა დამატებითი  მნიშვ-

ნელობა შეიძინა. დაშინების სტრატეგიაა  

ომით დამუქრება.“ [1. 316].  

2018 წლის იანვრის თვეში რუსეთის 

პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის 

ბიუჯეტი უტოლდება აშშ-ს ერთი შტა-

ტის ბიუჯეტს. რუსეთსა და აშშ-ს სამხე-

დრო დაპირისპირების შემთხვევაში ეკო-

ნომიკურად და სამხედრო სფეროში არა-

თანაბარუნარიანი სახელმწიფოებს შო-

რის დაპირისპირება იქნება, აღნიშნულმა 

განცხადებამ გარკვეულ წრეებში გამოიწ-

ვია ეიფორია და ჩათვალეს რუსეთის სი-

სუსტის გამოვლინებად. 

„ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საერთა-

შორისო დილემა, რომელიც ყველა ეპო-

ქაში  არსებობდა და დღესაც აქტუალუ-

რია, მდგომარეობს ძალასა და დიპლომა-

ტიას  შორის  ბალანსის პოვნაში“ [1. 357].  

რუსეთის პრეზიდენტის  ქმედებები 

ჩინელი ფილოსოფოსის სუნ-ცზის თეო-

რიას დაეფუძნა: „თუ ხარ ძლიერი, აჩვენე 

მტერს, რომ ხარ სუსტი, თუ ხარ ახლოს 

აჩვენე მტერს, რომ ხარ შორს და ვაი იმას 

ვინც მოტყუვდება.“ შემდგომში განვითა-

რებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ რუ-

სეთს შორს მიმავალი გეგმები აქვს და მი-

სი სამხედრო პოტენციალი გაცილებით 

ძლიერი და საშიშია, რადგან გრძნობს რა 

რუსეთი ამერიკული ტექნოლოგიების 

უპირატესობას ის ანვითარებს ბალისტი-

კური რაკეტების შესაძლებლობებს და 

ბირთვული იარაღის ტექნოლოგიებს. სა-

ქართველოსთან წარმოებული ომის შემ-

დგომ რუსეთმა მოახდინა მისი შეიარა-

ღებული ძალების მოდერნიზაცია რა 

დროსაც აქცენტი გაკეთდა ტექნოლო-

გიებსა და პროფესიონალიზმზე. 

„პუტინის თქმით, რუსეთის არმიამ 

სირიაში აჩვენა თუ რა შეუძლია; ბევრი 

წლის განმავლობაში რუსეთი ვერაფრით 

პასუხობდა ნატოს გაფართოებას და ამე-

რიკის ანტისარაკეტო სისტემას ევროპა-

ში; ახლა მას აქვს ახალი ბალისტიკური 

რაკეტა, მფრინავი რაკეტა ბირთვული 

ძრავით, წყალქვეშა უპილოტო, საბრძო-

ლო ლაზერები; ამიტომ რუსეთს უნდა 

მოუსმინონ; რუსეთის შეკავება ვერ მო-

ხერხდა; მაგრამ ის არავის ემუქრება“ [2]. 

ომის მუქარა ტერორის ერთგვარი 

სახეა მოწინააღმდეგეების მიმართ. 

„ომით დამუქრება, პირდაპირ  ნაგულის-

ხმევი, ყოველთვის იყო დიპლომატიური 

ხელსაწყო, რისი დახმარებითაც სახელმ-

წიფოები ერთმანეთს მათთვის სასურვე-

ლი სამხედრო თუ პოლიტიკური ნაბი-

ჯის გადადგმაში უშლიდნენ ხელს“ [1. 

316]. 

ტერორს აწარმოებენ: სახელმწიფო, 

ასევე ცალკეული დაჯგუფებები თუ 

https://imedinews.ge/ge/msoflio/50881/putinma-akhali-birtvuli-raketebi-tsaradgina
https://imedinews.ge/ge/msoflio/50881/putinma-akhali-birtvuli-raketebi-tsaradgina
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იდეოლოგიურ, პოლიტიკურ, რელიგიუ-

რი გაერთიანებები ასევე კერძო პირები 

და ა.შ. ტერორის განსაკუთრებული 

ფორმაა „სახელმწიფო ტერორიზმი,“ რო-

მელიც მიმართულია საკუთარი თუ სხვა 

ქვეყნების წინააღმდეგ. „ტერორი“ სა-

ხელმწიფო სტრუქტურების  მიერ  გამოი-

ყენება, როგორც მართვის ფორმა და შე-

იცავს დივერსია-საბოტაჟს, როგორც სხვა  

ასევე საკუთარი ქვეყნის  მიმართ.   

სახელმწიფოს მიერ წარმოებული 

ტერორის მახასიათებელია: „დივერსია“ 

და „საბოტაჟი.“  

დივერსია არის ქვეყნისათვის მნიშვ-

ნელოვანი ობიექტების დაზიანება ან 

მწყობრიდან გამოყვანა მოწინააღმდეგის 

ზურგში, მისი ტიპოლოგია დამოკიდე-

ბულია დასახული ამოცანის ხასიათზე. 

„არჩევენ 4 ტიპის შემსრულებლებს: მო-

სამსახურეები, პროფესიული აგენტები, 

პარტიზანები, „მეხუთე კოლონის“ წარ-

მომადგენლები“. დივერსიის ჩატარების 

მიზანი შეიძლება იყოს: სამხედრო საბო-

ტაჟი, ეკონომიკური საბოტაჟი, საბოტაჟი 

პოლიტიკური, ან სოციალური მიზნების 

მისაღწევად.“ 

მე-20 საუკუნეში რევოლუციით შო-

ბილი ბოლშევიკური სახელმწიფო იდეო-

ლოგიურად წარმოადგენდა სახელმწიფო 

ტერორის მანქანას. წითელი არმია და სა-

განგებო კომისია (ს.კ.) ატარებდა სისხ-

ლიან რეიდებს მათ მიერ კონტროლირე-

ბად ტერიტორიებზე, რათა დაშინებით 

მიეღწიათ მასების მორჩილებისთვის. 

ბანდიტებს ბოლშევიკური მთავრობა უ-

წოდებდა იმ ხალხს, ვინც წინააღმდეგი 

იყო ბოლშევიკური წყობილებისა და 

სურვილი ჰქონდა ეცხოვრა დამოუკიდე-

ბელ ქვეყანაში და არა ბოლშევიკური იმ-

პერიის ფარგლებში. ასეთი რეპრესიის 

დროს, ფართოდ გამოიყენებოდა მძევ-

ლად აყვანა და  დახვრეტა. საბჭოთა კავ-

შირის ბოლშევიკური ელიტა ფაქტიუ-

რად აღიარებდა, რომ მათ უწევდათ 

ბრძოლა არა ბანდიტებთან, არამედ 

მთელ მოსახლეობასთან. „გვიწევს ომი 

ვაწარმოოთ ძირითადად არა ბანდიტებ-

თან, არამედ მთელ ადგილობრივ მოსახ-

ლეობასთან.“ [3. 7]. 

გასაბჭოებისას ბრძოლებში საბჭოთა 

მეთაურები იჩენდენ განსაკუთრებულ 

სისასტიკეს, რომელიც გამყარებული იყო 

საბჭოთა ხელისუფლების მოთხოვნით 

და ბრძანებებით. „მთავარი არ იყო პრო-

ფესიონალიზმი, არამედ პოლიტიკური 

საიმედობა და მზაობა შეასრულოს დანა-

შულებრივი ბრძანებები“ [4. 255].  

ნაკლებ პროფესიონალიზმი იწვევს  

ხელმძღვანელებზე დამოკიდებულებას 

მათ ყველა ბრძანების შესრულებას,  რა-

თა შეინარჩუნონ თანამდებობა. ბოლშე-

ვიკები ცდილობდნენ სახელმწიფო თა-

ნამდებობებზე განემწესებინათ  გაუნათ-

ლებელი ადამიანები მათი ერთგულების 

მიღების  გარანტიით. „კომისრებს უნდა 

მიეცეთ ფართო გასაქანი  და დაინიშნონ 

თანამდებობებზე, ზოგიერთ მათგანს  მი-

ეცეს მცირე თეორიული ცოდნა და დაი-

ნერგოს ლოზუნგი „გადავიდეთ კომუ-

ნისტურ მეთაურობაზე“ [3. 44]. 

გათვლა იყო გაკეთებული „აგრესი-

ული უმეცრების“ ეფექტურობაზე, რა 

დროსაც უმეცარი ადამიანს ინსტიქტუ-

რად სძულს მისი უმეცრების მაჩვენებე-

ლი და მიზანმიმართულად ანადგურებს 

ყველაფერს, რაც მის უმეცრებას წარმოა-

ჩენს.  

„ადგილზე მისვლისას რაიონი ალყა-

შემოირტყმება, რათა ჩატარდეს წმენდა  

აიყვანება 60-100 განსაკუთრებით ცნობი-

ლი ადამიანები როგორც მძევლები. ამ  

დროს რაიონში შესვლა გამოსვლა უნდა 

იყოს აკრძალული. იკრიბება ხალხი, რო-

მელთაც წაეკითხებათ უფლებამოსილი 

კომისიის ბრძანება. (რუსეთის ცენტრა-

ლური აღმასრულებელი კომისიის) N130 

და 1771 და წაიკითხება დაწერილი განა-

ჩენი. თუკი 2 საათში არ გასცემენ ბანდი-

ტებს მათ ოჯახის წევრებს  და იარაღის 

სამყოფელს. მოსახლეობას ამცნობენ, რომ 

მძევლები დაიხვრიტებიან. თუ დადგე-

ნილ ვადაში არ მოხდა მათი გაცემა ახ-

ლიდან  აიყვანება მძევლები და მეორდე-

ბა იგივე პროცედურა [4. 246].“   

საგულისხმოა, რომ საბჭოთა კავში-

რის და შემდგომ მისი მემკვიდრის რუსე-

თის მმართველობიდან თავისით და არ-

ჩევნების გზით არავის დაუთმია თანამ-

დებობა. საბჭოეთის ძალადობრივი ბუნე-

ბიდან გამომდინარე, მათი ხელმძღვანე-

ლის ცვლილებაც იყო დამოკიდებული 

დაუძლეველ ბუნებრივ მოვლენა სიკვ-
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დილზე ან ძალადობრივ გადაყენებაზე 

თანამდებობიდან. 

საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური 

ხელმძღვანელები იყვნენ: ლენინი (ვლა-

დიმერ ულიანოვი) 1917-1924 წწ. - სტა-

ლინი (იოსებ ჯუღაშვილი) 1924-1953 წწ. 

- ნიკიტა ხრუშოვი 1953-1964 წწ. - ლეო-

ნიდ ბრეჟნევი 1964-1982 წწ. - იური ანდ-

როპოვი 1992-1984 წწ. - კონსტანტინ ჩერ-

ნენკო 1984-1985 წწ. - მიხეილ გორბაჩოვი 

1995-1991 წწ. 

საბჭოთა კავშირისთვის, როგორც 

დიქტატორული სახელმწიფოსთვის, 

უცხო იყო დემოკრატიული პროცესე-

ბით განვითარებული ცვლილებები სა-

ხელმწიფო უწყებებში, ხოლო ფიქტიუ-

რი არჩევნების ჩატარებისას რეზულტა-

ტი იყო 99,99 პროცენტი მომხრე, წარ-

მოდგენილი ერთადერთი კანდიდატი-

სა. საბჭოთა პროპაგანდა 70 წლის გან-

მავლობაში  ეწეოდა  ინტენსიურ სამუ-

შაოს, რათა ხალხი დაერწმუნებინა ბე-

დნიერი მომავლის არსებობაში და საბ-

ჭოთა სისტემის უნაკალობაში  ხალხურ 

გამოვლინებაში, თუმცა ყურადღებით  

დაკვირვების შედეგად  ადვილი ამოსა-

ცნობი იყო ჩვეულებრივი დიქტატუ-

რული სახელმწიფო, სადაც დამკვიდ-

რებული იყო პარტიული დისციპლი-

ნის  დიქტატურა.    

„არ დაიჯეროთ ის, რასაც მომაბე-

ზრებლად გაჩვენებენ, მოძებნეთ ის რა-

საც გიმალავენ. იპოვეთ ის რასაც გიმა-

ლავენ, თუმცა ძალიან ნუ გაიხარებთ. 

გახსოვდეთ ნამდვილი საიდუმლო ორ 

ან სამ ნაკადად იმალება“ [5. 10]. 

„დღევანდელი საერთაშორისო ტე-

რორიზმი შეიქმნა საბჭოთა კავშირის 

უშიშროების კომიტეტში ლუბიანკაზე 

ექვსდღიანი ომის შემდგომ. (არაბეთ-

ისრაელის 1967 წ. ომისას) საბჭოთა კავ-

შირი და შემდგომ რუსეთი ამარაგებდა 

მათ იარაღით“  - განაცხადა რუმინეთის 

უშიშროების კომიტეტის გენერალმა, ნი-

კოლაი ჩაუშესკუს მრჩეველმა იოან პა-

ჩეპამ.  

სახელმწიფო ტერორის ერთ-ერთი 

ფორმაა სახელმწიფო გადატრიალება. საბ-

ჭოთა სამხედრო დაზვერვის ძალისხმე-

ვით ავღანეთში კიდევ ერთი გადატრია-

ლება მოახდა პრეზიდენტ თარაქის (რომ-

ლის გაპრეზიდენტებასაც საბჭოთა KGB-

მ შეუწყო ხელი). უახლოესმა თანამებრ-

ძოლმა ჰაფიზულა ამინმა ამოჟლიტა ქვე-

ყნის ხელისუფლების წარმომადგენლები 

და საკუთარი თავი ერთპიროვნულ მმარ-

თველად გამოაცხადა. 1979 წ. 5 დეკემ-

ბერს „მუსბატალიონი“ ავღანეთში ბაგრა-

მის ბაზაზე 345-ე ცალკეული საპარაშუ-

ტო სადესანტო პოლკის ბატალიონს შეუ-

ერთდა (აფხაზეთში აღნიშნული 345-ე 

პოლკი მთელი შემადგენლობით ებრძო-

და ქართულ ჯარს, ასევე 2008 წლის ომის 

დროს იბრძოდა საქართველოს წინააღმ-

დეგ) 20 დეკემბერს საბჭოთა სპეცრაზმის 

540 მებრძოლი და „მუსულმანური ბატა-

ლიონი“ „ტაჯ-ბეკის“ სასახლესთან მივი-

და. „1979 წ. 27 დეკემბერს დილის 7 საათ-

ზე „მუსბატალიონმა“ 345-ე სადესანტო 

პოლკის მებრძოლებმა და KGB-ს სპეცრა-

ზმმა „თაჯ-ბეკზე“ იერიში დაიწყო, როცა 

სროლა შეწყდა პრეზიდენტ ამინის ცხე-

დარი იპოვეს. იმავე დღეს ქაბულის რა-

დიომ გამოაცხადა, რომ სამხედრო ტრი-

ბუნალის განაჩენით ჰაფიზულა ამინს სი-

კვდილი მიესაჯა და რომ განაჩენის სის-

რულეშია მოყვანილი. აღნიშნულს  მოყვა  

საბჭოთა ჯარის შეჭრა ავღანეთში, რამაც 

შემდგომ დიდი მსხვერპლი მოუტანა ავ-

ღანელ ხალხს. „გაანადგურო არა მხო-

ლოდ მტერი, არამედ მშვიდობიანი ავღა-

ნელებიც“ [6].  

ეს არის კლასიკური მაგალითი სა-

ხელმწიფო ტერორისტული აქტისა, რო-

მელიც ჩაატარა საბჭოთა კავშირმა  ავღა-

ნელი ხალხის და ხელისუფლების წინა-

აღმდეგ.   

საბჭოთა სპეცსამსახურების დივერ-

სიულ-ტერორისტული საქმიანობა არ შე-

მოიფარგლებოდა მხოლოდ ჯარზე  და-

მოკიდებული მოქმედებებით, მათი და-

მახასიათებელი თვისება იყო ყველა შე-

საძლო მომენტის  გამოყენება დასახული 

მიზნების მისაღწევად.   

საბჭოთა სპეცსამსახურების სამიზნე 

იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია „მშვი-

დობის მსოფლიო საბჭო“, რომლის დაფი-

ნანსების 90 პროცენტი საბჭოთა კავშირ-

ზე მოდიოდა, ცნობილი ჭეშმარიტება 

„ვინც ფულს იხდიც, მუსიკას ის უკვე-

თავს“ წარმატებით მოქმედებს. დაფინან-

სების მოზიდვის სანაცვლოდ რუსეთის 
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სპეცსამასხურები ამომწურავად იყენებენ 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რესურ-

სებს, რაც მათ რუსეთის სპეცსამსახურე-

ბის ფილიალად  აქცევს.    

„საბჭოთა კავშირის კომუნისტური 

პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დად-

გენილება „სრულიად საიდუმლოდ“ ამო-

ნაწერი (26.09.1978 წ.) ცკ სამდივნოს ოქ-

მიდან N126 ოქმი. „მიღებულ იქნას გა-

დაწყვეტილება მშვიდობის მსოფლიო 

საბჭოს 1978 წ. ბიუჯეტში დამატებით 150 

ათასი აშშ დოლარის შეტანის შესახებ“ [7. 

21].   

მე-20 საუკუნის 60-70-იან წლებში 

საბჭოთა დაზვერვის ძალისხმევის შედე-

გად, ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში 

განსაკუთრებულად გაძლიერდა პროფ-

კავშირები, გახშირდა გაფიცვები, მიტინ-

გები და სახალხო გამოსვლები სახელმ-

წიფოს მთავრობების წინააღმდეგ. გაძ-

ლიერდა პაცისიტთა ორგანიზაციები. მი-

ტინგების მონაწილეთა რაოდენობებმა 

საშიშ ზღვარს  მიაღწია. აღნიშნულმა  აი-

ძულა  დიდი ბრიტანეთის და აშშ-ს ხე-

ლისუფლება ქვეყნიდან გაეძევებინა საბ-

ჭოთა დიპლომატები, რასაც მოყვა მიტი-

ნგების და პროტესტანტთა მკვეთრი შემ-

ცირება ხოლო მოკლე ხანში მიტინგებმა 

და გაფიცვებმა საერთოდ დაკარგა აქტუ-

ალობა.  

საგულისხმოა, რომ მიტინგების, მა-

ნიფესტაციების და დემონსტრაციების 

სათავეში ყოველთვის იყო საბჭოთა სპეც-

სამსახურები, რომლებიც დემოკრატიის 

სახელით, მოსამსახურეთა უფლებების 

დაცვის სახელით მთელ ევროპას კოლო-

სალურ ფინანსურ ზარალს აყენებდნენ 

და ქვეყნების დესტაბილიზაციას იწვევ-

დნენ.  ევროპაში მყოფი საბჭოთა კავში-

რის საელჩოების თანამშრომლების უმ-

რავლესობა იყო დიპლომატიურ სამსა-

ხურს ამოფარებული სპეცსამსახურების 

თანამშრომლები, რომლებიც არსებულ 

ქვეყნებში დივერსიულ, საბოტაჟურ და 

ტერორისტულ საქმიანობას ეწეოდნენ.   

ერთ-ერთი ასეთი დიპლომატის  

სტატუსს ამოფარებული საბჭოთა სამხე-

დრო დაზვერვის ოფიცერი ვიქტორ რე-

ზუნი, რომელიც მუშაობდა ავსტრიაში 

და მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში  დიდ 

ბრიტანეთს მოსთხოვა პოლიტიკური 

თავშესაფარი, თავის წიგნში „აკვარიუმი“ 

წერდა საბჭოთა დაზვერვის აქტიურობის 

შესახებ ევროპაში. 

„ამხანაგი შელეპინი ჟენევაში მიემგ-

ზავრება შრომის საერთაშორისო ორგანი-

ზაციის სესიის სხდომაზე. ამხანაგი შლე-

პინი პოლიტბიუროს წევრია. ამხანაგი 

შელეპინი კეგებე-ს თავმჯდომარის მო-

ადგილე იყო იმავდროულად (საჯაროდ) 

დემოკრატიული ახალგაზრდობის  საერ-

თაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენ-

ტი. ამხანაგი შელეპინი ორგანიზაციას 

უწევდა მანიფესტაციებს ხალხათა შორის 

მშვიდობისა და მეგობრობისთვის. მის 

სინდისზეა მშვიდობის დასაცავად გა-

მართული გრანდიოზული მენიფესტაცი-

ები. მილიონობით სულელი მიჰყვებიდა 

ამხანაგ შელეპინს, ყვიროდნენ, მშვიდო-

ბასა და განიარაღებას მოითხოვდნენ, ნა-

ხევარ მსოფლიოს განაგებდა, მათ შორის 

დემოკრატიულ ახალგაზრდობასაც, რომ-

ელიც მშვიდობას მოითხოვდა. ამხანაგი 

შელეპინი საბჭოთა პროფკავშირებს ხელ-

მძღვანელობდა, ჩვენი პროფკავშირები 

კეგებე-ს ფილიალია“ [8. 278]. 

ქვეყნის პოლიტიკური კურსის რეა-

ლური განსაზღვრა ხდება სპეცსამსახუ-

რების მუშაობის სპეციფიკით, უშიშროე-

ბის, თვადაცვის და საგარეო საქმეთა მი-

ნისტრების ბიოგრაფიით. კრიტიკას ვერ 

უძებს საქართველოს მინისტრთა კაბინე-

ტი 2008 წლის ომის  დროს.  

საბჭოთა და შემდგომ რუსულ  დი-

ვერსიულ საბოტაჟური ქმედებების აღ-

საკვეთად და რუსეთის აგენტურის ლუს-

ტრაციისთვის ბალტიისპირელებმა გა-

დადგეს გადამწყვეტი ნაბიჯები. ლატვი-

აში შექმნილია „ტოტალიტარიზმის შე-

დეგების დოკუმენტაციის ცენტრი.“  რუ-

სეთის სპეცსამსახურების აგენტურის წი-

ნააღმდეგ ლიტვა და ესტონეთშიც და-

წესდა გარკვეული შეზრუდვები.   

ხშირად ტერორიზმის წამახალისე-

ბელი ქვეყნები იყენებენ ადგილობრივი 

მოსახლეობის მენტალიტეტს ტერორის-

ტული საქმიანობის გასავრცელებლად 

ამა თუ იმ სოციუმში. „განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა ქმედებებს დაკავში-

რებულს ტერორიზმთან, ანალიზდება 

ტერორიზმის კავშირი ორგანიზებულ 

დანაშაულთან და კორუფციასთან.  
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ტერორიზმი განიხილება როგორც ძალა-

დობის სისტემა, გამოიყოფა ისეთი პრობ-

ლემა როგორიცაა ტერორიზმი და პრო-

ფესიონალური დანაშაული“ [9]   

შიდასახელმწიფოებრივი გამოყენე-

ბისთვის ტერორიზმი შეიძლება ასე გან-

ვმარტოთ: ძალადობა ან მისი გამოყენე-

ბის მუქარა, მიმართული ფიზიკური ან 

იურიდიული პირების წინააღმდეგ, აგ-

რეთვე ქონების და სხვა მატერიალური 

ობიექტის განადგურება, დაზიანება ან 

აღნიშნულის მუქარა, რომელიც იწვევს 

ადამიანთა დაღუპვის, მნიშვნელოვანი 

ქონებრივი ზარალის მიყენების საშიშრო-

ებას  ან სხვა საზოგადოებრივ სახიფათო 

შედეგს.  

 

პოლიტიკური მკვლელობები 

 

სახელმწიფო ტერორიზმის ერთ-ერ-

თი მნიშვნელოვანი ფორმაა პოლიტიკუ-

რი მკვლელობები, რითაც სპეცსამსახუ-

რები ტერორში ამყოფებს მოწინააღმდე-

გეს ამ მისავე თანამშრომლებს. დღევან-

დელ მსოფლიოში პოლიტიკურ ტერო-

რის ძირითადი განმხორციელებელია 

რუსეთი, რომელიც  დემონსტრაციულად  

იშორებს თავიდან მისთვის არასასურ-

ველ პირებს. პოლიტიკური მკვლელო-

ბებში დემონსტრაციულ განხორციელე-

ბას აქვს ტერორის სახე, რათა მოწინააღ-

მდეგის პოლიტიკურ თუ სამხედრო ძა-

ლებს ან მის დაქვემდებარებაში მყოფ პი-

რებს არ გაუჩნდეთ რუსეთის სპეცსამსა-

ხურებთან დაპირისპირების სურვილი.  

რუსეთის სპეცსამსახურები თავის 

საიდუმლოებებს  სერიოზულად  ეკიდე-

ბა და არასდროს ტოვებს დაუსჯელს იმ 

პირს, ვინც მათ უღალატა. ეს შეიძლება 

იყოს მათი კადრის ოფიცერი თუ მოქმე-

დი პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც 

რუსეთის სპეცსამსახურებმა გადაიბირეს 

და ვისი მეშვეობითაც მოხდა ამ პიროვ-

ნების პოლიტიკურ ასპარეზზე  გამოჩენა.  

ეს იცის ყველა იმ პირმა, ვინც ურთიერ-

თობს სპეცსამსახურებთან და მათი „ერ-

თგულება“ რუსეთის  სპეცსამსახურების 

მიმართ გარანტირებულია. თუმცა არსე-

ბობს შემთხვევები რუსეთის სპეცსამსა-

ხურების მიერ კონტროლის დაკარგვისა, 

რაც უმეტეს შემთხვევაში ხდება არა 

აგენტის რომელიც გადაბირებული იქნა 

სპეცსამსახურების მიერ, არამედ  მათივე 

კადრის ოფიცრების მხრიდან. სპეცსამ-

სახურების ყველა იმ ოფიცერს, რომელიც 

გამოვიდა კონტროლიდან რუსეთის სპე-

ცსამსახური ადრე თუ გვიან ნახულობს 

და ახდენს მის ფიზიკურ ლიკვიდაციას.  

ალექსანდრე ლიტვინენკო რუსეთის 

სპეც ყოფილი ოფიცერი გარდაიცვალა 

ლონდონში 2006 წ. 23  ნოემბერს საეჭვო 

ვითარებაში დადგინდა, რომ ის პოლო-

ნიუმით მოწამლეს. 

„პუტინმა არ დაივიწყა ალექსეი ლი-

ტვინენკოს მკვლელობის ეჭვმიტანილი. 

ამჟამად რუსეთის სათათბიროს უშიშრო-

ებასა და კორუფციასთან ბრძოლის კო-

მიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ან-

დრეი ლუგავოი,  რომელმაც „სამშობლოს 

წინაშე დამსახურებნისათვის“ მეორე ხა-

რისხის ორდენი მიიღო“ [10. 52]. 

ბრიტანელი ჟურნალისტი დანიელ 

მაკგრეგორი იკვლევდა ლიტვინენკოს 

მკვლელობის საქმეს 2007 წ.  სახლში „გუ-

ლის შეტევით“ გადაიცვალა.  

ბრიტანელი რადიოლოგიის ექსპერ-

ტი მეთიუ პინჩერი, რომელიც  ალექსან-

დრე ლიტვინენკოს საქმეს იკვლევდა   

2016 წ. მჭრელი საგნით მიყენებული 

ჭრილობით საკუთარ სახლში იპოვეს 

თავდაპირველი „ვერსია თვითმკვლე-

ლობა.“ 

ბადრი პატარკაციშვილი, რომელიც 

იყო ერთ-ერთი მონაწილე ვლადიმერ პუ-

ტინის პოლიტიკური რეჟიმის შექმნისა  

2008 წ. „გულის შეტევით“ გარდაიცვალა. 

ბ. პატარკაციშვილი იყო საქართველოს 

პოლიტიკური მოღვაწე, რომელსაც სურ-

და საქართველოს ხელისუფლებაში მო-

სვლა. 

კრემლთან დაპირისპირებული ბიზ-

ნესმენი და პოლიტიკოსი ბერეზოვსკი 

2013 წ. ლონდონში სახლში აბაზანაში ჩა-

მომხრჩვალი იპოვეს.  

2018 წ. 4 მარტს დიდ ბრიტანეთში 

რუსეთის სპეცსამსახურებმა მოწამლეს 

სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი 

იულია.  სკრიპალი იყო გ.რ.უ-ს ყოფილი 

ოფიცერი, რომლეიც ინგლისში 2010 წ-

დან ცხოვრობდა.  

ანნა პოლიტკოვსკაია რუსი ჟურნა-

ლისტი განწყობილი ოპოზიციურად ხე-
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ლისუფლების მიმართ, მკვლელობის ასე-

ვე ბორის ნემცოვის რუსი ოპოზიციონე-

რი პოლიტიკოსი მოკლული ბრალდე-

ბით სასჯელს ჩეჩნები იხდიან, ვლად 

ლისტევი ჟურნალისტი და სხვა  ბევრია  

ასეთი ვინც ბოლო წლებში იქნა მოკლუ-

ლი სპეცსამსახურების მიერ.  

რუსი ლიბერალი პოლიტიკოსის 

გარდაცვალებად რადიოაქტიური ნივთი-

ერება  დიოქსინით ან  ლათიუმით მოწა-

მვლა დასახელდა, ამ ფაქტამდე მას ჩვე-

ულებრივი გრიპი ჰქონდა. „2003 წ. 23 ივ-

ნისს შჩეკოჩიხინი  მოსკოვის ცენტრა-

ლურ საავადმყოფოში მოათვასეს და  ათ 

დღეში გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალე-

ბის სიმპტომები ძალიან გავდა ბანკირი  

კივილიდის მოწამვლის სიმპტომებს“ [11. 

19]. 

პოლიტიკური მკვლელობის თეო-

რია არასასურველი პირის სალიკვიდაცი-

ოდ სპეცსამსახურები ყოველთვის ქმნიან 

უბედური შემთხვევის იმიტაციას, რად-

გან ჯანმრთელი ადამიანის მოულოდნე-

ლი ახსნა საყოფაცხოვრებო პირობებში 

მისი ტრაგიკული დაღუპვა ან სხვა უბე-

დური შემთხვევა (დენის დარტმა, ავა-

რია, აბაზანში დახრჩობა, იარაღის გავარ-

დნა, მოწამვლა, გაზით გაგუდვა, გულის 

უეცარი შეტევა). 

„რუსეთის ოპერაციები საზღვარგა-

რეთ არაფრით განსხვავდება ჩვეულებ-

რივი ტერორისტების ნამოქმედარიდან 

2004 წ. რუსეთის სპეცსამსახურებმა ჩეჩ-

ნეთის ყოფილი-ვიცე პრეზიდენტი ზე-

ლიმხან იანდარბიევი ქალაქ დოჰაში აა-

ფეთქეს“ [11. 19].  

 რუსეთის მიერ წარმოებულმა ტე-

რორისტულმა აქტებმა პოლიტიკური მო-

წინააღმდეგეების მიმართ მიიღო „პოლი-

ტიკური გენოციდის“ სახე. „2006 წლის 

ზაფხულიდან, უკვე  ოფიციალურად შე-

იძლება ტერორიზმსა და სხვა სახელმწი-

ფო დანაშაულში სასამართლოზე დაუსწ-

რებლად გასამართლებულების სასიკვ-

დილო განაჩენის  აღსრულება“ [12. 24]. 

საჭოთა კავშირის მემკვიდრე რუ-

სეთში არ შეუცვლია პოლიტიკური ბუ-

ნება და სრული სამართალმემკვიდრეა 

იდეოლოგიურად და პოლიტიკურად. 

„საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური 

ბუნება, როგორც მას დღეს ჩვენ ვიცნობთ 

იდეოლოგიისა და გარემოების შედეგია. 

საბჭოთა ლიდერების იდეოლოგია მომ-

დინარეობს იმ პოლიტიკური მოძრაობი-

დან, რომლიდანაც თავად ეს ლიდერები 

იშვნენ, ხოლო გარემოებებს ქმნის  მათ 

მიერ რუსეთში ძალაუფლების ფლობის  

ათწლეულები.  რეალურად არ არსებობს 

ფსიქოანალიზისთვის უფრო  რთული 

ამოცანა, ვიდრე იმის განსაზღვრა, თუ 

როგორ ურთიერთქმედებს ეს ორი ფაქ-

ტორი ერთმანეთთან და რა როლი აქვს 

თითოეულ მათგანს საბჭოეთის ქცევის 

განსაზღვრაში [1. 322]. 

დღევანდელი რუსეთის იდეოლო-

გია არ შეცვლილა და ახლაც დიდად არ 

განსხვავდება საბჭოთა კავშირის  იდეო-

ლოგიისაგან. 

 

ალექსანდრე გეგეჭკორი 
 

სახელმწიფო ტერორიზმი 
 

რეზიუმე 
 

დივერსიული აქტები, რომელსაც აწარმოებს სახელმწიფო მოწინააღმდეგის მი-

მართ ძირითადად ხდება საბრძოლო მოქმედებების წარმოებისას, სპეციალური დანა-

ყოფების მიერ, რათა მაქსიმალური ზიანი მიაყენონ მოწინააღმდეგე მხარეს ან შეძლონ 

მისი წინააღმდეგობის დასუსტება. საბოტაჟი ასევე იწოდება დივერსიად, რადროსაც 

ხდება სამხედრო და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების დანგრევა, მოშ-

ლა-მოწინააღმდეგის ზურგში; ასეთი აქტის ჩადენა რომელიმე ქვეყანაში უცხო სახელ-

მწიფოს აგენტების მიერ საკუთარი ქვეყნის მიმართ. დივერსია-საბოტაჟით ხდება მოწი-

ნააღმდეგე ქვეყნის ან ქვეყნების მაქსიმალური ზარალის მიყენება საბრძოლო ან მშვი-

დობიანობის პერიოდში. იწვევს მოწინააღმდეგე ქვეყნის დასუსტებას, დემორალიზა-

ციას, სუსტდება მისი წინააღმდეგობა. საქართველოს რეალობაში, რუსეთის მიერ მო-

წყობილი დივერსიულ-საბოტაჟური აქტები ასუსტებს ან სრულიად სპობს წინააღმდე-
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გობის გაწევის უნარს. აუცილებელია აღნიშნულის გათვალისწინება ქვეყნის შემდგომი 

გაძლიერებისთვის. 

 

 

ALEKSANDRE GEGECHKORI 
 

STATE TERRORISM 
 

Summary 
 

Act of diversion (sabotage) against the state generally by applying of the military 
actions by special divisions in order to cause maximal harm to opponent or to weaken its 
resistance. Sabotage is also diversion, when military and state objects are destroyed and 
dismantled at the back of the opponent; commitment of such act in any country by the 
agents of foreign state towards the own country. Through diversion and sabotage, utmost 
damage is caused to the opponent country or countries during the military actions or in 
peaceful period.It causes weakening of the foreign country, demoralization, its resistance 
is weakened. In Georgian realm, diversion and sabotage acts arranged by Russia weaken 
or completely destroy the ability to resist. The above-mentioned should be taken into 
account for subsequent reinforcement of the country. 
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 თინათინ კროპაძე 

წარმოადგინა პროფ. სალომე ხიზანიშვილმა      
 

თავდაცვის ძალების ოფიცრის ფსიქოლოგიური 

პორტრეტი 

 
თანამედროვე ეპოქაში ძლიერი დი-

პლომატიური სკოლისა და სამეთაურო 

კორპუსის აღზრდის საკითხი მეტად 

მნიშვნელოვანია. სტრატეგიული ლიდე-

რია ის პიროვნება, რომელიც ქვეყნისა და 

ხალხის წინაშე ამ დიდი გამოწვევის წი-

ნაშე დგება. ასევე მნიშვნელოვანია მისი 

როლი ქვეყნის თავდაცვის ძალების გან-

ვითარებაში, სადაც პიროვნების ფაქტო-

რი უაღრესად დიდ როლს თამაშობს. 

ლიდერს, კრიტიკულ მომენტში, პროფე-

სიული საქმიანობის წარმოებისა და გო-

ნივრული გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, მისი პიროვნული მახასიათე-

ბლები, მაღალი პროფესიონალიზმი და 

ცოდნა ეხმარება. როგორც საკუთარ თავ-

ში, ისე სხვა ინდივიდებში გარკვევა, მა-

თი ეფექტური მართვა და ხელმძღვანე-

ლობა, ლიდერი-მეთაურის ერთ-ერთ ძი-

რითად ფუნქციას წარმოადგენს. პიროვ-

ნების სტატუსის მნიშვნელოვან მხარედ 

კი, მისი განათლებისა და  პროფესიული 

მომზადების დონე ითვლება [1.15].  

ლიდერს უნდა ჰქონდეს ისეთი ცო-

დნა, რომელსაც პრაქტიკაშიც გამოიყე-

ნებს და ოფიცერთა ახალგაზრდა კადრ-

საც გადასცემს.  

საქართველოში დღესდღეობით არ-

სებობს ოფიცერთა მომზადების ორი გზა. 

ახალგაზრდები ირჩევენ უმაღლეს სას-

წავლებლად საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემიას (საბაკალავრო 

სკოლა) ან უმცროს ოფიცერთა სკოლას, 

სადაც ხვდებიან უმაღლესი განათლების 

მქონე პირები (29 წლამდე) ან სამხედრო 

მოსამსახურეები, სხვადასხვა ბრიგადე-

ბიდან. მომავალი ოფიცრები, შეირჩევიან 

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით და შე-

სარჩევი ტურებით (მათ შორის, ფსიქო-

ლოგიური გასაუბრებით). მათი აკადემი-

ური სწავლების, სამხედრო განათლების 

და ფიზიკური წვრთნის პერიოდს თან 

სდევს ფსიქოლოგიურად გაწონასწორე-

ბული, ემოციურად მდგრადი პიროვნე-

ბის აღზრდის პროცესი. ეროვნული თავ-

დაცვის აკადემიის მისია არის საქართ-

ველოს თავდაცვის ძალებისა და ქვეყნის-

თვის უმაღლესი აკადემიური და სამხედ-

რო განათლების, მაღალი ეთიკის, მტკიცე 

მორალისა და ლიდერის თვისებების 

მქონე ოფიცერთა კორპუსის მომზადება.  

სწორედ ამ მიზნით,  ქართული თავ-

დაცვის ძალების რეალობაში, ლიდერთა 

შეფასების კრიტერიუმების არსებულ 

სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა 

მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია. წინამ-

დებარე კვლევის მეთოდად რაოდენო-

ბრივი და თვისებრივი მეთოდები გა-

მოვიყენე. კერძოდ, ჩავატარე შეხვედრები 

ფოკუს ჯგუფებთან (იუნკერებთან, სერ-

ჟანტებთან და ოფიცრებთან), რის საფუ-

ძველზეც შევიმუშავე კითხვარი და ჩა-

ვატარე რაოდენობრივი კვლევა 400-მდე 

იუნკერთან. კვლევის შემდგომი ეტაპი 

ასევე გულისხმობს ჩაღრმავებული ინ-

ტერვიუს ჩატარებას  50-მდე გამოცდილ, 

კვლევის პირების მიერ დასახელებულ, 

წარმატებულ მეთაურებთან.  

კვლევის ჰიპოთეზა: წინამდებარე 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს წარმატე-

ბული ოფიცრის, როგორც ლიდერის კა-

რიერის პრედიქტორების განსაზღვრა, 

რაც შეიძლება, პირველ რიგში უკავშირ-

დებოდეს, ერთი მხრივ, პიროვნულ მახა-

სიათებლებს, მეორე, არსებულ საგანმანა-

თლებლო დაწესებულებაში (ეროვნული 

თავდაცვის აკადემიაში) არსებულ გარე-

მოს და ურთიერთობებს. საბოლოო მიზ-

ნის მისაღწევად, საჭირო გახდა რამდენი-

მე საკვლევი ინსტრუმენტის გამოყენება. 

კვლევის მიზნიდან და კვლევის კი-

თხვებიდან გამომდინარე, სამუშაო ჰიპო-

თეზა იყო შემდეგი: თუ აკადემიაში სწა-

ვლის პერიოდში იუნკერთა ლიდერული 
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უნარები გამოცდილებასთან და წლებ-

თან ერთად უახლოვდება წარმატებული 

ოფიცრის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს 

ლიდერული ნიშნით, არსებული პიროვ-

ნული ფაქტორების გათვალისწინებით შ-

ეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საქართვე-

ლოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 

გარკვეულწილად აკმაყოფილებს მო-

თხოვნილ სტანდარტებს და ასრულებს 

თავის მისიას. 

წინამდებარე კვლევის კითხვებია: 

1. რამდენად არის შესაბამისობაში წარ-

მატებულ ოფიცრთა თვითშეფასება 

მათ ე.წ. „იდეალთან“. განსაზღვრავს 

თუ არა ეს ფაქტორი მათ შეფასებას 

იუნკერთა მხრიდან; როგორია საკუ-

თარი თავის შეფასების გავლენა 

ჯგუფის მიერ ლიდერად აღიარე-

ბაზე (ტ. ლირისა და ჯ. მორენოს სო-

ციომეტრული კვლევების შედეგად); 

2. არის თუ არა მნიშვნელოვანი განს-

ხვავება ლიდერობის მხრივ, კადეტ-

თა სამხედრო ლიცეუმისა და სამო-

ქალაქო განათლებით მოსულ იუნკე-

რებს შორის;  

3. არის თუ არა კავშირი იუნკერთა ბა-

ტალიონის კურსის ზრდასა და წარ-

მატებული ოფიცრის ფსიქოლოგი-

ურ პორტრეტთან მიახლოებას შო-

რის? 

კვლევის აღწერა: 

1. ჩამოყალიბდება ფოკუს-ჯგუფები, 

საიდანაც დასახელდებიან საუკეთესო 

ოფიცრები, ასევე დასახელდება ის თვი-

სებები, რომელიც მეთაურს უნდა ჰქონ-

დეს; 

2. ამ მეთოდით გამოიკითხებიან რო-

გორც ოფიცრები და სამეთაურო რგოლი, 

ასევე იუნკერები; 

3. ამის შემდგომ, ვინაიდან შეკრები-

ლი ინფორმაციით გამოვლინდება უამ-

რავი თვისება, სადაც ერთი და იგივე 

თვისების ქვეშ სხვადასხვა ინფორმაციას 

მოიაზრებენ, უნდა მოხდეს ერთგვარ, 

გავრცელებულ განსაზღვრებებზე შეჯე-

რება. ამასთან, საჭიროა მოხდეს ერთგვა-

რი სკალის შეთავაზება, სადაც ანკეტი-

რებულებმა უნდა მოახდინონ აღნიშნუ-

ლი თვისებების რანჟირება ყველაზე მნი-

შვნელოვნიდან უკან; 

4. აქვე გასათვალისწინებელია საკი-

თხი, რომ თვისებები იმგვარად უნდა 

იყოს ფორმულირებული და განმარტე-

ბული, რომ ანკეტირებულები ერთი და 

იგივე შინაარსს დებდნენ მოცემულ ტერ-

მინში;  

5. გარდა ამისა, მოხდება აკადემიაში 

არსებული შეფასებების მოძიება (ოფი-

ცერთა შეფასება წელიწადში ერთხელ 

უშუალო ხელმძღვანელის მიერ, იუნკერ-

თა მხრიდან ინსტრუქტორთა შეფასების 

შედეგები და ა.შ.) და სახელმძღვანელო 

დოკუმენტში (მაგ.: სამხედრო მოსამსა-

ხურეთა ეთიკის კოდექსი) განმარტებუ-

ლი კონკრეტული თვისებების შესაბამი-

სობის დადგენა გამოკითხულთა პასუ-

ხებთან (ანუ შესაძლებელია სახელმძღვა-

ნელო დოკუმენტში თვისება პატიოსნება 

სხვაგვარადაა განმარტებული და აკადე-

მიაში ეს სიტყვა განსხვავებულად ეს-

მით): 

 აღნიშნული გამოკითხვა ჩაუტა-

რდებათ როგორც იუნკერებს, ისე მეთაუ-

რებსაც. იქ, სადაც მათი აზრი დაემთხ-

ვევა და გადაიკვეთება, ეს ადამიანები 

კვლევის პირად  იქნებიან  არჩეულნი. 

 ასევე, გათვალისწინებულ უნდა 

იქნეს ის ფაქტი, რომ ალბათობის მი-

ხედვით, ნებისმიერი თვისება შეიძლება 

მოხვდეს ტოპ 10-ეულში და იგი ობიექ-

ტური ტესტით გაზომვას უნდა ექვემდე-

ბარებოდეს.  

 კითხვარის ბოლოს მოხდება 3 სა-

უკეთესო მეთაურის გვარის ჩამოწერა. 

სასურველია თუ ეს იქნება კურსების მი-

ხედვით (ვთქვათ 3 კურსიდან და ერთი 

ან ორი ზოგადად აკადემიიდან, იმისთ-

ვის, რომ სამართლიანად გამოიყოს კარგი 

მეთაურები. 

4. მოხდება მათი კვლევა სხვადასხვა 

ფსიქოლოგიური ტესტირებების საშუა-

ლებით (კეტელი, ლირი და ა.შ.), რათა 

შეიქმნას იდეალური მეთაურის ფსიქო-

პორტრეტი [2. 94]; 

5. მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება 

უკვე არსებული სამეთაურო რგოლის 

კვლევა, იგივე ტესტებით და მათი შედა-

რება იდეალური მეთაურის ფსიქოპორტ-

რეტთან; 

6. გარდა ამისა, შესაძლებელი გახ-

დება იმ განსავითარებელი უნარების და-
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ნახვა, რომელიც აკლიათ ოფიცრებს იდე-

ალურ ხატთან მიახლოებასთან და შესა-

ძლებელი გახდება ასევე მათთვის ინ-

ტერვენციის დაგეგმვა. გაიწერება რეკო-

მენდაციები; 

7. ძირითად შემთხვევაში, ინტერ-

ვენცია მოიცავს ტრენინგების ან სემინა-

რების ფორმით მოუშაობას.  

ფოკუს ჯგუფი.  ფოკუს ჯგუფის მი-

ზანია გამოიკვლიოს იუნკერის თვალით 

დანახული საუკეთესო ოფიცერი და მისი 

ფსიქოლოგიური და სოციალური მახა-

სიათებლები. 

ფოკუს-ჯგუფის კითხვები: 

1. ვინ არის თქვენთვის მისაბაძი სამ-

ხედრო მეთაური _ ისტორიულ კონტექს-

ტში _ რატომ? 

2. ვინ არის თქვენთვის მისაბაძი 

სამხედრო მეთაური თანამედროვეობაში? 

რატომ? 

3. შეგიძლიათ ჩამოწეროთ ის თვისე-

ბები რაც მეთაურს აქცევს გამორჩეულ 

პიროვნებად? 

4. რას გულისხმობთ ამ თვისებაში? 

(მაგ.: პატიოსნება) 

5. ვინ არის მისაბაძი მეთაური (სერ-

ჟანტი, ოფიცერი) აკადემიაში? რატომ? 

6. როგორ ფიქრობთ თქვენ რამდე-

ნად ხართ მიახლოებული ასეთ ოფიცერს 

და რა გჭირდებათ კიდევ იმისთვის რომ 

გახდეთ ასეთი ოფიცრები? 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ _ ფოკუს-

ჯგუფებთან შეხვედრების მიხედვით და-

სახელებულ ოფიცრებთან/სერჟანტებთან 

ინტერვიუს ჩატარება. ინტერვიუს მიზა-

ნია სისტემაში არსებული სიტუაციის შე-

ფასება იმ ფაქტორების გათვალისწინე-

ბით, რამაც  შესაძლოა ხელი შეუწყოს ან 

საფრთხე შეუქმნას სამხედრო მოსამსახუ-

რეს საუკეთესო მეთაურად ჩამოყალიბე-

ბის საქმეში. 

კვლევის მოსალოდნელი შედეგები. 

კვლევის შედეგებს სავარაუდოდ,  ჩამო-

ვაყალიბებ დასკვნაში:  საქართველოს შე-

იარაღებული ძალების ოფიცრები იზია-

რებენ სამხედრო მოსამსახურეთა ღირე-

ბულებებსა და ფასეულობებს. ასეთი მა-

ხასიათებლები განსხვავებულია მმართ-

ველობის განსხვავებულ დონეებზე. ოფი-

ცრის კარიერა საკმაოდ რთული, მაგრამ 

შემოქმედებითი გზაა და სამხედრო წვრ-

თნასთან ერთად, უმაღლესი განათლების 

მიღებას საჭიროებს. მომავალი ოფიცრის 

ჩამოყალიბებაზე, მნიშვნელოვან გავლე-

ნას ახდენს როგორც პიროვნული უნარე-

ბი, ასევე გარემო ფაქტორები. საზოგადო-

ება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პი-

როვნებაზე, როგორც პროფესიის არჩე-

ვის, ასევე კარიერული წინსვლის პერი-

ოდში, ლიდერობის ერთი დონიდან მეო-

რეზე გადასვლის პროცესში. სწორედ არ-

მიაზეა დამოკიდებული, თუ რა ფასეუ-

ლობები ინება დანერგილი მებრძოლებ-

ში და რამდენად გაამართლებს იმ დაპი-

რებებს, რაც გაიცემა ახალგაზრდების მი-

სამართით კადრის შერჩევის და აღზრ-

დის პროცესში. არსებული ფასეულობე-

ბის გადაფასება და გაზიარება კი ქვედა-

ნაყოფში სამსახურის გაგრძელების პრო-

ცესშიც გრძელდება. ამდენად, სტრატე-

გიული ლიდერობის განმსაზღვრელი 

ფსიქო-სოციალური მახასიათებლების 

ჩამოყალიბება საკმაოდ ფაქიზი პროცე-

სია და მნიშვნელოვნად არის დამოკიდე-

ბული კადრების კვალიფიციურ შერჩე-

ვაზე. 

აღნიშნული კვლევით მოსალოდნე-

ლია, რომ ეროვნული თავდაცვის  აკადე-

მია, მისიით გათვალისწინებულ  შედეგ-

ზე  გადის. იუნკერთა მომზადების პრო-

ცესში ხდება ფსიქოლოგიური და სოცია-

ლური ფაქტორების გათვალისწინება. 

წარმატებულ სამხედრო უმაღლეს საგან-

მანათლებლო დაწესებულებად ჩამოყა-

ლიბების მიზნით, აკადემიაში არაერთი 

რეფორმა განხორციელდა. მომავალი 

ოფიცრები ყალიბდებიან ლიდერობის 

შესაფასებელი პროგრამის მიხედვით, 

რომელიც ძალიან ახლოს დგას აშშ-ს კა-

დეტთა კორპუსის ხედვასთან. არსებული  

საკითხები, მრავლად მოიცავს ფსიქო-

ლოგიური და სოციალური კომპონენტე-

ბის შეფასებას კვალიფიციური სპეცია-

ლისტების მიერ. პროგრამა აჩენს უამრავ 

კითხვას და ითხოვს ქართული ეთნიკუ-

რი ჯგუფისათვის დამახასიათებელი გან-

სხვავებული ფასეულობების და ღირებუ-

ლებების გათვალისწინებას. შესაბამისად, 

დგება მიმდინარე პროცესების უფრო 

ღრმა, სამეცნიერო კვლევის შედეგად, ვა-

ლიდური შეფასებითი ინსტრუმენტების 

შექმნის აუცილებლობის  საკითხი. 
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კვლევას აქვს როგორც თეორიული, 

ისე პრაქტიკული ღირებულება. მიღებუ-

ლი შედეგების საფუძველზე შესაძლებე-

ლია რეკომედაციების შემუშავება ტრე-

ნინგ-მოდულებისთვის, რომელთა მიზა-

ნი იქნება მომავალი ოფიცრების აღზრ-

დის პროცესში ლიდერული უნარების 

შეფასება, განვითარება და შენარჩუნება. 

კვლევის წარმოდგენა. წინამდებარე 

კვლევა საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს 

მოიცავს და მისი ჩატარება გარკვეულ 

ეტაპებად ხორციელდება. 2019 წლის 8 

ოქტომბრიდან 14 იანვრის ჩათვლით, სა-

ქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკა-

დემიის იუნკერთა ბატალიონის I-II-III-

IV კურსებზე იუნკრების, ოფიცერთა და 

სერჟანტთა კორპუსის წარმომადგენლე-

ბისაგან 8-8 ადამიანისაგან შემდგარ ფო-

კუს-ჯგუფებთან გაიმართა შეხვედრები. 

მუშაობა წარიმართა დაგეგმილად, დაის-

ვა კითხვები. შეხვედრა თითოეულ ჯგუ-

ფთან 45-60 წუთის განმავლობაში  გრძე-

ლდებოდა. 

ფოკუს-ჯგუფების ჩანაწერებში არ-

სებული მასალის დამუშავება მიზნად 

ისახავდა კვლევაში მონაწილე პირთა მი-

ერ გამოთქმული პიროვნული ნიშნების 

და მახასიათებლების მაქსიმალურ კატე-

გორიზაციას. კვლევის შემდეგი ეტაპისა-

თვის დაიგეგმა კითხვარის შედგენა იუნ-

კერთათვის, სადაც მოხდა იუნკერთა და 

სამეთაურო რგოლის წარმომადგენელთა 

(ოფიცრების/სერჟანტების) თვალით და-

ნახული საუკეთესო ოფიცრისათვის და-

მახასიათებელი ნიშან-თვისებების რან-

ჟირება. კითხვარში წარმოდგენილი მახა-

სიათებლები შემდეგი სახით ჩამოყალიბ-

და: 

 დელეგირების და კონტროლის 

უნარი; 

 დაქვემდებარებულთა აზრის გათ-

ვალისწინების უნარი; 

 ემპათიური; 

 შეცდომის აღიარების უნარი; 

 მოწესრიგებული; 

 სამართლიანი; 

 მონდომებული; 

 ნოვატორი; 

 კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყ-

ვეტილების მიღების უნარი; 

 კომპეტენტური _ პროფესიონალი; 

 დაქვემდებარებულების შესაძლებ-

ლობის შეფასების უნარი; 

 უშუალო; 

 ორატორი; 

 პატივისცემის გრძნობა; 

 მცოდნე; 

 ადაპტაციის უნარი; 

 საქმისადმი, სამშობლოსადმი სიყ-

ვარული; 

 თავდაჯერებული; 

 ფსიქიკურად მდგრადი; 

 მამაცი, მიზანსწრაფული, შეუპოვა-

რი; 

 დაქვემდებარებულთათვის ხელ-

მისაწვდომი; 

 ავტორიტეტული. 

ამასთან, კითხვარით გამოკითხვაში 

ყველა მონაწილეს 3 წარმატებული ლი-

დერის დასახელება ვთხოვეთ. 

კვლევის შემდგომ ეტაპზე იგეგმება 

ყველაზე ხშირად დასახელებულ სამხედ-

რო მოსამსახურესთან, ოფიცერთან/სერ-

ჟანტთან (ან იმათთან, ვინც საერთოდ არ 

დაასახელეს), პიროვნების საკვლევი ტეს-

ტების და ჩაღრმავებული ინტერვიუს ჩა-

ტარება [3. 20]. 

დასკვნა. ამრიგად, ჩემი კვლევის 

სივრცედ გამოვიყენე თავდაცვის სისტე-

მა, კერძოდ, საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა სასწავ-

ლო ბატალიონი და მოქმედი სამეთაურო 

რგოლი(იუნკრები, ოფიცრები, სერჟანტე-

ბი). კვლევის ერთ-ერთი მიზანი წარმა-

ტებული მეთაურის ფსიქიკური და სო-

ციალური მახასიათებლების განსაზღვ-

რაა, რადგან სწორედ ის ქმნის ცივილი-

ზებულ, კულტურულ, ფსიქოლოგიურად 

ჯანსაღ ატმოსფეროს ქვეყნის თავდაცვის 

სფეროში. 

მეთაური-ლიდერი განსაკუთრებულ 

ავტორიტეტს აღწევს იუნკერთა მიმართ 

დასჯა-წახალისების მეთოდის სწორი 

ოპერირებით, რაც პირდაპირ კავშირშია 

მოტივაციის საკითხებთან. საგულისხ-

მოა, რომ გადაცდომაზე მიღებული დას-

ჯა სამართლიანობის განცდას უნდა იწ-

ვევდეს დაქვემდებარებულში, რათა 

მეორედ აღარ გაიმეოროს არასასურველი 

ქცევა. იგივე შეიძლება ითქვას წახალისე-

ბაზეც. სისტემისათვის მისაღები ან წასა-

ხალისებელი ქცევის იგნორირებამ და 
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ინდივიდის მხრიდან დაუფასებლობის 

განცდამ, არანაკლებ შეიძლება შეასრუ-

ლოს დემოტივატორის როლი. ამისათვის 

აუცილებელია, რომ მეთაურსა და და-

ქვემდებარებულს შორის უწყვეტი კომუ-

ნიკაციის პროცესი არსებობდეს. ამიტომ, 

წარმატებული მეთაური მისი უნარების 

განვითარებასა და დახვეწაზე მუდმივად 

უნდა ზრუნავდეს. 

 

თინათინ კროპაძე 
 

თავდაცვის ძალების ოფიცრის ფსიქოლოგიური პორტრეტი 
 

რეზიუმე 
 

ოფიცერთა კორპუსის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია იმ 

ძირითადი პიროვნული მახასიათებლების გამოკვეთა, რომელსაც თვითონ სამხედრო 

მოსამსახურეები მიიჩნევენ წარმატების წინა პირობად. სწორედ ამ თვისებათა 

გათვალისწინებით უნდა მოხდეს კადრის შერჩევა სათანადო პოზიციის დაკავების 

დროს. ამისათვის საჭიროა პიროვნების სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოყოფა და 

მათი საშუალებით ოპერირება. ის ფსიქიკური მახასიათებლები კი, რომლებიც 

ცვლილებას და  განვითარებას ექვემდებარება, საჭიროა ტრენინგებისა და წვრთნის 

საშუალებით,  შემდგომი საქმიანობის პროცესში გაუმჯობესდეს. 

 

TINATIN KROPADZE 
 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE ARMED FORCES’ OFFICER 
 

Summary 
 

For the effective functioning of the Officers' Corps, it is important to identify the 
main psychological characteristics that military servicemen consider as a precondition for 
success. It is precisely these qualities that should be used to select a person for an  
appropriate position. To do this, it is necessary to separate the weak and strong sides of 
the person and operate through them. Those mental characteristics which are  changeable 
should be developed through training in the process of further activity. 
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 თამარ სისვაძე 

წარმოადგინა პროფ. მანანა დარჩაშვილმა 

 

ენერგოდიპლომატია და მთავრობათაშორისი 

ორგანიზაციები რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე 

 
სახელმწიფოთაშორის ურთიერთო-

ბებში ტრადიციულად პოლიტიკურთან 

ერთად უდიდეს როლს თამაშობს ეკო-

ნომიკური ინტერესები. აღნიშნული კუ-

თხით, თანამედროვე ეტაპზე, მთელი 

მსოფლიოსთვის უდიდეს გამოწვევად 

იქცა ენერგორესურსების პოლიტიკურ 

ბერკეტად გამოყენება. ХXI საუკუნეში 

სულ უფრო იზრდება ნავთობსა და ბუ-

ნებრივ აირზე მოთხოვნა და ამ პროცესის 

ფონზე, ხშირად იმ სახელმწიფოთა პო-

ლიტიკური ლიდერები, რომელთაც არ 

გააჩნიათ საკუთარი რესურსები, საკმაოდ 

დიდი გამოწვევის წინაშე დგებიან _ 

რთულია განსაზღვრო ეფექტური გზა სა-

კუთარი სახელმწიფო მოთხოვნილებების 

უზრუნველსაყოფად ენერგორესურსებზე 

ხელსაყრელი ფასებისა და სასურველი 

პოლიტიკური ინტერესების შენარჩუნე-

ბასთან ერთად. ამასთან, საერთაშორისო 

სისტემის ის აქტორები, რომლებიც ფლო-

ბენ ენერგო რესურსებს ან სულ მცირე 

მათი კონტროლის შესაძლებლობა მაინც 

აქვთ, მაქსიმალურად ცდილობენ ეს უპი-

რატესობა საგარეო პოლიტიკის მთავარ 

ინსტრუმენტად აქციონ. ყოველივე ამის 

გათვალისწინებით, საერთაშორისო ურ-

თიერთობებში სულ უფრო მეტად იკვე-

თება დიპლომატიის ახალი მიმართულე-

ბის _ ენერგოდიპლომატიის ჩამოყალი-

ბების პროცესი, რომელიც საფუძვლია-

ნად შეგვიძლია განვიხილოთ XXI საუკუ-

ნის ფენომენად. მას ასევე მოიხსენებენ 

როგორც „მილსადენების დიპლომატია“ 

(tube-like diplomacy).4 

                                                
4 ტერმინი „მილსადენების დიპლომატია“ პირვე-

ლად ოფიციალურად გამოიყენეს 2006 წელს კომპა-

ნია „გაზპრომის“ მიერ დამოუკიდებელი ეკონომი-

კური პოლიტიკის დაწყების აღსანიშნავად (იგუ-

ლისხმება უკრაინისთვის გაზის მიწოდების დროე-

ბით შეჩერება), რომელიც რეალურად წარმოადგენ-

და რუსეთის საგარეო პოლიტიკის განხორციელე-

ბის ეფექტურ ინსტრუმენტს [1,25-28]. 

ენერგოდიპლომატიის ძირითადი თე-

ზისი _ ენერგორესურსების ექსპორტისა 

და იმპორტის დივერსიფიკაციის5 საჭი-

როება ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში გა-

აჟღერა დიდი ბრიტანეთის მაშინდელმა 

პრემიერ-მინისტრმა უინსტონ ჩერჩილმა. 
 

ენერგოდიპლომატიის თანამედროვე 

სისტემა და ძირითადი მახასიათებლები 
 

თანამედროვე ეტაპზე ენერგოდიპ-

ლომატია ინტეგრირების ინსტრუმენტად 

განიხილება, რომელიც ხელს უწყობს 

სხვადასხვა ქვეყნისა და რეგიონის ენერ-

გო სფეროში თანამშრომლობის განმტკი-

ცებას, როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხ-

რივ ფორმატში. ამასთან, ენერგოსექტო-

რი სერიოზული კონფლიქტების წარმომ-

შობი პოტენციალის მატარებელია, რად-

გან სახელმწიფოები, მუდმივად ცდილო-

ბენ მოიპოვონ ცალმხრივი უპირატესობა 

სხვა ქვეყნებზე სწორედ ენერგორესურსე-

ბის პოლიტიკურ ბერკეტად გამოყენების 

გზით. შესაბამისად, თანამედროვე მსოფ-

ლიოში მიმდინარეობს ნამდვილი ბრძო-

ლა ენერგო რესურსებისთვის სხვადასხვა 

ფორმით _ აგრესიული საგარეო პოლი-

ტიკური ქმედებები, დიპლომატიური დე-

მარშები და სხვა, სადაც ენერგო კომპო-

ნენტი პრიორიტეტულ პოზიციას იკა-

ვებს6.  

                                                
5 ენერგოდივერსიფიკაცია _ საქმიანობის სფეროს 

გაფართოება ერთ მომწოდებელზე დამოკიდებუ-

ლებისა და ციკლური ფაქტორების ზემოქმედების 

შემცირების მიზნით. 
6 ენერგოსფეროში ერთ-ერთ ცნობილ ჩინელი 

მკვლევარი ხ. ქინჰუა ენერგოდიპლომატიას განიხი-

ლავს, როგორც მექანიზმს, რომელიც უზრუნველ-

ყოფს გრძელვადიანი და ეფექტური ენერგოუსა-

ფრთხოების საერთაშორისო სტრუქტურის ფორ-

მირებას; ინსტრუმენტს მსოფლიო ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ სისტემაში აქტიური მონაწილოები-

სათვის და საშუალებას ქვეყნის გეოსტრატეგიული 

გავლენის შესანარჩუნებლად [2,2-7]. 
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შესაბამისად, ენერგორესურსების, ენე-

რგობაზრებისა და ენერგოსატრანზიტო 

მარშრუტებისათვის მზარდი კონკურენ-

ციის ფონზე, სახელმწიფოთა ეროვნული 

ინტერესების დაცვის ეფექტურ მექა-

ნიზმს წარმოადგენს ენერგო პოლიტიკა7, 

რომლის იმპლემენტაციის მთავარ როლს 

ენერგო თანამშრომლობა _ ენერგო პრო-

ექტების ინიცირება და პრაქტიკაში და-

ნერგვა, ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკუ-

რი, პოლიტიკური, სამეცნიერო თუ ტექ-

ნიკური თანამშრომლობის განმტკიცება 

წარმოადგენს. ფაქტობრივად, იგი ენერ-

გოსტრატეგიის8 შემუშავების მთავარი 

საფუძველია.  

ამავდროულად, ენერგო თანამშრომ-

ლობა განიხილება ენერგოურთიერთობე-

ბის ინტენსიფიკაციის სისტემად, რომე-

ლიც ხელს უწყობს სახელმწიფოთა პო-

ლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურო-

ბას ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველ-

საყოფად. 

თანამედროვე მსოფლიოში ტექნო-

ლოგიების რევოლუციურმა განვითარე-

ბამ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა 

სახელმწიფოთა განვითარებაზე. მათ 

შორის ენერგოსფეროს ტექნოლოგიურად 

და ორგანიზაციულად ურთულეს დარგ-

ზეც. შესაბამისად, ენერგოსექტორის გან-

ვითარებისა და პოლიტიკურ ბერკეტად 

გამოყენების პირობებში, სახელმწიფოები 

ცდილობენ უპასუხონ მათ წინაშე მდგარ 

ახალ გამოწვევებს.  

                                                
7 ენერგოპოლიტიკა წარმოადგენს სახელმწიფოს 

ზოგადი პოლიტიკური სისტემის ერთ-ერთ უმნი-

შვნელოვანეს ნაწილს და მოიცავს ქვეყნის ძირითად 

მიმართულებებსა და პრიორიტეტებს ენერგო სფე-

როში. ასევე, სამართლებრივ ბაზას (ენერგოკანონ-

მდებლობა, ხელშეკრულებები, შეთანხმებები და 

ა.შ.). ნებისმიერ სახელმწიფოს გააჩნია ინდივიდუა-

ლური ენერგოპოლიტიკა, რომელიც ბუნებრივია 

შეიძლება იყოს ეფექტური ან არაეფექტური, ჩამო-

ყალიბებული პოლიტიკური დოკუმენტების სახით 

ან მის გარეშე [3,4]. 
8 ენერგოსტრატეგია _ ეს არის ენერგოსფეროში სა-

ხელმწიფოს მიერ ზოგადი პოლიტიკური კურსის 

განხორციელების ძირითადი ინსტრუმენტი, რომე-

ლიც ემყარება არსებული გარემოებებისა და რე-

სურსების გათვალისწინებას. იგი წარმოადგენს 

დროსა და რესურსებში გაწერილ სამოქმედო გეგ-

მას, რომელიც ემსახურება კონკრეტული მიზნების 

შესრულებას და ასევე გააჩნია ინდივიდუალური 

კონტროლის მექანიზმები [3,5]. 

აღსანიშნავია, რომ ენერგოსფეროში 

ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგ-

ვის კუთხით სახელმწიფოები აქცენტს 

აკეთებენ კვლევითი პროგრამებისა და 

პროექტების დაფინანსებასა და ტექნო-

პარკების9 განვითარებაზე.  
 

ენერგოდიპლომატია რეგიონალურ და 

გლობალურ დონეზე _ ევროკავშირის 

მაგალითი 
 

ახალი მსოფლიო _ ეს არის ენერგო 

რესურსების მატარებელი „მილსადენე-

ბის მსოფლიო“, რომელთა გამოყენების 

მასშტაბებსა და ეფექტურობაზე პირდა-

პირ არის დამოკიდებული მსოფლიო 

ხალხთა და სახელმწიფოთა კეთილდღე-

ობა. წარმატებულია ის, ვინც ენერგორე-

სურსების წარმოებაზე აკეთებს აქცენტს.  

თანამედროვე საერთაშორისო ურთი-

ერთობებისათვის დამახასიათებელია 

როგორც გლობალიზაციის პროცესი, ასე-

ვე, ენერგოპოლიტიკის რეგიონული ინ-

ტეგრაცია. მეცნიერთა ნაწილი ერთ გეო-

გრაფიულ არეალში მდებარე სახელმწი-

ფოებს განიხილავს, როგორც პოლიტიკუ-

რად, ეკონომიკურად და ასევე ენერგე-

ტიკულადაც ურთიერთ დამოკიდებულს. 

აღნიშნულ ფაქტორს კი ენერგო სფეროში 

ურთიერთობების მარეგულირებელი რე-

გიონალური ორგანიზაციები უდიდეს 

როლს ანიჭებენ. ამ მხრივ მნიშვნელოვა-

ნია ევროკავშირის მაგალითის განხილვა.  

ევროპამ ენერგოსფეროს მნიშვნელობა 

ჯერ კიდევ 1990-იან წლებში შეაფასა და 

ამავე პერიოდიდან დაიწყო მუშაობა აღ-

ნიშნული მიმართულებით.  

საწყის ეტაპზე, აუცილებელი _ სამარ-

თლებრივი ბაზის ფორმირება იყო, სადაც 

ჩამოყალიბებული იქნებოდა ენერგოსფე-

როს მარეგულირებელი ძირითადი პრინ-

ციპები. პირველი მსგავსი დოკუმენტი 

შემუშავდა 1991 წელს, რომელსაც ოფი-

ციალურად ხელი ჰააგაში მოეწერა და 

ცნობილია „ენერგო ქარტიის“ სახელით10. 

                                                
9 ტექნო-პარკი _ ეს არის ტექნოლოგიური პარკი, 

რომლის მთავარ მიზანსაც ინოვაციური იდეების 

განვითარების ხელშეწყობა და ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების მიმართულებით ერთიანი ეკო-

სისტემის შექმნა წარმოადგენს. 
10 „ენერგო ქარტია“ ფაქტობრივად, პოლიტიკურ 

დეკლარაციას წარმოადგენს, ვინაიდან მასში ძირი-
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მასში ყურადღება გამახვილებულია შემ-

დეგ პრინციპებსა და მიზნებზე: 

 ხელმისაწვდომი და ეფექტური 

ენერგობაზრის ჩამოყალიბება; 

 ინვესტიციების ხელშეწყობა და 

წახალისება ენერგოსფეროში; 

 ანტიმონოპოლური პოლიტიკა; 

 სამართლებრივი რეგულირების 

ფარგლებში მაქსიმალური გამჭვირ-

ვალობის უზრუნველყოფა;  

 თავისუფალი ენერგოტრანზიტის 

უზრუნველყოფა; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
თადი აქცენტი ენერგოსექტორში პოლიტიკური თა-

ნამშრომლობის პრინციპებზე, მეთოდებზე, მიზნებ-

სა და ამოცანებზეა გაკეთებული.  

 გარემოს დაცვისა და ენერგორესურ-

სების დაზოგვისათვის ეფექტური 

მექანიზმების შემუშავება; 

 მიმღებ ქვეყნებში შესაძლო რისკები-

სგან უცხოური ინვესტიციების დაც-

ვა; 

 უმაღლესი ინსტიტუციონალური 

ორგანოს-ქარტიის კონფერენციის 

შექმნა; 

ქარტიის ხელმომწერი ქვეყნებისთვის 

მუდმივი ფორუმის ჩამოყალიბება, რომ-

ლის ძირითადი დანიშნულება საერთა-

შორისო დონეზე ენერგოთანამშრომლო-

ბასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 

საკითხების განხილვა იქნება და სხვა [4]. 

ნახ.1. 1991 წლის „ენერგო ქარტიის“ ძირითადი მიზნები და ამოცანები 

 

 
 

ამასთან ერთად, ევროკავშირის 

ენერგოპოლიტიკისა და ენერგოდიპ-

ლომატიის სამართლებრივ ბაზაში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ე.წ. 

„მწვანე წიგნს“ (Green Paper), რომე-

ლიც ევროკომისიამ შეიმუშავა 2006 

წელს. აღნიშნულ დოკუმენტში განსა-

ზღვრულია ის ძირითადი მიმართუ-

ლებები, რომელიც ენერგოპოლიტი-

კის ფორმირებაში განსაკუთრებით 

საყურადღებოა. კერძოდ:  

 

 

 კონკურენცია და შიდა ენერგო 

ბაზარი;  

 ენერგოდივერსიფიკაცია;  

სოლიდარობა ენერგოსფეროში;  

 მდგრადი განვითარება;   

 ინოვაციები და ტექნოლოგიები;   

 საგარეო ენერგოპოლიტიკა [5,4-

5]. 



 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.2. ენერგოპოლიტიკის 6 ძირითადი სფერო ( „მწვანე წიგნი“, 2006) 

 

აღსანიშნავია, რომ „მწვანე დოკუ-

მენტში“ საუბარია როგორც ენერგოპო-

ლიტიკაზე, ასევე ენერგოუსაფრთხოება-

ზე, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ 

პირველ საკითხზე იგი ევროპის ქვეყნებს 

ღიად მიუთითებს ერთიანი ენერგოპო-

ლიტიკის შექმნის საჭიროებაზე, ხოლო 

რაც შეეხება ენერგოუსაფრთხობას, ამ მი-

მართულებით დოკუმენტში რაიმე კონკ-

რეტულ ქმედებებზე საუბარი არაა. რეა-

ლურად, მასში მოცემულია ენერგოსფე-

როში არსებული პრობლემების იდენტი-

ფიცირება და არა მათი გადაჭრის გზები 

და საშუალებები.  

ბოლო წლებში, ევროკავშირის საგა-

რეო პოლიტიკის მთავარ მიმართულე-

ბად ენერგოუსაფრთხოების კონცეფციის 

შემუშავება იქცა.  

2014 წლის მაისში ევროკომისიამ 

მიიღო ევროპის ენერგოუსაფრთხოების 

სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ევროკავ-

შირის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენ-

ტებისა და მექანიზმების აქტიურად გა-

მოყენებას ენერგოუსაფრთხოების უზ-

რუნველსაყოფად _ ენერგოპოლიტიკისა 

და საგარეო პოლიტიკის ამოცანებს შო-

რის კავშირის დამყარება, ენერგოდივერ-

სიფიკაცია და ორგანიზაციის არაწევრ 

ქვეყნებთან თანამშრომლობის მნიშვნე-

ლობა _ ენერგორესურსების ექსპორტიო-

რი სახელმწიფოებისადმი კონსოლიდი-

რებული მიდგომა.  

ევროკავშირის ენერგოპოლიტიკა 

ძირითადად რუსეთის გვერდის ავლით, 

კასპიის ზღვის რეგიონში, ენერგოინფ-

რასტრუქტურის მარშრუტების განვითა-

რების მხარდაჭერაზეა ორიენტირებული.  

აღნიშნული მიზნით, საერთაშორი-

სო ორგანიზაციების, მათ შორის საფი-

ნანსო ორგანიზაციების აქტიური ჩართუ-

ლობითა და ევროკავშირის პროგრამების 

დახმარებით, ევროპულმა კომპანიებმა 

შეძლეს კასპიის რეგიონში ენერგოინფრა-

სტრუქტურული მარშრუტების განვითა-

რება. მათ შორისაა: ბაქო-თბილისი-ჯეი-

ჰანის ნავთობსადენი, სამხრეთ კავკასიის 

გაზსადენი და აზერის, ჩირაგის და გი-

უნეშლის ნავთობსაბადოების ათვისება.  

შემდგომი გეგმები მოიცავს ევრო-

კავშირის ენერგოპოლიტიკის ფლაგმანის 

ტრანს-ადრიატიკის გაზსადენის [6], „თე-

თრი ნაკადის“ [7] და სხვა პროექტების 

განხორციელებას, რომლებიც ერთობლი-

ვად ქმნის ტრანსევროპული ენერგოსის-

ტემის სამხრეთ დერეფანს [8].  

ბუნებრივი აირის სამხრეთ დერეფ-

ნის პროექტი იყოფა სამ ნაწილად: სამხ-

რეთ კავკასიის მილსადენი (SCP); ტრანს-

ანატოლიური მილსადენი (TANAP); 

ტრანს-ადრიატიკის მილსადენი (TAP). 
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ნახ.3. ბუნებრივი აირის სამხრეთის დერეფანი (TAP+TANAP+SCP). 

 

სამხრეთ კავკასიის მილსადენის (SCP) 

დანიშნულება საქართველოს გავლით, 

შაჰ-დენიზისა და კასპიის ზღვის აუზის 

სხვა საბადოებიდან მოპოვებული ბუნებ-

რივი გაზის თურქეთში ტრანზიტი და 

შემდგომ თურქეთიდან ევროპის ბაზრებ-

ზე გაზის ტრანსპორტირებაა11.  

უდავოა, რომ კასპიის ზღვაში ბუნებ-

რივი აირის შაჰ დენიზის უდიდესი საბა-

დოს აღმოჩენამ და სამხრეთ კავკასიის 

გაზსადენმა (SCP) აზერბაიჯანს შესაძლე-

ბლობა მისცა, 2006 წლიდან გაზის მთა-

ვარი ექსპორტიორი გამხდარიყო, რაც 

თავისთავად პოზიტიურად აისახება ქვე-

ყნის პოლიტიკურ სტატუსზე.  

 

 

                                                
11 SCP-ის მშენებლობა ოფიციალურად 2006 წელს 

დასრულდა, ხოლო საქართველომ ბუნებრივი აირი 

2007 წლის დასაწყისში მიიღო. 

გარდა ამისა, SCP-ის გაფართოების 

პროექტი (SCPX) რეალურად ქმნის პირ-

ველ დამაკავშირებელ რგოლს სამხრეთის 

გაზის ახალი დერეფნის „მილსადენების 

ჯაჭვში“, რომლის მეშვეობითაც მომა-

ვალში განხორციელდება კასპიის გაზის 

ევროპაში ტრანსპორტირება12.  

პროექტის განხორციელების შედეგად 

ევროპა თავის უმნიშვნელოვანეს და 

სტრატეგიულ მიზანს მიაღწევს – უზ-

რუნველყოფს გაზის დამატებით მიღებას 

ალტერნატიული წყაროდან და ევროპულ 

ბაზარზე არსებულ მზარდ ენერგომო-

თხოვნილებას დააკმაყოფილებს.  

 

 

 

                                                
12 პროექტის დასრულება იგეგმება 2019 წლის ბო-

ლოსთვის. საქართველო კი ტრანზიტისთვის სარ-

გებლის მიღებას დაიწყებს 2020 წ-დან დაახლ. 1 

მლრდ მ3 ბუნებრივი აირის სახით. 

ნახ.4. ტრანს-ანატოლიური მილსადენი (TANAP) 
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ამასთან, შეამცირებს რუსეთზე ენერ-

გო დამოკიდებულებას.  

ტრანს-ანატოლიის ბუნებრივი გაზის 

მილსადენი (TANAP) თურქმენეთიდან 

ევროპისაკენ მიმავალი დაგეგმილი მეგა-

პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნა-

წილია13. მისი მეშვეობით  საქართველოს, 

აზერბაიჯანისა და თურქეთის გავლით 

ევროპაში  აზერბაიჯანული  და მომა-

ვალში, თურქმენული ბუნებრივი აირის 

ექსპორტირება უნდა განხორციელდეს. 

ტრანს-ადრიატიკის მილსადენი 

(TAP) სამხრეთ სატრანზიტო დერეფნის 

ნაწილია, რომელიც რუსეთის გვერდის 

ავლით უზრუნველყოფს აზერბაიჯანუ-

ლი ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას 

ევროპაში. მილსადენის სიგრძე დაახლ. 

800კმ.-ია. იგი გაივლის თურქეთს, საბერ-

ძნეთსა და ალბანეთს, გადაკვეთს ადრია-

ტიკის ზღვას და საბოლოოდ ჩავა სამხ-

რეთ იტალიაში. პროექტი ამჟამად მშენე-

ბლობის პროცესშია, რომელიც დაიწყო 

2016 წელს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 5. ტრანს-ადრიატიკის მილსადენის 

მარშრუტი 

 

                                                
13 მშენებლობა 2015 წელს დაიწყო და მისმა ღირე-

ბულებამ დაახლოებით 9 მლრდ აშშ დოლარი შე-

ადგინა. ინვესტიციების მთავარი წყარო არის მსო-

ფლიო ბანკი, აზიისა ინფრასტრუქტურისა და გან-

ვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი. პროექტის ოფიციალურ პარტ-

ნიორებს წარმოადგენენ SOCAR, BOTAS და BP (შე-

საბამისი წილებით - 58%/30%/12%). აღნიშნული 

მარშრუტი 2018 წლის 12 ივნისს ოფიციალურად 

შევიდა ექსპლუატაციაში (ინფორმაცია აღებულია 

საქართველოს ეკონომიკასა და მდგრადი განვითა-

რების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერ-

თობის დეპარტამენტიდან). 

ტრანს-ადრიატიკის მილსადენის 

მშენებლობას ძირითადად ნორვეგიის, 

შვედეთის და გერმანიის ნავთობ და გაზ-

კომპანიები აფინანსებენ,14 რომლებიც გა-

რემოს დაცვასა და უსაფრთხოებას უდი-

დეს მნიშვნელობას ანიჭებენ და ორიენ-

ტირებულნი არიან ამ მხრივ საუკეთესო 

პრაქტიკის დანერგვაზე. ამასთან, TAP-ი 

აკმაყოფილებს ევროპის რეკონსტრუქცი-

ისა და განვითარების ბანკისა (EBRD) და 

სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების 

სტანდარტებს. გარდა ამისა, პროექტი არ 

არის დამოკიდებული სახელმწიფო სუბ-

სიდიებზე და ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი 

სარგებლის მომტანი იქნება სატრანზიტო 

ქვეყნისათვის. მილსადენი აღჭურვილი 

იქნება ე.წ. „უკუქცევითი ნაკადის“ (phy-

sical reverse flow) ტექნოლოგიით, რაც სა-

ჭიროების შემთხვევაში შესაძლებლობას 

იძლევა ნავთობის მიწოდება განხორცი-

ელდეს უკუმიმართულებით (იტალიი-

დან სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში)15.  

                                                
14 პროექტში ჩართული ძირითადი კომპანიები არი-

ან - SOCAR, Snam, BP, Fluxys, Enagás and Axpo. 
15 აღსანიშნავია, რომ TAP-ის პროექტის განხორციე-

ლებას იტალიის პრემიერ-მინისტრმა (ჯ. კონტემ) 

ოფიციალურად მხარდაჭერა გამოუცხადა 2018 

წლის 2 ნოემბერს. რაც იმას ნიშნავს, რომ იტალია 

კასპიურ ნავთობს მიიღებს მარშრუტით, რომელიც 

გაივლის შემდეგ სივრცეს - საქართველო, თურქე-

თი, საბერძნეთი, ალბანეთი და ადრიატიკის ზღვის 

ფსკერი. იტალიის პრემიერ-მინისტრის ამ გადაწყ-

ვეტილებს წინ უძღოდა პოლიტიკური დებატები, 

რომლის მთავარი საკითხი გარემოს დაცვა იყო. 

კრიტიკოსები მიიჩნევდნენ რომ ქვეყნის მიერ ინვე-

სტიციების მობილიზება უნდა მომხდარიყო განა-

ხლებად ენერგიაში და არა ბუნებრივ აირზე. პრო-

ექტის მთავარი მოწინააღმდეგე და კრიტიკოსი იყო 

იტალიის გარემოს დაცვის მინისტრი (ს. კოსტა) [9]. 
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საკითხის შესწავლამ ცხადყო, რომ 

ენერგოდიპლომატია და ენერგოპოლი-

ტიკა თანამედროვე მსოფლიოს აქტუა-

ლურ და მწვავე თემებს წარმოადგენს. 

ენერგოდიპლომატია სახელმწიფოთა სა-

გარეო პოლიტიკური საქმიანობის განუ-

ყოფელი ნაწილია, რომელიც რეალურად 

წარმოადგენს პრაქტიკული ღონისძიებე-

ბის, თანამშრომლობის მეთოდებისა და 

საშუალებების კომპლექსურ ერთობლი-

ობას, რომლითაც ხორციელდება სახელ-

მწიფოთა საგარეო პოლიტიკა.  

ეფექტური ენერგოდიპლომატია 

ქმნის სტრატეგიულ ჩარჩოს სწორი და 

მიზანმიმართული ენერგოპოლიტიკის 

ფორმირებისათვის.  

ენერგოსფეროში თანამშრომლობა 

წარმოადგენს სახელმწიფოთა „მოქნილი 

ძალაუფლების“ ნაწილს, განსაკუთრებით 

მაშინ, როცა ის ხორციელდება როგორც 

რეგიონალური და გლობალური ენერ-

გოუსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და 

განვითარების სისტემის ერთ-ერთი კომ-

პონენტი მდგრადი განვითარების პო-

ლიტიკის  ფარგლებში.  

მსოფლიო ენერგო ბაზარზე მნიშ-

ვნელოვანი მოთამაშეები არიან საერთა-

შორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ზე-

მოქმედებენ ბაზრებზე და წარმოადგენენ 

საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორ-

მას.  

თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

საერთაშორისო ორგანიზაციები მათი 

წესდების ვალდებულებებიდან გამომ-

დინარე ხშირ შემთხვევაში უძლურნი 

არიან გავლენა იქონიონ ენერგობაზარზე, 

ენერგოდიპლომატიასა და ენერგოუსა-

ფრთხოებაზე.  

ამასთან, არსებობს ისეთი ორგანიზა-

ციებიც, რომლებიც მიმართულნი არიან 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნ-

ველყოფაზე და იმის გამო, რომ უმეტე-

სად ისინი გამოხატავენ ჯგუფურ ინტე-

რესებს, ხელს უწყობენ მსოფლიო ენერ-

გობაზარზე დაძაბული სიტუაციის შე-

ქმნას და მის დესტაბილიზაციას. 

 

 

თამარ სისვაძე 

ენერგოდიპლომატია და მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები რეგიონალურ და 

გლობალურ დონეზე 
 

რეზიუმე 
 

ენერგოდიპლომატიის ინტენსიურმა შემოსვლამ პოლიტიკურ და სამეცნიერო 

დისკურსში მნიშვნელოვნად შეცვალა თანამედროვე დიპლომატიის კონცეფტი. იგი 

საერთაშორისო ურთიერთობებში სახელმწიფოთა შორის დიპლომატიის გამოყენებით 

ენერგო მიზნების მიღწევის უახლეს საშუალებად იქცა. ეს არის ფენომენი, რომელიც 

თანამედროვე დიპლომატიური საქმიანობის საკმაოდ სპეციფიკურ მიმართულებად 

განიხილება და დაკავშირებულია ენერგორესურსებზე ხელმისაწვდომობის თანმდევი 

პრობლემების პოლიტიკურ ბერკეტად გამოყენებასთან საერთაშორისო ურთიერთო-

ბებში. იგი წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანოებისა და ენერგო სუბიექტების ერ-

თობლივ საქმიანობას, თანამედროვე ენერგეტიკის, ეკონომიკის, პოლიტიკის, სამართ-

ლის, დიპლომატიის, მრავალმხრივი და ორმხრივი ინსტიტუტების, გეოპოლიტიკური 

უპირატესობების პოტენციალის გამოყენებით, საერთაშორისო ასპარეზზე ეროვნული 

ენერგო ინტერესების რეალიზაციის მიზნით, რომელიც მიმართულია სახელმწიფოს 

უსაფრთხოების, მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფისთვის. 

წინამდებარე სტატია სიღრმისეულად მიმოიხილავს ენერგოდიპლომატიისა და 

ენერგოპოლიტიკის არსს, ძირითად მახასიათებლებსა და განვითარების ეტაპებს. ასევე, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ენერგო სტრატეგიისა და ენერგოპოლიტიკის ძი-

რითად მიმართულებებს გლობალურ და რეგიონალურ დონეზე. 
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ENERGY DIPLOMACY AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
AT REGIONAL AND GLOBAL LEVELS 

 

Summary 
 

The intensive entry of energy diplomacy in the political and scientific discourse 
significantly changed the concept of modern diplomacy. It has become the latest tool of 
achieve energy goals in international relations by using diplomacy among states. This is a 
phenomenon that is considered to be a very specific direction of modern diplomatic 
activity and is related to the use of problems with access to energy resources as a political 
leverage in international relations. It represents joint activities of state agencies and 
energy subjects, with using of politics, economy, modern energy, law, diplomacy, 
multilateral da bilateral institutions, and potentials of geopolitical advantages for the 
purpose of realizing national energy interests in the international arena, which is directed 
towards ensuring state security, sustainable development. The present article highlights 
the essence of energy diplomacy and energy policy, basic characteristics and develop-
ment phases. Also, the main directions of energy strategies and energy policies of 
international organizations on global and regional levels. 
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თამილა გოგატიშვილი 

წარმოადგინა პროფ. ზურაბ კვეტენაძემ      
 

ევროკავშირის საგარეოპოლიტიკური პრიორიტეტები 

იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სფეროებში 

 

ევროკავშირი უმთავრეს ყურადღე-

ბას თავისუფალი სივრცის ფორმირების 

საკითხებზე ამახვილებდა. ასევე უმნიშვ-

ნელოვანესი იყო უსაფრთხოება და ზო-

გადად ევროკავშირის როლი საერთაშო-

რისო მასშტაბით. რამდენადაც ევროკავ-

შირი კანტისეული ლიბერალური მეტა-

ფიზიკური თავისუფლების რეალური 

გამოხატულება იყო, ამ პრინციპებს ასახ-

ვა უნდა ეპოვა საზოგადოებრივ-პოლი-

ტიკური ცხოვრების ყველა სფეროში, რაც 

ასეც მოხდა. მთავარი კი ინსტიტუციონა-

ლურ-სამართლებრივი სფეროები იყო, 

რომლის სამართლიანი გადაწყვეტის გა-

რეშე იგი საერთაშორისო თანამეგობრო-

ბას ვერ დაარწმუნებდა საკუთარ უპირა-

ტესობაში. ამ მხრივ ყურადღებას იპყ-

რობს ის გარემოება, თუ როგორი იყო ევ-

როპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური 

განზომილება მანამ სანამ მისი ზენაციო-

ნალური ორგანოები შეიძენდა კომპეტენ-

ციას იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა 

საკითხებში. 

გასული საუკუნის 80-90-იან წლებში 

უსაფრთხოების საკითხებში ევროპაში 

იმიგრაციის თემამ წამყვანი ადგილი და-

იკავა. ამიტომ გასაგებია, რომ პირველი 

ნაბიჯები საგარეო პოლიტიკაში უსაფრ-

თხოებისა და სამართლებრივი კუთხით 

ევროპის კონტინენტზე მიგრაციულ პრო-

ცესებს უკავშირდება. ეს საკითხები არა-

ფორმალური საპოლიციო სტრუქტურებ-

სა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ დი-

სკუსიებში განიხილებოდა, როგორც გა-

რედან მომავალი საფრთხე [1. 255]. 

ევროპის ეკონომიკური თანამეგობ-

რობის დონეზე იმიგრაციასთან დაკავში-

რებული საკითხების განხილვა თითქმის 

შეუძლებელი იყო, რადგან 1957 წლის 

რომის ხელშეკრულების თანახმად ზენა-

ციონალურ ორგანოებს შესაბამისი კომ-

პეტენცია არ გააჩნდათ. მხოლოდ მაასტ-

რიხტის 1992 წლის ხელშეკრულებამ ევ-

როკავშირის შექმნის შესახებ თავის VI 

ნაწილში შეიტანა იუსტიციისა და შინა-

გან საქმეთა სფეროებში თანამშრომლო-

ბის პუნქტები.  

მიუხედავად ამისა, მესამე სამყაროს 

ქვეყნებიდან იმიგრირებული მოქალაქეე-

ბის პრობლემების პრაქტიკული განხილ-

ვის მცდელობა გასული საუკუნის 70-იან 

წლებს უკავშირდება. მინისტრთა საბჭოს 

რეზოლუციის კვალდაკვალ (1974 წ. იან-

ვარი) რომელიც წევრ-სახელმწიფოებს 

მოუწოდებდა მხარი დაეჭირათ მიგრან-

ტებისათვის მიუხედავად ეროვნული 

კუთვნილებისა, ევროკომისიამ გაავრცე-

ლა ცნობა თანამეგობრობის დონეზე საი-

მიგრაციო პოლიტიკის მექანიზმების კო-

ორდინირებული შემუშავების შესახებ. 

რამდენიმე წლის შემდეგ ევროკომისიამ 

იმიგრაციული პოლიტიკა ე.წ. მესამე სამ-

ყაროს წევრი ქვეყნების მიმართ განიხი-

ლა, როგორც მოქალაქეთა თავისუფალი 

გადაადგილების გაგრძელება ევროპის 

ეკონომიკური თანამეგობრობის წევრი 

სახელმწიფოების შიგნით [2. 143]. 

სიტუაცია გასული საუკუნის 80-ია-

ნი წლებისათვის შეიცვალა, როცა ევრო-

კომისიამ მიიღო დადგენილება, რომლის 

თანახმადაც ევროპის ეკონომიკური გა-

ერთიანების წევრ სახელმწიფოებს ავალ-

დებულებდა წინასწარ გაეფრთხილები-

ნათ კომისია და ერთმანეთი თუ რა ზო-

მების მიღებას აპირებდნენ ისინი მესამე 

სამყაროდან ჩამოსული მოქალაქეებისა 

და მათი ოჯახების მიმართ [3. 25-46].  

გასული საუკუნის 70-იან წლებში 

საიმიგრაციო პოლიტიკა შეიცვალა. თუ 

ადრე იგი მუშახელის მოზიდვაზე იყო 

ორიენტირებული, ახლა ეკონომიკური 

კრიზისისა და რეცესიის პირობებში გარ-

კვეული სეპრესიული ხასიათი შეიძინა. 

შეიქმნა ბარიერები ახალი მიგრანტებისა-

თვის მოხდა დასავლეთ ევროპის ქვეყ-

ნებში უკვე ჩამოყალიბებული ეთნიკური 
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დიასპორების უკან, თავიანთ სამშობლო-

ში დაბრუნების წახალისება. ცხადია ეს 

ძალადობით არ ხდებოდა, რადგან ევრო-

პამ სწორედ ამგვარ მეთოდებზე და პლუ-

რალისტური საზოგადოების შენებაზე 

აიღო მთავარი აქცენტი მეორე მსოფლიო 

ომის შემდეგ.  

ევროპულ საზოგადოებაში ყველა-

ფერი მოლაპარაკებით და კონსენსუსის 

გზით უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილი. 

ეს ასეც მოხდა და დღემდე ასეა.  

სწორედ ამ ფაქტორებმა და მაღალ-

ტექნოლოგიურმა განვითარებამ განაპი-

რობა საქართველოს ევროატლანტიკური 

არჩევანი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემ-

დეგ. 

დაბალანსებულმა საიმიგრაციო ბა-

რიერებმა, ცხადია, პრობლემა ვერ მოხს-

ნა. აღნიშნულმა ზომებმა, რომელიც თი-

თქმის ყველა დასავლეთევროპულმა ქვე-

ყანამ მიიღო, არსებითად ვერ შეამცირა 

უცხოური მოსახლეობა. პირიქით, მათი 

რიცხვი გაიზარდა, თუმცა მოხდა მისი 

წყაროების არსებითი გადანაწილება. 

არსებული კანონის თანახმად მიგ-

რანტი ინდივიდი თუ გაემგზავრებოდა 

იმ ქვეყნიდან, სადაც იყო ჩასული, უკან 

დაბრუნება ეკრძალებოდა, ამიტომ ბევ-

რმა მათგანმა არათუ დატოვა ევროპა, აქ 

ჩამოიყვანა საკუთარი ოჯახიც და ნათე-

სავებიც. შედეგად იმიგრანტთა რიცხვმა 

იმატა უკვე ევროპაში მყოფი უცხოელე-

ბისა და ნათესავების ხარჯზე. 

იმიგრანტებისა და მათი ოჯახების 

შესახებ მონაცემებმა გასული საუკუნის 

70-80-იან წლებში ევროკავშირის პოლი-

ტიკაზე დიდი გავლენა მოახდინა. ევრო-

გაერთიანების წარმომადგენლებს ამან 

უბიძგა სასწრაფო ზომები მიეღოთ ახალი 

გამოწვევის წინაშე, რომელთა შორის სა-

გარეოპოლიტიკური ვექტორი გამოიკვე-

თა. 

ზომები, რომელიც აღნიშნულ საკი-

თხებთან დაკავშირებით იქნა მიღებული 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილია 

„საიმიგრაციო კონტროლის ექტერნალი-

ზაციის“ სახელით. 1986 წ.  შეიქმნა სამუ-

შაო ჯგუფი საემიგრაციო საკითხებთან 

დაკავშირებით. მას უნდა მოემზადებინა 

წინადადებები იმ პირთა მიმართ ზომე-

ბის მიღების შესახებ, რომლებიც პო-

ლიტიკური თავშესაფრის უფლებას ბო-

როტად იყენებდა [4. 5-28].  

1990 წელს კი შენგენის კონვენციის 

ტექსტშიც იყო წარმოდგენილი ეს სა-

კითხები. 

1985 წლის 14 ივნისს საფრანგეთის, 

გერმანიასა და ბენილუქსის ქვეყნებს შო-

რის ხელმოწერილი დოკუმენტი საერთო 

საზღვრებზე კონტროლის გაუქმების შე-

სახებ საიმიგრაციო კონტროლთან მიმარ-

თებით თითქოს შუალედურ ხასიათს 

ატარებდა.  

მნიშვნელოვან ყურადღებას იპყ-

რობს შენგენის კონვენციის 1990 წლის 19 

ივნისის პირველი ნაწილი, სტატია, 

რომლის თანახმადაც საზღვრის გადაკ-

ვეთა კონტროლის გარეშე შესაძლებელია 

ნებისმიერ ადგილას. უმთავრესად ეს 

ეხებოდა შეთანხმებული მხარეების საერ-

თო სახმელეთო საზღვრებს, საზღვაო 

პორტებსა და შიდა საჰაერო რეისების 

აეროპორტებს. ამგვარი მოცემულობა 

ვრცელდებოდა როგორც ევროკავშირის 

წევრი ქვეყნების, ისე „მესამე სამყაროს“ 

სახელმწიფოების მოქალაქეებზეც. 

რაც შეეხება შიდა საზღვრების გადა-

კვეთის რეჟიმს უცხოელებისათვის კონ-

ვენციით გათვალისწინებული იყო მთე-

ლი რიგი მოთხოვნები, რაც მათ უნდა 

დაეკმაყოფილებინათ. „ერთიან უსაზღვ-

რო სივრცეში“ ანუ თავისუფალ ევროპის 

ქვეყნებში შესაძლებელი იყო სამი თვის 

ვადით ყოფნა. მათ უნდა ჰქონოდათ:  

1. აღმსარულებელი კომიტეტის მიერ 

დამოწმებული დოკუმენტი ან დო-

კუმენტები;  

2. ჰქონოდათ ვიზა; 

3. ჰქონოდათ საკმარისი თანხა (საშუ-

ალება) როგორც განსაზღვრული 

დროის მანძილზე შენგენის ზონაში 

არსებობისათვის, ისე უკან დაბრუ-

ნებისათვის, ან კიდევ ტრანზიციი-

სათვის „მესამე ქვეყანაში“, რომელ-

შიც მას გარანტირებული ჰქონდა 

მისვლის უფლება;  

4. არ დაშვების მიზნით არ უნდა ყო-

ფილიყო საინფორმაციო დაკითხვის 

ობიექტი;  

5. არ უნდა ყოფილიყო განხილული, 

როგორც საფრთხე საზოგადოების, 

ეროვნული უსაფრთხოებისა და სა-
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ერთაშორისო თვალსაზრისით [5. 

437-448]. 

მესამე ქვეყნების მოქალაქეებისათ-

ვის შენგენის კონვენციით განსაზღვრულ 

იქნა ერთიანი ვიზა, რომლის მოქმედების 

ვადაც არ აღემატებოდა სამ თვეს და 

ვრცელდებოდა ყველა შეთანხმებული 

მხარის ტერიტორიაზე. ე.ი. ვიზა თავი-

სუფალი გადაადგილების საშუალებას 

იძლეოდა შენგენის ზონის შიგნით. 

1995 წლის 26 მარტს ხელმოწერილი 

შენგენის კონვენცია უდავოდ იყო ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი საგარეოპოლიტი-

კური საშუალება იმიგრაციული ტალღის 

შესაჩერებლად. პირველად ევროკავში-

რის წევრი სახელმწიფოების წარმომად-

გენლები ამას უარყოფდნენ და ეს გასა-

გებია, რადგან იგი ერთგვარ უხერხულო-

ბას უქმნიდა თავისუფალი სამყაროს წარ-

მომადგენლებს, მაგრამ შემდეგ ცხადი 

გახდა ის, რომ იმიგრირებული ადამია-

ნების ქაოსური და უწესრიგო მიღება ევ-

როპულ უსაფრთხოებას ემუქრებოდა. 

ყოველივე ეს აისახა იმ ქვეყნების 

სიებში, რომელთა მოქალაქეებსაც უნდა 

ჰქონოდათ ვიზა შენგენის ზონაზე მიერ-

თებული სახელმწიფოების ტერიტორია-

ზე ლეგალური შეღწევისათვის. დ. ბიგოს 

მონაცემებით თუ 1985 წლისათვის ასეთი 

ქვეყნები იყო მხოლოდ 70, მოგვიანებით 

მათი რიცხვი 110-მდე გაიზარდა (მხედ-

ველობაში გვაქვს კონვენციაზე ხელმოწე-

რის დრო 1990 წ.). 1995 წლისათვის ამ-

გვარი ქვეყნების რიცხვი გაიზარდა 126-

მდე, როცა კონვენციის ძალაში შესვლის 

მომენტისათვის რვა ევროპულ სახელმ-

წიფოზე ვრცელდებოდა ამგვარი ვიზის 

აუცილებლობა. ესენი იყვნენ ესპანეთი, 

პორტუგალია, იტალია, გერმანია, ლუქ-

სემბურგი, ბელგია, საფრანგეთი. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ამგვარი ჰარმონიზაცია 

უმეტეს შემთხვევაში ქვეყნების სიის გა-

ზრდის და არა შემცირების გზით ხდე-

ბოდა [6. 413-430]. 

შეთანხმების შედეგად სავიზო მო-

თხოვნები ვრცელდებოდა ჩრდილოეთ 

ამერიკის ქვეყნების მოქალაქეებზე, რო-

მელთაც სურდათ ესპანეთსა და იტალია-

ში გამგზავრება. ესპანეთმა და იტალიამ 

უარი თქვეს უვიზოდ მიეღოთ ლათინუ-

რი ამერიკის ქვეყნებიდან მოქალაქეები. 

ეს ქვეყნები იყო დომინიკების რესპუბ-

ლიკა, პერუ, კოლუმბია, ეკვადორი. ევ-

როპაში უარი ეთქვა იუგოსლავიას. გერ-

მანიის ზეწოლით კი „შავი სიიდან“ ამო-

იღეს პოლონეთი, ჩეხეთი და უნგრეთი, 

რუმინეთი და ბულგარეთი კი „შავ სიაში“ 

დარჩა [7. 35-69]. 

ევროკავშირის სახელმწიფოები ად-

გენდნენ რა იმ ქვეყნების სიებს, რომელ-

თაც ვიზის გარეშე შენგენის ზონაში შე-

სვლის უფლება არ ჰქონდათ, ხელმძღვა-

ნელობდნენ მთელი რიგი მოსაზრებე-

ბით. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიხელ-

მძღვანელოთ 2000 წლის ევროკომისიისა-

თვის წარდგენილი პროექტის შესაბამისი 

რეგლამენტის სამოტივაციო ნაწილით, 

რომელიც ძალაში ამსტერდამის შეთანხ-

მების შემდეგ შევიდა. ამ შეთანხმებით 

სავიზო საკითხები ზენაციონალური ორ-

განოების კომპეტენციის სფეროში შევი-

და.  

ძირითადი მოტივაციები, რითაც ესა 

თუ ის ქვეყანა იზღუდებოდა ევროკავ-

შირში სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებულ 

საკითხებში შემდეგი იყო:  

1. არალეგალური იმიგრაცია _ არა-

ლეგალურ იმიგრანტთა რაოდენობა; დო-

კუმენტების უსაფრთხოების ხარისხი, 

რომელიც ემიგრანტებს გააჩნდათ ამგვა-

რი ქვეყნებიდან; მონაცემები შრომის არა-

ლეგალური ბაზრის შესახებ, სადაც იყვ-

ნენ დასაქმებულნი მესამე ქვეყნების წარ-

მომადგენლები;  

2. საზოგადოებრივი წესრიგის სა-

კითხები, ერთი ან რამდენიმე წევრი სა-

ხელმწიფოს ირგვლივ არსებული შინაგა-

ნი საფრთხეები, რომელიც მათ ცალკე-

ული ეთნიკური თუ ეროვნული ჯგუფის 

მიერ ემუქრებოდა;  

3. საერთაშორისო ურთიერთობების 

სისტემურ მახასიათებლებში არსებული 

რეალობა: სავიზო რეჟიმის არჩევანი და-

მოკიდებულია ევროკავშირში არსებული 

ურთიერთობების საერთო დონეზე, რო-

მელიც მას ქვეყნების ჯგუფთან გააჩნდა, 

უმთავრეს როლს აქ ასრულებს ურთი-

ერთგაგების პრინციპი და სახელმწიფო-

თა ინტეგრაციულ გაერთიანებებში კონ-

სენსუსის არსებობა, რომელსაც შეეძლო 

მესამე ქვეყნების მოქალაქეების ინტერე-

სები დაეცვა. მაგალითად დღეისათვის 
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ე.წ. ვიშეგრადის ქვეყნები (უნგრეთი, ჩე-

ხეთი, სლოვაკეთი და პოლონეთი) მკა-

ცრი საემიგრაციო პოლიტიკის მომხრეა, 

რომელსაც მხარს არ უჭერს მაგ. გერმანია.  

იურიდიული ენიდან პოლიტიკურ-

ზე თუ გადავათ, ყოველივე ეს ნიშნავს 

შემდეგს: ვიზა ნიშნავს გაცილებით მეტს, 

ვიდრე ეს შეიძლება იყოს უბრალო აღ-

ნიშვნა პასპორტში. ესაა საერთაშორისო 

გავლენის ინსტრუმენტი, რომელიც აბრ-

კოლებს შენგენის ზონაში შეღწევის 

მსურველ არასასურველ პირებს.  

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

პოზიცია აბსოლუტურად გასაგები იყო; 

მოგვიანებით განვითარებულმა მოვლე-

ნებმა ამგვარი გადაწყვეტილების მიღე-

ბის სისწორე დაადასტურა. ე.წ. „არაბუ-

ლი გახაფზულისა“ და სირიაში დაწყებუ-

ლი სისხლიანი კონფლიქტის შემდეგ 

იმიგრირებულ ადამიანთა რიცხვმა ევ-

როპაში თითქმის მილიონს მიაღწია. რო-

დესაც ვიშეგრადის ქვეყნების წარმომად-

გენლები პროტესტს გამოთქვამდნენ აღ-

მოსავლელი მიგრანტების მიღებაზე.  

გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერ-

კელმა განაცხადა, რომ სირცხვილია 500 

მილიონიანმა ევროპამ ერთი მილიონი 

გასაჭირში ჩავარდნილი ადამიანი არ 

შეიფაროსო. თუმცა იმიგრანტებს ბევრი 

ტერორისტიც შემოჰყვა, რასაც არაერთი 

ტერაქტი და სხვა სახის მძიმე დანაშაუ-

ლი მოჰყვა იგივე გერმანიაში, საფრან-

გეთში, ბელგიასა და სხვა ევროპულ ქვეყ-

ნებში.  

თავის დროზე ვიზა იმიგრანტების 

ტალღის შეჩერების საწყისი ეტაპი იყო. 

მეორე ეტაპი უკავშირდება შესვლას 

უშუალოდ ინდივიდუალურ დონეზე.  

უმთავრეს კონტროლს ახორციელებ-

და უშუალოდ საკონსულოები და საელ-

ჩოები ვიზაზე მოთხოვნისას. ამასთანავე 

უმთავრესი პრონციპი, რითაც ისინი 

ხელმძღვანელობდნენ ეს იყო შენგენის 

ზონის უსაფრთხოება და ბრძოლა არა-

ლეგალური იმიგრაციის წინააღმდეგ.  

იმ ქვეყნების გარდა, რომლის მოქა-

ლაქეებსაც ვიზა უნდა ჰქონოდათ შენგე-

ნის ზონაში მოსახვედრად, მესამე ქვეყნე-

ბში არსებული საკონსულოების გარდა, 

შემზღუდავ მექანიზმად გვევლინება ზე-

მოთ ხსენებული შენგენის საინფორმა-

ციო სისტემა.  

შენგენის კონვენციის კიდევ ერთი 

შემზღუდველი მექანიზმი ეხებოდა გა-

დამზიდავებს. სახელმწიფოებმა მოილა-

პარაკეს, რომ კანონმდებლობაში ამ 

მხრივ შესულიყო ცვლილება.  

ამრიგად შენგენის კონვენციის ფარ-

გლებში იმიგრანტებისა და დევნილების 

ტალღის შესაჩერებლად მიღებულმა ზო-

მებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა თავად 

საზღვრის ცნება, მესამე სამყაროს ქვეყ-

ნების მოქალაქეებისათვის. 

ევროკავშირის დონეზე მესამე ქვეყ-

ნების უსაფრთხოების ნორმები პირდა-

პირ ან ირიბად აისახა სხვადასხვა იური-

დიული სტატუსის მქონე რიგ დოკუმენ-

ტებში.  

ამ მხრივ უაღრესად საინტერესოა 

დუბლინის კონვენცია, რომელიც სა-

ხელმწიფოს განსაზღვრავს, როგორც პა-

სუხისმგებელს თავშესაფრის მიცემისათ-

ვის. თანდათან ევროკავშირი მივიდა იმ 

დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო კომ-

პლექსური ყოვლისმომცველი ზომების 

მიღება საიმიგრაციო საკითხებთან და-

კავშირებით, მაგრამ ევროპის ქვეყნები 

ყოველთვის ცდილობდნენ არავისთვის 

დაეხურათ კარი, ამ სიტყვის საუკეთესო 

გაგებით.  

ცივილიზაციური სხვაობა ევროკავ-

შირისათვის ყოველთვის გასაგები იყო, 

მაგრამ არსებობდა და არსებობს ფასეუ-

ლობები, რომლის გათვალისწინების გა-

რეშე ევროპასთან ინტეგრაციას ვერ მოახ-

დენ. ამიტომ ევროკავშირს მოუწია გეგმა-

ზომიერი და ყოვლისმომცველი იური-

დიული ნორმების შემუშავება, რათა თა-

ვისუფალ სივრცეს საფრთხე არ შექმნო-

და. 

ამრიგად, ევროგაერთიანების ზენა-

ციონალურ ორგანოებს არ გააჩნდათ 

ფორმალური კომპეტენციები იუსტიციი-

სა და შინაგან საქმეთა სფეროებში, ამი-

ტომ საგარეოპოლიტიკური ხასიათის 

პირველი ზომების მიღება არაფორმალუ-

რი ტრანსსახელისუფლებო სტრუქტუ-

რების ჩარჩოებში ხდებოდა. ამ შემთხვე-

ვაში ეს უმთავრესად ეხებოდა საიმიგრა-

ციო პოლიტიკას ევროპაში. რა თქმა უნ-
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და ყოველივე ეს აისახა ევროპული უსა-

ფრთხოების სისტემაზე [1]. 

980-1990-იან წლებში, როცა პირველი 

მნიშვნელოვანი საიმიგრაციო ტალღა და-

იძრა ევროპისაკენ იგივე ცენტრალური 

და აღმოსავლეთ ევროპიდან, ზენაციონა-

ლური ორგანოები ევროპაში ნაწილობ-

რივ აღმოჩნდა მარგინალიზებული, მიუ-

ხედავად ამისა, მათ შეძლეს ალტერნა-

ტიული პოზიციის დაფიქსირება მიგრა-

ციულ საკითხებთან დაკავშირებით და 

საფუძველი ჩაუყარეს კომპლექსური ხა-

სიათის სამართლებრივ-პოლიტიკურ მი-

დგომებს.

 

 

TAMILA GOGATISHVILI 
 

EU FOREIGN POLICY PRIORITIES FOR JUSTICE AND 
INTERNAL AFFAIRS 

 

Summary 
 
EU remains  focused on issues of free space formation as well as pays a great attention 

on safety and overall role of the Eurasian internationally. These principles should be 
reflected in all aspects of social and political life, which is what happened.  In this regard 
the most important were  institutional-legal spheres. Without a fair solution,  EU would  
not  be able to convince the international community of its own advantage. 

The national authorities of European Union had no  formal competences in the fields 
of Justice and Internal Affairs, so the first measures of foreign policy were taken in the 
frames of informal trans- governmental structures. When the first important immigration 
wave moved from Central and Eastern Europe to the West, the national bodies  were 
partially marginalized in Europe. Nevertheless, they were able to identify alternative 
positions on migratory issues and laid the foundations for complex legal and political 
approaches. 
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 თინათინ კოსტავა 

წარმოადგინა პროფ. ირაკლი გელენავამ      
 

პიროვნების სოციალიზაციის როლი პოლიტიკაში 
 

პოლიტიკური სოციალიზაციის პრო-

ცესში ადამიანი არა მხოლოდ ითვისებს 

მოცემულ საზოგადოებაში არსებული სა-

ზოგადოებრივი ურთიერთობების თავი-

სებურებებს, ქცევის ნორმებსა და ტრა-

დიციებს, პოლიტიკური ცხოვრების დაგ-

როვილ გამოცდილებას, არამედ გარდა-

ქმნის მათ ორიენტირებად და შეხედუ-

ლებებად, რის შედეგადაც ყალიბდება 

პიროვნების სოციალურ-პოლიტიკურად 

მომწიფებული ტიპი, რომელსაც შესწევს 

უნარი ეფექტურად მონაწილე ობდეს 

გარკვეული სოციალური ჯგუფების და, 

საერთოდ, საზოგადოების ცხოვრებაში. 

პოლიტიკური სოციალიზაციის შე-

დეგად ადამიანი, მატერიალური და სო-

ციალური მდგომარეობის განსხვავებუ-

ლობის შენარჩუნების შემთხვევაშიც კი, 

ისეთ საზოგადოებრივ თვისებებს იძენს, 

რომელიც წინასწარ განსაზღვრულია ამა 

თუ იმ სოციალური ფენისადმი, ადამიან-

თა იმ გარკვეული ერთობისადმი მისი 

მიკუთვნებულობით, რომლებიც ერთ სა-

ხელმწიფოს ფარგლებში არიან გაერთია-

ნებული.  

სოციალიზაციის პროცესში ათვისე-

ბული პოლიტიკური ქცევის ნორმები და 

ღირებულებანი, მის შედეგად ჩამოყალი-

ბებული შეხედულებანი, გარკვეული სო-

ციალური როლის შესასრულებლად გა-

მომუშავებული სტერეოტიპული რეაქცი-

ები, პოლიტიკის სფეროში მოქმედი ადა-

მიანის მეტ-ნაკლებად სტაბილურ მო-

დელს ქმნის.  

სოციალიზაციის პროცესის დამახა-

სიათებელი ნიშანია არა მზამზარეულის 

პასიური აღქმა, არამედ პოლიტიკური გა-

მოცდილების შესაბამისი ინფორმაციის 

და ინტერპრეტაციების აქტიური ათვისე-

ბა და გამოყენება, მისი გარდაქმნა, სა-

კუთარ ინტერესებთან შეხამება, ანუ არ-

სებული პოლიტიკური ურთიერთობების 

განვითარების სახით თავისებური უკუ-

გება. 

ამრიგად, პოლიტიკური სოციალი-

ზაცია თავისი არსით წარმოადგენს არსე-

ბული საზოგადოების პოლიტიკური 

სტრუქტურების აღწარმოებას, მისთვის 

დამახასიათებელი პოლიტიკური ურთი-

ერთობების სრულყოფასა და შემდგომი 

განვითარების საფუძველს; სოციალიზა-

ცია საზოგადოების მომავალთან წარსუ-

ლის დაკავშირების თავისებური შუამა-

ვალია, რადგანაც იგი როგორც უკვე აღვ-

ნიშნეთ ინარჩუნებს ყოველივე იმას, რაც 

ფუძემდებლურია არსებულში და ნია-

დაგს უქმნის ახალ ურთიერთობათა ჩა-

მოყალიბებას. ამით სოციალიზაცია ის-

ტორიული მემკვიდრეობის დაცვის სა-

შუალებას წარმოადგენს. 

ტრადიციული საზოგადოებრივი 

ურთიერთობების შენარჩუნება სოცია-

ლიზაციის სპეციფიკური ფუნქციაა. რო-

ცა ვსაუბრობთ საზოგადოების პოლიტი-

კურ ურთიერთობათა შენარჩუნების, 

ცვლადობის, განვითარების შესახებ, ბუ-

ნებრივია, იგულისხმება ამ პროცესების 

მთავარი სუბიექტი, ადამიანი, სოციალი-

ზაცია პირველ რიგში მას ეხება, მისი მეშ-

ვეობით ხორციელდება, მის ცვლილებასა 

და განვითარებას ნიშნავს და შემდეგ მი-

სი მეშვეობით და მისი უშუალო მონაწი-

ლეობით, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

ურთიერთობათ განვითარებას. 

ის, რომ პოლიტიკური სოციალიზა-

ცია ასრულებს ტრადიციული საზოგა-

დოებრივი ურთიერთობების შენარჩუნე-

ბის ფუნქციას, ხელს უწყობს უკვე ჩამო-

ყალიბებული მზა პოლიტიკური ურთი-

ერთობების სისტემაში ადამიანის აქტიუ-

რად და მყარად ჩაბმას, ძალიან მნიშვნე-

ლოვანია საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 

ცხოვრების სტაბილურობის შენარჩუნე-

ბის თვალსაზრისით. მაგრამ ეს არ არის 

საკმარისი სოციალიზაციის როლისა და 

მნიშვნელობის მთელი სისრულით შეფა-

სებისთვის, მხოლოდ ამ მხრივ შეფასე-

ბული სოციალიზაციის მნიშვნელობა 
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წინა პლანზე წამოწევს მის მხოლოდ ერთ 

მხარეს _ კონსერვატულობას, რაც ადამი-

ანს გარკვეულად ზღუდავს პოლიტიკურ 

მოქმედებაში. 

სოციალიზაციას აქვს მეორე მხარე, 

რომელიც ბიძგს აძლევს არსებულ პოლი-

ტიკურ ურთიერთობათა პროგრესულ 

განვითარებას, „მოდუნების“, „ჩაძინების“ 

საშუალებას არ აძლევს არც ურთიერ-

თობათა სისტემას და, რა თქმა უნდა, არც 

მის პირველად სუბიექტს _ ადამიანს. 

სოციალიზაცია ყოველ წუთიერად აღვი-

ვებს აქტივობის მთვლემარე ნაპერწკალს. 

იგი ადამიანის, როგორც პოლიტიკის ძი-

რითადი სუბიექტის, საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში არა უბრალოდ ჩაბმის მექა-

ნიზმია, არამედ მისი გააქტიურების სა-

შუალებაა. აქ არ შეიძლება არ გავიხსე-

ნოთ ერთი დაუმსახურებლად მივიწყე-

ბული ფორმულა, რომელსაც საბჭოთა 

სოციოლოგები ხშირად იმეორებდნენ და, 

როგორც ჩანს, ამის გამო დღესაც ერიდე-

ბიან მის გამეორებას: „სოციალიზაცია არ 

წარმოადგენს, ინდივიდზე მექანიკურად 

დადებულ მზა სოციალურ ფორმას. ინ-

დივიდი, როგორც სოციალიზაციის 

„ობიექტი“, ამავე დროს წარმოადგენს სა-

ზოგადოებრივი აქტივობის სუბიექტურ, 

საზოგადოებრივ ურთიერთობათა პირ-

ველ შემოქმედს“. ცნობილია, რომ ბუნე-

ბასა და საზოგადოებას ცვლიან არა მხო-

ლოდ ობიექტური პირობები, არამედ ამ 

გარემოში მყოფი ადამიანებიც; გარემოს-

თან ურთიერთობაში ადამიანები გამოი-

მუშავებენ რა ახალ თვისებებს, განავითა-

რებენ და გარდაქმნიან თავის თავს. გა-

მოიმუშავებენ ახალ წარმოდგენებს, ურ-

თიერთობათა ახალ საშუალებებს, ახალ 

მოთხოვნილებებს. მარქსისტული წარმო-

მავლობის მიუხედავად, სრულიად სწო-

რია ის შეხედულება, რომ არა, მხოლოდ 

საზოგადოება ქმნის თავის მსგავს არსე-

ბას, არამედ ადამიანიც „ქმნის“ „საზოგა-

დოებას“, ქმნის თავისთავს და თვის გა-

რემოცვას. 

ამდენად, პოლიტიკური სოციალი-

ზაცია აქაც გვევლინება, როგორც ორი 

ერთობლივი პროცესი. ერთი მხრივ, იგი 

წარმოადგენს არსებულ ურთიერთობათა 

სისტემაში ინდივიდის აქტიურად ჩაბმის 

საშუალებას, რომლის დროსაც ინდივი-

დი ეზიარება და ითვისებს იმ პოლიტი-

კურ ღირებულებებს, მოცემულ პირობებ-

ში, რომ დომინირებენ, იძენს პოლიტიკა-

ში მონაწილეობის ცოდნასა და გამოცდი-

ლებას, სრულყოფს პრაქტიკულ ჩვევებსა 

და კომუნიკაბელურობას; მეორე მხრივ, 

სოციალიზაცია წარმოადგენს საზოგადო-

ებრივ-პოლიტიკურ ურთიერთობათა არა 

უბრალო შენარჩუნებისა და აღწარმოების 

პროცესს, არამედ საზოგადოებრივ ურ-

თიერთობათა არსებული სისტემის შემ-

დგომი განვითარების ფაქტორს, სოცია-

ლიზირებული ინდივიდის სოციალურ-

პოლიტიკურ პროცესებში აქტიური მოქ-

მედების შედეგად.  

მოხდა ისე, რომ ჩვენი საუბარი გა-

ვაგრძელეთ უკვე ადამიანის სოციალიზა-

ციის იმ დონიდან, როცა ძირითადი შე-

დეგი მიღწეულია, როცა პოლიტიკის ძი-

რითადი სუბიექტი _ ადამიანი უკვე აქ-

ტიურად მოქმედებს. მანამდე პიროვნე-

ბის სოციალიზაციის გზაზე ბევრი მნი-

შვნელოვანი ეტაპი უკვე განვლილია. სა-

ერთოდ, იმისათვის, რომ შეფასდეს პო-

ლიტიკაში ადამიანის როლი და მოქმე-

დება, უპირველეს ყოვლისა, უნდა გავი-

გოთ ის ფსიქოლოგიური მექანიზმები, 

რომლებისაც შესაძლებელს ხდიან პო-

ლიტიკურ ცხოვრებაში მის ჩართვასა და 

ამ სფეროში ფუნქციონირებას. ადამიანის 

პოლიტიკაში ჩაბმა იწყება იმ მომენტი-

დან, როცა საზოგადოების პოლიტიკური 

სისტემა თავის ორბიტაში მოაქცევს ინ-

დივიდებს და მათ ხარჯზე ახდენს მხარ-

დამჭერთა რეკრუტირებას; ასწავლის მათ 

ელემენტარული პოლიტიკური ფუნქციე-

ბის შესრულებას: აწვდის გარკვეულ 

ცნობებს იმაზე, რა ევალება მოქალაქეს 

და რა უნდა აკეთოს. პოლიტიკასა და 

ადამიანის ამ ურთიერთობას, აქვს კონკ-

რეტული ისტორიული ხასიათი. ყოველ 

პოლიტიკურ სისტემას პოლიტიკაში პი-

როვნების ჩაბმის თავისებური, სპეციფი-

კური მექანიზმი გააჩნია, სწორედ ასეთი 

მექანიზმია პოლიტიკური სოცალიზაცია. 

დ. ისტონისა და რ. ჰესსის აზრით, 

პოლიტიკური სოციალიზაცია ის საშუა-

ლებაა, რომლის მეშვეობით საზოგადო-

ების პოლიტიკური სისტემის წევრები 

ცხოვრებისეული ორენტაციის მინიმუმ 

სამ სახეს ეუფლებიან:  
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1. პოლიტიკური ცოდნის იმ დონეს, 

რომელიც საშუალებას უქმნის 

მათ გაერკვნენ პოლიტიკური 

პროცესის ბუნებაში და შეაფასონ 

პოლიტიკური ლიდერის ქცევა;  

2. პოლიტიკურ ღირებულებებს, 

რომლებშიც ასახულია ის უზო-

გადესი მიზნები, საითკენაც, ინ-

დივიდის აზრით, სისტემა უნდა 

ისწრაფოდეს;  

3. შეხედულებებს, რომლებიც აისა-

ხება მის განწყობაში პოლიტიკურ 

ობიექტთან მიმართებისას (ნდო-

ბა თუ უნდობლობა, სიმპათია 

თუ ანტიპათია, კეთილგანწყობა 

თუ სიძულვილი). 

პოლიტიკური სოციალიზაციის შე-

დეგად ადამიანი „იწოვს“ იმ საზოგადო 

ღირებულებებს, რომლებიც შემდეგ იქ-

ცევიან მისი მოტივაციური სტრუქტურის 

ნაწილებად და მოთხოვნილებად. სოცია-

ლიზაციის შედეგად შედის ადამიანი პო-

ლიტიკაში, „მზადდება ხელისუფლებას-

თან ურთიერთობისათვის“. მთლიანობა-

ში სოციალიზაცია ნიშნავს „საზოგადოე-

ბის წევრთა ცივილიზირების პროცესს“.16 

პოლიტიკური სოციალიზაციის 

პროცესს ისტორიული ხასიათი აქვს, 

რომელიც განპირობებულია მოცემული 

პოლიტიკური სისტემის თავისებურებე-

ბით, საერთოდ საზოგადოების განვითა-

რების დონითა და ხასიათით, აგრეთვე 

ცალკეული ინდივიდის მიერ ამ ობიექ-

ტური ფაქტორების ფსიქოლოგიური აღქ-

მის კანონზომიერებით. პოლიტიკურ 

ინსტიტუტებთან ადამიანის ურთიერ-

თობის შედეგად ყალიბდება ამ ადამია-

ნის პოლიტიკური შეგნება და ქცევა. ამი-

ტომ პოლიტიკური სოციალიზაციის ყო-

ველ ისტორიულ ტიპს „პოლიტიკური 

ადამიანის“ გარკვეული ტიპი შეესაბამე-

ბა, მისთვის დამახასითებელი ადამიანუ-

რი ღირსებით, მოქალაქეობრივი შეგნე-

ბით, პოლიტიკური აქტივობის დონით, 

პოლიტიკურ პარტიებთან და ორგანიზა-

ციებთან იდენტიფიკაციის ხარისხით. 

თანამედროვე საზოგადოებაში პო-

ლიტიკური სოციალიზაციიის პრობლე-

                                                
16 ტ. პარსონსის ეს აზრი მოტანილია ჟ. ტოშჩენკოს 

წიგნიდან „სოციოლოგია“ 

მის კვლევა ძალიან აქტუალურია რამდე-

ნიმე ძირითადი ასპექტით: პირველი, უნ-

და გაირკვეს, რა მექანიზმები მოქმედებს 

ადამიანის პოლიტიკაში „მომზადებისთ-

ვის“  მთელი საზოგადოების პოლიტიკუ-

რი სისტემის ჩარჩოში, ანუ მაკროდონე-

ზე; რომელი ფაქტორების ზეგავლენით 

ხდება ადამიანის პოლიტიკური შეგნები-

სა და ქცევის ტიპიური (ანუ მოცემული 

სისტემისათვის ადექვატური) ფორმების 

ჩამოყალიბება; პოლიტიკურ სისტემაში 

მოქმედი სხვადასხვა პარტიები როგორ 

ახდენენ ახალი წევრის თანაგრძნობასა 

და მობილიზებას; რომელი იდეოლოგი-

ის ზეგავლენით ყალიბდება მოქალაქის 

პოლიტიკური ცნობიერება. 

მეორე ასპექტი კი გარკვევას საჭი-

როებს მიკროდონეზე, რომელმაც უნდა 

განსაზღვროს კონკრეტული ადამიანის 

კონკრეტულ პოლიტიკურ ორგანიზაცია-

ში ჩაბმის მექანიზმი, ადამიანის მიერ 

გარკვეული როლის შერჩევით და მოქმე-

დების ფორმის შესაბამისობა. 

ამდენად, სოციალური გაგებით, 

ამოცანები, რომლებიც პოლიტიკური სო-

ციალიზაციის პროცესში წყდება სკმაოდ 

მრავალფეროვანია:  

ა) ინდივიდში ყალიბდება ის უნარ-

თვისებები, რომლებიც აუცილებელია 

სოციალურ-პოლიტიკურ გარემოში მისი 

აქტიური მოღვაწეობისათვის, საზოგა-

დოებრივი ფუნქციონირებისთვის;  

ბ) ინდივიდი ობიექტურად ექცევა 

თვითრეალიზაციის საზოგადობრივ-პო-

ლიტიკურ გარემოში;  

გ) ინდივიდი გამოკვეთილად იკა-

ვებს გარკვეულ მოქალაქეობრივ პოზი-

ციას და ასრულებს შესაფერის როლს 

სოციალურ-პოლიტიკურ ურთიერთობა-

თა სისტემაში;  

დ) უწყვეტად მიმდინარეობს საზო-

გადოებრივ-პოლიტიკურ ურთიერთობა-

თა სრულყოფა და განვითარება. 

სოციალიზაციის ცნება გაცილებით 

ფართო და მომცველია, ვიდრე პოლიტი-

კური აღზრდა და განათლება. ამას აღვ-

ნიშნავთ იმიტომ, რომ ზოგჯერ სოცია-

ლიზაციის მნიშვნელობა სწორედ ამ ვი-

წრო ამოცანების გადაწყვეტამდე დაჰ-

ყავთ.  
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პოლიტიკური სოციალიზაცია, რო-

გორც ზემოგანვითარებული მსჯელობე-

ბიდან სჩანს არ არის მხოლოდ პოლი-

ტიკური ცოდნისა და ცნობიერების გაფა-

რთოების პროცესი. სოციალიზაცია არსე-

ბით გავლენას ახდენს მთლიანად პიროვ-

ნების ჩამოყალიბებასა და განვითრებაზე. 

იგი მოიცავს მრავალფეროვან ურთიერ-

თობათა ძირითადი სუბიექტის _ ადა-

მიანის ქმნადობასა და მისი პოლიტიკუ-

რი მოღვაწეობის მთელ პროცესს. მის სა-

ბოლოო შედეგს წარმოადგენს საზოგა-

დოების პოლიტიკური განვითარების 

გარკვეული დონის ჩამოყალიბება, რომე-

ლიც თავის მხრივ განაპირობებს არსე-

ბულ პოლიტიკურ ურთიერთობებთან 

პიროვნების არა მხოლოდ ადაპტირებას, 

არამედ ამ პირობებში მის აქტიურ, ნაყო-

ფიერ  მოღვაწეობას. ამასთან ხაზი უნდა 

გაესვას იმ გარემოებას, რომ პოლიტიკუ-

რი სოციალიზაციის პროცესი მისი ყველა 

გამოვლინებითა და სახეობით უშუალო 

გავლენას ახდენს არა მხოლოდ თვით 

ადამიანის პოლიტიკური კულტურის 

დონეზე, არამედ ასევე საზოგადოებაზე 

მთლიანად, მასში არსებული პოლიტი-

კური ურთიერთობების, ხელისუფლები-

სა და მართვის ინსტიტუტების ფუნქცი-

ონირებაზე. ამდენად, პოლიტიკის სფე-

როში სოციალიზაციის პროცესი მთლია-

ნობაში განხილულად უნდა შეფასდეს, 

როგორც ადამიანის ცხოველმყოფელო-

ბის პიროვნული და სოციალური მხა-

რეების ერთობლივი ცვლილება. 

პოლიტიკური სოციალიზაციის მე-

ქანიზმები მრავალფეროვანია. მათი გა-

მოყენების მიზანშეწონილობას მრავალი 

ფაქტორი განაპირობებს, პირველ რიგში 

კი პოლიტიკური რეჟიმის ხასიათი. ერთი 

რეჟიმის პირობებში პოლიტიკის განხორ-

ციელების საშუალებად პიროვნების პო-

ლიტიკურ ცხოვრებაში ჩაბმის მექანიზ-

მად შეიძლება გამოიყენებოდეს ძალადო-

ბა, უმუშევრობა, დაშინება, ტერორი, ტო-

ტალური კონტროლი ადამიანის შეგნება-

სა და ქცევაზე. მეორე შემთხვევაში, ფარ-

თო სააღმზრდელო და საგანმანათლებ-

ლო საქმიანობა ადამიანის მიდრეკილე-

ბათა სარეალიზაციო ატმოსფეროს შექმ-

ნა. ცივილიზებულ საზოგადოებაში მხო-

ლოდ ეს მექანიზმია აღიარებული და 

პოპულარული. 

სოციალიზაციის პროცესი უწყვე-

ტად, მაგრამ ეტაპობრივად ხორციელდე-

ბა პოლიტიკურ მეცნიერებაში, უფრო ად-

რეულ პერიოდში პოპულარული იყო ის 

შეხედულება, რომ სოციალიზაციის პრო-

ცესის ძირითადი სტადიები უკავშირ-

დება პიროვნების ასაკობრივ ჩარჩოებს. 

ასაკობრივი ფაქტორი სოციალიზაციის 

პროცესში, რა თქმა უნდა, გარკვეულ 

როლს ასრულებს, მაგრამ ინდივიდის 

სოციალიზაციის დროით ჩარჩოში მოქ-

ცევა, ზოგადად, აბსტრაქტულად, მისი 

განხილვა საზოგადოებრივ ურთიერთო-

ბათა სისტემისა და ადამიანის საგნობ-

რივი საქმიანობისაგან  დამოუკიდებლად 

არ შეიძლება. სწორედ საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ურთიერთობანი და ადა-

მიანის კონკრეტული საქმიანობა ახდენენ 

არსებით ზეგავლენას როგორც საკუთრივ 

სოციალიზაციის შინაარსსა და ხასიათ-

ზე, ასევე მის ასაკობრივ ჩარჩოზე. დროი-

თი ჩარჩოების მთელი მსგავსების მიუ-

ხედავად, სოციალიზაციის სხვადასხვა 

სახეობის (ზნეობრივს, სამართლებრივს, 

შრომითს, ესთეტიკურს და ა.შ) პოლიტი-

კის სფეროსთან მიმართებაში მკვეთრად 

გამოხატული სპეციფიკური ხასიათი 

აქვს.  

პოლიტიკური სოციალიზაციის 

დროითი (ასაკობრივი) ჩარჩო, როგორც 

ეს სოციალურ ფსიქოლოგიაშია მიღებუ-

ლი, არ შემოიფარგლება ადრეული ბავშ-

ვობისა და ყმაწვილობის ასაკით. პოლი-

ტიკურ ურთიერთობათა სუბიექტის და 

სახელმწიფოს მოქალაქის სოციალური 

ფუნქციონირების მთელი პერიოდი იმავ-

დროულად ადამიანების სოციალიზაცი-

ის პერიოდია. ეს კი იწყება ბავშვობიდან 

და გრძელდება მთელი სიცოცხლის მან-

ძილზე. 

ბავშობისა და ყმაწვილობის პერი-

ოდს, სოციალიზაციის თვალსაზრისით, 

ის თავისებურება ახასიათებს, რომ ესაა 

უპირატესად პოლიტიკური ცოდნისა და 

შემეცნების თანდათანობით ზრდის პრო-

ცესი, როცა საზოგადოებისათვის დამახა-

სიათებელი ძირითადი პოლიტიკური 

ღირებულებებისა და ორიენტაციების 

ათვისება უპირატესად ემოციურ ფორ-
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მებში ხდება. როგორც წესი, აქტიური სო-

ციალიზაციის პერიოდში ახალგაზრდა 

ადამიანი იწყებს „საკუთარი“ წვლილის 

შეტანას პოლიტიკურ ურთიერთობათა 

განვითარებაში. ამას იგი იწყებს დაახ-

ლოებით 18 წლის ასაკიდან. ეს ასაკი უმე-

ტეს ქვეყნებში კონსტიტუციურადაც 

არის განსაზღვრული პოლიტიკურ ცხო-

ვრებაში აქტიური მონაწილეობის დასაწ-

ყისად. რამდენადაც ადამიანის პოლიტი-

კური სოციალიზაცია გულისხმობს პო-

ლიტიკური გამოცდილების შეძენას და 

მის გაზიარებას, მის სრულყოფასა და 

განვითარებას, ამდენად პოლიტიკური 

სოციალიზაციის ხანგრძლივობა არ შე-

იძლება შემოიფარგლოს ერთი სტადიით, 

ერთი ასაკობრივი მონაკვეთით, რა ფსი-

ქო-ფიზიოლოგიური თავისებურებითაც 

არ უნდა ხასიათდებოდეს იგი და მოი-

ცავს პერიოდს ადრეული ბავშობიდან 

დაწყებული ადამიანის სიცოცხლის ბო-

ლომდე. 

 

 

TINATIN KOSTAVA 
 

THE ROLE OF SOCIALIZATION OF PERSONALITY IN POLITICS 
 

Summary 
 

The crucial importance of political socialization in preparing and forming as a subject 
of human policy. That is why in the 50-60s, the term "socialization" was firmly 
established in the dictionary of political analysts. 

"Socialization implies certain resources of social values, norms, orientations, 
assessments, culture and knowledge in a particular society, the learning and application 
of the rules and stereotypes adopted as a result of social coexistence and socialization, 
which will then identify the individual in social inherent and activity." 
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გიორგი ნიქაბაძე 

წარმოადგინა პროფ. სოსო ცინცაძემ 
 

საერთაშორისო კრიმინალური პოლიციის ორგანიზაცია - 

ინტერპოლის ისტორიულ-სამართლებრივი 

საფუძვლები 
 

სახელმწიფოთაშორის ურთიერთო-

ბებში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭი-

რავს პოლიტიკურ და სამართლებრივ ინ-

ტერესებს. თანამედროვე ეტაპზე, მთელი 

მსოფლიოსთვის გამოწვევად იქცა ორგა-

ნიზებული დანაშაულის საფრთხე, რომე-

ლიც დღეს აღარ წარმოადგენს მხოლოდ 

ერთი კონკრეტული ქვეყნის პრობლემას.  

იმისათვის, რომ კრიმინალური სამყაროს 

მიმართ სახელმწიფოთა მხრიდან განხო-

რციელდეს ადეკვატური ქმედება, დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება სხვადასხვა ქვეყ-

ნის სამართალდამცავ ორგანოთა ინტენ-

სიურ და კოორდინირებულ საქმიანობას.  

აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ XIX 

საუკუნეში იყო მცდელობები შექმნილი-

ყო ისეთი საერთაშორისო საპოლიციო 

სტრუქტურა, რომლის მეშვეობითაც ქვე-

ყნების საპოლიციო დანაყოფებს მიეცე-

მოდა ერთად მუშაობის საშუალება, რათა 

სამყარო მეტად დაცული და უსაფრთხო 

გამხდარიყო. ადრეული საერთაშორისო 

საპოლიციო თანამშრომლობის ფორმები 

ძირითადად დამყარებული იყო ავტო-

კრატული პოლიტიკური რეჟიმების და-

ცვაზე და ევროპული ქვეყნების იდეო-

ლოგიური განსხვავებები განსაზღვრავდა 

ამ თანამშრომლობის პოლიტიკურ მიზ-

ნებს. 

ინტერპოლი მსოფლიოში ყველაზე 

დიდი საერთაშორისო საპოლიციო ორგა-

ნიზაციაა, რომლის წევრი 192 სახელმწი-

ფოა და მათ შორის არის საქართველო. 

თანამედროვეობისთვის დამახასიათებე-

ლი მაღალტექნოლოგიური ინფრასტრუ-

ქტურული საშუალებების გამოყენებით 

და ინტერპოლის ტექნიკური და ოპერა-

ტიული მხარდაჭერით შესაძლებელი 

ხდება XXI საუკუნის დანაშაულთან 

ბრძოლის მზარდი პრობლემური საკით-

ხების მოგვარება. ეს კომბინირებული 

სტრუქტურა ეხმარება პოლიციას ად-

გილზე გაეცნოს დანაშაულის ტენდენცი-

ებს, გააკეთოს ინფორმაციის ანალიზი, 

განახორციელოს ოპერაციები და საბო-

ლოო ჯამში შეუვალი ბრძოლა გამოუ-

ცხადოს კრიმინალს. 

 

საერთაშორისო კრიმინალური პოლიციის 

ორგანიზაციის შექმნის იდეის დაბადება 

(ისტორია 1914 წლამდე) 

 

კაცობრიობის ისტორიას დასაბამი-

დან თან ახლავს ერთმანეთს შორის სი-

სასტიკე, შური, მკვლელობა, გაუპატიუ-

რება, ქურდობა და სხვა ამგვარი ძალმო-

მრეობითი ქმედებები. არასდროს ყოფი-

ლა ისეთი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა 

განსაკუთრებული უფლება _ ჩაედინა 

დანაშაული. დანაშაულებრივი ქმედების 

ჩამდენი პირი შესაძლოა ყოფილიყო ნე-

ბისმიერი პირი, ნებისმიერ სახელმწიფო-

ში და მას შესაძლოა გათვითცნობიერე-

ბულიც კი ჰქონოდა ამგვარი ქმედების 

აკრძალული ხასიათის შესახებ, მაგრამ აქ 

ჩნდებოდა თვითგადარჩენის ინსტიქტი, 

რომ ჩადენილი დანაშაული მას „შერჩე-

ბოდა“ და ვერავინ გაიგებდა ამის შესა-

ხებ. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდე-

საც სახელმწიფოებში საპოლიციო ინსტი-

ტუტებიც კი არ არსებობდა და დანაშაუ-

ლისათვის საზღაურს თავად სოფლის 

თემი და მოსახლეობა წყვეტდა.  

აღსანიშნავია, რომ მეთვრამეტე საუ-

კუნემდე არ ყოფილა გამოხატული ნება, 

რომ სახელმწიფო დონეზე ყოფილიყო 

დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. იმ-

დროინდელი ევროპის წამყვანმა ქვეყნე-

ბმა _ საფრანგეთმა, პრუსიამ (გერმანია), 

ავსტრიამ და რუსეთმა საკუთარ სახელ-

მწიფოებში საპოლიციო ინსტიტუტი შე-

ქმნეს და შეინარჩუნეს არა კრიმინალთან 

მებრძოლ ორგანოდ, არამედ პოლიტი-

კური რეპრესიებისთვის. 
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პირველი ეფექტური საპოლიციო 

ძალების შექმნის პატივი, რომელიც ორი-

ენტირებული იქნებოდა მხოლოდ დანა-

შაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად 

ეკუთვნის ამერიკის შეერთებული შტა-

ტებს. ეს მოხდა 1789 წელს პრეზიდენტ 

ჯორჯ ვაშინგტონის ინიციატივით. 

XIX საუკუნის დასაწყისში პოლიცი-

ის მოვალეობის ახალი იდეების განხორ-

ციელება ევროპაშიც წარმატებით დაიწ-

ყო. 1817 წელს შეიქმნა პარიზის პოლი-

ცია, 1829 წელს კი ლონდონის პოლიცია. 

მალე, მსოფლიოს უდიდესი ქალაქები 

მიჰყვა მათ მაგალითს. 1844 წელს, ნიუ-

იორკის პოლიციამ შეიმუშავა საპოლი-

ციო დანაყოფების მუშაობის რვა პუნქ-

ტიანი წესი, რომელიც დაწერილ იქნა 

სპილენძის ფირფიტაზე17, რამაც თითოე-

ული პოლიციელი დაავალდებულა ემო-

ქმედა მიღებული წესების შესაბამისად; 

1862 წელს ცენტრალური პოლიციის ორ-

განიზაცია გამოჩნდა სიდნეიში; ცოტა 

მოგვიანებით _ 1873 წელს კანადაში18 [1. 

227-235]. 

საინტერესოა, რომ პოლიციური 

სტრუქტურების განვითარებამ საფუძვე-

ლი ჩაუყარა კრიმინალისტიკური ხაზის 

განვითარებასაც19. XIX საუკუნის 90-იანი 

წლების დასაწყისში, ბერლინის პოლი-

ციას უკვე შეეძლო მოწმისათვის წარედ-

გინა მის მიერ დასახელებული სამი ამო-

საცნობი ნიშნის მქონე სავარაუდო დამნა-

                                                
17 აღნიშნულიდან გამომდინარე ამერიკელი პოლი-

ციელების მეტსახელია „cop“, რაც წარმოქმნილია 

სიტყვიდან - „copper“ და  ნიშნავს სპილენძს. 
18 XIX საუკუნის ბოლოსთვის ბერლინში, ვენაში, 

მადრიდში, რომში, სან-ფრანცისკოში, ჩიკაგოში, 

ბუენოს აირესში, მონტევიდეოში და რიო დე ჟანეი-

როში უკვე მოქმედებდა გამოცდილი, კარგად მომ-

ზადებული პოლიცია. 
19 პირველად, 1843 წელს ბრიუსელში დამნაშავე 

პირს გადაუღეს ფოტოსურათი. 1874 წელს, პარი-

ზის პოლიციამ დაიწყო კრიმინალური პირების 

დოსიეების შედგენა ფოტოსურათებით. 1878 წელს 

ლონდონის პოლიციამ კრიმინალური პირების პირ-

ველი სამძებრო დეპარტამენტი შექმნა. 1889 წელს 

განხორციელდა პირველი წარმატებული იდენტი-

ფიკაცია, როდესაც საფრანგეთის ქალაქ ლიონში 

მოღვაწე პათანატომმა ალექსანდრე ლაკასანმა დაა-

დასტურა, რომ ნანახი სხეულის ნაწილები ეკუთ-

ვნოდა პარიზელ ადვოკატ მარსელა გუფლის, რო-

მელიც რამოდენიმე თვის წინ იქნა მოკლული მეძა-

ვების გაბრიელ ბომლარისა და მიშელ ევროს მიერ 

[2.593-600]. 

შავე პირთა ფოტომასალა, რომლებიც 

ხასიათდებოდნენ ამ ამოსაცნობი ნიშნე-

ბით. ამავე წლებში ვენაში შეიქმნა კრიმი-

ნალური პირების დარეგისტრირების 

კომპლექსური სისტემა, სადაც ფიქსირე-

ბული იყო მათი დეტალური მონაცემები. 

და ბოლოს, XIX საუკუნის კრიმინოლო-

გიაში უდიდეს აღმოჩენად შეგვიძლია 

წარმოვაჩინოთ პიროვნების იდენტიფი-

კაცია თითის კვალის მეშვეობით. პირვე-

ლად ეს მეთოდი გამოყენებული იქნა 

1896 წელს ბუენოს აირესის პოლიციის 

მიერ, როდესაც ადგილობრივი პოლიცი-

ის უფროსის ხუან უისეტიჩის მკვლელი 

იპოვეს კარზე დატოვებული სისხლიანი 

თითის ანაბეჭდის მეშვეობით. 

მიუხედავად ამ მიღწევებისა, პოლი-

ციის საქმიანობაში ყოველდღე ჩნდებო-

და ახალ-ახალი გამოწვევები. მით უფრო, 

რომ იმჟამინდელობის „ახალ ხილად“ 

მოვლენილმა ორთქლის ძრავით შექმ-

ნილმა მატარებელმა მოქალაქეებს მისცა 

საშუალება ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვე-

ყანაში გადაადგილებულიყვნენ ყოველ-

გვარი დაბრკოლების გარეშე. ჩვეულებ-

რივ რეალობად იქცა საკითხი, რომ პირს 

შეეძლო დანაშაული ჩაედინა ერთ ქვეყა-

ნაში და მსოფლიოში არსებული ტექნო-

ლოგიების გამოყენებით თავისუფლად 

წასულიყო სხვა ქვეყანაში, რაც რა თქმა 

უნდა, ართულებდა და ზოგჯერ შეუძლე-

ბელსაც კი ხდიდა დანაშაულის გახსნას 

და დამნაშავე პირის კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესით დასჯას. და-

მნაშავე პირები გადაადგილდებოდნენ 

საკუთარი ნება-სურვილით. მიუხედავად 

იმისა, რომ ჯერ კიდევ არ იყო გამოგო-

ნილი თვითმფრინავი, რაც დამნაშავე 

პირს დროის თვალსაზრისით მიანიჭებ-

და კიდევ უფრო მეტ უპირატესობას გა-

დასულიყო სხვა ქვეყანაში, მაინც საკმა-

ოდ სწრაფად მოხდა საერთაშორისო და-

ნაშაულობების ზრდა. ამას ხელს უწყობ-

და ის გარემოებაც, რომ არ არსებობდა 

პასპორტები და ვიზები, რათა სახელმ-

წიფოს ჰქონოდა ინფორმაცია ქვეყანაში 

მყოფი უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეთა 

თაობაზე. XIX და XX საუკუნეების საერ-

თაშორისო კრიმინალმა აქტიურად გამო-

იყენა ეს ფაქტორები. 
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ამ ფონზე საპოლიციო საქმიანობა 

განიცდიდა რეგრესს, რადგან პოლიციას 

არ ჰქონდა უფლება თავიანთ ეროვნულ 

საზღვრებს გარეთ ემოქმედათ. მაგალი-

თად, საფრანგეთის პოლიციელს არ 

ჰქონდა უფლება გაქცეული ეჭვმიტანი-

ლი დაეპატიმრებინა დიდ ბრიტანეთში 

და პირიქით. ეს სიტუაცია დღესაც ძა-

ლაშია, მაგრამ ახლა ინტერპოლია, ეფექ-

ტური სტრუქტურა, რომელიც საშუალე-

ბას აძლევს დიდი ბრიტანეთის პოლიცი-

ას განხორციელოს ეს ოპერაცია ფრანგუ-

ლი მხარის დავალებით და პირიქით. 

პარიზის პოლიციის პრეფექტორის 

საპატიო გენერალურმა დირექტორმა 

ლეონ მუკენმა განაცხადა, რომ „რა დროს 

დროის კარგვაა! დამნაშავე შეიძლება თა-

ვისუფლად იჯდეს, დილით ყავას მი-

ირთმევდეს ნაღებით და კითხულობდეს 

ადგილობრივ გაზეთს, ნებივრობდეს 

ოთახში, ჩაალაგოს ჩანთები, მიიღოს მა-

ტარებლის ბილეთი და წავიდეს სხვა ქვე-

ყანაში და ეს ყველაფერი უპრობლემოდ, 

საზღვრის მარტივად გადაკვეთით“ [3]. 

პოლიციის კიდევ ერთმა მაღალჩი-

ნოსანმა ანრი სიმარმა განაცხადა: არსე-

ბული საერთაშორისო კანონმდებლობა 

არის არასრულყოფილი, მიუხედავად 

პოლიციელის სიმამაცისა და პროფესი-

ული პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნო-

ბისა, მათ მუდმივად ექმნებათ თითქმის 

გადაულახავი სირთულეები, რაც გამო-

წვეულია საერთაშორისო კანონმდებლო-

ბაში თითოეული ქვეყნის ეროვნული სა-

კანონმდებლო ნორმების გაუთვალისწი-

ნებლობით [4. 35]. 

საჭირო იყო აუცილებელი მოქმედე-

ბების განხორციელება. როდესაც პირვე-

ლი თვითმფრინავები გამოჩნდნენ ცაში 

და მანქანები აღარ იყო მხოლოდ მდი-

დარი ხალხისთვის, პოლიციის რიგებშიც 

უნდა გამოჩენილიყო ვინმე, რომელსაც 

შეეძლო ძირეული ცვლილების განხორ-

ციელება მსოფლიო პოლიციის სისტემა-

ში, რათა მომხდარიყო საპოლიციო ძალე-

ბის კოორდინირებულად, უფრო მობი-

ლურად და ეფექტურად ბრძოლა მტრის 

წინააღმდეგ. პირი, რომელიც ამ ამოცანის 

შესასრულებლად ყველაზე პირველად 

აღმოჩნდა მზად იყო, ალბათ ყველაზე 

ნაკლებად შესაფერისი ფიგურა. ეს იყო 

ერთ-ერთი ჯუჯა ევროპული სახელმ-

წიფოს მმართველი _ მონაკოს პრინცი 

ალბერტ I. 

რა თქმა უნდა, ძნელია მოულოდნე-

ლად მიიღო გადაწყვეტილება მოაგვარო 

საერთაშორისო პოლიციის პრობლემები. 

მწერალი ფრანსუა ბეუვალი წერს _ 

პრინც ალბერტ I-ს სასიყვარულო ურთი-

ერთობა ჰქონდა გერმანელ გოგონასთან, 

რომელიც თავის მეგობარ მამაკაცთან ერ-

თად თამაშობდა კაზინოში. იგი საიდუმ-

ლოდ რამდენჯერმე იმყოფებოდა პრი-

ნცთან სასახლეში, სასახლის დაცვის 

გვერდის ავლით. ერთ ღამეს, როდესაც 

მას ჰქონდა ურთიერთობა პრინცთან, თა-

ნამზრახველ მამაკაცთან ერთად საიდუმ-

ლოდ შეაღწია საცავში და ძვირადღირე-

ბული ნივთები გაიტაცეს სასახლიდან. 

ორივე მათგანმა თავი შეაფარა იტალიას 

და იმის გამო, რომ არსებობდა პრიმიტი-

ული სახელმწიფო კანონმდებლობები, 

პრინცი ალბერტ I ვერაფერს გახდა კრი-

მინალებთან [5]. 

როგორიც არ უნდა იყოს ნამდვილი 

მოტივი, 1914 წლის აპრილში მონაკოს 

პრინცმა ალბერტ I-მა სხვადასხვა ქვეყნი-

დან მოიწვია წამყვანი იურისტები, მოსა-

მართლეები, ადვოკატები და მონაკოში 

გაიმართა „პირველი საერთაშორისო კრი-

მინალური პოლიციის კონგრესი“. მოწვე-

ული 24 ქვეყნიდან არ გამოცხადდა დი-

დი ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთე-

ბული შტატების დელეგაციები. ამასთან, 

აღსანიშნავია, რომ მთლიანობაში 188 დე-

ლეგატმა მოიყარა თავი სხვადასხვა ქვეყ-

ნიდან.20 კონგრესზე გადაწყდა, რომ მიუ-

ხედავად იმისა, რომ პოლონელი ენათ-

მეცნიერების მიერ 17 წლის წინ ესპანური 

ენა გამოვლენილი იქნა საერთაშორისო 

ენად, საერთაშორისო კრიმინალური პო-

ლიციის საურთიერთობო და საკომუნი-

კაციო ენად შერჩეული იქნა ფრანგული.  

კონგრესში მონაწილე დელეგატებმა 

გამოთქვეს 12 სურვილი საერთაშორისო 

პოლიციის თანამშრომლობის სამომავ-

ლო განხორციელებისათვის, რასაც მის-

                                                
20 საფრანგეთი, ბელგია, დანია, გერმანია, იტალია, 

ავსტრია, უნგრეთი, შვეიცარია, ესპანეთი, პორტუ-

გალია, სერბეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, რუსეთი, 

სპარსეთი (ირანი), ეგვიპტე, თურქეთი, მექსიკაში, 

კუბა, სალვადორი, გვატემალა და ბრაზილია. 
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ცეს წერილობითი სახე. კერძოდ მათ მი-

ერ გამოთქმული სურვილები იყო: 

1. სხვადასხვა ქვეყნების საპოლი-

ციო ძალებს შორის გაუმჯობესებული 

პირდაპირი და ოფიციალური კონტაქტე-

ბი; 

2. საფოსტო, სატელეფონო და სატე-

ლეკომუნიკაციო სერვისების უფასოდ 

გამოყენება პოლიციელთათვის მათი საქ-

მიანობის ხელშეწყობის მიზნით; 

3. ერთიანი ენის გამოყენება (ფრან-

გული, რადგან იმედოვნებდნენ, რომ 

სწორედ ფრანგული ენა გახდება ფარ-

თოდ გავრცელებული) საერთაშორისო 

კომუნიკაციების ხელშეწყობის მიზნით; 

4. სამართალდამცავ ორგანოებში 

სწავლებების (ტრენინგები) ჩატარების 

უზრუნველყოფა; 

5. სამართალდამცავთა და პოლიცი-

ის აკადემიების რაოდენობის ზრდა ქვეყ-

ნებში; 

6. იდენტიფიცირების სისტემის ჩა-

მოყალიბება საერთაშორისო კრიმინალე-

ბის დადგენის მიზნით; 

7. სპეციალური საერთაშორისო კო-

მიტეტის ჩამოყალიბება საიდენტიფიკა-

ციო სისტემის დანერგვაზე; 

8. ცენტრალიზებული ჩანაწერების 

ერთიანი ბაზის შექმნა; 

9. დამნაშავე პირთა მართლმსაჯუ-

ლების ორგანოში წარდგენის უზრუნ-

ველსაყოფად ექსტრადიციის ხელშეკრუ-

ლების შესწავლა და შესაბამისი კანონე-

ბის მიღება; 

10. ექსტრადიციის მოთხოვნა ქვეყ-

ნისათვის დამნაშავის პირდაპირ და და-

უყოვნებლივ გადაცემა; 

11. მოთხოვნის წარმოდგენა ქვეყნის-

გან მიღებული მოთხოვნის საფუძველზე 

პირის დროებითი დაპატიმრების შესა-

ძლებლობა; 

12. წევრი ქვეყნების საერთო ძალის-

ხმევა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

კრიმინალური პირების მიერ ორი ქვეყ-

ნის გამოცვლის შემთხვევაში, მისი გადა-

ცემა და ექსტრადიცია მომხდარიყო პირ-

ველ მომთხოვნ ქვეყანაში [6]. 

კონგრესის მიერ გამოთქმული სურ-

ვილებიდან ყველაზე მკაფიო და გადაუ-

დებელი იყო მთავრობების მხარდაჭე-

რით შეექმნათ ისეთი ორგანიზაცია, რო-

მელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფდა 

გარკვეული სახის ინფორმაციის გაცვ-

ლის ცენტრალიზებული ბაზის ფორმი-

რებას, რათა პოლიციელს მისცემოდა შე-

საძლებლობა გამოეყენებინა იგი ყველა 

ქვეყანაში. 

ასევე, დაიგეგმა, რომ 1916 წლის აგ-

ვისტოში რუმინეთის დედაქალაქ ბუქა-

რესტში გაიმართებოდა საერთაშორისო 

კრიმინალური პოლიციის მეორე კონგ-

რესი, მაგრამ სამი თვის შემდეგ, სარაე-

ვოში მომხდარი ჰერცოგ ედუარდ ფერ-

დინანდისა და მისი მეუღლის მკვლე-

ლობამ დასაბამი მისცა პირველი მსოფ-

ლიო ომის დასაწყისს და მსოფლიო გა-

დაერთო ცეცხლოვან საშინელებებში. 

 

ორგანიზაციის დაბადება 

1923 წელი 

 

პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამ-

დე საერთაშორისო პოლიციის მცდელო-

ბა თანამშრომლობის შესახებ წარმატე-

ბით შეასრულა. თუმცა მსოფლიოში გან-

ვითარებულმა მოვლენებმა არ მისცა სა-

შუალება ამ „წარმატებულ მცდელობას“ 

დასრულებული და ჩამოყალიბებული 

სახე მისცემოდა. 1923 წელს, საომარი მო-

ქმედებების დასრულებიდან 5 წლის შემ-

დეგ, იდეამ კვლავ გაიღვიძა და მოიპოვა 

არსებობის უფლება [7]. 

პირველმა მსოფლიო ომმა შეცვალა 

ევროპის სახე და ეჭქვეშ დააყენა მისი 

სტაბილურობა. კონტინენტურ ევროპაში 

წარმოიქმნა ახალი ტიპის საერთაშორისო 

დანაშაული, როდესაც დამნაშავეები ვერ 

ახერხებდნენ გამგზავრებას მსოფლიოში 

მატარებლების და გემების გაუმართაო-

ბის გამო. დადგა დრო დანაშაულის, ვი-

ნაიდან მძვინვარებდა სიღარიბე, შიმში-

ლი, ანარქია, აფეთქებდნენ მატარებ-

ლებს, ეთნიკურად უსწორდებოდნენ ნა-

ცისტებს, ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ 

მკვლელობებს როგორც პროტესტის გა-

მომხატველ ქმედებას, მემარჯვენე ექსტ-

რემისტები აწყობდნენ შეთქმულებებს 

ახლადშექმნილი დემოკრატიული სა-

ხელმწიფოების დასაპყრობად და აბსო-

ლუტური ძალაუფლების ხელში ჩასაგ-

დებად და სხვა ამგვარი ფაქტები. სა-

ხელმწიფოები ეკონომიკური კუთხით 



 

130 

ცდილობდნენ გამკლავებოდნენ ინფლა-

ციას. ამასთან, 1919 წლის ვერსალის ხელ-

შეკრულების თანახმად ომი დასრულდა 

და წარმოიქმნა ექვსი ახალი სახელმწი-

ფო: უნგრეთი, იუგოსლავია, ჩეხოსლოვა-

კია და პოლონეთი, პატარა იუგოსლავია21 

და თავად ავსტრია. ამას ემატებოდა კი-

დევ ორი ქვეყანა _ იტალია და რუმინე-

თი, რომლებმაც გაიფართოვეს საზღვრე-

ბი ძველი იმპერიის ხარჯზე. რეალურად, 

მეფობდა დაბნეულობა და სიღარიბე _ 

ყველაზე ხელსაყრელი ვითარება შეექმ-

ნათ გაყალბებისათვის, ყველა სახის თაღ-

ლითობისათვის, კონტრაბანდისათვის 

და შავი ბაზრობებისათვის. არავის არ ეს-

მოდა სიტუაცია, ვიდრე დოქტორი იოჰან 

შობერი _ ავსტრიის პოლიციის უფროსი 

და ამავე დროს _ ქალაქ ვენის პოლიციის 

უფროსი, ენერგიული, 49 წლის მამაკაცი 

არ გამოჩნდა. ეს იყო პოლიციელი და 

არაჩვეულებრივი პოლიტიკოსი, რომე-

ლიც მრავალ ქვეყანაში განიხილებოდა 

ავტორიტეტულ პიროვნებად. მან გადა-

წყვიტა, რომ გადარჩენისთვის ბრძოლა 

გაეძლიერებინა და პრინც ალბერტ I-ის 

იდეა საერთაშორისო პოლიციის ორგანი-

ზაციის შექმნის შესახებ რეალობად ექ-

ცია. კრიმინალური პოლიციის მეორე სა-

ერთაშორისო კონგრესში მონაწილეობის 

მისაღებად მან სხვადასხვა ქვეყნის პო-

ლიციის უფროსებს სამჯერ მეტი მოწვევა 

გაუგზავნა და იწვევდა მათ 1923 წლის 

სექტემბერში ავსტრიის დედაქალაქში. 

იდეის დამაჯერებლობისათვის შობერმა 

საკითხში ჩართო 1914 წლის კონგრესის 

ვეტერანი მონაწილე დრეზდენის პოლი-

ციის უფროსის მრჩეველი რობერტ ჰაინ-

დსი, რომელმაც ასევე ხელი მოაწერა პო-

ლიციის უფროსების მოსაწვევებს. მოსა-

წვევები გაეგზავნა ნაკლებად მნიშვნე-

ლოვანი ქვეყნების პოლიციის უფრო-

სებსაც. 

1923 წლის 3 სექტემბერს, ორშაბათ 

დღეს საბოლოოდ 138 ქვეყანაში გაგზა-

ვნილი მოსაწვევბიდან მხოლოდ 17 ქვეყ-

ნის 67 დელეგატი გამოცხადდა ვენაში 

[8].  

                                                
21  პატარა იუგოსლავია _ იტალიასა და ავსტრიას 

შორის მოქცეული ტერიტორიის 1/8. 

მაშინ ესეც კი მნიშვნელოვანი მოვ-

ლენა იყო, რადგან დასავლეთ ევროპიდან 

წარმოდგენილი იყო ძირითადი ბირთვი, 

მათ შორის _ ავსტრია, ბელგია, საფრან-

გეთი, გერმანია, საბერძნეთი, იტალია, 

ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუმინეთი, 

საფრანგეთი, შვედეთი, შვეიცარია, იუ-

გოსლავია და პატარა ფიუმე22.  

ასევე სხვა კონტინენტების წარმომა-

დგენლები _ ეგვიპტე, ჩინეთი, ამერიკის 

შეერთებული შტატები. ამ კონგრესში 

მონაწილეობას არ იღებდა მონაკო. გაერ-

თიანებული სამეფოს დელეგატები კონგ-

რესს არ დაესწრნენ. ისინი თავს თვლიდ-

ნენ საუკეთესო პოლიციად და არ მიიჩ-

ნევდნენ აუცილებლობად მოლაპარაკე-

ბების მაგიდასთან ერთად ბევრი უცხო-

ელის ყოფნას. 

კონგრესს უდავო წარმატება ჰქონდა. 

დასრულდა 5-დღიანი ცხარე დებატების 

შემდეგ და მიღებული გადაწყვეტილე-

ბით ავსტრიის მთავრობის დაფინანსე-

ბით ვენაში შეიქმნა საერთაშორისო კრი-

მინალური პოლიციის კომისია (ICPC _ 

International Criminal Police Commission), 

რომლის პრეზიდენტად არჩეული იქნა 

შობერი და გენერალური მდივნად და-

ნიშნული იქნა ავსტრიის პოლიციის კო-

მისარი, დოქტორი ოსკარ დრესლერი. 

დაიგეგმა, რომ ყოველ წელს ხელშემკვ-

რელი ქვეყნების დედაქალაქებში ჩატა-

რებულიყო კონგრესი23.  

1923 წლის 7 სექტემბერს ჩამოყალი-

ბებული საერთაშორისო კრიმინალური 

პოლიციის კომისიის (ICPC) ადმინისტ-

რაციული პერსონალი დაკომპლექტებუ-

ლი იქნა ავსტრიელებისაგან. 

მომდევნო პერიოდში საერთაშორი-

სო კრიმინალური პოლიციის კომისია 

(ICPC _ International Criminal Police Com-

mission) განვითარების გზას დაადგა და 

დღეს ეს ორგანიზაცია გვევლინება საერ-

                                                
22 აღნიშნულმა ქვეყანამ რამდენიმე კვირაში არსე-

ბობა შეწყვიტა, ვინაიდან შეუერთდა იტალიას. 
23 აღსანიშნავია, რომ  მხოლოდ 1946 წელს მოიპოვა 

ორგანიზაციამ თავისი ამჟამინდელი სახელი _ „ინ-

ტერპოლი“, „საერთაშორისო პოლიციის ორგანიზა-

ციის“ შემცირებული ფორმა, ხოლო 1956 წელს მისი 

სრული სახელი შეიცვალა და ეწოდა _ „კრიმინა-

ლური პოლიციის საერთაშორისო ორგანიზაცია" 

(IOOC). 
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თაშორისო კრიმინალური პოლიციის 

ორგანიზაცია INTERPOL-ის სახელწოდე-

ბით, რომლის საქმიანობის ძირითად 

ფუნქციას და ამოცანას წარმოადგენს შე-

ურიგებელი ბრძოლა კრიმინალის წინა-

აღმდეგ და ქვეყნების ეროვნულ საპო-

ლიციო დანაყოფებს შორის სწრაფი და 

შეუფერხებელი კომუნიკაცია. 

ინტერპოლის საქმიანობა საკმაოდ 

მრავალმხრივი და მრავალფეროვანია. 

იგი ეყრდნობა როგორც საერთაშორისო 

წყაროებიდან მოპოვებულ, ისე შიდა 

ეროვნულ დონეზე დამუშავებულ ინფო-

რმაციას, რომლის ანალიზის შედეგადაც 

იქმნება საერთაშორისო დანაშაულთან 

ბრძოლის საქმეში არსებითად მნიშვნე-

ლოვანი საინფორმაციო ბაზები. თანამე-

დროვეობისათვის დამახასიათებელმა 

ორგანიზებული დანაშაულის მომრავ-

ლებამ ინტერპოლის საქმიანობის არეა-

ლი და მასშტაბები მნიშვნელოვანწილად 

გააფართოვა და ტრანსნაციონალური ხა-

სიათი შესძინა.  

შესაბამისად, მასთან ბრძოლის გა-

ძლიერების საჭიროება გაიზარდა, რაც 

მხოლოდ შიდასახელმწიფოებრივ დონე-

ზე პრაქტიკულად შეუძლებელია. სწო-

რედ აღნიშნულმა ობიექტურმა გარემო-

ებებმა განაპირობა სხვადასხვა ქვეყნის 

სამართალდამცავ ორგანოთა ერთობლი-

ვი, კოორდინირებული საქმიანობა და 

ინტერპოლის ქსელის აქტიურად გამოყე-

ნება. 

 

გიორგი ნიქაბაძე 
 

საერთაშორისო კრიმინალური პოლიციის ორგანიზაცია - ინტერპოლის ისტორიულ-

სამართლებრივი საფუძვლები 
 

რეზიუმე 
 

საერთაშორისო კრიმინალური პოლიციის ორგანიზაცია - ინტერპოლის საქმია-

ნობა თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან აქტუალურ მნიშვნელოვან საკითხს წარმო-

ადგენს. ინტერპოლი თავისი საქმიანობის ფარგლებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

როგორც საერთაშორისო დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში, ასევე ადგილობრივ დონეზე 

კრიმინალთან ბრძოლის მექანიზმის გაძლიერების მიმართულებით. სწორედ აღ-

ნიშნული ორგანიზაციის ფორმატში, სხვადასხვა ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებს 

ერთმანეთთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა გააჩნიათ იმის მიუხედავად, აქვთ თუ 

არა მათ ქვეყნებს ერთმანეთთან დიპლომატიური კავშირები.  

საერთაშორისო კრიმინალური პოლიციის ორგანიზაცია - ინტერპოლი დღეს-

დღეობითაც მსოფლიოში ამ მიმართულებით ფლაგმანს წარმოადგენს და ეს უდავოა. 

პოლიციის კავშირით იქმნება უსაფრთხო სამყარო - ეს არის ამ სწორად აწყობილი 

ორგანიზაციის ხედვა, რაც განაპირობებს მის ლიდერობას. თუმცა ორგანიზაციის მიერ 

გაცხადებულ მისიას - დანაშაულის პრევენცია და კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა 

გაძლიერებული თანამშრომლობისა და ინოვაციების დანერგვის გზით, რა თქმა უნდა, 

დიდი წვლილი შეაქვს ორგანიზაციის ერთპიროვნულ ლიდერობაში. 

 

GIORGI NIQABADZE 
 

INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION - INTERPOL'S 
HISTORICAL-LEGAL BASES 

 

Summary 
 

International Criminal Police Organization - Interpol's activity is a very important 
issue in the modern world. Interpol plays an important role in the fight against 
international crime, as well as strengthening the mechanism of fighting against criminals 
at the local level. 

In the format of this organization, the law enforcement agencies of different 
countries have the opportunity to cooperate with each other regardless of whether their 
countries have diplomatic relations.  
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International Criminal Police Organization - Interpol nowadays is a flagship in the 
world in this direction and this is undeniable. The safety of the world is created by the 
union of the police - this is the vision of the correctly organized organization that leads to 
its leadership. However, the mission announced by the organization - Prevention of 
crime and fight against crime by introducing enhanced collaboration and innovation – of 
course makes a great contribution to the organization's leadership. 
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 ზურაბ ბოლქვაძე 

წარმოადგინა პროფ. ივანე მინდაძემ 
 

დავალება-აქტივობები უცხოური (გერმანული) ენის 

მულტიმედიის საშუალებით სწავლებისათვის 

 
დღესდღეობით უცხოური ენის სწა-

ვლების ავთენტურობასთან დაკავშირე-

ბით, უფრო ხშირად გამოიყენება ტერმი-

ნები „დავალება“ და „აქტივობა“, ვიდრე 

ტერმინი „სავარჯიშო“, რომელიც ამჟა-

მად ასოცირდება ინგლისურ სიტყვასთან 

„drill“, ანუ მექანიკური ხასიათის სავარ-

ჯიშოსთან, რომელიც მხოლოდ დამახსო-

ვრებაზეა ორიენტირებული და არ უწ-

ყობს ხელს მაღალი დონის კოგნიტური 

სტრატეგიების გამოყენებას.  

სამაგიეროდ, დავალებაზე დაფუძნე-

ბული სწავლება (aufgabenorientiertes ler-

nen) არის სწავლება, რომელიც ცხოვრე-

ბისეული, პრაქტიკული მნიშვნელობის 

მქონე დავალებებს ეფუძნება, მაგალი-

თად, „შეავსე სავიზო ანკეტა“, „მოუყევი 

შენ გერმანელ მეგობარს შენი უნივერსი-

ტეტის შესახებ“ და ა.შ. [1. 11].  

ამავდროულად დავალებებზე და-

ფუძნებული სწავლება დაუშვებს ისეთი 

წინასაკომუნიკაციო სავარჯიშოების გა-

მოყენებას, რომელსაც საბოლოო ჯამში 

მივყავართ კომუნიკაციამდე (მაგ., ისეთი 

ლექსიკის ან/და გრამატიკული ფორმე-

ბის/სტრუქტურების სწავლებას, რომე-

ლიც ამ დავალების შესასრულებლად გა-

მოგვადგება). 

მულტიმედიაში იგულისხმება თანა-

მედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც სა-

შუალებას იძლევა ერთდროულად გამო-

ვიყენოთ წერილობითი (ბეჭდური) ტექს-

ტი, აუდიოჩანაწერი, სურათი, ვიდეოჩა-

ნაწერი, ანიმაცია, ლექსიკონი, ენციკლო-

პედია, მუსიკა და ა.შ. მულტიმედიაში 

შედის ის ტექნიკური საშუალებები, პრო-

გრამული უზრუნველყოფა და ინფორ-

მაციის მატარებლები, რომლებიც ამას შე-

საძლებელს ხდის [2. 5]. 

რეკომენდირებული დავალება-აქტი-

ვობები. ენის სწავლების ფონეტიკური ას-

პექტისათვის აუცილებელია ტექნიკური 

საშუალებების გამოყენება, რადგან ამის 

გარეშე მოსწავლეებს მისაბაძ მოდელად 

მხოლოდ მათი მასწავლებელი ეყო-

ლებათ, რომელსაც შესაძლოა სანიმუშო 

წარმოთქმა არ ჰქონდეს. მულტიმედია ამ 

მიზნით უმჯობესია, ვიდრე მაგნიტოფო-

ნი, ვინაიდან ის, ბგერის გარდა, მოიცავს 

ტექსტს, სურათებს ან/და ვიდეოს. ასევე, 

ჩანაწერის გადახვევა (განმეორებითი გა-

მოყენებისთვის) უფრო ადვილად და 

სწრაფად ხდება. წარმოთქმის გასაუმჯო-

ბესებლად უაღრესად სასარგებლოა ისე-

თი პროგრამული უზრუნველყოფა, რო-

მელიც ადარებს მოსწავლის წარმოთქმას 

შემოთავაზებულ მოდელს და აფასებს, 

თუ რამდენად უახლოვდება მოსწავლის 

წარმოთქმა მოდელს. თუ მოსწავლემ მი-

აღწია 80-90% მსგავსებას, ამოცანა შესრუ-

ლებულია. იქამდის მოსწავლე მრავალ-

ჯერ იმეორებს სამოდელო გამონათქვამს 

და ცდილობს დახვეწოს თავისი წარ-

მოთქმა. წარმოთქმის ასეთი ობიექტური 

შეფასება მხოლოდ მულტიმედიის საშუ-

ალებით არის შესაძლებელი. 

მულტიმედიას შეუძლია გახადოს 

გრამატიკის შესწავლა ნაკლებად სტრე-

სული და მოსაწყენი. ინტერნეტზე არსე-

ბობს ე.წ. „ტუტორიალები“ (მთელი გაკ-

ვეთილები, მასალის ახსნითა და გავარ-

ჯიშებით), რომელიც სასარგებლოა იმ 

მოსწავლეებისთვის, ვინც ან გამოტოვეს 

სათანადო გაკვეთილი ან კარგად ვერ 

გაიგეს მასალა. კომპიუტერული გრამა-

ტიკული და ლექსიკური სავარჯიშოები 

ინდივიდუალურად აფასებენ მოსწავლე-

ებს, ამიტომ მათი შეცდომების შესახებ 

მხოლოდ კომპიუტერმა „იცის“ – ამგვა-

რად მოსწავლეები სძლებენ მორცხვობას 

და შეცდომის საჯაროდ დაშვების შიშს. 

დამოუკიდებლად მულტიმედიის გამო-

ყენებით მუშაობისას მოსწავლეს შეუძ-

ლია იმდენჯერ გაიმეოროს დავალება, 
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რამდენჯერაც მისთვის საჭიროა დასა-

მახსოვრებლად (თანაც მიწოდებული წი-

ნადადებების თანმიმდევრობა განსხვავე-

ბული იქნება, ისე რომ მხოლოდ მექა-

ნიკური დამახსოვრება მოსწავლეს დი-

დად არ დაეხმარება), რაც კლასში შეუძ-

ლებელია.  

კომპიუტერი არასდროს დაიღლება 

და უკუკავშირს (ინფორმაციას, სწორია 

პასუხი თუ არა და რატომ) ყოველთვის 

გაღიზიანების გარეშე მიაწოდებს მოსწავ-

ლეს [3]. 

ადრე მასწავლებლები ყოველთვის 

უჩივოდნენ მოსასმენი მასალების სიმწი-

რეს, ახლა კი ინტერნეტზე (განსაკუთრე-

ბით, იუთიუბზე) ზღვა უცხოენობრივი 

მოსასმენი მასალაა განთავსებული – ავ-

თენტიკური და სასწავლო, წმინდა აუ-

დიო და აუდიო-ვიდეო, სხვადასხვა ჟან-

რი: კლიპები, ახალი ამბები, დოკუმენ-

ტური და მხატვრული ფილმები და ა.შ. 

მასწავლებელს შეუძლია თვითონ შეიმუ-

შაოს მოსმენილის შინაარსის გაგების აქ-

ტივობები (გერმანულ ენასთან დაკავში-

რებით) შემდეგი პროგრამული უზრუნ-

ველყოფის გამოყენებით: 

 http://www.goethe.de/z/50/uebungen/dei

ndex.htm  

 http://www.hueber.de/elka/index.asp?e=*

,348629  

 http://www.lingofox.de/de/software.htm  

მოსწავლეები ადრე უჩოიდნენ ხოლ-

მე შესასწავლ ენაზე სასაუბრო პრაქტიკის 

შესაძლებლობის სიმწირეს, რომელსაც 

ხშირად ბრალი ედებოდა საუბრის უნარ-

ჩვევების განუვითარებლობაში. ამჟამად 

სხვადასხვა ტელეფონის მაგვარი პროგ-

რამის საშუალებით (სკაიპი, მესენჯერი, 

ვოტსაპი და ა.შ.) მათ შეუძლიათ სოცია-

ლურ ქსელებში მოპოვებულ „მეგობრებს“ 

(მათ შორის, მოცემული ენის მატარებელ 

ადამიანებს) ესაუბრონ შესასწავლ ენაზე. 

იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც საჯაროდ 

გამოსვლის ეშენიათ, შეუძლიათ საკუ-

თარი მონოლოგური მეტყველება ჩაწე-

რონ მობილური ტელეფონის საშუალე-

ბით და ასე წარუდგინონ კლასს გამოსვ-

ლის დახვეწილი ვერსია (რამდენიმეჯერ 

შეუძლიათ ჩანაწერის გაკეთება, სანამ არ 

მოეწონებათ ჩანაწერი). 

კითხვისას ტექსტის გასაგებად მნი-

შვნელოვანია არა მხოლოდ მასში გამო-

ყენებული ლექსიკური და გრამატიკული 

მასალის ცოდნა, არამედ ე.წ. ფონური 

ცოდნა – ტექსტის შინაარსის შესახებ 

მოსწავლის გონებაში არსებული ინფორ-

მაცია. მაგალითად, თუ ტექსტი ქიმიას 

ეხება, მის გასაგებად მნიშვნელოვანია, 

თუ მოსწავლის მიერ ქიმიის ცოდნა ამის-

თვის საკმარისია. ამ კუთხით მულტიმე-

დიის საშუალებით ტექსტის კითხვისას 

მოსწავლეს უაღრესად დაეხმარება ჰი-

პერმედიაში [4. 141] მისაწვდომი არა მარ-

ტო ლექსიკონები, არამედ ენციკლოპე-

დიებიც. ისინი შეავსებენ იმ თეთრ ლა-

ქებს, რომლებიც არსებობს მოსწავლის 

ცოდნაში და დაეხმარებიან მას ტექსტის 

გაგების მიღწევაში.   

წერის სწავლებისას ელექტრონული 

ფოსტა და სოციალური ქსელები ეხმარე-

ბა მოსწავლეებს უცხოური ენა ავთენტუ-

რად გამოიყენონ – რეალური კომუნიკა-

ციის მიზნით.  

გარდა ამისა, კომპიუტერის გამოყე-

ნებით ესეს დაწერისას ადვილდება ტექს-

ტის რედაქტირება: მრავალჯერადი გა-

დაწერის ნაცვლად, რომელიც მოსწავ-

ლეებს სასტიკად ეზარებათ, მათ წამებში 

შეუძლიათ სიტყვის ჩასმა-ამოშლა და წი-

ნადადებების და მთელი აბზაცების გა-

დაადგილება დაკოპირება-გადატანის 

ფუნქციის გამოყენებით. 

მეთოდი. იმისათვის, რომ ეფექტუ-

რად ვასწავლოთ უცხოური (კერძოდ, 

გერმანული) ენა მულტიმედიის გამოყე-

ნებით, აუცილებელია ის გამოვიყენოთ 

ენის სწავლების იმ ასპექტთან დაკავ-

შირებით, რომლის სწავლებისასაც მულ-

ტიმედია მაქსიმალურად ეფექტურია.  

მართალია, ლიტერატურის ანალიზ-

მა ცხადყო, რომ ენის სწავლების ნების-

მიერი ასპექტისთვის მულტიმედიას გარ-

კვეული უპირატესობები აქვს, ამ ასპექ-

ტებთან დაკავშირებით მულტიმედიის 

როლის აღქმის მოსწავლეებისა და მას-

წავლებლების მიერ გასარკვევად ჩავატა-

რეთ რაოდენობრივი კვლევა (გამოკითხ-

ვა ანკეტირების საშუალებით) სამი უმაღ-

ლესი სასწავლებლის 30 მასწავლებელ-

თან და 100 სტუდენტთან (მონაწილეობა 

ნებაყოფლობითი და ანონიმური იყო; 

http://www.goethe.de/z/50/uebungen/deindex.htm
http://www.goethe.de/z/50/uebungen/deindex.htm
http://www.hueber.de/elka/index.asp?e=*,348629
http://www.hueber.de/elka/index.asp?e=*,348629
http://www.lingofox.de/de/software.htm
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კვლევის ეთიკურობის მოთხოვნით, სას-

წავლებლებს არ ვასახელებთ).  

ანკეტა-კითხვარი მოითხოვდა რეს-

პოდენტებისგან შეეფასებინათ ენის სწავ-

ლების სათანადო ასპექტი ხუთქულიანი 

ლიკერტის სკალის მიხედვით:  

1. – სრულიად არ ვიზიარებ;  

2. – მაინცდამაინც არ ვიზიარებ; 

3. – მკაფიო შეხედულება არა მაქვს 

მოცემულ საკითხთან დაკავშირე-

ბით; 

4. – მეტ-ნაკლებად ვიზიარებ;  

5. – მთლიანად ვიზიარებ.  

4-ის ტოლი ან მეტი საშუალო შე-

დეგი ნიშნავს, რომ მოსწავლეები მოცე-

მულ აზრს იზიარებენ. მიღებული შედე-

გები წარმოდგენილია ქვემოთ მოტანილ 

ცხრილში. 

 

 

დებულება / საშუალო შეფასება (5 ქულიდან) 

 

 

მასწავლებლები 

 

სტუდენტები 

1. ჩემი აზრით, მულტიმედია უნდა გამოიყენებოდეს 

გერმანული ენის სწავლების ყველა ასპექტთან 

დაკავშირებით 

3,5 4,6 

2. მულტიმედია ეფექტურია წარმოთმის სწავლებისას 3,6 4,1 

3. მულტიმედია ეფექტურია ლექსიკის სწავლებისას. 3,8 4,3 

4. მულტიმედია ეფექტურია გრამატიკის სწავლებისას. 3,7 4,2 

5. მულტიმედია ეფექტურია მოსმენის უნარ-ჩვევების 

განვითარებისას 

4,2 4,8 

6. 6. მულტიმედია ეფექტურია საუბრის უნარ-

ჩვევების განვითარებისას 

3,3 4,4 

7. მულტიმედია ეფექტურია კითხვის უნარ-ჩვევების 

განვითარებისას 

3,5 4,3 

8. მულტიმედია ეფექტურია წერის  უნარ-ჩვევების 

განვითარებისას. 

3,3 4.1 

 

როგორც ვხედავთ, გერმანული ენის 

მასწავლებლების აზრი განსხვავდება ამ 

ენის შემსწავლელი სტუდენტების აზ-

რისგან. მასწავლებელთა აზრი გაყოფი-

ლია. ზოგი თვილის, რომ მულტიმედიის 

გამოყენება სასარგებლოა, ზოგს გარკვეუ-

ლი აზი არა აქვს, ზოგს (20%-მდე) კი მი-

სი გამოყენება სასარგებლოდ არ მიაჩნია. 

მხოლოდ მოსმენის სწავლებასთან დაკავ-

შირებით მასწავლებლებმა დადებითი 

აზრი გამოთვეს.  

აქედან გასაკეთებელი აზრია, რომ 

მასწავლებლებმა ტრენინგები უნდა გაია-

რონ, რომ დაინახონ მულტიმედიის პო-

ტენციალი და ისწავლონ მისი ეფექტური 

გამოყენება. სტუდენტების აზრი ერთხ-

მად დადებითია (რესპოდენტთა 20%-

მდე გაურკვეველი აზრი აქვთ, უარყო-

ფითი აზრი არავის არ გამოუთქვამს). 

ყველაზე მეტად სტუდენტები აფასებენ 

მულტიმედიის გამოყენებას მოსმენის 

უნარ-ჩვევებთან დაკავშირებით – ამაში 

მათი აზრი მასწავლებლებს ემთხვევათ. 

ლიტერატურის ანალიზი ადასტუ-

რებს უცხოური (გერმანული) ენის სწავ-

ლებისას მულტიმედიის გამოყენების სა-

რგებლიანობას. სტუდენტებიც, როგორც 

ჩვენმა კვლევამ დაადასტურა, ამავე აზრ-

ზე არიან. ამდენად, აუცილებელია მას-

წავლებლებმა აღიარონ მულტიმედიის 

გამოყენების საჭიროება და უფრო ღრმად 

შეისწავლონ მისი ეფექტური გამოყენე-

ბის გზები. 
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ზურაბ ბოლქვაძე 
 

დავალება-აქტივობები უცხოური (გერმანული) ენის მულტიმედიის საშუალებით 

სწავლებისათვის 
 

რეზიუმე 
 

მულტიმედიაში იგულისხმება თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც 

საშუალებას იძლევა ერთდროულად გამოვიყენოთ წერილობითი (ბეჭდური) ტექსტი, 

აუდიოჩანაწერი, სურათი, ვიდეოჩანაწერი, ანიმაცია, ლექსიკონი, ენციკლოპედია, 

მუსიკა და ა.შ. მულტიმედიაში შედის ის ტექნიკური საშუალებები, პროგრამული 

უზრუნველყოფა და ინფორმაციის მატარებლები, რომლებიც ამას შესაძლებელს ხდის. 

სტატიაში განხილულია ის დავალება-აქტივობები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას უცხოური (გერმანული) ენის სწავლებისას, და მათი უპირატესობები. 

წარმოდგენილია რაოდენობრივი კვლევა (ანკეტირება), რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო 30 მასწავლებელმა და 100 სტუდენტმა. გაკეთებულია დასკვნა, რომ 

მასწავლებლებმა ტრენინგები უნდა გაიარონ, რათა გაეცნონ მულტიმედიის 

გამოყენების უპირატესობებს და დაეუფლონ მისი გამოყენების მეთოდებს, რადგან 

სტუდენტებს ვერ წარმოუდგენიათ ენის სწავლა მულტიმედიის გარეშე. 

 

ZURAB BOLKVADZE  
 

TASKS AND ACTIVITIES FOR FOREIGN LANGUAGE TEACHING VIA 
MULTIMEDIA 

 

Summary 
 

By multimedia contemporary technologies are meant that enable to simultaneously 
use a written (printed) text, audio-recordings, pictures, video-recordings, animation, 
dictionaries, encyclopedias, music, etc. Multimedia involve the technical equipment, 
software and information carriers that provide such a possibility. In the article the tasks 
and activities are presented that can be used for teaching a foreign (German) language, as 
well as the advantages of multimedia application. Results of a quantitative study 
(questionnaire) are presented, in which 30 university teachers and 100 students took part. 
Conclusion is made that teachers need to take part in trainings, in order to be better 
acquainted with the advantages of multimedia and to be able to use them effectively, as 
students cannot imagine learning a foreign language without the application of 
multimedia. 
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1. Biebinghouser, Katrin, Zibelius, Marja & Schmidt, Torben. (2012). Aufgaben 2.0: 
Konzepte, Materialien und Methoden für das Fremdsprachenlehren und lernen mit 
digitalen Medien. Tübingen: Narr Verlag.  
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 შოთა მალაზონია 

წარმოადგინა პროფ. ავთანდილ სონღულაშვილმა 
 

ახალი დროის მსოფლიო ისტორიის აქტუალური 

პრობლემები XIX საუკუნის  ქართული პერიოდული 

პრესის ფურცლებზე 

 
პროგრესული ქართული საზოგა-

დოებრივი აზრის წარმომადგენლები მუ-

დამ დიდ ინტერესს იჩენდნენ უცხოეთის 

ქვეყნების საშინაო ცხოვრებისა და საერ-

თაშორისო  ურთიერთობათა  საკითხები-

სადმი.  

ჯერ კიდევ XVIII საუკუნის დამლევ-

სა და XIX საუკუნის პირველ ნახევარში 

მოწინავე ქართველი ინტელიგენცია ყუ-

რადღებით აკვირდებოდა უცხოეთის 

ქვეყნების პოლიტიკურ ვითარებას და 

საერთაშორისო ურთიერთობების დიდ-

მნიშვნელოვან მოვლენებს. ამ  მოწინავე 

ქართველთა  შორის პირველ რიგში უნდა 

დავასახელეთ ვახუშტი ბატონიშვილი, 

სოლომონ რაზმაძე, სოლომონ დოდაშვი-

ლი, ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ფილადელ-

ფოს კიკნაძე, თეიმურაზ ბატონიშვილი  

და სხვ. 

ახალი დროის მსოფლიო ისტორიის 

აქტუალური პრობლემებისადმი დაინ-

ტერესება საქართველოში განსაკუთრე-

ბით გააქტიურდა XIX საუკუნის 60-იანი 

წლებიდან, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში სა-

მოღვაწეო ასპარეზზე გამოვიდნენ ქართ-

ველი სამოციანელები: ილია ჭავჭავაძე, 

აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, სერგი 

მესხი, გიორგი წერეთელი, კირილე 

ლორთქიფანიძე, იაკობ გოგებაშვილი, 

დიმიტრი მიქელაძე და სხვები. ისინი 

მთელი სერიოზულობით სწავლობდნენ 

ევროპისა და მსოფლიოს სხვა კონტინენ-

ტთა ქვეყნების ახალი ისტორიის საკვან-

ძო პრობლემებს და თავიანთ მოსაზრე-

ბებს ქართული პრესის ორგანოების მეშ-

ვეობით აწვდიდნენ მკითხველ საზოგა-

დოებას. სამოციანელები განსაკუთრებით 

აქტიურად  თანამშრომლობდნენ გაზეთ 

„დროებაში“, რომელიც იმ დროს ერთად-

ერთი ძირითადი პოლიტიკურ-ლიტერა-

ტურული ქართული პერიოდული ორგა-

ნო იყო. ახალი დროის მსოფლიო ისტო-

რიის აქტუალური პრობლემებისადმი სა-

მოციანელთა დაინტერესებას რამდენიმე 

ფაქტორი განაპირობებდა: 

1) 60-იანი წლების მოწინავე ქართვე-

ლი ახალგაზრდობის რიგებში შეინიშნე-

ბოდა გაძლიერებული ინტერესი ისტო-

რიის აქტუალური პრობლემებისადმი; 

სამოციანელებს კარგად ესმოდათ ისტო-

რიის გამოცდილების დიდი როლი ქვეყ-

ნის პროგრესის საქმეში. მათი წინამძღო-

ლი ილია ჭავჭავაძე წერდა: „ისტორია 

იმითია დიდი, რომ გვიჩვენებს წინაპარ-

თა ცდომილებას, მასთანვე გვასწავლის 

ჭკვას, როგორ უნდა მოვიქცეთ... მთელი 

კაცობრიობის უწინდელი ცხოვრება სულ 

უსარგებლო იქნებოდა, თუ იმათი ცხო-

ვრებიდან ჩვენ სასარგებლოს არას გამო-

ვიტანთ.“ [1. 12].  

ისტორიული გამოცდილების დავიწ-

ყებასთან დაკავშირებით ასევე ძალიან 

მნიშვნელოვანია დიდი ილიას სიტყვები: 

„არ ვიცით სხვა როგორ ჰფიქრობს და 

ჩვენ კი ასე გვგონია, რომ ერის დაცემა და 

გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი თა-

ვის საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივი-

წყებს...“ [2].  

სამოციანელთა ბრწყინვალე წარმო-

მადგენელი ნიკო ნიკოლაძეს სურდა მსო-

ფლიო ისტორიის  განვითარების ზოგა-

დი კანონზომიერება დაედგინა და საკუ-

თარი ქვეყნის  განვითარების უკეთესი 

გზა მოენახა [3. 17]. 

სერგეი მესხს, ილია ჭავჭავაძის და 

ნიკო ნიკოლაძის მსგავსად, კარგად ესმო-

და ისტორიული გამოცდილების დიდი 

როლი ქვეყნის უკეთესი მომავლის გათ-

ვალისწინების საქმეში. ამიტომაც წერდა 

იგი: „რა ხალხსაც თავის წარსულ, ისტო-

რიულ ცხოვრებასთან, ე.ი. იმასთან, რაც 

ღირშესანიშნავია ამ ცხოვრებაში, კავში-

რი გაუწყვეტია, ის ხალხი მომავალში 

წარმატება არ უნდა მოელოდეს.“ [4] 

ქართველი სამოციანელები, რომლე-

ბიც გაზეთ „დროებაში“ თანამშრომლობ-
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დნენ მარტო მშობლიური ქვეყნის ისტო-

რიის ჩარჩოებით არ იფარგლებოდნენ. 

როგორც პროფესორი ვარლამ დონაძე აღ-

ნიშნავდა: „ისინი არასდროს არ განიხი-

ლავდნენ საქართველოს ისტორიის სა-

ჭირბოროტო პრობლემებს, ერთიანი მსო-

ფლიო ისტორიული პროცესებიდან მო-

წყვეტილად...“ [5].   

გაზეთი „დროება“ მშობლიური ის-

ტორიის პარალელურად ეხებოდა საერ-

თაშორისო ურთიერთობებსა და ახალი 

დროის მსოფლიო ისტორიის საკვანძო 

საკითხებს. „ამ პროცესების გაშუქებით, 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ზოგი-

ერთი სახელმწიფოს წარსული ისტორიის 

გამომზეურებით და მშობლიური ქვეყ-

ნის ისტორიული განვითარებასთან შე-

დარებით გაზეთს ქართველი ხალხისთ-

ვის სასარგებლო დასკვნა გამოჰქონდა...“ 

[6. 10]. 

2) საზღვარგარეთის ქვეყნების საში-

ნაო და საგარეო პოლიტიკისადმი ყურა-

დღების მიქცევა მეფის რუსეთის კოლო-

ნიური პოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძო-

ლის ერთ-ერთი ხერხიც იყო; სამოციანე-

ლებს არ შეეძლოთ აშკარად გამოეთქვათ 

თავისი გულისნადები მშობლიური ქვეყ-

ნის მძიმე მდგომარეობის გამო. საზღ-

ვარგარეთის ქვეყნების ახალი ისტორიის 

გაშუქებისას კი ქართული პერიოდული 

პრესა უფრო თავისუფალი იყო. „შეეძლო 

შედარებით თამამად დაეგმო და ნიღაბი 

ჩამოეხადა ყოველგვარი ანტიხალხური 

და რეაქციული შეხედულებებისათვის, 

გამოქომაგებოდა ყოველგვარ პროგრე-

სულ აქციას, მხარი დაეჭირა ჩაგრულ 

ხალხთა ეროვნულ-განმათავისუფლებე-

ლი მოძრაობისათვის, ქება შეესხა  ხალხ-

თა უკეთესი მერმისისათვის მებრძოლი 

ადამიანებისათვის.“ [6. 11]. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა  

ქართული პერიოდული პრესა ხელს უწ-

ყობდა ქართველი ხალხის გათვითცნო-

ბიერებას და  განათლებას. აღვივებდა 

მათში ცხოველ ინტერესს სხვა ქვეყნების 

ხალხთა ცხოვრებისადმი. 

 

 

XIX საუკუნის  პირველი  ნახევრის ქართული პრესის მიერ  

საერთაშორისო საკითხების გაშუქება 
 

პირველი ქართული გაზეთი „საქარ-

თველოს გაზეთი“, შემდგომში „ქართუ-

ლი გაზეთი“ გამოვიდა 1819 წლის 8 

მარტს.  გაზეთს ჰქონდა განყოფილება _ 

„უცხო ქვეყნის ამბავი“.  საერთაშორისო 

ამბებს უმთავრესად გადმობეჭდილი იყო 

რუსული ოფიციალური პრესიდან _ 

„სანკტ-პეტერბურგისკიე ვედემოსტი“, 

„მოსკოვსკიე ვედემოსტი“, „სევერნაია 

პოჩტა“ და სხვა. მიუხედავად ამისა საერ-

თაშორისო ცხოვრების ამსახველი ინ-

ფორმაციის მიწოდება ქართველი მკითხ-

ველისათვის დადებითი მოვლენა იყო.  

1828-1832 წლებში გამოდიოდა ყო-

ველკვირეული გაზეთი „ტფილისის უწ-

ყებანი“. „ტფილისის უწყებანსაც“ ჰქონდა 

განყოფილება - „სამზღვარ გარეთნი ახა-

ლნი ამბავნი“. აქაც უმთავრესად იბეჭდე-

ბოდა რუსული ოფიციალური პრესიდან 

გადმობეჭდილი სტატიები.  

1832 წელს გამოვიდა პირველი ქარ-

თული ჟურნალი „სალიტრატურონი ნა-

წილნი ტფილისის უწყებათანი“. ჟურნა-

ლი იყო ლიტერატურული ხასიათის და 

ბუნებრივია საერთაშორისო საკითხებს 

არ ეხებოდა.  

1845-1846 წლებში  გამოდიოდა გა-

ზეთი „კავკასიის მხარეთა უწყებანი“, რო-

მელშიც მხოლოდ ოფიციალური ინფორ-

მაცია იბეჭდებოდა.  

1852-1853 წლებში გამოიცემოდა ყო-

ველთვიური სალიტერატურო ჟურნალი 

„ცისკარი“. ჟურნალის რედაქტორი იყო  

გიორგი ერისთავი, ამიტომ ამ ჟურნალს 

მეორენაირად  გიორგი ერისთავის „ცის-

კარს“ უწოდებენ.  

1857-1875 წლებში გამოდიოდა ყო-

ველთვიური სალიტერატურო ჟურნალი 

„ცისკარი“. ამ ჟურნალის რედაქტორი 

იყო ივანე კერესელიძე, ამიტომ ამ ჟურ-

ნალს ივანე კერესელიძის „ცისკარს“ უწო-

დებენ.  

როგორც გიორგი ერისთავის, ასევე 

ივანე კერესელიძის „ცისკარი“ იყო სალი-

ტერატურო ჟურნალი და არ ეხებოდა სა-

ერთაშორისო საკითხებს. 
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1863 წელს გამოვიდა ყოველთვიური 

სალიტერატურო ჟურნალი „საქართვე-

ლოს მოამბე“, რომელიც იყო ლიბერა-

ლურ-დემოკრატიული მიმართულების 

პირველი ქართული პერიოდული გამო-

ცემა საქართველოში. მისი რედაქტორი 

იყო ილია ჭავჭავაძე. მიუხედავათ იმისა, 

რომ ჟურნალი „საქართველოს მოამბე“ 

ლიტერატურული ხასიათის ჟურნალი 

იყო მასში მაინც დაიბეჭდა საერთაშორი-

სო ხასიათის წერილები [7. 240]. 

 

გაზეთი „დროება“ 1866-1885 წ.წ.  და მისი  რედაქტორები 
 

პირველი ქართული პოლიტიკური 

და ლიტერატურული გაზეთი „დროება“ 

გამოდიოდა 1866-1885 წლებში. როგორც 

სიმონ ხუნდაძე აღნიშნავდა, „დროება“ 

იყო პირველი ევროპული ხასიათის გა-

ზეთი ქართულ ენაზე, რომელსაც გარკვე-

ული პოლიტიკური  მსოფლმხედველობა  

ახასიათებდა  და ახალი თაობის  დემოკ-

რატიულ  მისწრაფებებს  ემსახურებოდა“ 

[8. 66].       

გაზეთ „დროების“ დაარსების იდეა 

ეკუთვნის ილია ჭავჭავაძე. ეს კარგად 

ჩანს  სტეფანე მელიქიშვილის  სიტყვაში, 

რომელიც წარმოთქვა „დროების“ 10 

წლისთავის აღსანიშნავ იუბილეზე: „პირ-

ველი ჰაზრი ამ გაზეთის გამოცემის ეკუ-

თვნის თ. ი. ჭავჭავაძეს, რომელმაც პირ-

ველად გამოთქვა ეს ჰაზრი „საქართვე-

ლოს მოამბის“ დახურვის შემდეგ“ [9].  

„დროების“ ჩამოყალიბების საკითხ-

ზე საინტერესო ცნობას გვაწვდის  აკაკი 

წერეთელი წერილში „როგორ დაარსდა 

ჩვენი გაზეთი“: „ამ ნახევარი საუკუნის 

წინეთ, როცა გაზეთის ხსენებაც არ ყოფი-

ლა ჩვენში, დიმიტრი ბაქრაძემ, ბესარიონ 

ღოღობერიძემ, ნიკოლოზ ღოღობერიძემ 

და ვახტანგ თულაშვილმა მოინდომეს 

სტამბის დაარსება და გაზეთის გამოცემა. 

ახალგაზრდა სტეფანე მელიქიშვილს გაა-

ტანეს ფულები და ვენიდან გამოიწერეს 

სტამბისათვის საჭირო ყოველგვარი სა-

ჭირო მანქანა. გამოიტანეს ნებართვა კვი-

რეულის გაზეთისა, მაგრამ განზრახუ-

ლის სისრულეში მოყვანა გაუჭირდათ: 

არ იცოდნენ, თუ როგორ უნდა მოევლოთ 

ან სტამბისა და ან გაზეთისათვის და 

მიტომაც მიმართეს პეტერბურგში მყოფს 

ახალგაზრდა სტუდენტს გიორგი წერე-

თელს... მიანება თავი უნივერსიტეტს, 

ჩამოვიდა თბილისში გიორგი წერეთელი 

და შეუდგა საქმეს.“ [10]. 

„დროების“ გაზეთ „დროების“ საგა-

მომცემლო საქმის თაოსნობა იკისრა სტე-

ფანე გრიგოლის ძე მელიქიშვილმა (1841-

1887), ხოლო გაზეთის პირველი რედაქ-

ტორი გახდა გიორგი ექვთიმეს ძე  წერე-

თელი (1842-1900).  

1863 წელს გიორგი წერეთელმა და 

სტეფანე მელიქიშვილმა კავკასიის მე-

ფისნაცვალს მიხელ ნიკოლოზის ძე რო-

მანოვს გაზეთ „დროების“ გამოცემის ნე-

ბართვის საკითხზე მიმართეს თხოვნით, 

რომელსაც თან ერთვოდა გაზეთის პროგ-

რამაც. პროგრამა შედგებოდა VII განყო-

ფილებისაგან. ჩვენთვის საინტერესოა II 

განყოფილება: 

„...II განყოფილება: მიმდინარე პო-

ლიტიკური ცნობები, გადმოღებული 

რუსული დროგამოშვებითი გამოცემები-

დან, ტელეგრამები.“ [11].  

1865 წლის 30 დეკემბერს კავკასიის 

მეფისნაცვლის მთავარი სამმართველო 

კავკასიის საცენზურო კომიტეტს გ. წე-

რეთლისათვის გაზეთ „დროების“ გამო-

ცემის ნებართვის მიცემას აუწყებდა [11]. 

სტეფანე მელიქიშვილი „დროების“ 

გამომცემელი იყო 1866-1883 წლებში 

(1872-1883 წლებში ს. მესხთან ერთად). 

სტეფანე მელიქიშვილის შემდეგ „დროე-

ბის“ გამოცემელი იყო კომერსანტი (პირ-

ველი გილდიის ვაჭარი), ქველმოქმედი, 

„ქართველთა შორის წერა-კითხვის  გამა-

ვრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი და მოამაგე გიორგი ქარ-

თველიშვილი [7. 257-258]. 

რაც შეეხება „დროების“ რედაქტო-

რებს, გაზეთის  არსებობის მანძილზე მი-

სი რედაქტორები იყვნენ: გიორგი წერე-

თელი (1866-1869), სერგეი მესხი (1869-

1873 და 1874-1883), კირილე ლორთქი-

ფანიძე (8.X.1873-3.X. 1874), ილია ჭავჭა-
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ვაძე (ს. მესხთან ერთად (1880-1881) და 

ივანე მაჩაბელი (1883-1885).  

გარდა ამისა, სხვადასხვა დროს (ამა 

თუ იმ მიზეზით)  მცირე ხნით დროების 

რედაქტორების მოვალეობას ასრულებდ-

ნენ ან ცალკეული ნომრების ნომრების 

გამოცემას ხელმძღვანელობდნენ ნიკო 

ნიკოლაძე, დავით (დათა) მიქელაძე, და-

ვით მესხი, იონა მეუნერგია [7. 257].  

გაზეთმა 1866 წლის 4 მარტიდან 

კვირაში ერთხელ, პარასკეობით  დაიწყო 

გამოსვლა. 1875-76 წლებში გაზეთი გამო-

დიოდა კვირაში სამჯერ, ხოლო 1877 

წლის აგვისტოდან – „დროება“ ყოველ-

დღიურია. „დროების“ პირველი ნომრი-

სათვის  საპროგრამო ტექსტი სტეფანე მე-

ლიქიშვილმა დაწერა [7. 248].  

გამომცემელი ასე განსაზღვრავდა 

გაზეთის დანიშნულებას საპროგრამო წე-

რილში: „ამ 1866 წლით ვიწყებთ ქართუ-

ლი გაზეთის გამოცემას, ჩვენს აზრში ეს 

წელიწადი დარჩება შესანიშნავ დროდ. 

ქართულ ენაზე გაზეთი სრულებით ახა-

ლი საქმეა და ყოველივე ამგვარი საქმე 

ნაბიჯის წინ გადადგმაა...“ [12].  

გაზეთ „დროებას“ პირველ ხანებში 

ძალიან უჭირდა. ივანე მაჩაბელი წერდა: 

„ორიოდე თავგამოდებული ლიტერატო-

რი შრომობდა მაშინ რედაქციაში და თი-

თქმის გაზეთის ყოველი სტრიქონი რე-

დაქციაში იყო დაწერილი... არსაიდან 

ახალი ამბავი, არსაიდან ხელმომწერლე-

ბი... მკითხველთა საზოგადოება თუ იყო 

სადმე, გულცივად ეპყრობოდა გაზეთს.“ 

[13].  

მიუხედავად ამისა, გაზეთის პირ-

ველმა რედაქტორმა გიორგი წერეთელმა 

უდიდესი ენერგია დახარჯა, რომ გაზე-

თი ფეხზე დაეყენებინა და ჯერ კიდევ 

მოუმზადებელი საზოგადოების ყურად-

ღება დაემსახურებინა. ამასთან დაკავში-

რებით  სერგეი მესხი წერდა: „გიორგი წე-

რეთლის მეცადინეობისა, ნიჭისა და სამ-

შობლოს საქმის სიყვარულს უნდა უმად-

ლოდეთ, თუ დღეს ჩვენი გაზეთი ცო-

ცხალია და თუ შემდეგშიც დღეგრძელო-

ბა მოელის“ [9]. 

გაზეთის შემდეგი რედაქტორი გახ-

და სერგეი მესხი, რომელმაც 1869 წლის 

20 ნოემბერს სათანადო განცხადებით მი-

მართა კავკასიის  საცენზურო კომიტეტს 

1870 წლიდან  გაზეთის რედაქტორობის 

თავის თავზე აღებასთან დაკავშირებით 

[14].  

საცენზურო კომიტეტმა მხოლოდ 

1870 წლის 19 მარტს დააკმაყოფილა ს. 

მესხის  თხოვნა [14]. ამ დროის მანძილზე 

(N16 დან N69-ის ჩათვლით) ის დროები-

თი რედაქტორი იყო და როგორც ოფიცი-

ალურმა რედაქტორმა გაზეთს 1870 წლის 

9 ოქტომბერს  (N70) მოაწერა ხელი.  

აკაკი წერეთელი სერგეი მესხზე 

წერდა: „სერგეი მესხი ზოგიერთებთან 

ერთად გამოვიდა სამოქმედო ასპარეზზე, 

გრძნობითა და სურვილით აღვსილი 

ახალგაზრდა ჭაბუკი გამოდის ცხოვრე-

ბის სარბიელზე და ჰხედავს, რომ მის წინ 

ორი გზა იშლება: ერთი საპირადო და მე-

ორე საზოგადო, პირველი უქადის მას კე-

თილღეობას, ყოველგვარ ხორციელ წარ-

მატებას, ამაღლებასა და დიდებას, მეორე 

კი ტანჯვას, სიღარიბეს, შიმშილ-წყურ-

ვილს, მაგრამ ის მაინც უკანასკნელს ირ-

ჩევს და საზოგადო გზას ადგება.“ [15]. 

სერგეი მესხი ენერგიულად შეუდგა 

„დროების“ რედაქტორობას. პირველ 

რიგში გარდაქმნა სარედაქციო მუშაობა. 

დაუკავშირდა საქართველოში, რუსეთსა 

და  ევროპის ქვეყნებში მცხოვრებ ყველა 

ქართველს, ვისაც ლიტერატურულ-პუბ-

ლიციტური ინტერსი გააჩნდა. საკუთარი 

კორესპონდენტები გაიჩინა როგორც სა-

ქართველოს რეგიონებში, ისე პეტერ-

ბურგში, მოსკოვში, ჟენევაში, პარიზსა და 

სხვაგან. გაიზარდა აგრეთვე გაზეთის გა-

ვრცელების არეალიც _ „დროება“ ვრცე-

ლდებოდა არა მარტო საქართველოში, 

არამედ რუსეთსა (მოსკოვი, პეტერბურ-

გი, კიევი, ოდესა, სტავროპოლი, ყაზანი 

და სხვ.) [7. 251]. 

1873 წელს აგვისტოში ს. მესხი პა-

რიზში გაემგზავრა, რათა გასცნობოდა 

ევროპას და უფრო სრულყოფილად მო-

ეთხრო მკითხველთათვის ევროპის ამ-

ბები. მან მრავალი ბრწყინვალე სტატია 

გამოუგზავნა რედაქციას. ს. მესხის საზღ-

ვარგარეთ ყოფნის პერიოდში „დროებას“ 

კირილე ლორთქიფანიძე რედაქტორობ-

და, ხოლო დროდადრო _ ნიკო ნიკოლაძე 

[16. 159]. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია სამო-

ციანელთა ერთ-ერთ თვალსაჩინო მეთა-
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ურის, ჟურნალისტის, პუბლიცისტის, 

კრიტიკოსის, პოლიტიკური და საზოგა-

დო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის (1843-

1928) მუშაობა გაზეთ „დროებაში“. ნიკო 

ნიკოლაძე 1870 მარტიდან გახდა გაზეთ 

„დროების“ თანამშრომლი. ს. მესხის საზ-

ღვარგარეთ ყოფნის პერიოდში დროდა-

დრო რედაქტორობდა გაზეთს, ხოლო 

1871 წლიდან სათავეში ჩაუდგა „დროე-

ბის“ ლიტერატურულ დამატებას ჟურ-

ნალ „კრებულს“, რომელშიც გამოაქვეყნა 

ბევრი საპროგრამო ხასიათის სტატია პო-

ლიტიკურ და ლიტერატურის საკითხებ-

ზე. წინასწარ უნდა აღვნიშნოთ ნიკო ნი-

კოლაძემ მრავალი წერილი მიუძღვნა 

გერმანიის გაერთიანების საკითხს.  

1877 წლის 11 ივნისიდან 1885 წლამ-

დე, ე.ი. გაზეთის დახურვამდე, „დროება“ 

ყოველდღიურად გამოდიოდა და ის იყო 

პირველი ყოველდღიური ქართული 

გაზეთი [7. 252]. 

1877 წელს ილია ჭავჭავაძემ დაარსა 

ყოველკვირეული გაზეთი „ივერია“, რო-

მელიც 1879 წელს ყოველთვიურ ორგა-

ნოდ გადაკეთდა. 1879 წლის ნოემბერში  

გაზეთ „დროებაში“ გამოქვეყნდა სერგეი 

მესხის წერილი _ „დროებისა და „ივერი-

ის“ შეერთებაზედ“ [17].  

1880 წელს „დროება“ და „ივერია“ 

შეერთდნენ. „დროება“ _ „ივერიის“ საერ-

თო რედაქტორობით არსებობამ  1882  

წლამდე გასტანა. 

1881 წლის მარტში იმპერატორ ალე-

ქსანდრე II-ის მკვლელობის გამო ცენზუ-

რის სიმკაცრემ უაღრესად მძაფრი ხასია-

თი მიიღო, რაც მთელი სიმძიმით „დროე-

ბასაც“ დაატყდა თავს. საცენზურო კომი-

ტეტი განსაკუთრებით მტრულად განეწ-

ყო სერგეი მესხისადმი. გაზეთის დახურ-

ვის საშიშროებამ სერგეი მესხი აიძულა 

უარი ეთქვა რედაქტორობაზე. ამასთანა-

ვე ჯანმრთელობაც საგრძნობლად შეერ-

ყა. ს. მესხის ავადმყოფობის გამო „დრო-

ების“ საქმეს ფაქტობრივად ივანე მაჩაბე-

ლი განაგებდა. 1883 წლის მაისის პირ-

ველ რიცხვებში ს. მესხმა სამუდამოდ 

დატოვა „დროების“ რედაქცია. ქართულ-

მა საზოგადოებამ სერგეი მესხს გამოსამშ-

ვიდებელი საღამო მოუწყო, სადაც მან 

წარმოთქვა სიტყვა, რომელშიც მოკლედ 

შეაფასა მისი „დროებაში“ მოღვაწეობა: 

,,...ორი რაიმეს თქმა თამამად შემიძლია 

და ამის თქმას მე, თავდაბალ კაცს, კვეხ-

ნად ვერავინ ჩამომართმევს. პირველი, 

რომ ერთგული ვიყავი იმ დიდი საქმის 

აღსრულებაში, რომელიც ვიკისრე და მე-

ორე, რომ ბოროტ განზრახვას, კერძო, პი-

როვნულ რაიმე მიზანს ჩემს სალიტერა-

ტორო მოღვაწეობაში არასოდეს არ ჰქო-

ნია ადგილი და ამ განზრახვით არასო-

დეს არ გადამიხვევია იმ გზიდამ, რომე-

ლიც მე, ჩემის სინდისისა და გაგებით, 

სწორ და ნამდვილ გზად მიმაჩნდა [7. 

256]. 

1883 წლის 21 ივლისს სერგეი მესხი 

გარდაიცვალა აბასთუმანში, დაკრძალეს 

სოფელ რიონში. გამოსათხოვარ სიტყვაში 

გიორგი წერეთელმა თქვა: „თოთხმეტი 

წლის განმავლობაში ამ ქველმოქმედმა 

კაცმა აუტანელი ჯაფით ატარა მაღლა 

ქართული ლიტერატურის დროშა“ [18].  

სერგეი მესხმა თავის დიდი თანა-

მედროვეებთან _ ილია ჭავჭავაძესთან,        

ა. წერეთელთან, ნ. ნიკოლაძესთან, ი. გო-

გებაშვილთან ერთად მთელი ეპოქა შე-

ქმნა ქართული საზოგადოებრივი  აზრო-

ვნების ისტორიაში. ყველაზე მეტად სერ-

გეი მესხის სახელი „დროებასთან“ არის 

დაკავშირებული. იგი 14 წლის განმავ-

ლობაში  ხელმძღვანელობდა ამ გაზეთს. 

ს. მესხი და „დროება“ განუყოფელნი არი-

ან. პეტრე უმიკაშვილი აღნიშნავდა: „სერ-

გეი მესხის შრომის დამფასებელი მასალა 

თვით „დროებაა“. ამ გაზეთის თავგადა-

სავალი, მათი ჭირი და ლხინი ერთი და 

იგივეა“ [19].  

1883 წლის 26 ივნისიდან (N122) 

„დროების“ ოფიციალური რედაქტორი 

გახდა ივანე გიორგის ძე მაჩაბელი (1854-

1898). ივანე მაჩაბელი ხელმძღვანელობ-

და რა „დროებას“ მთელი სამი წლის   

განმავლობაში. მტკიცედ იბრძოდა ცენ-

ზურის წინააღმდეგ. მის ხელში „დროე-

ბის“ პროგრესული მიმართულება უფრო 

ჩამოყალიბდა. მასზე აკაკი წერეთელი 

წერდა: „შრომისმოყვარე იყო, მოუსვენა-

რი, უსაქმურად ვერ დადგებოდა... რა 

საზოგადო საქმეებსაც იკისრებდა, სუ-

ლითა და გულით ეძლეოდა.“ [20. 104]. 

რეპრესიები კვლავ გრძელდებოდა. 

ხელისუფლება მხოლოდ საბაბს ეძებდა 

„დროების“ დასახურავად. 1885 წლის ივ-
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ლისში მათ ხელსაყრელი მომენტი შეარ-

ჩიეს. კერძოდ, გაზეთში გამოქვეყნდა პუ-

ბლიცისტისა და ლიტერატორის, ილია 

ჭყონიას, ფელეტონი „გურიის ცხოვრები-

დამ“, რომელშიც გასარჟებული იყვნენ 

ხოჯა და მოლა. ხოჯაში თავისი თავი 

ამოიცნო ოზურგეთის მაზრის უფროსმა 

და გაზეთს უჩივლა. ამას დაემატა ივანე 

მაჩაბელი ფელეტონი, რომელშიც ალე-

გორიული ფორმით გამოყვანილი იყო 

ლოთი მთავარმართებელი ალ. დონდუ-

კოვ-კორსაკოვი. რეაქციამ არ დააყოვნა 

და 1885 წლის 14 სექტემბერს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს ბრძანებით  „დრო-

ების“ გამოცემა განუსაზღვრელი ვადით 

შეწყდა [21].  

 „დროების“ დახურვა იყო პირველი 

შემთხვევა ქართული ჟურნალისტიკის 

ისტორიაში, როცა პერიოდული გამოცემა 

საცენზურო პირობების დარღვევისათვის 

დაიხურა [7. 282]. 

„დროების“ დახურვას დიდი მღელ-

ვარება გამოუწვევია ქართველ საზოგა-

დოებაში. მის სანაცვლოდ ახალი გაზე-

თის დაარსების საინიციატივო კომიტე-

ტის მიმართვაში შემდეგი საგულისხმო 

სიტყვებია ნათქვამი: „… ათასთა სხვა 

პირობათა შორის, რომელთაგან შედგება 

ჩვენი საზოგადოების კეთილი წარმატე-

ბა. ის იპოვის ამ ჩვენს პატარა „დროება-

საც“, რომელსაც ყველა სხვა კერძო პირთა 

უფრო დიდი სამსახური  გაუწევია ჩვენი 

ერის სულიერი აღორძინებისათვის“ [22. 

380-381]. 

გაზეთი „დროება“ იყო პირველი 

ქართული პერიოდული გამოცემა, რომე-

ლიც თანაბრად ვრცელდებოდა მთელს 

საქართველოში და ამით უდიდესი რო-

ლი შეიტანა საერთო ქართული თვითშე-

გნების, ინტრესების, სულისკვეთების ჩა-

მოყალიბებაში და ქართველი ერის გამთ-

ლიანების საქმეში. „დროებამ“ ღრმა კვა-

ლი დატოვა ქართველი ხალხის საზოგა-

დოებრივ ცხოვრებაში და XIX საუკუნის 

II ნახევარში ქართული აზრის შესანიშნავ 

მატიანედ დარჩა. 

 

 

გაზეთ „დროების“ სპეციალური განყოფილება „პოლიტიკა“ და მისი 

პოლიტიკური მიმომხილველები 

 
პროგრესულ-დემოკრატიული მი-

მართულების გაზეთ „დროებას“ ჰქონდა 

სპეციალური განყოფილება, ე.წ. „პოლი-

ტიკა“. 1866 წელს როდესაც საცენზურო 

კომიტეტი გაზეთ „დროების“ პროგრამას 

ამტკიცებდა, რედაქციას ნება მისცეს მიმ-

დინარე პოლიტიკური საკითხების გაშუ-

ქებისას დაკმაყოფილებულიყო მხოლოდ 

ოფიციალური რუსული გაზეთებით, რო-

გორიც იყო „რუსსკი ინვალიდი“, „სევერ-

ნაია პოჩტა“, „კავკაზი“ და პოლიტიკური 

ხასიათის მასალა მხოლოდ ამ ორგანოე-

ბიდან გადმოებეჭდა ყოველგვარი გან-

მარტებისა და კომენტარის  დაურთვე-

ლად [23. 19]. 

სერგეი მესხს არ აკმაყოფილებდა 

პოლიტიკური ამბების წყაროს მიჩნეული 

ეს გაზეთები, რადგან იქიდან ამოკრები-

ლი მასალებით „დროების“ მკითხველები 

საფუძვლიანად ვერ გაერკვეოდნენ ვერც 

რუსეთისა და ვერც ევროპის პოლიტი-

კურ ვითარებაში. ამიტომ 1870 წლის ოქ-

ტომბერში ს. მესხმა  მოხსენებითი ბარა-

თით მიმართა საცენზურო კომიტეტს, 

რომ ამ უკანასკნელს შეეცვალა დადგე-

ნილი წესი და ნება მიეცა „დროების“ რე-

დაქტორისათვის,  თავისუფლად შეერჩია 

ცნობები საზღვარგარეთის პოლიტიკური 

ცხოვრების შესახებ და ამავე დროს მოეცა 

ამ  ცნობების ახსნა-განმარტება [23. 20]. 

1870 წლის 3 დეკემბერს კავკასიის 

მეფისნაცვლის მთავარმა სამმართველომ 

საკითხი მესხის სასარგებლოდ გადაწყვი-

ტა [23. 20]. 

ამის მიუხედავად, პოლიტიკური 

ფაქტების „დროებისეულ“ განმარტებას 

ადგილობრივი ხელისუფლება ხშირად 

საცენზურო კანონმდებლობის დარღვე-

ვად თვლიდა, რის გამოც ზღუდავდა ან 

კრძალავდა ამა თუ იმ სტატიას. 

გაზეთ „დროებასთან“ თანამშრომ-

ლობდნენ იმ დროისათვის ცნობილი ყვე-

ლა ქართველი პუბლიცისტი: ი. ჭავჭავა-

ძე, ა. წერეთელი, გ. წერეთელი,  ა. ყაზბე-



 

143 

გი, რ. ერისთავი,  ვ. ორბელიანი, ვ. ბარ-

ნოვი, დ. ბაქრაძე, ა. ფურცელაძე, ი. მეუ-

ნარგია, ა. ცაგარელი, ი. გოგებაშვილი, კ. 

ლორთქიფანიძე, ნ. ნიკოლაძე, ი. მაჩაბე-

ლი, ს. მელიქიშვილი, ს. მგალობლიშვი-

ლი, ბაჩანა (ნ. რაზიკაშვილი), ნ. ხიზანი-

შვილი, ნ. ლომოური, ჭალადიდელი, 

ანასტ. თუმანიშვილი, გ. თუმანიშვილი, 

კ. მესხი, ე. გაბაშვილი, დ. სოსლანი (კე-

ზელი), მ. გურიელი (ფაზელი), ზ. ჭიჭი-

ნაძე, ს. ხუნდაძე (სილოვანი), პ. უმიკა-

შვილი, კ. მამაცაშვილი, დ. დადიანი, დ. 

ქოჩაკიძე, სტ. ჭრელაშვილი, ალ. ნანეი-

შვილი, ალ. და ილ. ჭყონიები და სხვები. 

მაგრამ მათგან ყველაზე აქტიურები იყვ-

ნენ სერგეი მესხი და ნიკო ნიკოლაძე. 

ისინი არსებითად განსაზღვრავდენ გა-

ზეთის პუბლიცისტურ ხასიათსა და მი-

მართულებას. 

გაზეთ „დროების“ ჰყავდა კორეს-

პონდენტთა ძლიერი ბირთვი როგორც 

საქართველოში, ისე მის საზღვრებს გა-

რეთ. ამ მხრივ აღსანიშნავია ქართველ 

სტუდენტთა მიერ შვეიცარიაში, ქ. ჟენე-

ვაში დაარსებული საზოგადოება „უღე-

ლი“ 1873 წლის  მარტში. საზოგადოების 

შექმნის ინიციატორი იყო ნიკო ნიკოლა-

ძე (1843-1928). წევრები იყვნენ: ი. მესხი, 

ა. სუმბათაშვილი, გ. წერეთელი, ნ. ნიკო-

ლაძე, დ. მიქელაძე, ო. გურამიშვილი,       

პ. მელიქიშვილი და სხვები. ამ საზოგა-

დოების მისწრაფებას გამოხატავს ნიკო 

ნიკოლაძის ნათქვამი: „...მზადდება ახა-

ლი წესი და ვინ იცის, როგორი პოლიტი-

კური მოვლენები და ამ დროს ყრუდ და 

ბრმად დარჩენა შეცდომა კი არაა მარტო, 

მძიმე დანაშაულებაა შემდგომი თაობისა 

და ხალხის წინ“ [22. 354]. 

XIX საუკუნის  პირველი  ნახევრის 

ქართული პრესა ნაკლებად ან საერთოდ 

არ აშუქებდა საერთაშორისო საკითხებს 

თავის ფურცლებზე. მცირეოდენი გამო-

ნაკლისის გარდა საერთაშორისო ამბები 

უმთავრესად გადმობეჭდილი იყო რუ-

სული ოფიციალური პრესიდან _ „სანკტ-

პეტერბურგისკიე ვედემოსტი“, „მოსკოვ-

სკიე ვედემოსტი“, „სევერნაია პოჩტა“ და 

სხვა.    

ახალი დროის მსოფლიო ისტორიის 

აქტუალური პრობლემებისადმი დაინ-

ტერესება საქართველოში განსაკუთრე-

ბით გააქტიურდა XIX საუკუნის სამოცი-

ანი წლებიდან, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში 

სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოვიდნენ ქარ-

თველი სამოციანელები. 

ისინი მთელი სერიოზულობით  

სწავლობდნენ ევროპისა და მსოფლიოს 

სხვა კონტინენტთა ქვეყნების ახალი 

ისტორიის საკვანძო პრობლემებს და თა-

ვიანთ  მოსაზრებებს ქართული  პრესის  

ორგანოების მეშვეობით აწვდიდნენ მკი-

თხველ საზოგადოებას. სამოციანელები 

განსაკუთრებით აქტიურად თანამშრომ-

ლობდნენ გაზეთ „დროებაში“ (1866-1885 

წწ.), რომელიც იმ დროს ერთადერთი ძი-

რითადი პოლიტიკურ-ლიტერატურული 

ქართული პერიოდული ორგანო იყო. 

„დროება“ იყო ევროპული ხასიათის 

პირველი ქართული პოლიტიკური და 

ლიტერატურული გაზეთი ქართულ ენა-

ზე, რომელსაც გარკვეული პოლიტიკური  

მსოფლმხედველობა  ახასიათებდა  და 

ახალი თაობის დემოკრატიულ ინტერე-

სებს ემსახურებოდა. 

გაზეთი „დროება“ თავის ფურცლებ-

ზე დიდ ადგილს უთმობდა ევროპაში  

მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტი-

კური პროცესების გაშუქებას. გაზეთი 

ქართველ მკითხველებს აწვდიდა ცნო-

ბებს როგორც დიდი სახელმწიფოების 

(საფრანგეთი, ინგლისი, იტალია, ავსტ-

რია-უნგრეთი, გერმანია). ასევე ჩაგრული 

ერების: პოლონელების, ირლანდიელე-

ბის, ბერძნების ყოფისა და ბრძოლის შე-

სახებ. ამით გაზეთს ისტორიული ცოდნა, 

განათლება შეჰქონდა ხალხში და ამავე 

დროს ზრდიდა მას ეროვნულ-განმათა-

ვისუფლებელი ბრძოლის სულისკვეთე-

ბით. გაზეთი სათანადო ადგილს უთმობ-

და გამოჩენილი ქართველი საზოგადო 

მოღვაწეების შეხედულებებს ევროპის 

უმნიშვნელოვანეს მოვლენებთან დაკავ-

შირებით. 

ყოველივე ეს ნათლად მეტყველებს, 

რომ „დროება“, მოწინავე ქართველი ინ-

ტელიგენცია, ფხიზლად ადევნებდა 

თვალყურს ევროპაში მიმდინარე პროცე-

სებს და ჯეროვან შეფასებებს აძლევდა 

მათ. აქვე დავძენთ, რომ გაზეთმა მნიშვ-

ნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართული 

პოლიტიკური აზროვნების განვითარე-

ბის ისტორიაში. 
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შოთა მალაზონია 

 

ახალი დროის მსოფლიო ისტორიის აქტუალური  პრობლემები XIX საუკუნის  

ქართული პერიოდული პრესის ფურცლებზე 
 

რეზიუმე 
 

ავტორი მოკლედ მიმოიხილავს XIX საუკუნის პირველი ნახევრის  ქართული პე-

რიოდული პრესის ისტორიას. ყურადღებას ამახვილებს იმ მიზეზებზე, რომლებიც 

ხელს უშლიდა მაშინდელ პერიოდულ პრესას უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო 

საერთაშორისო საკითხებისადმი. 

ნაშრომში განხილულია ახალი დროის მსოფლიო ისტორიის აქტუალური პრობ-

ლემებისადმი ქართველი სამოციანელების დაინტერესების ფაქტორები. საარქივო და 

სპეციალური ლიტერატურის საფუძველზე დაყრდნობით განხილულია ქართული 

საზოგადოებრივი აზრი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული პერიოდული პრესის 

ფლაგმანის „დროების“ (1866-1885 წწ.) ფურცლებზე, რადგანაც სამოციანელები გან-

საკუთრებით აქტიურად  თანამშრომლობდნენ  „დროებაში“ და ეს გაზეთი იმ დროს 

ერთადერთი ძირითადი პოლიტიკურ-ლიტერატურული ქართული  პერიოდული 

ორგანო იყო.  

სტატიაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა გაზეთ „დროების“ ისტორიას, მის 

ყველა რედაქტორსა და გამომცემელს, ცალკე თავი ეძღვნება გაზეთ „დროების“ 

სპეციალურ განყოფილებას - „პოლიტიკა“ და მისი პოლიტიკურ მიმომხილველებს. 

ავტორი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს გაზეთ „დროების“ პუბლიცისტების 

მიერ თვითმპყრობელობის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის შეფასებებს. ნაშრომში 

აგრეთვე შესწავლილია გაზეთის პოლიტიკური მიმომხილველების  დამოკიდებულება  

მაშინდელი ევროპის წამყვანი ქვეყნების საგარეო პრობლემებისადმი. 

 

SHOTA MALAZONIA 
 

CURRENT PROBLEMS OF MODERN HISTORY ON THE PAGES OF XIX CENTURY 
PERIODICAL PRESS PAGES 

 

Summary 
 

The author briefly examines the history of Georgian periodic press of the first half of 
the XIX century. Focuses on the reasons that prevented the periodic press to pay more 
attention to international issues. 

The work discusses the factors of Georgian sixties interested in actual problems of 
world history of new time. Based on archival and special literature, Georgian public 
opinion is considered on the pages of the Georgian periodic press flagship "Droebis" 
(1866-1885) that the second half of the 19th century, as the sixties were actively 
cooperating with "drops" and this newspaper was the main political-literary Georgian 
periodic authority. 

The article focuses on the history of newspaper "Droeba", all its editors and 
publishers, a separate chapter dedicated to the special department of the newspaper 
"Droeba" - "Politics" and its political observers.  The author pays special attention to 
evaluations of the domestic and foreign policy of self-interest by the "Droeba" publicists. 
The paper also analyzes the attitude of the political analysts of the newspaper to the 
external problems to the leading European countries. 

 

 

 



 

145 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 
 

1. ჭავჭავაძე ი., ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვასძე ერისთავის მიერ კაზლოვის 

„შეშლილის“ თარგმანზედა, თხზულება, სრული კრებული, ტ. 3. სახელგამი, თბ., 

1958. 

2. ჭავჭავაძე ი.,  დავით აღმაშენებელი, თხზ., ტ. 4. სახელგამი, თბ., 1955.  

3. დონაძე ვ., ნიკო ნიკოლაძის ისტორიული შეხედულებები, უნ.ტი, თბ., 1962. 

4. მესხი ს., დიდი კაცები, თხზ. ტ. II, თბ. 1963. 

5. მესხი ს., ისტორიული მასალები, თხზ. ტ. II. 

6. დონაძე ვ., ქართველი სამოციანელები ახალი ისტორიის პრობლემათა შესახებ, 

საბჭოთა საქართველო, თბ., 1970. 

7. ჯოლოგუა თ., ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (XIX საუკუნე), 

გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბ., 2013. 

8. ხუნდაძე ს., გიორგი წერეთელი, „ქართული წიგნი“, თბ., 1931. 

9. გაზეთი „დროება“,1876, N24. 

10. გაზეთი „თემი“,1912, N93; 

11. სცსსა, ფონ.480, საქ. 2. ფურ.2; 

12. გაზეთი „დროება“, 1866, N1, გვ.1; 

13. გაზეთი „დროება“, 1883, N149, გვ.1; 

14. სცსსა, ფონ.480, აღწ. 1. საქ. 35. ფურ.1; 

15. წერეთელი ა., სახსოვრად, თხზულება, ტ. XII, თბ., „საბჭოთა საქართველო“, 1960. 

16. ბარნაბიშვილი ე., მასალები XIX საუკუნის  60-90-იანი წლების საქართველოს 

საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრებიდან, თბილისის უნივერსიტეტი, 1981. 

17. გაზეთი „დროება“, 1879. გვ. 1. 

18. გაზეთი „დროება“, 1883, N145. 

19. გაზეთი „ივერია“, 1883, N78. 

20. წერეთელი ა., ჩემი თავგადასავალი, რჩეული ნაწერები, II გამოცემა, ტ. 1. 

სახელგამი, თბ., 1930. 

21. სცსსა, ფონ.400, საქ. 672, აღწ., 1, ფურ.5. 

22. აბზიანიძე გ., ნარკვევები XIX საუკუნის  ქართული აზროვნების ისტორიიდან, თბ., 

„საბჭოთა საქართველო“, 1959, გვ. 354; 

23. ბოცვაძე ი., სერგეი მესხი და  70-80 წლების ქართული პრესა, „განათლება“, თბ., 

1968. 

24. ხუნდაძე ს., მასალები ქართული ლიტერატურისა და საზოგადოებრივი 

აზროვნების ისტორიისათვის, „საბჭოთა მწერალი“, თბ.,1949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 

 სოფიო დედალამაზიშვილი 

წარმოადგინა პროფ. ერეკლე ჩიგოგიძემ 
 

სამი სახის მეხსიერების მოდელი და ინფორმაციის 

გახსენების ხელოვნება - მნემოტექნიკა 
 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სწა-

ვლის სწავლა შესაძლებელია. ადამიანე-

ბი, რომლებიც რამე ახალი ინფორმაციის 

ათვისებას იწყებენ, ამბობენ, რომ საქმია-

ნობის დასაწყისში მათთვის ახალი მასა-

ლის სწავლა და დამახსოვრება თავიდან 

რთულია, ხოლო შემდეგ თანდათანობით 

მარტივდება. „დაზუთხვა“, რომელიც ად-

რე სწავლის დროს აქტიურად გამოიყე-

ნებოდა, ეფუძნებოდა მოსაზრებას, რომ 

სააზროვნო და დასწავლის უნარებს ავი-

თარებდა, მაგრამ უნარების განვითარე-

ბის პროცესში უნდა განვასხვავოთ სხვა-

დასხვა მიმართულებები: 

 ფიზიკური ძალის განვითარების 

დროს, ვარჯიშები ხელს უწყობს 

შესაბამისი მუსკულატურის განვი-

თარებას და მოგების შესაძლებლო-

ბას იძლევა; 

 კითხვაში ვარჯიშის დროს, საწყის 

ეტაპზე ნელ-ნელა ხდება ასოების 

ამოცნობის  პროცესის ავტომატი-

ზება და შემდეგ იოლდება წაკი-

თხვა; 

 როდესაც მორბენალი აღმოაჩენს 

სუნთქვის უკეთეს ტექნიკას, ხო-

ლო მოსწავლე წაკითხვის პროცეს-

ში, მხოლოდ თვალით კითხვის 

ტექნიკას ჩასწვდება, ეს ხელს უწ-

ყობს შედეგების გაუმჯობესებას. 

ვარჯიშმა შეიძლება სამი მიმართუ-

ლებით იქონიოს გავლენა: საჭირო კომ-

პონენტების სწავლა, საკითხის გააზრება, 

ხერხების აღმოჩენა, რომლებიც მიზნის 

მიღწევას აადვილებს. სწავლის უნარის 

განვითარებისთვის, ზემოთ ჩამოთვლი-

ლი მიმართულებებიდან რომელი უფრო 

დიდ როლს თამაშობს, მნიშვნელოვანი 

საკითხია, რადგან შესაძლებელია, რომ 

სხვადასხვანაირი ღონისძიებების გატა-

რება გახდეს საჭირო. მაგალითად, თუ 

მივიჩნევთ, რომ მეხსიერება დაზეპირე-

ბის მეშვეობით ვითარდება, მაშინ, ამ 

შემთხვევაში, ტრადიციული „დაზუთხ-

ვის“ მეთოდებია რელევანტური.  

აგრეთვე იმის მოლოდინი, რომ სწა-

ვლაში მონაწილე პროცესების ავტომატი-

ზება უნდა მოხდეს, დაზეპირების საჭი-

როებას არ გამორიცხავს. მაგრამ თუ საუ-

ბარია, შედეგების გაუმჯობესებაზე, რომ-

ლებიც სწავლის დროს აღმოჩენილ, იო-

ლად დასწავლის ხერხებს ეხება, მაშინ 

აზრს მოკლებული არ იქნება, რომ დრო 

დაიზოგოს და თავიდანვე იქნას მსგავსი 

სტრატეგიები გათვალისწინებული. 

Ericsonetal (1980) კვლევა იძლევა ამ 

საკითხზე პასუხს. კვლევაში მონაწილე 

პირს სთხოვეს, რომ 20 თვის განმავლო-

ბაში, დღეში ერთი საათი, შემთხვევითო-

ბის პრინციპით დალაგებული რიცხვები 

ესწავლა. დაკვირვების შედეგად აღმოა-

ჩინეს, რომ აღნიშნულმა პიროვნებამ შე-

დეგი ძალიან გააუჯობესა. იგი თავიდან 

დღეში 10 რიცხვის სწავლას ახერხებდა, 

შემდეგ 80 რიცხვამდე ავიდა.  

მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ საკვ-

ლევმა პირმა, სტრატეგია აღმოაჩინა: იგი 

რიცხვებს მსუბუქ ათლეტიკაში დამყარე-

ბულ რეკორდებს უკავშირებდა. ამ ინ-

ფორმაციას იგი უკვე ფლობდა. მაგალი-

თად, 10,01-ს იგი უკავშირებდა მსოფ-

ლიო რეკორდს 100 მეტრზე სირბილში. 

თუ მას მსგავსი კავშირების დამყარების 

საშუალება არ ჰქონდა, მაშინ რიცხვებს 

ასაკს უკავშირებდა. მაგალითად, რიცხვი 

89 მისთვის იყო „ძალიან მოხუცი კაცი“. 

შედეგების გაუმჯობესება აქ არ უკა-

ვშირდება არც  საჭირო კომპონენტების 

სწავლას და არც საკითხის გააზრებას. სა-

ცდელმა პირმა აღმოაჩინა სტრატეგია, 

რომელიც მას, ახალი ინფორმაციის უკვე 

არსებულ ცოდნასთან დაკავშირებით, ინ-

ფორმაციის შემცირების საშუალებას აძ-

ლევდა. ამ ცდის საფუძველზე შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ მეხსიერების შესაძლებ-

ლობების გონივრული გამოყენება, შესა-

ბამისი მნემოტექნიკა, შედეგებს აუმჯო-
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ბესებს. მხოლოდ დაზეპირება კი არა, 

არამედ შესაბამისი სასწავლო სტრატეგი-

ების გამოყენება იძლევა უკეთეს შედე-

გებს. 
 

სამი სახის მეხსიერების მოდელი 
 

სამი მეხსიერების მოდელში განასხ-

ვავებენ მეხსიერების სამ სისტემას, რომ-

ლებიც ერთმანეთზე ურთიერთქმედებას 

ახდენენ და სწავლის მექანიზმის მოდე-

ლად გამოიყენებიან. ეს მეხსიერების სის-

ტემებია:  

 სენსორული მეხსიერება - რო-

მელსაც შეუძლია 16.000 bit (მაღალი მო-

ცულობის) ინფორმაციის წამის 250-ის 

განმავლობაში  დამახსოვრება;  

 მოკლე მეხსიერების სფერო - 7±2 

ელემენტი, 3-4 წუთის გამნავლობაში, 

უმეტესად ფონემებით;  

 ხანგრძლივი მეხსიერების სფერო, 

სადაც ინახება ყველა ცხოვრებისეული 

მოგონება და ცოდნა ძალიან მაღალი 

მოცულობით, მთელი ცხოვრების მან-

ძილზე. ინფორმაცია დახარისხებულია 

მნიშვნელობის მიხედვით.  

ქვემოთ მიმოვიხილავთ განსხვავე-

ბებს სამივე სისტემას შორის. 

 სენსორული მეხსიერება 

არსებობს ჰიპოთეზა: 

1. მოკლე დროში ბევრი ინფორმა-

ციის აღქმა ვერ ხერხდება; 

2. ვიდრე ადამიანი სენსორულ მეხ-

სიერებაში დამახსოვრებულ ასოებს იხსე-

ნებს, ზოგიერთი ინფორმაცია იკარგება. 

Sperling-მა  ექსპერიმენტით (Sperling 

1960) შეამოწმა ეს ჰიპოთეზა. მან დაად-

გინა, რომ მოკლე დროით ინფორმაციის 

სრულად აღქმა ხდება, მაგრამ გახსენე-

ბისას ნაწილობრივ იკარგება. სენსორულ 

მეხსიერებაში არსებული ინფორმაცია არ 

არის გაცნობიერებული.  

მხოლოდ ინფორმაციის ნაწილს ვაც-

ნობიერებთ ინფორმაციის შემდგომი გა-

დამუშავების მერე. ამ ექსპერიმენტებით 

დადგენილია სენსორული მეხსიერების 

რამდენიმე მახასიათებლი: 

 იგი ინახავს გრძნობის ორგანოე-

ბით აღქმულ ინფორმაციას (თვა-

ლი, ყური და ა.შ.); 

 შენახვის ხანგრძლივობა არის 

ძალიან მოკლე; 

 ყველა ინფორმაცია, რომელიც მას-

ში ინახება, არ არის გაცნობიერე-

ბული. ეს ნიშნავს, რომ ისინი ყუ-

რადღების მიღმაა; 

 დამახსოვრებული ინფორმაციის 

რაოდენობა ძალიან დიდია. 

ინფორმაციები, რომლებსაც ჩვენ ყუ-

რადღებას არ ვაქცევთ, იკარგება. Lorayne 

და Lucas(2000), ხაზს უსვამენ, რომ დამა-

ხსოვრების ტექნიკების მთავარი მიზანია, 

მთელი ყურადღების სასწავლ ინფორმა-

ციაზე მიმართვა. არის ერთი თეორია 

(depth of processing, GraikდაLockart 1972, 

1990), რომელიც სწავლის დროს ყველაზე 

მთავარ ელემენტად მიიჩნევს, თუ რა 

დოზითაა ადამიანი ახალ ინფორმაციაზე 

კონცენტრირებული. ინფორმაციებზე, 

რომლებიც ჩვენს ინტერესებს შესაბამება, 

ავტომატურად ვამახვილებთ ყურადღე-

ბას. ჩვენთვის უინტერესო საკითხებზე 

მხოლოდ ყურადღების რაღაც ნაწილს მი-

ვმართავთ და სწავლის პროცესი რთულ-

დება.  

 მოკლე მეხსიერების სფერო 

ინფორმაციები, რომლებსაც ჩვენ ყუ-

რადღებით, გააზრებულად აღვიქვამთ, 

არ არის დავიწყებისგან დაცული. ამის 

კლასიკური მაგალითია ჩვენთვის საინ-

ტერესო ტელეფონის ნომერი, რომელიც 

მაშინვე გვავიწყდება, როგორც კი სხვა 

რამეზე გადავერთვებით.  

მოკლე მეხსიერების სფეროს მოცუ-

ლობა არც თუ ისე დიდია. როდესაც 

ადამიანების ჯგუფს სთხოვენ, რომ მათ 

რიცხვების გარკვეული რაოდენობა დაი-

მახსოვრონ, რომელსაც ხმამაღლა, ნელა, 

თანმიმდევრობით წაუკითხავენ, მეშვი-

დედან მეცხრე რიცხვებამდე უკვე შფო-

თვა შეინიშნება, ადამიანებისთვის დავა-

ლება უკვე ძალიან რთულდება. Miller 

(1956) თავის ნაშრომში „The magical num-

ber seven“ წერს, რომ დაახლოებით 7± 2 

ელემენტის დამახსოვრებაა მეხსიერების 

მოკლე სფეროში შესაძლებელი.  

რამდენი ადგილი სჭირდება კონკ-

რეტულ ინფორმაციას მოკლე მეხსიერე-

ბის სფეროში, დამოკიდებულია იმაზე, 

რა ინფორმაცია ინახება სხვა მეხსიერე-

ბის სფეროებში. როგორც ავღნიშნეთ, 

მოკლე მეხსიერების სფერო ყოველთვის 

დაახლოებით 7 ელემენტს იტევს, მაგრამ 

წინარე ცოდნის და ინფორმაციის ინტე-
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გრირების გათვალისწინებით მოკლე მე-

ხსიერების სფეროში დამახსოვრებული 

ინფორმაციის რაოდენობა, შეიძლება ძა-

ლიან მერყეობდეს. რომ გავიხსენოთ Eri-

cssonetal. (1980) ზემოთ ნახსენები ექსპე-

რიმენტი, როდესაც ცდაში მონაწილე 

პირმა მოახერხა შემთხვევითობის პრინ-

ციპით განსაზღვრული სასწავლი ციფრე-

ბის, მსუბუქი ათლეტიკის რეკორდების 

მონაცემებთან დაკავშირება და შეძლო 

ოთხციფრიანი რიცხვის ერთ ელემენტად  

დამახსოვრება. ხოლო ასოებთან, სადაც 

მან მსგავსი ტექნიკა ვერ გამოიყენა, შე-

ძლო მხოლოდ თითო ასოს დამახსოვრე-

ბა და მისი შედეგი გაუარესდა. მოკლე 

მეხსიერების სფეროში ინფორმაციების 

დამახსოვრების პერიოდი ძალიან შე-

ზღუდულია, დაახლოებით სამიდან ოთხ 

წუთამდე. იმ წინაპირობის გათვალისწი-

ნებით, რომ ახალი ინფორმაცია ჩვეუ-

ლებრივ შემოედინება მეხსიერებაში. 

სენსორულ მეხსიერებასთან შედა-

რებით, მოკლე მეხსიერების სფეროში 

ადამიანი ინფორმაციას უკეთ იმახსოვ-

რებს. არსებობს ე.წ. „საკონტროლო ტექ-

ნიკები“, რომლებიც მოკლე მეხსიერებაში 

არსებული ინფორმაციის დავიწყებას უშ-

ლიან ხელს. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია 

ტელეფონის ნომრის მეხსიერებაში შე-

ნარჩუნება, თუ ხმადაბლა ვიმეორებთ, 

მაგრამ თუ შეგვაწყვეტინებენ, ინფორმა-

ცია იკარგება. Lindsay და Norman (1981)-

ის მიხედვით არსებობს „გამეორება, შე-

ნარჩუნების მიზნით“, რომლის მეშვეო-

ბითაც მოკლე მეხსიერების სფეროს ისევ 

და ისევ ვაწოდებთ კონკრეტულ ინფორ-

მაციას, რომ არ დაგვავიწყდეს, მაგრამ 

გამეორების ეს ფორმა არ უზრუნველ-

ყოფს ახალი ინფორმაციის ხანგრძლივად 

დამახსოვრებას. 

 მოჩვენებითი სწავლა 

მოკლე მეხსიერების სფეროს „მოჩვე-

ნებითი სწავლა“, სწავლაში ბევრ პრობ-

ლემას იწვევს. მაგალითად მოხსენების 

მოსმენის ან კითხვის დროს, მოკლე მეხ-

სიერების სფეროში აღქმული ინფორმა-

ციის გამო, ადამიანებს აქვთ იმის შეგრძ-

ნება, რომ მასალა უკვე ისწავლეს და მე-

ტი ძალისხმევა აღარაა საჭირო, მაგრამ 

ცოტა ხნის შემდეგ, ინფორმაცია ავიწყ-

დებათ. როდესაც ადამიანი დარწმუნე-

ბულია, რომ უკვე ყველაფერი ისწავლა 

და ნასწავლი მასალის გადამოწმება აღა-

რაა საჭირო, მაშინ შესაძლებელია, რომ 

მოგვიანებით ვეღარაფერი გაიხსენოს. სა-

ჭიროა, ხანგრძლივი ინტერვალებით სა-

კუთარი თავის შემოწმება, რათა დავრწ-

მუნდეთ, რომ ინფორმაცია ხანგრძლივი 

მეხსიერების სფეროშია დამახსოვრებუ-

ლი. 

 ხანგრძლივი მეხსიერების სფერო 

ზოგიერთი ინფორმაცია ისეა შენა-

ხული, რომ ჩვენ ის არასოდეს არ და-

გვავიწყდება. მაგ., მშობლიური ენა, საკუ-

თარი სახელი და ბავშვობის და წარსუ-

ლის ბევრი მოგონება. ეს ზუსტად სამი 

სახის მეხსიერების მოდელის მიხედვით 

არსებული ხანგრძლივი მეხსიერების 

სფეროს დამსახურებაა. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ადამია-

ნის ტვინს ძალიან დიდი ინფორმაციის 

დამახსოვრება შეუძლია, უნდა არსებობ-

დეს წესრიგის რაღაც სისტემა, რომელიც 

კონკრეტული ინფორმაციის მოძებნის 

შესაძლებლობას იძლევა. Lindsay და Nor-

man (1981); Baddeley (1979) ამ სისტემას 

ბიბლიოთეკას ადარებენ. მაგრამ ადამია-

ნის მეხსიერება ბევრად უფრო მოქნი-

ლია, ვიდრე ბიბლიოთეკის მოწესრიგე-

ბის სისტემა.  ნებისმიერი ინფორმაციის 

გაფილტვრაში ადამიანის მთლიანი 

ცოდნა თამაშობს როლს. კონკრეტული 

ინფორმაცია ისე უნდა იყოს დახარისხე-

ბული, რომ საჭიროების შემთხვევაში 

მოიძებნოს. ეს შესაძლებელია კონკრეტუ-

ლი ინფორმაციის სხვადასხვა უკვე არ-

სებულ ინფორმაციასთან დაკავშირების 

მეშვეობით. პრობლემა ინფორმაციის და-

მახსოვრება კი არა, მისი ისევ გახსენებაა. 

ბიბლიოთეკის მოდელით შესაძლე-

ბელია ამ ფენომენის ახსნა. სწავლის 

დროს ახალი ტომი(სასწავლი მასალა) 

იდება ბიბლიოთეკაში. თუ მისი გამოყე-

ნება გვსურს, ჯერ ეს ახალი ეგზემპლარი 

უნდა მოვძებნოთ. პრობლემაა, თუ სად 

დავდეთ იგი. დიდი ბიბლიოთეკების 

მკითხველებს ჰქონიათ ასეთი სიტუაცია: 

იციან, რომ კონკრეტული წიგნი არის 

ბიბლიოთეკაში, მაგრამ უამრავ თაროზე 

ვერ პოულობენ. ძებნა შეიძლება დიდ-

ხანს გაგრძელდეს. სწავლის დროს უნდა 

დავიმახსოვროთ სასწავლი მასალა და 

გზა ამ მასალის ისევ გასახსენებლად. გა-

სახსენებელ გზას ვიმახსოვრებთ გამეო-
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რებით, საკუთარი თავის შემოწმებით, 

როდესაც ახალ მასალას ისევ ვიხსენებთ, 

ეს პროცესი თან ახლავს სწავლას. ამიტომ 

მნიშვნელოვანია, რომ ნასწავლი მასალის 

გადმოცემა ვისწავლოთ.  

სწავლის პროცესის შემადგენელი 

ნაწილებია ინფორმაციის მიღება (წაკი-

თხვა, მოსმენა) და მისი გადმოცემა. ეს 

ნიშნავს, რომ გარკვეული დროის შემდეგ, 

როდესაც ინფორმაცია მოკლე მეხსიერე-

ბის სფეროში აღარაა, რაღაცა ფორმით ან 

საკუთარი თავი უნდა შევამოწმოთ, ან 

კიდევ სხვამ უნდა შეგვიმოწმოს ცოდნა. 

ბევრი სამეცნიერო კვლევით დასტურ-

დება, რომ ნასწავლი ინფორმაციის თან-

მიმდევრული გახსენებით ცოდნა ხან-

გრძლივად მყარდება (Bjorketal. 2013: ex-

tended retrievelpractice).  

როგორ ხდება ტვინის, ადამიანის 

ბიოლოგიური შესაძლებლობის მიხედ-

ვით ინფორმაციის ათვისება ყველაზე 

მარტივად? თუ დასწავლის პროცესში 

ბევრი გრძნობის ორგანოა ჩართული და 

ახალი ინფორმაცია გარკვეული ლოგი-

კის მიხედვით სისტემაშია მოყვანილი, 

მაშინ დამახსოვრების პროცესი ადვი-

ლად მიმდინარეობს და ბევრად უფრო 

მეტი მასალის დაფიქსირება ხდება თავის 

ტვინში, რომლის გახსენებაც უფრო ად-

ვილია. ამ შესაძლებლობას იძლევა მნე-

მოტექნიკა (ბერძნულიდან: nmeme-გახ-

სენება და techne-ხელოვნება). მნემოტექ-

ნიკებს იყენებდნენ ჯერ კიდევ ორატორე-

ბი ანტიკურ საბერძნეთში და მოგვიანე-

ბით რომში.  

რომაელმა ფილოსოფოსმა ციცერონ-

მა დაწერა რიტორიკის სახელმძღვანე-

ლო: „de Oratore“, სადაც ის ორატორებს 

ფაქტების დამახსოვრების სისტემას უ-

ზიარებდა (Hans Günter Gassen, Das Ge-

hirn. WBG (Wissenschaftliche Buchgesell-

schaft)2008). მნემოტექნიკების მთავარი 

პრინციპია გარკვეული სისტემის საფუ-

ძველზე ინფორმაციის სწრაფი დამახსოვ-

რების უზრუნველყოფა.  

არსებობს სხვადასხვა მნემოტექნი-

კები, რომლების გამოყენება კონკრეტუ-

ლი მასალის დასამახსოვრებლადაა შესა-

ძლებელი. მნემოტექნიკების მოქმედების 

მექანიზმი, ზუსტად ჩვენი თავის ტვინის 

ბიოლოგიური აგებულების მიხედვით 

მუშაობს და სხვადასხვა გრძნობის ორგა-

ნოების ჩართულობით, უკვე არსებულ 

ცოდნაზე დაყრდნობით, იძლევა ინფორ-

მაციის მარტივად დამახსოვრების შესა-

ძლებლობას.

 
SOPIO DEDALAMAZISHVILI 
 

THREE-STORAGE MODEL AND MEMORY TECHNOLOGY MNEMONICS 
 

Summary 
 

The best results are achieved when learning techniques suitable for the brain are used 
in the learning process. This is how new information is stored for the long term. They are 
absorbed with the help of various sensory organs and linked to the information stored in 
the long-term memory. The problem is not to store the new information, but to retrieve it. 
According to the three-storage model, there are three storage systems: Sensory memory - 
where sensory information is stored for 250 milliseconds. The storage capacity is 16,000 
bits; the short-term memory stores 7±2 elements for 3-4 minutes, mostly through 
phonemes; the long-term memory is the storage location in which all life events are 
stored for a lifetime. The information is sorted by importance. Mnemonics, the so-called 
art of memory, gives us the opportunity to combine new information with information 
already stored in long-term memory and to remember newly learned matter more easily. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

1. Petra A. Arndt/Michaela Sambaris Didaktik und Neurowissenschaften Dialog 
zwischen Wissenschaft und Praxis, narr Studienbücher 2017; 

2. Lernen zu Lernen, Lernstrategien wirkungsvoll einsetzen, Werner Metzig, Martin 
Schuster, Springer 2016; 

3. Aeppli,Gasser,Gutzwiller,Tattenborn Empirisches wissenschaftliches Arbeiten,Ein 
Studienbuch für die Bildungswissenschaften, 4.Auflage, utb. 
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 ნანი ლომაია 

წარმოადგინა პროფ. თემურ ჯაგოდნიშვილმა 
 

სამართლი  მედიაში და მედიასამართალი 
 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 

მუხლის მე-3 პუნქტით - „მასობრივი ინ-

ფორმაციის საშუალებები თავისუფალია. 

ცენზურა დაუშვებელია. სახელმწიფოს ან 

ცალკეულ პირებს არა აქვთ მასობრივი 

ინფორმაციის ან მისი გავრცელების სა-

შუალებათა მონოპოლიზაციის უფლება“. 

ამ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია 

მხოლოდ კანონით.   

დაშვებულია თუ არა ევროკავშირის 

წევრ სახელმწიფოებში სისხლის სამართ-

ლის საპროცესო კანონმდებლობით მოწ-

მის სახით პროფესიული საქმიანობისას 

მიღებულ ინფორმაციაზე ჟურნალისტის 

დაკითხვა.  

რამდენად მაღალია პროფესიული 

საიდუმლოების წყაროს დაცვის სტანდარ-

ტი და რა შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს 

კონფიდენციალური ინფორმაციის 

წყაროს გამხელის ვალდებულება. 

არსებითად მცდარი ფაქტის შემცვე-

ლი და პირისთვის ზიანის მიმყენებელი/ 

სახელის გამტეხი განცხადების გავრცე-

ლებისას, ვის ეკისრება მტკიცების ტვი-

რთი - ასეთი ინფორმაციის გამავრცელე-

ბელს თუ პირს, რომელსაც ზიანი მიადგა. 

ევალება თუ არა ჟურნალისტს სახე-

ლის გამტეხი, დანაშაულის, როგორც ფაქ-

ტის შესახებ, ინფორმაციის გამოქვეყნე-

ბამდე მიმართოს ობიექტურად შესაძლე-

ბელ, ხელმისაწვდომ, მინიმალურ ზომებს 

მაინც, მოპოვებული ინფორმაციის 

სისწორის გადასამოწმებლად თავად იმ 

პირთან, ვისაც ეს ინფორმაცია ეხება. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესა-

ბამისად, ვის ეკისრება მტკიცების ტვირ-

თი - მას ვინც ავრცელებს კონკრეტულ 

პირზე მცდარ, ზიანის მიმყენებელ ინ-

ფორმაციას თუ თავად ასეთი ინფორმა-

ციის ობიექტს და რა კონტექსტში გა-

ნიმარტება „ადამიანის უფლებათა და ძი-

რითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენ-

ციის“ მე-8 და მე-10 მუხლების ურთი-

ერთმიმართება.  

ამ კითხვებზე  საინტერესო და გასა-

თვალისწინებელ პასუხებს ვიპოვით ევ-

როპული ქვეყნების კანონმდებლობებში, 

არის პირიქითაც, ზოგჯერ კანონით ინ-

ფორმაციის წყაროს ვინაობა  არ არის  

გამყარებული.  

ჟურნალისტი შეიძლება დაიკითხოს 

მოწმის სახით პროფესიული საქმიანო-

ბისას მიღებულ ინფორმაციაზე, მაგრამ 

ჟურნალისტის უფლება არ გაამხილოს 

ინფორმაციის წყაროს ვინაობა, დაცულია 

კანონით. ჟურნალისტთა ქცევის კოდექ-

სები ასევე მიუთითებენ, რომ ინფორმა-

ციის წყაროს ვინაობის საიდუმლოდ შე-

ნახვა ჟურნალისტის უფლებაცა არის და 

მოვალეობაც.  

მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვე-

ტილებით ჟურნალისტს შეიძლება მოე-

თხოვოს წყაროს ვინაობის გამხელა გა-

მონაკლის შემთხვევებში24:  

 სხვა დანაშაულის, რაც საფრთხეს 

უქმნის ადამიანების ჯანმრთელო-

ბას, ან სიცოცხლეს ან უწესრიგობის 

აღსაკვეთად და თუ ეს ინფორმაცია 

არ შეიძლება გაგებული იქნას სხვა 

გზით (პროკურატურამ უნდა შეძ-

ლოს სასამართლოს დარწმუნება, 

რომ სცადა წყაროს ვინაობის სხვა 

გზებით მოძიება, მაგრამ უშედე-

გოდ); 

 თუ საქმე ეხება ეროვნული უსა-

ფრთხოების დაცვას ან მძიმე დანა-

შაულს (ტერორიზმი, ჯაშუშობა, გე-

ნოციდი, სამშობლოს ღალატი და 

სხვ.) ან როდესაც საქმის გახსნა უფ-

რო მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე 

წყაროს ვინაობის გასაიდუმლოება. 

ჟურნალისტის უფლება არ დაასახე-

ლოს ინფორმაციის წყაროს ვინაობა ზოგ-

ჯერ არ არის გამყარებული კანონებით. 

მაგალითად, საბერძნეთში მხოლოდ ჟურ-

                                                
24 ზოგადად, ჟურნალისტის ხელთ არსებული მა-

სალების გაცნობა და ამოღება შესაძლებელია 

მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუ-

ძველზე. 
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ნალისტთა ქცევის კოდექსი განსაზღვ-

რავს რომ ჟურნალისტმა უნდა დაიცვას 

პროფესიული საიდუმლოება, მაგრამ არ 

აკონკრეტებს რა შემთხვევებში შეუძლია 

ჟურნალისტს გაამხილოს ინფორმაციის 

წყარო. თუმცა ბერძნული სასამართლოე-

ბი აღიარებენ, რომ ჟურნალისტის უფლე-

ბა არ დაასახელოს ინფორმაციის წყარო 

დაცულია კონსტიტუციური უფლებით 

გამოხატვისა და პრესის თავისუფლებით.  

ირლანდიაში ჟურნალისტის უფლე-

ბა არ დაასახელოს ინფორმაციის წყაროს 

ვინაობა არ არის დადგენილი კანონით. 

თეორიულად, ჟურნალისტს შეიძლება 

მოეთხოვოს წყაროს დასახელება, რაც 

ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე. თუ ჟურნალისტი უარს ამ-

ბობს წყაროს დასახელებაზე, მას შეიძლე-

ბა დაეკისროს ჯარიმა. თუმცა სასამართ-

ლოები მსგავს საქმეებში ხშირად ეყრდ-

ნობიან ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვე-

ტილებას 1996 წლის ცნობილ საქმეზე 

გუდვინი გაერთიანებული სამეფოს წინა-

აღმდეგ (Goodwin v. the United Kingdom).  

ფაქტები: აღნიშნულ საქმეზე მომჩი-

ვანს წარმოადგენდა ინგლისელი ჟურნა-

ლისტი გუდვინი, ხოლო მოპასუხეს - 

გაერთიანებული სამეფო. 

ჟურნალისტმა გუდვინმა კომერციუ-

ლი ორგანიზაცია Tetra Ltd-ს შესახებ 

ინფორმაცია მიიღო ,,წყაროსაგან” ტელე-

ფონის მეშვეობით. წყარო ამტკიცებდა, 

რომ კომპანია აპირებდა აეღო დიდი კრე-

დიტი სერიოზული ფინანსური პრობლე-

მების შექმნის გამო. ინფორმაციის გაცე-

მისთვის წყაროს ფული არ აუღია. სტა-

ტიის მომზადებისას ჟურნალისტმა კომ-

პანიას სთხოვა გაეკეთებინა კომენტარი 

ამის შესახებ. თუმცა აღნიშნული ინფორ-

მაციას შეიცავდა ,,მკაცრად კონფიდენ-

ციალურის“ გრიფით დასათაურებული 

დოკუმენტი. მას შემდეგ, რაც ჟურნალის-

ტმა კომპანიას კომენტარი სთხოვა, Tetra 

Ltd-მ სასამართლოს მიმართა შუამდგომ-

ლობით ბრძანების მისაღებად, რადგან 

თუკი ინფორმაცია საჯარო გახდებოდა, 

ეს ზიანს მიაყენებდა მის ფინანსურ და 

ეკონომიკურ ინტერესებს. ბრძანება გამო-

იცა და კომპანიამ მისი ასლები ყველა 

მთავარ გაზეთს გაუგზავნა. კომპანიამ სა-

სამართლოს მიმართა შუამდგომლობით, 

რომ ჟურნალისტს გაემხილა წყაროს 

ვინაობა. მოთხოვნა არგუმენტირებული 

იყო იმით, რომ კომპანიას ეს დაეხმარე-

ბოდა უსინდისო თანამშრომლის გამოვ-

ლენასა და მის წინააღმდეგ პროცესის 

დაწყებაში. ჟურნალისტმა კატეგორიული 

უარი განაცხადა გაემხილა წყაროს ვინა-

ობა სასამართლოს მოთხოვნის შესაბამი-

სად. იგი დააჯარიმეს „მართლმსაჯულე-

ბისთვის ხელის შეშლის“ საფუძველზე. 

ევროპული სასამართლოს წინაშე 

მოსარჩლემ განაცხადა, რომ სასამართ-

ლოს ბრძანებამ წყაროს გამხელის შესა-

ხებ, ისევე, როგორც დაკისრებულმა ჯა-

რიმამ, შელახა მისი სიტყვის თავისუფ-

ლება. 

გადაწყვეტილება: სასამართლომ და-

ადგინა, რომ დაირღვა ადამიანის კონვენ-

ციის მე-10 მუხლი. 

მოტივაცია: სასამართლომ გაიზიარა, 

რომ ჩარევა ჟურნალისტის გამოხატვის 

უფლებაში გამიზნული იყო ,,სხვათა 

უფლებების (კომპანიის უფლებების) და-

საცავად. ამის შემდეგ შეუდგა იმის გარ-

კვევას, იყო თუ არა ჩარევა, „აუცილებე-

ლი დემოკრატიულ საზოგადოებაში“. გა-

ითვალისწინა რა, რომ „სიტყვის თავი-

სუფლება წარმოადგენს დემოკრატიული 

საზოგადოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

საფუძველს და რომ პრესისათვის ძლი-

ერი დაცვის მინიჭება განსაკუთრებუ-

ლად მნიშვნელოვანია, სასამართლომ 

დაადგინა, რომ ,,როგორც ეროვნულ კა-
ნონებსა და პროფესიული ქცევის კოდექ-
სებშია მოცემული, ჟურნალისტური წყა-
როების დაცვა პრესის თავისუფლების 
უმთავრესი პირობაა. წყაროს კონფიდენც-
იალურობის გარანტიის არარსებობის 
შემთხვევაში, ინფორმაციის წყარო, რო-
მელიც მნიშვნელოვნად ეხმარება პრესას 
საზოგადოების ინფორმირებაში, თავს 
შეიკავებს ჟურნალისტებთან თანამშრომ-
ლობაზე. შედეგად კი პრესა ვეღარ შეძ-
ლებს ,,საზოგადოებრივი დარაჯის” ფუნქ-
ციის შესრულებას და საზოგადოების 
უზრუნველყოფას ზუსტი და სანდო ინ-
ფორმაციით”. 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში 

პრესის თავისუფლებისათვის ჟურნა-

ლისტური წყაროების მნიშვნელობის გა-

თვალისწინებით, სასამართლომ განაცხა-

და, რომ ამგვარი ზომა შეუთავსებელია 
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კონვენციის მე-10 მუხლთან, სანამ ის არ 

იქნება გამართლებული “აუცილებელი 

სოციალური ინტერესით”. 

სასამართლომ განაცხადა, რომ არ 

არსებობდა ,,გონივრული“ პროპორციუ-

ლობის კავშირი გასაიდუმლოების შესა-

ხებ ბრძანების კანონიერ მიზანსა და ამ 

მიზნის მიღწევისთვის გამოყენებულ სა-

შუალებას შორის. შესაბამისად, მოსარჩე-

ლე ჟურნალისტის სიტყვის თავისუფლე-

ბის შემზღუდავი გასაიდუმლოების შესა-

ხებ ბრძანება არ შეიძლება ჩაითვლილი-

ყო აუცილებლობად დემოკრატიულ სა-

ზოგადოებაში. შესაბამისად, სასამართ-

ლომ მიიჩნია, რომ ორივე - როგორც 

ჟურნალისტისთვის წყაროს გამჟღავნების 

შესახებ ბრძანება, ისე მისი დასჯა ამ 

მოთხოვნის შეუსრულებლობისათვის - 

წარმოადგენდა სიტყვის თავისუფლების 

დარღვევას. 

საბოლოოდ, სასამართლომ მიიჩნია, 

რომ ასეთი ზომების მიღება ნიშნავდა 

პრესის თავისუფლებაში ჩარევას და და-

ადგინა, რომ დაირღვა კონვენციის მე-10 

მუხლი. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკა აჩვენებს, რომ 

დაზარალებული პირები, რომელთა გა-

მოხატვის თავისუფლება (მუხლი 10) და-

ირღვა საჯარო ხელისუფლების მხრიდან, 

ძირითადად, არიან ჟურნალისტები. სა-

ჯარო ხელისუფლების მხრიდან „სხვათა 

რეპუტაციისა და ღირსების დაცვის“ მო-

ტივით ხშირად ხდება გამოხატვის თავი-

სუფლების შეზღუდვა, რაც სინამდვილე-

ში მიზნად ისახავს პოლიტიკოსებისა და 

საჯარო მოხელეების კრიტიკისგან დაც-

ვას. გამომდინარე აქედან, ადამიანის უფ-

ლებათა სასამართლო  მაღალი ხარისხით 

იცავს გამოხატვის თავისუფლებას, განსა-

კუთრებით კი პრესის თავისუფლებას. 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 

სასამართლომ პრესის, როგორც პოლი-

ტიკური პროცესების მეთვალყურის,   

განსაკუთრებული როლი აღნიშნა საქმე-

ზე ლინგენსი ავსტრიის წინააღმდეგ.   

ფაქტები: მოსარჩელე ლინგენსმა, 

რომელიც ვენის ერთ-ერთი გაზეთის 

ჟურნალისტი იყო, 1975 წლის ოქტომბერ-

ში, ავსტრიის მთავარი არჩევნების შემ-

დეგ გამოაქვეყნა ორი სტატია, სადაც აკ-

რიტიკებდა არჩევნებში გამარჯვებულ 

სოციალისტური პარტიის ლიდერს, ყო-

ფილ ფედერალურ კანცლერ ბრუნო 

კრაისკის. კრიტიკა ეხებოდა კანცლერის 

გადაწყვეტილებას, კოალიცია შეექმნა იმ 

პარტიასთან, რომელსაც ნაცისტური წარ-

სულის მქონე ადამიანი ხელმძღვანე-

ლობდა. სტატიაში მხილებული იყო კრა-

ისკის მიერ ყოფილი ნაცისტებისათვის 

სისტემატიური პოლიტიკური თანადგო-

მის გაწევის მცდელობაც. ბრუნო კრაის-

კის ქცევა შეფასებული იყო, როგორც 

„ამორალური“ და „უღირსი“. ყოფილი 

კანცლერის კერძო საჩივრის საფუძველ-

ზე, ავსტრიის სასამართლოებმა ეს გან-

ცხადებები ცილისმწამებლურად მიიჩნი-

ეს და ჟურნალისტი დააჯარიმეს.  

ეროვნულმა სასამართლოებმა გადა-

წყვიტეს, რომ ჟურნალისტმა ვერ შეძლო 

დაემტკიცებინა თავისი ბრალდების სი-

მართლე. კანცლერის სამოქალაქო სარჩე-

ლი ზიანის ანაზღაურების შესახებ არ 

დაკმაყოფილდა, თუმცა სასამართლოე-

ბმა გასცეს ბრძანება ჟურნალის ეგზემპ-

ლარების დაყადაღებისა და ჟურნალის 

ხარჯით სასამართლო გადაწყვეტილების 

დაბეჭდვის შესახებ.  

გადაწყვეტილება:  ევროპულმა 

სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა 

კონვენციის მე-10 მუხლი.  

მოტივაცია: ევროპულმა სასამართ-

ლომ დაადგინა, რომ ავსტრიის სასამარ-

თლოების მიდგომა მცდარი იყო, რადგან 
მოსაზრების ფაქტებით დამტკიცება შე-
უძლებელია; ამიტომ, არც ის შეიძლება, 
რომ ვინმეს ამ მოსაზრებების სისწორის 
დამტკიცება დაევალოს. ჟურნალისტის 

ბრალდების საფუძველზე მითითებით, 

სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა პო-

ლიტიკური დებატების დროს პრესის 

თავისუფლების მნიშვნელობა. ინფორმა-
ციის მიწოდება არამარტო პრესის 
უფლებაა, მოქალაქეების უფლებაცა არის 
მიიღოს ინფორმაცია. 

ამასთან დაკავშირებით, სასამართ-

ლომ არ გაიზიარა ვენის სააპელაციო სა-

სამართლოს გადაწყვეტილებაში გამოხა-

ტული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ 

„პრესის ამოცანა მხოლოდ ინფორმაციის 

მიწოდებაა, ხოლო ინტერპრეტირება მკი-

თხველს უნდა მივანდოთ”. 

იმავე გადაწყვეტილებაში სასამართ-

ლომ დაადგინა, რომ პრესის თავისუფ-



 

153 

ლება საზოგადოებას საშუალებას აძ-

ლევს, ჩამოაყალიბოს აზრი ამა თუ იმ პო-

ლიტიკოსის იდეების ან პოზიციის შე-

სახებ; პოლიტიკური დებატების თავი-
სუფლება კი დემოკრატიული საზოგა-
დოების არსია. სწორედ ამიტომ ანიჭებს 
სასამართლო პრესას მე-10 მუხლით გა-
თვალისწინებულ ძლიერ დაცვას პოლი-
ტიკურ დისკუსიებთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე. 

ლინგენსის საქმეში ევროპულმა სა-
სამართლომ პროპორციულობის პრინცი-
პის საფუძველზე დააბალანსა სიტყვის, 
პრესის თავისუფლება და მაღალი თანამ-
დებობის პირის უფლება რეპუტაციაზე. 

აუცილებელი იყო თუ არა სიტყვის 

თავისუფლებაში ჩარევა „დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში“, სასამართლომ რამდე-

ნიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი 

განავითარა და დაადგინა, რომ პოლიტი-
კოსებმა მედიის მხრიდან კრიტიკისას 
დიდი თავშეკავება უნდა გამოამჟღავნონ. 

მანვე განმარტა, თუ რატომ: „პრესის თა-
ვისუფლება საზოგადოებას აძლევს საუ-
კეთესო საშუალებას, პოლიტიკური ლი-
დერების პოზიციებისა და იდეების შესა-
ხებ საკუთარი აზრი ჩამოაყალიბოს. უფ-
რო ზოგადად, პოლიტიკური დებატების 
თავისუფლება წარმოადგენს დემოკრატი-
ული საზოგადოების კონცეფციის 
ბირთვს, რასაც კონვენციაში უპირატესი 
ადგილი უკავია. ასატანი კრიტიკის ფარ-
გლები პოლიტიკოსისთვის გაცილებით 
უფრო ფართოა, ვიდრე ინდივიდისთვის. 
ამ უკანასკნელისაგან განსხვავებით, პირ-
ველი გარდაუვლად და გაცნობიერებუ-
ლად დებს თავის ყოველ სიტყვას სა-
ზოგადოების სამსჯავროზე და, შესაბა-
მისად, შემწყნარებლობის მაღალი ხარის-
ხიც უნდა გამოავლინოს“. 

პოლიტიკოსის რეპუტაციის დაცვა 

სასამართლომ არ გამორიცხა, მაგრამ გა-

ნაცხადა, რომ „ასეთ შემთხვევებში დაც-

ვის მოთხოვა შეპირისპირებული უნდა 

იყოს პოლიტიკური საკითხების შესახებ 

საჯარო დისკუსიის ინტერესებთან“. კან-

ცლერის რეპუტაციის წინააღმდეგ სიტყ-

ვის თავისუფლების დაბალანსებისას, სა-

სამართლომ ყურადღება მიაქცია დაპი-

რისპირებული საკითხების პოლიტიკურ 

კონტექსტს: „სადავო გამოხატვები განხი-

ლულ უნდა იქნეს პოსტსაარჩევნოდ გან-

ვითარებული პოლიტიკური დაპირისპი-

რების ფონზე. ამ ბრძოლაში თითოეულ-

მა გამოიყენა ის იარაღი, რაც გააჩნდა; და 

მწვავე პოლიტიკური ბრძოლის პირობებ-

ში, ამაში უჩვეულო არაფერია”. 

პრესის თავისუფლებაზე მოსარჩე-

ლის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენის 

შეფასებისას, სასამართლომ განაცხადა: 

„როგორც მთავრობამ აღნიშნა, სადავო 

სტატიები იმ დროს უკვე ფართოდ იყო 

გავრცელებული, ასე რომ, თუმცა ავტო-

რის წინააღმდეგ მიღებული სანქცია, ვერ 

შეუშლიდა მას ხელს საკუთარი თავის 

გამოხატვაში, ეს სანქცია მაინც გადაიქცე-

ოდა ერთგვარ შეზღუდვად, რაც ჟურნა-

ლისტს აიძულებდა, მომავალში ამგვარი 

კრიტიკისაგან თავი შეეკავებინა. მსგავსი 

სანქცია ჟურნალისტს გადააფიქრებინებს, 

რომ საჯარო დისკუსიაზე გაიტანოს სა-

ზოგადოებრივ ცხოვრებაზე ზეგავლენის 

მქონე საკითხები. ამგვარ სანქციას შეუძ-

ლია, ხელი შეუშალოს ჟურნალისტს, რო-

გორც ინფორმაციის მომპოვებელსა და 

საზოგადოებრივ დარაჯს“. 

დაბალანსების პროცესის დასრულე-

ბისას სასამართლომ დაადგინა, რომ 

ლინგენსის სიტყვის თავისუფლებაში ჩა-

რევა არ იყო ,,აუცილებელი დემოკრატი-

ულ საზოგადოებაში სხვათა რეპუტაციის 

დასაცავად; ის იყო არაპროპორციული 

კანონიერი მიზნისა“.  

ლინდონი, ოჩაკოვსკი-ლორენი და 

ჟული საფრანგეთის წინააღმდეგ 

ფაქტები: მწერალმა ლინდონმა და-

წერა წიგნი სახელად Le Procès de Jean-

Marie Le Pen (Jean-Marie Le Pen on Trial), 

რომელიც ეხებოდა რადიკალურ მემარჯ-

ვენე პარტიის, „ფრონტ ნაციონალის“  და-

მაარსებელსა და თავმჯდომარეს ჟან მარი 

ლე პენს. ოჩაკოვსკი-ლორენი იყო წიგნის 

გამომცემელი. ეს იყო მხატვრული ნაწარ-

მოები, რომელიც აგებული იყო რეალურ 

ფაქტებზე. ის მოგვითხრობდა ნაციონა-

ლური ფრონტის აქტივისტზე, რომელმაც 

ჩაიდინა ცივსისხლიანი მკვლელობა. მან 

მოკლა წარმოშობით ჩრდილოეთ აფრი-

კელი მამაკაცი. ლინდონი მიუთითებდა, 

რომ ეს იყო მკვლელობა რასისტულ ნია-

დაგზე. ნაწარმოებში ლინდონი ღიად 

საუბრობდა „ფრონტ ნაციონალისა“  და 

ჟან მარი ლე პენის პასუხისმგებლობაზე 

საფრანგეთში რასიზმის ზრდაში.  
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ლე პენის საჩივრის საფუძველზე სასა-

მართლომ გამომცემელი ოჩაკოვსკი-ლო-

რენი დაადანაშაულა ცილისწამებაში, ხო-

ლო ლინდონი თანამონაწილეობაში. 

ორივეს დააკისრა ჯარიმა, ზიანის ანა-

ზღაურება ერთობლივად და სასამართ-

ლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნება. 

სასამართლომ ნაწარმოების ოთხი პასაჟი 

მიიჩნია ცილისმწამებლურად და დაად-

გინა, რომ დანაშაულებრივი ქმედება, 

რაც მიეწერებოდათ მოსარჩელეებს 

(„ფრონტ ნაციონალსა“ და ლე პენს), არ 

იყო დამტკიცებული. გამომდინარე აქე-

დან, წიგნის ავტორი ამახინჯებდა ფაქ-

ტებს, რითიც იწვევდა მკითხველის სი-

ძულვილს  ლე პენისა და მისი პარტიის 

მიმართ.  

ერთი თვის შემდეგ გაზეთმა Libé-

ration გამოაქვეყნა სტატია პეტიციის 

სახით სასამართლოს გადაწყვეტილების 

წინააღმდეგ, რომელსაც 97 მწერალი 

აწერდა ხელს. სტატიაში სრულად იყო 

მოყვანილი ის ოთხი პასაჟი წიგნიდან, 

რაც სასამართლომ ცილისმწამებლურად 

მიიჩნია. „ფრონტ ნაციონალისა“  და ჟან 

მარი ლე პენის საჩივრის საფუძველზე 

სასამართლომ გაზეთ Libération-ის დი-

რექტორი ჟული დაადანაშაულა ცილის-

წამებაში და დააკისრა მას ჯარიმა არა 

საკუთარი აზრის გამოხატვის, არამედ იმ 

ქმედების გამეორების გამო, რისთვისაც 

დაეკისრათ პასუხისმგებლობა ლინდონ-

სა და ოტშაკოვსკი-ლოურენსს.  

სააპელაციო და საკასაციო სასამარ-

თლოებმა ძალაში დატოვეს პირველი 

ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტი-

ლება ლინდონისა, ოჩაკოვსკი-ლორენის 

და ჟულის მიმართ. საკასაციო სასამართ-

ლომ ჟულის სარჩელი აღარ მიიღო. მათ 

მიმართეს ადამიანის უფლებათა ევრო-

პულ სასამართლოს.  

გადაწყვეტილება: სასამართლომ და-

ადგინა, რომ მე-10 მუხლი არ დარღ-

ვეულა. 

მოტივაცია: პირველ რიგში სასამარ-

თლომ დაადგინა, რომ განმცხადებელთა 

პასუხისმგებლობის სამართლებრივ სა-

ფუძველს წარმოადგენს 1881 წლის 29 ივ-

ლისის „პრესის თავისუფლების კანონის“ 

დებულებები ცილისწამების შესახებ. ცი-

ლისწამება, ეროვნული კანონმდებლო-

ბის თანახმად, შესაძლოა აისახოს ასევე 

მხატვრული ლიტერატურის ნაწარმოებ-

ში, სადაც პირზე, რომელიც ცილისწამე-

ბაზე მიუთითებს, აშკარა მინიშნებაა. 

ასევე სასამართლომ მიიჩნია, რომ გამო-

ხატვის თავისუფლებაში ჩარევა გამყარე-

ბული იყო კანონით და ჰქონდა ლეგიტი-

მური მიზანი, კერძოდ, სხვათა რეპუტა-

ციისა და უფლებების დაცვა (ამ კონკრე-

ტულ შემთხვევაში ლე პენისა და მისი 

პარტიის).    

ამის შემდეგ სასამართლომ დაიწყო 

დადგენა, იყო თუ არა გამოხატვის თავი-

სუფლებაში ჩარევა აუცილებელი დემოკ-

რატიულ საზოგადოებაში და მიუთითა, 

რომ გამოხატვის თავისუფლების შე-

ზღუდვის ფარგლები ძალიან მცირეა პო-

ლიტიკური სიტყვისა და დებატების 

სფეროში და რომ ასატანი კრიტიკის 

ფარგლები პოლიტიკოსისთვის, როგო-

რიც ლე პენია, გაცილებით უფრო ფარ-

თოა, ვიდრე კერძო პირისთვის.  

პრობლემური განცხადებების სი-

მართლის შეფასებისას, აუცილებელია 

განსხვავება პირად მსჯელობასა და 

ფაქტს შორის, ვინაიდან ფაქტის დამტ-

კიცება შესაძლებელია, ხოლო პირადი 

მსჯელობა არ შეიძლება იყოს მტკიცების 

საგანი. ზოგადად, ასეთი განსხვავების 

დადგენა არ არის აუცილებელი, როდე-

საც საქმე ეხება ამონარიდებს მხატვრუ-

ლი ნაწარმოებიდან, თუ ნაწარმოები არ 

წარმოადგენს სრულიად რეალურ პიროვ-

ნებას ან ფაქტს. სასამართლომ დაასკვნა, 

რომ ავტორს არ უცდია ფაქტების წინას-

წარ გადამოწმება. სასამართლომ სწორად 

მიიჩნია მოსარჩელეებისთვის სადავო პა-

საჟებში გაკეთებული განცხადებების 

ფაქტებით გამყარების მოთხოვნა, ვინაი-

დან ეს არ იყო მხოლოდ პირადი მსჯე-

ლობა, არამედ ასევე იყო გარკვეული ფაქ-

ტების მტკიცება. სასამართლომ დაადგი-

ნა, რომ სააპელაციო სასამართლომ გო-

ნივრულად შეაფასა ცილისმწამებლუ-

რად ის მინიშნებები, რომლებიც ავტო-

რის მოსაზრებებს ასახავდა და არა ისინი, 

რომლებსაც ავტორი გაემიჯნა. ეს ის მი-

ნიშნებები იყო, სადაც ლე პენი მოხსენიე-

ბულია როგორც „მკვლელების ბანდის 

და არა პოლიტიკური პარტიის ლიდერი 

და შედარებული იყო ალ კაპონესთან“, 

რომ „ლე პენის სიტყვები და განცხადე-
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ბები სავსეა რასისტული ქვეტექსტებით“ 

და რომ „ის ვამპირია, რომელიც ხეირობს 

თავისი ელექტორატის განწყობებით და 

ზოგჯერ მათი სისხლით ისევე, როგორც 

მისი მტრების სისხლით“ და ამტკიცებ-

და, რომ „ლე პენი მფარველობდა 

მკვლელს“.  

ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლო არ აღიარებს სიძულვილის 
ენას, როგორც საზოგადოებრივი და პო-
ლიტიკური დებატების ნაწილს, რაც და-
ცულია კონვენციის მე-10 მუხლით. მოსა-
ზრებები, რაც გაკეთდა წიგნში, განზრახ 
ახდენს მეორე მხარის სტიგმატიზაციას 
და ის ფაქტი, რომ მათი შინაარსი სიძუ-
ლვილს გამოხატავს, სცილდება პოლიტი-
კურ დებატებს ისეთ პირთან მიმართე-
ბითაც კი, რომელსაც ექსტრემისტული 
პოზიცია უკავია პოლიტიკურ სპექტრში. 
სასამართლომ ავტორისა და გამომ-

ცემლის მიმართ გამოყენებული სანქცი-

ები მიიჩნია გონივრულად, ვინაიდან 

ისინი არ იყო მიმართული მთლიანად 

წიგნში მოცემული ფაქტების წინააღმ-

დეგ, არამედ მხოლოდ იმ სამი პრობლე-

მური პასაჟის შინაარსის წინააღმდეგ. შე-

საბამისად, სასამართლომ დაადგინა რომ 

გამოყენებული ზომები არ იყო არაპრო-

პორციული ლეგიტიმური მიზნისა და 

ჩარევა გამოხატვის თავისუფლებაში იყო 

აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგა-

დოებაში. 

მაკვიკარი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ 

ფაქტები: 1995 წლის სექტემბერში 

ჟურნალში გამოქვეყნდა ჟურნალისტ 

ჯონ მაკვიკარის სტატია, რომლის მიხედ-

ვითაც, ცნობილი ბრიტანელი ათლეტი 

აკრძალულ პრეპარატებს იყენებდა. 

სპორტსმენმა სასამართლოს მიმართა 

მაკვიკარის წინააღმდეგ - ცილისწამების 

მუხლით. სასამართლოში ჟურნალისტი 

თავად იცავდა საკუთარ ინტერესებს, 

რამდენადაც მას არ ჰქონდა საშუალება 

ადვოკატი დაექირავებინა, ხოლო ეროვ-

ნული კანონმდებლობა არ ითვალისწი-

ნებს უფასო იურიდიულ დახმარებას ცი-

ლისწამების საქმეებში. მაკვიკარმა დაცვა 

ააგო თავისსავე სტატიაში წარმოდგენილ 

მტკიცებულებებზე, მას ასევე სურდა 

წარმოედგინა ორი მოწმის ჩვენება, რომ-

ლებიც მისი მტკიცებით დაადასტურებ-

დნენ ათლეტის მიერ აკრძალული პრეპა-

რატების გამოყენებას, თუმცა, ვინაიდან 

მან დაარღვია მოწმეთა მიერ ჩვენების 

მიცემის სასამართლოს მიერ დადგენილი 

წესები, მოწმეთა ჩვენება საქმიდან გამო-

ირიცხა. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ 

დაადგინა, რომ სტატია შეიცავდა ცი-

ლისმწამებლურ განცხადებას, რომლის 

ნამდვილობა ჟურნალისტმა ვერ დაამტ-

კიცა. სასამართლომ განკარგულება გასცა, 

რომ მაკვიკარს გადაეხადა სასამართლოს 

ხარჯები და აუკრძალა მას მსგავსი გან-

ცხადებების გამეორება. 

მაკვიკარმა საჩივარი ევროსასამართ-

ლოში შეიტანა. იგი ამტკიცებდა, რომ აღ-

ნიშნულ საქმეში იურიდიული დახმარე-

ბის არქონა არღვევდა ადამინის უფლება-

თა დაცვის ევროკონვენციის მე-6 მუხ-

ლის I პარაგრაფს (სამართლიანი სასა-

მართლო პროცესი) და მე-10 მუხლს (გა-

მოხატვის თავისუფლება).   

გადაწყვეტილება: სასამართლომ და-

ადგინა, რომ კონვენციის მე-10 და მე-6 

მუხლები არ დარღვეულა. 

მოტივაცია: სასამართლომ დაადგი-

ნა, რომ ჟურნალისტმა ვერ შეძლო მის 

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების სიმართ-

ლის დამტკიცება (ეს არ იყო პირადი 

მსჯელობა) და რომ მას არ უცდია ფაქ-

ტების გადამოწმება სტატიის გამოქვეყ-

ნებამდე. 

ცილისწამების საქმეებზე მოპასუხის 

(ჟურნალისტის) ძირითადი დაცვა არის 

ინფორმაციის სისწორე ან კეთილსინდი-
სიერება. კეთილსინდისიერება ნიშნავს, 

რომ ჟურნალისტმა უნდა შეძლოს დამტ-

კიცება, რომ მისი განცხადება სერიო-

ზულ გამოძიებას ეფუძნება ე.ი. ის მოქმე-

დებდა როგორც პროფესიონალი, მაგა-

ლითად, შეეცადა ფაქტების გადამოწმე-

ბას, თვით იმ პირთანაც კი ვის შესახებაც 

გავრცელდა ინფორმაცია (სასამართლო 

მიიღებს ამას მხედველობაში) და სხვა. 

მის მიერ გაკეთებული განცხადება ეხება 

ისეთ საკითხს, რაც საზოგადოებისთვის 

მნიშვნელოვანია და ჟურნალისტს არ 

ჰქონია არანაირი პირადი ინტერესი. 

ცილისწამების საქმეებში ის, თუ რო-

მელ მხარეს ეკისრება მტკიცების ტვირ-

თი, დამოკიდებულია სხვადასხვა გარე-

მოებებზე.  
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მოსარჩელემ უნდა დაამტკიცოს, 

რომ კონკრეტულად მის წინააღმდეგ გა-

კეთდა ცილისმწამებლური განცხადება, 

რაც მიზნად ისახავდა მისთვის ზიანის 

მიყენებას, განსაკუთრებით, თუ მოსარჩე-

ლე ფიქრობს, რომ ჟურნალისტმა შეგნე-

ბულად გაავრცელა ცილისმწამებლური 

განცხადება. გავრცელებული ცნობების 

სიმართლის დამტკიცება უმეტესად თა-

ვად გამავრცელებელს ეკისრება25.  

გამოხატვის თავისუფლება (ადამია-
ნის უფლებათა და ძირითად თავისუფ-
ლებათა დაცვის კონვეცია, მუხლი 10) 
ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, 

რომელიც ცენტრალურ როლს თამაშობს 

კონვენციით დადგენილი სხვა უფლებე-

ბის დაცვის კუთხითაც.  

თუ ის წინააღმდეგობაში მოდის 

სხვა უფლებებთან, როგორიცაა სამართ-

ლიანი სასამართლო განხილვის უფლება, 

რელიგიისა და სინდისის თავისუფლება 

 

 

                                                
25 აშშ-ს სამართლებრივ სისტემაში მტკიცების 

ტვირთი მოსარჩელეს ეკისრება. მოსარჩელეა ვალ-

დებული ამტკიცოს მის მიმართ გავრცელებული 

ცნობების სინამდვილესთან შეუსაბამობა.  

 და პირადი და ოჯახური ცხოვრების პა-

ტივისცემის უფლება (მუხლი 8), სასამარ-
თლო იცავს ბალანსს უფლებებს შორის, 
რათა დაადგინოს ერთის უპირატესობა 
მეორეზე. გამოხატვის თავისუფლების 
მნიშვნელობა ყოველთვის მიიღება მხედ-
ველობაში და თითოეული ასეთი საქმის 
განხილვისას სასამართლო ადგენს, რომ 
ის დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-
ერთი მთავარი ქვაკუთხედია, და რომ 
პრესა თამაშობს მნიშვნელოვან როლს 
სამართლებრივ სახელმწიფოში.   

მედიასტანდარტი, მედიასამართა-

ლი ყველა ქვეყანაში რეგულირებულია 

კანონით, ჩვენში დაცულია საქართვე-

ლოს კონსტიტუციით, ასევე სისხლის სა-

მართლის საპროცესო კოდექსითა და 

სხვა აქტებით. უდანაშაულობის პრეზუმ-

ფციის დაცვას მედიაში უდიდესი მნიშვ-

ნელობა აქვს როგორც ადამიანის უფლე-

ბების დაცვის, ასევე მედიის მიერ საზო-

გადოებაში სამართლებრივი ცნობირების                                                          

ამაღლებისათვის.   

NANI LOMAIA 
LAW IN MEDIA AND A MEDIALAW 

 
Summary 

 
The article discusses the importance of the press in Legal State. The author has 

reviewed the  legal acts of foreign countries concerning media and court practice. The 
attention is emphasized on  the role of media outlets ensuring both human rights 
protection  and legal awareness of society 
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 ნიკოლოზ დავითაშვილი 

წარმოადგინა პროფ. ნანული ღიბრაძემ 

 

მობილური ID 
 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლე-
ბელი გახადა საჯარო და კერძო სერვისე-
ბის მოდერნიზაცია და მათზე მომხმა-
რებლის წვდომის გაზრდა. ეს კი თავის 
მხრივ პოზიტიურად აისახება საქონლი-
სა და მომსახურების ფასების შემცირე-
ბაზე, ეკონომიკურ წინსვლასა და სოცია-
ლური პრობლემების დაძლევაზე.  

სერვისების მიწოდებაში ტექნოლო-
გიების გამოყენება და მათი „გაციფრუ-
ლება“ სერვისების მიმწოდებელი უწყე-
ბებისთვის ერთის მხრივ ნიშნავს მნი-
შვნელოვნად დაზოგილ დროით, ფინან-
სურ და ადამიანურ რესურსებს, თუმცა 
მეორეს მხრივ ის შეიცავს უსაფრთხოე-
ბის რისკებს. რაც გულისხმობს კიბერ შე-
ტევებსა და თაღლითობის შესაძლებლო-
ბებს. სერვისების დისტანციურად ელექ-
ტრონულ ფორმატში მიწოდება საჭირო-
ებს უსაფრთხო საიდენტიფიკაციო სის-
ტემების არსებობას. ამ მიმართულებით 
სერვისების მიმწოდებელი უწყებებისთ-
ვის ორი ძირითადი გამოწვევა არსებობს: 

ორგანიზაცია უნდა იყენებდეს მაღა-
ლი სანდოობის მქონე საიდენტიფიკაციო 
სისტემას და იყოს დარწმუნებული, რომ 
სერვისის მომთხოვნი ნამდვილად არის 
ის პიროვნება ვისაც ეკუთვნის ეს სერ-
ვისი და არა სხვა; 

სისტემა უნდა იყოს მაქსიმალურად 
მარტივი და მომხმარებელზე ორიენტი-
რებული, რომ მისი გამოყენება ამარტი-
ვებდეს პროცესს და არა პირიქით. 

მსოფლიოს წამყვანმა ინოვაციურმა 
სახელმწიფოებმა მნიშვნელოვანი ინვეს-
ტიციების განახორციელეს საინფორმა-
ციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
მომხმარებელზე ორიენტირებული და 
უსაფრთხო დისტანციური იდენტიფიცი-
რების, ავთენტიფიკაციის და ელექტრო-
ნული ხელმოწერის მომსახურებების გან-
ვითარებაში. სწორედ ესეთ საშუალებას 
წარმოადგენდა ელექტრონული ID ბარა-
თების გაცემა. 

საქართველოში იუსტიციის სამინის-
ტროს სახელმწიფო სერვისების განვითა-
რების სააგენტომ  ელექტრონული პირა-

დობის მოწმობები 2011 წელს დანერგა. 
აღნიშნული პროდუქტი, რომელიც წარ-
მოადგენს ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნე-
ლოვან საიდენტიფიკაციო დოკუმენტს, 
ასევე მოიცავს ონლაინ ავთენტიფიკაციის 
და ციფრული ხელმოწერის შესაძლებ-
ლობებს. მიიჩნევა, რომ ასეთი ინსტრუ-
მენტის შემუშავებას უნდა მოჰყოლოდა 
ქვეყანაში ელექტრონული სერვისების 
სწრაფი განვითარება. თუმცა, მოსახლეო-
ბაში ელექტრონული პირადობის მოწმო-
ბის ციფრული შესაძლებლობების  გამო-
ყენება არც ისე მასშტაბური აღმოჩნდა. 
როგორც კვლევები აჩვენებს სხვადასხვა 
მიზეზებს შორის იყო ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა გამოყენების სიმარტივე, 
მარტივად ხელმისაწვდომი ინფორმა-
ციის ნაკლებობა და დამატებითი ფიზი-
კური მოწყობილობების (ბარათი წამკი-
თხველი) საჭიროება. 

საერთაშორისო დონეზე ელექტრო-
ნული ID ბარათების შემოღებამ გზა გაუ-
კვალა კიდევ უფრო მარტივი და მომხ-
მარებელზე ორიენტირებული პროდუქ-
ტის - მობილური ID-ის დანერგვას. მომ-
ხმარებლის გადმოსახედიდან, საკმარი-
სია მხოლოდ მობილური ტელეფონის 
ქონა იმისათვის, რომ მან შეძლოს მისი 
პირადობის დისტანციურად და უტყუა-
რად დადასტურება. მობილური ID-ის 
გამოყენებით აღარ არსებობს ბარათის 
წამკითხველისა და სხვა დამატებითი 
მოწყობილობების გამოყენების საჭიროე-
ბა.  

მობილური ID არის ელექტრონულ 
სივრცეში ადამიანის პირადობის დამა-
დასტურებელი უტყუარი, უსაფრთხო და 
მარტივი საშუალება, რომელიც ასევე მო-
იცავს ელექტრონული ხელმოწერის გან-
ხორციელების საშუალებას.  

პროდუქტი ადამიანებს საშუალებას 
მისცემს გამარტივებულად და უმაღლესი 
სანდოობით გაიარონ ავთენტიფიკაცია 
ელექტრონულ სივრცეში და ასევე, განა-
ხორციელონ კვალიფიციური ელექტრო-
ნული ხელმოწერა. 

ელექტრონული პირადობის ბარა-
თისგან განსხვავებით, რომელსაც სჭირ-
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დება ბარათის წამკითხავი მოწყობილობა 
და პროგრამული უზრუნველყოფა, Mobi-
le ID-ს სერვისების გამოსაყენებლად მოხ-
მარებელს დასჭირდება მხოლოდ მობი-
ლური ტელეფონი და შესაბამისი PIN კო-
დი. 

მობილური ID ტექნოლოგიურად 
მაქსიმალურად ნეიტრალური გადაწყვე-
ტილებაა, რაც გულისხმობს, იმას რომ 
პროდუქტის გამოყენებისთვის არ არის 
აუცილებელი მობილურის მაღალტექნო-
ლოგიური გადაწყვეტილებები (სმარტ-
ფონები). დაცული და უსაფრთხო კო-
მუნიკაცია მიმდინარეობს სიმ-ბარათის 
აპლეტზე, რაც გულისხმობს, რომ მობი-
ლური ID-ით ავთენტიფიკაცია და ხელ-
მოწერა შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი 
მობილური მოწყობოლობით. 

Mobile ID-ის გამოყენებით კერძო 
კომპანიებს საშუალება ექნებათ უტყუა-
რად და უსაფრთხოების საერთაშირისო 
სტანდარტების დაცვით, მოახდინონ სა-
კუთარი მომხმარებლების იდენტიფიცი-
რება და დაშვება საკუთარ სერვისებზე. 
ასევე, კომპანიები შეძლებენ დისტანცი-
ურად (მათ შორის მსოფლიოს ნებისმი-
ერი ქვეყნიდან) შევიდნენ კომერციულ 
გარიგებაში მომხმარებლებთან.  

რწმუნების დონის მიხედვით პრო-
დუქტი გათანაბრებული იქნება ევროკავ-
შირის (eIDAS) რეგულაციის უმაღლეს, 

ხოლო ISO/IEC 29115:2013 სტანდარტის 
LoA4 - ყველაზე მაღალ დონესთან. 

იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებუ-
ლი რეგულაციების და პერსონალური 
მონაცემების დაცვის სტანდარტების 
ზრდის გათვალისწინებით, Mobile ID 
კერძო კომპანიებს მნიშვნელოვნად  დაუ-
ზოგავს: დროით (5-დან 20 წამამდე თი-
თოეული სერვისისთვის); ფინანსურ 
(ტრანსპორტირების, ადმინისტრაციულ, 
სატრანზაქციო, საკანცელარიო, უსაფრ-
თხოების და ICT ხარჯების) და ადამია-
ნურ (ავტომატიზებული პროცესები) რე-
სურსებს, ხოლო მკვეთრად გაუმჯობე-
სებული და გამარტივებული მომხმარებ-
ლის გამოცდილება მნიშვნელოვან გავ-
ლენას მოახდენს მომხმარებლის ლოია-
ლურობაზე. 

ასევე, აღსანიშნავია, რომ ეს პრო-
დუქტი პოზიტიურ გავლენას მოახდენს 
მცირე და საშუალო მეწარმეების (SMEs) 
და სოფლად არსებული კომპანიების 
დანაზოგებზე. საბოლოო ჯამში, Mobile 
ID, ერთის მხრივ, ადგილობრივ ბაზარზე 
კომპანიების საქონელსა და მომსახურე-
ბას უფრო კონკურენტუნარიანს გახდის, 
ხოლო მეორეს მხრივ ქვეყანაში ბიზნეს 
საქმიანობას მნიშვნელოვნად გააადვი-
ლებს და გააუმჯობესებს საქართველოს 
პოზიციებს ამ მიმართულებით. 

 

 

NIKOLOZ DAVITASHVILI 
MOBILE ID 

 
Summary 

 
The development of information and communication technologies made it possible 

to modernize public and private services and increase customer access to them. This in 
turn positively affects the reduction of goods and services, economic growth and social 
problems. 

The use of technology in the delivery of services and their "digitalization" service 
providers mean one of the most important times, financial and human resources, but on 
the other it contains security risks. Which means cyber attacks and fraudulent 
opportunities. Distribution of services in electronic format requires the use of secure 
identification systems. There are two main challenges for service providers in this area: 

 The organization should use a high-trusted identification system and be sure that 
the service is really a person who owns this service and not the other; 

 The system should be as simple as possible and user-oriented to use it simplify 
the process and not vice versa. 

The leading innovative states of the world made significant investments in the 
development of customer-oriented and secure remote identification, authentication and 
electronic signature services for information and communication technologies. This was 
the purpose of issuing electronic ID cards. 
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The State Services Development Agency of the Ministry of Justice has introduced 
electronic IDs in 2011. The product, which represents the most important identification 
document in the country, includes online authentication and digital signature 
capabilities. It is considered that the development of such a tool should be followed by 
rapid development of electronic services in the country. However, the use of digital 
capacities for electronic IDs in the population was not so large. Studies show that there 
are different issues, such as the simplicity of use, the lack of accessible information and 
additional physical devices (card reader). 

Introduction of electronic ID cards on the international level pushed for more simple 
and user-oriented product - mobile ID. From the perspective of the user, it is enough to 
have only a mobile phone in order to be able to verify his identity distinctly and 
accurately. No need to use a card reader and other additional devices using mobile ID. 

Mobile ID is an identifiable, safe and easy way of identifying a person's identity in 
electronic space, which also includes electronic signature. 

The product will allow people to easily pass the authentication and higher reliability 
in the electronic space, and also to implement the qualified electronic signature. Unlike 
an electronic card that needs a card reader and software, the user needs mobile phone 
and appropriate PIN code to use mobile ID services. 

Mobile ID is a technologically neutral decision, which means that the use of the 
product is not necessary for high-tech solutions (smartphones). Protected and secure 
communications are on the SIM card applet, which means that the authentication and 
signature of the mobile ID will be possible with any mobile arrangement. 

By using the Mobile ID, private companies will have the opportunity to ensure their 
customers' identification and access to their services, in compliance with the international 
standards of security. Also, companies will be able to remotely enter (including any 
country in the world) into a commercial deal with consumers. According to the level of 
trust, the product will be equal to the EU (eIDAS) regulation and ISO / IEC 29115: 2013 
standard LoA4 - the highest level. 

Taking into consideration the identification of identification regulations and 
personal data protection standards, Mobile ID significantly saves private companies: time 
(5 to 20 seconds for each service); Financial (Transport, Administrative, Transport, 
Stationery, Security and ICT Costs) and Human (Automated Processes) Resources, while 
the dramatically improved and simplified user experience will have a significant impact 
on user loyalty. 

It should also be noted that this product will have a positive impact on the savings 
of small and medium enterprises (SMEs) and rural companies. Ultimately, Mobile ID, on 
the one hand, will make the goods and services of companies on the local market more 
competitive, and on the other hand, business activities will significantly improve and 
improve Georgia's position in this direction. 
 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

1. ციფრული საქართველო ელექტრონული საქართველოს სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა 2014-2018. ბერნარდ კრაბინა, პო-უენ ლიუ, მორტენ მეიერჰოფ-ნილსენი, 

ჯერემი მილარდი, პიტერ რეიხსტედტერი, მარია 

ა.ვიმერი.http://www.dea.gov.ge/uploads/eGeorgia%20Strategy%20FINAL_GEO.pdf 

2. ScienceDirect 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517301467#sec5 

3. The University of Texas an Austin 

https://wncg.org/research/briefs/device-device-d2d-communication-fundamentals-

applications-lte 

 

 

http://www.dea.gov.ge/uploads/eGeorgia%20Strategy%20FINAL_GEO.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959517301467#sec5
https://wncg.org/research/briefs/device-device-d2d-communication-fundamentals-applications-lte
https://wncg.org/research/briefs/device-device-d2d-communication-fundamentals-applications-lte
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   თამარ   მიქელაძე 

წარმოადგინა პროფ. დავით გოცირიძემ 

 

მედიის პროპაგანდისტული ბუნება 
 

პროპაგანდა  და აგიტაცია ინფორმა-

ციის მომხმარებელს თავს ახვევს კომუ-

ნიკატორის იდეებსა და განწყობას. მას 

თან სდევს მასობრივი ცნობიერების და 

მოქალაქეთა ქცევის მანიპულირება, დე-

ზინფორმაცია, მოვლენათა ტენდენციუ-

რი კომენტირება და საზოგადოებრივი 

აზრის იგნორირება.  

„პროპაგანდა (ლათ. propaganda გასა-

ვრცელებელი < propagandare გავრცელე-

ბა) პოლიტიკური, ფილოსოფიური, სა-

მეცნიერო, მხატვრული და სხვ. იდეების 

გავრცელება საზოგადოებაში; პოლიტი-

კური ან იდეოლოგიური პროპაგანდა 

ხორციელდება მოსახლეობის ფართო მა-

სებში გარკვეული შეხედულებების ჩამო-

საყალიბებლად“ [1. 663]. 

 აღსანიშნავია, რომ  მედია, როგორც 

პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელო-

ვანი და განმსაზღვრელი ინსტრუმენტი, 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

პოლიტიკურ სფეროსთან მჭიდრო ურ-

თიერთკავშირში. მასობრივი ინფორმა-

ციის საშუალებები ე.წ. „მეოთხე ხელისუ-

ფლებად” მოიხსენიება, ამასთან, რწმენა 

მასობრივი კომუნიკაციის ყოვლისშემძ-

ლეობის შესახებ, იმდენად დიდია, რომ 

პოლიტიკოსები მიიჩნევენ, ვინც აკონ-

ტროლებს მედიას, ის აკონტროლებს ქვე-

ყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცე-

სებს. მართლაც, პოლიტიკა მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებების გარეშე 

წარმოუდგენელია. მედია წარმოადგენს 

პოლიტიკური პროცესების მონიტორინ-

გის, პოლიტიკურ ოპონენტებთან დაპი-

რისპირებისა და საზოგადოებასთან კავ-

შირის უზრუნველმყოფელ მედიუმს. 

 მედიასა და სახელმწიფოს შორის 

ურთიერთობის საინტერესო მოდელი შე-

მოგვთავაზეს სტენფორდის უნივერსი-

ტეტის პროფესორებმა (უ. შრამი, ფ. სი-

ბერტი და თ. პეტერსონი) ნაშრომში „პრე-

სის ოთხი თეორია”. ნაშრომი, რომელიც  

1956 წელს გამოქვეყნდა, აქტუალობას 

დღესაც არ კარგავს და მისი მთავარი თე-

ზისი იმაში მდგომარეობს,  რომ მედია იმ 

სოციალური და პოლიტიკური სტრუქ-

ტურების ელფერს იღებს, რომელშიც მას 

ფუნქციონირება უწევს.  

პროპაგანდა მასობრივი კომუნიკა-

ციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საყრდენს 

წარმოადგენს. პროპაგანდას ჰ. ლასუელი 

განმარტავს, როგორც „მიზანმიმართუ-

ლად მანიპულირებულ კომუნიკაციას“. 

მისი მოსაზრებით, პროპაგანდა დემოკ-

რატიის ერთ-ერთი მნიშნელოვან იარაღს 

წარმოადგენს. პროპაგანდისტული დარწ-

მუნების საფუძველზე დემოკრატიამ შე-

საძლოა ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე 

მოიპოვოს მასების მხარდაჭერა.   

პროპაგანდა გულისხმობს კონკრე-

ტული იდეის გავრცელებას და პოპულა-

რიზაციას. შეიძლება ითქვას, რომ დარწ-

მუნება ადამიანური ბუნების განუყოფე-

ლი ნაწილია. საინტერესო და მრავალმხ-

რივია „პროპაგანდის მოდელის“ სხვა რა-

კურსით წარმოჩენა ნ. ჰარტმანისა და 

ნოამ ჩომსკის ნაშრომში: „მასმედიის პო-

ლიტიკური ეკონომიკა“.  

მართალია, ნაშრომი 1988 წელს გა-

მოიცა პირველად, მაგრამ დღეს კიდევ  

უფრო პოპულარულია საკითხის აქტუა-

ლურობიდან გამომდინარე. საყურადღე-

ბოა ავტორთა დამოკიდებულება, კერ-

ძოდ: „ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სხვა ფუნ-

ქციებთან ერთად მედია ასრულებს პრო-

პაგანდის ფუნქციასაც და ემსახურება იმ 

მძლავრ სოციალურ ინტერესებს, საიდა-

ნაც დაფინანსებას იღებს. ამ ინტერესების 

უკან კი დგანან ჯგუფები, რომლებსაც 

სურთ დაამკვიდრონ საკუთარი პრინცი-

პები და დღის წესრიგი“ [2], - აღნიშნუ-

ლია ნაშრომის პირველივე გვერდზე.  ავ-

ტორთა მოსაზრებით, მედია, კერძოდ,  

ფინანსური ელიტები, მედიის საშუალე-

ბით ამკვიდრებენ საკუთარი დღის წეს-
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რიგს და აყალიბებენ საზოგადოებრივ 

ცნობიერებას. ნ. ჰარტმანი და ნ. ჩომსკი 

აღწერენ კონკრეტულ მექანიზმს, როგორ 

დაიმორჩილა ელიტამ დასავლური მე-

დია და როგორ აქცია ის საკუთარი ინტე-

რესების და იდეოლოგიის პროპაგანდის 

საშუალებად. როგორ დაკარგა მედიამ 

თავისი ღირებულებები და „ელიტარუ-

ლი პროფესიის“ წარმომადგენლები, 

ჟურნალისტები  როგორ ცდილობენ იყვ-

ნენ ძალაუფლების ნაწილი. 

მასმედიის კონტროლს ნ. ჰარტმანი 

და ნ. ჩომსკი უწოდებენ „პროპაგანდის 

მოდელს“, რომელიც  რამდენიმე საფეხუ-

რისგან შედგება. კერძოდ, საკუთრება - 

ვის საკუთრებაშია მედია, რეკლამა - ვინ 

უკვეთავს რეკლამას, წყარო - ვინ არის 

მედიის ინფორმაციის წყარო და სხვ. 

აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში სწორხა-

ზოვანი და პირდაპირი პროპაგანდა არა-

ეფექტურია, ამიტომ მასობრივი კომუნი-

კაციის საშუალებები ხშირად მიმართა-

ვენ პროპაგანდისტულ მეთოდებს: პიარს,  

რეკლამას და სხვ. 

მედია საშუალებები,  პოლიტიკური 

ძალაუფლებისათვის ბრძოლის ერთ-ერ-

თი მთავარ იარაღს წარმოადგენს. მედია 

ასახავს არა მარტო მოვლენებსა და ფაქ-

ტებს, არამედ ახდენს მის ინტერპრე-

ტირებას და საზოგადოებრივ ცნობიერზე 

ზემოქმედებს. 

საინტერესო მოსაზრებას გამოთქ-

ვამს გერმანელი სოციოლოგი და კრი-

ტიკოსი ჰანს მაგნუს ენცენსბერგერი, რო-

ცა ტელევიზიის მანიპულატორულ ბუნე-

ბაზე საუბრობს. მისი თვალსაზრისით, 

მედია რაღაც ინდეფერენტულ ჭურჭელს 

წარმოადგენს, რომლიდანაც აუდიტორი-

ას თავზე აზრები გადმოეფრქვევა. სიმუ-

ლაციის თეზისის თანახმად, ტელევიზია 

მაყურებელს ართმევს უნარს, განსხვავება 

იპოვოს სინამდვილესა და ფიქციას შო-

რის. ყველა ჩამოთვლილი თეზისი თავს 

იყრის დაშტერების თეზისში, რის თანახ-

მადაც, მედია ახშობს მომხმარებელთა 

აღქმის უნარსა და მათ ფსიქოლოგიურ 

იდენტობას. ერთმანეთის პირისპირ დგა-

ნან მანიპულატორები და მანიპულაციის 

მსხვერპლნი. ენცერსბერგერის გაგებით, 

ახალ მედიაში ახალი არის ის, რომ იგი 

აღარ არის დამოკიდებული პროგრამებ-

ზე. აღსანიშნავი ისიცაა, რომ მაყურებე-

ლი ხშირ შემთხვევაში თავად ახდენს მე-

დიის მანიპულირებას საკუთარი სურვი-

ლით, „ტელევიზორს რთავენ, რათა თვი-

თონ გაითიშონ“. ტელევიზია გამოიყენე-

ბა, როგორც „ტვინების გამორეცხვის“ მე-

თოდი, ნულოვანი მედია კი არის ფსიქო-

თერაპიის ერთ-ერთი უნივერსალური და 

გავრცელებული ფორმა-აცხადებს ენცერ-

სბერგერი.  

მედია ხშირად გვთავაზობს ქცევის 

მზა მოდელებსა და შეხედულებებს სე-

რიალების, გასართობი გადაცემების, 

თოქ-შოუების და სხვ. სახით; მსგავსი სა-

ხის გადაცემების საშუალებით მასების 

გარკვეულ ნაწილს აღარ სჭირდება ზედ-

მეტი ფიქრი მიღებული ინფორმაციის გა-

საანალიზებლად.  

მასმედია აწესებს ინფორმაციის მი-

წოდების გარკვეულ ზღვარს, რომელმაც 

უნდა მიაღწიოს აუდიტორიამდე. გარდა 

იმისა, რომ მასობრივი კომუნიკაცია თა-

ვის თავზე იღებს ასახოს ფართო მასების 

აზრი, მან შეიძინა ახალი ფუნქციაც: 

ჩამოაყალიბოს მზა სახით საზოგადოების 

შეხედულებები.  

როგორც წესი, მასკომუნიკაციაში 

ინფორმაციის გადამუშავება-მიწოდება 

ხდება ორგვარად: დაწვრილებით (ზედ-

მიწევნით) და ფრაგმენტულად.  

პირველ შემთხვევას ძირითადად 

ბეჭდური მედია იყენებს; ფრაგმენტუ-

ლად ინფორმაციის მიწოდება კი ტელე-

ვიზიისათვისაა დამახასიათებელი. ინ-

ფორმაციის ფრაგმენტულობა ხელსაყრე-

ლია მნიშვნელოვანი მოვლენის გად-

მოსაცემად. ეს ფორმა ძირითადად გვხვ-

დება საინფორმაციო გადაცემების ანონს-

ში, სადაც ლაკონურად და ზოგჯერ „და-

მაინტრიგებლადაც“, ოპერატიული ინ-

ფორმაცია რამდენიმე ფრაზით არის მო-

წოდებული, რაც მსმენელსა თუ მაყურე-

ბელზე ზეგავლენის საშუალებას იძლევა 

და აუდიტორიის ყურადღებას მიმარ-

თავს მოვლენის ერთ კონკრეტულ თემა-

ზე, ისე რომ საერთოდ არ ახსენებს ან 
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ნაკლებად ამახვილებს ყურადღებას სხვა 

არანაკლებ მნიშვნელოვან ფაქტსა თუ 

მოვლენაზე.  

აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში 

მედია ცდილობს მის მიერ გავრცელე-

ბულმა ინფორმაციამ რაც შეიძლება მეტი 

ინტერესი გამოიწვიოს მაყურებლისა თუ 

მსმენელის მხრიდან. ამ მიზნით კი მასო-

ბრივი კომუნიკაციის საშუალებები ხში-

რად იყენებენ ისეთ ხერხებს, რომლებიც 

მიმართულია მაყურებლის გასართობად, 

ხშირ შემთხვევაში „ტვინის გამორეცხ-

ვის“ მეთოდსაც წარმოადგენს (ასეთი გა-

დაცემებს წარმოადგენს ძირითადად გა-

სართობი ხასიათის თოქ-შოუები, სერია-

ლები და სხვ.) აღსანიშნავია, რომ იგივე 

ტენდენცია შეინიშნება ბოლო წლების 

დასავლურ მედიაშიც.  

თუმცა, მკვლევარი პიპა ნორსი ამ 

ფაქტს დადებითად აფასებს და აღნიშ-

ნავს, რომ დასავლეთის ქვეყნებში ინ-

ფორმაციის გასართობი სტილი დეპო-

ლიტიზირებულ საზოგადოებას მოუწო-

დებს მეტი ყურადღება დაუთმონ პოლი-

ტიკას.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან  გამომ-

დინარე, პროპაგანდა მასობრივი კომუნი-

კაციის ერთ-ერთ ინსტრუმენტს წარმო-

ადგენს. მედია სხვა ფუნქციებთან ერთად 

აგიტაცია-პროპაგანდის ფუნქციებსაც ას-

რულებს, ამასთან, იგი პოლიტიკური  

გავლენის მთავარი ინსტრუმენტია. მე-

დიასაშუალებები პოლიტიკური  ძალა-

უფლებისათვის ბრძოლის ერთ-ერთ ია-

რაღს წარმოადგენს, ის არამარტო ასახავს 

მოვლენებსა თუ ფაქტებს, არამედ, ახ-

დენს მის ინტერპრეტირებას. პროპაგან-

დის ძირითადი მექანიზმების საშუალე-

ბით პოლიტიკური თუ ფინანსური 

ელიტები  ამკვიდრებენ საკუთარი დღის 

წესრიგს მედიის საშუალებით და ერთ-

გვარად  აყალიბებენ  საზოგადოებრივ 

ცნობიერებას.

 

 

თამარი მიქელაძე 

მედიის პროპაგანდისტული ბუნება 
 

რეზიუმე 
 

სტატიაში „მედიის პროპაგანდისტული ბუნება“,  განხილულია  პროპაგანდისა და 

აგიტაციის ძირითადი ფაქტორები და  მათი  მოქმედების მექანიზმები მასობრივი კო-

მუნიკაციის საშუალებებში. სტატიაში წარმოდგენილია მედიაკრიტიკოსებისა და  თეო-

რეტიკოსების მოსაზრებები  პროპაგანდის მოდელის,   მედიასთან მიმართების შესახებ. 

ამასთან, ხაზგასმულია ისიც, რომ მედია, როგორც პოლიტიკური პროცესების  მნიშვნე-

ლოვანი და განმსაზღვრელი  ინსტრუმენტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას  იძენს  

პოლიტიკურ  სფეროსთან  მჭიდრო  ურთიერთკავშირში.  

წარმოდგენილ  სტატიაში  აღწერილია  პროპაგანდის  ის ძირითადი  მექანიზმები, 

რომელთა საშუალებითაც  პოლიტიკური  თუ  ფინანსური  ელიტები  მედიას იყენებენ   

საკუთარი დღის წესრიგს დასამკვიდრებლად და ერთგვარად აყალიბებენ საზოგა-

დოებრივ ცნობიერებას. 

                                        

 

TAMAR MIKELADZE  

 

PROPAGANDA NATURE OF MEDIA 
 

Summary 
         

   In the article "Propaganda Nature of Media", the main factors of propaganda and 

agitation are discussed and mechanisms of their action in Mass Communication. The 

article presents the opinions of mediocritists and theorists about the propaganda model 
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and media. It also emphasizes that media as a significant and defining instrument of 

political processes is of particular importance in close relationships with the pipeline. 

The article presents the main mechanisms of propaganda on how to set their agenda 

on political or financial elites by means of media and some form of public consciousness. 
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 შორენა წიქარიძე 

წარმოადგინა პროფ. ნინო ნიშნიანიძემ 
 

სამართლიანი სასამართლოს დამახასიათებელი ნიშნები 

 თანამედროვე საქართველოში 
 

საქართველოს კონსტიტუციის 84-ე 

მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების 

თანახმად, სასამართლო ხელისუფლება 

ხორციელდება საკონსტიტუციო კონტ-

როლის, მართლმსაჯულებისა და კანო-

ნით დადგენილი სხვა ფორმების მეშვეო-

ბით. სასამართლოს აქტები სავალდებუ-

ლოა ყველა სახელმწიფო ორგანოსა და 

პირისათვის ქვეყნის მთელ ტერიტორია-

ზე, ხოლო ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის 

შესაბამისად, სასამართლო ხელისუფლე-

ბა დამოუკიდებელია და მას ახორციე-

ლებენ მხოლოდ სასამართლოები.  

სამართლიანი სასამართლო და მისი 

რეალიზაცია თანამედროვე საქართვე-

ლოში არის ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, 

რაც საჭიროებს შესწავლას. აუცილებე-

ლია მოვახდინოთ სწორედ სასამართ-

ლოს წინაშე არსებული პრობლემატიკის 

განსაზღვრა, რადგან სასამართლო არის 

ხელისუფლების ის ნაწილი, რომელმაც 

მართლმსაჯულების განხორციელებით 

უნდა აღადგინოს დარღვეული უფლებე-

ბი, დაიცვას თითოეული ინდივიდისა 

და თუნდაც სახელმწიფოს, როგორც მხა-

რის, ინტერესები საქმის განხილვის 

დროს. როდესაც საუბარია სამართლიან 

სასამართლოზე, პირველ რიგში საზოგა-

დოებისათვის იგი ასოცირდება სამართ-

ლიან, დამოუკიდებელ და მიუკერძოე-

ბელ სასამართლოსთან. მიმაჩნია, რომ სა-

სამართლო არა მარტო უნდა იყოს ასეთი, 

არამედ საზოგადოების თვალში ასეთა-

დაც უნდა გამოიყურებოდეს.  

კონსტიტუციური და დემოკრატიუ-

ლი სახელმწიფოს შექმნაში სწორედ სა-

მართალი ასრულებს უდიდეს და არსე-

ბითად გადამწყვეტ როლს. მთლიანი სა-

ხელმწიფო, მისი სისტემა, მისი შემადგე-

ნელი ნაწილები სამართლის უზენაესო-

ბის გარეშე ვერ იფუნქციონირებს. სამარ-

თლის უზენაესობა არ არსებობს თავის-

თავად, დროსა და სივრცეში განფენი-

ლად, არამედ მას წარმოშობს სწორედ ხე-

ლისუფლების სამი შტოს ურთიერთობა, 

თუმცა მიმაჩნია, რომ გადამწყვეტი მნი-

შვნელობა მაინც სასამართლო ხელისუფ-

ლებას აქვს. აღნიშნულის თქმის საფუ-

ძველს იძლევა თუნდაც ის ფაქტი, რომ 

საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღე-

ბული კანონი დარჩება მხოლოდ ქაღალ-

დზე ნაწერად, თუკი იგი არ აღსრულ-

დება. სწორედ სასამართლოში, თუნდაც 

ერთი განცხადების შეტანით იწყება იმ 

დიდი სახელმწიფოებრივი მანქანის ამუ-

შავება, რაც სასამართლოს მიერ მიღებუ-

ლი გადაწყვეტილების აღსრულებით 

მთავრდება. 

სასამართლო ხელისუფლება არის 

სასამართლოებისა და სასამართლო ხე-

ლისუფლების დაწესებულებების დამო-

უკიდებელი სისტემა, რომელიც კანონით 

დადგენილი პროცესუალური ფორმით 

ახორციელებს სასამართლო კონტროლს, 

განიხილავს და წყვეტს სოციალურად 

მნიშვნელოვან დავებს, ადენს იურიდი-

ულ ფაქტებსა და ახორციელებს კანონით 

განსაზღვრულ ფუნქციებს. 

იმის გათვალისწინებით, რომ სასა-

მართლო ხელისუფლება სახელმწიფოებ-

რიობის შემადგენელი ნაწილია, ბუნებ-

რივია, ეს უკანასკნელი გავლენას განიც-

დის ხელისუფლების დანარჩენი შტოე-

ბისაგან. მიუხედავად ამისა, სასამართ-

ლო ხელისუფლება სრულიად დამოუკი-

დებელი განშტოებაა, რომელიც უზრუნ-

ველყოფს მართლმსაჯულებისა და სა-

კონსტიტუციო კონტროლის განხორციე-

ლებაში საკანონმდებლო და აღმასრულე-

ბელ ხელისუფლებათა ჩაურევლობას. 

სასამართლოს, როგორც ხელისუფ-

ლების ერთ-ერთი შტოს დამოუკიდებ-

ლობა გულისხმობს, რომ ის გამიჯნულია 

ხელისუფლების სხვა შტოებისაგან და 

ამავდროულად შეუძლია გავლენა მოახ-

დინოს ხელისუფლების დანარჩენ ორ 

შტოზე. სასამართლო ხელისუფლება სა-

ერთო სასამართლოებისა და საკონსტი-



 

165 

ტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილე-

ბით ახდენს გავლენას და გარკვეულწი-

ლად ჩარჩოში აქცევს და მიმართულებას 

აძლევს საკანონმდებლო და აღმასრულე-

ბელი ხელისუფლების ქმედებას. 

მართლმსაჯულების ორგანოებში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სა-

კონსტიტუციო სასამართლოს. ჩვეულებ-

რივ განასხვავებენ საკონსტიტუციო 

იურისდიქციის ევროპულ (ან ავსტრიუ-

ლი) და ამერიკულ მოდელებს. ევროპუ-

ლი მოდელის მიხედვით იქმნება სა-

კონსტიტუციო იურისდიქციის განმა-

ხორციელებელი სპეციალიზირებული 

ორგანო - საკონსტიტუციო სასამართლო 

ან კვაზისასამართლო ორგანო (მაგალი-

თად - საკონსტიტუციო საბჭო) და მხო-

ლოდ მას მიენიჭება კანონების არაკონს-

ტიტუციურად ცნობის უფლება. საკონს-

ტიტუციო იურისდიქციის ამერიკული 

მოდელი გულისხმობს საკონსტიტუციო 

იურისდიქციას მიკუთვნებულ უფლება-

მოსილებათა საერთო იურისდიქციის სა-

სამართლოების მიერ განხორციელებას. 

ამ შემთხვევაში, საკონსტიტუციო იუ-

რისდიქციის განხორციელების უფლება 

შეიძლება გააჩნდეს ყველა ინსტანციის 

სასამართლოს, მაგრამ საბოლოო გადაწყ-

ვეტილებას იღებს საერთო იურისდიქ-

ციის სასამართლოების უმაღლესი ორ-

განო - უზენაესი სასამართლო (აშშ, არ-

გენტინა, მექსიკა და ა.შ.) ან ასეთი პრე-

როგატივით შეიძლება აღჭურვილი იყოს 

მხოლოდ უზენაესი სასამართლო. 

აღსანიშნავია, რომ თავად ტერმინს 

„სამართლიანი სასამართლო“ საქართვე-

ლოს კონსტიტუცია არ იცნობს. მასში 

მხოლოდ საუბარია სასამართლო ხელი-

სუფლებაზე, ზოგადად სასამართლოზე, 

მოსამართლეზე, თუმცა არსად ნახსენები 

არ არის „სამართლიანი სასამართლო“. 

მაგრამ თუკი შევაჯერებს კონსტიტუციის 

დეკლარირებულ განაცხადებს ზოგადად 

სასამართლო ხელისუფლებასა და მართ-

ლმსაჯულებაზე, შესაძლებელია დავასკ-

ვანათ, რომ კონსტიტუცია საუბრობს 

სწორედ სამართლიან სასამართლოზე და 

ისწრაფვის შექმნას გარემო აღნიშნულის 

ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის. 

სამართლიანი სასამართლო არის სა-

ხელმწიფოს ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. მი-

მაჩნია, რომ უნდა არსებობდეს სამართ-

ლიანი სასამართლოს ვიწრო და ფართო 

გაგება, კერძოდ: სამართლიანი სასამართ-

ლო საზოგადოებისა და ევროსასამართ-

ლოს თვალ-თახედვით და ვიწრო გაგე-

ბით, სამართლიანი სასამართლო თითო-

ეული საქმიდან გამომდინარე მხარის, 

მასში მონაწილე ინდივიდის თვალთა-

ხედვით.  სამართლიანი სასამართლოს 

ფართო გაგება გამომდინარეობს სწორედ 

ვიწრო გაგებიდან და მისი არსი ფარ-

თოვდება საზოგადოების ჩართულობის 

შესაბამისად, თუმცა ორივე მათგანის 

საფუძველი სწორედ ის კონკრეტული 

საქმეა, რომელიც კონკრეტულმა მოსა-

მართლემ (მოსამართლეებმა) განიხილეს. 

სამართლებრივი სახელმწიფოს ცნება 

შეიცავს სამართლიანობის იდეას, სამარ-

თლებრივი სახელმწიფო თავის თავში 

მოიაზრებს სამართლიან სასამართლოს, 

რომელიც რამდენიმე ელემენტს მოიცავს. 

სამართლიანი სასამართლოსთვის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტებია 

დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა. 

იმისთვის, რომ არსებობდეს სამართ-

ლიანი სასამართლო იგი უნდა იყოს 

დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. 

სასამართლო ხელისუფლების დამოუკი-

დებლობა გარანტირებულია კონსტიტუ-

ციით (84-ე მუხლი), სადაც მითითებუ-

ლია, რომ მოსამართლე თავის საქმიანო-

ბაში არის დამოუკიდებელი და ემორ-

ჩილება მხოლოდ კანონს. მოსამართლე-

ზე ზემოქმედება და მის საქმიანობაში ჩა-

რევა აკრძალულია და ისჯება კანონით.  

რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, 

იგი ნიშნავს, რომ სასამართლო უნდა 

იყოს დამოუკიდებელი საკანანმდებლო 

და აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, 

ასევე ყველა იმ პირისგან, რომელიც გა-

მოდის როგორც მხარე სასამართლო 

სხდომებზე, ასევე დამოუკიდებელი სა-

ზოგადოებისგან და საზოგადოებრივი 

აზრისაგანაც. 

მიუკერძოებლობა კი თითოეულ 

საქმესთან არის დაკავშირებული, რაც 

მოსამართლეს ავალდებულებს მიიღოს 

გადაწყვეტილება ისე, რომ არ იყოს მი-

კერძოებული რომელიმე მხარის მიმართ, 

მათ შორის ნორმის სწორად გამოყენე-

ბისა თუ ნორმის განმარტების დროსაც.  

მოსამართლე არის ის ინდივიდი, 

რომელიც თავისი საქმიანობით ახორ-
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ციელებს მართლმსაჯულებას, ხოლო მო-

სამართლეთა ერთობლიობა კი ქმნის სა-

სამართლო ხელისუფლებას. თუკი სასა-

მართლოს საქმიანობა დაკავშირებულია 

თითოეულ ინდივიდთან, შესაბამისად, 

დღის წესრიგში დგება თავად მოსამარ-

თლის კვალიფიკაცია, გამოცდილება, მი-

სი არჩევისა თუ დანიშვნის წესი, თანამ-

დებობაზე ყოფნის ვადა, დაწინაურებისა 

თუ დისციპლინური წარმოების წესი, სო-

ციალური გარანტიები და სხვ. არაერთი 

ავტორის მოსაზრებას წარმოადგენს, რომ 

ძლიერი სასამართლო ხელისუფლება 

ნიშნავს, რომ თითოეული მოსამართლე 

ცალკე აღებული უნდა იყოს ძლიერი, 

მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი, მე 

ვიტყოდი, დაცულიც კი, რათა შედგეს 

სამართლიანი სასამართლო, ხოლო ასე-

თი მოსამართლეთა ერთობა უკვე თავის-

თავად ქმნის ძლიერი სამართლო ხელი-

სუფლებას, სამართლიან და კანონიერ 

მართლმსაჯულებას. 

როგორც უკვე აღინიშნა, სამართლი-

ანი სასამართლო რამდენიმე ნიშანს მოი-

ცავს, მათ შორის კანონიერება ერთ-ერთი 

ძირითადია. რომ არა კანონი და მის სა-

ფუძველზე სასამართლოს მიერ მიღებუ-

ლი გადაწყვეტილებები, ასეთ გადაწყვე-

ტილებას ვერ ვუწოდებთ კანონიერს. 

თუმცა, რა თქმა უნდა, ერთმანეთისაგან 

განსხვავდება კანონიერება და სამართ-

ლიანობა. ის, რაც კანონიერია, შესაძლოა 

სულაც არ იყოს სამართლიანი და პირი-

ქით, სამართლიანობა თავისთავად არ 

გულისხმობს კანონიერებას.  

შესაბამისად, მიაჩნია, რომ სამართ-

ლიანი სასამართლო სისტემის შესაქმნე-

ლად აუცილებელია სწორედ საკანონმ-

დებლო ხელისუფლებამ მაქსიმალურად 

მიიღოს ისეთი კანონები, რაც საზოგადო-

ებისთვის უფრო სამართლიანი იქნება, 

ვიდრე დღეის მდგომარეობითაა. მართა-

ლია ყველა კანონი ვერ იქნება ყველას 

მოსაწონი, თუმცა საკანონმდებლო მოქ-

მედება კანონიერთან ერთად სამართ-

ლიანი ნორმების მიღება უნდა იყოს, რა-

თა უზრუნველყოფილი იქნეს სამართ-

ლიანი სასამართლოს არსებობა და განვი-

თარება. ამასთან, თუკი თითოეული მა-

ტერიალური თუ საპროცესო ნორმა ისე 

იქნება გადმოცემული, რომ ნებისმიერი 

ობიექტური დამკვირვებლის მიერ ერთსა 

და იმავე შინაარსით იქნება აღქმული, 

აღნიშნული კიდევ უფრო მოაწესრიგებს 

საზოგადოებაში არსებულ ურთიერთო-

ბებს, წინასწარ განჭვრეტადი იქნება შე-

დეგი მხარეთა ქმედებისა და სასამართ-

ლოსაც გაუადვილებს ნორმების გამოყე-

ნებასა თუ განმარტებას. რა თქმა უნდა, 

დროთა განმავლობაში საზოგადოებაში 

არსებული ურთიერთობებისა თუ მო-

თხოვნების მრავალფეროვნების გათვა-

ლისწინებით დასახვეწი და რეალობას-

თან მოსარგები იქნება ნორმები, თუმცა 

აღნიშნული შესაძლებელია სასამართ-

ლოს მიერ სამართლებრივი განმარტე-

ბებით განხორციელდეს ან/და თავად სა-

კანონმდებლო ორგანოს მიერ ახალი კა-

ნონები იქნეს გამოცემული. ორივე მათ-

განი დემოკრატიული სახელმწიფოს არ-

სებობისათვის აუცილებელია, რასაც წეს-

რიგში მოჰყავს საზოგადოებაში არსებუ-

ლი ურთიერთობები და სამართლებრივ 

ჩარჩოებში აქცევს მათ. 

სამართლიანი სასამართლოს კიდევ 

ერთ ელემენტს წარმოადგენს მოსამართ-

ლის შერჩევისა თუ დაწინაურების პრო-

ცედურა, თანამდებობაზე ყოფნის ვადა, 

დატვირთულობა, სამუშაო პირობები, 

დისციპლინური ღონისძიებების გატარე-

ბის წესი, ანაზღაურებისა თუ სოციალუ-

რი გარანტიების წესი და სხვა. დღეის 

მდგომარეობით სასამართლო სისტემაში 

დიდი ძვრები მიმდინარეობს მესამე და 

მეოთხე ტალღის რეფორმების პირობებ-

ში, რომელიც უფრო მეტ გარანტიას 

ანიჭებს სასამარტლო ხელისუფლებას.  

სამართლიანი სამართლოს ერთ-ერთ 

ელემენტს წარმოადგენს სასამართლოს 

ხელმისაწვდომობა. აღნიშნული გარან-

ტირებულია საქართველოს კონსტიტუ-

ციის 42-ე მუხლში, რომლის პირველი და 

მეორე ნაწილების მიხედვით, ყოველ 

ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა 

და თავისუფლებათა დასაცავად მიმარ-

თოს სასამართლოს. ყოველი პირი უნდა 

განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამართლომ, 

რომლის იურისდიქციასაც ექვემდებარე-

ბა მისი საქმე.  

მიმაჩნია, რომ სასამართლოსადმი 

ხელმისაწვდომობა არ უნდა იყოს მხო-

ლოდ დეკლარირებულ დონეზე, არამედ 

სახელმწიფო ქმედითი ღონისძიებების 

გატარებით უფრო ხელმისაწვდომს უნდა 
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ხდიდეს მას, ვიდრე დღეს არის. აღნიშ-

ნულ საკითხთან მჭიდრო კავშირშია მა-

გალითად, სახელმწიფო ბაჟის საკითხი, 

ასევე სასამართლოს განსჯადობის საკი-

თხი, რომელიც ზიანს აყენებს პირს და 

უქმნის შეფარხებას ჯერ კიდევ მომართ-

ვამდე და თუნდაც სასამართლოში მო-

მართვის შემდეგ. სწორედ ეს ორი ძირი-

თადი საკითხი მინდა გამოვყო ამ ეტაპ-

ზე, რაც საკანონმდებლო დონეზე საჭი-

როებს დახვეწას და სრულყოფას, ასევე 

თავად სასამართლო ხელისუფლების მი-

ერ სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბე-

ბასა და დამკვიდრებას. 

რაც შეეხება სახელმწიფო ბაჟის სა-

კითხს, მართლია როგორც საქართველოს 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ასევე 

„სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართვე-

ლოს კანონით ამომწურავად არის მითი-

თებული თუ რა კატეგორიის დავებზე არ 

ხდება სახელმწიფო ბაჟის გადახდა, ასევე 

ვინ არიან გათავისუფლებულები სახელ-

მწიფო ბაჟის გადახდისაგან, თუმცა მი-

მაჩნია, რომ სახელმწიფო ბაჟის საკითხი 

არის ის სენსიტიური თემა, რაც უფრო 

მეტად საჭიროებს დაფიქრებას. მიმაჩნია, 

რომ სახელ-მწიფო ბაჟთან დაკავშირებით 

სასამართლომ მხოლოდ საბოლოო გადა-

წყვეტილების დროს უნდა იმსჯელოს, 

რაც პირველ რიგში აგვარიდებს პრობლე-

მას და სასამართლო ყველა პირისთვის 

იქნება ხელმისაწვდომი. ამასთან, სა-

ხელმწიფო ბაჟის გადაუხდელობის გამო 

არ იქნება სარჩელის წარმოებაში მიღება-

ზე უარის თქმის შემთხვევები. ასევე აღ-

სანიშნავია, რომ დავის საგნის ფასს, მიუ-

ხედავად მხარის მიერ მითითებული 

ოდენობისა, თავად მოსამართლე ადგენს, 

რის საფუძველზეც ანგარიშდება სახელმ-

წიფო ბაჟი და გადაწყვეტილების დროს 

ნაწილდება მხარეთა შორის სასარჩელო 

მოთხოვნების დაკმაყოფილება - არ დაკ-

მაყოფილების შესაბამისად.  

ამდენად, სახელმწიფო ბაჟის არა წი-

ნასწარ, არამედ შემდგომი პერიოდის-

თვის გადახდით, სასამართლოს უფრო 

ხელმისაწვდომს გახდის, ამასთან, ვინაი-

დან მოსამართლე ისედაც აფასებს საბო-

ლოო გადაწყვეტილების დავის საგნის 

ღირებულებას, რაც დაკავშირებულია სა-

ხელმწიფო ბაჟის საკითხთან, შესაბამი-

სად, მოსამართლის მიერ ჯერ კიდევ სარ-

ჩელის წარმოებაში მიღების დროისთვის 

აღნიშნულზე მსჯელობით, გარკვეულწი-

ლად ერთ-ერთი სადაო გარემოების თაო-

ბაზე წინასწარ აზრის დაფიქსირებას 

უტოლდება. 

რაც შეეხება განსჯადობის საკითხს, 

აღნიშნული როგორც ადმინისტრაციუ-

ლი, ისე სისხლის სამართლისა და რა 

თქმა უნდა, სამოქალაქო სამართლისთ-

ვის ზოგიერთ შემთხვევაში წარმოადგენს 

რამდენიმე პრობლემის წარმოშობის მი-

ზეზს, რაც პირდაპირ კავშირშია სამართ-

ლიან სასამართლოს უფლებასთან. კერ-

ძოდ, თუკი პირმა სარჩელით მიმართა 

სასამართლოს, რომელმაც ჯერ კიდევ 

სარჩელის წარმოების მიღების ეტაპზე 

ჩათვლის, რომ მითითებული დავა არ 

არის მისი განსჯადი და უარს ეტყ-ვის 

მიღებაზე, შესაძლოა დღის წესრიგში 

დადგეს საკითხი, რაც ზიანის მომტანი 

შესაძლოა გახდეს მხარისთვის, კერძოდ, 

თუკი მან, თუნდაც ხანდაზმულობის 

გასვლამდე ბოლო დღეს მიმართა თავისი 

უფლებების დაცვის კუთხით სასამარ-

თლოს, ხოლო ამ უკანასკნელმა კი სრუ-

ლიად კანონიერად და ლეგიტიმურად 

უარი უთხრა სარჩელის წარმოებაში მი-

ღებაზე, ამასთან, განჩინების მიღებიდან 

მხარეზე ჩაბარებამდე გავიდა რამდენიმე 

დღე ან რამდენიმე კვირა, შედეგად ვი-

ღებთ იმ გარემოებას, რომ სარჩელი, 

თუნდაც განსჯად სასამართლოში მიმარ-

თვის დროისთვის შესაძლოა იყოს უკვე 

ხანდაზმული. იმ შემთხვევაში, თუკი ერ-

თი სასამართლო მეორე სასამართლოს 

გადაუგზავნის საქმეს განსჯადობით მო-

ცემულ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ 

დგება საფრთხის ქვეშ მხარის ინტერესი, 

კერძოდ: თუკი არაგანსჯადი სასამართ-

ლო განსჯად სასამართლოს გადაუგზავ-

ნის საქმეს პრაქტიკულად ეს გამოდის, 

რომ სასამართლომ არ გაითვალისწინა 

მხარის ინტერესი სურს თუ არა გააგრძე-

ლოს მან დავა სხვა სასამართლოში, რაც 

დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებ-

თან და სხვადასხვა გარემოებებთან. შე-

საძლებელია, მხარეს აღარ სურდეს საქ-

მის გაგრძელება იმ დროს, როდესაც 

განსჯად სასამართლოში საქმე წარმოე-

ბაში მიიღება და დაიწყება წარმოება. ასე-

ვე აღსანიშნავია, რომ უფრო რთულად 

არის საქმე, როდესაც არა ერთ, არამედ 
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ორი ან მეტი სასამართლოს განსჯადია 

კონკრეტული დავა, რა დროსაც არჩევა-

ნის უფლება აქვს მხოლოდ მოსარჩელეს 

და ამ არჩევანში ვერ ჩაერევა სასამარ-

თლო. ასევე იმ ფაქტორის გათვალისწი-

ნებით, რომ სასამართლოს შესაძლოა 

ჩათვალოს, რომ მითითებული დავა არ 

არის განსჯადი, თუნდაც არსებობდეს 

ყველა გარემოება, რომ იგი წარმოადგენს 

განსჯადს, ხოლო არაგანსჯადი სასამარ-

თლოს მიერ დაბრუნებული იქნეს კვლავ 

განსჯად სასამართლოში საქმე, აღნიშნუ-

ლი გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტად 

არამხოლოდ გაჭიანურებას, არამედ მი-

მართვის უფლების დამახინჯებასა და 

შეზღუდვას. იმის გათვალისწინებით, 

რომ ადმინისტრაციული სამართლისაგან 

განსხვავებით სამოქალაქო სამართალში 

არ შეიძლება დავა განსჯადობაზე, გამო-

დის, რომ თვითნებური ჩარევებით და-

ვარღვევთ მხარის უფლებას სასამართ-

ლოს ხელმისაწვდომობისა და არჩევი-

თობის თვალსაზრისით. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინე-

ბით, მიმაჩნია, რომ განსჯადობასთან და-

კავშირებით შესამუშავებელია ერთიანი 

მიდგომა, რაც გამორიცხავს ნორმის სხვა-

დასხვაგვარად განმარტებას, ხოლო განს-

ჯადობის დავის შემთხვევაში კი სწორედ 

მოსამართლის მიერ მიმართვის შედეგად 

ზემოდგომი სასამართლოს მიერ იქნეს 

გადაწყვეტილება მიღებული. 

სამართლიანი სასამართლოს ასევე 

მნიშვნელოვან ელემენტებს წარმოადგენს 

თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის 

პრინციპი. საქართველოს კონსტიტუციის 

14-ე მუხლის შესაბამისად, ყველა ადამი-

ანი დაბადებით თავისუფალია და კანო-

ნის წინაშე თანასწორია განურჩევლად 

რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რე-

ლიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხე-

დულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და 

სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშო-

ბისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგო-

მარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.   

თანასწორობის პრინციპი არის სა-

მართლიანი სასამართლოს შემადგენელი 

ნაწილი და ამასთან შეჯიბრებითობის სა-

ფუძველი, რაც გულისხმობს, რომ მხა-

რეები თანაბარ საპროცესო მდგომარეო-

ბაში უნდა იმყოფებოდნენ და ასევე თა-

ნაბრად უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა 

მონაწილეობა მიიღოს საქმის განხილვასა 

თუ მტკიცებულებათა გამოკვლევაში. 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მხარეებს მი-

ეცეთ გონივრული შესაძლებლობა, რათა 

სასამართლოს წინაშე წარმოადგინონ მის 

მიერვე მითითებული გარემოებების და-

მადასტურებელი მტკიცებულებები და 

მოწინააღმდეგე მხარესთან ერთად მიი-

ღოს მის გამოკვლევაში მონაწილეობა და 

არ აღმოჩნდეს მეორე მხარესთან შედარე-

ბით არახელსაყრელ ვითარებაში.  

აღსანიშნავია, რომ შეჯიბრებითო-

ბის პრინციპი ნაკლებად არის დამახასია-

თებელი ადმინისტრაციული სამართალ-

წარმოებისთვის, რომელიც უფრო „ინკ-

ვიზიციურია“ და მოსართლეს უფრო მეტ 

უფლებებს ანიჭებს მტკიცებულებების 

გამოთხოვისა და წარმოდგენის კუთხით, 

ვიდრე სამოქალაქო სამართალწარმოების 

დროს.  

ასევე აღსანიშნავია დღეს მოქმედი 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექ-

სი (2010 წლის 01 ოქტომბერი), მკვეთრად 

განსხავდება მისი წინამორბედისაგან. 

აღნიშ-ნულმა კოდექსმა სისხლის სამარ-

თალში შემოიღო ტერმინი „მხარეთა შე-

ჯიბრებითობა“, რომელიც არ იყო მის წი-

ნამორბედში, რაც ნიშნავს, რომ როგორც 

ბრალდების მხარე, ასევე დაცვის მხარე 

მოიპოვებს საქმისთვის მნიშვნელოვან 

მტკიცებულებებს, რის შემდეგაც, საპრო-

ცესო კოდექსით დადგენილი წესით ხდე-

ბა მოპოვებული მტკიცებულებების გაცვ-

ლა ერთმანეთთან. მხარეები სწორედ თა-

ვის მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებს 

წარუდგენენ სასამართლოს და ხდება მა-

თი განხილვა. აღსანიშნავია, რომ სასა-

მართლოს, მოსამართლეს არსებითი გან-

ხილვის დროს არ აქვს უფლება დაუსვას 

შეკითხვა დასაკითხ მოწმეს. გამონაკლი-

სია მხარეთა თანხმობა, რა დროსაც მხო-

ლოდ დამაზუსტებელი შეკითხვის დას-

მის უფლება აქვს სასამართლოს. სწორედ 

ასეთი შეზღუდვის შედეგად მხარეებს 

უფრო მეტი შესაძლებლობა გაუჩნდათ 

იყვნენ თანაბარ პირობებში და თავადვე 

განსაზღვროს რა მტკიცებულებები უნდა 

დაედოს საფუძლად მათ მიერვე მითი-

თებულ ფაქტობრივ გარემოებებს. სისხ-

ლის სამართლის საპროცესო კოდექსით 

ასეთი ნორმების შემოტანამ მხარეები 

„აიძულა“ უფრო მეტად გამხდარიყვნენ 
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მობილიზებულები პროცესის დროს, უფ-

რო მეტად მომზადებულები წარსდგნენ 

სასამართლოს წინაშე და რაც მთავარია, 

შექმნა კონკურენტული გარემო თავად 

მოწინააღმდეგე მხარეთა შორის პროცე-

სის მიმდინარეობისას და ადვოკატთა, 

ასევე პროკურორთა ურთიერთშორისაც. 

რაც შეეხება სამოქალაქო სამარ-

თალს, მიმაჩნია, რომ შეჯიბრებითობის 

კუთხით ყველაზე მეტად სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსი იყო და არის ქვაკუ-

თხედი. სამოქალაქო საპროცესო კოდექ-

სის მე-4 მუხლის პირველი ნაწილის თა-

ნახმად, სამართალწარმოება მიმდინარე-

ობს შეჯიბრებითობის საფუძველზე. მხა-

რეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებე-

ბითა და შესაძლებლობებით, დაასაბუ-

თონ თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ ან 

გააქარწყლონ მეორე მხარის მიერ წამოყე-

ნებული მოთხოვნები, მოსაზრებები თუ 

მტკიცებულებები. მხარეები თვითონვე 

განსაზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები 

უნდა დაედოს საფუძვლად მათ მოთხოვ-

ნებს ან რომელი მტკიცებულებებით უნ-

და იქნეს დადასტურებული ეს ფაქტები.  

რაც შეეხება საქართველოს სამოქა-

ლაქო საპროცესო კოდექსის მე-4 მუხლის 

მე-2 ნაწილს, საქმის გარემოებათა გასარ-

კვევად სასამართლოს შეუძლია თავისი 

ინიციატივით მიმართოს ამ კოდექსში 

გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.  

მიმაჩნია, რომ ეს ტერმინი ფართო 

და ვიწრო გაგებით უნდა განმიმარტოს, 

კერძოდ: ფართო გაგებით შესაძლებელია 

სწორედ ეს ჩანაწერი მოსამართლეს აძ-

ლევდეს განუსაზღვრელ უფლებას საჭი-

როებიდან გამომდინარე თითოეულ საქ-

მეზე თავად მიმართოს ღონისძიებებს და 

პრაქტიკულად „მოიპოვოს მტკიცებუ-

ლებები“ და „დაამაგროს“ კიდეც. ხოლო 

ვიწრო გაგებით კი უნდა მივიჩნიოთ ის 

საგამონაკლისო უფლება, როდესაც თა-

ვად კანონმდებლობიდან გამომდინარე, 

მაგალითად, არასრულწლოვნის საქმეებ-

ზე, მოსამართლემ გამოიყენოს უფლება 

გარკვეული სახის მტკიცებუ-ლებების 

გამოთხოვის თაობაზე. თუმცა მიმაჩნია, 

რომ თუნდაც ამ კუთხით მოსამარ-თლემ 

შესაძლოა მისდა უნებურად დაარღვიოს 

მეორე მხარის უფლება, თუმცა როდესაც 

საქმე ეხება ბავშვთა უფლებებს, სწორედ 

ეს არის და უნდა იყოს კიდეც პრიორი-

ტეტი და ამოსავალი წერტილი და ნების-

მიერი მოქმედება, რასაც სასამართლო გა-

ნახორციელებს მიმართული უნდა იყოს 

ბავშვთა უფლებების დაცვისაკენ და 

ბავშვების საუკეთესო ინტერესის გასა-

თვალისწინებლად, მათ შორის, რა თქმა 

უნდა, თავისი ინიციატივით მტკიცებუ-

ლებების გამოთხოვის კუთხით. 

სამართლიანი სასამართლოს კიდევ 

ერთი ელემენტი არის სასამართლო გან-

ხილვის საქვეყნოობა. საქართველოს კონ-

სტიტუციის 85-ე მუხლის შესაბამისად, 

სასამართლო გადაწყვეტილება ცხადდე-

ბა საქვეყნოდ. მიუხედავად იმისა სასამა-

რთლო სხდომა ღიაა, დახურულია თუ 

ნახევრად დახურული, გადაწყვეტილება 

ცხადდება საქვეყნოდ. ანუ სასამართლოს 

საბოლოო შედეგი განაჩენისა თუ გადა-

წყვეტილების სახით მაინც საჯაროდ 

ცხადდება. სასამართლო სხდომათა საქ-

ვეყნოობა სასამართლო ხელისუფლების 

გამჭვირვალობის წინაპირობაა, რაც ამაღ-

ლებს საზოგადოების ნდობის ხარისხს 

მართლმსაჯულებისადმი.  

სხდომების საქვეყნოობასთან და-

კავშირებით აუცილებლად უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ რამდენიმე წლის წინ გან-

ხორციელებული ცვლილებების შედე-

გად, რაც განხორციელდა „საერთო სასა-

მართლოების შესახებ“ საქართველოს 

ორგანულ კანონში, სასამართლოს სხდო-

მის დარბაზში გამოჩნდა მასმედიის სა-

შუალებები. ამდენად, სხდომის საჯარო-

ობა ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დაინტე-

რესებულ პირს აქვს უფლება დაესწროს 

სხდომების მიმდინარეობას, გარდა გამო-

ნაკლისი შემთხვევებისა, როდესაც 

სხდომა კანონის მოთხოვნებიდან გამომ-

დინარე დახურულია ან ნახევრად დახუ-

რულია, რაც უკვე ნიშნავს, რომ სასამარ-

თლო სხდომა საქვეყნოა, საჯაროა, ხელ-

მისაწვდომია საზოგადოების ნებისმიერი 

წევრისთვის სურვილის შემთხვევაში. 

ამასთან საქვეყნოობა ასევე გულისხმობს 

სწორედ მასმედიის საშუალებებით სა-

სამართლო სხდომის გადაღებასა და სა-

ზოგადოებისათვის მისით ინფორმირე-

ბულობას.  

ამდენად, საქვეყნოობა უნდა ვიგუ-

ლისხმოთ ორი გაგებით - ვიწრო და ფარ-

თო გაგებით. ვიწრო გაგებაა, როდესაც 

ინდივიდი თავად, უშუალოდ ესწრება 
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ღია სასამართლო სხდომას და ფართო 

გაგებაა, როდესაც ინდივიდი არამარტო 

ესწრება, არამედ ნებისმიერი ტექნიკური 

საშუალებით შეუძლია სხდომის თუნ-

დაც ნაწილის საზოგადოებისათვის გა-

დაცემა, გავრცელება, ინფორმირებულო-

ბა. 

სამართლიანი სასამართლოს კიდევ 

ერთი შემადგენელი რგოლია დაცვის უფ-

ლება, რომელიც პირის უმნიშვნელო-

ვანეს სამართლებრივ გარანტიას წარმო-

ადგენს. თავის მხრივ დაცვის უფლება 

შედგება სამი ელემენტისაგან - პირადად 

დაცვის უფლება, არჩეული დამცველის 

მომსახურებით სარგებლობის უფლება 

და სახელმწიფოს მიერ დამცველის და-

ნიშვნის უფლება. ამათგან, პირველი 

ორის არსებობა შეუზღუდავია და დამო-

კიდებულია თავად კონკრეტული პირის 

ნებაზე, ხოლო მესამე კი - დამოკიდებუ-

ლია კანონით განსახილველ გარემოებებ-

ზე, რაც საფუძველია იძულებითი წესით 

დამცველის დანიშვნისა. აღნიშნულზე 

პირდაპირ არის საუბარი სისხლის სა-

მართლის საპროცესო კოდექსის 45-ე 

მუხლში, რომელიც ამომწურავად ჩამოთ-

ვლის იმ გარემოებებს, რა დროსაც ბრალ-

დებულს, მისი სურვილისდა მიუხედა-

ვად, პროცესის მწარმოებელი ორგანოს 

მიერ სავალდებულო წესით ენიშნება 

დამცველი.  

რაც შეეხება სამოქალაქო საპროცესო 

კანონმდებლობას, 2015 წლის 15 მარტს 

შესული ცვლილების მიხედვით, რომე-

ლიც ამოქმედდა 2015 წლის 01 აპრილს, 

სავალდებულო დაცვას ექვემდებარება 

ის პირი, რომელიც შესაძლოა გახდეს 

მხარდამჭერად მიმღები. მხოლოდ ეს ერ-

თი გამონაკლისია სამოქალაქო კანონ-

მდებლობაში, როდესაც სავალდებულო 

წესით ხდება მხარდამჭერის მიმღებად 

საცნობი პირისთვის ადვოკატის სავალ-

დებულო წესით დანიშვნა, რათა უფრო 

მეტად იქნეს იმ პირთა უფლებები და-

ცული, რომელიც შესაძლოა სასამართ-

ლოს მიერ მხარდამჭერის მიმღებად იქ-

ნენ ცნობილნი. მიმაჩნია, რომ სამოქალა-

ქო თუ ადმინისტრაციული სამართალ-

წარმოების დროს სავალდებულო წესით 

დამცველის დანიშვნა უნდა განხორცი-

ელდეს, რაც უფრო ხელმისაწვდომსა და 

ეფექტურს გახდის სამართალწარმოებას. 

უდანაშაულობის პრეზუმფცია არის 

კიდევ ერთი ელემენტი სამართლიანი სა-

სამართლოსი, პირს აქვს უფლება ითვ-

ლებოდეს უდანაშაულოდ, ვიდრე არ და-

დასტურდება მისი ბრალეულობა. აღნიშ-

ნულს უთითებს საქართველოს კონსტი-

ტუციის 40-ე მუხლი: 1. ადამიანი უდანა-

შაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი დამნა-

შავეობა არ დამტკიცდება კანონით და-

დგენილი წესით და კანონიერ ძალაში შე-

სული სასამართლოს გამამტყუნებელი 

განაჩენით; 2. არავინ არ არის ვალდე-

ბული ამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. 

ბრალდების მტკიცების მოვალეობა ეკის-

რება ბრალმდებელს; 3. დადგენილება 

ბრალდებულის სახით პირის პასუხის-

გებაში მიცემის შესახებ, საბ-რალდებო 

დასკვნა და გამამტყუნებელი განაჩენი 

უნდა ემყარებოდეს მხოლოდ უტყუარ 

მტკიცებულებებს. ყოველგვარი ეჭვი, 

რომელიც ვერ დადასტურდება კანონით 

დადგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს 

ბრალდებულის სასარგებლოდ.  

დასკვნის სახით მინდა კიდევ ერთ-

ხელ აღვნიშნოთ, რომ დემოკრატიული 

სახელმწიფოს შექმნაში ერთ-ერთ გადამ-

წყვეტ როლს თამაშობს სასამართლო 

სისტემა (საერთო სასამართლოები და 

საკონსტიტუციო სასამართლო), რომე-

ლიც არის სახელმწიფოს დემოკრატიუ-

ლობის ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი 

უმთავრესი საზომი ერთეული. ეს არის 

სიტემა, რომელიც საკანონმდებლო აქ-

ტებს საზოგადოების ყოველდღიურ ცხო-

ვრებაში ატარებს და დაჰყავს თითოეულ 

ინდივიდამდე, ანუ შესახებს ხდის თი-

თოეული პირისთვის. ვინაიდან სამართ-

ლებრივი სახელმწიფო სამართლიანობის 

პრინციპს უნდა ემყარებოდეს, შესაბამი-

სად, მისი შემადგენელი ელემენტი სწო-

რედ სამართლიანი სასამართლო უნდა 

იყოს და მოიცავდეს მას, რადგან სასა-

მართლოს მიერ საქართველოს სახელით 

მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა 

იყოს კანონიერი, სამართლიანი და დასა-

ბუთებული. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვა-

ლისწინებით, მიმაჩნია, რომ იმ ელემენ-

ტების გარდა უშუალოდ ეს სამი ელე-

მენტი - კანონიერება, სამართლიანობა და 

დასაბუთებულობა თუკი თითოეულ საქ-

მეში მოსამართლის მიერ შესრულებული 
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იქნება, საუბარია როგორც მატერიალუ-

რი ნორმების განმარტებაზე, ასევე საპ-

როცესო ნორმების განმარტებაზე, დღის 

წესრიგიდან მოიხსნება კამათი იმ საკი-

თხზე არის თუ არა სასამართლო სამარ-

თლიანი.

  
SHORENA TSIKARIDZE 

 

PECULIAR SIGNS OF FAIR TRIAL IN MODERN GEORGIA 
 

Summary 
 

The objective of the presented topic is to describe the basic characteristics of the 
“Right to a fair trial” such as lawfulness, independence, impartiality, presumption of 
innocence and etc. Also provide the author's vision of solving the problem of each of 
them. It is noteworthy that the term “Right to a fair trial” does not recognize the 
Constitution of Georgia. It only concerns the judiciary (composed of the Common Courts 
and the Constitutional Court), the Judge. That is why, it is important to characterize the 
concept and identify the parts thereof. “Right to a Fair trial” characteristics are not 
exhaustive, which can in time reduce or on the contrary increase, to present the existing 
problems in order to solve them and in modern Georgia, a ” Right to a fair trial” to be 
further developed. 
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 გურამ გიკაშვილი 

წარმოადგინა პროფ. თემურ ჯაგოდნიშვილი 

ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის უსაფრთხოების 

ზოგიერთი საკითხი 
                                                                            

ჟურნალისტის მიერ ყოველგვარი 

ინფორმაციის მოპოვება და მომზადება, 

იმისგან დამოუკიდებლად, თუ რას წარ-

მოადგენს ის, რა თემას ეხება, რა მეთო-

დებით წარიმართება და რა წყარო უდევს 

საფუძვლად, შემეცნებით მოღვაწეობას 

განეკუთვნება. მედია ეთიკა ამ დროს უმ-

წვავესი პრობლემის წინაშე დგას: მოძებ-

ნოს მის მიერვე აღიარებული ნორმების 

განხორციელების საშუალებები, სხვაგვა-

რად რომ ვთქვათ, თვითრეგულირების 

მექანიზმები. ამიტომ მას მუდამ თან ახ-

ლავს სიძნელეები, რომელსაც შესაძლოა 

„შემეცნებითი“ დაბრკოლება ვუწოდოთ. 

არსებობს მრავალი სტატია, რომლე-

ბიც დაკავშირებულია უკიდურესად 

დიდი მოცულობის ყოველგვარი ინფორ-

მაციის შესწავლის აუცილებლობასთან. 

მსგავსი სამუშაო განსაკუთრებულად  

შრომატევადია და მოითხოვს დიდ ფსი-

ქოლოგიურ და ინტელექტუალურ და-

ძაბვას. 

საკითხის გააზრებისათვის მნიშვნე-

ლოვან სიძნელეს შეიძლება წარმოადგენ-

დეს ჟურნალისტის არასაკმარისი მომზა-

დება ინფორმაციის „წყაროსთან“ ეთიკუ-

რი ურთიერთობისთვის. ხშირად აუცი-

ლებელი ხდება, მოსაუბრე განაწყო და-

დებითად, აჩვენო თავი ადამიანად, რო-

მელსაც აქვს უნარი, გაიგოს მიღებული 

ინფორმაციის მნიშვნელობა, შეაფასოს ამ 

მოსაუბრის როლი მომხდარის ნამდვი-

ლი სურათის დადგენისა და მისი ნდო-

ბის გამართლებაში. 

საგულისხმოა, რომ, ჯერ ერთი, ინ-

ფორმაციის ოფიციალური და არაოფი-

ციალური წყარო ერთნაირად ფასეულია; 

მეორეც, „ადამიანები უშიშრად, გაბედუ-

ლად და სიამოვნებითაც კი იძლევიან 

ინფორმაციას, თუ კი თავად ანონიმური 

რჩებიან“ [1. 64]. 

ჟურნალისტი, რომელსაც არ აქვს 

ურთიერთობისთვის აუცილებელი ჩვე-

ვები და იგნორირებას ახდენს ფსიქოლო-

გთა რეკომენდაციებისა, ძნელად თუ შე-

ძლებს განაწყოს კეთილად თავის მიმართ 

მოსაუბრე და გაიგოს ის, რაც ძიების გა-

გრძელებისათვის აუცილებელია. ჟურნა-

ლისტის ხელისუფლებისადმი დამოკი-

დებულება მისი მოღვაწეობის ერთ-ერთი 

ყველაზე რთული ასპექტია. ის, ვინც 

ცდილობს, იცოდეს რაც შეიძლება მეტი, 

უხერხულობას უქმნის ნებისმიერ ხელი-

სუფალს. ამიტომ ყოველი ჟურნალისტი, 

როგორც კი გამოჩნდება „სახელისუფლე-

ბო ჰორიზონტზე“, მაშინვე ხდება ამა თუ 

იმ ძალოვანი სტრუქტურის მიერ განსა-

კუთრებული დაკვირვების  ობიექტი. ამ 

თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ ინტე-

რესს იწვევენ ე.წ. „დამოუკიდებელი“ მე-

დია და მათი ჟურნალისტები. 

სახელმწიფო უწყებებისა და ჟურნა-

ლისტთა კონფლიქტების ანალიზი ერთ-

მნიშვნელოვნად მოწმობს: ამ სტრუქტუ-

რების მხრიდან „არასასურველ“ ჟურნა-

ლისტზე ხდება ფორმალურად გამართ-

ლებული „სამართლებრივი ზეწოლა“ და 

სხვა უწმინდური მეთოდების გამოყენება 

უკვე გამოქვეყნებულ მასალასთან დაკავ-

შირებით. ამ მხრივ ყველაზე უფრო გავ-

რცელებულია მორალური ზიანის კომ-

პენსაციისთვის წაყენებული სარჩელი. 

ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა: მედიის 

უფლებათა დარღვევის გამოაშკარავების 

დაბალი ხარისხი განპირობებულია ამ 

დარღვევათა მიმართ შემწყნარებლობით. 

დაზარალებულები ხშირად ამჯობინე-

ბენ, თვითონ მოაგვარონ კონფლიქტები, 

შემოვლითი გზებით და არ მიმართავენ, 

დაცვის სამართლებრივ საშუალებებს.   

ჟურნალისტი, რომელმაც გადაწყვი-

ტა კერძო საგამოძიებო საქმიანობის წა-

მოწყება, მზად უნდა იყოს იმ ადამიანთა 

რეაქციაზე, რომელთა კანონსაწინააღმ-

დეგო საქმიანობითაც იგი დაინტერესდა. 

ეს რეაქცია შესაძლოა იყოს ძლიერი ან 

სუსტი, აშკარა ან შეფარული, ხანმოკლე 

ან ხანგრძლივი. წინააღმდეგობა ჟურნა-

ლისტური გამოძიებისადმი უმთავრესად 

ორ შემთხვევაში ხორციელდება: პირვე-
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ლი - წინააღმდეგობა კონკრეტული გამო-

ძიებისადმი. მიზანი ისაა, რომ ხელი შე-

უშალოს ავტორს, რომელიც ემზადება 

პრესაში გამოსასვლელად, ანუ მოაგრო-

ვებს კონკრეტული შემთხვევის მამხილე-

ბელ ფაქტებს. მეორე შემთხვევაში - ეს 

გახლავთ საერთოდ ჟურნალისტური გა-

მოძიების ჩატარებისადმი შეწინააღმდე-

გება. ის გამოიყენება მეტად თუ ნაკლე-

ბად ცნობილ გამომძიებელთა მიმართ, 

რადგან იმის მაგალითი, თუ როგორ „ას-

წავლეს ჭკუა“ ჟურნალისტს, ვისი სახე-

ლიც ცნობილია, ყოველთვის უფრო სე-

რიოზულად აღიქმება. როგორც წესი, წი-

ნააღმდეგობის პირველი ვარიანტის რეა-

ლიზება ხდება ჟურნალისტის  მიერ 

აუცილებელი ცნობების შეკრების სტა-

დიაზე. ამ შემთხვევაში ხდება ინფორმა-

ციის დამალვა ანუ მისი მიღების შესა-

ძლებლობის მოსპობა ან შეზღუდვა და 

ამავე დროს ჟურნალისტის კომპრომე-

ტირება; ესაა მისთვის ფიზიკური, ქონებ-

რივი ზიანის მიყენება და მკვლელობაც 

კი. თუ პირები, ჟურნალისტისადმი მო-

წყობილი წინააღმდეგობის ორგანიზა-

ტორები, ირჩევენ მოცემულ ვარიანტს მას 

შემდეგ, რაც გამოძიების ტექსტი გამო-

ქვეყნდება, ავტორს, როგორც წესი, უსია-

მოვნება აღარ ემუქრება. მეორე ვარიანტი 

ხორციელდება, როგორც ჟურნალისტის 

მიერ ინფორმაციის შეგროვების სტადია-

ზე, ასევე გამოძიების ტექსტის გამოქვეყ-

ნების შემდეგ. ამ შემთხვევაში იგი იღებს 

შურისძიების ხასიათს არა მხოლოდ კონ-

კრეტული ჟურნალისტის, არამედ მისი 

ხელობის მქონე ჟურნალისტთა წრის მი-

მართ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ესაა 

ჟურნალისტთა წრის დაშინების მცდე-

ლობა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

შემდგომი გამოძიებანი. უნდა აღინიშ-

ნოს, რომ საქართველოში წინააღმდეგობა 

კერძო ჟურნალისტური გამოძიებისადმი 

ყველაზე აგრესიული ფორმით იყო გამო-

ხატული. საქართველოს სისხლის სამარ-

თლის კოდექსის 154 მუხლის მიხედვით, 

ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმია-

ნობაში უკანონოდ ხელის შეშლა დისკ-

რიმინირებულ ქმედებათაა გამოცხადე-

ბული. შესაბამისად, საქართველოს მთა-

ვარმა პროკურატურამ ყველა ასეთ შემ-

თხვევაზე უნდა მოახდინოს სწრაფი რე-

აგირება, დაიწყოს აღნიშნული შემთხვე-

ვების შესწავლა და სწრაფი და ეფექტური 

გამოძიება. 

ჟურნალისტური მოღვაწეობა სავსეა 

სხვადასხვაგვარი საფრთხით არა მხო-

ლოდ ჟურნალისტების, არამედ იმ პირ-

თათვისაც, ვინც გამოძიებას ეხმარება. 

ჟურნალისტური გამოძიების დროს ჟურ-

ნალისტის უსაფრთხოების დაცვა დიდი 

ხანია, როგორც უფლებადამცველთა ორ-

განიზაციების, ისე მასმედიის წარმომად-

გენელთა ყურადღების საგანია (ეს, გარ-

კვეულწილად, სახელმწიფო სტრუქტუ-

რებსაც ეხება, სულ მცირე, კანონების და-

ცვის მოთხოვნის დონეზე მაინც). ამ 

პრობლემებზე შექმნილია სპეციალური 

წიგნები, სადაც გათვალისწინებულია 

თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნიკის 

ცოდნის აუცილებლობა. ზოგჯერ სახელ-

მწიფო და სამართალდამცავ სტრუქტუ-

რებში გვხვდებიან ადამიანები, რომელ-

ნიც თვითონ არიან ჩართული ყოველ-

გვარ სამართალდარღვევასა და დანა-

შაულში. ცხადია, მათგან დანაშაულზე 

ზემოქმედება სუბიექტურია და ისინი 

კერძო ჟურნალისტურ გამოძიებას ხელს 

შეუშლიან, მაგრამ სახელმწიფო სტრუქ-

ტურებშიც არიან პროფესიონალები, კე-

თილსინდისიერი ადამიანები, რომელ-

ნიც საზოგადოების ინტერესს იცავენ და 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირე-

ბაში ჟურნალისტების როლს დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ. სწორედ ასეთი 

ადამიანები უნდა მოძებნოს ჟურნალისტ-

მა და მათთან ითანამშრომლოს. მათი 

მხარდაჭერა გამოადგება ჟურნალისტს 

როგორც ინფორმაციების შეგროვებისას, 

ასევე  პირადი უსაფრთხოების უზრუნ-

ველსაყოფად. 

ჟურნალისტური საქმიანობის ეფექ-

ტურობა უკავშირდება იმას, თუ რამდე-

ნად აქვს ჟურნალისტს განვითარებული 

კრიტიკული აზროვნება. კრიტიკული 

აზროვნების უნივერსალური პრინციპია 

„ენდე მაგრამ შეამოწმე“. მნიშვნელოვანია 

გამოკვეთოთ ორი ასპექტი: მტკიცებუ-

ლებისა და უარყოფის მეთოდები.  

გამოძიების მსვლელობისას, მედია 

მკვლევარების აზრით, მტკიცებულება 

ლოგიკური განსჯაა, რომლის პროცესშიც 

მტკიცდება ან უარყოფილია რაიმე აზრის 

ჭეშმარიტება სხვა გარემოებათა დახმარე-

ბით, რომლებიც პრაქტიკითაა დამოწმე-
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ბული. მტკიცებულების გზით ხდება გა-

დასვლა დასაშვები, დამოწმებული ცოდ-

ნიდან სინამდვილამდე. მისი დანიშნუ-

ლებაა - ემსახუროს თეორიულ მოცემუ-

ლობათა, დასკვნათა შედარებას სინამდ-

ვილესთან. 

აქვე უნდა ითქვას შემდეგიც: ბევრ-

ჯერ კერძო ჟურნალისტური გამოძიება 

ჟურნალისტისთვის ცუდად მთავრდება, 

სწორედ თვითონ ჟურნალისტის სამართ-

ლებრივი გაუთვითცნობიერებისა და სი-

ფრთხილის ზომების გამოუყენლობის 

გამო. კერძოდ, ზოგჯერ ჟურნალისტმა 

არც კი იცის, რისი უფლება და რა მო-

ვალეობა აკისრია მას. ამ ნიადაგზე მრა-

ვალი გართულებაა მოსალოდნელი. ამი-

ტომ აუცილებელია ჟურნალისტები ნა-

მეტნავად კი ისინი, რომლებიც კერძო გა-

მოძიებას აპირებენ, „მუდმივად ეცნო-

ბოდნენ საკანონმდებლო დებულებებს; 

კონკრეტულ საკითხებზე რეპორტაჟები-

სა და სტატიების მომზადების პროცესში 

კონსულტაცია გაიარონ გაზეთის (ან 

ჟურნალის) იურიდიული განყოფილების 

თანამშრომლებთან“ [1. 66]. ეს რა თქმა 

უნდა, თუ მთლიანად არ გამორიცხავს, 

დიდად მაინც შეამცირებს რისკებსა და 

საფრთხეებს. 

 

გივი გიკაშვილი 

ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის უსაფრთხოების 

ზოგიერთი საკითხი 
 

რეზიუმე 
 

ჟურნალისტურ მოღვაწეობაში წარმოიქმნება ზოგიერთი სირთულე. ერთია ინ-

ფორმაციის მოპოვების საკითხი და ზოგი მათგანის დიდი მოცულობა; მეორეა ინფორ-

მატორთა მოპოვება და მათი ნდობის მოპოვება, ნამეტნავად მაშინ, როცა მასალა კერძო 

ჟურნალისტური გამოძიებისთვისაა საჭირო, ხოლო ასახვის ობიექტი სახელისუფლებო 

ორგანოებია; მესამე - ეს გახლავთ კერძო ჟურნალისტურ გამოძიებასთან დაკავშირე-

ბული საფრთხეები: ზემოქმედება და ზეწოლა სტატიის ავტორზე, მისი საქმისაგან 

ჩამოშორება, კომპრომეტირება ან ფიზიკური განადგურებაც კი. საამისოდ საჭიროა: 

მძაფრ კრიტიკულ სტატიებზე მომუშავე ფსიქოლოგიურად და იურიდიულად მზად 

იყოს ამგვარი შემოტევებისათვის. მეორე მხრივ, ამგვარი შემოტევებისა და დარტყმების 

შესამცირებლად საჭიროა გაეცნოს სათანადო იურიდიულ ლიტერატურას, ჯეროვანი 

კონსულტაცია გაიაროს გაზეთის, ჟურნალის, სარედაქციო კოლეგიის იურიდიული 

განყოფილების მუშაკებთან. 

 
GURAM GIKASHVILI 

 

SOME ISSUES OF SAFETY OF JOURNALISTS’ PROFESSIONAL ACTIVITY 
      

Summary 
 

In journalism it is a usual thing when some complications are originated. One of 
them is the problem of information obtaining and sometimes vast body of it. Another one 
is the problem of informants reaching and their confidence winning, particularly if the 
material is needed for the private journalistic research and governmental bodies become 
the subject of investigation and description. The third one represents the hazards coming 
from private journalistic research: an impact and pressure on the author of the article, his 
removing from the case, attempts to compromise him and even up to his physical 
destruction. For this purpose, for the journalist working on the keen critical articles it is 
necessary to be psychologically and legally ready against the assaults of this kind. On the 
other hand, to reduce such blows and attacks one should become familiarized with 
relative legal literature and consult the members of the legal departments of the 
newspapers, magazines or editorial boards. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

1. გიორგობიანი ქ., „გარდიანის“ ეთიკური კოდექსი, ჟურნ. „განათლება“, №1, 2019. 
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 ამირან  ხევცურიანი 

წარმოადგინა პროფ. ზურაბ კვეტენაძემ 
 

ყარაბახის კონფლიქტი და მისი სტატუს-კვო 

გეოპოლიტიკურ ჭრილში 
 

ყარაბახის კონფლიქტი, კონფლიქტო-

ლოგების მიერ კვალიფიცირებულია რო-

გორც ერთერთი ყველაზე რთულად მო-

გვარებადი დაპირისპირება, მისი მკვეთ-

რად გამოხატული ეთნოპოლიტიკური 

ბუნებიდან გამომდინარე. ეს არის კონფ-

ლიქტი ორ მეზობელ ერებს შორის, რო-

მელიც საუკუნეზე მეტია გრძელდება.  

პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე 

თუ გაყინული ყველა ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტი კრემლის მიერ არის ინსპი-

რირებული ერთადერთი  გამონაკლისის 

გარდა. ეს გამონაკლისი სწორედ ყარაბა-

ხის კონფლიქტია. ეს არის წმინდა სომ-

ხურ-აზერბაიჯანული ეთნოპოლიტიკუ-

რი დაპირისპირება, ხანგრძლივი ისტო-

რიული და კულტურული ფესვებით. 

თუმცა რუსეთს, როგორც ეუთოს მინსკის 

ჯგუფის თანათავმჯდომარეს და კონფ-

ლიქტის მოგვარებაზე ერთ-ერთ მთავარ 

პასუხისმგებელ სუბიექტს (აშშ-თან და 

საფრანგეთთან ერთად) ამ 30 წლის გან-

მავლობაში არ გადაუდგამს არც ერთი 

ქმედითი ნაბიჯი, რომელიც ხელს შეუ-

წყობდა კონფლიქტის მოგვარებას. მე-

ტიც, დაპირისპირების საწყის ეტაზე, რო-

ცა ჯერ კიდევ ოფიციალურად არსებობ-

და სსრკ და რომლის შემადგენლობაშიც 

შედიოდნენ სომხეთიც და აზერბაიჯა-

ნიც, კრემლმა არ მიიღო სათანადო ზო-

მები, რომ არ დაეშვა კონფლიქტის შემდ-

გომი ესკალაცია, მაშინ როცა ეს იყო მისი 

პირდაპირი ვალდებულება.  

შეიძლება ითქვას, მან თავისი ინერ-

ტულობით ხელი შეუწყო კონფლიქტის 

პროგრესირებას, რის შედეგადაც მსოფ-

ლიომ მიიღო ერთ-ერთი ურთულესი 

ეთნოკონფლიქტი, რომელიც სამ ათეულ 

წელზე მეტია გრძელდება და შეეწირა 

ათეულ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე.  

ეჭვგარეშეა, რომ კრემლის მხრიდან ეს 

იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება 

შორს მიმავალი გეგმებით. 

მთიანი ყარაბახის ავტონომიური ოლ-

ქი შეიქმნა ბოლშევიკების მიერ 1923 

წელს აზერბაიჯანის სსრ-ს შემადგენლო-

ბაში. ამ გადაწყვეტილებამ, მაშინვე გამო-

იწვია მწვავე რეაქცია როგორც ყარაბახის 

მოსახლეობაში, რომლის 94 %-ს ეთნიკუ-

რად სომხები შეადგენდნენ, ასევე მეზო-

ბელ სომხეთშიც. იმ დროისთვის საბჭო-

თა ხელისუფლების ეს ნაბიჯი, აშკარად 

ნაკარნახები იყო პოლიტიკური გემოვ-

ნებით. როგორც ისტორიკოსები აღნიშნა-

ვენ, კრემლმა გადაწყვიტა  ქემალისტური 

თურქეთის გული მოეგო [1]. 

კონფლიქტის უახლესი ისტორია კი 

იწყება უკვე მე-20 საუკუნის 90-იანი 

წლების დასაწყისში და ემთხვევა სსრკ-ს 

რღვევის პერიოდს. 1991 წლის 2 სექტე-

მბერს ყარაბახის ნაციონალურმა საბჭომ 

გამოაცხადა დამოუკიდებელი მთიანი ყა-

რაბახის რესპუბლიკის შექმნა, მთიანი 

ყარაბახის ავტონომიური ოლქისა და 

აზერბაიჯანის შაუმიანის რაიონის 

ტერიტორიებზე.  

პასუხად, აზერბაიჯანის პარლამენტმა 

იმავე წლის 26 ნოემბერს გააუქმა მთიანი 

ყარაბახის ავტონომია და მისი ტერიტო-

რია გაყო და გადანაწილა მიმდებარე 

რაიონებზე. სომხების მხრიდან პასუხმა 

არ დააყოვნა და 8 დეკემბერს ჩატარდა 

რეფერენდუმი, სადაც მონაწილეთა 99%-

მა ხმა დამოუკიდებლობას მისცა. რეფე-

რენდუმს რა თქმა უნდა ბოიკოტი გა-

მოუცხადა ყარაბახის აზერბაიჯანულმა 

მოსახლეობამ [2]. 

დაპირისპირებული მხარეების მიერ 

გადადგმულმა აგრესიულმა პოლიტი-

კურმა ნაბიჯებმა გამოიწვია სამხედრო 

დაპირისპირების პროვოცირება, რაც სა-

ბოლოო ჯამში ფართომასშტაბიან საომარ 
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მოქმედებებში გადაიზარდა. ამ კონფ-

ლიქტს დაუზუსტებელი მონაცემებით 

20 000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე 

შეეწირა, ხოლო 1 მლნ-ზე მეტი ადამიანი 

გახდა დევნილი. საბოლოოდ საომარი 

მოქმედებები შეწყდა 1994 წელის 5 მაისს 

ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში კონფ-

ლიქტის მხარეების მიერ ხელმოწერილი 

პროტოკოლის საფუძველზე. შეთანხმება 

ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე ხელმოწე-

რილ იქნა აზერბაიჯანის, სომხეთისა და 

მთიანი ყარაბახის თავდაცვის უწყებათა 

ხელმძღვანელების მიერ ბაქოში _ 9 მა-

ისს, ერევანში _ 10 მაისს, ხოლო სტეპა-

ნაკერტში _ 11 მაისს. საბოლოოდ შე-

თანხმება ძალაში შევიდა 12 მაისიდან [3].  

სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება სამშ-

ვიდობო ფორმატების ძიებისა და მოლა-

პარაკებების წარმოების მთელი ეპოქა, 

რაც დღემდე გრძელდება. 1994-95 წლებ-

ში მიღწეული შეთანხმებები სულ უფრო 

არასაიმედოდ გამოიყურება: კონფლიქ-

ტის ზონაში არ არიან მშვიდობისმყოფე-

ლები, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს ეუ-

თოს მცირერიცხოვანი მისია აკვირდება, 

რომელიც ისედაც მოკრძალებული უფ-

ლებებით სარგებლობს, ხოლო მოლაპა-

რაკებების პროცესი, რომელიც როგორც 

წესი, კონფლიქტის გაღვიძების შემთხვე-

ვაში აქტიურდება, მხოლოდ კონფლიქ-

ტის მონიტორინგის მექანიზმია  და არა 

მისი მოგვარების საშუალება. 250-კილო-

მეტრიან სასაზღვრო პერიმეტრზე, სადაც 

ერთმანეთის პირისპირ დგანან დაპირის-

პირებული მხარეები, მუდმივად არსე-

ბობს ვითარების ესკალაციის საფრთხე, 

რაც შესაძლებელია გადაიზარდოს ფარ-

თომასშტაბიან სამხედრო მოქმედებებში, 

როგორც ეს მოხდა 2016 წლის აპრილში. 

ამიტომაც რა თქმა უნდა, პრევენციის არ-

სებული მექანიზმები სრულიად არაპრო-

პორციულია პრობლემის სირთულესთან 

მიმართებაში.  

 დღეის მდგომარეობით, შეიძლება 

თამამად ითქვას, რომ ყარაბახის კონფ-

ლიქტის ზონა არის ერთერთი ყველაზე 

მილიტარიზირებული ზონა მთელს ევ-

როპაში, სადაც ერთმანეთის პირისპირ 

დგას ორი კარგად შეიარაღებული თანა-

მედროვე არმია სრული საბრძოლო აღ-

ჭურვილობით: საარტილერიო დანადგა-

რები, სარაკეტო კომპლექსები, საბრძო-

ლო ვერტმფრენები და ავიაგამადგურებ-

ლები, უპილოტო საფრენი აპარატები და 

სხვა თანამედროვე შეიარაღების კომპო-

ნენტების ჩათვლით. ამ წლების განმავ-

ლობაში აზერბაიჯანმა თავისი ნავთობ-

დოლარების წყალობით მილიარდები 

დახარჯა თანამედროვე შეიარაღების 

შესაძანად, ანალოგიურად სომხეთმაც, 

მართალია გაცილებით ნაკლები, თუმცა 

რუსეთთან გაფორმებული სტრატეგიუ-

ლი პარტნიორობის ხელშეკრულების 

წყალობით, მან შეძლო მნიშვნელოვნად 

გაეზარდა თავის სამხედრო პოტენცია-

ლი, რადგან შეთანხმების საფუძველზე 

ჰქონდა წვდომა თანამედროვე რუსულ 

შეიარაღებაზე, ფინანსურად მომგებიანი 

პირობებით. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, 

რომ 1994 წლის შემდეგ კონფლიქტის 

ზონაში ბევრი რამ შეიცვალა, ოღონდ არა 

სასიკეთოდ. 

ცალკე მსჯელობის საგანია, კონფლიქ-

ტის ზონაში მშვიდობისმყოფელების გან-

თავსების საკითხი: როგორც დრომ და 

გამოცდილებამ გვიჩვენა, პოსტსაბჭოთა 

სივრცეში, სამშვიდობო ძალების მანდა-

ტი უფრო კონფლიქტის კონსერვაციის 

მექანიზმია, ვიდრე მისი დარეგულირე-

ბის საშუალება. როცა საუბარია სამშვი-

დობო მანდატზე, არსებობს კიდევ ერთი 

მნიშვნელოვანი მომენტი: კერძოდ, მისი 

ჩართვა პროცესში ვერ იქნება გამართლე-

ბული, თუ ის იქნება სუბიექტური ხასი-

ათის და კონფლიქტის ერთერთი მხარის 

მიმართ სიმპათიის მატარებელი. ასეთ 

შემთხვევაში მისი როლი მთელს პრო-

ცესში იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ნე-

გატიური.  

კონფლიქტის ზონაში, საერთაშორისო 

სამშვიდობო ძალების განთავსების საკი-

თხზე კონსესუსის არარსებობა, კიდევ 

ერთხელ მიუთითებს მთლიანად სამშვი-

დობო პროცესის არაეფექტურობაზე. რუ-

სეთს, როგორც ეუთოს მინსკის ჯგუფის 

თანათავმჯდომარეს ყოველთვის ჰქონდა 

ამის ცდუნება, თუმცა ყოველ ჯერზე მი-

სი მცდელობა უშედეგოდ სრულდებო-

და. მიზეზი არის ძალიან საინტერესო: 

როგორც აზერბაიჯანული, ისე სომხური 

მხარე, რუსეთის ამ ინიციატივას კატეგო-
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რიულად, შეიძლება ითქვას კონსოლი-

დირებულადაც ეწინააღმდეგებოდნენ.  

ეს ლოგიკურიცაა, რადგან ასეთი კონ-

ფიგურაცია, რუსეთს მისცემდა დამატე-

ბით ბერკეტს  კონფლიქტით  მანიპული-

რების თვალსაზრისით, რომ მოეხდინა 

ზეწოლა მხარეებზე რეგიონში თავისი 

სტრატეგიული ინტერესების გატარების 

მიზნით. მათი პოზიცია შემდეგში მდგო-

მარეობდა: სომხური მხარე მიზანშეუ-

წონლად მიიჩნევდა სამშვიდობო ძალე-

ბის განთავსებას კონფლიქტის საბოლოო 

გადაწყვეტის გარეშე, სადაც განსაზღვ-

რული იქნებოდა რესპუბლიკის სტატუ-

სიც. ხოლო აზერბაიჯანული მხარე, ვერ 

ხედავდა მშვიდობისმყოფელების ად-

გილს კონფლიქტის ზონაში მანამ, სანამ 

სომხეთის საოკუპაციო ჯარები არ დატო-

ვებდნენ მთლიანად კონფლიქტის ზონას 

[4] მხარეთა ამ პოზიციებში, აშკარად 

იკვეთება რუსეთის მიერ თავსმოხვეული 

სამშვიდობო ინიციატივის მიმართ უნ-

დობლობის მაღალი სტანდარტი. 

პირველად ეს იყო 1994 წელს, როცა 

რუსეთის მაშინდელმა თავდაცვის მინის-

ტრმა პავლე გრაჩოვმა გამოთქვა მზად-

ყოფნა, 12 მაისის ცეცხლის შეწყვეტის 

შეთანხმების ფარგლებში კონფლიქტის 

ზონაში განეთავსებინა რუსეთის სამშვი-

დობო ძალები. საინტერესოა, ამ თემატი-

კაზე სომეხი ჟურნალისტის ტატულ აკო-

პიანის მონათხრობი თავის წიგნში „ყა-

რაბახის დღიური: მწვანე და შავი“, სადაც 

ის აღნიშნავს, რომ არც აზერბაიჯანელე-

ბი, არც სომხები არ ენდობოდნენ რუსებს 

და ეწინააღმდეგებოდნენ რუსი ჯარისკა-

ცების დაბრუნებას. 

მისი თქმით, ყარაბახელმა ჩინოვნიკმა 

სამველ პეტროსიანმა აღიარა, რომ აზერ-

ბაიჯანის წარმომადგენელთან ტოფიკ 

ზულფუგაროვთან ერთად ინტენსიურად 

მუშაობდა იმაზე, რომ არ დაეშვათ რუ-

სული სამხედრო ძალების განლაგება 

კონფლიქტის ზონაში [5]. 

რუსეთის სტრატეგია კონფლიქტთან 

მიმართებით არის „პრაგმატული“ და გა-

საგები: გამოიყენოს არსებული კონფ-

ლიქტი, როგორც ინსტრუმენტი რეგიონ-

ში თავისი სტრატეგიული ინტერესების 

გასატარებლად.  

ვ. პუტინის გაპრეზიდენტების შემ-

დეგ, რუსეთის პოზიცია კონფლიქტთან 

მიმართებით გახდა მეტწილად კონსერ-

ვატიული [6].  

მისი ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, 

პრეზიდენტის პოსტზე იყო აზერბაი-

ჯანთან ურთიერთობის ნორმალიზება, 

რაც ნამდვილად არ იყო სახარბიელო მი-

სი წინამორბედის მმართველობის დროს.  

ასევე, მას ჰქონდა მკაფიო ხედვები 

კონფლიქტთან დაკავშირებით, რაც ნათ-

ლად ჩამოუყალიბა ჰ. ალიევსა და რ. კო-

ჩარიანს 2000 წელს მოსკოვში სამმხრივი 

შეხვედრისას: მან განაცხადა, რომ რუსე-

თი არ აპირებდა პასუხიმგებლობის აღე-

ბას მიმდინარე მოვლენებზე და არ ჩაე-

რეოდა კონფლიქტში, რომელიც, მისი 

თქმით, შეიძლებოდა მრავალი წლები 

გაგრძელებულიყო; ის მიესალმებოდა 

პრობლემის ისეთი ფორმით გადაწყვე-

ტას, რომელიც უზრუნველყოფდა რეგი-

ონში გრძელვადიან სტაბილურობას, ხო-

ლო პოსტკონფლიქტურ პერიოდში ხელს 

შეუწყობდა ისტორიულად გამართლე-

ბული გეოპოლიტიკური ბალანსის შე-

ნარჩუნებას და არ გახდიდა რეგიონს 

სხვადასხვა სამხედრო და პოლიტიკურ 

დაპირისპირებათა კერად. მის შემდეგ, 

მას პოზიცია ფაქტიურად არ შეუცვლია. 

ვ პუტინმა იგივე გაიმეორა 2004 და 2010 

წლებშიც. 

ასეთი პოზიცია ნიშნავს, რომ რუსეთი 

მიესალმება კონფლიქტის გადაწყვეტას 

მხოლოდ იმ პირობით, თუ ეს ხელს 

შეუწყობს რეგიონში რუსეთის გავლენის 

შენარჩუნებას ან გაძლიერებას, ამავდრო-

ულად არ იღებს პასუხიმგებლობას, და 

არ დაუშვებს რეგიონში დომინანტური 

პოზიციის დათმობას. თუმცა, აქვე ისიც 

უნდა აღინიშნოს, რომ არც პარიზი და 

არც ვაშინგტონი (რუსეთთან ერთად არი-

ან ეუთო-ს მინსკის ჯგუფის თანათავ-

მჯდომარეები) არ გამოირჩეოდნენ პასუ-

ხიმგებლობის მაღალი სტანდარტით. მა-

თაც როგორც რუსეთს, ურჩევნიათ ეს 

ტვირთი კონფლიქტის მხარეებმა იტვირ-

თონ. აშშ და საფრანგეთი როგორც ეუ-

თოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომა-

რეები მხოლოდ ეპიზოდურად ერევიან 

პროცესებში, ისიც მაშინ როცა ჩნდება 

შანსი, რომ მხარეები შეიძლება მივიდნენ 
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რაღაც შეთანხმებამდე. თუმცა როგორც 

წესი ასეთი შეთანხმებების ალბათობა 

ყოველთვის დაბალია. 

ეუთოს ფარგლებში შემუშავებული 

სამშვიდობო გეგმა ითვალისწინებს, სომ-

ხური მხარის მიერ ოკუპირებული ტერი-

ტორიების განთავისუფლებას (გარდა 

ყარაბაღის სომხეთთან დამაკავშირებელი 

ლაჩინის დერეფნისა), ყარაბაღის სომხე-

ბისთვის თვითმმართველობის გარანტი-

ების მინიჭების და პერსპექტივაში მთი-

ანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღია-

რების სანაცვლოდ. მაგრამ 2016 წლის 

აპრილის ცნობილი მოვლენების შემდეგ, 

ორივე მხარის პოზიციები უფრო ხისტი 

გახდა, შესაბამისად მათი ფიქრებიც და 

რესურსებიც, არა კომპრომისების ძიე-

ბისკენ, არამედ დამატებითი მილიტარი-

ზაციისკენ არის მიმართული. 

ორმხრივ გამალებულ შეიარაღებას 

თან ახლავს მძიმე საომარი რიტორიკა და 

ხისტი პროპაგანდა. ამ მხრივ განსაკუთ-

რებით აზერბაიჯანული მხარე გამოირ-

ჩევა. პრეზიდენტმა ალიევმა სომხეთი 

არაერთხელ მოიხსენია უდიერად. ის მას 

უწოდებს დამნაშავე, კრიმინალურ რე-

ჟიმს  და ბრალს სდებს აზერბაიჯანელი 

ხალხის გენოციდში. ალიევის თქმით, 

თანამედროვე სომხეთი შეიქმნა ისტო-

რიულად აზერბაიჯანულ მიზებზე, მათ 

შორის ქ. ერევანიც და მის დაბრუნებას 

აზრერბაიჯანის სტრატეგიულ მიზნად 

მიიჩნევს [7].  

სომხეთი კი, როგორც ომში გამარჯვე-

ბული მხარე მეტწილად თავს იკავებს 

ასეთი ხისტი გამონათქვამებისგან, თუმ-

ცა საპასუხოდ აძლიერებს კონტროლს 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და 

ზრდის სამხედრო წარმომადგენლობას.  

აქედან გამომდინარე, შეიძლება და-

ვასკვნათ, რომ ყარაბახის კონფლიქტის 

ზონაში, დაწყებული 1994 წლიდან, დღე-

მდე არსებული ცეცხლის შეწყვეტის მყი-

ფე რეჟიმი, შენარჩუნებულია ბაქოსა და 

ერევნის განკარგულებაში არსებული სამ-

ხედრო ძალთა ბალანსის ხარჯზე და არა 

30 წლის წინათ მიღწეული აწ უკვე დე-

ვალვირებული შეთანხმებების საფუ-

ძველზე. კონფლიქტის დარეგულირების 

გარშემო მოლაპარაკებათა სერია მრავა-

ლი წელია უშედეგოდ გრძელდება. მას 

შემდეგ, რაც 1994 წლის მაისიდან ძალაში 

შევიდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, 

დაპირისპირებულ მხარეებს ჩიხური 

მდგომარეობიდან გამოსასვლელად შეს-

თავაზეს არა ერთი პროექტი, დაწყებუ-

ლი, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის 

„ტერიტორიათა გაცვლის“ გეგმიდან, 

აზერბაიჯანსა და მთიან ყარაბახს შორის 

„ერთიანი სახელმწიფოს“ იდეით დამთა-

ვრებული. თუმცა, არც ერთ ამ პროექტს 

მხარეთა მხრიდან დიდი ინტერესი არ 

გამოუწვევია [8]. 

მოლაპარაკებების მაგიდასთან, ფაქ-

ტობრივად, განიხილება ორი ძირითადი 

საკითხი _ ეს არის მთიანი ყარაბახის 

სტატუსი, და მეორე - იმ შვიდი რაიონის 

დეოკუპაცია, რომლებიც უშუალოდ ესა-

ზღვრებიან თვითგამოცხადებულ რეს-

პუბლიკას. ამ ორ ფუნდამენტურ საკითხ-

ზე კომპრომისი დღემდე არ არსებობს 

დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. 

აზერბაიჯანული მხარე სტატუსზე დია-

ლოგს შესაძლებლად მიიჩნევს მხოლოდ 

სრული დეოკუპაციის მიღწევის პირო-

ბებში. პარალელურად, სომხური მხარეც 

პრინციპულად აყენებს თავის პოზიციას. 

ფორმულა: „დათმობა სტატუსზე, ტერი-

ტორიის დათმობის სანაცვლოდ“, სომხუ-

რი დიპლომატიის ქვაკუთხედს წარმო-

ადგენს [9]. 

2016 წლის აპრილში, ყარაბახის კონ-

ფლიქტმა, რომელიც წლების განმავლო-

ბაში ავღანეთის, ერაყის, სირიის უკრაი-

ნის, ჩრდ. კორეის და სხვა საერთაშო-

რისო პოლიტიკური დღის წესრიგის დო-

მინანტი საკითხების ჩრდილში იდგა, 

საერთაშორისო საზოგადოებას თავი 

კიდევ ერთხელ შეახსენა.  

1994 წლის შემდეგ, ეს იყო ყველაზე 

ფართომასშტაბიანი სამხედრო დაპირის-

პირება რომელიც ოთხ დღეს გაგრძელდა 

და ორასამდე ადამიანის სიცოცხლე შე-

იწირა.  

აზერბაიჯანულმა არმიამ, წარმოებუ-

ლი შეტევითი ოპერაციის  შედეგად აღა-

დგინა კონტროლი ორ სიმაღლეზე. მათ 

შორის ლელე-ტეპეზე, რომელიც რამდე-

ნიმე კილომეტრით არის დაშორებული 

ირანის საზღვიდან და შესაბამისად 

სტრატეგიულ მნიშვნელობას იძენს [10].  
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თუმცა, გაცილებით მნიშვნელოვანია 

ის ფსიქოლოგიური ეფექტი, რომელიც 

ახლდა ამ პატარა სამხედრო წარმატებას. 

მან კარდინალურად შეცვალა აზერ-

ბაიჯანული საზოგადოების დამოკიდე-

ბულება კონფლიქტის მიმართ.  

გაჩნდა რწმენა, რომ სახელმწიფოს ხე-

ლეწიფება აღადგინოს ტერიტორიული 

მთლიანობა, შესაბამისად ხელისუფლე-

ბას მომავალშიც ექნება სრული მხარდა-

ჭერა გააგრძელოს მილიტარისტული 

პოლიტიკა. 

ცეცხლის შეწყვეტა მიღწეულ იქნა 

ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, 5 

აპრილს მოსკოვში სომხეთისა და აზერ-

ბაიჯანის გენერალური შტაბის ხელმძღ-

ვანელთა შეხვედრაზე. იმავე საღამოს, 

პრეზიდენტმა პუტინმა თავის აზრბაიჯა-

ნელ და სომეხ კოლეგებთან სატელეფო-

ნო საუბარში გამოთქვა ღრმა შეშფოთება 

კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკა-

ლაციის გამო და მოუწოდა მხარეებს უზ-

რუნველყონ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟი-

მის დაცვა [11].  

მოსკოვმა შვებით ამოისუნთქა, მან 

უმოკლეს დროში შეძლო ვითარების გან-

მუხტვა, თუმცა ეს მას დაუჯდა გარკ-

ვეულ პოლიტიკურ ფასად.  

აზერბაიჯანი კიდევ ერთხელ დარწ-

მუნდა, რუსეთის პროსომხურ პოზი-

ციაში.  

კერძოდ, მისთვის აშკარა გახდა, რომ 

არსებული სტატუს-კვო, რომელიც ასე 

მიუღებელია მისი ეროვნული ინტერე-

სებისათვის, ძვირფასია რუსეთისთვის, 

რომელიც გარდა იმისა, რომ დღითიდღე 

იძლიერებს თავის პოზიციებს რეგიონში, 

ასევე დამატებით გამოიმუშავებს მილი-

ონებს, დაპირისპირებულ მხარეებზე ია-

რაღის მიყიდვის გზით. უკმაყოფილება 

იზრდება სომხურ მხარესაც. იქ სულ 

უფრო პოპულარულია მოსაზრება, რომ 

რუსეთმა 2016 წლის აპრილში უღალატა 

სომხეთს, როცა არ გაუწია პირდაპირი 

სამხედრო დახმარება. ასევე ოფიციალუ-

რი ერევნის აზრით, რუსეთის მიერ 

აზერბაიჯანის იარაღით მომარაგება 

ფუნდამენტალურად ეწინააღმდეგება 

რუსეთ-სომხეთს შორის გაფორმებულ 

სტრატეგიული პარტნიორობის პრინცი-

პებს. და რაც ყველაზე მთავარია, რუ-

სეთმა დაკარგა სამხრეთ კავკასიაში ყვე-

ლაზე მნიშვნელოვანი დასაყრდენი და 

პოსტსაბჭოთა სივრცეში მისადმი ყველა-

ზე ლოიალურად განწყობილი რეჟიმი _ 

სომხეთის „ყარაბახული კლანის“ სახით. 

2016 წლის აპრილის მოვლენებიდან 2 

წლის თავზე, ერევანში და სრულიად 

სომხეთში გამართული მასობრივი საპ-

როტესტო გამოსვლების შედეგად მმართ-

ველი გუნდი იძულებული გახდა უკან 

დახეულიყო, რასაც შედეგად მოყვა პრე-

მიერ-მინისტრად მოვლენილი სერჟ სარ-

გსიანის ხელისუფლებიდან ჩამოცილება. 

მართალია, პოლიტიკური სახეცვლილე-

ბის მიუხედავად სომხეთის საგარეო-

პოლიტიკური კურსი უცვლელად დარჩა, 

რაც არაერთხელ დააფიქსირა ახალმა 

პრემიერმა _ ნიკოლ პაშინიანმაც, თუმცა 

გარკვეული ბზარი ორმხრივ ურთიერ-

თობებში მაინც შესამჩნევია. 

რა თქმა უნდა, ყარაბახის კონფლიქტი 

ურთულესია მისი სპეციფიკიდან გამომ-

დინარე, რაც ბუნდოვანს ხდის მისი 

მოგვარების შანსებს. ამ ოცდაათი წლის 

განმავლობაში მიმდინარე სამშვიდობო 

პროცესში, ყინული ვერა და ვერ დაიძრა. 

აშკარაა, რომ  მხარეები ჯერ ისევ არ 

არიან მზად აწარმოონ სერიოზული სამ-

შვიდობო მოლაპარაკებები. ვერც მინსკის 

ჯგუფმა გაამართლა მოლოდინი, ის და-

ემსგავსა არბიტრს, რომელსაც მატჩის 

სადავეები ხელიდან გაექცა. მაგრამ, მიუ-

ხედავად არსებული აზრთა სხვადასხვა-

ობისა, დაძაბულობისა და უნდობლობი-

სა, კონფლიქტის მხარეებიც, მოდერატო-

რი ქვეყნებიცა და სრულიად  საერთაშო-

რისო თანამეგობრობაც თანხმდება ერთ 

ფუნდამენტურ ჭეშმარიტებაზე: ყარაბა-

ხის კონფლიქტის მოგვარებისა და შე-

საბამისად სომხეთსა და აზერბაიჯანს 

შორის ურთიერთობის ნორმალიზების 

გარეშე, კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა 

და სტაბილურობის დამყარებაზე საუბა-

რიც ზედმეტია.  

 დასკვნა. ყარაბახის კონფლიქტი, რო-

გორც ფენომენი, რუსეთისთვის სტრატე-

გიული თვალსაზრისით  გაცილებით 

უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ცალკე 

აღებული სომხეთი ან აზერბაიჯანი. ეს 

არის ერთგვარი პოლიტიკური ინსტრუ-

მენტი კრემლის პოლიტტექნოლოგების 
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ხელში, რომელსაც სამ ათეულ წელზე 

მეტია წარმატებით ამუშავებენ და იყე-

ნებენ. კონფლიქტის სპეციფიკაც სწორედ 

ამაშია, მოსკოვი წარმატებით მანიპუ-

ლირებს აღნიშნული კონფლიქტით, იყე-

ნებს მას საკუთარი ინტერესების გასა-

ტარებლად რეგიონში და მაქსიმალურად 

აზიანებს მხარეთა ინტერესებს.  

შეიძლება ითქვას, არსებული სტა-

ტუს-კვო უფრო მის ინტერესებს ემ-

სახურება, ვიდრე სომხეთისა და აზერ-

ბაიჯანის. კონფლიქტი საშუალებას აძ-

ლევს მოსკოვს, შეინარჩუნოს გავლენა 

ყოფილ კოლონიებზე და უკარნახოს მათ 

მისთვის მისაღები თამაშის წესები. 

შედეგმაც არ დააყოვნა: დღესდღეობით 

სომხეთი არის ქვეყანა, რომელიც აბსო-

ლუტურად მიბმულია რუსეთზე რო-

გორც ეკონომიკური, ისე სამხედრო-პო-

ლიტიკური თვალსაზრისით. ხოლო 

აზერბაიჯანის შემთხვევაში, რუსეთმა 

შეძლო განუსაზღვრელი ვადით შეეჩერე-

ბინა მისი არც თუ ისე გამოკვეთილი, 

თუმცა მაინც შესამჩნევი პროდასავლური 

კურსი. ასევე რუსეთმა შეძლო თურ-

ქეთის როლის მეტ-ნაკლებად განეიტრა-

ლებაც. მიუხედავად იმისა, რომ თურქე-

თი რჩება აზერბაიჯანის ნომერ პირველ 

სტრატეგიულ პარტნიორად, მისი გავლე-

ნა ბოლო წლებში მკვეთრად შემცირდა. 

ამის მიზეზი ალბათ ისიც არის, რომ 

თურქეთს ამ ბოლო დროს მნიშვნელოვ-

ნად მოუმრავლდა პრობლემები როგორც 

ქვეყნის შიგნით (ტერორიზმი; სეპარატი-

ზმი; ეკონომიკური კრიზისი), ისე ქვეყ-

ნის გარეთაც (სირიის კრიზისი; ბოლო 

პერიოდში გართულებული ურთიერ-

თობა დასავლეთთან. უმთავრესად აშშ-ს 

ახალ ადმინისტრაციასთან). ის ვერ გახ-

და აზერბაიჯანის სუვერენიტეტის გა-

რანტი, რისი მოლოდინიც ყოველთვის 

იყო ბაქოში. თუმცა, როგორც ჩანს ანკარა 

არ აპირებს ამ ფაქტთან შეგულებას. 2018 

წლის 24 ივნისს საპრეზიდენტო არჩევ-

ნებში შთამბეჭდავი გამარჯვების შემდეგ 

პრეზიდენტმა ერდოღანმა პირველი 

ოფიციალური ვიზიტი სწორედ ბაქოში 

დაგეგმა. 

2016 წლის აპრილის მოვლენებმა აშ-

კარა გახადა, რომ აზერბაიჯანი, არც 

მომავალში იტყვის უარს „მინი ომებზე“, 

რისი მიზანიც, პირველ რიგში იქნება რაც 

შეიძლება მეტი ტერიტორიის გამოგლე-

ჯვა და შესაბამისად ზეწოლის გაძლიე-

რება როგორც სომხურ მხარეზე, აგრეთვე 

ეუთოს მინსკის ჯგუფზე, რათა მოდერა-

ტორმა ქვეყნებმაც, „დიდი ომის“ შიშით, 

გააძლიერონ ზეწოლა და აიძულონ სომ-

ხური მხარე წავიდეს მნიშვნელოვან კომ-

პრომისებზე. რაც შეეხება „დიდ ომის“ 

დაწყების ალბათობას: ვფიქრობ, უახ-

ლოეს პერსპექტივაში მისი გაჩაღების 
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AMIRAN KHEVTSURIANI 
 

KARABAKH CONFLICT AND ITS STATUS QUO IN THE GEOPOLITICAL  
POINT OF VIEW  

 

Summary 
 

Karabakh conflict is a serious ethno political phenomenon, due to its specificity, 
which makes the vague chances of resolving it in the near future. During the thirty years 
of the ongoing peace process, the ice was not able to move on.  
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It is obvious that the parties are  not ready to be engaged in serious peace talks. 
Minsk Group was not able to fulfill expectations. It is like an arbitrator. who can not 
control the match.  

Nevertheless, the different opinions, tensions and distrust of the existing views, all 
the sides to conflict as well as the moderator states and the entire international 
community agree on one fundamental truth: the only way to establish peace and stability 
in the Caucasus region is to settle Karabakh conflictt and  normalize  relations between 
Armenia and Azerbaijan. 
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სწორედ ამ პერიოდში გამოვლინდა ნ. ბაბუაძის ორგანიზატორული ნიჭი. 

რთული პრობლემის შემსწავლელი, დახვეწილი მეცნიერი, საერთაშორისო ურთი-

ერთობებისა და დიპლომატიის, მათ შორის ეკონომიკური დიპლომატიის გამორ-

ჩეული მკვლევარი და რამდენიმე სახელმძღვანელოს ავტორი თუ თანაავტორი. 

ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს მისი მისწრაფება ენების შესწავლისადმი და ზო-

გადად ლინგვისტური მეცნიერებებისადმი. მან ხომ რამდენიმე უცხოური ენა 

იცოდა და ბოლო წლებში შეისწავლა ჩინური ენა, რომლის მეშვეობით ბევრი 

ჩინელი მეგობარი გაიჩინა და ჩამოაყალიბა „ჩინეთის მეგობრების საზოგადოება“, 

რომლის პრეზიდენტიც თვითინ იყო და ჩინეთის საელჩოში ის მიღებული იყო, 

როგორც ცნობილი „სინოლოგი“. 

ნ. ბაბუაძე ფრიად თავმდაბალი პიროვნება იყო, ამბიციურობასა და ყოყჩობას 

მოკლებული. ცალკე აღნიშვნის ღირსია მისი დიდსულოვნება და მიმტევებლობა, 

გულისხმიერება და მადლმოსილება. ბერძენ სულხან-საბა ორბელიანს აქვს ასეთი 

საგულისხმო განმარტება: „მადლი - ესე არს, რომელმაც არცა ნაცვლისგებისათვის, 

არცა მოყუარებისათვის, არცა შიშისათვის, არცა სიყვარულისათვის კეთილი და 

ქველი საქმე ჰყოს!“ 

დასტურ ასეა!   

ნუგზარ ბაბუაძე უაღრესად კეთილშობილი პიროვნება გახლდათ. ყველა 

უყვარდა და ყველა თავისიანად მიაცნდა. მისმა სიკვდილმა კი მკაფიოდ გამოაჩინა 

- უფრო ძლიერ გვყვარებია, ვიდრე ვფიქრობდით. გაცხადდა ერთი გერმანელის 

ნასიბრძნი: „ვინც რომ ჩვენ გვიყვარს, რომ არ კვდებოდეს, თვით სიყვარული 

მოკვდებოდა მაშინ!“ 

ბატონი ნუგზარი მოვიდა თავისი სიკეთითა და სათნოებით, ოღონდ არსად არ 

წასულა - მისი ნათელი სახე და საქმე დარჩა, ჩვენში შეგუბდა, გულს გვიმზიანებს 

სამოქმედოდ, ახალ-ახალ სიკეთეთა ჩასადენად გვაქეზებს. 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ჟურნალ „საისტორიო ვერტიკალების“ სარედაქციო კოლეგია 
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politika – POLITICS– ПОЛИТИКА  

 

 იგორ კვესელავა 

 

ინფორმაცია განსჯისათვის 

(წყარო, დოკუმენტი, ფაქტი, გამონათქვამები) 
 

„...ყოველ თაობას სჭირდება მაგალითი უთანასწორო ომში დაცემული სიცო-

ცხლისა, რათა მომავალმა ბრძოლაზე არ აიღოს ხელი“.  

ზვიად გამსახურდია 

 

„არ შეიძლება საკუთარი თავისა და საკუთარი ხალხის მოტყუება. ამაზე მწარე 

ხვედრი, ამაზე შემზარავი დანაშაული არ არსებობს“. 

ზვიად გამსახურდია 

 

„სწორედ ეროვნული თვითშეგნება აქცევს ადამიანს ადამიანად. ეროვნება არა აქვს 

ცხოველს, სარწმუნოება და ეროვნებაა ის ძირითადი თვისებები, რომელნიც ადამიანს 

სხვა სულიერებისაგან განასხვავებს და მისთვის ამ განასხვავებელი თვისების წართ-

მევა უძიმესი დანაშაულია ადამიანის წინაშე, დასაწყისი მისი „როგორც პიროვნების 

დეგრადაციისა“. 

ზვიად გამსახურდია 

 

„ზვიად გამსახურდიამ ყველაფერი ნახა - ავიც და კარგიც, სიყვარულიც და 

სიძულვილიც, ბოროტებაც და სიკეთეც, გამარჯვებაც და მარცხიც, სიკვდილიც და 

სიცოცხლეც მარადისობაში!.. მან იცხოვრა, იბრძოლა, ეწამა და გარდაიცვალა, როგორც 

დევნილი სიმართლისათვის!“ 

თინათინ მღვდელიაშვილი 

 

„ზვიად გამსახურდიას დროს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენა და ის გახდა აღდგენილი დამოუკიდებლობის პირობებში საქართველოს 

პრეზიდენტი“. 

ბატონი ზვიადი იყო ის ადამიანი, რომელიც უფალმა აღამაღლა იმ დროს, როცა 

დაინგრა საბჭოთა კავშირის რეჟიმი, კომუნისტური რეჟიმი. 

ბატონი ზვიადი ბრძანდებოდა ის პიროვნება, რომელმაც დაარღვია ის ზღუდე, ის 

გაუვალი კედელი, რომელიც არსებობდა ამ ათეისტურ რეჟიმში და ამით ბატონი 

ზვიადი გახდა ის პირველი გმირი და ის სამიზნე, რომელიც იდგა საქართველოს 

სადარაჯოზე“. 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 

ილია მეორე 

 

„ზვიად გამსახურდია არ იყო ჩვეულებრივი მოვლენა. მე არ მინახავს ასე, ღრმად 

მცოდნე საქართველოს წარსულისა, კულტურისა, ლიტერატურისა... იგი ამავე დროს 

იყო მომავლის განმჭვრეტიც, თავდადებული და თავგანწირული. მან ყველაზე უფრო 

იცოდა საქართველოს მადლი და როგორც სანთელი დაიწვა საქართველოსთვის“. 

მუხრან მაჭავარიანი 

 

„ოპოზიცია და დასავლეთის პრესა უსამართლოდ ამახვილებდა ყურადღებას 

შეცდომებზე და სავსებით გვერდს უვლიდა წარმატებებს, რომლებიც უთუოდ შეც-

დომებზე მეტი იყო. დეზინფორმაცია დასავლეთში დიდი მონდომებით ვრცელდებო-
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და ვ. ჭალიძის, თ. გუდავას და რადიოსადგურ „თავისუფლების“ სხვა თანამშრომ-

ლების მიერ“. 

ისაი გოლდშტეინი, გაზ. „რესპუბლიკა“, 1991, 17 ოქტომბერი. 

 

„კავკასიაში მდებარე საქართველო მძიმე დაწოლას განიხდის. დასავლეთში 

თვლიან, რომ საქართველოში ზღუდავენ ეროვნულ უმცირესობათა უფლებებს და 

ტოტალიტარიზმის აღდგენისაკენ მიისწრაფვიან. ეს ბრალდება აბსურდულია და მისი 

წყაროა საბჭოთა მთავრობის მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია, რომელიც 

გამიზნულია უცხოეთის თვალში ჩირქი მოცხონ ქართველთა დამოუკიდებლობას“. 

 

რიჩარდ ფაისი, ვაშინგტონ პოსტი, 1991, 9 ივნისი. 

 

„ზვიად გამსახურდია გენიალური შვილია არა მარტო საქართველოსი, არა მარტო 

მთელი კავკასიისა, არამედ, მთელი მსოფლიოსი, რომლის მსგავსი საუკუნეებში 

ერთხელ იბადება“. 

ჯოჰარ დუდაევი 

 

იგი მთელი სიცოცხლე ებრძოდა კომუნიზმს და მისგან ათავისუფლებდა თავის 

პატარა ქვეყანას. იგი მარად დისიდენტია, რომელმაც გადაიტანა ციხეც, წამებაც და 

კატორღაც... იგი ალმოდებულ გემზეც კაპიტნად რჩება და ურჩევნია ჩაიძიროს, ვიდრე 

ალამი დაუშვას. ესაა ზვიად გამსახურდიას სიბრძნისა და ღირსების სიმბოლო. 

 

ვალერია ნოვოდვორსკაია 

 

„მაპატიე საქართველოვ, - მე რუსი ვარ და რომ არა რუსეთის იმპერიული სული, 

რომ არა მაფიოზური არაკაცების დაგეშვა თქვენს წინააღმდეგ, დღესაც დამოუკიდე-

ბელი საქართველოს პრეზიდენტი იქნებოდით. 

კიდევ ერთხელ მაპატიე საქართველოვ, მე არა მაქვს არც მორალური და არც ადა-

მიანური უფლება ვიდგე თქვენს წინაშე ჩემი ერის იმპერიული ზრახვებით დამ-

ძიმებული. 

ცნობილი დისიდენტის და სამართალდამცველის ვარელია ნოვოდვორსკაიას 

გამოსვლიდან გროზნოში ზვიად გამსახურდიას დაკრძალვაზე. 

„ზვიადი მიმართავდა აკაკი ბაქრაძეს: ბატონო აკაკი, მთელი საქართველო პატივს 

გცემთ, იცით, კომპარტიის სახით რამოდენა ძალა გვიპირისპირდება, გაერთიანების 

გარეშე კომპაერტიას ვერ დავამარცხებთ, თქვენ იყავით პირველი ნომერი საარჩევნო 

სიაში“. 

რობერტ პეტრიაშვილი 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 5-11 თებერვალი. 

 

„ზვიად გამსახურდიამ მითხრა: „მზად ვარ ნებისმიერ დათმობაზე წავიდე, თუ ეს 

დათმობა ერისა და ქვეყნის სასიკეთოდ წარიმართება?“ ზვიადი იმედოვნებდა, რომ 

აკაკი ბაქრაძე საერთო სიას სათავეში ჩაუდგებოდა, ხოლო არჩევნებში გამარჯვების 

შემთხვევაში გახდებოდა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე“. 

ვანო თვალავაძე 

„ასავალ-დასავალი“, 2007, 5-11 თებერვალი 

 

„ზვიად გამსახურდია მხოლოდ ქართული მოვლენა არ არის. იგი როგორც 

ისტორიული პიროვნება შეიქმნა გლობალიზაციისა და ლოკალიზაციის რთული და 

წინააღმდეგობრივი პროცესების ეპიცენტრის, კავკასიის მრავალფეროვნებით გამორჩე-

ულ სოციალურ-პოლიტიკურ სივრცეში. თავისი როლითა და ისტორიული ფუნქცი-

ებით გაცდა რეგიონულ საზღვრებს. მიიღო დროის გამოწვევა და მსოფლიოში სო-
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ციალურ-პოლიტიკური სინამდვილის რევოლუციურად შეცვლის მომწიფებულ სი-

ტუაციას უპასუხა ისტორიული პრეცენდენტით - საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებ-

ლობის სამართლებრივი აღიარებით, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების, მსოფლიოს 

პროგრესული გამოცდილებისა და ეროვნული თვითმყოფადობის პრინციპების შე-

ხამების ორიგინალური მოდელითა და სულისკვეთებით. ეს საქართველოს განვითა-

რების თვისებრივად ახალი, მაგრამ გაბედული, კაცობრიობის განვითარების ლოგიკით 

შემოთავაზებული მიმართულება იყო. 

ზვიად გამსახურდიამ დროის მოთხოვნებთამ მიმართებაში სწორად განსაზღვრა 

გარე და შიდა ფაქტორების მნიშვნელობა და ქვეყნის უპირატესად ეროვნული 

ხელწერით განვითარების პრიორიტეტი. 

სწორედ ამაშია მისი ისტორიული დამსახურება და პიროვნული ფენომენის 

ეროვნული თავისებურება“. 

ნოდარ ჭითანავა 

 

„ზვიად გამსახურდია იყო დიდი რეალიზატორი იმ დიდი პატრიოტული 

საქმეებისა, რომლებიც მან მოაწყო, ცხოვრებაში განახორციელა და საქართველოს 

დამოუკიდებლობა მოუტანა. 

ის იყო პირველი მერცხალი, რომელმაც მთელ პოსტკომუნისტურ სივრცეში 

დაიწყო ეს მოძრაობა ყველაზე სერიოზულად. იგი გახდა კატალიზატორი იმ 

პროცესებისა, რასაც საბჭოთა კავშირის ნგრევა და საქართველოს დამოუკიდებლობა 

მოჰყვა“. 

ვაჟა აბაკელია 

გაზ. „ახალი თაობა“, 2007, 1-7 აპრილი 

 

„ზვიად გამსახურდიას ფენომენის სწორად გასაგებად საჭიროა გავიგოთ მისი 

აზროვნება და მისი ზნეობა. თუ ეს არ გავითვალისწინეთ, მაშინ ზვიად გამსახურდია, 

სულ დამარცხებულის და წაგებულის როლში უნდა წარმოვიდგინოთ, რადგან იმ გზის 

გამო, რომელიც მან აირჩია, გამოდის, რომ ყოველთვის საბედისწერო შეცდომებს 

უშვებდა, მაგრამ გააჩნია რა კუთხით შეხედავ საკითხს. 

ზვიად გამსახურდიას, რომ დასცლოდა, მისთვის ომი რომ არ გამოეცხადებინათ 

რუსეთს, ამერიკას, კომუნისტებს, კრიმინალებს, შედეგი სხვა გვექნებოდა“. 

 

კონსტანტინე გამსახურდია 

გაზ. „ჯორჯიან თაიმსი“, 2007, 15-22 მარტი. 

 

„განათლებით, ოჯახისშვილობით, მრწამსით და რელიგიურობით ზვიადი 

ყველასაგან გამორჩეული იყო... ჩემს თვალსაწიერზე მისი დარი, მისი ტოლი კაცი მე არ 

მახსენდება, არ ვიცი ვინ შევადარო მას“. 

ელიზბარ ჯაველიძე 

 

„ერის მეხსიერებაში სამარადისოდ დარჩება ლიტერატორი, ორატორი, მოღვაწე, 

ახალი დროის ლეგენდა ზვიად გამსახურდია, რომელსაც ბედმა ტრაგედიასთან ერთად 

ბევრი ტრიუმფიც არგუნა. ზვიად გამსახურდიას ყოველი ტრიუმფი ქართული სულის 

აღზევება იყო, ხოლო ყოველი ტრაგედია - სამშობლოს დაცემა“. 

სოსო სიგუა 

 

„ზვიად გამსახურდია არა მარტო კავკასიის, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით 

განსწავლულობით, პოლიტიკური ორიენტაციით, საკაცობრიო სიყვარულით თანატო-

ლის არმქონე პიროვნება იყო. იგი თავისი შემოქმედებითა და საქმიანობით მოწიფუ-

ლობის ასაკიდანვე გასცდა მშობლიური ქვეყნის საზღვრებს, გახდა სამშობლოს დამო-

უკიდებლობისათვის მებრძოლთა უთვალსაჩინოესი ლიდერი, ზოგადსაკაცობრიო და 



 

190 

ეროვნული თვითმყოფადობის იდეალების უზადო შემოქმედი, უსისხლოდ - ურევო-

ლუციოდ ქართველი ერის დამოუკიდებლობის პირველი თავკაცი, საქართველოს პირ-

ველი პრეზიდენტი, კავკასიის ხალხთა დიდი იმედი, მსოფლიოს სხვა რეგიონების 

საგოგმანებელი მაგალითი“. 

ალექსანდრე კუჭუხიძე 

 

„ჩვენი მიზანი არ არის ზვიად გამსახურდიას ფიზიკური სიკვდილი. ჩვენ იგი 

უნდა მოვკლათ პოლიტიკურად, ეს არის ჩვენი მიზანი და თუ, ფიზიკურად გავანად-

გურეთ, მას აიყვანენ მთაწმინდაზე და როგორც გმირს ისე დაკრძალავენ“. 

გიორგი ჭანტურია 

 

„თუ გამსახურდიას აირჩევს ქართველი ხალხი, მე ვიბრძოლებ ჩემი ხალხის წი-

ნააღმდეგ“. 

მერაბ მამარდაშვილი 

 

„ბატონო ზვიად, თქვენ და თქვენს თავისუფალ საქართველოს სულ მალე სისხლში 

ჩაგახრჩობთ“. 

ედუარდ შევარდნაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 5-11 მარტი 

 

„1991 წლის აგვისტო-სექტემბრიდან დაიწყო აშშ-ის პოლიტიკური ხელმძღვანე-

ლობის ინდიფერენტიზმი საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი, რომლის საფუ-

ძველი იყო მართალი ინფორმაციის სიმცირე და ცილისწამების ნიაღვარი, რომელიც 

წითელი ინტელიგენტების (ლანა ღოღობერიძე, რობიკო სტურუა და სხვ.) მიერ 

ვრცელდებოდა. 

აშშ-ის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის ძალიან მაღალი თანამდებობის 

პირმა პირდაპირ მითხრა, რომ „შევარდნაძე ხელმძღვანელობდა მთელ ამ ცილისწამე-

ბის კამპანიას. სიბინძურისა და ცრუ ინფორმაციის მორევში საქართველოს ხელი-

სუფლების მართალი სიტყვა არ ჩანდა“. 

რენო სირაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 9-15 აპრილი 

 

„1991 წლის ოქტომბერში შევარდნაძე აფინანსებდა და აწყობდა საიდუმლო 

შეხვედრებს გერმანიაში. ლონდონში ეროვნული ხელისუფლებისა წარმომადგენლის 

ჩარლზ ჩხოტუას მიერ მოპოვებული ერთ-ერთი დოკუმენტის მიხედვით 1991 წლის 

ოქტომბერში, მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების, ცნობილი პოლიტიკოსების 

საიდუმლო შეხვედრაზე შევარდნაძე უკვე მოიხსენიება საქართველოს პრეზიდენტად; 

როგორც ჩანს, სწორედ ამ სერობაზე გადაწყდა შევარდნაძე დაესვათ საქართველოში“. 

რენო სირაძე 

 

„ის ტრაგედია, რომელიც 1991 წლის 2 სექტემბერს დაიწყო 1993 წლის 30-31 დე-

კემბრის ღამეს დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სიკვდილით 

„დაგვირგვინდა“, არა მხოლოდ ერთი პიროვნების, არამედ მთელი ქართული სახელ-

მწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ქმედება იყო“. 

ვახტანგ ხარჩილავა 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 12-18 მარტი. 

 

„ედუარდ შევარდნაძემ დაუმიზნა ზვიადს და ესროლა საქართველოს“. 

ანზორ გვარამია 
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„ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობის ერთ-ერთი მთავარი სიმართლე ის იყო, რომ 

იმჟამად ფუნქციონირებდა საბჭოეთის ხელისუფლება და ზვიადს უხდებოდა დამოუ-

კიდებლობისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლა კრემლის მოქმედების სივრცეში“. 

შეთქმულება მზადდებოდა ქართველი ერის წინააღმდეგ, ქართული სახელმწიფოს 

წინააღმდეგ და შეთქმულებაში მონაწილეობდნენ ზესახელმწიფოები თავიანთი სპეც-

სამსახურებით“. 

გელა ჩორგოლაშვილი 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 22-28 იანვარი.  

 

„1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის ამბები მოსკოვში დაიგეგმა, სადაც ხშირად 

ჩამოდიოდნენ ქართველი ოპოზიციონერები. რუსეთის ხელისუფლება მონაწილეობდა 

სახელმწიფო გადატრიალებაში და მე თვითონ ვიღებ პასუხისმგებლობას „თბილისის 

ომზე“. 

გენადი ბურბულისი 

რუსეთის ყოფილი სახელმწიფო მდივანი 

 

„საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალება მოსკოვს 65 მილიონი დაუჯდა“. 

გავრილ პოპოვი 

მოსკოვის ყოფილი მერი 

 

„ზვიადი იყო პოლიტიკოსი, უფრო ადრე დაბადებული, რომელმაც წინ გაუსწრო 

თავის ეპოქას და მისი უკლებლივ ყველა პოლიტიკური პროგნოზი სიტყვასავით 

აუხდა,, როგორც საქართველოს, ისე დანარჩენ მსოფლიოს“. ,,, ზვიადის დროს საქართ-

ველოს ჰყავდა არა ოპოზიცია, არამედ კონტრელიტა, რომლის მიზანიც სახელმწიფოს 

დაშლა იყო. ელიტამ გაყიდა თავისი ერი!.. და მხარში ამოუდგა საკუთარ ქვეყანაში 

დამპყრობი ერის ჯარის შემომყვან ხელისუფლებას და ამ ხელისუფლებამ ანუ 

შევარდნაძემ მადლობა გადაუხადა ქართულ ინტელიგენციას, რომელმაც იარაღი აიღო 

ხელში“. 

გიორგი გაჩეჩილაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 19-25 თებერვალი 

 

„რუსეთის მიზანი იყო საქართელოში ეროვნული ხელისუფლების შეცვლა, ხოლო 

შემსრულებლები იყვნენ დაქირავებული ადამიანები, რომლებიც დღესაც ადასტურე-

ბენ თავიანთ პოზიციებს. 

სიგუა, კიტოვანი, შევარდნაძე და მათი მსგავსნი - იყვნენ ქართული ცნობიერების, 

ქართული სულისკვეთების მკვლელები. 

ნუგზარ წიკლაური 

გაზ. „რეზონანსი“, 2007, 2 აპრილი 

 

„ე. შევარდნაძის ინიციატივით მოხდა 1992 წლის 24 ივნისის მოვლენების პრო-

ვოცირება, რამაც შესაძლებლობა მისცა გადატრიალების გზით მოსულ ხელისუფლებას 

სათანადო დოკუმენტით გამოეცხადებინა ზ. გამსახურდიას ხელისუფლება „ავტორი-

ტარულ“ და „პროფაშისტურ“ რეჟიმად. რუსულ და ინგლისურ ენებზე თარგმნილი ეს 

დოკუმენტი გავრცელდა ევრო-დასავლურ ქვეყნებში. ხოლო ქართული მოსახლეობის 

ცნობიერებიდან ზ. გამსახურდიას ამოძირკვის მიზნით, სახელმწიფო საბჭოს მიერ შე-

მუშავდა სახელდახელო გეგმა და დაიწყო მისი კონკრეტული განხორციელება“. 

 

შოთა ვადაჭკორია, ბადრი რამიშვილი 

გაზ. „საქართელოს რესპუბლიკა“, 2007, 23 მარტი 
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„ზვიად გამსახურდია წავიდა თავისი ნებით აქედან... და კიდევ კარგი, რომ არ ეს-

როლეს“. 

ე. შევარდნაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 5-11 მარტი 

 

„მე და ჩემი პარტიის წევრები გამაგრებული ვართ ხონში და ვიბრძოლებთ მანამ-

დე, სანამ ზვიად გამსახურდიას ფიზიკურად არ გავანადგურებთ“. 

გიორგი ჭანტურია 

 

„გამსახურდიას მკვლელობაში შესაძლოა, უცხო ძალაც ერია, მაგრამ ფულის გა-

დამხდელიც, ამღებიც და მკვლელიც ქართველი იყო“. 

ი. ბათიაშვილი 

გაზ. „პრეზიდენტი“, 2004 წელი, 27 დეკემბერი - 2005 წ. 16 იანვარი. 

 

„გამსახურდია აქ, საქართველოში უნდა მოკვდეს“. 

ირინა სარიშვილი 

1993 წ. სექტემბერი 

 

„ჩვენ ვერ დავთმობთ პრინციპებს, ვერ დავთმობთ იმას, რაც სისხლით მოვიპო-

ვეთ“. 

ზურაბ ჟვანია 

 

„1992 წლის 24 ივნისის მოვლენას (გამოსვლა ე. შევარდნაძის რეჟიმის წინააღმდეგ) 

უნდა ერქვას ფაშიზმი! ეს არის ქართული ფაშიზმი! 

ე. შევარდნაძე 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 2007, 20 მარტი 

 

„ჩვენ უნდა განვაცხადოთ, - რომ ვებრძვით ზვიად გამსახურდიას და ზვიადიზმის 

სახით ვებრძვით ფაშიზმს. ფაშისტური ოპოზიცია ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა 

დავგმოთ  და გამოვაცხადოთ კანონგარეშე. 

ელდარ შენგელაია 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“. 2007, 20 მარტი 

 

„რაიმე ოპერაცია ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ დაგეგმილი არ ყოფილა, რომ 

ყოფილიყო მე მეცოდინებოდა ან ჩემი ინიციატივით იქნებოდა“. 

ე. შევარდნაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 9-15 აპრილი. 

 

„შევარდნაძე პრეზიდენტი ვერ გახდებოდა მანამ, სანამ გამსახურდია ცოცხალი 

იყო, ამიტომაც გამოაცხადა შევარდნაძემ მასზე ნადირობა. ჩვენ გამსახურდიას ვეძებ-

დით. გვინდოდა ცოცხლად აგვეყვანა. შევარდნაძეს კი მისი ფიზიკური ლიკვიდაცია 

სურდა. ის ამ საქმეში თავის ნაქებ კვირაიას ენდობოდა. პრეზიდენტი მძინარე მოკ-

ლეს... ადამიანი, რომელმაც ეს შეკვეთა მიიღო, დღესაც ცოცხალია, ცოცხალია ის ადა-

მიანიც, ვინც ეს დავალება შეასრულა“. 

იგორ გიორგაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 12-17 მარტი. 

 

„შევარდნაძის მხარე (ა. იოსელიანი) აღიარებს კანონიერი პრეზიდენტის დევნას. 

აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება თბილისში 

მოკალათებულ ხუნტას, ედუარდ შევარდნაძეს, გია გულუას, ავთანდილ იოსელიანს, 
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ჯაბა იოსელიანს და გია ჭანტურიას, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ზვიად 

გამსახურდიას დევნაში“. 

დავით ბარდაველიძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 12-18 მარტი. 

 

„...გამსახურდიას ყველა გზა მოუჭრეს, იმის გამო, რომ ის მოეკლათ მაინცდამაინც 

სამეგრელოში... მე ვადებ კვირაიას ხელს... მე პასუხს ვაგებ იმაზე, რასაც ვამბობ...“ 

თენგიზ კიტოვანი 

გაზ. „ასავალ დასავალი“, 2007, 12-18 მარტი 

 

„ზვიად გამსახურდია მოკლეს შევარდნაძის დავალებით“. 

თენგიზ კიტოვანი 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 2007, 6 აპრილი. 

 

„ბადრი ზარანდიამ მითხრა, ჩემი ცოლ-შვილი და ჩემი დები კედელთან მიაყენეს 

და უთხრეს, - დაგვთანხდეს ბადრი ზარანდია ზვიადის მოკვლაზე!.. მე უფლება არ 

მქონდა ჩემი ცოლ-შვილის, ჩემი დების  სიცოცხლე გამეწირა და შევარდნაძის ხალხს 

არ დავთანხმებულიყავი, მაგრამ ის მაინც მოვახერხე, რომ ეს ზვიადს შევუთვალე“. 

ლია ანდღულაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 12-18 მარტი 

 

„მე-19 საუკუნეში ქართველ ხალხს ილია ჭავჭავაძე მოუკლეს, მე-20 საუკუნეში კი - 

ზვიად გამსახურდია“. 

ნათელა არველაძე 

გაზ. „ახალი თაობა“, 2007, 29 მარტი. 

 

„უტყუარი საბუთები მაქვს, რომ მამა მოკლეს, დახვრიტეს... მე ისიც ვიცი მამა ვინ 

დახვრიტა. ეს არის იმ სისტემის დანაშაული, რომელიც საქართველოში 1992 წლიდან 

დამკვიდრდა. 

ზვიად გამსახურდიას გიორგაძის, კვირაიას, იოსელიანისა და გულუას სპეცრაზ-

მები მისდევდნენ. ერთ-ერთი ჯგუფის წევრმა დახვრიტა ზვიად გამსახურდია. დადგე-

ბა დრო, როდესაც ამას საჯაროდ განვაცხადებ“. 

კონსტანტინე გამსახურდია 

გაზ. „კვირის პალიტრა“, 2007, 5-11 მარტი. 

 

„1993 წლის 31 დეკემბერს შევარდნაძე ტელევიზიით გამოვიდა საახალწლო 

მილოცვით, ზვიადი ერთი დღის გარდაცვლილი გახლდათ, მაგრამ ეს საზარელი ამ-

ბავი ჯერ კიდევ არ იყო გაცხადებული. შევარდნაძემ ახალი წლის დადგომამდე ხუთი 

წუთით ადრე განაცხადა - „ცოტა ხანში მოგილოცავთ ერთ სასიხარულო ამბავს“. 

მართლაც სულ მალე, 1994 წლის 5 იანვარს გამოაცხადეს სიცოცხლე!.. თურმე ეს 

ყოფილა სასიხარულო ამბავი... აი, შევარდნაძის სახე!..“ 

ლია ანდღულაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 12-18 მარტი. 

 

„პროვინციული ფაშიზმის“ აღმოფხვრის ლოზუნგით, საქართველოში დიდი ენ-

თუზიაზმით განხორციელდა ეროვნული ცნობიერების მატარებელი ქართული მო-

სახლეობის 87%-ის დევნა. 

ზვიად გამსახურდიას სიკვდილი იქცა „სიკვდილითა სიკვდილისა დათრგუნვის“ 

სიმბოლოდ“. 

გიორგი გაჩეჩილაძე 

ჟურნ. „ჩემი ქვეყნის  პრეზიდენტი, 2006. 
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„სულკურთხეული, ცხრაჯერ მირონცხებული სწორუპოვარი წმინდა პრეზიდენტი 

ზვიად გამსახურდია მაშინ აღსდგა მკვდრეთით, როცა მოკლეს“. 

მეუფე ამბროსი (ქათამაძე). 

 

„ბატონმა ზვიადმა თავის სიცოცხლეში ბევრი სიხარული მოუტანა ქართველ 

ხალხს. ზვიად გამსახურდიამ ქართული ეროვნული ღირსებისათვის ყულფში გაუყარა 

თავი და სათუთად უვლიდა ქართულ ეროვნულ ღირსებასა და დიდებას. ჩემთვის ის 

დიდებული ადამიანია“. 

გივი სიხარულიძე 

გაზ. „ახალი თაობა“, 2007, 2 აპრილი 

 

„მე მორწმუნე ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ნაწერებმა გამხადა. მათმა 

ნაწერებმა დამაფიქრა, თუ რა იყო ნამდვილი სიწმინდე და ჭეშმარიტება“. 

ლატავრა ფოჩიანი 

გაზ. „ჯორჯიან თაიმსი“, 2007, 15-22 მარტი. 

 

„ზუსტად ვიცი, ზვიად გამსახურდია ბევრისათვის სანატრელი გმირის ადგილს 

დაიმკვიდრებს და არ გამოვრიცხავ, წმინდანადაც შერაცხონ“. 

დავით სოკოლოვი 

 

„იმ უმძიმეს და თავგანწირულ ბრძოლას საქართველოს სულიერი მისიის 

აღსასრულებლად, რომელიც ქართულ ეროვნულ მოძრაობას ზვიად გამსახურდიას 

მეთაურობით გადახდა ანალოგი არ გააჩნია. 

არ მგონია, რომ არსებობდეს რაიმე სერიოზული ხელშემშლელი გარემოება ზვიად 

გამსახურდიას წმინდანად გამოცხადებისათვის“. 

ბესარიონ გუგუშვილი 

გაზ. „ახალი დღე“, 2007, 6-12 აპრილი. 

 

„ზვიად გამსახურდია ქვეყნის კუთვნილებაა. მეტიც, მისი ფენომენი არ გახლავთ 

მხოლოდ საქართველოს კუთვნილება“. 

ეკა ხერხეულიძე 

გაზ. „კვირის პალიტრა“, 2007, 12-18 აპრილი. 

 

„შევარდნაძის ეპოქაში აჟიოტაჟის საგნად გადაქცეული ნავთობსადენის მაგისტ-

რალის გაყვანის ინიციატორი იყო ზვიად გამსახურდია. მისი დავალებით მინისტრთა 

საბჭოს საგეგმო კომიტეტმა, რომელსაც ომარ ვარძელაშვილი ხელმძღვანელობდა, მოა-

მზადა ამ მაგისტრალის ეკონომიკური პროექტი. ეს პროექტი 1991 წლის 24 სექტემბერს 

ზვიად გამსახურდიას ხელმოწერით დამტკიცდა“. 

გიორგი გაჩეჩილაძე 

ჟურნ. „ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი“, 2006. 

 

„ვნანობ იმ პერიოდს, როდესაც მე ვიყავი დაპირისპირებული ზვიად გამსახურ-

დიასთან, ჩემი შეცდომა იყო ის, რომ ახალგაზრდა, გამოუცდელი ვიყავი და ბევრი რამ 

ვერ განვსაზღვრე“. 

ირაკლი წერეთელი 

გაზ. „ახალი თაობა“, 2007, 29 მარტი 

 

„ჩვენ მაშინ სამწუხაროდ, ურემი გადავაბრუნეთ და გზა მერე დავინახეთ. პრო-

ცესები ვერ აღვიქვით. ზვიადმა ზუსტად განჭვრიტა ეს ამბები. 
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ჩემი, როგორც უზენაესი საბჭოს დეპუტატის ნებსითი თუ უნებლიე როლი იმ 

შეთქმულებაში უნდა შეაფასოს მიუკერძოებელმა სასამართლომ და მხოლოდ მას 

შემდეგ დავბრუნდები პოლიტიკაში, როცა გავსამართლდები. 

რაც საქართველოში მოხდა იყო შეთქმულება ქართული სახელმწიფოსა და ქარ-

თველი ერის წინააღმდეგ“. 

გელა ჩორგოლაშვილი 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 22-28 იანვარი. 

 

„ზვიად გამსახურდია იყო ტანჯვის, ვაჟკაცობის, ერთგულების და სიყვარულის 

სიმბოლო“. 

რეზო ესაძე 

გაზ. „ახალი თაობა“, 2007, 2 აპრილი. 

 

„ზვიად გამსახურდიას ჩამოსვლით და კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის 

შიშით დაზაფრულმა შევარდნაძემ, სოხუმის დაცემის მეორე დღეს, 1993 წლის 28 სექ-

ტემბერს, საქართველოს ციხეებიდან გამოუშვა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათ-

ვის გასამართლებული პირები, ქილერები და ნასედკები, რომლებიც ქართველების 

გასაწყვეტად იარაღით სამტრედიაში ჩაიყვანეს. 

შევარდნაძის გეგმამ მოქმედება დაიწყო, უნდა დაეღვარათ ქართველის ხელით 

ქართველის სისხლი და ყველაფერი ეს ზვიად გამსახურდიას უნდა დაბრალებოდა. 

საქართველოს ტელევიზიას მიეცა დავალება ფართოდ გაევრცელებინათ ინფორ-

მაცია აფხაზ სეპარატისტებთან გამსახურდიას კავშირზე“. 

ლეილა კვირიკაშვილი 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 2-8 აპრილი 

 

„ზვიად გამსახურდია რომ გარდაიცვალა - გამიხარდა, ყველა თვალსაზრისით 

უარყოფითი პიროვნება იყო. იგი უნდა განდევნილიყო საქართველოდან, უფრო მეტიც, 

სამეგრელოში არ უნდა ჩამოეშვათ. 

ინტელიგენციას ბევრი წარმომადგენელი ებრძოდა, მათ შორის მეც ვისროდი, 

მიძნელდებოდა ადამიანის მოკვლა“. 

ნოდარ ლომოური 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 22-28 იანვარი. 

 

„ედუარდ შევარდნაძის საქმიანობის მთავარი მიმართულება იყო ქართული ეროვ-

ნული მოძრაობის მოღალატურ მოძრაობად გამოცხადება. ზ. გამსახურდიასათვის 

სამშობლოს მოღალატის იარლიყის მიკერება. 

ყოველივე ამ გეგმის განხორციელებაში მონაწილეობდნენ: თ. სიგუა, თ. კიტოვანი, 

ჯ. იოსელიანი, ე. შენგელაია, ი. ხაინდრავა, ი. სარიშვილი, გ. მუჩაიძე, ა. ჯავახიშვილი, ვ. 

რაზმაძე, ა. ბალუაშვილი, ა. იოსელიანი. 

შოთა ვადაჭკორია, ბადრი რამიშვილი 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 2007, 23 მარტი. 

 

მიმართვა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას 

„... არ დაუშვათ ზ. გამსახურდიას რეაბილიტაცია...“ 

ჭ. ამირეჯიბი, ე. კვიტაშვილი. გ. ბენაშვილი, მ. გიგინეიშვილი, ნ. ლომოური, თ. 

გოგსაძე, თ. კვაჭანტირაძე. 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 2001, 29 ივნისი. 

 

„ზ. გამსახურდიას მიმართ შეთითხნილი სისხლის სამართლის საქმე 113 ტომს 

მოიცავს. 2004 წლის 14 ივლისს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ (გენერა-
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ლური პროკურორი ირაკლი ოქრუაშვილი, გამომძიებელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი, 

იუსტიციის უფროსი მრჩეველი რევაზ ზარანდია) შეწყვიტა ზ. გამსახურდიას საქმე. 

გაირკვა, რომ ვერცერთმა ბრალდებამ, რაც „ხუნტის“ პროკურატურამ წაუყენა სა-

ქართველოს პირველ პრეზიდენტს, დადასტურება ვერ ჰპოვა“. 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 5-11 მარტი 

 

„ზვიად გამსახურდიას ნეშტის გადმოსვენებამ დაგვანახა ის, რომ არსებობს 

მარადიული ღირებულებები, რომელსაც დრო ვერ ერევა. ქართველებმა უნდა 

ვიცხოვროთ ისე, როგორც იცხოვრა საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა“. 

ნემო ბურჭულაძე 

 

„ძალიან სიმბოლური იყო ზვიად გამსახურდიას დაკრძალვა ბზობა დღეს, რო-

გორც მაცხოვარი ტრიუმფით შევიდა ამ დღეს იერუსალიმში, ასევე ტრიუმფით დაუბ-

რუნდა საქართველოს მისი პირველი, დევნილი და წამებული პრეზიდენტი“. 

გურამ შარაძე. 

 

„დაიმარხა ზვიად გამსახურდიას მხოლოდ ცხედარი, ხოლო მისი იდეალები და 

პრინციპები ქართველ ხალხში ისევ ცოცხლობს, რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა, 

როცა ათეულ ათასობით ადამიანი მიეგება სვეტიცხოვლიდან მამადავითზე ასვენებულ 

ზვიადს. 

ზვიადია ზვიადი იმიტომ, რომ ბზობის დღესასწაულზე იერუსალიმში იესო 

ქრისტეს დიდებით შესვლას ჰგავდა მისი სამშობლოში დაბრუნება. 

ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე, 31 მარტი ლაზარეს აღდგინების დღე-

სასწაულს დაემთხვა. მისი საქართველოს მიწას მიბარების დღე 1 აპრილი კი - ბზობის 

დღესასწაულს. სიცოცხლეში გამორჩეული ღმერთმა სიკვდილშიც გამოარჩია“. 

ჯაბა ხუბუა 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 2-8 აპრილი. 

 

„ბატონი ზვიადი იყო ისეთი ზოგადქართული ფენომენი, სადაც არ უნდა დაე-

საფლავებინათ, იქ იქნებოდა პანთეონი. ზვიად გამსახურდია გამარჯვებულია, ის დაბ-

რუნდა თავის დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელსაც მან მოუპოვა თავისუფ-

ლება“. 

ალეკო მიქაბერიძე 

გაზ. „ახალი თაობა“, 2007, 1-7 აპრილი 

 

„მთელმა ჩეჩენმა ერმა ქრისტიანული წესით სცა თაყვანი ზვიად გამსახურდიას. 

მსგავსი რამ ჩეჩენი ერის ისტორიაში არ მომხდარა“. 

ხიზრი ალმადოვი 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 2-8 აპრილი. 

 

„ზვიადი თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, სიწმინდის, ზნეობის, ქრისტია-

ნული ზნეობით აღსავსე ადამიანის სიმბოლოდ იქცა“. 

გიორგი ოჩიაური 

„პრეზიდენტი საქართველოს ერთი ჰყავდა. ეს იყო ზვიად გამსახურდია. ზვიადი 

საქართველოსთვის იყო დაბადებული, მისთვის იცოცხლა და მასვე შეეწირა“. 

ანზორ აბრალავა 

 

„ზვიად გამსახურდია გვემსხვერპლა, რათა მისი პიროვნება დაგვენახა, ზოგს ად-

რე, ზოგს გვიან; რათა მისი მეშვეობით ჩვენ ყველას ჩვენივე პიროვნება ამოგვეკითხა. ეს 

პროცესი ახლაც მიმდინარეობს“. 

გერმანე ფაცაცია 
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„ზვიად გამსახურდია საქართველოს ისტორიაში იყო ის კაცი, რომელმაც შეძლო 

თავის პიროვნებაში გაეერთიანებინა მთელი საქართველოს მოსახლეობის ნება. მას 

ჰქონდა უზარმაზარი სიყვარული ხალხისა და ხალხისგანაც ასეთი სიყვარული ხვდა 

წილად“. 

რობერტ პატიაშვილი 

 

„ზვიად გამსახურდიას მსოფლმხედველობა და პოლიტიკა იყო ნათელი, შეუ-

ნიღბავი და გამჭრვირვალე, ასეთივე იყო მისი ენა და სტილი. 

ზვიადს ჰქონდა ზუსტად, მყარად ჩამოყალიბებული სამოქმედო პროგრამა და 

პრინციპები. ამ პრინციპებს აქვს არა მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობა, არამედ სა-

დღეისოდაც, რადგან ეს პრინციპები დღესაც ძალაშია და მოქმედებენ, ხოლო მრავალი 

მისი წინასწართქმა ახდა და განხორციელდა“. 

თამარ კუკავა 

 

„ზვიად გამსახურდიაში განსხეულებული იყო ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 

ბრძოლის იდეა, ასეთი იყო ის ცოცხალი, ასეთად წავიდა ამ ქვეყნიდან და ასეთად 

დარჩება ქვეყნის ისტორიაშიც“. 

ზვიად ძიძიგური 

 

„ფიქრია ჩიხრაძემ, რომელიც სახელმწიფოს კრიმინალური გადატრიალების ერთ-

ერთი აქტიური მონაწილე იყო და უპირისპირდებოდა ზვიად გამსახურდიას, მშვენივ-

რად იცის, რა მოჰყვა ამ გადატრიალებას - 317 კაცი დახვრიტეს“. 

მედეა თუშმალიშვილი 

გაზ. „კვირის პალიტრა“, 2007, 30 აპრილი - 6 მაისი. 

 

„ზვიად გამსახურდია დიდი პატრიოტი და გულწრფელი ადამიანი იყო. მისი 

გადმოსვენების დროს მთელი საქართველო ფეხზე დადგა. ასეთ პატივს ერი ტყუილად 

არავის მიაგებს. მან ქართველს ეროვნული სულისკვეთება გაუღვივა და დამოუკიდებ-

ლობა მოაპოვებინა. ბევრი სიძნელე ვერ გადალახა, რადგან საერთაშორისო პოლიტიკა 

ამაში ხელს არ უწყობდა“. 

გუგული მაღრაძე. 

 

„აღესრულა საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პატრი-

არქი - საქართველოს პირველი პრეზიდენტი... პიროვნება, რომლის სახელი ყოველთ-

ვის ასოცირდება, უმაღლეს ზნეობასა და სულიერ ვაჟკაცობასთან, რაინდობასა და სამ-

შობლოს უსაზღვრო სიყვარულთან... ადამიანი, რომელმაც თავისი მხრებით ზიდა 

ილიასეული მძიმე ტვირთი - მისია დაბეჩავებული, დაჩაჩანაკებული და დამონებული 

ერის სულიერი გამოღვიძებისა“. 

გელა სალუაშვილი 

 

„ახლა, როცა ზვიად გამსახურდიას ნეშტი საქართველოს მიწას მივაბარეთ ქართ-

ველებმა, დროა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სერიოზულად 

იფიქროს შევარდნაძის გასამართლებაზე კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაუ-

ლისათვის! 

საქართველოს მომავლისათვის ედუარდ შევარდნაძის გასამართლება გარდა-

უვალი პროცესია... სხვანაირად ვერც ტერიტორიებს დავიბრუნებთ და სახელ-

მწიფოდაც ვერ ჩამოვყალიბდებით“. 

ლეილა კვირიკაშვილი 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 2-8 აპრილი. 
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„ძალაუფლების მოპოვების მიზნით, საკუთარ სამშობლოში დამპყრობი ქვეყნის 

ჯარის სემოყვანის გამო საქართველოს ისტორიის სამსჯავროს წინაშე დგას შევარდ-

ნაძის პასუხისმგებლობის საკითხი. 

ამ სამსჯავროს წინაშე ის არ არის მარტო. ესაა სააკაძე-სტალინ-შევარდნაძის ტრია-

დის საქმე, რომელზეც ვერდიქტის გარეშე საქართველოს არ ექნება მომავალი“. 

გიორგი გაჩეჩილაძე 

ჟურნ. „ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი„, 2006. 

 

„ე. შევარდნაძეს ზვიად გამსახურდიას ხსენების ფულებაც კი არ ჰქონდა, არათუ 

მისი ნეშტის გადმოსვენებისა; თუ არა მიხეილ სააკაშვილს, სხვას ვის აქვს ზვიად 

გამსახურდიას გადმოსვენების მორალური ნება. სწორედ მან გაასწორა მიწასთან 

შევარდნაძის 12-წლიანი მმართველობა“. 

გიორგი გამსახურდია 

ტელეკოპანია „იმედი“, ციტ. გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 12-18 მარტი. 

 

„მე ვაღიარებ! რასაკვირველია ეს იყო ხელისუფლების იარაღის ძალით 

გადატრიალება... საერთოდ გამარჯვებული ყოველთვის ასამართლებს დამარცხებულს, 

ოღონდ კრიმინალის გულისთვის. მეც გამასამართლებდა ალბათ, გამსახურდია, რომ 

გაემარჯვა“. 

თენგიზ სიგუა 

 

„...არსებობდა ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის, ფიზიკური ლიკვიდაციის 

შტაბი... ჩვენ ფილმში დავასახელებთ ამ შტაბის წევრებს და მის ხელმძღვანელს, ჩვენ 

დავასახელებთ ზვიად გამსახურდიას არა მხოლოდ მკვლელებს, არამედ მკვლელობის 

მონაწილეებს“. 

კახა მიქაია 

ინტერვიუდან დიტო ჩუბინიძესთან. გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 9-15 ივლისი. 

 

„სანამ ქართველი ერი პოლიტიკურ სასამართლოს არ მოუწყობს 1991-1992 წლების 

სახელმწიფო გადატრიალების ავტორებს და მონაწილეებს, სანამ ლომოურისნაირი 

არამზადები თავს არხეინად გრძნობენ, სანამ შევარდნაძეს არ გამოვათრევთ და არ 

გავასამართლებთ, საქართველოს გადარჩენა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება!“. 

საზღვარგაეთ მცხოვრები ქართველების  

ჯგუფის ღია წერილიდან 

ნოდარ ლომოურს 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2006, 9-15 ოქტომბერი. 

 

„საქართველოში საბრძოლო მოქმედებების გაშლის შემდეგ ზვიად გამსახურდია 

იძულებული გახდა სამშობლოში დაბრუნებულიყო, სადაც მას მახე დაუგეს - 

თბილისიდან ბრძანებით, პრეზიდენტის პირადი დაცვის უფროსი სულ უფრო და 

უფრო ამცირებდა მცველთა რაოდენობას - ჯერ ოცზე მეტი მცველი ჰყავდა ზვიადს, 

ბოლოს კი სულ სამი შერჩა. ერთ ღამეს სწორედ ერთ-ერთმა მცველმა მოკლა იგი 

საფეთქელზე იარაღის მიბჯენით, ტყვია ისეთნაირად არის შესული თავის ქალაში, რომ 

საკუთარი ხელით ასეთი გასროლა შეუძლებელია. 

ზვიადის მოკვლის ბრძანებაც თბილისიდან მოდიოდა“. 

მანანა არჩვაძე 

გაზ. „მსგეფსი“, 1995, აპრილი. 

მ. არჩვაძის ინტერვიუ გადმობეჭდილია გაზ. „ტრუდიდან“. 

 

„დღეს საქართველოს მთავარი მოღალატე და მთავარი მტერი არის გამსახურდია 

და მისი ბრმა თაყვანისმცემლები. ეს უნდა დამთავრდეს. მე დღეს მივიღებ დამატებით 
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გადაწყვეტილებებს და ღონისძიებებს, რომ რაც შეიძლება ჩქარა დამთავრდეს ეს 

უბედურება. 

არის ორი გამოსავალი: ან განადგურება ან დანებება. არავითარი სხვა გამოსავალი. 

... თუ ვინმე გაბედავს და კიდევ მოიწვევს აფხაზეთიდან დამატებით ძალებს, 

მაშინ ჩვენ სულ სხვა ძალას ჩავრევთ, ისეთ ძალას, რომელიც მართლა გადათელავს 

ყველაფერს“. 

ე. შევარდნაძე 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 1993, 26 ოქტომბერი. 

 

„...მოგიწოდებთ დაყაროთ იარაღი ან გადმოხვიდეთ სამთავრობო კარების მხა-

რეზე, ერთიანი ძალით ვებრძოლო მტერს. 

გირჩევთ დროზე დაყაროთ იარაღი ან აჯაყდეთ გამსახურდია-ქობალიას ბანდი-

ტურ დაჯგუფებათა წინააღმდეგ. 

გამსახურდია და ქობალია, მათი ამფსონები საკუთარი ხალხის სისხლიანი ჯალა-

თები გახდნენ, ამიტომ მათ მიმართ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და გენე-

რალური პროკურორის მიერ გაცემულია ორდერი მათი დაპატიმრების მიმართ. 

ე. შევარდნაძე 

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე - სახელმწიფოს მეთაური 

1993 წ. 25 ოქტომბერი 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 1993, 26 ოქტომბერი. 

 

„1993 წლის 18 ნოემბერს სვანეთის სოფელ ჭუბერიდან მობრუნებული პრეზი-

დენტი და მისი ამალა ჩქვალერში ავიდნენ, რამდენიმე საათი დაჰყვეს სოლის მკვიდ-

რის პალადი ქარდავას ოჯახში. პრეზიდენტი სრულიად ჯანმრთელი იყო, მხნედ 

გრძნობდა თავს და იმედი არ ჰქონდა დაკარგული. 

პრეზიდენტის წასვლიდან ნახევარი საათის შემდეგ ქარდავების ოჯახი სასტიკად 

დაარბიეს „მხედრიონელებმა“ მისი სტუმრობის გამო. დაჭრეს პალადი ქარდავა, დანით 

რამდენჯერმე დაჩხვლიტეს მისი მეუღლე და თმებით ათრიეს ქალიშვილი“. 

გაზ. „ქრონიკა“. 2000. 11-17 ივლისი. 

 

„30 დეკემბერს გუჯუჯიმ (ებრალიძე) დამიბარა თავისთან. მოსაღამოვებული იყო, 

ატირებული, თვალცრემლიანი დამხვდა, პრეზიდენტმა თავი მოიკლა მითხრა“. 

რამინ ხაცავა 

სოფელ ჯიხაშკარის მკვიდრი 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“. 2007,7-13 მაისი. 

 

„ზვიად გამსახურდიას წლისთავი ვალიკო ზარანდიას ოჯახში 1994 წლის 30 დე-

კემბერს ავღნიშნე“. 

მამრიკო ზარანდია 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 9-15 ივლისი. 

 

„შევარდნაძე უნამუსოდ იტყუება. მისი დავალებით წავიდა კიტოვანი აფხაზეთში. 

მისი ნებართვით შეიყვანეს რუსეთის 345-ე პოლკის სპეცრაზმი ბომბორას აეროდრომ-

ზე. შევარდნაძისაგან მიიღო თანხმობა გრაჩოვმა, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა 

გაგრის დაკარგვაში.“ 

აფხაზეთის საქმის საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე შუშანი-

შვილმა აღიარა, რომ აფხაზთის დაკარგვის საქმეში მთავარი დამნაშავე იყო ე. შევარდ-

ნაძე. 

ანზორ მაისურაძე 

უშიშროების ყოფილი მინისტრი, გენერალი 

გაზ. „მთელი კვირა“, 20110, 26 ივლისი 
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„იმის გამო, რომ ზვიადს არ შევაგინე, ერთი დღე-ღამის განმავლობაში უმოწყა-

ლოდ მცემდნენ. გარიგებასაც მთავაზობდა რეზო ყიფიანი. ის გათავისუფლებას 

მპირდებოდა, თუ იმას ვიტყოდი, რასაც ისინი მოისურვებდნენ. თუმცა ყველაფერზე 

უარი ვთქვი“. 

გივი კოლმახელიძე, 

ზვიად გამსახურდიას თანამოაზრე 

გაზ. „ჯორჯიან თაიმსი“, 2001, 21-28 ივნისი. 

 

„ზვიადი რომ არ ჩამოსულიყო, ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა. შეიძლება, სო-

ხუმი არ დაკარგულიყო, უფრო სწორედ, არ დაიკარგებოდა, დარწმუნებული ვარ ზვი-

ადმა თავისი თავიც დაღუპა და ჩვენც, ფაქტობრივად გვიღალატა“. 

ე. შევარდნაძე 

გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2007, 21-27 ივნისი 

 

„90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში ორი არაფორმალური სამხედრო 

დაჯგუფება მოქმედებდა. ორივეს ძარცვასა და ტერორში ჰქონდა ხელი გასვრილი. 

ერთი ზვიად გამსახურდიას ეკუთვნოდა (საქართველოს პირველ პრეზიდენტს, რო-

მელიც 1994 წლის დასაწყისში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა სამეგრელოში), 

„ეროვნული გვარდია“ ერქვა და უშუალოდ თენგიზ კიტოვანს ემორჩილებოდა, მეორე 

დაჯგუფება კი „მხედრიონი“ იყო. „მხედრიონი“ ძირითადად დასავლეთ საქართვე-

ლოში, სამეგრელოში მოქმედებდა და მას სამოცდაათი წლის ფილოსოფოსი და პარ-

ლამენტარი ჯაბა იოსელიანი მეთაურობდა“. 

სანდრა რულოვსი  

„იდეალისტის ნაამბობი“, თბ., 2005, გვ. 40. 

 

„გამსახურდია დინების წინააღმდეგ მიდის“ 

ამერიკის პრეზიდენტი  

ჯორჯ ბუში უფროსი. 

 

„1991 წლი 31 მარტის რეფერენდუმის უდიდესი ძალა ის არის, რომ იგი ჩატარდა 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე - მათ შორის სამაჩაბლოში, აფხაზეთში. ამ 

რეფერენდუმის უკან სრულიად საქართველო იდგა. ამ რეფერენდუმზე დგას ჩვენი 

დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა. ეს არის იარაღი, 

რომელსაც რუსული ოკუპაცია ვერ მოერია და ვერ მოერევა“. 

საქართველოს პრეზიდენტი  

სალომე ზურაბიშვილი 
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ადამიანთა არასრული სია, რომლებიც სხვადასხვა ადგილებზე ხვდებოდნენ  

ან თან ახლდნენ პრეზიდენტს გროზნოდან დაბრუნების შემდეგ 
(1993 წლის 24 სექტემბერი - 1993 წლის 31 დეკემბერი) 

 

1. ბესარიონ გუგუშვილი; 

2. გოჩა კეკენაძე; 

3. გურამ აბსნაძე; 

4. რობინზონ მარგველანი; 

5. სოსო თორია; 

6. ბადრი გოგელაშვილი; 

7. გურამ ლაკია 

8. ვახტანგ (ლოთი) ქობალია; 

9. ვაჟა ჭინჭარაული; 

10. ირაკლი გოგაძე; 

11. ბადრი ზარანდია; 

12. ზაურ ქობალია; 

13. სოსო ჟღენტი; 

14. ოთარ უბილავა; 

15. აკაკი ელიავა; 

16. ზაზა ბურჯანაძე; 

17. რუსლან ქიშმარია; 

18. ნუგზარ მოლოდინაშვილი; 

19. ირაკლი ჩხეიძე; 

20. ბიძინა დანგაძე; 

21. გოჩა შერმადინი; 

22. ბიძინა ბარათაშვილი; 

23. ჯემალ გირგვლიანი; 

24. ცეზარ ბაჯელიძე; 

25. ზურაბ გუჩუა; 

26. ავთო კინწურაშვილი; 

27. ბაჩუკი გვანცელაძე; 

28. „წრუწუნა“  

(ფიფქების დასახლებაში); 

29. გუჯუჯი ებრალიძე; 

30. ვახტანგ ზარანდია; 

31. ბადრი ზარანდია; 

32. კახა ტყებუჩავა; 

33. ანზორ მებონია; 

34. ჯონსონ კვარაცხელია; 

35. გია მამფორია; 

36. ზაურ ჩუხუა; 

37. ანზორ უცუა; 

38. ზურაბ გუჩუა; 

39. კარლო ღურწკაია; 

40. ლუდმილა ღურწკაია; 

41. ვალიკო ძარანდია; 

42. ტარიელ გელანტია; 

43. მიხეილ ოსაძე; 

44. გურამ ოქრუაშვილი; 

45. ტარიელ ოქროსცვარიძე; 

46. ბესო მიქავა; 

47. მამუკა ლემონჯავა; 

48. ოთარ ქირია; 

49. ავთანდილ კინწურაშვილი; 

50. სოსო მესხია; 

51. მწყემსი ვანიჩნა  

(ჩქვალერის მთის ქოხი); 

52. „ფაზა“ - მეტსახელი; 

53. ზურაბ ირემაძე; 

54. გია თაბზარაშვილი; 

55. გივი კვირიკაძე; 

56. დათო ხალვაში  

(დაცვის უფროსი); 

57. აბუ არსანუკაევი  

(ჯოხარის დაცვის უფროსი); 

58. ლამარა კერვალიშვილი; 

59. სერგო წურწუმია; 

60. შუქრი ჯომიდავა; 

61. რომეო კუჭუხიძე; 

62. ზურაბ  ფიფია (წრუწუნა); 

63. სოსო ჟვანია; 

64. რაულ ფიფია; 

65. ვახტანგ არქანია; 

66. ოთარ ზარანდია; 

67. ნუგზარ არქანია; 

68. აჩიკო ანთია; 

69. ზაურ ანთია; 

70. მერაბ მელაძე - ზვიადს აჩუქა  

გ. გულუას ნაქონი იარაღი 

სტეჩკინი; 

71. აკაკი სიჭინავა; 

72. ოდიკი შელია; 

73. არველოდ ხუბულავა; 

74. დავით ჯალაღონია; 
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75. დინარა კვარაცხელია; 

76. დარიკო კვარაცხელია; 

77. რამინ ხაცავა; 

78. ირინა ტალიაშვილი; 

79. ჯემალ გამახარია; 

80. თემურ შენგელია; 

81. თემურ ბენდელიანი; 

82. კობა მართია; 

83. ბუთხუზი ზარანდია; 

84. ვახო ზარანდია; 

85. გენული ზარანდია; 

86. თენგიზ (გიგლა) ზარანდია; 

87. ლომშა ზარანდია; 

88. გელა შონია; 

89. ებვერ ზარანდია; 

90. გენადი შონია; 

91. გენადი მებონია; 

92. ოზბაქ არქანია; 

93. თენგიზ ქარდავა; 

94. სერგო შონია; 

95. გურამ ღურწკაია; 

96. ნუგზარ არქანია; 

97. მირიან ქარდავა; 

98. ჯიგო გუჩუა; 

99. ირაკლი ჩხაპელია; 

100. გია ფიფია; 

101. პიჭა შონია; 

102. იზოლდა აკობია-ანთია; 

103. რეზო გითოლენდია  

(ზვიად გამსახურდიას 

ორეული); 

104. ბაჩო ჩაჩიბაია (ხუნტის ჯალთი); 

105. ზაზა გაბედავა; 

106. ბიძინა ივანიშვილი; 

107. სანდრო ბრეგაძე; 

108. ნიკოლოზ კილასონია. 
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saerTaSoriso urTierTobebi – INTERNATIONAL RELATIONS – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 ჯემალ გახოკიძე 

სოფო მიდელაშვილი 

ნონა ლომიძე 

 

საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივების  

წარსული, აწყმო და მომავალი 
 

 

აფხაზებთან და ოსებთან შერიგების 

და შემდგომში ერთ სახელმწიფოში თა-

ნაცხოვრებისათვის უნდა ვიაროთ დათ-

მობების გზით, სანაცვლოდ გარკვეული 

ეკონომიკური და პოლიტიკური სარგებ-

ლის მიღების მიზნით. სწორედ ასეთ 

ჭრილში გვინდა განვიხილოთ ის პოლი-

ტიკური აქტივი, რაც აფხაზეთის გავ-

ლით რკინიგზის გახსნასთანაა დაკავში-

რებული. სწორედ ამის სანაცვლოდ ჩვენ 

გვესახება აფხაზეთში იძულებით გადა-

ადგილებულ პირთა ეტაპობრივი, ორგა-

ნიზებული, უსაფრთხო და ღირსეული 

დაბრუნება. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის 

რაოდენ რთული და საკმაოდ ხანგრძლი-

ვი პროცესი იქნება ეს (სულ ცოტა ხუთ-

წლიანი პერიოდი მაინც დაჭირდება). 

არავისთვის არაა დამალული და 

არც სადავო, რომ აფხაზეთის გავლით 

რკინიგზის მიმოსვლის აღდგენასთან და-

კავშირებით პოლიტიკური და ეკონომი-

კური ინტერესი გააჩნია რუსეთს, სომ-

ხეთს და გარკვეულწილად აზერბაიჯან-

საც. რაც შეეხება საქართველოს ინტერე-

სებს, პირველი რიგის ამოცანად გვესახე-

ბა რკინიგზის მიმოსვლის აღდგენა, მხო-

ლოდ იმ პირობით თუ დაიწყება ეტაპობ-

რივი დაბრუნების პროცესი იძულებით 

გადაადგილებული პირებისა. 

აფხაზეთის პოლიტიკური პარტიე-

ბის, მოსახლეობის დამოკიდებულება 

არსებულ ხელისუფლებასთან და რუ-

სეთთან მიმართებაში არაერთგვაროვა-

ნია, მომხრეებთან ერთად საკმაო ძალაა 

ოპოზიციური  პარტიების სახით, თუმცა, 

ბოლო წლებში სულ უფრო აქტიურ პო-

ზიციებზე გამოდის მესამე ძალა. ახალი 

პოლიტიკური ძალა უდავოდ ანგარიშგა-

საწევია, მათ შორის აფხაზეთის ხელი-

სუფლების მხრიდან. აღნიშნული პოლი-

ტიკური ძალის მისწრაფებები არ ემთხ-

ვევა არსებული პოლიტიკური ძალების 

პოზიციებს. ე.წ. მესამე ძალის ლაიტმო-

ტივი დასავლეთის ღირებულებებისკენ 

და დემოკრატიული, თავისუფალი ქვეყ-

ნის მშენებლობისაკენ არის მიმართული. 

განსაკუთრებულ ინტერესს იჩენენ ისინი 

დასავლეთში განათლების მიღების კუ-

თხით, ძირითადად ევროპის ქვეყნებში 

და ა.შ.  

ასეთ ვითარებაში საქართველოს ხე-

ლისუფლების მიერ შესაძლებელია გადა-

იდგას კიდევ ერთი ნაბიჯი იძულებით 

გადაადგილებული ჩვენი მოქალაქეების 

აფხაზეთში დაბრუნების სანაცვლოდ, 

კერძოდ: საქართველოს მთავრობა მიმარ-

თავს შესაბამის ევროსტრუქტურებს, რა-

თა ცნოს აფხაზეთის მოქალაქის პასპორ-

ტი  და მიანიჭოს ის პრივილეგიები, რაც 

ქართული პასპორტის მიმართ არის და-

დგენილი ევროპის შენგენის ქვეყნებში 

ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართე-

ბით, იმ დათქმით, რომ ეს პროცესები, 

კერძოდ, რკინიგზის მიმოსვლის აღდგე-

ნა აფხაზეთის გავლით, იძულებით გადა-

ადგილებულ პირთა თავიანთ საცხოვ-

რისში დაბრუნების და აფხაზური პას-

პორტისათვის პრივილეგიების მინიჭე-

ბის მოსამზადებელი სტადიები ერთდ-

როულად დაიწყება ისე, როგორც მათი 

რეალიზაცია. ამით გამოვრიცხავთ ყვე-

ლანაირ გაუგებრობას. რა თქმა უნდა, ამ 

საკითხების რეგულაციაში მონაწილეობა 

უნდა მიიღოს ექსპერტთა ჯგუფმა დაინ-

ტერესებულ მხარეებთან ერთად, რომ-

ლის შემადგენლობაში იქნებიან მეგობა-



 

204 

რი ქვეყნების და საერთაშორისო ორგა-

ნიზაციების, მათ შორის გაეროს და ეუ-

თოს წარმომადგენლები. მაქსიმალურად 

უნდა იქნეს გამოყენებული ჟენევის ფორ-

მატის შესაძლებლობები. 

პოლიტიკური რისკების თვალსაზ-

რისით ასეთი გადაწყვეტილებები, რა 

თქმა უნდა, საფრთხის შემცველიცაა, მაგ-

რამ სავსებით შესაძლებელია ისეთი რე-

გულაციების და საერთაშორისო სამართ-

ლებრივი მექანიზმების ამოქმედება, რომ-

ლებიც ამ რისკებს მინიმუმამდე  დაიყ-

ვანს. 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დაბრუნების მიმართულებით ხელშესა-

ხები წარმატება ამ განვლილ 20-25 წლის 

განმავლობაში არ გვქონია. თუმცა, არც-

თუ შორეულ წარსულში იყო ერთი 

მცდელობა ჩვენის აზრით მეტად მნიშვ-

ნელოვანი და საინტერესო იმ დროის 

რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოე-

ბული და სწორედ ეს გინდა გავიხსენოთ 

წარსულიდან. 

ჩვენთვის განსაკუთრებული ინტე-

რესის საგანი გახდა დევნილთა და ად-

გილნაცვალ პირთა დაბრუნებაზე შეთან-

ხმების პროექტი, რომელიც შედგა ქალაქ 

მოსკოვში 1995 წლის 30 მარტს. ეს იყო რე-

ალობასთან მიახლოებული, ორივე მხა-

რის მეტ-ნაკლებად ნების გამომხატველი, 

ყველაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი. 

ახლა რაც შეეხება თვითონ მოსკო-

ვის 1995 წლის 30 მარტის შეთანხმებას 

და მასთან დაკავშირებულ თანმდევ პრო-

ცესებს. რა მიუთითებს ამ დოკუმენტის 

განსაკუთრებულ მნიშნელობაზე?! 

უწინარეს ყოვლისა, ის გარემოება, 

რომ ამ შეთანხმების მხარეებად კონფ-

ლიქტის შემდეგ პირველად პოზიტიურ 

პოზიციებზე დადგნენ აფხაზეთის უმაღ-

ლესი საბჭოს აფხაზ და ქართველ დე-

პუტატთა ფრაქციების წარმომადგენლები, 

რომლებმაც შეთანხმებაში აუცილებლად 

მიიჩნიეს და ხაზგასმით მიუთითეს  

შემდეგი: 

,,- შეთანხმდნენ, რომ პირველი რი-

გის ამოცანასა და უცილობელ პირობას 

ქართულ - აფხაზური კონფლიქტის 

სრულმასშტაბიანი პოლიტიკური რეგუ-

ლირებისთვის წარმოადგენს ლტოლვილ-

თა და ადგილნაცვალ პირთა უცი-

ლობელი, სასწრაფო და ღირსეული და-

ბრუნება მათ მუდმივ საცხოვრებელ ად-

გილებზე. 

- აღიარეს ლტოლვილთა დაბრუ-

ნების აუცილებლობა მათი უსაფრთხოე-

ბის და კონსტიტუციური უფლებებისა 

და გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორ-

განიზაციების რეზოლუციებში დეკლა-

რირებული თავისუფლებების აღდგენის 

სრული უზრუნველყოფით. 

მხარეები დიდ მნიშვნელობას ანი-

ჭებენ სისხლით ნათესაური კავშირებისა 

და აფხაზ და ქართველ ხალხებს შორის 

საუკეთესო ტრადიციების აღორძინებას 

და განმტკიცებას“. 

შეთანხმების პროექტში აუცილებელ 

პირობადაა მიჩნეული, რომ საქართველოს 

რესპუბლიკის შემადგენლობაში აფ-

ხაზეთის პოლიტიკური სტატუსის და 

სახელმწიფო-სამართლებრივი მოწყობის 

განხილვისას აუცილებელია აფხაზეთის 

პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებე-

ბისა და თავისუფლბების მაქსიმალური 

გაფართოების მიღწევა. 

წინმსწრებად გვინდა აღვნიშნოთ, 

რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 

შემდეგ პირველად იქნა აღიარებული აფ-

ხაზეთის უმაღლესი საბჭოს აფხაზ და 

ქართველ დეპუტატთა მიერ საქართვე-

ლოს შემადგენლობაში აფხაზეთის, რო-

გორც პოლიტიკური სტატუსის გაფარ-

თოება, ისე ეკონომიკურ საკითხებში მი-

სი უფლებების გაზრდა, რაც ჩვენი აზ-

რით მეტად მნიშნელოვანი იყო და ამ 

პრინციპებით კონფლიქტის დარეგული-

რება რეალპოლიტიკის რელსებზე დად-

გებოდა და იგი აუცილებლად მოიტანდა 

შედეგს. 

იმ დროისათვის ყველაზე მთავარი 

ის იყო, რომ მხარეები თანხმდებოდნენ 

შემდეგზე:  

,,1. განეხორციელებინათ ლტოლვი-

ლთა მასობრივი დაბრუნება, მათი ანკე-

ტირების გარეშე, იმ პირთა გამოკლებით, 

რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ეროვნება-

თაშორისი შუღლის გაღვივებას, სისხ-

ლიან დაპირისპირებას და რომლებიც 

ეჭვმიტანილნი არიან სისხლის სამართ-

ლის დანაშაულთა ჩადენაში. 
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2. იმ პირთა სია, რომლებსაც უარი 

ეთქვა დაბრუნებაზე, უმოკლეს ვადაში 

გადაცემოდა ქართულ მხარეს ორ ან 

ოთხმხრივ კომისიაზე განსახილველად, 

ისევე, როგორც აფხაზურ მხარეს – იმ 

პირთა სია, რომლებიც ეჭვმიტანილნი 

არიან ანალოგიურ ქმედებაში. 

3. ლტოლვილთა და ადგილნაცვალ 

პირთა დაბრუნება განხორციელდებოდა 

ეტაპობრივად: პირველ ეტაპზე ლტოლ-

ვილები დაბრუნდებოდნენ გალის რაი-

ონში; შემდეგ მდინარე ფსოუს მხრიდან 

გაგრასა და გაგრის ზონაში; მესამე ეტაპზე 

– გულრიფშისა და ოჩამჩირის რაიონებში 

და ქ. სოხუმში, ხოლო შემდეგ - 

აფხაზეთის დანარჩენ რაიონებში. 

4. ლტოლვილთა დაბრუნება გალის 

რაიონში დაიწყებოდა აპრილის შუა რი-

ცხვებში და დასრულდებოდა  ივნისის 

ბოლოს26.  

ლტოლვილთა დაბრუნება გაგრასა 

და გაგრის ზონაში გათვალისწინებული 

იყო მაისის დასაწყისიდან და დასრულ-

დებოდა შემოდგომის ბოლოსთვის. 

ლტოლვილთა და ადგილნაცვალ 

პირთა რეპატრიაცია გულრიფშისა და 

ოჩამჩირის რაიონებში და ქ. სოხუმში და-

იწყება ივლისის თვეში და დასრულდება 

ისევე, როგორც აფხაზეთის დანარჩენ რა-

იონებში, 1995 წლის ბოლომდე“. 

გარდა ამისა, შეთანხმებით განსაკუ-

თრებით გათვალისწინებული იყო  დაბ-

რუნებული მოსახლეობის დაცვა, მათი 

უსაფრთხოების კომპლექსური ღონისძი-

ებები და მათის რეალიზაციის კონტრო-

ლის მექანიზმებიც. 

აღსანიშნავია, რომ შეთანხმების აღ-

ნიშნული პროექტი შემუშავებული და 

ვიზირებული იყო აფხაზეთის უმაღლესი 

საბჭოს აფხაზ და ქართველ დეპუტატთა 

ფრაქციების წარმომადგენელთა მიერ, 

მხარეთა სრულუფლებიანი წარმომად-

გენლების მიერ ხელმოსაწერად, კერძოდ, 

რუსეთის ფედერაციის, საქართველოს 

რესპუბლიკის, გაეროსა და ეუთოს მონა-

წილეობითა და შუამავლობით. 

ლტოლვილთა და ადგილნაცვალ 

პირთა დაბრუნებაზე შეთანხმების პრო-

ექტს ხელს აწერდნენ: 

                                                
26 იგულისხმებოდა 1995 წელი. 

აფხაზთა მხრიდან  − ა. ჯერგენია, აფ-

ხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის 

პირადი წარმომადგენელი, აფხაზეთის 

უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი;                   

ქართველთა მხრიდან    −  ნ. მესხია, 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწი-

ფო დელეგაციის წევრი, აფხაზეთის უმა-

ღლესი საბჭოს დეპუტატი .                

სამწუხაროდ, ამის შემდეგ შეთანხმე-

ბის პროექტი საქართველოს ხელისუფ-

ლებისა და მაშინდელი აფხაზეთის დე-

ფაქტო ხელისუფლების მიერ არ განხი-

ლულა და აქედან გამომდინარე, აფხა-

ზეთში დევნილთა დაბრუნების ყველაზე 

რეალური პროექტი, რომელიც ორივე მხა-

რის მხრიდან იმ დროს პრაგმატულ 

აუცილებლობას ემყარებოდა პოლიტი-

კურ არენიდან საერთოდ გაქრა. 

აღნიშნული დოკუმენტის პოლიტი-

კურ-სამართლებრივი და ისტორიული 

მახასიათებლების გათვალისწინებით შე-

იძლება დავასკვნათ შემდეგი: 

1. უახლესი ისტორიის 20 წლიანი 

გადმოსახედიდან, შეთანხმების დოკუ-

მენტი კონფლიქტური მხარეების შერიგე-

ბისთვის, ურთიერთპატიებისა და ერთად 

ცხოვრებისათვის ყველაზე წინ გა-

დადგმული ნაბიჯი იყო. ამასთან, ქართ-

ველი და აფხაზი ხალხის ერთად ცხოვ-

რების ისტორიისადმი აშკარად პოზიტი-

ური დამოკიდებულების გამომხატველი. 

უფრო მეტიც, შეთანხმების პროექტი შე-

გნებულად ხაზს უსვამდა ქართველი და 

აფხაზი ხალხის მხოლოდ ერთად ცხო-

ვრების პერსპექტივასა და აუცილებლო-

ბას მათი შემდგომი განვითარებისათვის. 

2. პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ 

დოკუმენტის ავტორები და მონაწილეები 

კონფლიქტის დარეგულირების გამოსა-

ვალს და აუცილებელ პირობას უპირვე-

ლეს ყოვლისა, დევნილთა დაბრუნებაში 

ხედავდნენ. ხაზგასასმელია, რომ დოკუ-

მენტის შედგენაში ქართველი და აფხაზი 

პოლიტიკოსების გარდა მონაწილეობდ-

ნენ ის ქვეყნები და საერთაშორისო ორ-

განიზაციები, რომელთაც რეალურად 

ჰქონდათ ამისათვის საჭირო ბერკეტები 

და ხელეწიფებოდათ მისი გადაწყვეტა. აქ 

მაინც მთავარი ის გახლავთ, რომ შეთან-

ხმდნენ აფხაზეთში მცხოვრები ქართველი 

და აფხაზი პოლიტიკოსები, ის პოლი-
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ტიკოსები, რომლებსაც აფხაზეთის მო-

მავალთან მანამდის რადიკალურად 

განსხვავებული ხედვა ჰქონდათ. ეს კი 

უდავოდ კონფლიქტის დარეგულირების 

საქმეში დიდი გარღვევა იყო. არანაკლებ 

მნიშვნელოვანი იყო, რომ  ეს დოკუმენტი 

შედგა ქ.  მოსკოვში. 

3. იურიდიული თვალსაზრისით გა-

დაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ 

დოკუმენტი პრეცედენტულია, სამართ-

ლებრივად იმ დროის რეალიების მიხედ-

ვით შესაძლებლობლობის მაქსიმუმია გა-

თვალისწინებული დაბრუნებული მო-

სახლეობის დაცვისა და მათი უსაფრთხო-

ების მიზნით. დოკუმენტი იურიდიულად 

გამართულია და საერთაშორისო 

სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული 

ფუნდამენტური პრინციპების − სახელ-

მწიფოს ტერიტორიული მთლიანობისა 

და ერთა თვითგამორკვევის პატივისცე-

მის სულისკვეთებითაა შედგენილი. 

 

 

ჯემალ გახოკიძე 

სოფო მიდელაშვილი 

ნონა ლომიძე 
 

საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივების წარსული, 

აწყმო და მომავალი 
 

რეზიუმე 
 

სტატიაში განხილულია საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივების  წარსული, 

აწყმო და მომავალი. წარმოდგენილია მოსკოვის 1995 წლის 30 მარტის შეთანხმების 

პოლიტიკურ-სამართლებრივი ანალიზი, შეფასებულია დღევანდელი სიტუაცია და 

მოცემულია კონკრეტული წინადადებები მომავალში იძულებით გადაადგილებული 

ჩვენი მოქალაქეების აფხაზეთში დაბრუნების თაობაზე. 

 

 
JEMAL GAKHOKIDZE 
SOPO MIDELASHVILI 
NONA LOMIDZE 

 
LAST, REAL AND FUTURE GEORGIAN PEACE INITIATIVES 

 

Summary 
 

The article discusses the past, present and future of Georgia's peace initiatives. The 
political-legal analysis of Moscow's March 30, 1995 treaty is presented. Also, the article 
discusses the current situation and specific proposals about returning IDPs to Abkhazia 
in the future. 
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 ომარ ტაბუცაძე 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგიერთი აქტუალური 

პრობლემის შესახებ 
 

სოციალური სინამდვილე ერთი 

მთლიანი სისტემაა, მისი ქვესისტემების, 

ნაწილების მუდმივი ურთიერთდაკავში-

რებითა და ურთიერთმოქმედებებით. სა-

ზოგადოება სოციალური ჯგუფების, სო-

ციალური ინსტიტუტებისა და ერთობე-

ბის, ერებისა და ეთნოსების მრავალმხ-

რივ ურთი ერთობათა ერთობლიობაა. ამ 

ურთიერთობათა არსებითი შემადგენე-

ლი მხარეა საერთაშორისო ურთიერთო-

ბები. 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

ახალი არაა კაცობრიობის ცხოვრებაში. 

მას ადგილი ჰქონდა უძველესი დროი-

დან. ის განსაზღვრული იყო მოცემული 

ეპოქის საზოგადოების მატერიალური 

და სულიერი განვითარების დონით, ძი-

რითადი ინტერესებითა და მოთხოვნი-

ლებებით. საზოგადოებრივი პროგრესის, 

ცივილიზაციის, ადამიანთა თვითცნობი-

ერების განვითარების შესაბამისად იცვ-

ლებოდა, სულ უფრო მრავალმხრივი 

ხდებოდა საერთაშორისო ურთიერთო-

ბების საგანი და სფერო. 

კაცობრიობის ისტორია ტომებს, 

ხალხებს, სახელმწიფოებს შორის ურთი-

ერთობების ისტორიაა, რომელიც მშვი-

დობიან თანამშრომლობასთან ერთად, 

თავდაუზოგავი ურთიერთბრძოლებითა 

და ურთიერთგანადგურებებით ხასიათ-

დებოდა (ხშირად ურთიერთ სრული 

ამოჟლეტითაც). 

ისტორიულად ვითარდებოდა და 

თანდათანობით ფართოვდებოდა (ახალ 

სახელმწიფოთა და სახელმწიფოებრივ 

წარმონაქმნთა ისტორიის არენაზე გამო-

ჩენის შესაბამისად) საერთაშორისო ურ-

თიერთობების გეოგრაფია, მოლაპარაკე-

ბების მეთოდები, შეთანხმების ფორმები 

და მათი დაფიქსირების საშუალებები. 

შეთანხმებათა წარმატება, მისი სიმტკიცე 

და ხანგრძლივობა ბევრად იყო დამოკი-

დებული ურთიერთობაში ჩართულ სა-

ხელმწიფოთა და საერთაშორისო სუბიექ-

ტთა ეკონომიკურ და სამხედრო სიძლიე-

რეზე, სტრატეგიულ მდებარეობაზე, მე-

ფეებისა თუ სახელმწიფოს მეთაურების 

დიპლომატიურ, პოლიტიკურ ალღოსა 

და უნარზე, კომუნიკაციის საშუალებებ-

ზე.  

საზოგადოების განვითარების შესა-

ბამისად, სულ უფრო იზრდებოდა საერ-

თაშორისო ურთიერთობებში ჩართულ 

სახელმწიფოთა რაოდენობა, შესაბამისად 

იცვლებოდა ამ ურთიერთობათა საგანი 

და სფერო. 

მოცემული სახელმწიფოს სიძლი-

ერის გამომხატველი იყო რაც შეიძლება 

მეტი სამეფოს დაპყრობა, საკუთარი ტე-

რიტორიის გაფართოება, სხვა სახელმწი-

ფოების მეფეთა დამორჩილება, დახარ-

კვა, ან მათი სრული განადგურება.  

დიდი სახელმწიფოების წარმოქმნის 

შემდეგ საერთაშორისო ურთიერთობე-

ბის ხასიათი, შინაარსი და მიმართულება 

გარკვეულ ცვლილებებს განიცდის. უკვე 

ადგილი აქვს სახელმწიფოთაშორისო 

დიპლომატიას (საწყისი ფორმებით), გა-

რიგებებს, კოალიციების შექმნას, შეთანხ-

მებათა წერილობით დაფიქსირებას, ინ-

ფორმაციის ურთიერთგაცვლას, დაზვერ-

ვებს და ა.შ., ადგილი ჰქონდა სამეფოთა, 

სახელმწიფოთა დინასტიურ დანათესა-

ვებას. თუმცა, ხშირად ესეც არ წარმოად-

გენდა უღალატობის გარანტიას. 

დიდი სახელმწიფოების წარმოქმნის 

ეპოქისათვის უკვე დამახასიათებელია 

მატერიალური და სულიერი მოთხოვნი-

ლებების გაზრდა, ინტერესების ძირითა-

დი მიმართულებების სულ უფრო დახ-

ვეწა. რაც, საფუძვლად დაედო როგორც 

რეგიონალური, ისე საერთაშორისო ვაჭ-

რობის განვითარებას. შესაბამისად იზრ-

დება მოთხოვნილება წიაღისეული საბა-

დოების, სავაჭრო გზებისა და სავაჭრო 

ცენტრების, დიდი საძოვრებისა და მდი-
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დარი ტყეებისადმი და ა.შ. რამაც, თავის 

მხრივ კიდევ უფრო გააფართოვა საერთა-

შორისო ურთიერთობათა საგანი და სფე-

რო, დიპლომატიური კავშირები, მათი 

უზრუნველყოფის საშუალებების წრე.  

ახალი საუკუნეები ხასიათდება დი-

დი გეოგრაფიული აღმოჩენებით, სა-

ხელმწიფოთა საერთაშორისო ურთიერ-

თობების მასშტაბების ზრდით, დასავ-

ლეთ ევროპის განვითარებული ქვეყნე-

ბის მიერ სამხრეთ აღმოსავლეთი აზიის, 

ოკეანიის, აფრიკის ხალხების დაპყრობი-

თა და კოლონიზაციით, ბურჟუაზიული 

რევოლუციებით, კაპიტალისტური ეკო-

ნომიკური და პოლიტიკური ურთიერ-

თობების დამყარებით. ყოველივე ამან 

არსებითი ცვლილებები შეიტანა საზოგა-

დოებრივ ურთიერთობებში, ადამიანთა 

ცხოვრების წესში და ა.შ. კაპიტალი 

ცვლის ყველაფერს (კანტი), ფართოვდება 

და იხვეწება „დიდი საშახმატო დაფაც“ 

(ბჟეზინსკი). სახელმწიფოთაშორისო კავ-

შირის, სართაშორისო ურთიერთობების 

მასშტაბები და ფორმები თვისობრივ 

ცვლილებებს განიცდის, თუმცა, ამ ეტაპ-

ზეც ჯერ კიდევ არ არსებობს რაიმე სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციები.  

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან 

უკვე იქმნება (მყარდება) საერთაშორისო 

კავშირები და ორგანიზაციები. XX უკვე 

მათი რაოდენობა რამდენიმე ათეულ 

ათასს შეადგენს. 1945წ. (მეორე მსოფლიო 

ომის დამთავრებისთანავე) იქმნება 

მსოფლიო მასშტაბის საერთაშორისო ორ-

განიზაცია („გაერთიანებული ერების ორ-

განიზაცია“). ასეთი ორგანიზაციის შექმ-

ნის აუცილებლობაზე წერდა ჯერ კიდევ 

კანტი (1724-1804).  

ორგანიზაციის მიზნად დასახული 

იყო საერთაშორისო მშვიდობის დაცვა, 

საერთაშორისო თანამშრომლობის გან-

ხორციელება ეკონომიკური, სოციალუ-

რი, კულტურული, ჰუმანიტარული პრო-

ბლემების გადაწყვეტაზე, ადამიანთა ძი-

რითადი უფლებებისა და თავისუფლე-

ბების დაცვაში. 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

თანამედროვე პრობლემები. საერთაშო-

რისო ურთიერთობათა მრავალგვარი 

სფერო შეიძლება შემდეგნაირად დაჯ-

გუფდეს: ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სა-

მართლებრივ, კულტურულ-საგანმანათ-

ლებლო, სამხედრო და ა.შ. ურთიერთო-

ბებად, რომლებიც მოიცავენ ურთიერ-

თობებისა და თანამშრომლობის მრავალ-

გვარ კონკრეტულ საგანსა და სფეროს 

(მაგ. საფინანსო-სავაჭრო, ენერგეტიკის, 

ადამიანთა უფლებების, ეთნიკური კონ-

ფლიქტების, მიგრაციული პროცესების 

და ა.შ. სფეროებს). 

როდესაც საუბარია თანამედროვე 

საერთაშორისო ურთიერთობებზე, უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ თანამედროვე 

მსოფლიოს საზოგადოებრივი ცხოვრების 

თითქმის ყველა მხარე (თვით წვრილ-

მანის ჩათვლით) პოლიტიზირებულია 

და ინტერნაციონალიზირებული. უმცი-

რესი შემთხვევაც კი პოლიტიკური პო-

ზიციებიდან ფასდება და საერთაშორისო 

გამოხმაურებისა და ხშირად უშუალო 

ჩარევის საგანი ხდება. 

ამავე დროს უნდა მივიღოთ მხედვე-

ლობაში ისიც, რომ პოლიტიკა სწრაფად 

ცვალებადი ხასიათისაა, რაზეც ჯერ 

კიდევ არისტოტელე („პოლიტიკაში“), 

შემდეგ მაკიაველი, მონტესკე, გუგო გრო-

ციუსი წერდნენ. საერთაშორისო ურთი-

ერთობებმა არ იციან არც მუდმივი 

მტრობა (იშვიათი გამონაკლისის გარდა) 

და არც ხანგრძლივი მეგობრობა. ამ სფე-

როში მოვლენებისათვის სწრაფი, მოუ-

ლოდნელი შემობრუნებაა დამახასიათე-

ბელი. ამიტომ, მაკიაველი ურჩევდა სა-

ხელმწიფოს მეთაურებს პოლიტიკურ სი-

ფხიზლეს, მუდმივად თვალყურის დევ-

ნებას საერთაშორისო ასპარეზზე მიმ-

დინარე პროცესებისადმი.  

თანამედროვე საერთაშორისო ურ-

თიერთობებისათვის (როგორც გლობა-

ლური, ისე რეგიონალური მიმართულე-

ბით) დამახასიათებელია ერთდროულად 

მიმდინარე ინტეგრაციული და დეზინ-

ტეგრაციული, სტაბილიზაციური და დე-

სტაბილიზაციური, თანამშრომლობითი 

და კონფრონტაციული და ა.შ. პროცესე-

ბი. პრობლემური მდგომარეობები სულ 

უფრო გლობალურ და მეტად საშიშ ხასი-

ათს იძენენ. 

თანამედროვე მსოფლიოს საერთა-

შორისო ურთიერთობებისათვის ძირი-

თად პრობლემებს წარმოადგენენ: 
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1. ურთიერთობები დასავლეთსა და 

რუსეთს შორის;  

2. ურთიერთობები დასავლეთსა 

(მათ შორის აშშ-სა) და ისლამურ 

სახელმწიფოებს შორის;  

3. განვითარებული ქვეყნების ურ-

თიერთობები როგორც განვითა-

რებად, ისე ჩამორჩენილ ქვეყნებ-

თან;  

4. ბრძოლა ბირთვული იარაღის გა-

ვრცელების წინააღმდეგ;  

5. საერთაშორისო ტერორიზმი და 

ექსტრემიზმი, რასიზმი და ნეო-

ფაშიზმი;  

6. ადამიანის უფლებებისა და თავი-

სუფლებების დაცვა;  

7. ეთნიკური, პოლიტიკური და ტე-

რიტორიული კონფლიქტები;  

8. მიგრაციული პროცესები;  

9. ეკოლოგიური პრობლემები;  

10. შრომის საერთაშორისო განაწი-

ლება;  

11. დიდი სახელმწიფოების მსოფ-

ლიო ჰეგემონიზმი და ა.შ.  

როდესაც საუბარია დასავლეთისა 

და რუსეთის ურთიერთობებზე, მას თა-

ვისი როგორც შორეული, ისე უახლოესი 

და თანამედროვე ასპექტები და ტრადი-

ციები გააჩნია. ისტორიულ წარსულსაც 

თავისი აწმყოსეული მნიშვნელობა გააჩ-

ნია, მაგრამ მასზე ყურადღებას აღარ გა-

ვამახვილებთ. დღევანდელობისათვის 

მნიშვნელობის მქონეა მეორე მსოფლიო 

ომის მომდევნო პერიოდი, როდესაც მსო-

ფლიოში, საერთაშორისო არენაზე მნიშვ-

ნელოვანი ცვლილებები ხდება. იქმნება 

სოციალური სისტემა (ე.ი. კომუნისტური 

რეჟიმი მყარდება აღმოსავლეთ ევროპისა 

და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ზოგი-

ერთ ქვეყანაში), ამის პარალელურად 

მიმდინარეობს (უკვე 1950-60-იანი წლე-

ბიდან) დეკოლონიზაციის პროცესი 

(აზიის, აფრიკის, ოკეანიის, სამხრეთ ამე-

რიკის რეგიონებში). დეკოლონიზაციის 

პროცესი, ანუ კოლონიურ ქვეყნებში და-

მოუკიდებლობის აღდგენის პროცესი მი-

მდინარეობდა ეროვნული მოძრაობების, 

რელიგიურ-პოლიტიკური და სხვ. შორის 

დაპირისპირებების, სამოქალაქო ომების 

და ა.შ. პირობებში. უკვე პოლიტიკურად, 

ეკონომიკურად და სამხედრო მიმართუ-

ლებით ძლიერი სსრ კავშირი აქტიურად 

ჩაერთობა ამ ქვეყნების ცხოვრებაში. 

ეკონომიკური, სამხედრო, პოლიტიკური 

დახმარების საშუალებებით ის აღწევს 

საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში პროსაბჭოური 

მიმართულების რეჟიმების გამარჯვებას. 

აქედან დაწყებული, დასავლეთსა და რუ-

სეთს შორის დაპირისპირებები გრძელ-

დებოდა, გარდა ამისა დასავლეთსა და 

სსრ კავშირს შორის მიუხედავად მრავალ 

საერთაშორისო საკითხების ერთობლივი 

შეთანხმებებით გადაწყვეტისა და მშვი-

დობიანი თანამშრომლობისა და სავაჭ-

რო-ეკონომიკური ურთიერთობებისა, 

ე.წ. იდეოლოგიური და ფსიქოლოგიური 

ომი გრძელდებოდა. 1990/1991 წლებში 

სსრ კავშირი დაიშალა, რამაც თავისი გა-

ვლენა მოახდინა მსოფლიოს საერთაშო-

რისო პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. დასავ-

ლეთ ევროპის სოციალისტური ქვეყნები 

ერთბაშად გათავისუფლდნენ რუსეთისა-

გან. სსრ კავშირიდან გავიდნენ აგრეთვე 

ყოფილი რესპუბლიკები. აღმოსავლეთ 

ევროპის ყოფილი სოციალისტური ქვეყ-

ნები ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრი-

რდებიან. ყოფილ რესპუბლიკებში რუსე-

თი ცდილობს დაძაბულობების, ეთნო-

კონფლიქტების, სამოქალაქო ომების 

აგორებას.  

საქართველოში (ომები აფხაზეთში, 

სამაჩაბლოში), ამავე ტერიტორიების ჩა-

მოგლეჯა და სხვ. იგივე ხდება მოლდა-

ვეთში, და ყოფილ სხვა რესპუბლიკებში. 

რუსეთისათვის აუტანელი გახდა ყოფი-

ლი რესპუბლიკების დასავლური ორიენ-

ტაციები. უკრაინას ჩამოგლიჯა ყირიმი, 

დონეცკი და ლუგანსკი. დასავლეთსა და 

რუსეთს შორის დაძაბულობა სულ უფრო 

ძლიერდება. დასავლეთმა უკვე განალაგა 

სამხედრო ძალები პოლონეთში და 

ბალტიის პირეთის ქვეყნებში. 

ითქვა, რომ ერთ-ერთ აქტუალურს 

თანამედროვე საერთაშორისო ცხოვრე-

ბაში, დასავლეთისა (მათ შორის აშშ-სა) 

და აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის ურ-

თიერთობები წარმოადგენენ. დასავლე-

თის ყოფილ კოლონიურ ქვეყნებში XX 

საუკუნის დასაწყისიდან, უფრო მეტად 

20-30-იანი წლებიდან, ადგილი აქვს ან-

ტიკოლონიურ გამოსვლებს, იქმნება 

ეროვნულ-გამანთავისუფლებელი მიმარ-
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თულების პოლიტიკურ, რელიგიურ-პო-

ლიტიკური და ა.შ. პარტიები და მოძრა-

ობები. დეკოლონიზაციის შემდეგაც, 

ბევრ მათგანში საბჭოთა გავლენის პირო-

ბებშიც გრძელდება სხვადასხვა ორიენ-

ტაციის პოლიტიკურ მოძრაობათა აქტი-

ურობა, რომელიც უფრო აქტიური ხდება 

სსრ კავშირის დაშლის შემდეგ. იწყება 

ანტისახელმწიფოებრივი გამოსვლები, 

ამბოხებები, მიმართული პროსაბჭოური 

რეჟიმების დამხობისადმი. ამ პროცე-

სებში აქტიურად ერევიან დასავლეთის 

ქვეყნები, ნატო, აშშ. დახმარებას უწევენ 

პროდასავლური ორიენტაციის დაჯ-

გუფებებს. დასავლეთის ჩარევით მოხდა 

ლივიაში მუამარ კადაფის რეჟიმის დამ-

ხობა, ეგვიპტეში სადათის, ერაყში სადამ 

ჰუსეინის, ავღანეთში – ნაჯიბულას. ამ-

ჟამად მიმდინარეობს საომარი პროცესე-

ბი სირიაში, ერაყში, სამხრეთ იემენში, 

წარმოიშვა ე.წ. „ისლამური სახელმწიფო“. 

ამ ომებსა და პროცესებს მოჰყვა ლტოლ-

ვილთა დიდი ნაკადები და მიგრაციები 

დასავლეთისაკენ, აგრესიულად განწყო-

ბილი ისლამისტი მებრძოლების გააქტი-

ურება და დაპირისპირება დასავლეთი-

სადმი. აშშ უფრო აძლიერებს სირიაში 

ამბოხებულებისათვის დახმარებას. აშშ 

უკვე განალაგა სამხედრო შეიარაღება 

თურქეთისა და სირიის საზღვარზე. ჯერ 

კიდევ ვერაა მიგნებული კონფლიქტების 

დარეგულირების ალტერნატიული საშუ-

ალებები. 

თანამედროვე მსოფლიოსათვის თი-

თქმის დაუძლეველ და საშიშ ფაქტად 

იქცა ტერორიზმი, რომელიც სულ უფრო 

ფართო მასშტაბებს იძენს. ტერაქტებს 

წლების მანძილზე ადგილი აქვს ბევრ 

ქვეყანაში. განსაკუთრებით შემაძრწუნე-

ბელი იყო ტერაქტი ბესლანში, მოსკოვში, 

ტერაქტების სერია საფრანგეთში, თურ-

ქეთში. თვით ისლამურ ქვეყნებშიც თით-

ქმის ყოველდღეა ტერაქტული ხასიათის 

აფეთქებები. ისლამისტი რადიკალიზმის 

წარმომადგენლების განცხადებით ისინი 

ებრძვიან ისლამის მტრებს, იცავენ ისლა-

მის სიწმინდეს. დასავლეთის ქვეყნებს, 

აშშ-ს ისლამისადმი მიზანდასახულ 

ბრძოლაში ადანაშაულებენ და მათ ემუქ-

რებიან ტერაქტებით.  

ტერორიზმთან ბრძოლას მიეძღვნა 

მსოფლიოს ლიდერთა შეხვედრა პარიზ-

ში (იანვარი 2015) და ანტალიაში 

(15.11.15). ტერაქტებთან ბრძოლის საკი-

თხები ერთ-ერთი უმთავრესია სახელ-

მწიფოთაშორისო ურთიერთობებში და 

შესაბამისი შეხვედრებისათვის. ტერაქ-

ტებთან ბრძოლა შეკრებებითა და რეზო-

ლუციების, განცხადებების მიღებით ნაკ-

ლებად მოხერხდება. პირველ რიგში სა-

ჭიროა ტერაქტის ნამდვილი მიზეზების 

დადგენა. არისტოტელე თვლიდა, რომ 

უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია საკ-

ვლევი მოვლენის პირველი საწყისებისა 

და მიზეზების დადგენა.  

პარიზში, სატირულ პროვოკაციული 

კარიკატურა თვით პარიზისა და დასავ-

ლეთის წინააღმდეგ იყო მიმართული. 

მათი მიზანი უნდა ყოფილიყო ჯერ სა-

ფრანგეთში, შემდეგ კი მთელ დასავლეთ-

ში ანტიისლამური გამოსვლების აგორე-

ბა და ერთგვარი კონფესიური კონფრონ-

ტაციის შექმნა. ეს იყო მსოფლიოს წინა-

აღმდეგ მიმართული პროვოკაცია.  

ტერაქტების წინააღმდეგ საბრძოლ-

ველად პირველ რიგში უნდა დადგინდეს 

დაფინანსებისა და საბრძოლო ტექნიკით 

მომარაგების წყარო, უნდა მოხდეს ტერა-

ქტული ორგანიზაციების შესწავლა, და-

დგინდეს მათი შემადგენლობა და სა-

ერთაშორისო კავშირების თავისებურება. 

გახშირებულმა ტერორისტულმა აქ-

ტებმა, სამოქალაქო ომმა, უცხო სახელმ-

წიფოების მიერ განხორციელებულმა და-

ბომბვებმა, ქალაქებისა და სოფლების 

მთლიანად დანგრევამ, შიმშილობამ, 

წარმოშვეს ლტოლვილთა დიდი ნაკადე-

ბი და რაც საყურადღებოა, არა თურქე-

თისაკენ, ან ირანისაკენ, არამედ დასავ-

ლეთ ევროპისაკენ. უკვე რამდენი წელია 

ეს პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ მიგ-

რანტების ნაკადები არ წყდება და გან-

საკუთრებით სჭარბობს ის 2014/2015 

წლებიდან. ათობით და ასობით ათასი 

ლტოლვილი ძირითადად ერაყიდან და 

სირიიდან, დიდი ნაკადებით მიაწყდა 

ავსტრიასა და გერმანიას, დასავლეთის 

სხვა ქვეყნებს, რაც დიდ პრობლემებს 

უქმნის მათ მიმღებ ქვეყნებს.  

თანამედროვე საერთაშორისო ურ-

თიერთობების თვალსაზრისით მეტად 
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აქტუალურად უნდა ჩაითვალოს თითქ-

მის ყველა ქვეყანაში ადგილის მქონე სა-

პროტესტო აქციები და ანტისახელმწი-

ფოებრივი გამოსვლები, როგორც დიდ, 

ისე პატარა სახელმწიფოებში. სამწუხა-

როდ ამ საკითხზე, თუ რატომაა ასეთი 

გამოსვლები და რითაა ის განპირობებუ-

ლი, საერთაშორისო ორგანიზაციები ნაკ-

ლებად ინტერესდებიან.   

თანამედროვე მსოფლიოსათვის მნი-

შვნელოვან პრობლემათა რიგს მიეკუთვ-

ნება ეკოლოგიის, საშიში დაავადებებთან 

ბრძოლის, უკიდურესად ჩამორჩენილი 

ქვეყნებისათვის დახმარების გაწევის, 

ბირთვული იარაღის გავრცელების აღ-

კვეთის საკითხები. 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

მიმართულებით თანამედროვე მსოფ-

ლიოსათვის აქტუალურია ეთნიკური, 

პოლიტიკური, ტერიტორიული კონფ-

ლიქტების დარეგულირების პრობლემე-

ბი. 

საერთაშორისო ურთიერთობები სა-

ერთაშორისო ცხოვრების ყველაზე რთუ-

ლი და წინააღმდეგობებით აღსავსე სფე-

როა. მასში ჩართული არიან განვითარე-

ბის სხვადასხვა დონეზე მყოფი, განსხვა-

ვებული ისტორიული ტრადიციებითა 

და ცხოვრების წესით მცხოვრები ხალხე-

ბის სახელმწიფოები. 

 

ომარ ტაბუცაძე 
 

საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ 
 

რეზიუმე 
 

სტატია ეძღვნება თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების ხასიათს, აქტუ-

ალურ საკითხებსა და პრობლემებს. ამ ურთიერთობების მრავალრიცხოვანი მხარეე-

ბიდან წინა პლანზეა წამოწეული: ურთიერთობები დასავლეთსა (მათ შორის აშშ-სა) და 

რუსეთს შორის; დასავლეთის ურთიერთობები ისლამურ აღმოსავლეთთან (მისი 

რთული და წინააღმდეგობრივი ხასიათი), განვითარებული ქვეყნების დამოკიდე-

ბულება განვითარებად და ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებთან; ტერორიზმის, 

კონფლიქტების, მიგრაციული პროცესების საკითხები, თანამედროვე საერთაშორისო 

ურთიერთობების განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები და მექანიზმები.  

 

ОМАР ТАБУЦАДЗЕ 
 

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОТНОШЕНИЯ 

 

Резюме 
 

      Статья посвящается характеру, актуальным вопросам и проблемам современных 
международных отношении. Из многообразных аспектов и вопросов междуна-
родных отношении на передний план видвигаются: взаимоотношения между 
Западом и Россией, отношения западных стран с исламским Востоком, проблемы 
терроризма, конфликтов, миграционных процессов и др. Показывается основные 
факторы и механизмы современных международных отношений.   Резюме 
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 მიხეილ ჭანუყვაძე 

კიბერდანაშაული 
 

კიბერდანაშაული  და  კანონმდებ-

ლობა. მესამე ათასწლეულის დასაწყისი 

ეს არის ინფორმაციული საზოგადოების 

ჩამოყალიბების ეპოქა, როცა „ყველაფერი 

ყველასთვის, ყველგან და ყოველთვის“ 

ხელმისაწვდომი ხდება, როდესაც ინ-

ფორმაციული ტექნოლოგიები და კიბერ-

სამყარო საზოგადოების და თითოეული 

ადამიანის განუყრელი ნაწილია. ამასთან, 

მუდმივად იზრდება საფრთხის შექმნისა 

და ზიანის მიყენების პოტენციალი; იზრ-

დება ინტერნეტის მნიშვნელობა, რო-

გორც პირადი, ასევე საქმიანი ურთიერ-

თობების სფეროში. ეს, ერთი მხრივ, სო-

ციალური მედიის, ინტერნეტვაჭრობის 

და „ინტერნეტ ბანკინგის” სწრაფი 

ზრდის შედეგია. მეორე მხრივ, განუწყვე-

ტლივ ვითარდება ახალი ტექნოლოგი-

ები, იზრდება ასევე მანიპულაციებისა 

და თავდასხმების შესაძლებლობები. შე-

დეგად, წარმოიშვა დანაშაულის ახალი 

სახეები - კიბერდანაშაული, კიბერომი, 

კიბერტერორიზმი და ა.შ.   

თანამედროვე გაგებით, კიბერდა-ნა-

შაული არაა მარტო ტექნიკური იურიდი-

ული ტერმინი, არამედ ეს უფრო მეტად 

კონსოლიდირებული ტერმინია, რომე-

ლიც შეიცავს ყველა იმ ქმედებას, რომე-

ლიც ჩადენილია კომპიუტერული მონა-

ცემების, ან სისტემის წინააღმდეგ, ან მა-

თი გამოყენებით.  

კიბერდანაშაული განსხვავდება თა-

ვისი მიზნის, ზემოქმედების ობიექტის, 

დანაშაულის ჩადენის საშუალებების 

მიხედვით.  

1. მიზანი. კიბერდანაშაულს ხში-

რად ეკონომიკური მიზანი აქვს. ეს შე-

იძლება იყოს, მაგალითად ფულადი სახ-

სრების და კონფიდენციალური ინფორ-

მაციის ქურდობა. სხვა სახეა პოლიტიკუ-

რი მიზანი - როცა ზიანი ადგება სახელმ-

წიფოებრივ და პოლიტიკურ ინსტიტუ-

ტებს; იდეოლოგიური მიზანი - იდეებისა 

და იდეოლოგიების გავრცელება ინტერ-

ნეტ-მომხმარებლების დავერბოვკების 

მიზნით, მაგალითად რადიკალურ ტე-

რორისტულ ნაციონალისტურ დაჯგუ-

ფებებში. და მეოთხე მიზანი - სოცია-

ლურ-ფსიქოლოგიური. 

2. ზემოქმედების ობიექტები.  კი-

ბერდამნაშავეების ქმედება შეიძლება მი-

მართული იყოს უბრალო მოქალაქეებზე, 

ორგანიზაციაზე, სახელმწიფოებრივ ინს-

ტიტუტებზე, მათ პირად ინფორმაციაზე 

და პერსონალურ კიბერუსაფრთხოებაზე. 

3. ზემოქმედების საშუალებები და 

ხერხები. რთულია კიბერდამნაშავეების 

მიერ გამოყენებული  ყველა არსებული 

საშუალებების აღწერა და სისტემატიზი-

რება, თუმცა უნდა გამოიყოს ორი ტიპი: 

სოციალური ინჟინერია და ვირუსული 

პროგრამები. პირველი ეს არის პიროვნე-

ბის შესახებ პირადი ინფორმაციის მიღე-

ბის ფსიქოლოგიური მეთოდი. სოცია-

ლური ინჟინერიის გავრცელებული სახეა 

თაღლითური ფიშინგი, მისი მთავარი 

მიზანია კონფიდენციალურ ინფორმაცი-

აზე, პაროლებზე, საბანკო მონაცემებსა 

და სხვა სისტემებზე წვდომის მოპოვება.  

მეორე ტიპი -  ვირუსული პროგრამები - 

ისინი კიბერდამნაშავეს დაშორებული 

კომპიუტერების მართვის საშუალებას 

აძლევს. ესაა ბოტნეტები (ინგლ. Robot da 

network), რომელიც შედგება გლობალურ 

ქსელში ჩართული ათობით და ასობით 

ათასი კომპიუტერისგან, თითოეული 

მათგანი ამ პროგრამითაა დავირუსებუ-

ლი და   შეიძლება მისი გაკონტროლება 

დისტანციურად. ვირუსული პროგრამე-

ბის შედეგად კომპანიებისადმი მიყენე-

ბული ზარალი 2,4 მლნ დოლარს შეად-

გენს. 

21-ე საუკუნის რეალობად იქცა ახა-

ლი საფრთხეები ვირტუალურ სივრცეში 

- ესაა კიბერტერორიზმი, სეტეცენტრუ-

ლი ომი და კიბერომი.  

კიბერტერორიზმის განმასხვავებე-

ლია მისი მასშტაბები, ინტენსიურობა, 

ღიაობა და შედეგი. კიბერტერორიზმი 

მიმართულია სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 

ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, კიბერტე-

რორიზმი შედარებით მეტ საფრთხეს 
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წარმოადგენს ვიდრე ბიოლოგიური და 

ქიმიური   იარაღი. ნატოს მიერ 2008წლის 

14 მაისს, ესტონეთში შეიქმნა კიბერთავ-

დაცვის ცენტრი. 

საკმაოდ აქტუალურია ამ სფეროში 

კანონმდებლობის  სრულყოფის პრობ-

ლემა. ერთ-ერთი პირველი იყო 2001 

წელს, ბუდაპეშტის კონვენცია, ეს არის 

კიბერდანაშაულთან ბრძოლის კონვენ-

ცია, რომელსაც ევროპის საბჭოს წევრმა 

30 ქვეყანამ მოაწერა ხელი;  ეს დოკუმენ-

ტი სთავაზობს მუდმივ ოცდაოთხსაათი-

ან იურიდიულ დახმარებას კიბერდანა-

შაულთან ბრძოლაში. 

ასევე, მნიშვნელოვან დოკუმენტს 

წარმოადგენს ეუთო-ს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც 

ის წევრ-სახელმწიფოებს რეკომენდაციას 

აძლევს შეუერთდნენ ევროსაბჭოს მიღე-

ბულ კონვენციას კიბერდანაშაულის შე-

სახებ და „დიდი რვიანის“ ქვეყნების მი-

ერ კომპიუტერული დანაშაულის წინა-

აღმდეგ ბრძოლისთვის შექმნილ მუდმი-

ვმოქმედ ქსელს. 

 2012 

წელს საქართველო გახდა ევროპის საბჭო

ს კიბერდანაშაულის შესახებ კონვენციის 

34 -ე წევრი. ეს ჩვენი სახელმწიფოს  მიერ 

გადადგმული დიდი ნაბიჯია კომპიუტე-

რული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძო-

ლაში.   

შესაბამისად, საქართველოშიც იზრ-

დება კიბერდანაშაულის საფრთხე, სულ 

უფრო პრიორიტეტული ხდება ამ დანა-

შაულის წინააღმდეგ ბრძოლა,  2000-2010  

წლებში  სისხლის სამართლის კოდექსში 

განხორციელებული ცვლილებების შე-

დეგად მთლიანად განახლდა და ამოქ-

მედდა XXXV თავი - „კომპიუტერული 

დანაშაული“, რომელიც მოიცავს შემდეგ 

მუხლებს:  

 მუხლი 284. კომპიუტერულ სისტე-

მაში უნებართვო შეღწევა;  მუხლი 285. 

კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპი-

უტერული სისტემის უკანონოდ გამოყე-

ნება; მუხლი 286. კომპიუტერული მონა-

ცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის 

ხელყოფა.  

ამ მუხლების ამოქმედებიდან ორი 

წლის შემდეგ კომპიუტერული დანაშაუ-

ლი სისხლის სამართლის კოდექსის 

XXXVIII – „ტერორიზმის“ თავშიც გაჩნდა. 

324’-ე მუხლით, „კიბერტერორიზმი, 

ესე იგი კანონით დაცული კომპიუტერუ-

ლი ინფორმაციის მართლსაწინააღმდეგო 

დაუფლება, მისი გამოყენება ან გამოყე-

ნების მუქარა, რაც ქმნის მძიმე შედეგის 

საშიშროებას და ხელყოფს საზოგადოებ-

რივ უსაფრთხოებას, სახელმწიფოს სტრა-

ტეგიულ, პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ 

ინტერესს, ჩადენილი მოსახლეობის და-

შინების ან ხელისუფლების ორგანოზე 

ზემოქმედების მიზნით, ისჯება თავი-

სუფლების აღკვეთით ათიდან თხუთმეტ 

წლამდე. ხოლო, იგივე ქმედება, რამაც 

ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა 

მძიმე შედეგი გამოიწვია, თორმეტიდან 

ოც წლამდე ან უვადო პატიმრობას 

გულისხმობს [1]. 

კიბერკრიმინალის სტატისტიკა მსო-

ფლიოსა და საქართველოში; კიბერუსა-

ფრთხოება 

სტატისტიკური მონაცემების მიხედ-

ვით, ჯერ კიდევ 2001 წელს აშშ-ის  სა-

ხელმწიფო და კომერციული სტრუქტუ-

რებში ჰაკერების მიერ მიყენებულმა სა-

ერთო ზარალმა შეადგინა 400 მლრდ დო-

ლარი, მათ შორის ინფორმაციის მოპარ-

ვით მიყენებული ზარალი - 150 მლნ, ხო-

ლო თაღლითობით - 100 მლნ დოლარი 

[2].  

აშშ-ის კონტროლის პალატის  (Gove-

rnment Accountability Office) მონაცემე-

ბით, 2005 წელს სხვადასხვა სახის კომ-

პიუტერული დანაშაულების შედეგად 

ამერიკის ეკონომიკის ზარალი შეადგენ-

და 67,2 მლრდ დოლარს; შედარებისთ-

ვის, აშშ-ის ფიზიკური და იურიდიული 

პირების ერთობლივი ხარჯი ინტერნეტ-

ზე შეადგენდა 102 მლრდ დოლარს.  

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

საერთაშორისო სამსახურის - Symantec 

Security მონაცემებით,  მსოფლიოში ყო-

ველ წამს 18 კიბერშეტევა ხდება, ყოველ-

წლიურად მსოფლიოში 556 კიბერდანა-

შაული ხდება, ხოლო მიყენებული  ზა-

რალი შეადგენს 110 მლრდ დოლარს.  

მოვიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი. 

2019 წლის მონაცემებით,  ირანის მთავ-

რობის მიერ დაფინანსებული კიბერჯა-

შუშური დაჯგუფება  Elfin -ის მსხვერ-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=206#!
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პლი აშშ-ის 18 ორგანიზაცია გახდა ბო-

ლო სამი წლის განმავლობაში. ისინი ძი-

რითადად ფიშინგ-წერილებს, ასევე სხვა-

დასხვა ბექდორს, რომელიც მოიპოვებს 

წვდომას ფაილებზე. 

გერმანული ფარმაცევტული კომპა-

ნია Bayer-ის განცხადებით, კომპანიის 

ქსელში რამდენიმე თვეა აღმოაჩინეს მავ-

ნე პროგრამული უზრუნველყოფა, რომე-

ლიც ჩატვირთული იყო დაჯგუფების 

„Winnti“ მიერ. მხოლოდ 2019 წელს დაჯ-

გუფება Winnti-ს მიერ ჩანერგილი მავნე 

პროგრამული უზრუნველყოფა კიდევ 3 

გერმანული კომპანიის ქსელში აღმოაჩი-

ნეს.  

Cisco Talos-ის ექსპერტებმა სოცია-

ლურ ქსელში Facebook აღმოაჩინეს კი-

ბერდანაშაულებრივი დაჯგუფება, 74 

ჯგუფითა და 385 ათასი წევრით. ჯგუ-

ფების  სახელწოდება „Spam Professional“, 

„Spammer & Hacker Professional“, „Buy Cvv 

On THIS SHOP PAYMENT BY BTC», 

«Facebook hack (Phishing)“ და ა შ. ჯგუფის 

წევრები ყიდიან, ყიდულობენ და ცვლი-

ან ყველაფერ იმას, რაც კიბერდანა-

შაულებრივ საქმიანობასთანაა დაკავში-

რებული, მათ შორის მოპარულ მონაცე-

მებს, ფიშინგ-ინსტრუმენტებს, საბანკო 

ბარათების მონაცემებს და გაყალბებულ 

პირადობის დამადასტურებელ მოწმო-

ბებს. ამასთანავე, სპამერები ყიდიან ელე-

ქტრონული ფოსტის მისამართების სი-

ებს, ხოლო ფინანსური მაქინაციებით და-

კავებული პირები მომხმარებლებს სთა-

ვაზობენ დიდი ოდენობით ფულადი 

თანხის მოპოვებას. 

სამხრეთ კორეის თავდაცვის შესყი-

დვების სააგენტოს კომპიუტერული ქსე-

ლი დაუდგენელმა პირებმა გატეხეს და 

ახალი თაობის ავიაგამანადგურებლების 

შეიარაღების შესყიდვასთან დაკავშირე-

ბული დოკუმენტაცია მოიპარეს. თავ-

დამსხმელებმა ქსელში აპლიკაციის „Data 

Storage Prevention Solution“ მეშვეობით 

შეაღწიეს. აპლიკაცია ყველა სამთავრობო 

კომპიუტერში იყო დაინსტალირებული, 

მათ შეძლეს 30 კომპიუტერში შეღწევა და 

მათგან სულ მცირე 10-დან ინფორმაციის 

მოპოვება [3]. 

ამერიკაში 2017 წელს მოხდა 130 ინ-

ფორმაციის მსხვილმასშტაბიანი გაჟონვა 

კიბერთავდასხმების შედეგად. ეს მაჩვე-

ნებელი ერთ წელიწადში 27%-ით გაიზა-

რდა. სულ მცირე, 400 000-ზე მეტი კომ-

პიუტერი 150 ქვეყანაში დავირუსდა 

WannaCry ვირუსით 2017 წელს, რაც 

მსოფლიოსთვის 4 მილიარდი დოლარის 

ზარალით შეფასდა. ყოველწლიურად 

ხდება 24 000 ვირუსული მობილური აპ-

ლიკაციების უვნებელყოფა. 2018 წელს  

მოპარულ იქნა მობილური აპლიკაციის 

MyFitnessPal-ის მომხმარებლების მონა-

ცემები, დაზარალებულთა რიცხვი დაახ-

ლოებით 150 000.  

2017 წლის აპრილში გერმანიის თავ-

დაცვის სამინისტრომ კიბერარმიას ჩაუ-

ყარა საფუძველი, კიბერარმია შექმნის 

ახალ შეიარაღებულ დანაყოფს, რომელიც 

თავდაპირველად 260 ჯარისკაცისაგან 

შედგება. 2021 წლისათვის საბრძოლო 

დანაყოფს 13.500 ჯარისკაცი და 1500 სა-

მოქალაქო თანამშრომელი ეყოლება [4]. 

2018 წლის აპრილში დიდ ბრიტა-

ნეთში მდებარე Surrey-ს კვლევითი უნი-

ვერიტეტის პროფესორის Michael McGui-

re-ს თქმით, კიბერკრიმინალთა საერთო 

შემოსავლებმა მთელი მსოფლიოს მასშ-

ტაბით 1.5 ტრილიონს გადააჭარბა. სხვა 

დამნაშავეთა მსგავსად, კიბერკრიმინა-

ლებიც იყოფიან შესაძლებლობების და 

თანრიგების მიხედვით. მათი შემოსავა-

ლი თვეში საშუალოდ $3500-დან $167-

000-მდე მერყეობს. ამასთან, კიბერდაჯ-

გუფების მმართველი, რომელიც პარალე-

ლურად მონაცემებს ჰყიდის, თვეში სა-

შუალოდ $2 მილიონ დოლარზე ადის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ტრადიციულ 

დამნაშავეებთან შედარებით, კიბერკრი-

მინალები ინდივიდუალურად 10-15%-

ით მეტ შემოსავალს იღებენ და მათი და-

ჭერა უფრო რთულია. ამიტომ გასაკვირი 

არ არის, რომ კიბერ დანაშაულთა რაო-

დენობა გეომეტრიული პროგრესიით იზ-

რდება. 

რაც შეეხება საქართველოს, ჯერჯე-

რობით კომპიუტერული კრიმინალი 

ოფიციალური მონაცემით, სხვა ქვეყნე-

ბის მასშტაბებისგან საკმაოდ შორს არის. 

აქ მასობრივი კიბერთავდასხმები გან-

ხორციელდა 2008 წლის ომის შემდგომ 

სამთავრობო და არასამთავრობო ინტერ-

ნეტ რესურსებზე. ეს იყო უფრო კიბერ-
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ომი. ინტერნეტგვერდზე „stopgeorgia.ru“ 

შესაძლებელი იყო დამაზიანებელი პრო-

გრამის, სახელწოდებით „war.bat“, ჩამო-

ტვირთვა, რომელიც იძლეოდა ქართულ 

ინტერნეტქსელებზე თავდასხმის შესა-

ძლებლობას. აღნიშნულის შედეგად შესა-

ძლებელი გახდა, არა მხოლოდ პრეზი-

დენტის პირადი გვერდის მოქმედების 

შეჩერება, არამედ ფინანსურმა ინსტიტუ-

ტებმაც ეროვნული ბანკის განკარგულე-

ბით 10 დღით შეაჩერეს თავიანთი ელექ-

ტრონული საბანკო მიმოქცევა. გარდა 

ამისა, ჰაკერებმა გააყალბეს არაერთ საი-

ტზე მოცემული ინფორმაცია. მათ მწყობ-

რიდან ასევე თავდაცვის მინისტრის, და 

მთავარი საინფორმაციო გვერდები. 2008 

წლის 7 აგვისტოს გაზეთი The New York 

Times“ წერდა, რომ ისტორიაში პირვე-

ლად ორ ქვეყანას შორის შეიარაღებულ კ

ონფლიქტს წინ ინტენსიური კიბერმომ-

ზადება უძღვოდა.  

zone-h-ის მონაცემებით, 2015 წელს 

შეტევა განხორციელდა 550.ge საიტზე 

(მათ შორის 17 სამთავრობო). შსს-ს კი-

ბერდანაშაულის სტატისტიკის მიხედ-

ვით, 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში რე-

გისტრირებულია 205 კომპიუტერული 

დანაშაული და მათგან გახსნილია მხო-

ლოდ 43 (20.98%). 2015 წელს ყველაზე 

გავრცელებული კომპიუტერული დანა-

შაულებების კონკრეტული სახეებია კომ-

პიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევა 

– ვებსაიტების ჰაკინგი და ე.წ. დიფეისი, 

ვირუსული პროგრამების გავრცელება; 

მომხმარებელთა საიდენტიფიკაციო მო-

ნაცემების მოპარვა– ფიშინგი და მისი ნა-

ირსახეობები;  ქარდინგი. მსოფლიოში 

გავრცელებულია DdoS (Distributed Denial 

of Service) შეტევები, რომელიც საქართვე-

ლოში ნაკლებად ხდება; თუმცა 2015 

წელს 2 შეტევა მაინც მოხდა, მეორე 

მსხვილი DdoS -  3 საათის განმავლობაში 

გრძელდებოდა, სავარაუდოდ ბრაზილი-

იდან. მიუხედავად გახშირებული კიბერ-

დანაშაულისა, გაიხსნა რამდენიმე საყუ-

რადღებო კომპიუტერული დანაშაული. 

2015 წ. იანვარში კომპიუტერული სისტე-

მისა და მონაცემების ხელყოფისთვის 

თურქეთის 2 და სომხეთის 1 მოქალაქე 

დააკავეს. ისინი მოწყობილობა SIM-ბოქ-

სისა და შპს „მობიტელის“ SIM-ბარათე-

ბის გამოყენებით საერთაშორისო ზარებს 

ლოკალურ ზარებად გარდაქმნიდნენ, 

კომპანიას 11 ათასი ლარის ზიანი ჰქონ-

და. ივლისში კიდევ ორი პირი დააკავეს, 

რომლებიც ჯეოსელის და მაგთიკომის 

SIM-ბარათებსაც იყენებდნენ და საერთო 

ჯამში კომპანიებს 95 ათასი ლარის ზარა-

ლი მიაყენეს. 

ამავე წლის მაისში შსს-მ პორნოგრა-

ფიული ნაწარმოების უკანონო გავრცე-

ლების ფაქტზე 40 პირი სისხლისსამართ-

ლებრივ პასუხისგებაში მისცა. მათ შემო-

სავლის მიღების მიზნით განათავსეს 

ისინი 19 სხვადასხვა ვებ-საიტზე. 

ასევე, გაიხსნა უსაფრთხოების 

მხრივ საყურადღებო დანაშაული. შსს-მ 

კომპიუტერული მონაცემების უკანონოდ 

შეცვლისა და თაღლითობის ბრალდე-

ბით 43 პირი პასუხისგებაში მისცა. ბრა-

ლდებულებმა ფასდაკლებების ერთ-ერთ 

ვებსაიტზე, სხვადასხვა დროს შეიძინეს 

პროდუქცია და მომსახურება. შეძენისას 

კი ვებგვერდში ხელოვნური ჩარევის 

გზით თანხის ველში უკანონოდ შეიტა-

ნეს ცვლილება და პროდუქციის რეალუ-

რი ღირებულების ნაცვლად 0.01 თეთრი 

მიუთითეს. ფასდაკლებების კომპანიამ 

95047 ლარის  ზარალი განიცადა.   

ბოლო დროის ყველაზე გახმაურე-

ბული კიბერდანაშაული 18 წლის ვასილ 

ჯამალაშვილს უკავშირდება, რომელმაც 

შეძლო შეეღწია ნებისმიერ კომპიუტერში 

და მიეთვისებინა საჭირო ინფორმაცია. 

ასევე მოესმინა და ჩაეწერა საუბრები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ, შინაგან საქ-

მეთა სამინისტროს მონაცემებით, 2018 წ. 

კიბერდანაშაულის რაოდენობა გაორმაგ-

და. კრიმინალის სტატისტიკის მიხედ-

ვით, პირველ რვა თვეში ამ ტიპის და-

ნაშაულის სულ 613 შემთხვევა გამოვ-

ლინდა. 

ეფექტური რომ იყოს ვირტუალური 

დამნაშავეების წინააღმდეგ გატარებული 

ღონისძიებები, საჭიროა კიბერუსაფრ-

თხოების მრავალწახნაგოვანი ინსტიტუ-

ციური სისტემა, რომელიც დაიცავდა 

როგორც მოქალაქეებს, ისე სახელმწიფო 

უწყებებს.  

ბოლო ხანებში საკმაოდ გაიზარდა  

კიბერთავდასხმებისა და ინფორმაციის 

გაჟონვის შედეგად მიღებული ზარალის 

http://www.zone-h.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Website_defacement
https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Carding
https://en.wikipedia.org/wiki/SIM_box
https://en.wikipedia.org/wiki/SIM_box
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აღსადგენად გაწეული ხარჯები. თუ გა-

დავიყვანთ დროში, ერთი კიბერშეტევა 

კომპანიის 50 დღიან გაჩერებას იწვევს. 

2017 წელს წინა წელთან შედარებით,  

კიბერუსაფრთხოებაზე დახარჯული 

თანხები  22,7%-ით გაიზარდა. საშუა-

ლოდ ეს თანხა შეადგენს 11,7 მლნ დო-

ლარს. ხოლო საშუალოდ მსოფლიოში 

კიბერდანაშაულის შედეგად მიყენებუ-

ლი ზარალი 275-ით გაიზარდა. დაკარ-

გული ან მოპარული ინფორმაციისა და 

მონაცემების საშუალო ღირებულება ერთ 

ადამიანზე შეადგენს 141 დოლარს, თუ-

მცა ეს ციფრი მერყეობს სხვადასხვა ქვე-

ყანაში, ყველაზე ძვირია ამერიკაში - 225 

დოლარი ადამიანზე, კანადაში - 190 დო-

ლარი. 

პროგნოზით, 2021 წლისთვის, კი-

ბერდანაშაულისგან მიყენებული ზარა-

ლი მიაღწევს 6 ტრილიონ დოლარს [5]. 

მხოლოდ ინფორმაციის მუდმივი გაცვ-

ლით იქნება შესაძლებელი მომავალში 

ელექტრონულ დანაშაულთან ეფექტიანი  

ბრძოლა.

  

MIKHEIL CHANUKVADZE 
 

CYBERCRIME 
 

Summary 
 
 In the history of mankind the third millennium became an epoch of information society 
formation. Now “everything is available for everybody”  and information technologies 
and the cyber world became  an integral part for both society and every human being. 
But there is constantly growing the existing  volume of potential threats and damages;  
The importance of the internet has been increasing  in both  personal and business 
relationships. This is the result of rapid growth of social media, online shopping and 
"Internet Banking". On the other hand, new technologies have been developing 
constantly. These above mentioned facts create  more possibilities for manipulations and 
cyber attacks, including crimes - cybercrime, cyber bullying, cyber terrorism, etc. 
Consequently, the threat of cybercrime is increasingly becoming a priority for the fight 
against this crime in Georgia. It should be noted that, according to the data of the 
Ministry of Internal Affairs, the number of cybercrimes has doubled. According to crime 
statistics, in the first eight months,  there were revealed  613 cases of this  type of crime. 
According to the forecast of the future statistics  by 2021, the damage caused by 
cybercrime will reach  6 trillion USD. We think that if we want to get any effect out of the 
fight against electronic crime, we need to exchange  information constantly.  
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diplomatia – DIPLOMACY – ДИПЛОМАТИЯ  

 ეკა ბუხრაშვილი  
 

ინდოეთის დიპლომატიური სამსახური 
 

ისტორიული განზომილებით თა-

ვისი დამოუკიდებლობის განხორციელე-

ბის საკმაოდ მოკლე დროის მანძილზე 

ინდოეთმა განვლო დიდი გზა. დღეს ის 

სრულიად თვალსაცინოა, რომ ის წარმო-

გვიდგება, როგორც გლობალური სახელ-

მწიფო. მსოფლიოში მისი წამყვანი პოზი-

ციები სრულიად დასაბუთებულია. დი-

დი შრომითი რესურსებით, ეკონომიკუ-

რი განვითარების მაღალი ტემპებით, 

წარმატებით განათლებაში, მაღალტექნო-

ლოგიური წარმოების შექმნით, ინდოე-

თი წარმოადგენს კომპიუტერული პროგ-

რამული უზრუნველყოფის მსოფლიო 

მიმწოდებელს. 

მზარდი ეკონომიკური პოტენციალი 

ინდოეთს შესაძლებლობას აძლევს გაა-

ტაროს დამოუკიდებელი, ეროვნული ინ-

ტერესების გამომხატველი საგარეო პო-

ლიტიკა. დელი პრეტენზიას აცხადებს 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

უსაფრთხოების საბჭოს წევრობაზე, აქ-

ტიურად მონაწილეობს მის სხვა ორგა-

ნიზაციების მუშაობაში, შედის „ოცეუ-

ლის“ ჯგუფში, რომელიც სულ უფრო 

გავლენიანი ხდება. ეკონომიკური პოტენ-

ციალის ზრდა ამტკიცებს ინდოეთის სა-

ერთაშორისო პოზიციებს ისეთ მიმარ-

თულებებზე, როგორიცაა: გლობალური 

მართვის რეფორმირება, ახალი ფინანსუ-

რი მსოფლიო სისტემის არქიტექტურის 

ჩამოყალიბება. 

ასეთი დიდი ამოცანების შესრულე-

ბა მოითხოვს ფართომასშტაბიანი საგა-

რეო პოლიტიკის გატარებას და ეფექტურ 

დიპლომატიური სამსახურის გამართვას. 

დიპლომატიური სამსახურის ისტო-

რია სათავეს იღებს 1783 წელს ოსტ-ინ-

დოეთის კომპანიის საზღვარგარეთის 

დეპარტამენტის შექმნით. დეპარტამენტი 

თანამშრომლობდა არა მარტო აზიის, 

არამედ ევროპულ სახელმწიფოებთანაც. 

1946 წელს ინდოეთის მთავრობამ 

დააარსა დიპლომატიური სამსახური. 

დიპლომატიური და სავაჭრო ურთიერ-

თობების ჩატარება საზღვარგარეთის 

ქვეყნებთან ევალებოდა უცხოეთის დე-

პარტამენტს. ინდოეთის მიერ 1947 წელს 

დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ 

უცხოეთის დეპარტამენტი გარდაიქმნა 

უცხოეთის საქმეთა სამინისტროდ. 1948 

წლიდან სამთავრობო კომისიამ დაიწყო 

ინდოეთის დიპლომატების პირველი ნა-

კადის შეკრება. 

 

ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო  

ორგანოების სისტემაში 
 

ინდოეთის პოლიტიკური სისტემის 

თავისებურებას წარმოადგენს მთავრო-

ბის განმსაზღვრელი როლი პოლიტიკუ-

რი გადაწყვეტილებების მიღებაში. თუმ-

ცა პარლამენტს ერთ-ერთ ფუნქციად გან-

საზღვრული აქვს მინისტრთა საბჭოს პო-

ლიტიკური და ფინანსური კონტროლი. 

1992 წლიდან ინდოეთის პარლამენ-

ტში შემოღებული იქნა მუდმივი კომი-

ტეტების სისტემა. საგარეო საქმეთა სამი-

ნისტროსთან უშუალო შეხებაშია საერ-

თაშორისო საქმეებზე საკონსულტაციო 

კომიტეტი და საერთაშორისო საქმეთა 

მუდმივი კომიტეტი. საკონსულტაციო 

კომიტეტის თავმჯდომარეა საგარეო საქ-

მეთა მინისტრი. კომიტეტის შემადგენ-

ლობაშია 30-მდე დეპუტატი სხვადასხვა 

პარტიებიდან. კომიტეტის სხდომები 

იმართება ჩვეულებრივად სამ თვეში 

ერთხელ. დღის წესრიგი დგება წინასწარ 

კომიტეტის წევრებთან მოლაპარაკების 

შემდეგ. სხდომებზე იხილება საერთაშო-

რისო აქტუალური საკითხები. 

მეორე საერთაშორისო საქმეთა კო-

მიტეტი შედგება ორივე პალატის დეპუ-

ტატებისაგან ყველა პარტიიდან. კომიტე-
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ტი იკრიბება საჭიროების მიხედვით კო-

მიტეტის წევრების მოთხოვნით. ამ კო-

მიტეტის თავისებურებას წარმოადგენს 

ის, რომ მთავრობის არც ერთ მინისტრს 

არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს 

დისკუსიაში. კომიტეტს უფლება აქვს 

გამოიძახოს საგარეო საქმეთა სამინისტ-

როს მაღალი თანამდებობის პირი გან-

მარტების მისაღებად განსახილველ სა-

კითხთან დაკავშირებით.  

საგარეო საქმეთა სამინისტრო მჭიდ-

როდ თანამშრომლობს კიდევ ორ კომი-

ტეტთან. კომიტეტთან, რომელიც იხი-

ლავს სამინისტროების დაფინანსების წი-

ნადადებებს და სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ კომიტეტთან. 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო წარ-

მოადგენს ცენტრალურ ორგანოს საზღ-

ვარგარეთის ქვეყნებთან და საერთაშო-

რისო ორგანიზაციებთან ყოველგვარი 

კონტაქტის სფეროში. სამინისტროს 

სტრუქტურაში არის კოორდინაციის სამ-

მართველო, რომელიც პასუხისმგებელია 

იმ საკითხებზე, რომლებიც დაკავშირე-

ბულია პარლამენტთან. სამმართველო 

იხილავს ყველა წინადადებას საზღვარ-

გარეთის ვიზიტებთან დაკავშირებით. 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მო-

წონების გარეშე არ შეიძლება განხორციე-

ლდეს არცერთი ოფიციალური ან სამუ-

შაო გამგზავრება საზღვარგარეთ სხვა 

სამინისტროებისა და უწყებების დელე-

გაციისა. 

საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და 

სხვა სამინისტროებს და უწყებებს შორის 

უფლებების სფეროს გაყოფა რეგულირ-

დება პრეზიდენტის ბრძანებულებით 

„ინდოეთის მთავრობაში მოვალეობათა 

გაანაზილების შესახებ“ (1961 წ.). 

სამინისტროებსა და უწყებებს შო-

რის კოორდინაციისთვის საგარეო ეკო-

ნომიკური სფეროს იმ საკითხებზე, რომე-

ლიც ეხება ინდოეთის საგარეო პოლიტი-

კურ ინტერესებს, საგარეო საქმეთა სამი-

ნისტროში ფუნქციონირებს საერთაშო-

რისო საინვესტიციო და ტექნოლოგიური 

თანამშრომლობის, აგრეთვე ეკონომიკუ-

რი თანამშრომლობის დეპარტამენტები. 

ფართოდ დაინერგა საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს წარმომადგენლების და-

ნიშვნა სხვა სამინისტროებისა და უწყე-

ბების საერთაშორისო კავშირების სამ-

მართველოების ხელმძღვანელ თანამდე-

ბობებზე, აგრეთვე პრეზიდენტისა და 

მთავრობის აპარატებში. ზოგიერთ საკ-

ვანძო სამინისტროებში (თავდაცვის, ფი-

ნანსთა, ვაჭრობის, ნავთობისა და ბუნებ-

რივი გაზის) საგარეო საქმეთა სამინისტ-

როდან წარგზავნილი თანამშრომლები 

მუშაობენ დირექტორებად ცენტრალური 

აპარატის სესაბამის ქვედანაყოფებში. 

 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურა 
 

ინდოეთის დიპლომატიური სამსა-

ხური ეროვნული კანონმდებლობის შესა-

ბამისად ახორციელებს დიპლომატიურ, 

საკონსულო და სავაჭრო-წარმომადგენ-

ლობით საქმიანობას საზღვარგარეთ სა-

ხელმწიფო ინტერესების დასაცავად. 

დიპლომატიური სამსახურის საკად-

რო რიცხოვნობა შეადგენს 2014 წლისათ-

ვის 4086 თანამშრომელს, მათ შორის 972 

საკადრო დიპლომატია (374 ცენტრალურ 

აპარატში, 598 საზღვარგარეთის წარმო-

მადგენლობებში), დანარჩენი დამხმარე 

პერსონალია, რომელთაც არა აქვთ სა-

ხელმწიფო მოსამსახურის სტატუსი და 

ასრულებენ ადმინისტრაციულ-ტექნი-

კურ ფუნქციებს (თანაშემწეები, სტენო-

გრაფისტები, მთარგმნელები და სხვ.). 

ამჟამად ინდოეთის საგარეო საქმეთა სა-

მინისტროს სტრუქტურაში შედის 178 

საზღვარგარეთის წარმომადგენლობა. 

სამინისტროს ხელმძღვანელობს სა-

გარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრი, 

რომელსაც ნიშნავს პრეზიდენტი ქვეყნის 

პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით და 

წარმოადგენს მთავრობის ერთ-ერთ მნი-

შვნელოვან წევრს. 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირ-

ველი მინისტრი დამოუკიდებელი ინ-

დოეთისა იყო გამოჩენილი პოლიტიკუ-

რი მოღვაწე ჯავაჰარლალ ნეჩუ, რომე-

ლიც ქვეყნის პირველი პრემიერ-მინი-

სტრის პოსტზე იმავდროულად ხელმძღ-



 

219 

ვანელობდა საგარეო პოლიტიკურ უწყე-

ბასაც, რაც გაგრძელდა 17 წელიწადს. ის 

ეხლაც რჩება რეკორდსმენად მთავარი 

საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღ-

ვანელად ხანგრძლივი დროით საქმია-

ნობის მხრივ. 

სამინისტროს ყოველდღიურ საქმია-

ნობას ხელმძღვანელობს მინისტრის პირ-

ველი მოადგილე, რომელსაც უშუალოდ 

ექვემდებარებიან ის დეპარტამენტები, 

რომელთაც ურთიერთობა აქვთ ინდოე-

თისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

ქვეყნებთან - აშშ, რუსეთი, ჩინეთი, იაპო-

ნია, გერმანია, თურქეთი, ინგლისი, პა-

კისტანი, ავღანეთი, ბანგლადეში. მასცე 

ევალება აგრეთვე სხვა სახელმწიფო უწ-

ყებებთან და ორგანიზაციებთამ კონტა-

ქტების ქონის ფუნქცია. 

სამინისტროს სტრუქტურაში არის 

აგრეთვე ორი მოადგილე. ერთს ევალება 

ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთის 

ქვეყნებთან, პარლამენტთან, მეორე მო-

ადგილე განაგებს სპარსეთის ყურის 

ქვეყნები, ახალი ზელანდია, ავსტრალია; 

მესამეს (ნეიტრალური) - რუსეთი, ჩინე-

თი, ევროპის და სამხრეთ ამერიკის ქვეყ-

ნები; მეოთხეს (დამაკმაყოფილებელი) - 

ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის 

ქვეყნები, აზიის და აფრიკის უმეტესობა; 

მეხუთეს (არასაიმედო) - ცენტრალური 

აზიის ქვეყნები. 

პროფესიული ჩვევების სრულყოფის 

მიზნით პრაქტიკაშია როტაცია ტერიტო-

რისტულ და ფუნქციონალურ დანაყო-

ფებს შორის. გადაადგილების დროს თა-

ნამშრომელს შეეთავაზება სამი-ოთხი ვა-

რიანტი ასარჩევად მისი პირადი მოსაზ-

რების გათვალისწინებით. როგორც წესი, 

გადაადგილება ემთხვევა თანამდებობ-

რივ დაწინაურებას. 

დიპლომატიურ სამსახურთან დაკა-

ვშირებული საკითხები, მათ შორის სო-

ციალური უზრუნველყოფის ნაწილშიც, 

რეგულირდება ინდოეთის დიპლომატი-

ური სამსახურის წესდებით, შემდგომი 

ცვლილებებით და დამატებებით. ასე მა-

გალითად, ამ წესების თანახმად, სახელ-

მწიფო იხდის დიპლომატების ბავშვების 

სწავლის საფასურს (ერთი ოჯახიდან 2 

ბავშვზე 20 წლამდე ასაკისა), როგორც ინ-

დოეთში, ისე საზღვარგარეთ ყოფნის 

შემთხვევაში. 

საზღვარგარეთ დიპლომატიურ სამ-

სახურში ხანგრძლივად მივლინების შემ-

თხვევაში დიპლომატებს ეძლევათ სა-

ცხოვრებელი, ავტომობილი, უხდიან სა-

მედიცინო მომსახურების და ოჯახის 

წევრების მკურნალობის თანხას, დახმა-

რებას უწევენ გამგზავრების წინ ტანსაც-

მლის შეძენაში, უხდიან ტრანსპორტის 

ხარჯებს. დიპლომატიური სამსახურის 

მუშაკის ხელფასი ბევრად აღემატება ქვე-

ყანაში არსებულ საშუალო შემოსავალს 

და იმისდა მიხედვით თუ რა თანამდე-

ბობა უჭირავს განსაზღვრულია 2500 დო-

ლარიდან 8500 დოლარამდე. ხანგრძლი-

ვი დიპლომატიური მივლინებიდან დაბ-

რუნებულ დიპლომატს საჭიროების შემ-

თხვევაში ეძლევა უწყების მიერ სამომ-

სახურეო ფართობი. ამ მიზნით აშენე-

ბულია ორი საცხოვრებელი კომპლექსი. 

ინდოეთის დიპლომატიური სამსა-

ხურის საპენსიო ასაკი განისაზღვრება 60 

წლით. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში 

ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, 

დიპლომატი შესაძლებელია პენსიაზე 

გაუშვან 50 წლის ასაკში. პენსია მთლია-

ნად უნარჩუნდება იმ შემთხვევაშიც, თუ 

ყოფილი დიპლომატიური მუშაკი მოა-

ხერხებს შრომით მოწყობას. დიპლომა-

ტიური სამსახურის პრესტიჟი საკმაოდ 

მაღალია, ამიტომ თადარიგში გასულ 

მუშაკებზე დიდი მოთხოვნაა სხვადასხვა 

სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში. 

უკანასკნელი წლების მანძილზე აქ-

ტიურად განიხილება საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს და მთლიან დიპლომატი-

ური სამსახურის რეფორმირების საკი-

თხი. საერთაშორისო ურთიერთობების 

ინტენსიფიკაცია და ინდოეთის ისტებ-

ლიშმენტის გააზრება ინდოეთის ადგი-

ლისა და მნიშვნელობის შესახებ საერთა-

შორისო სისტემაში კარნახობთ დიპლო-

მატიური კორპუსის შემადგენლობის 

მნიშვნელოვნად გაფართოებას. ზოგიერ-

თი შეფასების თანახმად, დღეისათვის 

არსებობს სამინისტროს დიპლომატიური 

სამსახურის შემადგენლობის 3-3,5-ჯერ 

გაზრდის მოთხოვნა. 

ინდოეთის დიპლომატიური სამსა-

ხურის დამახასიათებელ თავისებურე-
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ბებს წარმოადგენს ქალების თვალსაჩინო 

სიმრავლე. დიპლომატიური ან ადმინი-

სტრაციული თანამდებობების 40 პრო-

ცენტზე მეტი უჭირავთ ქალებს, ამასთან 

ბევრს უკავია ხელმძღვანელი თანამდე-

ბობები, მათ შორის მინისტრის მოადგი-

ლის და რიგი ქვეყნების ელჩების პოსტი. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებმა 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხაზით 

საერთაშორისო საქმიანობის მიმართუ-

ლებით უკანასკნელ წლებში შეადგინა 

დაახლოებით 80 მილიარდი ინდოეთის 

რუპია  (1,56 მილიონი აშშ დოლარი). 

ასიგნებათა მნიშვნელოვანი ნაწილი 680 

მილიონი აშშ დოლარი (43%) მიმართუ-

ლია ტექნიკური და ეკონომიკური თა-

ნამშრომლობის ინდოეთის პროგრამის 

რეალიზაციისაკენ. ნაწილი სახსრებისა 

მიმართულია სუსტად განვითარებული 

ქვეყნებისათვის საერთაშორისო კრედი-

ტების სახით. 22 პროცენტამდე მოდის 

ე.წ. სპეციალური დიპლომატიური მიზ-

ნებისათვის, გადასახადები საერთაშორი-

სო ორგანიზაციებში და გრანტების გამო-

ყოფა. დაფინანსების ერთ-ერთ თავისე-

ბურებას წარმოადგენს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს საზღვარგარეთის წარმო-

მადგენლობებისათვის ნებართვის მიცემა 

იმის შესახებ, რომ თავიანთი საქმიანო-

ბის დასაფინანსებლად გამოიყენონ ვი-

ზებისა და სხვა საკონსულო შემოსავლე-

ბიდან მიღებული თანხები. ინდოეთის 

ზოგიერთი საზღვარგარეთელი უწყება 

მთლიანად თვითუზრუნველყოფაზეა 

ასეთი შემოსავლების ხარჯზე. 

 

ინდოეთის საპროტოკოლო პრაქტიკის თავისებურებანი 
 

ინდოეთის პროტოკოლი და ეტიკე-

ტი აღინიშნება რიგი სპეციფიკურობით, 

რაც ყოველთვის არ ემთხვევა ევროპულს. 

ინდიელები დემოკრატიულები და შემ-

წყნარებლები არიან უცხოელების შეც-

დომების მიმართ მათი წეს-ჩვეულებების 

უცოდინრობის გამო. როგორც ყველა 

სხვა ხალხი, რომელთაც გამოსცადეს კო-

ლონიური დამოკიდებულება და რა-

სისტული დისკრიმინაცია, ისინი ძალზე 

სერიოზულად ეპყრობიან თავიანთი ქვე-

ყნის ღირსებას და ზედმიწევნით ფაქი-

ზად განიცდიან ქედმაღლობის ნებისმი-

ერ გამოვლინებას. ინდოელებთან წარმა-

ტებით ურთიერთობისათვის საჭიროა 

გახსოვდეთ, რომ თითოეული მათგანი 

თავის თავს აღიქვამს მემკვიდრედ დიდი 

ცივილიზაციისა, სადაც უძველესი დრო-

იდან არსებობდნენ აყვავებული ქალაქე-

ბი, ლიტერატურა, თეატრი, უნივერსი-

ტეტები. 

ინდოეთის პროტოკოლისა და ეტი-

კეტის პრაქტიკის თავისებურებას შეიძ-

ლება მიეკუღვნოს შემდეგი. 

ინდოელები სტუმართან შეხვედრი-

სას და მისალმებისას ყელზე ჰკიდებენ 

ყვავილების გირლიანდს. მისი მიღებისას 

სასურველია მადლობა მოუხადოთ მას-

პინძელს და რამდენიმე ხნის შემდეგ 

(ორი-სამი წუთის) მოიხსნათ გირლიანდა 

და გადასცეთ ერთ-ერთ თანმხლებ პირს. 

ჩვეულებრივი ხელის ჩამორთვმევის 

მაგივრად ინდოელები ხშირად სტუმარს 

ხვდებიან ტრადიციული მისალმებით 

(„ნამასტე“ ან „ნამასკარ“) - მკერდის დო-

ნეზე ორი ერთმანეთზე მიტყუპებული 

ხელისუგულებით. ამიტომ ხელის ჩამო-

რთმევის ნაცვლად, განსაკუთრებით თუ 

სტუმარს ხვდება ქალი, უმჯობესია, უპა-

სუხოთ უბრალო მისალმებით, ამასთან 

წარმოთქვათ „ნამასტე“, რაც ინდოეთში 

ტრადიციულად ნიშნავს პატივისცემის 

და საუკეთესო სურვილების გამოხატვას. 

საუბრის დროს ინდოელები ხშირად 

თავს იქნევენ აქეთ-იქეთ, რაც განიხილე-

ბა როგორც მოწონების და კმაყოფილე-

ბის ჟესტად. საუბრისას ფეხი ფეხზე გა-

დადება ითვლება მოსაუბრისადმი უპა-

ტივცემულობად. 

მარჯვენა ხელი ინდოეთში გამოიყე-

ნება „სუფთა“ ფუნქციის შესასრულებ-

ლად (საჭმლის მიღება და ა.შ.), მარცხენა 

- პირადი ჰიგიენის მიზნებისათვის. აქე-

დან გამომდინარეობს ჩვეულება არ გა-

დასცეთ საკვები ან საჩუქარი მხოლოდ 

მარცხენა ხელით. ასეთ შემთხვევაში გა-

მოიყენება მხოლოდ მარჯვენა ხელი ან 
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ორივე ერთად, ამასთან მარცხენა ხელი 

უნდა იყოს მარჯვენაზე დაბლა. 

ინდოელები მეგობრულები და ღია 

არიან ურთიერთობაში, მაგრამ არ უყ-

ვართ ძმაბიჭობა. ოჯახურ გარემოშიც კი 

უმცროსი ძმა უფროს ძმას ყოველთვის 

„თქვენობით“ მიმართავს. 

ჩვეულება მოითხოვს, რომ სტუმარს, 

სახლში იქნება ეს თუ ოფისში, სასმელი 

მიაწოდონ (წყალი, ჩაი, კოფე, ლიმონათი, 

წვენი). უარის თქმა არ შეიძლება, რად-

გან, როგორც ჩამოყალიბდა საუკუნეების 

მანძილზე, ადამიანი, რომელსაც არ უნდა 

გამოარას ჭიქა წყალი, მასპინძლის მი-

მართ გამოხატავს უპატივცემულობას. 

უარი იმწამსვე კედელს მართავს მოსაუბ-

რეთა შორის და ართულებს მოლაპა-

რაკების პროცესს. 

ტაძრების, მეჩეთების, მავზოლეუმე-

ბისა და სხვა წმინდა ადგილების მონა-

ხულებისას საჭიროა ფეხზე გახდა და 

ფეხსაცმლის შესასვლელთან დატოვება. 

მამაკაცები ინდოეთში (ისევე როგორც 

ქალები) ტაძარში და მეჩეთში შესვლისას 

თავზე იხურავენ (იმ შემთხვევაში თუ არ 

აქვს თავსაბურავი, ეს შეიძლება გააკე-

თონ ცხვირსახოცითაც კი). საფლავების 

ან კრემაციის ადგილების (მაგალითად, 

მახათმა განდი, ინდირა განდის, ჯავა-

ჰარლალ ნეჩუს) ნახვისას პატივისცემის 

ნიშნად ხელისგულების მიადონ მკერდ-

ზე და ოდნავ დაიხარონ. 

ინდოელთა 70 პროცენტი ვეგეტე-

რიანელები არიან, მაგრამ ჩვეულებრი-

ვად, ექცევიან სტუმრებს, რომლებიც 

ხორცს მიირთმევენ (გამონაკლის შეად-

გენს ძროხის ხორცი, რამდენადაც მისი 

მირთმევა შეურაცხყოფს ინდოელთა რე-

ლიგიურ გრძნობებს, ძროხა წმინდა ცხო-

ველადაა მიჩნეული). სტუმარი შეიძლება 

მოხვდეს ისეთ საზოგადოებაში, სადაც 

მხოლოდ ვეგეტერიანული საკვები იქნე-

ბა. 

ევროპული ჩვეულება დანით და 

ჩანგლით ჭამა ინდოელთა შორის ვრცე-

ლდება, მაგრამ ძალზე ნელა. თუ სუფ-

რაზე იქნება დანა და ჩანგალი, სტუმარი 

მიირთმევს ისე, როგორც არის ნაჩვევი, 

მაგრამ თუ არ იქნა - შეუძლია მოითხო-

ვოს. სპირტიან სასმელს ინდოელები სვა-

მენ ზომიერად და წინააღმდეგნი არ არი-

ან, თუ სასმელს სტუმარი მიიართმევს 

გარკვეული რაოდენობით. 

ოფიციალურ ვითარებაში ინდოელს 

უნდა მიმართოთ გვარით, მაგრამ გვარის 

წინ უნდა გამოიყენოთ „ბატონო“, „ქალ-

ბატონო“ ან „მადამ“, მდგომარეობის ან 

რანგის შესაბამისად, მოსაუბრისადმი გა-

მოიყენება მიმართვა „თქვენო აღმატებუ-

ლებავ“. არაფორმალური ურთიერთობი-

სას, ინდოეთის ტრადიციის მიხედვით, 

შეიძლება გვარით ან სახელით მიმართვა 

(სახელით - კარგი ნაცნობობის და ერთ-

ნაირი ასაკისა და ჩინის შემთხვევაში) ნა-

წილაკი „ჯი“ დამატებით (სიტყვასიტყ-

ვით „პატივცემულო“). 

ქალებთან ურთიერთობისას საჭი-

როა განსაკუთრებული თავშეკავებულო-

ბა და თავაზიანობა, დაუშვებელია ფამი-

ლარული ჟესტები, ისეთი რაც დაშვებუ-

ლია მამაკაცებთან მეგობრულ ურთიერ-

თობაში, მაგალითად, მხარზე ხელით შე-

ხება. ასევე მოსარიდებელია ის, რასაც 

ჩვენ „არშიყობას“ ვეძახით და არ უნდა 

გაგვიკვირდეს, რომ ვერ დავინახოთ „კეკ-

ლუცობა“. ინდოელები თვლიან, რომ ბუ-

ნებრიობა, მშვიდო ხმა, რბილი და თავ-

შეკავებული მანერები - ქალის მიმზიდ-

ველობის საფუძველს წარმოადგენს. 

უკეთესი, რაც ინდოელთან ურთი-

ერთობისას გვეხმარება ესაა პატივისცე-

მის, გულწრფელობის (ისინი სიყალბეს 

მაშინვე იგებენ), მეგობრულობის, თავშე-

კავებულობის გამოვლენებაა, ასევე ჩანა-

ფიქრის სერიოზულობა (იმწამსვე ხვდე-

ბიან „ცარიელ“ მოსაუბრეს). 

ოფიციალური ვიზიტების ორგანი-

ზაციისას ინდოელები ძირითადად ეყრ-

დნობიან საერთაშორისო წესებს. ჩვეუ-

ლებრივად დელეგაციის მეთაური მეუღ-

ლესთან ერთად ვიზიტით მიდის პრეზი-

დენტთან და მის მეუღლესთან, აგრეთვე 

ვიცე-პრეზიდენტთან და მის მეუღლეს-

თან. პროტოკოლურ ღონისძიებებზე, 

რომლებსაც ესწრებიან მინისტრის რან-

გის ოფიციალური პირები, სპირტიანი 

სასმელები არაა მიღებული, ხოლო სა-

დღეგრძელოებს ამბობენ წვენებით ან გა-

მარგილებელი სასმელებით. 

პროტოკოლით გათვალისწინებულ 

ღონისძიებებზე დელეგაციის მეუღლეე-

ბისათვის გათვალისწინებულია ცალკე 
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პროგრამა. ინდოეთის პროტოკოლის მი-

ხედვით დელეგაციებს მაღალი ჩინის მე-

თაურს და მის მეუღლეს თან ახლავს კა-

ბინეტის ან მთავრობის ერთ-ერთი წევრი 

მეუღლითურთ. 

ცერემოანიალის მოწყობის დონე და-

მოკიდებულია რეზიდენციაზე, სადაც 

განთავსება მაღალი სტუმარი. უფრო მე-

ტად პრესტიჟულად ითვლება სასახლე 

(სახელმწიფოს მეთაურისთვის), აგრეთ-

ვე, ინდოეთის მთავრობის ოფიციალური 

რეზიდენცია - ჰაიდერაბადის სასახლე, 

რომელიც დედაქალაქის ცენტრიში მდე-

ბარეობს. 

რაც შეეხება სხვა პროტოკოლურ ატ-

რიბუტიკას (დროშების, პორტრეტების, 

გამოფენას, ჰიმნის შესრულებას, საპატიო 

ყარაულს, დაცვას და სხვ.) ინდოეთის 

მხარე მიმართავს მცირეოდენ გადახვევას 

დადგენილი ნორმებიდან ვიზიტის კონ-

კრეტიკიდან და მნიშვნელობიდან გამომ-

დინარე. ეს საკითხები, როგორც წესი, 

მუშავდება წინასწარ ორივე მხარის საპ-

როტოკოლო სამსახურების მონაწილეო-

ბით.  
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DIPLOMATIC SERVICE OF INDIA 
 

Summary 
 

The thesis reviews the history of creation of the Ministry of Foreign Affairs 
of India. It’s role within the system of the state organs of the country and the 
features of this structure. It also outlines the personnel policy implemented at the 
Ministry of Foreign Affairs of India.  

The history of the diplomatic service originates from 1783 by the 
establishment of the foreign department of the Aust-India Company. The 
department cooperated not only with the Asian but also the European states. In 
1946, the Government of India established a diplomatic service. The diplomatic 
and trade relations with the foreign countries were overseen by the Foreign 
Department. After India's independence in 1947, the Department of Foreign 
Affairs was transformed into the Ministry of Foreign Affairs. Since 1948, the 
Government Commission started gathering the first flow of Indian diplomats. 
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Ffilosofia – PHILOSOPHY – ФИЛОСОФИЯ  

სალომე ხიზანიშვილი 

სამართლებრივი საკითხები კანტის  

ეთიკურ შეხედულებებში 
 

კანტის სამართლებრივ-ეთიკურ მო-

ძღვრებაზე საუბრისას, ვცდილობთ ვაჩ-

ვენოთ მისი კავშირი  ერთი მხრივ, 

ფრანგი ფილოსოფოსის რუსოსა და მეო-

რე მხრივ, თანამედროვე პოლიტიკური 

ფილოსოფიის ამერიკელი წარმომადგენ-

ლის ჯონ როლზის პოლიტიკურ-სამარ-

თლებრივ შეხედულებებთან. ამის ლო-

გიკურ შესაძლებლობას გვაძლევს რუსოს 

და კანტის ისტორიულ-მსოფლმხედვე-

ლობრივი „თანამშრომლობა განმანათ-

ლებლობის იდეური ხაზით“, ხოლო მე-

ორე მხრივ, მეოცე საუკუნისათვის, რო-

გორც ლიბერალური ტრადიციების მიმ-

ღები ეპოქისათვის, ი. კანტისა და ჯ. რო-

ლზის პოლიტიკურ-სამართლებრივი შე-

ხედულებების აქტუალობა.  

ორი ეპოქალური მოაზროვნის - რუ-

სოსა და კანტის - იდეური სიახლოვის 

თაობაზე როლზის „სამართლიანობის 

თეორიაში“ ვკითხულობთ: „იმას, ვინც 

კანტის მორალურ კონცეფციას კანონისა 

და დასჯადობის კონცეფციად მიიჩნევს, 

მისი ძალიან ცუდად ესმის. კანტის მთა-

ვარი მიზანია რუსოს იდეების გაღრმა-

ვება და ახსნა, რომლის თანახმადაც, თა-

ვისუფლება ნიშნავს კანონის შესაბამის 

ქცევას, რომელსაც ჩვენთვის ჩვენ თვი-

თონვე ვიღებთ, ხოლო ამას მივყავართ 

არა მკაცრი ძალაუფლების ეთიკის, არა-

მედ ორმხრივი პატივისცემისა და თვით-

პატივისცემის ეთიკისაკენ“ [1. 228].27* 

რა კონკრეტულ შინაარსს შეიცავს 

აღნიშნული თვალსაზრისი?   

ვიდრე ჯ. როლზის შეფასებებს კან-

ტთან მიმართებით თანმიმდევრულად 

წარმოვადგენდეთ,  დასმულ კითხვაზე 

                                                
27 შენიშვნა: ციტ.См. работу Б. Уильямса — В. А. О. 

Williams „ТНе Иdеа оГ Еquality“, in Рilosophy, Politics 

and Sosiety, Scond series,ed. Peler Laslett and W. K. 

Punciman (Oxford, Basil Blackwell, 1962) рр. 115f.. 

Для подтверждения такой интерпретации см. Заме-

чания Канта о моральном образовании в Критике 

практического разума, ч. 2. См. также работу Бека — 

Beck. A Commentary on Kant’s Critique 0/Practical Re-

asons, рр. 233-236]. 

დასაბუთებული პასუხის გაცემის მოტი-

ვით დავიმოწმებთ ქართველი ფილოსო-

ფოსის გურამ თევზაძის შენიშვნას: „თუ 

რუსოსეულ უფრო და უფრო მზარდ 

გავლენას გავითვალისწინებთ, შეიძლება 

ითქვას, რომ კანტის „პრაქტიკული გონე-

ბის კრიტიკა“, „მსჯელობის უნარის კრი-

ტიკა“ და „რელიგია მხოლოდ გონების 

ფარგლებში“ არსებითად წარმოადგენს 

„წმინდა გონების კრიტიკის“ საფუძველ-

ზე შექმნილ შესაბამის სფეროებში ფიქსი-

რებულ პროექტებს ახალი „საზოგადოებ-

რივი ხელშეკრულებისათვის“. აქ კარგად 

ჩანს კანტსა და რუსოს შორის განსხვა-

ვებაცა და მსგავსებაც“ [2. 18]. 

რასაკვირველია, მსჯელობის ლოგი-

კა ამ „ფიქსირებული პროექტების“ არსში 

გარკვევას მოითხოვს. სწორედ ამ მიზნით 

ვცდილობთ, ერთი მხრივ, რუსოსა და 

კანტს შორის იდეური მსგავსება-განსხვა-

ვება დავამოწმოთ, ხოლო, მეორე მხრივ, 

მომდევნო საუკუნეების ისტორიული 

ცვლილებების განხორციელებაში მათი 

შეხედულებების როლი წარმოვაჩინოთ. 

ამ თვალსაზრისით, ვიზიარებთ განმანა-

თლებლობის,28 როგორც XVIII-XIX საუ-

კუნეებში მიმდინარე კულტურული 

პროცესის, ისტორიულ მნიშვნელობას. 

ცნობილმა გერმანელმა ფილოსოფოსმა, 

კანტის საერთაშორისო საზოგადოების 

თავმჯდომარემ და მრავალი წლის მან-

ძილზე ჟურნალ „Kant-Studien“-ის გამომ-

ცემელმა, პროფ. გერჰარდ ფუნკემ (1914-

                                                
28 შენიშვნა: ფუკოს განსაზღვრებით, განმანათლებ-

ლობა  არის ნების, ხელისუფლებისა და გონების გა-

მოყენებას შორის მანამდე არსებული ურთიერთო-

ბის სახეცვლილება. 

პიროვნების მიერ სამართლებრივ-სახელმწიფოებ-

რივი ცხოვრების მოწყობის საშურ საქმეში ჯონ 

როლზი (ისევე, როგორც ჯონ ლოკი, რუსო და 

კანტი) გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს სამართ-

ლიანობის ჭეშმარიტი პრინციპებისა და კრიტე-

რიუმების შემუშავებას ადამიანთა შორის  თანასწო-

რობისა და თანასწორი თავისუფლების მტკიცებუ-

ლების საფუძველზე. ამ იდეის განმტკიცებას ემსა-

ხურება მისი ფუნდამენტური ნაშრომი „სამართლი-

ანობის თეორია“. 
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2006) მაინცის უნივერსიტეტში 1964 წელს 

თავისი ლექციები შემდეგი სიტყვებით 

დაიწყო: „განმანათლებლობა აქტი კი არ 

არის, არამედ - ქმნადობა“ როგორც საკუ-

თარი გონებისადმი უპირობო ნდობით 

გამოწვეული მარადიული გაბედულება, 

პიროვნების თავისუფლების მომზადება  

და, ასევე, მისი გადალახვა“ [2. 13]. 

XX საუკუნეში რუსოსა და კანტის 

შეხედულებათა აქტიური გამგრძელებე-

ლი ამერიკელი ფილოსოფოსი ჯონ როლ-

ზი, სწორედ განმანათლებლობის ტრა-

დიციებით მიღებული ღირებულებების 

დამკვიდრების საშუალებებისა და მათი 

განხორციელების გზების მოძიებით ინ-

ტერესდება და ამის გაკეთებას ცდილობს 

მსჯელობის სპეციფიკური მეთოდებისა 

და ხერხების მომარჯვებით.  

ერთი მხრივ, პიროვნების თავისუფ-

ლების მომზადებასა, და, მეორე მხრივ, 

თავისუფალი  

ვიდრე ჯონ როლზის სამართლია-

ნობაზე მოძღვრებას კონკრეტულად გან-

ვიხილავდეთ, (რომელსაც ჩვენ ცალკე 

სტატია მივუძღვენით)29 კანტის პოლი-

ტიკურ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე 

ვაკეთებთ აქცენტებს, თანაც იმ შედეგე-

ბის გათვალისწინებით, რითაც ის სა-

მართლიანობის მომავალი თეორიების, 

მათ შორის ჯ. როლზის თეორიის, საყრ-

დენია.  

 „ზნე-ჩვეულებათა მეტაფიზიკაში“ 

კანტი წერს: „თუკი სამართლიანობა გაქ-

რება, მაშინ აღარავითარი ფასი აღარ და-

ედება დედამიწაზე ცხოვრებას“; რომ  

არაფერი ისე არ აღგვაშფოთებს, როგორც 

უსამართლობა; რომ ბოროტების ყველა 

სხვა სახე, რომლებიც გვთრგუნავს, მას-

თან შედარებით არაფერია. ამ და სხვა 

არაერთი მიზეზით (რომელთა შესახებაც 

ქვემოთ გვექნება საუბარი) კანტის ეთი-

კაში  ცენტრალური  კატეგორიის  მნიშვ-

ნელობით სამართლიანობის შემოტანა, 

მისი „შემოსვა“ აპრიორული განსაზღვ-

რებებითა და პოსტულატებით“ ადამია-

                                                
29 შენიშვნა: ირაკლი გაბისონია, სტუ-ს სამართლისა 

და საერთაშორისო ურთიერთობების დეკანი, პრო-

ფესორი; ალექსანდრე ტალიაშვილი, პროფესორი; 

სალომე ხიზანიშვილი, პროფესორი. საერთაშორი-

სო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურ-

ნალი. „იურისტი_Lawyer“, #5,  გვ.34-39;  თბილისი-

TBILISI, 2018   

ნური ურთიერთობების განვითარების 

პრაქტიკულ საჭიროებებს უკავშირდება, 

ოღონდაც, ფილოსოფოსის მტკიცებით, 

სწორედ ამ ურთიერთობათა სიმწვავე 

ქმნის ბარიერებს სამართლიანობის კრი-

ტერიუმების დადგენასა და განხორციე-

ლებაში.  

ვერავითარ სწავლულ სამართალ-

მცოდნეს, - ამბობს კანტი, - ვინც ეშურება 

რეალური საზოგადოებრივი ურთიერ-

თობების შემეცნებას, არ ძალუძს უპასუ-

ხოს კითხვაზე:  სამართლიანია თუ არა 

კანონის მოთხოვნა?  

მაშ, რას ეფუძნება ან რას ითვალის-

წინებს სამართლიანობის საკითხის კან-

ტისეული გადაწყვეტა?    

ამთავითვე უნდა აღვნიშნოთ: სა-

მართლიანობის კანტისეული წარმოდგე-

ნა ეფუძნება ეთიკის მეორე ძირითად  

ცნებას - თავისუფლებას. ეგ კატეგორია 

ცენტრალურ ადგილს იჭერს მოაზროვ-

ნის ნაშრომში „პრაქტიკული ფილოსო-

ფიისათვის“. იგი, ასევე, პირველადია სა-

მართლიანობის თეორეტიკოსთა მომა-

ვალ მოძღვრებებსა და სამართლიანობის 

ლიბერალისტურ კონცეფციებში.  

თავისუფლების ცნების კანტისეუ-

ლი ინტერპრეტაციის საბოლოო მიზანი 

პიროვნების მორალური თავისუფლება 

და  ამ ძლიერ საყრდენზე დაფუძნებული 

სამართლიანი სახელმწიფოს მოდელის 

შემუშავებაა. გერმანელი ფილოსოფოსის 

მტკიცებით, „სამართლიანია წყობა, რო-

მელიც ეფუძნება კანონის შესაბამის უმა-

ღლეს ადამიანურ თავისუფლებას და 

რომლის წყალობითაც თითოეულის თა-

ვისუფლება შესაბამისობაშია ყველა და-

ნარჩენის თავისუფლებასთან“. ესაა სა-

მართლიანობის  დამყარების წინაპირო-

ბაც.  „ისტორიის საყოველთაო იდეაში“ 

კანტი საკუთარ თვალსაზრისს იმ მოტი-

ვით ავითარებს, რომ „სამართლიანობა 

სრულყოფილების ფორმით“ ქმნის ადა-

მიანურ ძალთა ერთიანობის საუკეთესო 

ბაზას და ხელს უწყობს საზოგადოებრივ 

ურთიერთობათა ეფექტურ და დინამი-

კურ განვითარებას.  

წარმოდგენილი თვალსაზრისით, 

რუსოსთან კანტის სიახლოვე აშკარაა. ამ 

ხაზს თავისებურად აგრძელებს  ჯ. როლ-

ზი. როგორც თავად აღნიშნავს, სამართ-

ლის პრიორიტეტად ის მიიჩნევს „თა-
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ნასწორი თავისუფლების პრინციპისა და 

შინაარსის მნიშვნელობას“, ხოლო მის 

წანამძღვრად სამართლიანობის კონცეფ-

ციის კანტიანური ინტერპრეტაცია წარ-

მოუდგენია (ანუ ის, რომლიდანაც ეს 

პრინციპი გამომდინარეობს) და რომე-

ლიც გერმანელი ფილოსოფოსის ნააზ-

რევში „ავტონომიის განსაზღვრებას ეფუ-

ძნება“.  

ჯ. როლზი სამართლიანობის პრინ-

ციპებს საზოგადოების საბაზისო სტრუქ-

ტურისათვის საწყისი შეთანხმების ობი-

ექტად მიიჩნევს და მათ კანტის კატეგო-

რიული იმპერატივის ანალოგებად წარ-

მოადგენს „იმ აზრით, რომ ისინი ჩვენ 

მიერ მიღებულია ჩვენი კონკრეტული  

მიზნებისაგან დამოუკიდებლად“ [1. 

225], ხოლო რაც შეეხება  კანტს, - აზუს-

ტებს ჯ. როლზი, - კატეგორიულ იმპერა-

ტივად მას „ესმის ქცევის რაღაც პრინ-

ციპი, რომელიც ადამიანს განეკუთვნება 

მისი თავისუფალი და რაციონალური 

არსების ბუნების ძალით“ [1. 225]. 

საკითხავია, ადამიანისათვის ბუნე-

ბის ძალით ნაბოძები თავისუფლებისა 

და თანასწორობის დაცვის კუთხით (სა-

ზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ რეალუ-

რად დამკვიდრებაზე ორიენტირებულია 

კანტის პრაქტიკული ფილოსოფია)  რამ-

დენად სრულყოფილია ხალხის საერთო 

ნებაზე დამყარებული საზოგადოებრივი 

ხელშეკრულების წარმოდგენილი  მოდე-

ლები? მაგალითად, რუსოსეული მოდე-

ლი? ამ კითხვაზე პასუხით ვცდილობთ, 

ერთი მხრივ, კანტის მიერ სამართლია-

ნობის საკითხის სამართლებრივი გადა-

წყვეტის აქტუალურობას გავუსვათ ხაზი, 

და, მეორე მხრივ,  მათი მნიშვნელობა 

წარმოვაჩინოთ ჯონ როლზის სამართ-

ლიანობის თეორიისათვის. 

საგულისხმოა: კენიგსბერგელი ფი-

ლოსოფოსი რუსოს მორალურ-პოლიტი-

კური დოქტრინიდან სესხულობს ორ 

ცნებას - ესაა საერთო ნება და საზოგა-

დოებრივი ხელშეკრულება, ოღონდ მათ 

განსაზღვრებას ცვლის. სამართლიანად 

შენიშნავს კანარში: „კანტი, თავისი ტრან-

სცენდენტალიზმის დოქტრინის სულის-

კვეთებიდან გამომდინარე, განმარტავს“ 

[3. 102] ერთსაც და მეორესაც. საზოგადო-

ებრივი ხელშეკრულების იდეას კანტი 

მიიჩნევს გონების იდეად, რომელიც ყვე-

ლა გონიერ არსებას a priori აქვს მოცემუ-

ლი და ეს მაშინ, როდესაც ჰობსი, ლოკი 

და რუსო მას სოციალური  ყოფიერების 

უმთავრეს ფაქტად მიიჩნევენ და მასზე 

დაყრდნობით ცდილობენ საზოგადოებ-

რივი და პოლიტიკური წყობის აუცილე-

ბელი პრინციპების გამოყვანას. ასეთივე 

ვითარებაა საერთო ნების გაგებასთან და-

კავშირებით, რომელიც კანტთან „საჭირო 

პოლიტიკური ფენომენი“ კი აღარაა, რო-

გორც ეს რუსოს წარმოედგინა, არამედ 

„მეთოდოლოგიური პრინციპია, რომე-

ლიც გვეხმარება დავადგინოთ კანონის 

მორალური ლეგიტიმურობა“ [3. 108].  

სწორად შენიშნავს დ. ი. კანარში: 

კანტს  პრაქტიკული მიზანი დაუსახავს: 

მან კანონმდებლობის  დონეზე „სახალხო 

სამართლის სივრცის შიგნით დიდგვა-

როვანთა მემკვიდრეობითი პრივილეგი-

ების“ არალეგიტიმურობა უნდა აჩვენოს.  

სამართლის სფეროში ამ პრობლემის 

არსებობის თაობაზე და მისი შეცვლის 

სავარაუდო გზებზე ჯ. როლზიც მსჯე-

ლობს. რასაკვირველია, თანამედროვე 

ეპოქალური ვითარებიდან გამომდინარე, 

როცა არნახულად იზრდება ეკონომიკუ-

რად და პოლიტიკურად პრივილეგირე-

ბულ პირთა „დაუწერელი“ უფლებები, 

მის მიერ სამართლიანობის, როგორც პა-

ტიოსნების კონცეფციის, შემუშავების 

მთავარი ამოცანა სწორედ „იმის განსა-

ზღვრაა, თუ სამართლიანობის რომელი 

პრინციპები უნდა ავირჩიოთ საწყის 

მდგომარეობაში“ [1. 228],  რომლებიც, 

როგორც „საწყისი შეთანხმების ობიექტე-

ბი“, დაარეგულირებს ადამიანთა, რო-

გორც რაციონალურ არსებათა, საყოველ-

თაო თანასწორობისა და თავისუფლების  

მარადიულ მოთხოვნებს.  

როგოროც თანამედროვეთა გზამკვ-

ლევი, კანტი პრივილეგირებულთა უფ-

ლებების არამიზანშეწონილობას  საერ-

თო ნების არსის გაგებას უკავშირებს. ფი-

ლოსოფოსი ეთანხმება იმ აზრს, რომ   

კანონების დადგენის უფლება სახელმწი-

ფოს უმაღლეს მეთაურს-მონარქს - ეკუთ-

ვნის, ოღონდ მისი, როგორც კანონმდებ-

ლის, უფლების თავწყარო მთელი ხალ-

ხის გაერთიანებული ნებაა, რომელიც 

გამოხატავს ხალხის ჰიპოთეტურ თანხ-

მობას, თუ რამდენად სამართლიანია ან 

არასამართლიანია კანონი, რომელსაც ის 
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იღებს. „თავისთავად ეს არის სასინჯი 

ქვა ნებისმიერი სახალხო კანონის უფლე-

ბამოსილებისა. სახელდობრ: თუ კანონი 

ისეთია, რომ მთელ ხალხს არანაირად არ 

შეუძლია გასცეს მისი მომარჯვების თან-

ხმობა, მაშინ ის არასამართლიანია (ასე, 

მაგ., კანონი, რომ რომელიღაცა ქვეშევრ-

დომმა კლასმა ისარგებლოს მემკვიდრე-

ობითობით მიღებული გაბატონებული 

ფენის უპირატესობებით); თუკი საბო-

ლოოდ შესაძლებელია, რომ ხალხმა ასე-

თი კანონის გამოყენების თანხმობა გას-

ცეს, მაშინ ჩვენი ვალია, სამართლიანად 

შევრაცხოთ...“ [4. 87], - აცხადებს მოაზ-

როვნე. 

გარდა ამისა, კანტი ამითაც ინტე-

რესდება: ხალხის ნებიდან გამომდინარე,  

რამდენად აქვს სუვერენს უფლება დაა-

ფუძნოს მემკვიდრეობითი წოდებები და 

გაანაწილოს ღირსებები, ანუ, ამ აზრით, 

მოგვევლინოს უფლებამოსილად მოქა-

ლაქეებთან მიმართებით. „მოცემული კი-

თხვის არსი,-ხაზს უსვამს კანტი, - არის 

არა ის, თუ ასეთი პრივილეგიების არ-

სებობა რამდენად ხელსაყრელია  მონარ-

ქისა ან ხალხისათვის, არამედ განსაკუთ-

რებით  ის,  ხალხის უფლებებს ეთანხმე-

ბა თუ არა“ [5. 253].  

მოაზროვნე სახალხო სამართლის 

საკმაოდ რთულ პრობლემას ერთგვარად 

კიდეც „ამარტივებს“ და შემდეგნაირ  კი-

თხვას სვამს: განა შესაძლებელია, ხალხმა 

თანხმობა განაცხადოს იმაზე, რომ მისმა 

გარკვეულმა პრივილეგირებულმა ნაწი-

ლმა დანარჩენებზე იბატონოს?! რასაკ-

ვირველია, არა! რამდენადაც ეს ლახავს 

ადამიანის საყოველთაო თანასწორობისა 

და თავისუფლების პრინციპებს; ამდენად  

სუვერენიც (ვინც ხალხის ნდობის მან-

დატს ატარებს) ვერ იქნება უფლებამო-

სილი სახალხო ნების საწინააღმდეგო კა-

ნონი გამოსცეს. კანტი წერს: „მაშ, ასე,   

ხალხიდან არავის შეუძლია დაუშვას, 

რომ საკუთარ თავისუფლებაზე უარი 

თქვას, ასევე, შეუძლებელია ხალხის სა-

ერთო ნებამ თანხმობა გასცეს ასე გა-

უგებარ პრეროგატივაზე და, მაშასადამე, 

სუვერენსაც არ შეუძლია, ამისი თანხმო-

ბა მოითხოვოს“ [5. 253].  

მემკვიდრეობითი პრივილეგიების 

საკითხს კანტი კიდევ ერთ ცნებასთან 

შესაბამისობაში იხილავს - ესაა დამსახუ-

რების ცნება. ფილოსოფოსის მტკიცებით, 

რასაკვირველია, ნებისმიერი უფლებისა 

და პრივილეგიის საფუძველი დამსახუ-

რება უნდა იყოს, მაგრამ, არანაირი სა-

ფუძველი არ არსებობს იმისა, რომ წოდე-

ბების მსგავსად ის მემკვიდრეობით გა-

დაეცეს. საკითხის ახსნა აქაც „მარტივია“. 

მემკვიდრეობითი პრივილეგიები, რამ-

დენადაც ისინი თავიანთი მფლობელის  

რეალურ დამსახურებებს არ ეყრდნობი-

ან, - ფიქციებია. მაგალითად, ასეთია მემ-

კვიდრეობითი აზნაურობა, როგორც წო-

დება. ის საფუძველს მოკლებულია, დამ-

სახურებად იწოდებოდეს, რამდენადაც 

„აზრის ცარიელა ნაყოფია, რომელსაც 

არავითარი რეალობა არ გააჩნია“ [5. 253].  

ასეთი ლოგიკის მომარჯვებით, გერ-

მანელი ფილოსოფოსი უარს ამბობს მემ-

კვიდრეობითი უპირატესობების უფლე-

ბრივ დომინირებაზე, ვინაიდან ასეთი 

პრივილეგია მას მიაჩნია, ჯერ ერთი, სა-

ზოგადოებრივი ცხოვრების ანომალიად  

და, რაც მთავარია, სამართლის საწინააღ-

მდეგო მოქმედებად.  

გ. ი. კანარში სამართლიანად შენიშ-

ნავს: „აქედან სამოქალაქო მდგომარეო-

ბის ორი ფუნდამენტური პრინციპი ჩა-

მოაყალიბა კანტმა.30  

პირველი პრინციპი ამტკიცებს  სა-
ყოველთაო უფლებების თანასწორობას, 
რომლის თანახმადაც „საზოგადოების 

თითოეულ წევრს ნებისმიერი მეორისა-

დმი აქვს მაიძულებელი უფლება, რომე-

ლიც მხოლოდ საზოგადოების მეთაურ-

ზე არ ვრცელდება...“. მეორე პრინციპი 

გამოდის პირველიდან და შეიცავს თა-
ნაბარი შესაძლებლობების მოთხოვნებს  

სოციალური კავშირის თითოეული წევ-

რისაგან“ [5. 80]. 

აღნიშნულის საილუსტრაციოდ გ. ი. 

კანარში აქცენტს აკეთებს ფილოსოფოსის 

კიდევ ერთ განაცხადზე: „საზოგადოების 

თითოეულ წევრს შესაძლებლობა უნდა 

ჰქონდეს მასში ამა თუ იმ მდგომარეობის 

                                                
30 შენიშვნა: კანარში წერს: „სინამდვილეში კანტი 

ფორმულირებას ახდენს სამოქალაქო მდგომარეო-

ბის სამი ძირითადი (აპრიორული) პრინციპისა: 1) 

თავისუფლება საზოგადოების თითოეული წევრი-

სა, როგორც ადამიანისა; 2) თანასწორობა ყველა მე-

ორისა, როგორც ქვეშევრდომისა; 3) დამოუკიდებ-

ლობა საზოგადოების თითოეული წევრისა, რო-

გორც მოქალაქისა.  
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(ქვეშევრდომთათვის მისაღწევ) თითოე-

ულ საფეხურს  მისწვდეს, რომელსაც შე-

ძლებს მიაღწიოს თავისი ტალანტის წყა-

ლობით, ბეჯითობითა და წარმატებით; 

ხოლო ყველა  დანარჩენი ქვეშევრდომი, 

თავიანთი მემკვიდრეობითი უპირატე-

სობებით (როგორც პრივილეგიებით გან-

საზღვრული ფენები) მათ გზაზე დაბრ-

კოლებად არ უნდა გადაეღობონ, რათა ის 

და მისი მომავალი   სამუდამოდ დაბალ 

საფეხურზე დააკაონ“ [5. 80].   

 მაშ, გამომდინარე იქედან, რომ, კან-

ტის მტკიცებით, სამართალი და  სამართ-

ლიანობა უკომპრომისოა, მემკვიდრეო-

ბითი პრივილეგიები, როგორც საყოველ-

თაო ნების შეუსაბამო, და, მაშასადამე, 

შეუსაბამო თვითონ სამართლის იდეისა, 

კანონმდებლობის ძალით უნდა იქნეს 

უკუგდებული. ამ თვალსაზრისით, კე-

ნიგსბერგელმა ფილოსოფოსმა უდიდესი 

მცდელობა გასწია და არისტოტელეს ტე-

ლეოლოგიური ეთიკა ჩაანაცვლა დეონ-

ტოლოგიური, ანუ მოვალეობის, ეთი-

კით, რომელიც ეფუძნება სამართლებრი-

ვი პრინციპებისა და ნორმების უტყუა-

რობას. ასეთია კანტის მიერ სამართლია-

ნობის პრობლემის გადაჭრის თეორიუ-

ლი გზა.  

მეოცე საუკუნის ამერიკელი ფილო-

სოფოსი  ჯ. როლზიც ამ გზას  მიჰყვება. 

„ჩემი მიზანია, წარმოვადგინო სამართ-

ლიანობის კონცეფცია, რომელიც უფრო 

აბსტრაქტულად აზოგადებს სოციალური 

ხელშეკრულების ცნობილ თეორიას. ის 

გვხვდება, მაგალითად, ლოკთან, რუსოსა 

და კანტთან“ [1. 228], - აღნიშნავს ის,  ხო-

ლო იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად 

სწორად შევაფასებთ ხელშეკრულების 

დოქტრინებს, ჯ.როლზი, წინამორბედთა 

ერთპირ და მსგავსად თანასწორობისა და 

თავისუფლების პრინციპებს  წარმოად-

გენს მორალური კანონის განმსაზღვრე-

ლად, ხოლო ინდივიდებისა და ინსტი-

ტუტებისათვის - სამართლიანობის პრი-

ნციპებად.  

ეს არის ის წითელი ხაზი,  რომელიც 

ავლენს ჯ. როზლის მსოფლმხედველობ-

რივ სიახლოვეს წინამორბედებთან - ლო-

კთან, რუსოსთან და, განსაკუთრებით 

კანტთან. 

 

  
SALOME KHIZANISHVILI 

 
LEGAL ISSUES IN KANT'S ETHICAL VIEWS 

 

Summary 
 

Kant recognized human’s practical mind or the free will as the source of the 
existence of legal and moral laws. Consequently, he “introduced” the issue of justice in 
the fields of mind and moral and assigned a bilateral meaning to it; on the one hand, 
justice was ranked as a categorical imperative and empowered it with the power of moral 
law, on the other hand, its implementation in the social sphere was considered as the 
prerogative of justice, based on the principles of egalitarianism. 
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PR-teqnologiebi - PR -ТЕХНОЛОГИИ – PR TECHNOLOGY 
 

თინათინ აფხაიძე  

გიორგი ზირაქაშვილი  
 

პოლიტიკური PR კამპანიები 
 

PR-კამპანია პოლიტიკაში წარმოად-

გენს საზოგადოების რთული პრობლემე-

ბის გადაჭრის ის იძლევა ეკონომიკური 

და პოლიტიკური სუბიექტების აქტივი-

ზირების საშუალებას, აყალიბებს ახალ 

მოტივაციებს და ადამიანთა საქმიანობის 

მიმართულებებს. PR კამპანიის დაგეგმ-

ვისას, რომელიც გულისხმობს PR-მეთო-

დების კომპლექსურ გამოყენებას, უმთავ-

რესია სტრატეგიული მიდგომა ადამია-

ნების ქცევასა და მოთხოვნილებებზე, 

რომელიც მნიშვნელოვნად გვაახლოვებს 

სასურველ მიზანთან.  

PR-კამპანიის სტრატეგიული დაგეგ-

მვა გულისხმობს გადაწყვეტილებების 

მიღებას, მოქმედების წესების შერჩევას 

და სტრატეგიის განსაზღვრას. PR-ს მნი-

შვნელოვანი ადგილი უკავია პოლიტიკა-

შიც. თუ გადავხედავთ ნებისმიერი პო-

ლიტიკური პარტიის ან პოლიტიკური 

ლიდერის წინასაარჩევნო პროგრამებს და 

კამპანიებს სამთავრობო უწყების მოღვა-

წეობას, ნათლად ჩანს, თუ რა დიდი მნი-

შვნელობა აქვს PR-ს პოლიტიკურ ცხოვ-

რებაში. პოლიტიკური PR-ის მთავარ 

ფუნქციად საინფორმაციო-საკომუნიკა-

ციო პროცესის წარმართვა აღიქმევა.  

პოლიტიკური პარტიები და ლიდე-

რები PR-ს ყველაზე მეტად საზოგადოე-

ბაში გარკვეული რეპუტაციის დამკვიდ-

რებისთვის იყენებენ. PR სპეციალისტები 

ქმნიან ლიდერების, პარტიების იმიჯს და 

აწვდიან მას საზოგადოებას. ისინი სწავ-

ლობენ საზოგადოებრივ აზრს და მასზე 

აგებენ თავიანთ საკომუნიკაციო კამპანი-

ებს.  

ნებისმიერი სახის კამპანიის დაწყე-

ბამდე აუცილებელია შევიმუშაოთ წინას-

წარი სამოქმედო გეგმა. გეგმა უნდა იყოს 

რაც შეიძლება დეტალური და კონ-

კრეტული. ზუსტად უნდა იყოს გათვლი-

ლი ვადები და პასუხიმგებელი პირები, 

რომლებსაც ექნებათ კონკრეტული დავა-

ლებები. აღნიშნულ ეტაპზე იწყება კონკ-

რეტული ღონისძიებების დაგეგმვა დრო-

ის ზუსტი გრაფიკის გათვალისწინებით. 

პიტერ გრინი აღნიშნავს: „მრავალი საქ-

მიანობა Public Relations-ის სფეროში არ 

არის მიბმული დროის ზუსტ გრაფიკთან 

სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ მა-

ლევე მსგავსი პროგრამები იწყებენ დრო-

ში გაწელვას“. გათვალისწინებული უნდა 

იყოს ყველანაირი ხარჯები, მათ შორის 

საკუთარი თანამშრომლების დრო, რომე-

ლიც შედარებული და შეფასებული უნ-

და იქნას მოწვეული კონსულტანტების 

მიმართებაში.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გა-

მომდინარე ნათელია, რომ არასტრუქტუ-

ირებული სამუშაო PR-ის სფეროში ვე-

რასდროს ვერ იქნება ისეთი ეფექტური, 

როგორც დაგეგმილი და დროში გაწე-

რილი პროგრამა. 

პოლიტიკური კამპანიის დროს ხდე-

ბა PR-მეთოდების კომპლექსური გამოყე-

ნება, სადაც უმთავრესია სტრატეგიული 

მიდგომა ადამიანების ქცევასა და ურთი-

ერთობებზე, რომელიც მნიშვნელოვნად 

გვაახლოვებს სასურველ მიზანთან.  

სტრატეგიული დაგეგმვა „Public Re-

lations“ სფეროში გულისხმობს გადაწყვე-

ტილებების მიღებას, მოქმედების წესე-

ბის შერჩვას და სტრატეგიის განსაზღვ-

რას. პროგრამით გათვალისწინებულ 

მიზნებსა და ამოცანებზე, მათ შორის 

მიზნობრივ სახოგადოებრივ ჯგუფებზე. 

აუცილებელია მჭიდრო კავშირი არჩეულ 

სტრატეგიას, გლობალურ მიზნებსა და 

ამოცანებს შორის, რომლებიც შერჩეუ-

ლია თითოეული საზოგადოებრივი 

ჯგუფისათვის.  

სპეციალისტების პრაქტიკა გვიჩვე-

ნებს, რომ PR-სტრატეგიის დამუშავები-

სას და პოლიტიკური კამპანიის დაგეგმ-
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ვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს 

შემდეგი საფეხურები: 

 პრობლემის განსაზღვრა და სი-

ტუაციის ანალიზი; 

 კამპანიის მიზნების დასახვა; 

 ბიუჯეტის განსაზღვრა; 

 მიზნობრივი საზოგადოებრივი 

ჯგუფების შერჩევა; 

 მოქმედების სტრატეგიის დაგეგმ-

ვა; 

 კომუნიკაციის სტრატეგიის ჩამო-

ყალიბება; 

 კამპანიის მიმდინარე შეფასება. 

კამპანიის ჩატარებამდე უნდა იქნას 

შესწავლილი სოციალურ-ეკონომიკური 

სიტუაცია ქვეყანაში, რეგიონში. უნდა გა-

ირკვეს საზოგადოების განწყობა და და-

დგინდეს, რომელი საკითხი უფრო აქტუ-

ალურია მათთვის. წინასწარი ანალიზი 

საშუალებას იძლევა განისაზღვროს PR 

კამპანიის მასშტაბები, მასში ჩართულ 

მონაწილეთა რაოდენობა და აუცილებე-

ლი ხარჯები. 

ძალზედ დაწვრილებით და გულდა-

სმით შემუშავებულ PR-კამპანიის დრო-

საც ადგილი აქვს გარკვეულ სირთულე-

ებსა და გაუგებრობებს. ასეთ დროს მნი-

შვნელოვანია ყველა პრობლემის გადაჭრა 

და ხელმძღვანელობისათვის იმის გარან-

ტირება, რომ კამპანია წარმატებით იქნე-

ბა დასრულებული.  

პოლიტიკური კამპანიის რეალიზე-

ბის დროს უმნიშვნელოვანესია კომუნი-

კაციის სწორად წარმართვა, როგორც ში-

და (თანამშრომლებისათვის), ასევე გარე 

საზოგადოებისათვის, სწორედ ეს განაპი-

რობებს კამპანიის წარმატებას. კამპანიის 

მსვლელობისას უმნიშვნელოვანესი ად-

გილი უკავია რეკლამასა და კავშირს მა-

სობრივ საინფორმაციო საშუალებებთან. 

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, PR-კამპა-

ნია ეს არის - კომპლექსური, მრავალჯე-

რადი გამოყენება PR საშუალებებისა, ერ-

თიანი კონცეფციისა და გეგმის ფარგ-

ლებში, რომელიც გულისხმობს ადამია-

ნების ქცევისა და ურთიერთობაზე ზე-

გავლენის მოხდენას იმიჯის, პოპულარი-

ზაციის, რეპუტაციის ამაღლების ან ახა-

ლი მიზნების მისაღწევად. მათ შორის 

უმთავრესი ადგილი უჭირავს რეკლამას. 

რეკლამა - არის სპეციალური კომპ-

ლექსური ხერხების გამოყენება ადამია-

ნის ინფორმირების მიზნით საქონლის, 

მომსახურების, რომელიმე ობიექტის შე-

სახებ. რეკლამა აყალიბებს და ამყარებს 

ინტერესს პროდუქტის მიმართ, აძლიე-

რებს მყიდველის ყიდვის მოტივაციებს. 

რეკლამამ უნდა მოამზადოს ადამია-

ნები PR-კამპანიის დადებითად აღქმისა-

თვის და მასში აქტიური მონაწილეობი-

სათვის. აუცილებელია კამპანიის ჩატა-

რების წინ სხვადასხვა სარეკლამო მასა-

ლები, რომლებიც საშუალებას მისცემს 

საზოგადეობას შეიტყოს კამპანიის  შესა-

ხებ. მათში უნდა იქნას აღბეჭდილი კამ-

პანიის ძირითადი იდეები და მოტივები, 

რომლებიც ხელს შეუწყობს ადამიანთა 

გააქტიურებას. მოტივირებული ადამია-

ნი – ისეთი ადამიანია, რომელიც მზად 

არის აწარმოოს დიალოგი. სარეკლამო 

მასალები უნდა შეიცავდეს კამპანიის შე-

სახებ ინფორმაციის მაქსიმუმს. თუ რეკ-

ლამამ მიზანს მიაღწია, ესეიგი კამპანიის 

დასაწყისშივე მიღწეულია მნიშვნელოვა-

ნი პროგრესი. მნიშვნელოვანია მოტივა-

ციის ამაღლება, ის უნდა გადაიზარდოს 

მოთხოვნილებაში. ამისათვის შესაძლე-

ბელია კამპანიაში მონაწილეობის წახა-

ლისება, უნდა გამოიკვეთოს  და აღინიშ-

ნოს მონაწილეთა ორიგინალურობა, მი-

ზანდასახულობა და სხვა. 

PR-კამპანია, რეკლამისაგან განსხვა-

ვებით, ამზადებს მომავალ ბაზარს, ქმნის 

კეთილგანწყობილ გარემოს, რათა გარკ-

ვეული დროის შემდეგ მომხმარებლმა 

მიიღოს ორგანიზაციისათვის სასურვე-

ლი გადაწყვეტილება. პროდუქციის რეკ-

ლამირებისაგან განსხვავებით, რომელიც 

მიმართულია ამა თუ იმ საქონლზე მო-

თხოვნის შექმნით, PR-კამპანიის მიზანია 

პოზიტიური საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირება. PR და რეკლამა  განსხვავდე-

ბა მიზნის მიღწევის საშუალებებითაც, 

იმით თუ როგორ იყენებენ მასობრივ სა-

ინფორმაციო საშუალებებს და კონტრო-

ლის დონით, რომელსაც ისინი იყენებენ 

ინფორმაციის გავრცელების დროს. იმი-

სათვის, რომ საზოგადოებაში გაძლიერ-

დეს დემოკრატიული ტენდენციები და 

ის ფუნდამენტური ღირებულებები, რა-

საც ეფუძნება დემოკრატიული სახელმ-
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წიფოებრივი მოწყობა, საჭიროა დაიწყოს 

მუშობა საზოგადოებასთან ურთიერთო-

ბის სწორად განვითარების კუთხით. და-

იწყოს ყველა იმ წინააღმდეგობის შესწავ-

ლა და გამოაშკარავება, რაც ხელს უშლის 

საზოგადოებაში ხელისუფლებასა და 

ხალხს შორის, ადამიანებსა და სახელმწი-

ფო ინსტიტუტებს შორის, თვით საზოგა-

დოების წევრებს შორის კომუნიკაციის 

გამართულ მუშაობას.  

PR-კამპანიის დროს არასტრუქტუ-

რული და დაუგეგმავი საქმიანობა ვერ 

იქნება ისეთი ეფექტური და წარმატე-

ბული, როგორც დაგეგმილი პროგრამაა. 

განხილულმა საკითხმა გვიჩვენა თუ 

რა ძალა აქვს პოლიტიკაში სწორედ მი-

მართულ კამპანიას. ყოველივე ზემოაღ-

ნიშნულის გათვალისწინებით პოლიტი-

კის სფეროში მომუშავე საზოგადოებას-

თან ურთიერთობის სპეციალისტს გაუ-

ადვილდება  მისი საქმიანობის განხორ-

ციელება. 

 

 

TINATIN APHKAIDZE 
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POLITICAL PR CAMPAIGNS 

 
Summary 

 
While  modern epoch political PR campaigns penetrate more and more intensively 

into various spheres of public life. In politics PR campaign represents significant tool for 
solution of complicated problems of a public. 

The mainstream function of political PR is perceived in managing of information-
communication process. Political parties use PR for inculcation of certain reputation  
mostly in public.             
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masobrivi komunikaciebi– МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ - MASS COMMUNICATIONS 

 ეთერ შამანაძე 

კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში 
 

პოლიტიკური და მასობრივი კომუ-

ნიკაციის სტრუქტურულ-ფუნქციური 

ანალიზი განსაკუთებით პოპულარული 

1940-60-იანი წლების ამერიკულ სოციო-

ლოგიაში იყო. სწორედ ამ ტრადიციის 

ჩარჩოებში ატარებდნენ თავიანთ გამოკვ-

ლევებს ისეთი ცნობილი ამერიკელი მე-

ცნიერები, როგორებიც იყვნენ რ. მერტო-

ნი, პ. ლაზარსფელდი, ჰ. ლასუელი და 

სხვ. ტერმინის – „კომუნიკაცია“ რამდენი-

მე განმარტება არსებობს. ზოგი მასში 

გულისხმობს ინფორმაციის გაცვლას, ინ-

ფორმაციის გადაცემას; ზოგი თვლის, 

რომ ეს არის შეტყობინება, კავშირი; ზო-

გისთვის კი – ინფორმაცია არის ადამიან-

თა შორის ურთიერთქმედების ტიპი, რა-

შიც ივარაუდება ინფორმაციის გაცვლა 

[2. 26].  

მასობრივი კომუნიკაცია ხასიათდე-

ბა: აუდიტორიის ყურადღების გაფანტ-

ვით, ფართო მასშტაბიანი კომუნიკაციუ-

რი პროცესების რაოდენობით, რომელიც 

ხორციელდება ტექნიკური საშუალებე-

ბით, ინფორმაციის გადაცემით ერთ-

დროულად სხვადასხვა არხების მეშვე-

ობით, ნებისმიერი მსურველისათვის ინ-

ფორმაციის ხელმისაწვდომობით.  

მასობრივი კომუნიკაცია გამოიყენე-

ბა ადამიანთა გონებაზე მანიპულირები-

სათვის. მასობრივი კომუნიკაციის ბევრი 

მკვლევარი თვლიდა, რომ მისი ხასიათი 

და მიზანი, როგროც იდეურ-პოლიტიკუ-

რი ბრძოლის იარაღი, მართვა, პროპაგან-

და, კულტურის გავრცელება, რეკლამა 

განისაზღვრება საზოგადოების სოცია-

ლურ ბუნებით (ხასიათით).  

ინტერაქტიულ მასობრვი კომუნიკა-

ციაში ინტერაქტიულობის პრინციპი 

ნიშნავს უარს კომუნიკაციის იმ გაგებაზე, 

რაც გულისხმობს ურთიერთობას სუბი-

ექტ-სუბიექტს შორის. ინტერაქტიულ 

კომუნიკაციაში ინიციატორი შეტყობინე-

ბისა არის კომუნიკაციის ისეთივე სრულ-

უფლებიანი მონაწილე, როგორც შეტყო-

ბინების მიმღები. თუმცა რეალურად მა-

ნიპულირების მიღება შეიძლება არანაკ-

ლებად იყოს განხილული, როგორც მა-

ნიპულირების ობიექტი, თუმცა ამავე 

დროს მას ექმნება ან უნარჩუნდება „თა-

ნასწორობის” ილუზია. 

მასობრივ კომუნიკაციაში ინტერაქ-

ტიული ტიპი წინასწარ განსაზღვრავს ინ-

ფორმაციისადმი მიზანმიმართულ აქტი-

ურ ურთიერთობას, სხვადასხვა სუბიექ-

ტებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ორ-

განიზებას. ინტერაქტიულობის პრინციპ-

ზე დაყრდნობილი ინფორმაცია გამო-

დის, როგორც ფორმა, რომელიც პროვო-

ცირებას ახდენს სხვადასხვა შინაარსობ-

რივ შემადგენლობაზე.  

მასობრივი კომუნიკაციის სუბიექტი 

– სუბიექტი, რომელიც მონაწილეობს 

მასობრივ ინფორმაციულ გაცვლაში და 

იყენებს ელექტროკავშირების თანამედ-

როვე ხელსაწყოებს. 

მართვის სუბიექტები არიან ადამი-

ანთა სტრუქტურულ-მნიშვნელოვანი გა-

ერთიანებები და ხელმძღვანელები პერ-

სონალურ დონეზე, რომლებიც ახორციე-

ლებენ მართვის ფუნქციებს. მართვის 

სუბიექტად გამოდის კომუნიკატორი და 

ასევე ის ადამიანები ან მათი გაერთია-

ნებები, რომელთა ინტერესებსაც ისინი 

ახორციელებენ. კომუნიკაციური მართ-

ვის ობიექტი არის ცალკეული ადამიანი 

ან სოციალური ჯგუფი, რომლებისკენაც 

მიმართულია მართვის სუბიექტის მოქ-

მედებები. ინფორმაციულ სივრცეში მარ-

თვის ობიექტი არის საქმე, კომუნიკატო-

რის მანიპულირების ობიექტი. 

მანიპულირების მართვის პროცესში 

მონაწილეები განსხვავდებიან ჩვეულებ-

რივი მართვის პროცესის მონაწილეების-

გან, რომელიც ხასიათდება, უპირველეს 

ყოვლისა, მართვის სუბიექტის ინტერე-

სების დაკმაყოფილება და როგორც წესი 

ობიექტის ინტერესები იგნორირებულია.  
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კომუნიკაციის სუბიექტები 

 

საზოგადოება  

 

ინდუსტრიული  

 

ინფორმაციული  

 

სახელმწიფო (მთლიანობაში)  + + 

სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც 

აწარმოებენ დამოუკიდებელ ინფორმაციულ 

პოლიტიკას (სახელმწიფო წყობილების 

ქვეყნებში და იმ კანონების სისტემაში, 

რომელიც ამის საშუალებას იძლევა)  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

ეკონომიკური სუბიექტები, ტერიტორიის 

მასშტაბთან დაკავშირებული თავის 

მოღვაწეობასთან, რომელიც ფლობს 

მმართველ რესურსებს დამოუკიდებელი ინ-

ფორმაციული პოლიტიკის გასატარებლად ან 

საკუთარი ინტერესებისთვის სასრუველი 

ზემოქმედების მოსახდენად.  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

სამოქალაქო საზოგადოების სუბიექტები. 

(პოლიტიკური და საზოგადოებრივი 

პარტიები, მოძრაობები და ა.შ.)  

 

+ 

 

+ 

მასობრივი ინფორმაციის, როგორც 

იურიდიული პირის საშუალება, რომელიც 

გამოიყენება ინფორმაციულ პოლიტიკაში.  

 

+ 

 

 

+ 

 

პროფესიული მედია-ჯგუფები - 

საზოგადოებები, გაერთიანებული 

პროფესიული საქმიანობით/ინტერესებით, 

რომლებიც ინფორმაციულ სივრცეში ახორ-

ციელებენ დამოუკიდებელ ინფორმაციულ 

მოღვაწეობას.  

 

 

- 

 

 

+ 

 

მედია-პერსონები - პირები, რომლებიც 

იყენებენ ინფორმაციული სივრცეს მასში 

საკუთარი პირადი ინტერესების 

განსახორციელებლად მასობრივი კომუნი-

კაციის დონეზე  

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

არსებობს მჭიდრო კავშირი ტერმი-

ნებს „მართვასა“ და „ინფორმაციას“ შო-

რის. შეიქმნა მართვის ახალი სახე – ინ-

ფორმაციული მართვა. 

ინფორმაციული მართვა – მართვის 

გადაწყვეტილებების გამომუშავება და 

რეალიზაცია, როცა მართვის ზემოქმედე-

ბას აქვს არა აშკარა ხასიათი და მართვის 

ობიექტს აწვდის სუბიექტისთვის ხელსა-

ყრელ ინფორმაციას და თითქოს ობიექ-

ტი თავისით იღებს გადაწყვეტილებას – 

ასე ჩანს.  

ინფორმაციული მართვის ეფექტუ-

რობა გამოწვეულია იმით, რომ ცალკეულ 

ადამიანს არ აქვს შესაძლებლობა ჩაა-

ტაროს სიტუაციის სრული ანალიზი, რა-

თა მოახდინოს დიდი რაოდენობით ინ-

ფორმაციის გადამუშავება და მიიღოს 

სწორი გადაწყვეტილება დროის სიმცი-

რის პირობებში. 

მოტივაციური მართვა – ეს არის 

მართვის ერთიანი პროცესის ნაწილი, 

რომელიც უზრუნველყოფს გააზრებას 

და შიდა და გარე სფეროს გარდაქმნის სა-

შუალებებს. იგი გამოიყენება ინფორმა-

ციული პროცესის მართვისთვის. 

მოტივაციური მართვა თავისი არ-

სით არის ინფორმაციული მართვის ნა-

ირსახეობა, გამოიყენება სოციალური 

სისტემის მართვისათვის. აქედან იქმნება 
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ინტერესის და ღირებულებების სისტემა. 

მოტივაციურ მართვაში განსაკუთრებულ 

როლს თამაშობს „სტიმული“ – ის უნდა 

იყოს იდეალურად ადექვატური და მო-

თხოვნილებათა შესაბამისი, აქედან საპა-

სუხო რეაქცია გამოდის სტიმულზე და 

ქცევის მოტივეს საფუძველზე.  

მოტივაციური მართვა წინ უძღვის 

სოციალური წრის ჩამოყალიბებას ეკო-

ნომიკაში – ეკონომიკური ქცევის მოტი-

ვების ჩამოყალიბება და პოლიტიკაში – 

პოლიტიკური მოქმედების მოტივი. 

ფსიქოლოგიური ზემოქმედება – ეს 

არის ადამიანებზე ზემოქმედების მოხ-

დენის საშუალება (ცალკეულ ინდივიდ-

ზე ან ჯგუფებზე), რომლის მიზანია იდე-

ოლოგიური ან ფსიქოლოგიური სტრუქ-

ტურის შეცვლა, ემოციური მდგომარეო-

ბის ტრანსფორმაცია, გარკვეული ტიპის 

მოქმედების სტიმულირება, რისთვისაც 

გამოიყენება აშკარა ან ფარული ფსიქო-

ლოგიური იძულება. ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედება ხშირად გამოიყენება პი-

როვნებაზე და/ან ინდივიდზე ფარული 

ზემოქმედების ტექნოლოგიის ფორმით.  

პოლიტიკურ პროცესში აქტიურად 

გამოიყენება მანიპულაციური პოლიტი-

კური ტექნოლოგიები. ყველა მანიპულა-

ციური პოლიტიკური ტექნოლოგია მოქ-

მედებს ადამიანის საქციელიდან გამომ-

დინარე ფუნქციონალურ და დროით 

დიაპაზონში. 

ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის 

წმინდა ინტუიციურიც კი გაუაზრებლად 

ყოველთვის ხვდება, როცა მისით მა-

ნიპულირებენ, მაგრამ აძლევენ მათ ამის 

უფლებას, რათა სწორედ ეს მანიპულაცია 

აძლევს მათ საშუალებას განახორცი-

ელოს ის, რაც დიდი ხანია სურს, მაგრამ 

რატომღაც არ აძლევდა თავს ამის უფ-

ლებას. ამ სფეროში სხვადასხვა თანმიმ-

დევრობით გამოიყენება მანიპულირების 

მსგავსი სქემები. 

მასობრივი კომუნიკაცია შეიძლება 

იყოს მართვის ობიექტი. პოლიტიკურ 

ბრძოლასა და ეკონომიკურ კონკურენცი-

აში გამოიყენება სხვადასხვა ტექნოლო-

გიები მასობრივი კომუნიკაციის მართვი-

სა – ე.წ. პიარტექნოლოგიები.  

PR – მმართველის მოღვაწეობა, მი-

მართული ურთიერთსასარგებლო ჰარ-

მონიული ურთიერთობების მისაღწევად 

ორგანიზაციებში და საზოგადოებებში, 

რომელზეც დამოკიდებულია ამ ორგანი-

ზაციის ეფექტური არსებობა. 

PR – თავისი არსით ინფორმაციული 

ტექნოლოგიაა, ინფორმაციული მართვის 

ტექნოლოგია ორგანიზაციის მიზნების 

მისაღწევად. PR გულისხმობს ორგანიზა-

ციის მოღვაწეობის დამოუკიდებელ სა-

ხეს.  

თეორიული გამოკვლევების მეთო-

დი გახდა PR-ის სტრატეგიის და მეთო-

დის საბაზისო საფუძველი. PR-ტექნო-

ლოგიის აშენების ძირითადი სქემა არის 

კომუნიკაციური ფორმულა, შემოთავა-

ზებული ლასველის მიერ 1942 წელს. 

ლასველის სოციალური მოდელის აზრი 

მდგომარეობს შეკითხვებზე საპასუხო 

რეაქციაში: ვინ გვატყობინებს; რას გვა-

ტყობინებს; ვის ატყობინებს; რა არხის მე-

შვეობით; რა ეფექტისთვის. 

PR-პროგრამის შექმნისთვის საჭი-

როა კომუნიკატორის გაანალიზება და 

შეფასება, შეტყობინების შეფასება, კომუ-

ნიკაციის საშუალება, აუდიტორიის მახა-

სიათებელი და შეტყობინების ზემოქმე-

დება.  

PR - ტექნოლოგიის განვითარება 

დამოკიდებულია მენეჯმენტის რეკლა-

მირებით შემუშავებულ კონცეფციასა და 

მოდელზე. ასეთი ფართო გამოყენება 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში მიიღო 

რეკლამის ზემოქმედებით, რომელიც შე-

იმუშავა 1898 წელს ლევისომმა. ამ კონცე-

ფციის ფარგლებში ჩამოყალიბდა აიდა-

კანონი (Aida) ყურადღება – ინტერესი – 

სურვილი – მოქმედება, რომელიც ქმნის 

რეკლამის ზემოქმედების ძირითად საკი-

თხებს და ეტაპებს. 

ორგანიზაციის თანამშრომლებთან 

მიმართებაში PR-ს სხვანაირად კიდევ 

ადამიანურ ურთიერთობებს ან ორგანი-

ზაციის ურთიერთობებს უწოდებენ. ზო-

გჯერ მას კორპორაციულ PR-საც უწო-

დებენ.  

კორპორაციული PR-ის მთავარი 

ამოცანაა დადებითი კლიმატის შექმნა 

ორგანიზაციაში. შიდა PR-ს ახორციე-

ლებს PR-ის განყოფილება ან PR-სპეცია-

ლისტები, თუ არ შეუძლია სპეციალური 

განყოფილების ცალკე შექმნა.  
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როცა PR-ის მიზნები დაფიქსირებუ-

ლია, შემდეგ ხდება პროგრამის შემუ-

შავება. მიზნები შეიძლება იყოს მოკლე-

ვადიანი ან გრძელვადიანი და ყოველი 

შემთხვევისთვის იქმნება შესაბამისი 

პროგრამა. მიიჩნევენ, რომ PR რაღაცით 

გავს ჭადრაკს: 10% - ინტუიციას, 25% - 

გამოცდილებას, 65% - შემოქმედებითი 

შრომას. 

ფრენკ ჯეფკინსი გვთავაზობს PR – 

პროგრამის მისეულ მოდელს, რაც მოი-

ცავს ექვს შემადგენელს: სიტუაციის შე-

ფასება; მიზნის განსაზღვრა; აუდიტორი-

ის განსაზღვრა; მასობრივი კომუნიკა-

ციის და ტექნოლოგიური ზემოქმედების 

არხების შერჩევა; ბიუჯეტის დაგეგმვა; 

რეზულტატების შეფასება.  

სპინი – სიტყვაა, რომელიც ინგლი-

სურენოვანმა სამყარომ დიდი ხანია კარ-

გად იცის, მსოფლიოს ბევრ ენაზე არ 

ითარგმნება. ამის მიზეზი ალბათ ის 

არის, რომ ძნელია ერთი სიტყვა მიუსა-

დაგო გავრცელებულ პრაქტიკას, რომე-

ლიც უკვე მედიისა და პოლიტიკის, პრა-

ქტიკოსებისა და საზოგადოების, მედიი-

სა და საზოგადოების ქვაკუთხედი გახ-

და. 

სპინი არსებობს იმიტომ, რომ ფაქ-

ტებს, ციფრებს და მოვლენებს, ისევე რო-

გორც სიტყვებს, სხვადასხვა ადამიანისა-

თვის განსხვავებული დატვირთვა აქვთ, 

მთავარია ვინ და როგორ ცდილობს მათ 

ინტერპრეტირებას.  

ინგლისური სიტყვა სპინი „დართ-

ვას“ და „დარტიალებას“ ნიშნავს. ტერ-

მინს ძირითადად კრიკეტში, ბილიარდსა 

და ბეისბოლში იყენებენ, სადაც მოთამა-

შე ბურთზე დარტყმით მისთვის მიმარ-

თულების შეცვლას და სასურველ კუთ-

ხეში გაგზავნას ცდილობს. სწორედ ამ 

მოთამაშის მსგავსად, ადამიანი ამბის 

მოყოლისას სპინის, ანუ სიტყვების, მათი 

წყობის, სახის გამომეტყველების, ინტო-

ნაციისა და მიმიკის მეშვეობით გამორი-

ცხავს თავის საკუთარ მიმართულებას 

ნათქვამს დამოუკიდებულებას აძლევს.  

ოპონენტის მიერ წარმოთქმული 

ფრაზის განსხვავებული ინტერპრეტირე-

ბა და მთქმელის წინააღმდეგ შეტრიალე-

ბა პოლიტიკური დებატების განუყოფე-

ლი ნაწილია. დებატების დროს მნიშვნე-

ლოვანია არა მარტო ბრალდებების მოგე-

რიება და საკამათო საკითხზე კონტრარ-

გუმენტების მოყვანა, არამედ ოპონენტის 

ნათქვამის ისე გაშიფვრა, რომ ის ხალ-

ხისათვის მიუღებელი გახდეს. თუმცა, არ 

არის აუცილებელის რომ სპინი სიცრუე 

იყოს, უფო მეტად ეს არის კარგად შე-

ნიღბული და სახეშეცვლილი სიმართლე. 

ბევრი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ 

პოლიტიკური კომუნიკაციები და პიარი 

სპინის შემადგენელი ნაწილია და არა 

პირიქით. მათი მტკიცებით, სპინი, რო-

მელიც ადრე მხოლოდ წინასაარჩევნო 

დებატების დროს გამოყენე-ბულ ტექნი-

კას ეწოდებოდა, დღეს კომუნიკაციის 

ყველა სფეროს მოიცავს.  

სპინის მკვლევარი ბელი ამბობს, 

რომ ინფორმაცია მრავალი სახის ზემო-

ქმედებას განიცდის, სანამ მომხარებლა-

მდე მიაღწევს „ახალი ამბების 40-50% და 

ბიზნესგამოცემებში მოწოდებული ინ-

ფორმაციის 80% საზოგადოებასთან ურ-

თიერთობის სპეციალისტების უშუალო 

ჩარევით იქმნება. 

არსებობს სპინის 5 ძირითადი მი-

მართულება: 1. წინასწარი სპინი – მზა-

დება მოვლენებისათვის; 2. შემდგომი 

სპინი – აქტიური ფაზა; 3. ტორნადი სპი-

ნი – მოსახლეობის ყურადღების გადატა-

ნა სხვა მიმართულებით; 4. სპინკონტრო-

ლი – კრიზისული სიტუაცია, როდესაც 

მოვლენების მსვლელობა არ ექვემდება-

რება კონტროლს, მაგრამ მუშაობა გრძე-

ლდება; 5. სპინდაუნი – მზადება შემ-

დგომი დარტყმისათვის, აქცენტი მომა-

ვალზე, როცა მომხდარ მოვლენასთან 

დაკავშირებით რამის შეცვლა უკვე შე-

უძლებელია, მაგრამ მიმდინარეობს მუ-

შაობა მსგავსი შემთხვევის განმეორების 

ან მისი გაგრძელების თავიდან ასაცი-

ლებლად.                                  

არსეობობს სპინის გამოყენების რამ-

დენიმე ძირითადი ტექნიკა: 1. ფაქტების 

არჩევითი გამოყენება; 2. ციტატის პერი-

ფრაზი; 3. ფრაზის მორგება საყოველთა-

ოდ მიღებულ ჭეშმარიტებაზე; 4. ფრთია-

ნი ფრაზა – ადვილად დასამახსოვებელი 

შეფასება ან ჟარგონი; 5. ევფეიზმი – სიტ-

ყვების შერჩევით მანიპულირება; 6. უარ-

ყოფა უარყოფის გარეშე (ფაქტის უარყო-

ფა შეუძლებელია – ინფორმაცია არ და-
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სტურდება ან კომენტარით ბათილდება); 

7. ტყუილი მართალზე – ცალ-ცალკე ყვე-

ლა სიტყვა სიმართლეს შეესაბამება, მაგ-

რამ მთლიანობაში ისინი ტყუილს ქმნი-

ან; 8. ხშირი გამეორება. 

სპინდოქტორი არის დიდი გამოც-

დილების მქონე პროფესიონალი, მედია-

გუნდის წევრი. ის შეიძლება მუშაობდეს 

პრესსამსახურში ან საარჩევნო იმიჯმეი-

კერული ჯგუფის შემადგენლობაში.  

ინფორმაციულ - ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედება შედგება ორი ძირითადი 

სახისგან - დარწმუნება და იძულება.  

ობიექტის დარწმუნება არის ინფორ-

მაციულ-ფსიქოლოგიური ზემოქმედება 

რაიმე მოქმედების შესასრულებლად, ზე-

მოქმედების ობიექტზე ისეთი ღია ზემო-

ქმედება, რომელიც იქვევს მისი მოტივა-

ციის ფორმირებას, სრულიად სხვა მოქ-

მედებების განხორციელებისას. 

მოტივაციის ფორმირების ძირითა-

დი საშუალებებია: დარწმუნება, ახსნა, 

ინფორმირება, განხილვა, თანხმობა, შე-

დარება, აღზრდა, დახმარება, განწყობის 

შეცვლა ფსიქოლოგიური ფონის ცვლი-

ლება და სხვ.  

დარწმუნება ხორციელდება, რო-

გორც სუბიექტ-სუბიექტურ პროცესში, 

ისე ობიექტ-სუბიექტური ურთიერთო-

ბის შედეგად და კომუნიკაციის პროცეს-

ში ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა.  

იძულება, როგორც ინფორმაციულ-

ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ფორმა – 

ობიექტის აზროვნებაზე ზემოქმედების 

ფორმა, რომლის შედეგად ობიექტის აზ-

როვნებაში ხდება მოტივაციის რეფორმი-

რება (გადახარისხება). 

ობიექტის აზროვნებასთან დაკავში-

რებით ინფორმაციულ-ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედება – იძულება შეიძლება იყოს 

ღია ან დახურული (ფარული). იძულე-

ბის ღია ფორმას მიეკუთვნება ისეთი 

იძულების ფორმები, როგორიცაა სახელ-

მწიფო იძულება და საზოგადოების 

იძულება – მორალი და ზნეობა, ასევე 

იურიდიულად გაფორმებული ურთიერ-

თობები სოციალურ სუბიექტებს შორის. 

იურიდიულად გაფორმებული ურთიერ-

თობები სოციალურ სუბიექტებს შორის. 

ფარული იძულების ფორმას მიეკუთვ-

ნება: ფსიქოლოგიური მანიპულირება, 

დეზინფორმირება, აგრესიული პროპა-

განდა, ლობირება, შანტაჟი, ანტიკრიზი-

სული პოლიტიკის ტექნოლოგია და ა.შ. 

მანიპულაცია – ეს არის ფსიქოლო-

გიური ზემოქმედების საშუალება, რომ-

ლის მიზანია აქტიურობის მიმართულე-

ბის ცვლილება მათდაუნებუ-რად. მანი-

პულაცია შეიძლება განიხილოს, როგორც 

ძალაუფლების გამოყენების ფორმა, რომ-

ლის დროსაც მისი მფლობელი ზემოქმე-

დებს სხვებზე, არ ხსნის ამავდროულად 

მოქმედების ხასიათს, რომელსაც სხვე-

ბისგან ელოდება. აზროვნებით მანიპუ-

ლირება - ესაა მართვა, ადამიანებს მოახ-

ვიო თავზე იდეები, მოტივები, სტერეო-

ტიპები, რომელიც სასურველია სუბიექ-

ტისთვის. 

გამოყოფენ მანიპულირების სამ 

ფორმას:  

I ხარისხი – სასურველი იდების 

გაძლიერება (ღირებულებების, ნორმების 

გაძლიერება);  

II ხარისხი – პატარა, წვრილმანი 

ცვლილებები შეხედულებებზე რაიმე მო-

ვლენასთან ან ფაქტთან დაკავშირებით, 

რომელიც ცვლის ემოციონალურ ან პრაქ-

ტიკულ შეხედულებებს;  

III ხარისხი – კარდინალური ცვლი-

ლებები ახალი, სენსაციური, უჩვეულო, 

მათთვის მნიშვნელოვანი მოვლენების 

მეშვეობით.  

მანიპულირების მეშვეობით შესაძ-

ლებელია მიაღწიო ცვლილებებს პირვე-

ლი ორი ხარისხის მეშვეობით. კარდინა-

ლური ცვლილებები საჭიროებს კომპ-

ლექსურ ზემოქმედებას ადამიანის აზ-

როვნებაზე ყველა შესაძლო მეთოდით, 

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. 

მანიპულირების ძირითადი მექანი-

ზმი შედგება შემდეგით: პრაქტიკული 

მართვა, რაც უფრო მეტი იციან ხალხმა, 

მით უფრო რთულია მათი მართვა, ამი-

ტომ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებისთ-

ვის საჭიროა შეამცირო ინფორმაციის 

მიწოდება. თავიდან ადამიანება იღებენ 

ისეთ სტერეოტიპებს, რომლებიც იწვევნ 

სასურველ რეაქციებს, მოქმედებებს და 

საქციელს. ამავე დროს ორიენტირება 

ხდება თავისი ნების საწინააღმდეგოდ 

ისეთ მოვლენებზე, რომ სჯერა რაღაც 

შტამპების, ჭორების ან განაგონის. შემ-
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დეგ გამოიყენება მთელი რიგი მოქმედე-

ბები, რაც ამაღლებს მოღვაწეობის ეფექ-

ტურობას. „სასურველის“ მიცემა მოცე-

მულ მომენტში უხეშად შეგროვებული 

ინფორმაცია. წინასწარ დამალვა ჭეშმა-

რიტი, პროგნოზირებადი, რეალური შე-

დეგებისა. ინფორმაციული გადატვირთ-

ვის უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა 

შესაძლებლობას ობიექტი გაერკვეს საქ-

მის რეალურ მდგომარეობაში. 

  

ETER SHAMANADZE 
 

THE PLACE AND VALUE OF COMMUNICATION IN INFORMATION SOCIETY 
 

Summary 
 

 The modern  understanding  of informational space  was  created  by  the  evolution 
of conceptual scheme of geopolitical space.Geopolitical space makes new dimension  and 
includes informational area also. Informational area also called infospace determines very 
specific  area. It  noticeably  changes such  procedures, as competition and  influence  on 
other  action.In  powerful  relations  changes  armed  fight.It  crosses  this, but   does  not 
always coincide. In  informational  space  especially changes  geopolitical  competition. 
Fighting  for   more  informational  space  is fight  to  get more informational  resources, 
that  lets him to  control opponent’s  resources. “Informational  space”  in  modern  situa-
tion  means  informational  area  itself. Nowdays there  is many  scientific point of  
informational space. Informational  spae – Structure  of  information,subjects,making 
information,system  of  spreading , using  and  also  regulation  in  informational  
structure. Informational  space -  Subject ‘ s  actions  in public  life ‘ s  specific  area. 
Connecting  information,keeping  and spreading and  sending   information. 

The idea  of informational society despite of  globalization idea  does not  resistance  
to anything. Informational society in generalis one of the variety of service techno-
logies.Going  on one  such  society  step  by  step,by Rozovi, is  modern  historical  stage’s  
originality.this is  society  where  most  of  all  is  developed combined  production  and  
means, also  difficult  and  various service  and plays  special  role  scientific  and  infor-
mational  guaranteeing. As area of regulaton informational spacel means subjects righ to 
informational actions. Infospare itself in global informational area may be connected to 

the informational space itself and other informational areas too. Informational space is 

discussed as informational-psychological compossition in informational progress. 
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 ნატო მახათაძე                                                                                                                   

წარმოადგინა პროფ. კარლო კოპალიანმა 

 

ახალი სოციალური მედია და რეალობა 
 

ინფორმაციული საზოგადოების 

ფორმირების აქტიური პროცესი მიმდი-

ნარეობს. ამ საზოგადოებისთვის კი დამა-

ხასიათებელია პირველ რიგში ინფორმა-

ციული და ტელეკომუნიკაციური ტექნო-

ლოგიების განვითარება, და მის პარალე-

ლურად სამოქალაქო საზოგადოების, 

ბიზნეს საზოგადოების, სახელმწიფო 

ინსტიტუტების, საზოგადო/საჯარო ორ-

განიზაციების მხრიდან მათი ინტენსი-

ური გამოყენება. იქმნება პროცესი, რო-

მელიც საშუალებას იძლევა, ზოგადად 

ამაღლდეს ცხოვრების ხარისხი, გან-

ვითარდეს საზოგადოების ეკონომიკური 

და სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრების 

სფერო, საინფორმაციო და ტელეკომუნი-

კაციური ტექნოლოგიების გამოყენების 

საფუძველზე სრულყოფილ იქნას სახელ-

მწიფო მმართველობის სისტემა. ინფორ-

მაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების 

ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება 

არის თანამედროვე ინფორმაციული და 

ტელეკომუნიკაციური ინფრასტრუქტუ-

რის ფორმირება, რომელიც უზრუნველ-

ჰყოფს მოსახლეობას ხარისხიანი ინფორ-

მაციის წვდომით. მიღწევებმა ახალ ტექ-

ნოლოგიურ სფეროში, რომელზეც დაფუ-

ძნებულია ინფორმაციული საზოგადო-

ების ფორმირება, გამოიწვია კომუნიკა-

ციის/კომუნიკაციური სახეცვლილება. 

განსაკუთრებული როლი ამ პროცესში 

ეკუთვნის ე.წ. ახალ სოციალურ მედიას, 

რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს  

კომუნიკაციის საშუალების ახალ, სპე-

ციფიკურ ინტერაქტიულ მხარეს,  და ის 

უკვე აქტიურად გამოიყენება მნიშვნე-

ლოვანი კომუნიკაციური არხის სახით. 

ბოლო ათი წლის მანძილზე სო-

ციალურ ინფორმაციული მედია საზო-

გადოების განუყოფელი ნაწილი გახდა. 

ურთიერთობა დიდწილად ინტერნეტ 

სივრცის  გამოყენებით ხდება.  როგორც  

ახალი მოვლენების უმრავლესობას, სო-

ციალურ მედიის ფენომენსაც, შეუძლებე-

ლია ამომწურავი განსაზღვრება და 

ზუსტი საზღვრები მოუძებნო.  დღეს 

მსოფლიოში რამდენიმე სამეცნიერო სკო-

ლაა, რომლებიც მუშაობენ სოციალური 

ქსელების და სოციალური მედიის კონ-

ცეპციებზე. წარმოდგენილ სტატიაში 

სოციალური მედიის შესახებ მთელ რიგ 

განსაზღვრებებს შევეხებით, რომელიც 

მსოფლიოს წამყვანმა მკვლევარებმა და 

სპეციალისტებმა შემოგვთავაზეს და ამ 

პროცესის მნიშვნელობას განვიხილავთ 

არსებული ვითარებიდან გამომდინარე. 

მაშ ასე, - რა არის სოციალური მედია? 

ახალი კომუნიკაციური საშუალებების 

მკვლევარი,   ჟურნალისტი პოლ გილინი,  

თავის გამოცემაში „The New influencers“ 

ახალ სოციალურ მედიას განსაზღვრავს, 

როგორც მნიშვნელოვან ტერმინს, რომე-

ლიც აერთიანებს განსხვავებულ on-line 

ტექნოლოგიებს ინტერნეტში, რაც  მომხ-

მარებელს ურთიერთქმედების, და ურ-

თიერთობის საშუალებას აძლევს. ამერი-

კელი ჟურნალისტი ჯერი დოილი შემ-

დეგ განსაზღვრებას გვთავაზობს - სო-

ციალური მედია ეს არის განსხვავებული, 

სხვადასხვა on-line ტექნოლოგიები, რო-

მელიც ადამიანებს აძლევს საშუალებას 

მარტივად იურთიერთოს ინტერნეტის 

საშუალებით, გაცვალოს რესურსები, ინ-

ფორმაცია, შთაბეჭდილებები და პერს-

პექტიული მოსაზრებები.  ინგლისელი 

PR სპეციალისტი სემ ბლეკი, ამტკიცებს, 

რომ სოციალური მედია უზრუნველ-

ჰყოფს დაინტერესებული პირების კომუ-

ნიკაციას, რაც ხელს უწყობს პროცესის 

მონაწილეთა ურთიერთქმედების გაძლი-

ერებას, დასტაბილურებას,  საუბარია 

კომპანიებზეც და მის მოხმარებელზეც.  

ზიგმუნდ ბაუმანი, პოლონელი სოციო-

ლოგი და ფილოსოფოსი თვლის, რომ 
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სოციალური მედია, არის ხაფანგი: - „სო-

ციალური მედია დიალოგს არ გვასწავ-

ლის, რადგან ის აზრთა სხვადასხვაობის 

თავიდან არიდებას ისე ადვილს ხდის... 

სოციალური მედია ძალიან სასარგებ-

ლოა, ის სიამოვნებას გვანიჭებს, მაგრამ 

ის ხაფანგია“. ინტერნეტ ენციკლოპედი-

აში    სოციალურ მედიას  განსაზღვრავენ 

როგორც  ინტერნეტსაშუალების მასიუ-

რი კომუნიკაციის სახეობას, რომელსაც 

ახასიათებს რიგი ტრადიციული სახეო-

ბებისგან  არსებითი განსხვავებულობა 

(Wikipedia), სოცილური მედია წარმოად-

გენს პირდაპირ საკომუნიკაციო არხებს, 

სადაც საზოგადოება ურთიერთქმედებს, 

აზიარებს შინაარსს, თანამშრომლობს და 

ინფორმირებულია (Watls.com). ინტერნე-

ტის საშუალებით წარმოდგენილი სოცი-

ალური ფორმები კომუნიკაციის ახალ ის-

ტორიულ სახეობებია. აქ, გზავნილის ში-

ნაარსის მწარმოებლები, მომხმარებელ-

თან შედიან ურთიერთობაში, რაც შემ-

დეგში იწვევს მის/მომხმარებლის ჩათრე-

ვას წარმოებაში და აუცილებლად პრო-

ვოცირებს შემდეგ ქმედებას, შემდეგ ნა-

ბიჯს; შედეგად, იწყება ჯაჭვური პროცე-

სი, იტვირთება შიგთავსი, მას ეცნობა 

მომხმარებელი, ყოველი მკითხველი ავ-

ტორის ფუნქციებს და როლს ითავსებს 

და მოქმედებს, როგორც კომენტატორი, 

ფოტოკორესპონდენტი, ან მოცემული 

სამსახურის/სერვისის  რედაქტორი. 

როდესაც ვსაუბრობთ ახალი  სოცია-

ლური მედიის არსზე, უნდა აღინიშნოს, 

რომ საუბარი არსებითად მიდის,  პლანე-

ტარულად მნიშვნელოვანი ქმედებების 

პირველად, დაწყებით ეტაპზე, რომელიც 

ხორციელდება ელექტროკომუნიკაციის 

ტექნოლოგიების ერთიანობის  მიზანმი-

მართული განვითარების გზით. დღეს,  

ეს გზა მილიარდობით ადამიანს საშუა-

ლებას აძლევს მიაღწიოს სხვადასხვა მი-

ზნებს. კავშირი მყარდება ელექტრონის 

სიჩქარით. და რა ხდება ამ დროს?  ელექ-

ტრონული ურთიერთობის მონაწილეებს 

შეუძლიათ ცოდნის, გამოცდილების, აზ-

რის, ვიდეომასალის, ფოტოგრაფიების, 

მუსიკის და ა.შ. გაზიარება, კონტაქტების 

დამყარება და რაც მთავარია განვითა-

რება და თვითგანვითარება. საინტერე-

სოა ამ თვალსაზრისით ანდრეას კაპლა-

ნის და მაიქელ ჰენლაინის მოსაზრება; 

ჟურნალში „Systems and Information Tech-

nology“ ავტორები კომუნიკაციის სო-

ციალურ საშუალებებს განსაზღვრავენ, 

როგორც ინტერნეტ ჯგუფს, ბმულს WEB 

2.0-ს ამა თუ იმ იდეოლოგიურ და 

ტექნოლოგიურ ბაზაზე, რომელიც ურ-

თიერთობის მონაწილეებს საშუალებას 

აძლევს, სოციალური ქსელის გაცვლის 

პროცესში შექმნან შინაარსი-შიგთავსი 

ე.წ. User-generated content-ით. ამასთან 

ერთად, უნდა აღინიშნოს, რომ კომუნი-

კაციის სოციალური საშუალებები შეგვი-

ძლია განვიხილოთ თავისი კოლოსალუ-

რი მმართველობისა და პოტენციალის 

გათვალისწინებით, როგორც  ძალაუფ-

ლების კონცენტრაციის პრინციპულად 

სრულიად ახალი საშუალება. ამ ძალა-

უფლების ზეგავლენისთვის წინააღმდე-

გობის გაწევა, თავისთავად შესაბამის ძა-

ლისხმევას მოითხოვს. საინტერესოა, შემ-

დეგი ფაქტი, ნაწილი მეცნიერებისა 

თვლიან, რომ მასიური კომუნიკაციის 

ტრადიციული საშუალებებისგან განსხ-

ვავებით, რომელიც ინსტიტუციონალი-

ზებულ ავტორიტეტს ეხება, სოციალური 

საშუალებები  გარკვეული საზოგადოე-

ბის გრძნობებზე აპელირებს. ამგვარი კო-

მუნიკაციის ყველაზე ეფექტურ ინსტრუ-

მენტს on-line რესურსი წარმოადგენს, 

რომელიც საშუალებას იძლევა, მომხმა-

რებელმა არა მარტო მონახოს/ნახოს ინ-

ფორმაცია (საინტერესო/ინტერესის სფე-

როს)  მოვლენაზე, არამედ  საზოგადო 

მნიშვნელოვანი პრობლემების განხილ-

ვაში მიიღოს მონაწილეობა, შექმნას სხვა-

დასხვა საზოგადოებები და დამოუკი-

დებლად დაამატოს ინფორმაცია (ორგა-

ნიზაციის) მოღვაწეობასთან დაკავშირე-

ბით (მაგ.: აუდიო, ვიდეო, ფოტო).  ასეთი 

რესურსი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ ახა-

სიათებს ახალი სოციალური მედიის  

WEB 2.0 სერვისებს. საინტერესოა კიდევ 

ერთი კონკრეტული მაგალითი; ამერიკე-

ლი მკვლევარის შონ კარტონი  (Sean Kar-

ton),  თავის ბლოგში  ასე განსაზღვრავს 

სოციალურ მედიას - სიტყვა „სოციალუ-

რი“ ნიშნავს კომუნიკაციას, ადამიანები 

ურთიერთობენ ერთმანეთში, „მედია“ ეს 

არის ტექნიკები, რომლის საშუალებითაც 

ინფორმაციას გადასცემენ, ანუ ეს არის 
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ტექნიკური გზა, რომელიც ეხმარება 

ადამიანებს ინფორმაციის მიღებაში და 

ურთიერთობაში. თუ ამ ლოგიკას მივყვე-

ბით, მაშინ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ადა-

მიანმა დიდი ხნის წინ დაიწყო სოცია-

ლური მედიის ქსელების გამოყენება,  

თანამედროვე კომპიუტერულმა ტექნო-

ლოგიებმა კი სიტყვათშეთანხმებას „სო-

ციალური მედია“ ახალი მნიშვნელობა 

შესძინეს. კარტონის აზრით სოციალური 

მედიის ისტორიას საფოსტო მომსახურე-

ბის გამოჩენამდე მივყავართ (შემდეგ მო-

დის ტელეგრაფი, რადიო, ტელეფონი, ამ 

გამოგონებების შემდეგ მხოლოდ ტექნი-

კური სტრუქტურა იცვლება).   ყველაზე 

დიდი ცვლილება თავისთავად კომპიუ-

ტერული ტექნიკის და ინტერნეტის შექმ-

ნამ განაპირობა; ისტორიული ქრონოლო-

გია კი ასე შეგვიძლია წარმოვადგინოთ:  

1966 წელს პირველი ელექტრონული 

წერილი გაიგზავნა, 1978 წელს პირველი 

ელექტრონული დაფა შეიქმნა, ელექტ-

რონული დაფების შემდეგ გაჩნდა on-line 

სერვისები, CompuServe და Prodigy, ეს 

იყო ინტერნეტის  პირველი მცდელობა. 

1995 წელს აფუნქციონირდა Yahoo, 1999 

წელს გაჩნდა Blogger, შემდეგ Wikipedia 

(2001), MySpace (2003), შემდეგ Flickr, Fa-

cebook (2004), Twitter (2006) და  Youtube 

(2005), WhatsApp (2009) Instagramm 

(2010), Snapchat (2011) და ა.შ. თავის 

ბლოგში ამერიკელი მწერალი რონ ჯონ-

სი, სოციალური ქსელის მედიას 4 ჯგუ-

ფად ყოფს: 1. ეს არის სოციალური სიახ-

ლე - ამ სივრცეში,   ვგებულობთ სიახლეს 

და კომენტირების საშუალება გვაქვს. (მა-

გალითად Digg.com, Newsvine.com, am-

bebi.ge)  2.  ეს არის სოციალური გაცვლა, 

ამ მედია ქსელის საშუალებით, ჩვენ 

ვქმნით, ვტვირთავთ და რაც მთავარია  

ვიდეო და ფოტო მასალის გაცვლას ვა-

ხერხებთ (Flickr, Youtube) 3. სოციალური 

ქსელები - ეს ადამიანებს შორის ურთი-

ერთობის საშუალებაა. (facebook.com, My-

space. com და ა.შ.) 4. სოციალური სანიშ-

ნეები (bookmarks). ეს სისტემა მომხმა-

რებელს საშუალებას აძლევს  შეინახოს 

ინტერნეტმონაცემები, და ამ სანიშნეე-

ბით ისარგებლონ ნებისმიერ ადგილას, 

ნებისმიერ ლოკაციაზე. (Blogmarks.net, 

Diigo.com). ჯგუფების გარდა, მეცნიერე-

ბი გამოყოფენ  სოციალური მედიის სა-

ხეობებს: ინტერნეტ-საზოგადოება, ბლო-

გები, ვირტუალური თამაშები, სოცია-

ლური ქსელები, ერთობლივი კონტექს-

ტის შექმნელი საზოგადოება, ერთობლი-

ვი პროექტები, გეოსოციალური სერვი-

ზები. სოციალური მედიის განსაკუთრე-

ბულობაზე საუბრისას შემდეგ პუნქტებს 

ვხვდებით: ინფორმაციასთან ხელმისაწვ-

დომობა, კერძო სივრცის მინიმიზაცია, 

ოპერატიულობა (რეალურ დროში რეა-

გირება).  წიგნის „სოციალური მედიის 

ბიბლია“ ავტორები ლონ საფკო და დე-

ვიდ ბრეიკი, თავიანთ ნაშრომში, სოცია-

ლური ქსელური მედიის ეკოსისტემის 

ცნებას  განსაზღვრავენ,  ისინი თვლიან 

რომ ეს ეკობიოლოგიური სისტემაა, რო-

მელიც წარმოადგენს ურთიერთქმედება-

ში მყოფ, ცოცხალი ორგანიზმების 

რთულ ასოციაციას, სადაც  ორგანიზმის 

თითოეული ერთეულები და ორგანი-

ზმის კოლექტიური პოპულაციები, წა-

რადგენენ თავს როგორც ერთ-ერთ კომ-

პონენტს. 

 სოციალურ მედიის ფუნქცია და 

ტიპები უკვე განვიხილეთ. არსებული 

მონაცემებიდან გამომდინარე, ჩნდება  

კითხვა, რომელზეც პასუხის ცოდნა მეტ 

კონკრეტიზაციას მოიტანს წარმოდგე-

ნილ საკითხთან დაკავშირებით: რამდე-

ნად ვართ დამოკიდებულნი სოციალურ 

მედიაზე? ეს დამოკიდებულება აშკარაა 

და დიდი; განვიხილოთ მარტივი და 

თვალსაჩინო მაგალითი - ემოციური 

თვალსაზრისით, „ლაიქი“, ფეისბუქ 

გვერდზე მიღებული მოწონება - ინფორ-

მაციის ავტორის ქმედების საზოგადო 

აღიარება, მომენტალურ კმაყოფილებას 

ანიჭებს მას. და სწორედ ეს მოწონებები 

აძლევენ ფეისბუქს იმის საშუალებას, 

რომ უფრო მკაფიოდ გამოიხატოს ავტო-

რის მენტალური სტრუქტურა. ნირ ეია-

ლი, სტენფორდის ბიზნეს სკოლის მას-

წავლებელი, Forbes-ის, Times-ის და  Har-

vard Business School-ის სტატიების ავტო-

რი,   იკვლევს რა სოციალური ქსელების  

ზემოქმედების საკითხს უნარ-ჩვევებზე,  

აღნიშნავს, რომ: „გამოყენებული ტექნო-

ლოგიები დამოკიდებულ თუ არა, იძუ-

ლებით ხასიათს იძენენ, ეს არის იმპულ-

სი შემოწმდეს გზავნილი, (გზავნილის 
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მიღების ნიშანის დაფიქსირების შედე-

გად), ეს არის სურვილი რამდენი წამით 

მაინც ვესტუმროთ YOUTUBE-ს, FACE-

BOOK-ს, TWITTER-ს და იგივე ერთ 

საათში მაინც გავიმეოროთ.“ ის აღნიშ-

ნავს, რომ არსებული სოციალური მედია 

და შიგთავსი,  დიზაინერების მიერ არის 

დაგეგმილი და შექმნილი,  შესაბამისად 

უარყოფითი ემოციები ამ სივრცეში წარ-

მოგვიდგება, როგორც „თრიგერები“, 

რომლებიც მუდმივად მოქმედებენ ადა-

მიანზე ანუ მოწყენილობის გრძნობა, 

მარტოობა, იმედგაცრუება, დაბნეულობა, 

გაუბედავობა, გადაუწყვეტელობა, არც 

თუ ისე იშვიათად,  მსუბუქ ტკივილს  ან 

გაღიზიანებას იწვევს ადამიანებში, რასაც 

ხშირად წამიერი და უაზრო (არალოგი-

კურ) ქმედება მოჰყვება, შედეგად ნეგა-

ტიურ შეგრძნება მცირდება. შემსუბუქება 

იწვევს დამოკიდებულებას და ჩვევას. 

ფსიქოლოგი ჯინ ტვენჯი, სოციალურ მე-

დიასთან მიმართებაში დაკარგულ თაო-

ბაზე საუბრობს, (1995-2012 წელს დაბა-

დებულ თაობას გულისხმობს). მისი აზ-

რით, მათ მარტოობის და დეპრესიულო-

ბის მონაცემები იმდენად  მაღალი აქვთ, 

რამდენადაც ცხოვრებით კმაყოფილების 

და ბედნიერების კრიტერიუმები აქვთ 

დაბალი; ზემოხსენებული თაობის წარ-

მომადგენლებში,  მცირდება, მეგობრებ-

თან პირადად შეხვედრის სურვილი. 

ტვენჯისეული კრიტერიუმით, მონაცე-

მის, დამოკიდებულების და უნარ-ჩვევე-

ბის მარჯა  შეესაბამება იმ დროს, რომელ-

საც ადამიანები ატარებენ ონლაინ სოცია-

ლურ მედიაში და თამაშებში.  სოციალუ-

რი ქსელები, არსებითად, ადამიანის 

გრძნობების მართვის ტექნიკური მცდე-

ლობაა, თუმცა ყოველივე ისე ხდება, რომ 

ადამიანი არ კარგავს კავშირს ტექნიზი-

რებულ „მე“-სთან. შედეგად კი, რაც უფ-

რო დიდხანს იმყოფება სოცმედიის მო-

მხმარებელი ონლაინში, მით მეტად იცვ-

ლება მისი „მე“.  კიდევ ერთი მაგალითი, 

თუ რამდენად ვართ დამოკიდებულნი 

სოციალურ მედიაზე - სოციალურ მედი-

აში მოწოდებული შინაარსი და კონტენ-

ტი მრავალფეროვანია, და საინტერესოა. 

ამ მიმართულებით კიდევ ერთი საკი-

თხის ხაზგასმაა საჭირო, სოციალურ მე-

დიაში მოწოდებული ინფორმაცია რამ-

დენად შეესაბამება სინამდვილეს.  გავიხ-

სენოთ, რომ თანამედროვე სამყაროში 

საინფორმაციო ნამდვილობის, საიმედო-

ობის  მარჯა   დაწეულია.   ლექსიკონებ-

ში ახალი განსაზღვრება გაჩნდა - „ფეიკ 

სიახლეები“ „Fake news“,  და მას ახსნა 

ასეთი აქვს: “ფეიკ სიახლეები- ეს არის 

ყალბი საინფორმაციო გზავნილები, რო-

მელსაც ხშირად სენსაციური ხასიათი 

აქვს, ფართოდ გავრცელებულია ონლაინ 

სისტემაში და მიმართულია რეკლამის-

გან შემოსავლის მიღებაზე, პოლიტიკუ-

რი მოძრაობის, კომპანიების,  ოფიცია-

ლური პირის პოზიტიური ან ნეგატიური 

იმიჯის წარმოდგენის  ან/და  ზოგადად 

ზრდადი ტრაფიკის შედეგად“. სენსაცი-

ურობა იწვევს ინტერესს, ინტერესი კი 

ხშირ კომუნიკაციას. კომუნიკაცია იზრ-

დება საბოლოოდ, დამოკიდებულებაში.3 

ფაქტია, რომ დღეს, სოციალური მე-

დია აღარაა ტექსტური ბიზნესი კომ-

პანიებისთვის. ყოველდღიურად Facebo-

ok-ის, Instagram-ის და  Snapchat-ის მომხ-

მარებლები 3,2 მილიარდ ფოტოს აზია-

რებენ, რაც ვიზუალური კონტენტის ტენ-

დენციას აჩენს ამ სივრცეში. სოციალურ 

მედიაში Einstein Vision for Social Studio-ს 

დახმარებით კომპანიებს გაუჩნდათ მეტი 

საშუალება მოიძიონ ისეთი გამოსახუ-

ლება, რომელიც მათთან კავშირშია. Sa-

lesforce-ის  ეს პროდუქტი  იყენებს Einste-

in Image Classification-ის ხელოვნური ინ-

ტელექტის ალგორითმებს, რომელიც 

ამოიცნობს გამოსახულებას, ვიზუალუ-

რი ძიების  დახმარებით კომპანიისა  და 

პროდუქტის იდენტიფიკაციის მიზნით. 

შესაბამისად, ხელოვნური ინტელექტის 

კომპანიებს გაუმარტივდებათ ვიზუალუ-

რი მონაცემების ძიება ტექსტური მონა-

ცემების გარეშეც. მეცნიერები მნიშვნე-

ლოვან ადგილს ანიჭებენ Mobile-first 

სტრატეგიას, ხოლო შემოსული მარკე-

ტინგის გაერთიანებული ძალები, ზემო-

აღწერილი სტრატეგიით ბიზნესს ახალ 

საფეხურზე გაიყვანს. საბოლოოდ, შეიძ-

ლება ითქვას, რომ სოციალური მედიის 

ლანდშაფტი დიდ ცვლილებებს განიც-

დის (2018 წელს).   

         მაშასადამე, განვაზოგადებთ რა მო-

საზრებებს, განხილვებს, მივდივართ 

დასკვნამდე, რომ ახალი სოციალური 
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მედია - ეს არის ინტერაქტიული ციფრუ-

ლი საშუალებები, რომელსაც მოაქვს 

ინფორმაცია, კომუნიკაციის საშუალება 

და სადაც მთავარი კომუნიკატიური წყა-

რო არის ინტერნეტი. ამ კონტექსტში 

ახალ სოციალურ მედიას ეკუთვნის სო-

ციალური ქსელები, ბლოგები, ვებგვერ-

დები, „პოდქასტინგი“, ინტერნეტფორუ-

მი, Wiki,  „ვიდეოჰოსტინგი“, ბეჭდური, 

on-line და მობილური პროდუქტი.  ახა-

ლი სოციალური მედია ეს არის  ასევე, 

ისეთი ინტერაქტიული მოედნები, სადაც 

ურთიერთობა და მომხმარებელთა შო-

რის მასალის, შიგთავსის გაზიარება ხდე-

ბა, როგორც ფორუმებზე, ასევე „ფოტო-

ჰოსტინგებზე“ და სხვა მხატვრულ პლა-

ტფორმაზე. აშკარა მიღწევაა ისიც, რომ 

ტელეკომუნიკაციის პროცესში კომპიუ-

ტერული ტექნოლოგიების განუსაზღვ-

რელი გაფართოება და ისეთი საინფორ-

მაციო ქსელის შექმნა, როგორიც ინტერ-

ნეტია, გლობალიზაციის პროცესის სტი-

მულირებას ახდენს და შესაბამისად ნე-

ბისმიერი მანძილის გადალახვა მარტი-

ვად და მოკლე დროშია შესაძლებელი. 

ინტერაქტიულობა ეს არის თანამედროვე 

საზოგადოების განვითარების მთავარი 

შემადგენელი მახასიათებელი. ეს არის 

მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს 

სიჩქარეს - ერთ მომხმარებელს  რამდე-

ნად სწრაფად და მოსახერხებლად შეუძ-

ლია გავიდეს კავშირზე და გაცვალოს 

მოსაზრებები სხვა მომხმარებელთან. 

სიჩქარე/ოპერატიულობა კი დღეს ყვე-

ლაფერზე მეტად ფასობს. 

 
ნატო მახათაძე 

ახალი სოციალური მედია და რეალობა 
 

რეზიუმე 
 

როგორც აღნიშნავენ ცნობილი მეცნიერები დ.მაკვეილი, მ. მაკლუენი ,,ადამიანი, 

მისი ყოფითი, ყოველდღიური ცხოვრება უფრო მეტად მასურ კომუნიკაციაზეა დამო-

კიდებული, რომელიც მისთვის, თავის მხრივ,  „მეორე რეალობას“, „სუბიექტურ რეა-

ლობას“ ქმნის, რომლის ზეგავლენა ადამიანზე, ობიექტური რეალობის ზეგავლენაზე 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია. მასური კომუნიკაცია ახალი სოციალური მედიის უმნი-

შვნელოვანესი პლატფომაა. სტატიაში განხილულია ახალი სოციალური მედიის არსი, 

მისი ფუნქციები, ზეგავლენა, ასევე სოციალური ურთიერთქმედების პროცესი, ურ-

თიერთდამოკიდებულების ფორმები ამ სივრცეში, რომელსაც ადამიანი დღეს ტექნო-

ლოგიის განვითარების რეჟიმში  განიცდის. 

 

 

NATO MAKHATADZE 

NEW SOCIAL MEDIA AND REALITY 

 

Summary 

 

As famous scientists Denis McQuail, Marshall McLuhan mark, the human, his everyday 

life is become more dependent on the mass communication process, which for him, in turn, 

creates "another reality", "subjective reality". This reality’s impact on the people is no less 

important,  that than of the objective reality. The mass communication is the most important 

new social media platforms. The article discuss the essence of the social media, its functions, 

effects, also the process of the social interactions, interdependence forms in this space, which 

the people are suffering during the technology development mode. 
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ვეფხვია ბაძაღუა 

წარმოადგინა პროფ. ირაკლი გელენავამ 
 

აფხაზეთში შეიარაღებული დაპირისპირების 

ზოგიერთი ასპექტი 
 

ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული 

კონფლიქტის დასაწყისად უნდა ჩაითვა-

ლოს 1989 წლის 15-16 ივლისის აფხაზე-

თის მოვლენები. წარმოჩენილია, რომ 

კონფლიქტს გადამწყვეტი ბიძგი მისცა 

საქართველოს მინისტრთა საბჭოს 1989 

წლის 14 მაისის დადგენილებამ, რომლის 

მიხედვით მოხდა აფხაზეთის უნივერსი-

ტეტიდან ქართული სექტორის გამოყოფა 

და მის ბაზაზე თბილისის უნივერსი-

ტეტის სოხუმის ფილიალის შექმნა, შეია-

რაღებულ კონფლიქტს მოჰყვა მსხვერპ-

ლი, თუმცა საბჭოთა რეჟიმმა მაშინ მოა-

ხერხა სისხლიანი კონფლიქტის შეჩერება, 

რასაც ვერ ვიტყვით მომდევნო პერიოდ-

ზე. ეს კონფლიქტი შეიძლება ჩაითვა-

ლოთ საბჭოთა ხელისუფლების სპეცსამ-

სახურების მხრიდან „გენერალურ რეპე-

ტიციად“, სამომავლოდ დაგეგმილი ქარ-

თულ-აფხაზური ფართომასშტაბიანი სა-

ომარი დაპირისპირებისათვის, რომლის 

მიზანი სულისმღაფავი საბჭოთა იმპერი-

ის არსებობის გახანგრძლივება იყო.  

1991 წლის 9 აპრილს, 31 მარტის რე-

ფერენდუმის საფუძველზე, საქართვე-

ლოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო დამოუკი-

დებლობის აღდგენის აქტი [1. 343].  

1991 წლის 8 დეკემბერს მსოფლიოს 

ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა 

მოხდა: არსებობა შეწყვიტა სახელმწი-

ფომ: საბჭოთა სოციალისტური რესპუბ-

ლიკების კავშირმა [2. 2]. 

თუმცა ამ მოვლენას აფხაზეთში წინ 

უძღოდა, რუსული სპეცსამსახურების მი-

ერ დაგეგმილი და აფხაზი სეპარატისტე-

ბის ხელით განხორციელებული მთელი 

რიგი პროვოკაციული ქმედებები, რო-

მელთა შორის აღვნიშნავთ ერთ-ერთს _ 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე სახმელეთო გზებზე გამა-

ვალი ტვირთების ძარცვას. სწორედ ამ 

მიზეზით, 1992 წლის 10 აგვისტოს საქარ-

თველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბ-

ჭოს პრეზიდიუმმა დაადგინა შემდეგი: 

„საქართველის რესპუბლიკის სახელმწი-

ფო საბჭოს დებულებების მე-13 მუხლის 

მეორე პუნქტის საფუძველზე, საქართვე-

ლოს რესპუბლიკის რკინიგზის ტრანსპო-

რტზე 1992 წლის 15 აგვისტოდან შემო-

ღებულ იქნეს საგანგებო წესები ერთი 

თვის ვადით“. 

1992 წლის 14 აგვისტოს, რკინიგზის 

ტრანსპორტზე საგანგებო წესების შემო-

ღების  შესახებ სახელმწიფო საბჭოს 1992 

წლის 10 აგვისტოს დადგენილების, სა-

ქართველოს სახელმწიფო საბჭოს პრეზი-

დიუმის (ე. შევარდნაძე, ჯ. იოსელიანი, 

თ. სიგუა, თ. კიტოვანი, ვ. გოგუაძე) 1992 

წლის 11 აგვისტოს გადაწყვეტილების სა-

ფუძველზე და თავდაცვის სამინისტროს 

გენერალური შტაბის ოპერატიული დე-

პარტამენტის მიერ მომზადებული სპე-

ციალური გეგმის (კოდური სახელწოდე-

ბით „მახვილი“) თანახმად, საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების ნაწილები გადა-

ადგილდნენ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. შეზღუ-

დული კონტიგენტის ჯავშანკოლონას, 

აფხაზი ბოევიკებისაგან შემდგარმა ჯგუ-

ფმა ცეცხლი გაუხსნა ოჩამჩირის რაიონის 

სოფ. ოხურეისთან, რასაც მოჰყვა პირვე-

ლი მსხვერპლი. სერიოზული ბრძოლა გა-

იმართა გულრიფშის რაიონის დაბა აგუ-

ძერასთან, სადაც ე.წ. „აფხაზეთის შინა-

განი ჯარის განსაკუთრებული პოლკის“ 

ბატალიონმა გარკვეული წინააღმდეგობა 

გაუწია ქართულ ჯარს და ერთი ჯავშან-

მანქანა ააფეთქა. შეტაკება მოხდა ასევე 

გულრიფშის რაიონის სოფელ მაჭარას-

თან, სადაც დაიჭრა ერთი ქართველი და 

დაიღუპა ერთი აფხაზი. „ჩასაფრებულმა 

აფხაზმა „ბოევიკებმა“ ააფეთქეს დისლო-

კაციის ადგილისაკენ (ალკკ XV ყრილო-

ბის სახელობის ტურბაზა) მიმავალი ს. 
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ახალაიას რაზმის ქვეითთა ჯავშანმან-

ქანა. რუსეთის ცენტრალური ტელევიზი-

ის წარმომადგენლებმა _ ჟურნალისტებმა  

უმოკლეს დროში მსოფლიოს ამცნეს, რომ 

„ქართული არმია ტანკებით შეიჭრა აფხა-

ზეთში და მოახდინა მისი ოკუპაცია“. 

სისხლისღვრისა და შემდგომი გართუ-

ლებების თავიდან აცილების მიზნით 

ქართული შენაერთები ქალაქის შემოგა-

რენში დაბანაკდნენ. აფხაზეთის უმაღლე-

სი საბჭოს პრეზიდიუმმა, ფაქტობრივად 

ვ. არძინბამ, ერთპიროვნულად მიიღო შე-

საბამისი გადაწყვეტილება და მობილი-

ზაცია გამოაცხადა [3. 6].  

შეიარაღებულმა აფხაზმა... „ბოევი-

კებმა“ ...დაიკავეს ქალაქის სტრატეგიუ-

ლი პუნქტები“. ასე გაჩაღდა ომი ქართვე-

ლებსა და აფხაზებს შორის, რამაც ორივე 

მხარეს მოუტანა გამოუსწორებელი ტრა-

გიკული შედეგები.   

ომის დაწყების მიზეზთა შორის  ყუ-

რადღებას იმსახურებს რამდენიმე  ფაქ-

ტი, მათგან ჩვენი აზრით, პირველი და 

უმთავრესი, რომელის ამ ტრაგიკულ მოვ-

ლენას წინ უძღოდა გახლავთ, საქართვე-

ლოს კანონიერი ხელისუფლების დამხო-

ბა პუტჩისტთა მიერ. მეორე, პრეზიდენტ 

ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერი კონ-

სტიტუციონალისტური მოძრაობის პო-

ლიტიკური და ფიზიკური ლიკვიდაცია, 

რომლის ძირითადი ცენტრები მაშინ 

სწორედ აფხაზეთში იყო. შემდგომში, 

როგორც ცნობილია კონფლიქტის დინა-

მიკამ სულ სხვა მიმართულება შეიძინა 

და მოწინააღმდეგე ძალები _ მართალია  

გარკვეული დროით _ რუსული  აგრესი-

ის წინააღმდეგ ერთიან ქართულ ფრონტ-

ში გააერთიანა [4. 353] მაგრამ უშედეგოდ. 

ომის მიზეზთა შორის ასევე საყურად-

ღებოა საქართველოს ხელისუფლების 

შიგნით არსებული  ელიტური კრიზისიც. 

ცნობილია, რომ საქართველოს სახელმწი-

ფოს საბჭოში არსებობდა ღია თუ ფა-

რული დაპირისპირება ე. შევარდნაძის 

პარტოკრატიულ-ნომენკლატურულ, ჯ. 

იოსელიანის პარამილიტარულ და სი-

გუა-კიტოვანის ულტრარადიკალურ 

კლანებს შორის. ამ შიდაელიტურ დაპი-

რისპირებაში ე. შევარდნაძის სამოქალაქო 

სექტორი ფაქტობრივად ვერ აკონტრო-

ლებდა კიტოვან-იოსელიანის სამხედრო 

ბლოკს და შესაბამისად, ვერ ანეიტრა-

ლებდა ამ „ომის პარტიის“ მილიტარის-

ტულ ინიციატივებს, მათ შორის აფხა-

ზეთში ჯარის შეყვანის გეგმებს [4.  353].     

ვიზიარებთ აზრს, რომ  აფხაზეთში 

სამხედრო ნაწილების შეყვანისას საქართ-

ველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას 

მართებდა მეტი სიფრთხილის გამოჩენა, 

რათა აფხაზ განკერძოების მომხრე ძა-

ლებს არ მისცემოდა საბაბი პროვოკაციი-

სათვის. სახელმწიფოს მეთაური დასჯერ-

და მხოლოდ სატელეფონო საუბრებს ვ. 

არძინბასთან. მაშინ, როდესაც ავტონო-

მიურ რესპუბლიკაში არსებული ვითარე-

ბის გათვალისწინებით ე. შევარდნაძე 

თვითონ უნდა ჩასულიყო სოხუმში, პი-

რადად შეხვედროდა სეპარატისტების 

ლიდერს და როგორც ავტონომიური რეს-

პუბლიკის პირველი პირისაგან, ოფიცია-

ლურად უნდა მიეღო თანხმობა (წერი-

ლობით დამოწმებული) საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების კონტიგენტის 

შეყვანაზე აფხაზეთის ტერიტორიაზე [5. 

68-369].  

ამით, შეიძლება თავიდან ყოფილი-

ყო აცილებული არსებული გაუგებრობა. 

ვერ გავიზიარებთ აზრს, რომ ე. შევარდ-

ნაძეს უმტყუნა პოლიტიკურმა ალღომ და 

მან, როგორც ჩანს, ვერ გაბედა, გადაედგა 

იმ დროისთვის რამდენიმე სარისკო ნა-

ბიჯი [5. 368-369].   

ჩვენი აზრით პირიქით,  სწორედ სა-

რისკო ნაბიჯი გადადგა როდესაც ვ. არ-

ძინბასთან მხოლოდ სატელეფონო საუბ-

რებს დასჯერდა და ამის შემდეგ, 1992 

წლის 14 აგვისტოს ვითომ სატრანსპორ-

ტო მაგისტრალის დაცვის მიზნით, აფხა-

ზეთში შეიყვანა ქართული პოლიცია და 

ჯარი. სამხედრო მინისტრი, ჯარის სარ-

დალი თ. კიტოვანი, მკაცრად იყო გაფრ-

თხილებული, რომ ჯარი არ უნდა და-

ბანაკებულიყო ქალაქებში, არამედ გან-

ლაგებულიყო  მხოლოდ  სამაგისტრალო  

კვანძებზე. თ. კიტოვანმა არ შეასრულა ეს 

მითითება, რაც საბაბად  გამოიყენეს აფ-

ხაზეთის შეიარაღებულმა ძალებმა და 

სროლა აუტეხეს ქართულ  ჯარს, რომელ-

მაც სროლითვე უპასუხა [6. 157-158].  

ჩვენი აზრით, საქართველოს მთა-

ვრობის მხრიდან ქართული პოლიციისა 

და ჯარის აფხაზეთის ავტონომიურ რეს-
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პუბლიკაში შეყვანა წინდაუხედავი ნაბი-

ჯი და დიდი შეცდომა იყო. აფხაზურმა 

მხარემ ეს ქმედება თვითაღიარებული 

რესპუბლიკის სუვერენიტეტის დარღვე-

ვად შეაფასა და 18-დან 40 წლამდე ასაკის 

ზრდასრული მოსახლეობის სამხედრო 

მობილიზაცია გამოაცხადა [6. 105]. 

ვ. არძინბას ბრძანებაში წერია: „შინა-

განი ჯარის პოლკის მეთაურმა ბაზაზე 

ჩამოაყალიბოს ხუთი ათასეული, თითოე-

ულში 500 კაცის ოდენობით“ [8]. 

აფხაზეთის ომის ძირითად ფაქტორს 

წარმოადგენდა მასში რუსეთის ფედერა-

ციის მონაწილეობა, თანაც მონაწილეობა 

არა დისტანციურ-მინიმალური ფორმა-

ტით, ან კიდევ პროაფხაზური დაინტერე-

სებული მხარის სტატუსით, არამედ უშუ-

ალო მეომარი მხარის ფორმით. სწორედ 

ამ მომენტმა განსაზღვრა რიგ მკვლევარ-

თა აზრით, აფხაზეთის კონფლიქტის დე-

ტერმინაცია: რუსეთ-საქართველოს ომად. 

აფხაზეთის ომში რუსეთის უშუალო მო-

ნაწილეობა ორი ძირითადი, სამხედრო-

სტრატეგიული და პოლიტიკურ-დიპლო-

მატიური მიმართულებით წარიმართა. 

სამხედრო-სტრატეგიულ სფეროში რუსე-

თის მონაწილეობა შეიძლება წარმოვაჩი-

ნოთ შემდეგი სფეროებით: პირველი _ 

საომარ მოქმედებებში მონაწილეობდნენ 

რუსეთის შეიარაღებული ძალების რეგუ-

ლარული ნაწილები, მეორე: ისინი შეია-

რაღებითა თუ სხვა საჭირო რესურსით 

ამარაგებდნენ სეპარატისტებს. მესამე: სა-

ინფორმაციო მხარდაჭერა.  

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბ-

ლიკის ტერიტორიაზე რუსეთ-საქართვე-

ლოს ომში საქართველოს დამარცხებას, 

შეიარაღებული ძალებისა და ქართული 

მოსახლეობის მიერ ავტონომიური რეს-

პუბლიკის ტერიტორიის დატოვებას შე-

დეგად მოჰყვა აფხაზეთზე საქართველოს 

იურისდიქციის დროებით შეწყვეტა.    

აფხაზეთიდან საქართველოს შეიარა-

ღებული ძალების ევაკუაციისა და ადგი-

ლობრივი (ძირითადად ქართველი) მო-

სახლეობის იძულებით განდევნის შემ-

დეგ, რუსულ-აფხაზურ-სომხურმა,ჩრდი-

ლოეთ კავკასიელ და სხვა დაქირევებულ 

მებრძოლთა შენაერთებმა განახორციე-

ლეს ქართული მოსახლეობის მასობრივი 

მკვლელობები, წამებისა და ძალადობის 

ბარბაროსული აქტები, ქართველების 

კუთვნილი სახლებისა და სხვა უძრავ-

მოძრავი ქონების განადგურება-მიტაცე-

ბა. ყოველგვარი საერთაშორისო ნორმე-

ბისა და ელემენტარული ადამიანური 

პრინციპების უგულვებელყოფით მომხვ-

დურებმა ფიზიკურად გაანადგურეს აფ-

ხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდო-

მარე ჟ. შარტავა, ქ. სოხუმის მერი გ. გა-

ბესკირია, მრეწველობის მინისტრი რ. 

ეშბა, მთავრობის სხვა წევრები და მათი 

თანმხლები პირები. მათ მიერ ოკუპირე-

ბულ ტერიტორიაზე დაიწყო ქართული 

მოსახლეობის ტოტალური ეთნიკური 

წმენდისა და გენოციდის პოლიტიკის გა-

ტარება, რაც საერთაშორისო ჰუმანიტა-

რული სამართლის ნებისმიერ აქტში კვა-

ლიფიცირდება, როგორც სამხედრო და-

ნაშაული და დანაშაული ადამიანურობის 

წინააღმდეგ. შედეგად, მსხვერპლთა აბ-

სოლუტურ უმრავლესობას წარმოადგენ-

და მშვიდობიანი მოსახლეობა. შედეგად, 

ზოგიერთი მონაცემით, დაიღუპა 30 ათა-

სი ეთნიკური ქართველი, სხვადასხვა 

ეროვნების 300 ათასზე მეტი ადამიანი 

(უპირატესად ქართველობა) გახდა აფხა-

ზეთიდან ლტოლვილი და იძულებით 

გადაადგილებული პირი. ეს არის აფხა-

ზეთის ომის ყველაზე კატასტროფული 

შედეგი - რეგიონში ეთნო-დემოგრაფიუ-

ლი ბალანსის რადიკალური ტრანსფორ-

მაცია და საქართველოს სუვერენიტეტისა 

და ტერიტორიული უზენაესობის უზ-

რუნველყოფის მთავარი გარანტის _ 

ქართული ეთნიკური უმრავლესობის _ 

არარსებობა. ომმა სერიოზული ზარალი 

მიაყენა აფხაზი ეთნოსის გენოფონდსაც. 

დაუზუსტებელი სტატისტიკური მონა-

ცემებით, დაიღუპა ოთხი ათასამდე აფ-

ხაზი და 20 ათასზე მეტი ლტოლვილად 

იქცა [4. 364]. 

აფხაზეთ-საქართველოს ომის შედე-

გად, დღეისათვის აფხაზეთის ავტონომი-

ური რესპუბლიკის სახით, ოკუპირებუ-

ლია საქართველოს ისტორიული ტერი-

ტორია. გადაკეტილია სახმელეთო გზები, 

დღემდე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 

ირღვევა საერთაშორისოდ აღიარებული 

ადამიანის უფლებების ყველა ფორმა. 

ოკუპანტების მიერ დაარსდა 20-ზე მეტი 

სამხედრო ბაზა. ადილობრივი მოსახ-
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ლეობის დიდ ნაწილს უწევს ცხოვრება 

უკიდურეს გაჭირვებაში. ქართველებისა-

გან გამოთავისუფლებულ სახლებში ჩა-

სახლებულია სხვადასხვა ჯურის, ჩამოხ-

ვეწილები, შედეგად, აფხაზი აღმოჩნდა 

ერთერთი ეროვნულ უმცირესობთა შო-

რის. მმართველობა ძირითადად ხორცი-

ელდება რუსი ოკუპანტების მითითებით 

მათივე _ საოკუპაციო ინტერესების და-

საკმაყოფილებლად. 

ამრიგად, აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, რუსეთის 

სპეცსამსახურების მიერ პროვოცირებუ-

ლი ომი, რეალურად მიმართული იყო 

საქართველოს, ქართველი და აფხაზი 

ხალხის წინააღმდეგ, აფხაზეთის რეგიონ-

ზე სრული რუსული კონტროლის დამ-

ყარების მიზნით. 

 

ვეფხვია ბაძაღუა 
 

აფხაზეთში შეიარაღებული დაპირისპირების ზოგიერთი ასპექტი 
 

რეზიუმე 
 

ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის დასაწყისად უნდა ჩაითვალოს 

1989 წლის 15-16 ივლისის აფხაზეთის მოვლენები. თუმცა ამ მოვლენას აფხაზეთში წინ 

უძღოდა, რუსული სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი და აფხაზი სეპარატისტების 

ხელით განხორციელებული მთელი რიგი პროვოკაციული ქმედებები, რომელთა შო-

რის აღვნიშნავთ ერთ-ერთს - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

სახმელეთო გზებზე გამავალი ტვირთების ძარცვას.  

ომის დაწყების მიზეზთა შორის  ყურადღებას იმსახურებს  რამდენიმე  ფაქტი, 

მათგან ჩვენი აზრით, პირველი და უმთავრესი, რომელიც ამ ტრაგიკულ მოვლენას წინ 

უძღოდა  გახლავთ, საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების დამხობა პუტჩისტთა 

მიერ. მეორე, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერი კონსტიტუციონალის-

ტური მოძრაობის პოლიტიკური და ფიზიკური ლიკვიდაცია, რომლის ძირითადი 

ცენტრები მაშინ სწორედ აფხაზეთში იყო. აფხაზურმა მხარემ ეს ქმედება თვითაღი-

არებული რესპუბლიკის სუვერენიტეტის დარღვევად შეაფასა და 18-დან 40 წლამდე 

ასაკის ზრდასრული მოსახლეობის სამხედრო მობილიზაცია გამოაცხადა. 

აფხაზეთიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ევაკუაციისა და ადგილობ-

რივი (ძირითადად ქართველი) მოსახლეობის იძულებით განდევნის შემდეგ, რუსულ-

აფხაზურ-სომხურმა, ჩრდილოეთ კავკასიელ და სხვა დაქირავებულ მებრძოლთა შენა-

ერთებმა განახორციელეს ქართული მოსახლეობის მასობრივი მკვლელობები, წამებისა 

და ძალადობის ბარბაროსული აქტები, ქართველების კუთვნილი სახლებისა და სხვა 

უძრავ-მოძრავი ქონების განადგურება-მიტაცება. ყოველგვარი საერთაშორისო ნორმე-

ბისა და ელემენტარული ადამიანური პრინციპების უგულვებელყოფით მომხვდუ-

რებმა ფიზიკურად გაანადგურეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟ. 

შარტავა, ქ. სოხუმის მერი გ. გაბესკირია, მრეწველობის მინისტრი რ. ეშბა, მთავრობის 

სხვა წევრები და მათი თანმხლები პირები. გენოციდის მსხვერპლთა აბსოლუტურ 

უმრავლესობას წარმოადგენდა მშვიდობიანი მოსახლეობა. 

აფხაზეთ-საქართველოს ომის შედეგად, დღეისათვის აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის სახით, ოკუპირებულია საქართველოს ისტორიული ტერიტორია. გა-

დაკეტილია სახმელეთო გზები, დღემდე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ირღვევა საერ-

თაშორისოდ აღიარებული ადამიანის უფლებების ყველა ფორმა. ოკუპანტების მიერ 

დაარსდა 20-ზე მეტი სამხედრო ბაზა. ადილობრივი მოსახლეობის დიდ ნაწილს უწევს 

ცხოვრება უკიდურეს გაჭირვებაში. ქართველებისაგან გამოთავისუფლებულ სახლებში 

ჩასახლებულია სხვადასხვა ჯურის, ჩამოხვეწილები, შედეგად, აფხაზი აღმოჩნდა 

ერთერთი ეროვნულ უმცირესობთა შორის. მმართველობა ძირითადად ხორციელდება 

რუსი ოკუპანტების მითითებით მათივე - საოკუპაციო ინტერესების დასაკმაყოფილებ-

ლად. 



 

247 

VEPKHVIA BADZAGUA 
 

SOME ASPECTS OF ARMED CONFRONTATION IN ABKHAZIA 
 

Summary 
 

The events of Abkhazia, July 15-16, 1989, should be considered as the beginning of 
the Georgian-Abkhaz armed conflict. However, this incident was preceded by a number 
of provocative actions carried out by the Russian special services and by the Abkhaz 
separatists. We want to mention one of them, cargo robbery in the territory of the 
Autonomous Republic of Abkhazia. We want to review several facts, which are most 
important in this regard. The mentioned tragic war was  preceded by this tragic event, 
overthrowing Georgian legitimate government by the Putschists. The second fact is 
political and physical liquidation of the constitutionalist movement supporting President 
Zviad Gamsakhurdia. His main centers were located in Abkhazia. The Abkhazian side 
evaluated this action as a violation of the sovereignty of the republic and announced 
military mobilization of adult population aged 18 to 40. 

 After evacuation of the Georgian Armed Forces and the forced expulsion of the 
local (mainly Georgian) population from Abkhazia, Russian-Abkhazian-Armenian, North 
Caucasian and other dictatorial combatants carried out mass killings of Georgian 
population. They carried out  barbaric acts of torture and violence, the destruction of 
Georgians' houses and other immovable property. 

By neglecting all international norms and elementary human principles they killed 
the Chairman of the Council of Ministers of Abkhazia J. Shartava,  Mayor of Sokhumi G. 
Gabeskiria, Minister of Industry R. Eshba and other members of the government and 
their accompanying persons.   The absolute majority of the victims of the genocide was  
peaceful population. 

As a result of Abkhazia-Georgia war, the Abkhazian autonomous republic is occu-
pied. This was  historic territory of Georgia so the historic territory of Georgia is occupi-
ed. The land roads are blocked, and in the occupied territories. In Abkhazia all forms of 
internationally recognized human rights have been violated. The occupants have estab-
lished more than 20 military bases. Most part of the local population lives in extreme po-
verty. In the Georgians former houses there are settled people of different nationalities. 
As a result, Abkhazians became one of the national minorities. Governance is mainly 
carried out by Russian occupants aimed at satisfying  their occupational interests. 
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 KRISTINA LAZARIDI 

Presented by Tamar Gambashidze 
 

Aspects of Academic Staff Motivation 
 

Introduction 
Motivation is a very important com-

ponent of academic staff’s activities, and 
is one of the key success factors for a Hig-
her Education Institution (HEI). The fun-
ctions of academic staff go beyond tea-
ching, also including curriculum/syllabi 
preparation, involvement in different pro-
jects and scientific work. There is an ob-
vious necessity to investigate the current 
motivation stance, as it is directly influen-
ces work performance and effectiveness. If 
a lecturer assumes that their reward is not 
adequate, they may do their work care-
lessly, without interest. As Freud mentio-
ned, a job is an unpleasant necessity 
which provides survival. Therefore, ta-
king into account academic staff’s low sa-
lary and high workload, it is necessary to 
study their motivation factors, and based 
on this develop a model of motivation 
which will increase the efficiency of the 
academic personnel’s work.  

Literature Review 
The Concept of Motivation 
Well-known entrepreneur Lee Iacoc-

ca once said that if an organisation’s aim 
is to move forward and develop, mana-
gers should motivate their staff. Staff are a 
key resource of any organisation. A well-
qualified staff guarantees the sustainabi-
lity of an organisation and success in its 
activities.  

In general, motivation is an impulse 
to work. A good motivational model imp-
roves the working environment, increases 
the quality of the educational process, 
decreases staff turnover and increases 
staff creativity, activity and involvement. 
However, the development of an effective 
motivational model is a complex task, as 
people’s values and needs change over 
time.  

Motivation is one of the important 
functions of management. Unmotivated 
employees avoid responsibilities, and pro-
duce low quality results, while motivated 
employees are satisfied with their work, 

work with desire, love and pride, are pro-
ductive and are dedicated to their work 
and organisation. Let us examine the con-
cept of motivation from the management 
point of view. 

“The term motivation can be traced 
to the Latin word movere, which means 
“to move.” …..Motivation is a process that 
starts with a physiological or psycholo-
gical deficiency or need that activates a 
behavior or a drive that is aimed at a goal 
or incentive. Thus, the key to understan-
ding the process of motivation lies in the 
meaning of, and relationships among, 
needs, drives, and incentives (Luthans, 
1992). According to Mescon, Albert, and 
Khedouri, motivation is a process of sti-
mulating workers' activity towards the ac-
complishment of organisational goals and 
tasks (1997).  

At this point we need to emphasize 
the word 'stimulating'. Some managers 
equate  stimulus with motive. Motive is a 
reflection of a need. Motive calls for a par-
ticular action. However, stimulus is mere-
ly one of the tools of motivation.  Accor-
ding to Samoukina (2006) “motivation is 
an internal energy which is turning on 
person’s activity in life and at work”.  
“Motivation is the intention of achieving a 
goal, an ability to change behavior, that 
inner directing drive, leading to goal-
directed behavior towards the attaining 
goal” (Uzonna, 2013); “motivation is wan-
ting” (Baumeister, 2015). Based on the me-
ntioned explanation of the concept of mo-
tivation, we may conclude that motivation 
is necessary for productive job performan-
ce and that proper motivation results in 
the prosperity of both parties –staff and 
organisation.  

We need to emphasize that motiva-
tion will bring results only if a manager is 
aware of the staff’s desires, preferences 
and aspirations. However, the develop-
ment of a motivation model is a complex 
task, as motivation may have a dual in-
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fluence on staff: it can be both a motiva-
ting and demotivating influence. Only by 
knowing the dominant needs (or motivati-
on factors) of the staff can a manager can 
develop an effective model of motivation. 

Academic work is related to intelle-
ctual activity, and therefore cannot be mo-
tivated by monetary rewards alone (Dun-
kin, 2003; Mohanta, Kannan, & Thooya-
mani, 2006). According to Maslow’s hie-
rarchy of needs theory, individuals posi-
tioned at the highest levels of a hierarchy 
should also be motivated by non-mone-
tary means. Academic staff are motivated 
by interest in the teaching profession, 
realisation of their potential and spiritual 
calling.  

At this point we need to provide an 
explanation of the term 'academic staff'. 
The academic staff of a HEI consists of 
professors and assistants. Professors in-
clude associate and assistant professors, 
who conduct scientific research and edu-
cational processes. Assistants hold semi-
nars and conduct research within the fra-
mework of the current educational pro-
cess (“Law of the Higher Education of 
Georgia”, Article 33, 2004). 

Theories of Motivation 

Motivation in general is examined as 
an ideology of direction, which concerns 
the satisfaction of employees, needs for 
self-realisation, and the complex of rele-
vant tools in hands of the manager. We 
will discuss content and process theories 
of motivation. Content theories of motiva-
tion (Maslow’s hierarchy of needs, Herz-
berg’s two factor theory, McClelland’s 
acquired needs theory, Alderfer’s ERG 
theory) reveal motives and their priorities; 
they identify the needs which push 
employees to act in a specific manner. 
They answer the question “What moti-
vates employees?”, while process theories 
of motivation (Vroom’s expectancy theo-
ry, Adam’s equity theory, the Porter-Law-
ler model) focus on human behaviour and 
analyse how employees distribute effort 
to achieve goals. They explore “why and 
how motivation occurs” (Joy, 2016). 

Maslow’s Hierarchy of Needs: Mas-
low’s theory examines human needs (phy-
siological, safety, belonging and love, es-
teem needs and self-actualisation) which 

drive human behavior. Needs are arran-
ged in a strict hierarchical sequence, 
which means that each need is to be 
satisfied in turn, starting from the basic 
ones (physiological and then safety) and 
continuing to belonging and love, then 
esteem needs and finally self-actualisa-
tion. Maslow has shown that monetary re-
wards are not the only motivators for 
people, and other needs that could play 
the role of non-monetary motivator (like 
belonging and self esteem). 

Herzberg’s Two Factor Theory: This 
particular theory was originated with the 
goal of examining the influence of mone-
tary and non-monetary factors on human 
behaviour and motivation. Herzberg clas-
sified such factors into two categories: hy-
giene factors (company policies, pay and 
security, working conditions, interperso-
nal relations, supervisors) and motivators 
(achievement, recognition, responsibility, 
personal growth and work itself). On one 
hand the presence of adequate hygiene 
factors removes dissatisfaction, but does 
not motivate people. On the other, the 
presence of motivators promotes better 
job performance.  

McClelland‘s Acquired Needs Theo-
ry: McClelland developed three groups of 
human needs: for achievement, for affi-
liation and for power. These needs are top 
level needs.  

Alderfer’s ERG Theory: Alderfer pro-
posed the following types of human ne-
eds: existence, relatedness and growth . 
This model is very close to Maslow’s hie-
rarchy. Existence needs are related to Ma-
slow’s physiological and safety needs, re-
latedness needs are related to Maslow’s 
belonging and love, and growth needs are 
related to esteem needs and self-actuali-
sation. 

Content theories are similar, in that 
they reveal human needs and try to deter-
mine what motivates human behaviour. 
Process theories meanwhile examine why 
and how motivation occurs. Process theo-
ries demonstrate that not only needs drive 
and motivate human behaviour but also 
expectations and perceptions.  

Vroom’s Expectancy Theory: A ma-
nager seeking to motivate employees for 
productive job performance should de-
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monstrate that the employee’s effort to-
ward accomplishment of the organisati-
on’s goal will lead towards the accomp-
lishment of their personal goals as well. 
According to Vroom’s theory, the emp-
loyee puts in the effort to perform their 
task productively if he/she is expecting 
that this behaviour will be rewarded. 

Adams’ Equity Theory: Adams’ The-
ory states that people correlate received 
rewards to spent efforts of performing a 
task and then compare received rewards 
with other people’s reward for perfor-
mance of the similar task. If the ratio of 
reward to effort is equal the employee 
feels equity. 

Porter and Lawler's Model of Mo-
tivation: This theory is based on elements 
of the equity and expectancy theories. The 
model includes the following variables: 
effort, value of reward, perceived effort 
reward probability, abilities and traits, 
role perception, performance, intrinsic re-
wards, extrinsic rewards, perceived equi-
table rewards, satisfaction. The theory sta-
tes that in order to reach a result and get a 
reward, an employee puts in efforts that 
depend on his/her experience, abilities 
and skills. Efforts are determined by 
reward value; result depends on emplo-
yee role perception in the process of per-
forming a task. Perceived rewards deter-
mine the level of satisfaction, which in 
turn will influence future employee be-
haviour. This theory made the following 
contribution to the theory of motivation: 
"the result (if employee feels that the job is 
well performed) leads to satisfaction, and 
therefore to improvement of the job 
results” (Elecronic Scientific Library, n.d.). 

Methods  

Based on these theories of motivation 
we prepared a model of motivation for 
academic staff (Lazaridi, 2017) (Appendix 
1) which is used as a tool to determine the 
leading motivation factors that could later 
be used by mangers while working on 
system of motivation. 

To collect data we used one of the 
methods of survey research – the questio-
nnaire. A scaling method was used (res-
pondents were asked to rank each motiva-
tor factor from 1 to 9). Data were collected 

both by email and face-to-face. 
Respondents were informed about the 
study purpose and guaranteed anonymi-
ty. Stratified sampling, which is one pre-
ferable method when conducting a sur-
vey, was used for  data collection.  

The participants of the survey were 
the academic staff of one of the successful 
private university of Georgia. The questio-
nnaire was distributed to 87 respondents 
(who were reachable through email and 
face-to-face). The returned number of 
questionnaires was 43, for a response rate 
of about 49 percent.  

Results 
Respondents were asked to rank each 

motivator factor from 1 (least important 
factor) to 9 (most important factor). We 
ranked their answers as following: 1-3 – 
least important; 4-6 – important; 7-9 – very 
important. The following motivator fa-
ctors fall in the range 7-9,the most impor-
tant motivator factors based on the re-
sults:  

 7: Benefits, bonuses, feedback from 
chief, job enrichment, knowledge 
and experience sharing; policy of 
university; professional develop-
ment activities, promotion, relation-
ship with chief, camaraderie; 

 8: Achievement, confidence in futu-
re, good salary, interesting job, res-
ponsibility; working conditions, job 
security. 

Therefore, based on the obtained 
results, managers should pay attention to 
the above factors when constructing a 
system of motivation. We can conclude 
that a good salary is one of the main moti-
vators of academic staff, despite the rese-
arch results done by many foreign resear-
chers (Blackmore & Kandiko, 2011; Deci 
&vRyan, 1982; Ramsden, Margetson, Mar-
tin, & Ckarke, 1995; McKeachie, 1982; 
Dunkin, 2003; Mohanta, Kannan, & Tho-
oyamani, 2006) who state that academic 
staff are intrinsically motivated, and that 
salary, benefits, bonuses and other finan-
cial rewards are not important for them. 
In our research we found the opposite 
results. 
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Figure 1. Results (average) 
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Figure 2 depicts how much impor-
tance respondents put to each motivator 
factor by percentage. Achievement is va-
lued as an important motivator factor by 
88 percent of respondents; confidence in 
the future – by 86 percent ; good salary – 
by 93 percent of respondents; interesting 

job – by 97 percent of respondents; job en-
richment – by 81 percent of respondents; 
recognition – by 81 percent of respon-
dents; responsibility – by 90 percent of 
respondents; working conditions – by 95 
percent and job security – by 93 percent of 
respondents. 

 
Figure 2. Importance of motivator factors (in percentage) 
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Of the 43 respondents, 17 are female and 26 male. Ages varied from 26 to 70 (Table 2). 
 
Table 2. Age of participants 

Age Number 

21-30 8 

31-40 18 

41-50 9 

51-60 4 

61 and more 2 

Not replied 2 
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Table 3 depicts data about occupation of respondents at the university. 
 
Table 3. Occupation 

Occupation Number 

Professor 3 

Associate Professor 5 

Assistant Professor 1 

Invited lecturer 29 

Study Process 
Administrator 

3 

Program Coordinator 1 

Other 1 

 
Table 4 depicts data about work experience at the university. 
 
Table 4. Work Experience 

Work experience 
(in years) 

Number 

0 -5 24 

6 – 10 4 

11 - 15 5 

16 - 20 4 

Not replied 6 

 
To summarise, the motivation model 

for determination of priority motivation 
factors, offered by the author, serves as a 
map for managers of any organisation (in 
our case it is a university) aiming to imp-
rove academic staff efficiency by determi-
ning the most important motivation 
factors. Therefore, in order to motivate 
academic staff for productive activities a 
manager should take into consideration 
their staff’s preferences and apply leading 
motivators in a motivation system. 

Conclusion 

As mentioned above, the human re-
source is the one of the valuable resources 

of any organisation. It is important to find 
a key to make people work hard, with en-
thusiasm, using the full potential. For this 
reason the management of an organisation 
should create an environment which will 
inspire people to work productively. This 
environment should contain those motiva-
tor factors valued by academic staff. The 
application of leading motivation factors 
will promote the formation of a professio-
nal and devoted academic staff team, and 
as a consequence will improve the effecti-
veness of the university’s functioning. 

 

ქრისტინა ლაზარიდი 

აკადემიური პერსონალის მოტივაციის ასპექტები 
 

რეზიუმე 
 

ამჟამად განათლება გახდა ქვეყნის და ერის ერთ-ერთი წამყვანი კონკურენტული 

ფაქტორი  გლობალურ არენაზე.  სოციალური იდეოლოგიების ცვლილება, საქართვე-

ლოს გაწევრიანება ბოლონიის პროცესში, საგანმანათლებლო პროგრამების ორიენტა-

ცია საბაზრო მოთხოვნაზე იწვევს უმაღლესი პროფესიული განათლების სისტემის რე-

ფორმირების აუცილებლობას. ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება უმაღლესი 

განათლების გაუმჯობესებისათვის არის საგანმანათლებლო მომსახურების ხარისხის 

ზრდა, რომელიც, თავის მხრივ, შეუძლებელია აკადემიური პერსონალის ეფექტური 

მოტივაციის გარეშე. 
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აკადემიური პერსონალი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ძირი-

თადი ელემენტია. სტუდენტის კვალიფიკაციის დონე და ეკონომიკური პროცესების 

პროდუქტიულობა დამოკიდებულია აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციაზე, 

ცოდნაზე, კომპეტენციაზე, სამუშაო და ცხოვრების პირობებზე, ადამიანურ და მორა-

ლურ თვისებებზე. კვალიფიციური აკადემიური პერსონალის ხელმისაწვდომობა ორ-

განიზაციისთვის ნიშნავს ბაზრის სტაბილურობას, წარმატებულ საქმიანობას და სტრა-

ტეგიული განვითარების პერსპექტივებს. ამიტომაც აკადემიური პერსონალის მოტი-

ვაციის შესწავლა მნიშვნელოვანია და აქტუალურია. 

სტატიაში განხილულია მოტივაციის არსი და მისი თეორიების უმაღლეს საგანმა-

ნათლებლო დაწესებულებებში გამოყენება. სტატიის მიზანია იმ მოტივაციის ფაქტო-

რების შესწავლა, რომლებიც გავლენას ახდენენ აკადემიური პერსონალის მუშაობის 

პროცესზე და მათ მოტივაციაზე. სტატია აჩვენებს  საცდელი კვლევის შედეგებს,  რათა 

დადგინდეს უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის პრიორიტეტული მოტივაციის 

ფაქტორები. კვლევის აღმოჩენაზე დაყრდნობით, ავტორს შეუძლია ჩამოაყალიბოს პრა-

ქტიკული რეკომენდაციები  აკადემიური პერსონალის მოტივაციის სისტემის გასაუმ-

ჯობესებლად. 
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 შორენა წიქარიძე 

წარმოადგინა პროფ. ნინო ნიშნიანიძემ 
 

საკონსტიტუციო კონტროლის რამდენიმე ასპექტი  

თანამედროვე საქართველოში 
 

კონსტიტუცია ქვეყნის უმაღლესი 

იურიდიული დოკუმენტია, მასში მოცე-

მულია ხელისუფლების თითოეული 

შტოს ფორმირების წესი, მათი ურთი-

ერთქმედება, ასევე ასახულია და განმ-

ტკიცებულია ადამიანის უფლებები და 

ის ზოგადი პრინციპები, რომელიც საერ-

თოა სამართლის ყველა დარგისთვის. 

საქართველოს 1995 წლის 24 აგვის-

ტოს კონსტიტუციის საფუძველზე შეიქმ-

ნა და მოგვიანებით კი უკვე საქართვე-

ლოს ორგანული კანონებით, რეალიზება 

ჰპოვა საკონსტიტუციო კონტროლმა, რო-

მელსაც ახორციელებს საქართველოს სა-

კონსტიტუციო სასამართლო. 

კონსტიტუციური კონტროლის პირ-

ველი პრეცედენტი აშშ-ში 1803 წელს და-

ფიქსირდა საქმეზე „მერბერი მედისონის 

წინააღმდეგ“, როდესაც კონგრესის მიერ 

მიღებული კანონი დაუპირისპირდა 

კონსტიტუციას და უზენაესმა სასამართ-

ლომ დაადგინა, რომ კონსტიტუცია არის 

„ქვეყნის ძირითადი და უზენაესი კანო-

ნი“ და რომ „საკანონმდებლო ხელისუფ-

ლების ნებისმიერი აქტი, რომელიც ეწი-

ნააღმდეგება კონსტიტუციას, მოკლებუ-

ლია იურიდიულ ძალას“. 

ამდენად, საკონსტიტუციო კონტრო-

ლი, როგორც სამართლის ინსტიტუტი, 

რომელსაც ახორციელებს საკონსტიტუ-

ციო სასამართლო, გარკვეულწილად შე-

საძლოა ფარადაც იქნა მიჩნეული, რად-

გან იგი იცავს ქვეყნის კოსტიტუციას და 

მოჰყავს შესაბამისობაში ყველა სხვა სა-

მართლებრივი აქტი. აღნიშნული ქმედე-

ბით, საკონსტიტუციო სასამართლო 

ერთგვარად აკონტროლებს და „აიძუ-

ლებს“ კიდეც კონსტიტუციასთან ჰარმო-

ნიზაციას, წინააღმდეგ შეთხვევაში სადა-

ვოდ გამხდარ ნორმას ან მის ნაწილს, 

თუკი დაადგენს რომ ეწინააღმდეგება 

ქვეყნის ძირითადი კანონის მოთხოვნებს, 

აუქმებს და ძალადაკარგულად აცხადებს. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუ-

ციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 

არის საბოლოო და არ საჩივრდება, იგი 

ძალაში შედის გამოცხადებისთანავე. 

მსოფლიოში საკონსტიტუციო კონტ-

როლის სხვადასხვაგვარი ინსტიტუტები 

არსებობს, კერძოდ, ზოგიერთ ქვეყანაში 

საკონსტიტუციო კონტროლს თავიანთი 

უფლებამოსილების ფარგლებში ახორცი-

ელებენ სხვადასხვა სახელმწიფო ორგა-

ნოები. არის ქვეყნებიც, სადაც ეს ფუნქ-

ცია მხოლოდ საერთო სასამართლოებს 

აქვთ. ზოგიერთ ქვეყანაში საკონსტიტუ-

ციო კონტროლს სპეციალური ორგანოე-

ბი ახორციელებენ, რომელიც ცალკე არ-

სებული ორგანოა, მაგ: საკონსტიტუციო 

სასამართლო, მაგრამ არის ისეთი შემ-

თხვევაც, როდესაც საკონსტიტუციო კონ-

ტროლს ახორციელებს არა სასამართლო, 

არამედ სხვა სახელმწიფო ორგანო. 

საქართველოს კონსტიტუციის 82-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,  

სასამართლო ხელისუფლება ხორციელ-

დება საკონსტიტუციო კონტროლის, მარ-

თლმსაჯულების და კანონით დადგე-

ნილი სხვა ფორმების მეშვეობით.  

ამდენად, კანონდებელმა საკონსტი-

ტუციო კონტროლი გამოყო სხვა ინსტი-

ტუციებისაგან, თუმცა იგი მაინც სასა-

მართლო ხელისუფლების სისტემაში მო-

იაზრა. კანონმდებელმა ერთმანეთისაგან 

გამიჯნა საკონსტიტუციო სასამართლოსა 

და საერთო სასამართლოების კომპეტენ-

ციები, კერძოდ, მან მიუთითა, რომ სა-

კონსტიტუციო სასამართლო დამოუკი-

დებელია სხვა ორგანოებისაგან. იგი წარ-

მოადგენს საკონსტიტუციო კონტროლის 

სასამართლო ორგანოს, რომლის დანიშ-

ნულებაა უზრუნველყოს საქართველოს 

კონსტიტუციის უზენაესობა და კონსტი-

ტუციური კანონიერება, დაიცვას ადამია-

ნის ძირითადი უფლებანი და თავისუ-

ფლებანი. მას არ აქვს ზედამხედველობის 

უფლება საერთო სასამართლოების საქ-

მიანობაზე. 
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რაც შეეხება საქართველოს საერთო 

სასამართლოებს, ისინი ახორციელებენ 

მართლმსაჯულებას, კერძოდ, განიხილა-

ვენ სისხლისა და სამოქალაქო სამართ-

ლის საქმეებს და ადმინსტრაციული ხა-

სიათის დავებს.  

ასევე განსხვავებულია მათი საქმია-

ნობებიც, კერძოდ, საერთო სასამართლო-

ების საქმიანობა წარიმართება სისხლის 

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საპ-

როცესო კანონმდებლობის საფუძველზე, 

ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოში 

კი სამართალწარმოების სხვა წესები გა-

მოიყენება. ასევე განსხავევებულია მათი 

გადაწყვეტილებების ძალაში შესვლის 

პროცედურები. 

საქართველოს კონსტიტუციის 88-ე 

მუხლის შესაბამისად,  

1. საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლო სასამართლო ხელისუფლე-

ბას ახორციელებს საკონსტიტუციო სა-

მართალწარმოების წესით.  

2. საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლო შედგება 9 მოსამართლისა-

გან – საკონსტიტუციო სასამართლოს 

წევრებისაგან. სასამართლოს 3 წევრს 

ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი, 3 

წევრს ირჩევს პარლამენტი სიითი შემად-

გენლობის ნახევარზე მეტით, 3 წევრს 

ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. საკონს-

ტიტუციო სასამართლოს წევრთა უფლე-

ბამოსილების ვადაა 10 წელი. საკონსტი-

ტუციო სასამართლო თავისი შემადგენ-

ლობიდან 5 წლის ვადით ირჩევს საკონს-

ტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომა-

რეს. 

3. საკონსტიტუციო სასამართლოს 

წევრი არ შეიძლება იყოს პირი, რომელ-

საც ადრე ეკავა ეს თანამდებობა.  

4. საკონსტიტუციო სასამართლოს 

წევრი შეიძლება იყოს საქართველოს მო-

ქალაქე 30 წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს 

უმაღლესი იურიდიული განათლება. სა-

კონსტიტუციო სასამართლოს წევრების 

შერჩევის, დანიშვნისა და არჩევის, მათი 

უფლებამოსილების შეწყვეტის, აგრეთვე 

საკონსტიტუციო სამართალწარმოების 

და სასამართლოს საქმიანობის სხვა სა-

კითხები განისაზღვრება კანონით.   

5. საკონსტიტუციო სასამართლოს 

წევრი ხელშეუხებელია. დაუშვებელია 

მისი სისხლის სამართლის პასუხისგე-

ბაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება, 

მისი ბინის, მანქანის, სამუშაო ადგილის 

ან პირადი გაჩხრეკა საკონსტიტუციო სა-

სამართლოს თანხმობის გარეშე. გამონაკ-

ლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვე-

ვა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუ იგი 

არ მისცემს თანხმობას, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს დაკავებული ან დაპატიმ-

რებული წევრი დაუყოვნებლივ უნდა 

განთავისუფლდეს.  

ამდენად, თავდაპირველ ეტაპზე 

კონსტიტუციამ, შემდეგ კი ორგანულმა 

კანონმა შემოიტანა საკონსტიტუციო 

სასამართლო წევრის კანდიდატის 

კრიტერიუმები, მათი დანიშვნის წესი, 

მათი ხელშეუხებლოს გარანტიები და ა.შ. 

საქართველოს კონსტიტუციის 89-ე 

მუხლის თანახმად,  

1. საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლო საქართველოს პრეზიდენ-

ტის, მთავრობის, პარლამენტის წევრთა 

არანაკლებ ერთი მეხუთედის, სასამართ-

ლოს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბ-

ლიკისა და აჭარის ავტონომიური რეს-

პუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლო-

ბითი ორგანოების, თვითმმართველი ერ-

თეულის წარმომადგენლობითი ორგანოს 

– საკრებულოს, იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს, სახალხო დამცველის და მოქა-

ლაქის სარჩელისა თუ წარდგინების სა-

ფუძველზე ორგანული კანონით დადგე-

ნილი წესით:   

ა) იღებს გადაწყვეტილებებს კონს-

ტიტუციასთან, კონსტიტუციური შეთა-

ნხმების, კანონის, პრეზიდენტის, მთავ-

რობის, აფხაზეთის ავტონომიური რეს-

პუბლიკისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ხელისუფლების უმაღლეს 

ორგანოთა ნორმატიული აქტების შესა-

ბამისობის საკითხებზე;  

ბ) იხილავს დავას სახელმწიფო ორ-

განოებს შორის კომპეტენციის შესახებ;  

გ) იხილავს მოქალაქეთა პოლიტი-

კურ გაერთიანებათა შექმნისა და საქმია-

ნობის კონსტიტუციურობის საკითხებს;  

დ) იხილავს რეფერენდუმისა და არ-

ჩევნების მომწესრიგებელი ნორმების და 

ამ ნორმების საფუძველზე ჩატარებული 

ან ჩასატარებელი არჩევნების (რეფერენ-

დუმის)  კონსტიტუციურობასთან დაკავ-

შირებულ დავას;   
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ე) იხილავს საერთაშორისო ხელშეკ-

რულებების და შეთანხმებების კონსტი-

ტუციურობის საკითხს;  

ვ) პირის სარჩელის საფუძველზე 

იხილავს ნორმატიული აქტების კონსტი-

ტუციურობას საქართველოს კონსტიტუ-

ციის მეორე თავით აღიარებული ადამია-

ნის ძირითად უფლებებთან და თავი-

სუფლებებთან მიმართებით;   

ვ1) იხილავს დავას „აჭარის ავტონო-

მიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის 

დარღვევის თაობაზე;  

ვ
2
) თვითმმართველი ერთეულის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრე-

ბულოს სარჩელის საფუძველზე იხილავს 

ნორმატიული აქტის კონსტიტუციურო-

ბის საკითხს კონსტიტუციის მეშვიდე1 

თავთან მიმართებით;  

ვ
3
) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

წარდგინების საფუძველზე იხილავს ნო-

რმატიული აქტების შესაბამისობას კონს-

ტიტუციის 82-ე, 84-ე, 86-ე, 861, 87-ე და 

90-ე მუხლებთან;  

ზ) ახორციელებს საქართველოს 

კონსტიტუციით და ორგანული კანონით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილე-

ბებს.  

2. საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება საბოლოოა. არაკონს-

ტიტუციურად ცნობილი ნორმატიული 

აქტი ან მისი ნაწილი კარგავს იურიდი-

ულ ძალას საკონსტიტუციო სასამართ-

ლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების გამო-

ქვეყნების მომენტიდან.   

ამდენად, კანონდებელმა განსაზღვ-

რა იმ საკითხთა წრე, რომელიც საკონს-

ტიტუციო სასამართლომ უნდა განიხი-

ლოს, ამასთან ყველა მათგანი მხოლოდ 

საკონსტიტუციო კონტროლისა და კონს-

ტიუტუციასთან შესაბამისობის ჭრი-

ლით, თუმცა განხილვის სფერო ამოწურ-

ვადი არ არის (აღნიშნულზე მოგვიანე-

ბით ვისაუბრებთ საქართველოს ორგანუ-

ლი კანონის „საქართველოს საკონსტი-

ტუციო სასამართლოს შესახებ მე-19 

მუხლის განხილვის დროს).  

საქართველოს საკონსტიტუციო სა-

სამართლო შედგება პლენუმისა და ორი 

კოლეგიისაგან. პლენუმის შემადგენლო-

ბაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს 

ცხრავე წევრი, კოლეგიებში კი 4-4 მოსა-

მართლეა. კოლეგიის შემადგენლობას ამ-

ტკიცებს პლენუმი. კანონმდებლობა ით-

ვალისწინებს, რომ პრეზიდენტის, პარ-

ლამენტისა და უზენაესი სასამართლოს 

მიერ გამწესებული წევრები კოლეგიებში 

რაც შეიძლება თანაბრად უნდა იყვნენ 

წარმოდგენილნი. 

საკონსტიტუციო სასამართლო თა-

ვისი შემადგენლობიდან საქართველოს 

პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდო-

მარისა და უზენაესი სასამართლოს თავ-

მჯდომარის შეთანხმებული წინადადე-

ბით ირჩევს საქართველოს საკონსტიტუ-

ციო სასამართლოს თავმჯდომარეს 5 

წლის ვადით. სასამართლოს თავმჯდო-

მარის წინადადებით საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პლენუმი ირჩევს თავმჯ-

დომარის ორ მოადგილეს და სასამართ-

ლოს მდივანს. 

მათი ფუნქციები განსაზღვრულია 

ორგანული კანონით, კერძოდ, საკონს-

ტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე 

იწვევს სასამართლოს პლენუმს, უძღვება 

მის სხდომებს, ხელს აწერს პლენუმზე 

მიღებულ გადაწყვეტილებას, განჩინებას, 

საოქმო ჩანაწერს, დასკვნას და სხდომის 

ოქმს. იგი ხელმძღვანელობს საკონსტი-

ტუციო სასამართლოს აპარატის საქმია-

ნობას, ახორციელებს კანონმდებლობით 

და რეგლამენტით გათვალისწინებულ 

სხვა უფლებამოსილებებს. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 

თავმჯდომარის მოადგილეები იმავდრო-

ულად არიან კოლეგიების თავმჯდომა-

რეები. ისინი უძღვებიან კოლეგიების 

სხდომებს და საკონსტიტუციო სასამარ-

თლოს თავმჯდომარის დავალებით ას-

რულებენ თავმჯდომარის ცალკეულ 

ფუნქციებს. კერძოდ, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს თავმჯდომარის არყოფნის 

დროს ან მის მიერ მოვალეობის შესრუ-

ლების შეუძლებლობისას, თავმჯდომა-

რის მოვალეობას, მისივე დავალებით, ას-

რულებს ერთ- ერთი მოადგილე, ასეთი 

დავალების არარსებობისას კი - უხუცესი 

მოადგილე. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სა-

სამართლოს მდივანი მოსამართლის უფ-

ლებამოსილების გარდა ახორციელებს 

პლენუმისა და კოლეგიების სხდომების 

მოსამზადებელ ღონისძიებებს, იღებს 
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ზომებს სასამართლოს გადაწყვეტილება-

თა აღსრულებისათვის, ორგანიზებას 

უწევს სასამართლოს ოფიციალური დო-

კუმენტაციის დაგზავნასა და როგორც 

პლენუმის, ისე სასამართლო კოლეგიე-

ბის სხდომათა ოქმების წარმოებას, მათ 

გაფორმებას. 

როგორც უკვე აღინიშნა, სწორედ 

საკონსტიტუციო სასამართლო უზრუნ-

ველყოფს საქართველოს კონსტიტუციის 

უზენაესობას, რაც მას განსაკუთრებულ 

ადგილსა და როლს ანიჭებს სახელმწიფო 

ორგანოთა სისტემაში. 

სწორედ კანონმდებელმა განსაზღვ-

რა, რომ საკონსტიტუციო კონტროლის 

ერთადერთი ორგანოს შექმნაში ხელი-

სუფლების სამივე შტო მონაწილეობს, 

ასევე კოლეგებშიც ისე უნდა იყოს შეძ-

ლებისდაგვარად გადანაწილებული მო-

სამართლეები, რომ არ დაირღვეს ხე-

ლისუფლების შტოთა ბალანსი. თუმცა 

სამივე ხელისუფლება მხოლოდ საკონს-

ტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა 

წარდგენასა და სასამართლოს შექმნაში 

მონაწილეობს, რის შემდეგაც მათი „გავ-

ლენა“ წყდება და ამით იწყება სხვა ეტა-

პი, რა დროსაც საკონსტიტუციო სასამარ-

თლო და სწორედ სამივე ხელისუფლე-

ბის მონაწილეობით არჩეული თუ და-

ნიშნული მოსამართლეები სასამართლო 

ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილები 

ხდებიან. სწორედ ხელისუფლების დანა-

წილებისა და ურთიერთდაბალანსების 

პრინციპის საფუძველზე შექმნილი სის-

ტემა იწყებს დამოუკიდებელ მოქმედებას 

ამავე ხელისუფლების შტოებისგან დამო-

უკიდებლად. 

აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო 

სასამართლო იმ იშვითი სახელმწიფო 

ორგანოთაგანია, რომლის ფორმირებაში 

ხელისუფლების სამივე შტო თანაბრად 

მონაწილეობს. აღსანიშნავია თავად შტო-

ების მიზანი, ისინი ურთიერთშეთანხმე-

ბით ქმნიან ორგანოს, რომელიც დაიცავს 

კონსტიტუციასა და შესაბამისობაში მო-

იყვანს ყველა ნორმატიულ აქტს, რომლე-

ბიც უნდა გამომდინარეობდეს და უნდა 

ექვემდებარებოდეს ქვეყნის ძირითად და 

უზენაეს კანონს. საკონსტიტუციო სასა-

მართლო არის პირმშო საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელი და სასამართლო ხელი-

სუფლებისა. საკონსტიტუციო სასამართ-

ლო თავისი ფუნქციების გამოყენებითა 

და განხორციელებით აკონტროლებს სა-

კანონმდებლო და აღმასრულებელ ხე-

ლისუფლებას. ასევე დავამატებდი, რომ 

ნორმისა თუ მისი ნაწილის კონსტიტუ-

ციურობის საკითხის საბოლოოდ გადა-

წყვეტის შემდეგ საკონსტიტუციო სასა-

მართლო საერთო სასამართლოების მისა-

ღებ გადაწყვეტილებებზეც კი ახდენს 

პირდაპირ გავლენას, ხოლო საერთო სა-

სამართლოების გადაწყვეტილება კი ვერ 

მოახდენს მასზე გავლენას.  

 „საქართველოს საკონსტიტუციო სა-

სამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორ-

განული კანონის მე-19 მუხლით განსა-

ზღვრულია საკონსტიტუციო სასამართ-

ლოს უფლებამოსილება, კერძოდ, საკონ-

სტიტუციო სასამართლო კონსტიტუცი-

ური სარჩელის ან კონსტიტუციური წარ-

დგინების საფუძველზე უფლებამოსი-

ლია განიხილოს და გადაწყვიტოს:  

ა) საქართველოს კონსტიტუციასთან 

კონსტიტუციური შეთანხმების, საქართ-

ველოს კანონების, საქართველოს პარლა-

მენტის ნორმატიული დადგენილებების, 

საქართველოს  პრეზიდენტის, საქართვე-

ლოს მთავრობის, აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკების ხელი-

სუფლების უმაღლეს ორგანოთა ნორმა-

ტიული აქტების შესაბამისობის, აგრეთვე 

საქართველოს საკანონმდებლო აქტებისა 

და საქართველოს პარლამენტის დადგე-

ნილებების მიღების/გამოცემის, ხელმო-

წერის, გამოქვეყნებისა და ამოქმედების 

შესაბამისობის საკითხები;  

ბ) დავა სახელმწიფო ორგანოებს შო-

რის კომპეტენციის თაობაზე;  

გ) მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერ-

თიანებათა შექმნისა და საქმიანობის 

კონსტიტუციურობის საკითხი;  

დ) დავა რეფერენდუმისა და არჩევ-

ნების მომწესრიგებელი ნორმებისა და ამ 

ნორმების საფუძველზე ჩატარებული ან 

ჩასატარებელი არჩევნების (რეფერენდუ-

მის) კონსტიტუციურობის შესახებ;    

ე) საქართველოს კონსტიტუციის მე-

ორე თავის საკითხებთან მიმართებით 

მიღებული ნორმატიული აქტების კონს-

ტიტუციურობის საკითხი;  

ვ) საერთაშორისო ხელშეკრულება-

თა ან შეთანხმებათა კონსტიტუციურო-

ბის საკითხი;  
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ზ) საქართველოს პარლამენტის წევ-

რის უფლებამოსილების ცნობის ან უფ-

ლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის სა-

კითხი;  

თ) საქართველოს პრეზიდენტის, სა-

ქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარის, საქართველოს მთავრო-

ბის წევრის, გენერალური აუდიტორისა 

და საქართველოს ეროვნული ბანკის საბ-

ჭოს წევრის მიერ საქართველოს კონსტი-

ტუციის დარღვევის ან/და მათ ქმედებებ-

ში დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნე-

ბის არსებობის საკითხი;  

ი) დავა „აჭარის ავტონომიური რეს-

პუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართვე-

ლოს კონსტიტუციური კანონის დარღვე-

ვის თაობაზე; 

კ) საქართველოს კონსტიტუციას-

თან, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლი-

კის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს 

კონსტიტუციურ კანონთან, კონსტიტუ-

ციურ შეთანხმებასთან, საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან და 

შეთანხმებებთან და საქართველოს კანო-

ნებთან აჭარის ავტონომიური რესპუბ-

ლიკის უმაღლესი საბჭოს ნორმატიული 

აქტების შესაბამისობის საკითხი.     
ლ) ნორმატიული აქტების კონსტი-

ტუციურობის საკითხი საქართველოს 

კონსტიტუციის მეშვიდე1 თავთან მიმარ-

თებით;    

მ) საქართველოს კონსტიტუციის 82-

ე, 84-ე, 86-ე, 861, 87-ე და 90-ე მუხლებთან 

ნორმატიული აქტების  შესაბამისობის 

საკითხი.     

2. თუ საერთო სასამართლოში კონ-

კრეტული საქმის განხილვისას სასამარ-

თლო დაასკვნის, რომ არსებობს საკმარი-

სი საფუძველი, რათა ის კანონი ან სხვა 

ნორმატიული აქტი, რომელიც უნდა გა-

მოიყენოს სასამართლომ ამ საქმის გადა-

წყვეტისას, მთლიანად ან ნაწილობრივ 

მიჩნეული იქნეს კონსტიტუციის შეუსა-

ბამოდ, იგი შეაჩერებს საქმის განხილვას 

და მიმართავს საკონსტიტუციო სასამარ-

თლოს. საქმის განხილვა განახლდება სა-

კონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ამ 

საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ.  

იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს 

ორგანული კანონის მე-19 მუხლს საქარ-

თველოს კონსტიტუციის 89-ე მუხლთან 

ერთობლიობაში განვიხილავთ, დავინა-

ხავთ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 

მიერ ამომწურავად არ არის განსაზღვ-

რული იმ საკითხთა წრე, რომელიც ექ-

ვემდებარება საკონსტიტუციო სასამართ-

ლოს მიერ განხილვას, თუმცა ასეთი წრე 

ამომწურავად ჩამოაყალიბა კანონმდე-

ბელმა საქართველოს ორგანულ კანონში 

„საქართველოს საკონსტიტუციო სასა-

მართლოს შესახებ“ მე-19 მუხლში. 

მიგვაჩნია, რომ ისეთი მნიშვნელო-

ვანი სახელმწიფო ინსტიტუტის, რო-

გორც არის საქართველოს საკონსტიტუ-

ციო სასამართლო, რომელიც ახორციე-

ლებს საკონსტიტუციო კონტროლს, მისი 

უფლებამოსილება თავად კონსტიტუ-

ციაში უნდა იყოს ამომწურავად განსა-

ზღვრული. აღნიშნული მნიშვნელოვანია 

იმისთვის, რომ ორგანულ კანონთან 

შედარებით კონსტიტუცია არის უფრო 

„მყარი“ სამართლებრივი აქტი და მასში 

რაიმე სახის ცვლილების შეტანა გაცი-

ლებით რთული პროცედურაა, ვიდრე 

კანონსა თუ ორგანულ კანონში. თუკი გა-

ვითვალისწინებთ, რომ საკანონმდებლო 

ხელისუფლება კომპლექტდება პოლიტი-

კური პარტიებით, რომელთაც შესაძლოა 

ჰქონდეთ ერთმანეთისაგან რადიკალური 

შეხედულება სხვადასხვა სფეროებთან, 

მათ შორის საკონსტიტუციო კონტროლ-

თან, მიმართებაში, კანონმდებელმა სწო-

რედ კონსტიტუციაში შეტანით უნდა გა-

აძლიეროს საკონსტიტუციო სასამართ-

ლოს როლი და მნიშვნელობა, რითაც არ 

მიეცემათ საშუალება პარლამენტის შემა-

დგენლობის ცვლილებებთან ერთად გან-

ხორციელდეს საკონსტიტუციო კონტ-

როლთან მიმართებაში ცვლილებები. 

აღსანიშნავია, რომ ორგანული კანო-

ნით განსაზღვრულია, რომ საკონსტიტუ-

ციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გა-

მოცხადებისთანავე შედის ძალაში, არ ექ-

ვემდებარება გასაჩივრებას და სავალდე-

ბულოა ყველა ფიზიკური თუ იურიდი-

ული პირისათვის, სახელმწიფო თუ კერ-

ძო დაწესებულებისათვის, ვინაიდან სა-

კონსტიტიციო სასამართლოს უფლება-

მოსილება ვრცელდება საქართველოს 

მთელ ტერიტორიაზე.  

ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 

მე-2 და მე-3 ნაწილების მიხედვით, არა-

კონსტიტუციურად ცნობილი სამართლე-

ბრივი აქტი ან მისი ნაწილი იურიდიულ 
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ძალას კარგავს საკონსტიტუციო სასა-

მართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების 

გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ  კანო-

ნით სხვა ვადა არ არის დადგენილი. სა-

კონსტიტუციო სასამართლოს აქტი მისი 

გამოქვეყნების შემდეგ დაუყოვნებლივ 

უნდა აღსრულდეს, თუ ამ აქტით სხვა 

ვადა არ არის დადგენილი. 

„საქართველოს საკონსტიტუციო სა-

სამართლოს“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 25-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართ-

ლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და 

მისი შეუსრულებლობა ისჯება კანონით.   

ასევე აღსანიშნავია, საკონსტიტუ-

ციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა 

აღსრულების წესი. არც საქართველოს 

კონსტიტუციასა და არც ორგანულ კა-

ნონში არსად არის მინიშნება იმის თაო-

ბაზე, თუ როგორ და ვის მიერ არის შე-

საძლებელი საკონსტიტუციო სასამართ-

ლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება. 

თუკი საერთო სასამართლოების მი-

ერ მიღებული გადაწყვეტილებები სრუ-

ლდება „სააღსრულებო წარმოებათა შესა-

ხებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი 

წესით, აღნიშნული წესი, რა თქმა უნდა, 

არ გამოიყენება საკონსტიტუციო სასა-

მართლოსთან მიმართებაში. კანონმდე-

ბელმა განმარტა, რომ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება არის სა-

ბოლოო და არაკონსტიტუციურად ცნო-

ბილი ნორმა თუ მისი ნაწილი გადაწყვე-

ტილების გამოქვეყნებისთანავე ძალადა-

კარგულად ცხადდება, თუმცა უცნობია 

ვის ევალება მათი აღსრულება და ვის 

„ისჯება კანონით“ მისი შეუსრულებლო-

ბისათვის. 

აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება 

მნიშვნელოვანია, ვინაიდან სწორედ მი-

ღებული გადაწყვეტილების იმპლიმენ-

ტაცია არის ის საკითხი, რომელიც გავ-

ლენას ახდენს სახელმწიფო ხელისუფ-

ლების შტოებზე, ავალებს მათ გარკვეულ 

საკითხების მოწესრიგებასა თუ შესრუ-

ლებას, სწორედ აღსრულება არის ის სა-

ბოლოო და დამაგვირგვინებელი ეტაპი, 

რითაც საკონსტიტუციო კონტროლი 

ხორციელდება, თუმცა სწორედ ეს მნი-

შვნელოვანი ეტაპი კანონმდებლის მიერ 

ღიად არის დატოვებული. 

მიმაჩნია, რომ ვინაიდან საკონსტი-

ტუციო კონტროლის ერთ-ერთი უმთავ-

რესი ფუნქცია ადამიანის უფლებების 

დაცვაა, ნორმაზე ან ნორმის ნაწილზე, 

რომელმაც უნდა მიიღოს კანონის სახე, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს შესა-

ძლებლობა უნდა ჰქონდეს, რომ სადა-

ვოობის შემთხვევაში სარეკომენდაციო 

ხასიათის დასკვნა წარმოადგინოს ამა თუ 

იმ საკითხთან მიმართებაში. აღნიშნუ-

ლით პერევენციული ღონისძიება იქნება 

გატარებული კონსტიტუციასთან შესაბა-

მისობის მქონე კანონების მიღების კუ-

თხით, რითაც უფრო მეტად იქნება და-

ცული ინდივიდის უფლებები. თუკი მი-

ვიჩნევთ, რომ საკონსტიტუციო სასამარ-

თლოს საქმიანობა დემოკრატიული და 

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინცი-

პების განმტკიცებაა, შესაბამისად, აღნიშ-

ნული პრინციპების დაცვის წინასწარი 

კონტროლი უფრო მყარ გარანტიას შე-

ქმნის შტოთა დაბალანსების სისტემაში. 

საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითა-

რება, შეცვლილი და ახალი ურთიერთო-

ბები უფრო ამტკიცებს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს როლს და აფართოვებს 

საკონსტიტუციო კონტროლის განხორ-

ციელების არეს. 

აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება ხელი-

სუფლების სამივე შტიზე ახდენს პირ-

დაპირ გავლენას, კერძოდ, სადავო ნორ-

მის არაკონსტიტუციურად ცნობით სა-

კონსტიტუციო სასამართლოს შეთავსე-

ბული აქვს საკანონმდებლო ორგანოს 

ფუნქცია, რითაც გავლენას ახდენს ამ 

უკანასკნელის საქმიანობაზე და უფრო 

მეტიც, არ შეიძლება მომავალში ისეთი 

კანონის მიღება, რომელზეც სასამართ-

ლოს უკვე ნამსჯელი აქვს და იგი არა-

კონსტიტუციურად არის ცნობილი. 

რაც შეეხება აღმასრულებელ ხელი-

სუფლებას, საკონსტიტუციო სასამართ-

ლო იმ ნორმაზე ზეგავლენით, რომელსაც 

იყენებს ყველა სახელმწიფო ორგანო, 

პირდაპირ გავლენას ახდენს თითოეულ 

მათგანზე და მათ საქმიანობაზე, მათ 

შორის აღსრულების ეტაპზე, რადგან 

ნორმის განმარტებითა თუ გაუქმებით 

საკონსტიტუციო სასამართლო „სამართ-

ლებრივ კალაპოტში“ აქცევს მათ საქმია-

ნობას. 
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რაც შეეხება საკონსტიტუციო სასა-

მართლოს გავლენას საერთო სასამართ-

ლოებზე, აღნიშნულზე უკვე ვისაუბრეთ 

დასაწყისში, შესაბამისად, აღარ განვმე-

ორდებით, თუმცა ერთი საკითხი დღის 

წესრიგში მაინც დგას, რაც საჭიროებს 

განხილვასა და განმარტებას: 

საქართველოს სისხლის სამართ-

ლის საპროცესო კოდექსის 310-ე მუხ-

ლით განსაზღვრულია ახლად გამოვლე-

ნილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადა-

სინჯვის საფუძვლები, კერძოდ, განაჩენი 

ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო 

გადაისინჯება, თუ:  

ა) სასამართლოს კანონიერ ძალაში 

შესული განაჩენით დადგენილია, რომ 

ყალბია მტკიცებულება, რომელიც სა-

ფუძვლად დაედო გადასასინჯ განაჩენს;  

ბ) არსებობს გარემოება, რომელიც 

მოწმობს სასამართლოს კანონიერ ძალა-

ში შესული განაჩენის დამდგენი სასა-

მართლოს უკანონო შემადგენლობას ან 

იმ მტკიცებულების დაუშვებლობას, 

რომელიც საფუძვლად დაედო გადასა-

სინჯ განაჩენს;  

გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში 

შესული განაჩენით დადგენილია, რომ 

მოსამართლემ, პროკურორმა, გამომძიე-

ბელმა, ნაფიცმა მსაჯულმა ან ნაფიცი 

მსაჯულის მიმართ სხვა პირმა ამ საქ-

მესთან დაკავშირებით ჩაიდინა დანაშა-

ული;  

დ) არსებობს საქართველოს საკონ-

სტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტი-

ლება, რომელმაც არაკონსტიტუციურად 

ცნო ამ საქმეში გამოყენებული სისხლის 

სამართლის კანონი;  

 ე) არსებობს ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს კანონიერ ძა-

ლაში შესული გადაწყვეტილება (განჩი-

ნება), რომელმაც დაადგინა ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლე-

ბათა დაცვის ევროპული კონვენციის ან 

მისი ოქმების დარღვევა ამ საქმესთან 

დაკავშირებით, და გადასასინჯი განა-

ჩენი ამ დარღვევას ეფუძნება;  

ე1) არსებობს გაერთიანებული ერე-

ბის ორგანიზაციის ადამიანის უფლება-

თა კომიტეტის, ქალთა წინააღმდეგ დის-

კრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვ-

რის კომიტეტის, წამების წინააღმდეგ კო-

მიტეტის ან რასობრივი დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის კომიტეტის (შემდგომ − 

კომიტეტი) გადაწყვეტილება, რომლი-

თაც ამ საქმესთან დაკავშირებით დად-

გენილ იქნა კომიტეტის დამაარსებელი 

კონვენციის დარღვევა, და გადასასინჯი 

განაჩენი ამ დარღვევას ეფუძნება;  

ვ) ახალი კანონი აუქმებს ან ამსუ-

ბუქებს სისხლისსამართლებრივ პასუ-

ხისმგებლობას იმ ქმედებისათვის, რომ-

ლის ჩადენისთვისაც პირს გადასასინჯი 

განაჩენით მსჯავრი დაედო;  

ზ) წარდგენილია ახალი ფაქტი ან 

მტკიცებულება, რომელიც გადასასინჯი 

განაჩენის გამოტანის დროს არ იყო ცნო-

ბილი და თავისთავად თუ სხვა დადგე-

ნილ გარემოებასთან ერთად ამტკიცებს 

მსჯავრდებულის უდანაშაულობას ან 

მის მიერ იმ დანაშაულზე უფრო მსუ-

ბუქი ან უფრო მძიმე დანაშაულის ჩადე-

ნას, რომლისთვისაც მას მსჯავრი დაე-

დო, აგრეთვე ამტკიცებს გამართლებუ-

ლის ბრალეულობას ან დანაშაულის იმ 

პირის მიერ ჩადენას, რომლის მიმართაც 

სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყვე-

ტილი იყო.  

თ) არსებობს სააპელაციო სასამართ-

ლოს განჩინება, რომელმაც უკანონოდ 

ცნო ის ფარული საგამოძიებო მოქმედე-

ბა, რომლის შედეგად მოპოვებული 

მტკიცებულება საფუძვლად დაედო განა-

ჩენს. 

ამდენად, კანონმდებლის მიერ სა-

ქართველო სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო კოდექსის 310-ე მუხლის „დ“ ქვე-

პუნქტით პირდაპირ მიეთითა, რომ გა-

ნაჩენი გადასინჯვას დაექვემდებარება, 

თუ არსებობს საქართველოს საკონსტი-

ტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, 

რომელმაც არაკონსტიტუციურად ცნო ამ 

საქმეში გამოყენებული სისხლის სამართ-

ლის კანონი. 

მოცემულ შემთხვევაში მიმაჩნია, 

რომ საუბარია მხოლოდ სისხლის სამარ-

თლის კანონზე ანუ მატერიალურ ნორ-

მაზე, ხოლო იმ შემთხვევაში კი, თუ სა-

კონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საპ-

როცესო ნორმა იქნება ცნობილი არაკონს-

ტიტუციურად, აღნიშნული არ შეიძლება 

გახდეს ახლად გამოვლენილი გარემოება 

(მაგ: საკონსტიტუციო სასამართლოს გან-

მარტება სისხლის სამართლის საპროცე-

სო კოდექსით გათვალისწინებულ ირიბ 
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ჩვენებასთან დაკავშირებით). 

აღნიშნულს თუ შევადარებთ სა-

ქართველოს სამოქალაქო კოდექსში არ-

სებულ ნორმასთან, დავინახავთ, რომ 

სისხლის სამართლის კანონმდებლობა 

გაცილებით უკეთეს პირობებს სთავა-

ზობს მხარეებს, ვიდრე სამოქალაქო კა-

ნონმდებლობა. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცე-

სო კოდექსის 423-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით განისაზღვრა, რომ კანონიერ 

ძალაში შესული გადაწყვეტილება შეი-

ძლება გასაჩივრდეს ახლად აღმოჩენილ 

გარემოებათა გამო საქმის წარმოების 

განახლების მოთხოვნით, თუ:  

ა) აღმოჩნდება, რომ დოკუმენტი, 

რომელსაც გადაწყვეტილება ემყარება, 

ყალბია;  

ბ) დადგენილია მოწმის შეგნებუ-

ლად ცრუ ჩვენება, ექსპერტის შეგნებუ-

ლად ყალბი დასკვნა, შეგნებულად არა-

სწორი თარგმანი, რასაც მოჰყვა უკანონო 

ან დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების 

მიღება;  

გ) დადგენილია ამ საქმეზე მხარეთა 

და მათ წარმომადგენელთა დანაშაულებ-

რივი ქმედება ან მოსამართლის დანა-

შაულებრივი ქმედება;  

დ) სასამართლო განაჩენი, გადაწყვე-

ტილება, განჩინება ან სხვა ორგანოს და-

დგენილება, რომელიც საფუძვლად დაე-

დო ამ გადაწყვეტილებას, გაუქმდა;  

ე) მხარე წარუდგენს სასამართლოს 

კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტი-

ლებას, რომელიც გამოტანილია იმავე 

სარჩელის მიმართ;  

ვ) მხარისათვის ცნობილი გახდა 

ისეთი გარემოებები და მტკიცებულებე-

ბი, რომლებიც, ადრე რომ ყოფილიყო 

წარდგენილი სასამართლოში საქმის გან-

ხილვის დროს, გამოიწვევდა მისთვის 

ხელსაყრელი გადაწყვეტილების გამოტა-

ნას. 

ზ) არსებობს ადამიანის უფლებათა 

ევროპის სასამართლოს კანონიერ ძალაში 

შესული გადაწყვეტილება (განჩინება), 

რომელმაც დაადგინა ადამიანის უფლე-

ბათა და ძირითად თავისუფლებათა და-

ცვის კონვენციის ან/და მისი დამატები-

თი ოქმების დარღვევა ამ საქმესთან და-

კავშირებით, და დადგენილი დარღვევა 

გადასასინჯი გადაწყვეტილებიდან გა-

მომდინარეობს.   

თ) არსებობს გაერთიანებული ერე-

ბის ორგანიზაციის ადამიანის უფლება-

თა კომიტეტის, ქალთა წინააღმდეგ დის-

კრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვ-

რის კომიტეტის, წამების წინააღმდეგ კო-

მიტეტის ან რასობრივი დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის კომიტეტის (შემდგომ − კო-

მიტეტი) გადაწყვეტილება, რომლითაც 

ამ საქმესთან დაკავშირებით დადგენილ 

იქნა კომიტეტის დამაარსებელი კონვენ-

ციის დარღვევა, და გადასასინჯი გადა-

წყვეტილება ამ დარღვევას ეფუძნება.  

მოცემულ შემთხვევაში კანონმდებ-

ლის მიერ საკონსტიტუციო სასამართ-

ლოს გადაწყვეტილება არ არის მოხსენი-

ებული იმ გარემოებად, რაც შეიძლება 

საფუძველი გახდეს კანონიერ ძალაში შე-

სული გადაწყვეტილების გადასინჯვის, 

რითაც მიმაჩნია, რომ ირღვევა ყველა იმ 

პირის უფლება, რომელსაც შესაძლოა შე-

ეხოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გა-

დაწყვეტილება და რითაც შეუმსუბუქ-

დება სიტუაცია. თუკი ნორმა არის არა-

კონსტიტუციური, პირს უნდა ჰქონდეს 

შესაძლებლობა, რომ არაკოსტიტუციური 

ნორმის საფუძველზე მიღებული გა-

დაწყვეტილება მინიმუმ გადაისინჯვას 

მაინც დაუქვემდებაროს. თუკი ასეთი 

საფუძვლები არ იქნება მითითებული სა-

მოქალაქო კანონმდებლობაში, პრაქტიკ-

ულად საკონსტიტუციო კონტროლი ამ 

კუთხით დაკარგავს „ზეგავლენის“ სფე-

როს და ვერ შეუწყობს ხელს პირის დარ-

ღვეული უფლებების აღდგენას. კანონმ-

დებლის მიერ, თუნდაც ფორალურად, არ 

უნდა იყოს პირის სისხლის სამართლის 

უფლებები პრივილეგირებული სამოქა-

ლაქო სამართლის უფლებებთან შედარე-

ბით და ორივე სფეროში ინდივიდს უნდა 

მიეცეს ერთნაირი მდგომარეობა თავისი 

უფლებების დასაცავად, მათ შორის სა-

სამართლოსადმი მიმართვის კუთხით, 

ვინაიდან პრაქტიკულად კანონმდებლის 

მიერ პირს შეეზღუდა და გარკვეულწი-

ლად წაერთვა კიდეც უფლება, რომ არა-

კონსტიტუციური ნორმით მიღებული 

გადაწყვეტილების გადასაინჯვაზეც კი 

არ შეუძლია მიმართოს სასამართლოს. 

რაც შეეხება შემდგომ საკითხებს რამდე-

ნად სწორედ მოხდა მიმართვა ან არას-
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წორად, ეს უკვე კონკრეტული სამოქალა-

ქო საქმის განმხილველი სასამართლოს 

პრეროგატივაა, რაც სცილდება საკონს-

ტიტუციო კონტროლის სფეროსა და 

ფარგლებს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათ-

ვალისწინებით, საკონსტიტუციო სასამა-

რთლო „აკონტროლებს“ რა თავისი უფ-

ლებამოსილების ფარგლებში ხელისუფ-

ლების სამივე შტოს, ჩვენს მიერ შემო-

თავაზებული საკანონმდებლო ცვლილე-

ბები უფრო მეტ დამოუკიდებლობას მია-

ნიჭებს მას და აღმოიფხვრება ამჟამად არ-

სებული პრობლემები, რაც დაკავშირებუ-

ლია საკონსტიტუციო კონტროლის გან-

მახორციელებლი ორგანოს სწორ და ეფე-

ქტურ საქმიანობასთან. აღნიშნული  მნი-

შვნელოვანია იმითაც, რომ, როგორც ზე-

მოთ უკვე აღინიშნა, სწორედ საკონსტი-

ტუციო სასამართლოს მოჰყავს კონსტი-

ტუციასთან შესაბამისობაში თითოეული 

სახელმწიფო ორგანოს საქმინობა, რაც სა-

ხელმწიფოებრივი მექანიზმის გამართუ-

ლად მუშაობის უმნიშვნელოვანესი გა-

რანტიაა. 
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 ამირან  ხევცურიანი 

წარმოადგინა პროფ. ზურაბ კვეტენაძემ 
 

რატომ არ მუშაობს „მადრიდის პრინციპები“ 
 

ბოლო პერიოდში სომხეთში განვი-

თარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ 

საზოგადოების უდიდესი ნაწილის და-

კვეთა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პო-

ლიტიკის ფუნდამენტურ გადატვირთ-

ვაში მდგომარეობს. სწორედ, ამ მიზანს 

ემსახურებოდა 2018 წლის ხავერდოვანი 

რევოლუციაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ 

ქვეყნის ახალ ხელისუფლებას, ახალგა-

ზრდა დემოკრატიასთან ერთად, წინ 

ურთულესი გამოცდა ელის. ბუნებრი-

ვია, მხოლოდ ქვეყნის შიდა პრობლე-

მებზე ფოკუსირებით, ხელისუფლების 

დროში დეგრადირება გარდაუვალია, 

რადგან საზოგადოება კარგად ხედავს, 

რომ ქვეყნის მთავარი გამოწვევა მისი 

საგარეო პოლიტიკაა, რომლის მძევლა-

დაც თვითონვე იქცა და უსაფრთხოების 

საკითხები. ეს უკანასკნელი კი პირდა-

პირ კავშირშია ყარაბაღის  კონფლიქტ-

თან და მისგან მომდინარე საგარეო 

იზოლაციის  პრობლემატიკასთან. აქე-

დან გამომდინარე, სომხეთის ახალ ხე-

ლისუფლებას მოუწევს გარკვეული ქმე-

დითი ნაბიჯების გადადგმა იმ მოჯა-

დოებული რკალის გასარღვევად, რომე-

ლიც თითქმის სამი ათეული წელია გუ-

დავს ქვეყნის განვითარების პერსპექტი-

ვას.  

სომხეთის ოფიციალური სპექტრი-

სა და საზოგადოების უკიდურესად აღ-

შფოთებას იწვევს, რუსეთ-აზერბაიჯა-

ნის შორის ბოლო წლებში დაახლოების 

ტენდენცია და მზარდი სამხედრო-ტექ-

ნიკური თანამშრომლობა. სომხეთის 

ოფიციალური პირების მხრიდან არა-

ერთგზის, საჯაროდ დაფიქსირებული 

უკმაყოფილების მიუხედავად, ვითარე-

ბა არ იცვლება. ოფიციალური მოსკოვი 

კი, ამ საკითხზე კომენტარს ან არ აკე-

თებს, ან მეტად ბუნდოვანი განმარტე-

ბებით შემოიფარგლება. ჩვენთვის უმე-

ტესად, მხოლოდ კრემლთან დაახლოე-

ბული ექსპერტების პოზიციაა ცნობი-

ლი. ისინი ამ თემის კომენტირებისას, 

კონფლიქტურ რეგიონში სამხედრო პა-

რიტეტის შენარჩუნების აუცილებლო-

ბაზე მიანიშნებენ და რუსეთის ქმედე-

ბასაც ამ მიზეზით ხსნიან. (თუმცა, ჩვენ 

არ ვიცით, რა ხდება კულისებში, როცა 

ორი ქვეყნის ლიდერი ერთმანეთთან 

პირისპირ რჩება მოლაპარაკების მაგი-

დასთან).  

ამ საკითხმა მწვავე ფორმა, გან-

საკუთრებით 2016 წლის აპრილის ოთხ-

დღიანი სამხედრო დაპირისპირების 

შემდეგ მიიღო. ერევანში ძალზედ მწვა-

ვე შეფასებები გაკეთდა როგორც ოფი-

ციალურ, ასევე არაოფიციალურ დონე-

ზე.  

ეჭვქვეშ დადგა, კოლექტიური უსა-

ფრთხოების ორგანიზაციის ეფექტურო-

ბა და ამ ფორმატში სომხეთის ჩართუ-

ლობის მიზანშეწონილობა. ასევე, პო-

ლიტიკური სპექტრის ნაწილმა რუსეთ-

თან პარტნიორული ურთიერთობის არ-

სებული ფორმატის გადატვირთვაც კი 

მოითხოვა. 

უკვე აღარავისთვის საიდუმლოს 

აღარ წარმოადგენს, რომ აზერბაიჯანის 

მიერ იმპორტირებული სამხედრო პრო-

დუქციის თითქმის 85%, სწორედ რუ-

სეთზე მოდის, რომლის საერთო ღირე-

ბულებამ უკვე 5 მლრდ. აშშ დოლარს 

გადააჭარბა. 2018 წლის სექტემბერში 

რუსეთის ქალაქ სოჭში, პრეზიდენტ პუ-

ტინთან შეხვედრის დროს, აზერბაი-

ჯანის პრეზიდენტმა ი. ალიევმა რუსე-

თი მოიხსენია როგორც პარტნიორი N1. 

მან ასევე ორ ქვეყანას შორის სამხედრო 

სფეროში არსებული მზარდი თანამშ-

რომლობის მნიშვნელობაზეც გაამახვი-

ლა ყურადღება და მას აზერბაიჯანის-

თვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

უწოდა. 

სახეზე გვაქვს, საერთაშორისო ურ-

თიერთობის სფეროში რუსეთის მხრი-

დან წარმოებული ორმაგი სტანდარტის 
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კლასიკური ნიმუში: რუსეთი ერთის 

მხრივ, თავის საგარეო-პოლიტიკურ 

დოქტრინაში სომხეთს აფიქსირებს რო-

გორც სტრატეგიულ პარტნიორს, ხოლო 

მეორეს მხრივ, ანვითარებს სამხედრო-

ტექნიკურ თანამშრომლობას სომხეთის 

გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგე სა-

ხელმწიფო - აზერბაიჯანთან და ამარა-

გებს მას თანამედროვე სამხედრო პრო-

დუქციით.  

 რუსეთ-სომხეთს შორის სამხედ-

რო-პოლიტიკურ სფეროში მჭიდრო 

თანამშრომლობის კონტექსტში, ხაზ-

გასმის ღირსია შემდეგი მნიშვნელოვანი 

დეტალი: „კოლექტიური უსაფრთხოე-

ბის შესახებ ხელშეკრულების ორგანი-

ზაციის“ წევრ ქვეყნებს შორის სამხედ-

რო-პოლიტიკური თანამშრომლობის 

გაღრმავების ფორმატში, რუსეთის ხე-

ლისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, 

ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შეიარაღე-

ბა და საბრძოლო ტექნიკა მიაწოდოს შე-

ღავათიან ფასებში. რეგიონში შექმნილი 

გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომ-

დინარე, სომხეთისთვის რუსეთის ხე-

ლისუფლების ამ გადაწყვეტილებას სა-

სიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. რა თქმა 

უნდა, მხედველობაში გვაქვს ყარაბაღის 

კონფლიქტის ფაქტორი. თუმცა, აქ არის 

ერთი ძალიან მნიშვლელოვანი ნიუან-

სი: „კოლექტიური უსაფრთხოების შე-

სახებ ხელშეკრულების ორგანიზაციის“ 

კანონიერი უფლებები და ვალდებულე-

ბები გეოგრაფიულად არ ვრცელდება 

მთიანი ყარაბაღის ტრიტორიაზე. აღ-

ნიშნული ორგანიზაციის ფარგლებში 

გაფორმებული ორმხრივი და მრავალ-

მხრივი ვალდებულებები უსაფრთხოე-

ბისა და ურთიერთდახმარების სფე-

როში ვრცელდება, მხოლოდ წევრი 

ქვეყნების საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში. ხოლო ყარაბაღი, როგორც 

თვითაღიარებული რესპუბლიკა დღე-

მდე არც ერთ სუბიექტს არ უღიარებია, 

მათ შორის არც სომხეთს, ამიტომაც 

საერთაშორისო სამართლის ნორმების 

მიხედვით ის აზერბაიჯანის ტერიტო-

რიას წარმოადგენს.  

რა თქმა უნდა, ეს ნიუანსი მნიშვ-

ნელოვანი პრობლემაა სომხეთისთვის, 

რომლისთვისაც ყარაბაღის იგივე „არ-

ცახის“ უსაფრთხოება  ფუნდამენტური 

ხასიათის მატარებელია. ასეთ დროს, 

სპონტანურად გვახსენდება 2015 წლის 

აპრილის მოვლენები, როცა აზერბაი-

ჯანულმა არმიამ ფართომასშტაბიანი 

იერიში მიიტანა ყარაბაღის ხაზზე გამა-

გრებულ სომხურ პოზიციებზე. მაშინ, 

არც რუსეთს და არც დანარჩენ მოკავ-

შირეებს ორგანიზაციის ფარგლებში, 

აზრადაც არ მოსვლიათ გაეწიათ სამ-

ხედრო დახმარება სომხეთისთვის. 

არსებული გეოპოლიტიკური ვი-

თარებიდან გამომდინარე, სასურველია 

სომხეთმა დააკორექტიროს თავისი მი-

დგომები ყარაბაღის კონფლიქტთან მი-

მართებაში. ჯერ კოჩარიანიასა და შემდ-

გომ სარგსიანის მიერ გატარებული ხის-

ტი პოლიტიკა, კონტრპროდუქტიული 

აღმოჩნდა თვით სომხეთისთვის. დემო-

კრატიული არჩევნების გზით არჩეულ 

ხელისუფლებას, ნამდვილად აქვს იმის 

რესურსი, რომ გარდატეხა შეიტანოს ამ 

ურთულეს პროცესში. თუმცა ეს არ იქ-

ნება ადვილი, მთავარია გამბედაობა და 

ყოველი ნაბიჯის ზედმიწევნით გათვ-

ლა.  

უპირველეს ყოვლისა, სომხეთისთ-

ვის მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერე-

ბა, რომ პირველი - კონფლიქტის ზონა-

ში სტატუსკვოს შენარჩუნება უკვე არც 

მის ინტერესებში შედის. ბაქო - ანკარის 

ტანდემის წყალობით, მის გარშემო რკა-

ლი სულ უფრო ვიწროვდება, შედეგად 

ეკონომიკა ვერ ვითარდება, მოსახლეო-

ბის რაოდენობა მცირდება. მაშინ როცა, 

მისი მოწინააღმდეგის შემთხვევაში ყვე-

ლაფერი პირიქითაა: ამ წლებში აზერ-

ბაიჯანის ეკონომიკა ენერგორესურსე-

ბის ხარჯზე რამდენიმეჯერ გაიზარდა. 

ხოლო მოსახლეობამ 10 მლნ-ს მიაღწია. 

თუ ამას დავუმატებთ იმ გარემოებასაც, 

რომ მისი სტრატეგიული პარტნიორი 

რუსეთი უკვე წლებია უახლესი შეიარა-

ღებით ამარაგებს აზერბაიჯანს, მაშინ 

შეგვიძლია თამამად დავასკვნათ, რომ 

დრო სომხეთზე ნამდვილად არ მუშა-

ობს. მეორე - ილუზიონისტური და 

ეიფორიულია, მუდმივად ომში გამარჯ-

ვებულის სინდრომით საზოგადოების 

გაბრუება, მითუმეტეს მაშინ, როცა მისი 

განახლების ალბათობა ყოველთვის არ-
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სებობს და თუ ასეც მოხდა, მაშინ უკვე 

არავინ იცის თუ რა შედეგით შეიძლება 

ის დასრულდეს. ერთადერთი რაც წი-

ნასწარ ცნობილია, არის ის, რომ შემ-

დეგი სამხედრო დაპირისპირება იქნება 

გაცილებით მასშტაბური, სისხლიანი 

და დამანგრეველი.  

 არ გავჩერდები იმაზე, თუ რამდე-

ნად მნიშვნელოვანია დაპირისპირე-

ბულმა მხარეებმა აგრესიული რიტორი-

კის კონსტრუქციული დიალოგით ჩანა-

ცვლება რომ უნდა შეძლონ და კომ-

პრომისების ძიების რეჟიმზე გადაერ-

თონ. აგრეთვე, უნდა დაასრულონ ფიქ-

რი მაქსიმუმის მიღებაზე, რადაგნ ეს 

არარეალურია და აზიანებს ისედაც საკ-

მაოდ დაზიანებულ მოლაპარაკებათა 

პროცესს.  

თუმცა, ჩვენ  შეგვიძლია სიფრთხი-

ლით ავღნიშნოთ ისიც, რომ უმძიმესი 

ბოლო წლების შემდეგ, გასული 2018 წე-

ლი კონფლიქტის ზონაში მეტ-ნაკლები 

სტაბილურობით და შემცირებული ძა-

ლადობით გამოირჩა. და ეს მაშინ, როცა 

არსებობდა საფუძვლიანი მოლოდინი 

იმისა, რომ სომხეთში მიმდინარე პო-

ლიტიკურ კრიზისს, აზერბაიჯანი სა-

თავისოდ გამოიყენებდა და შეეცდებო-

და ყარაბახში ვითარების ესკალაციას. 

თუმცა, საბედნიეროდ ასე არ მოხდა. 

ასეთ დროს, როგორც იტყვიან, მხარე-

ებმა უნდა გარისკონ და სცადონ  და-

წერონ საკუთარი ისტორია.  

დრომ აჩვენა, რომ შეცდომა იყო, 

ყარაბაღის კონფლიქტის განხილვა მხო-

ლოდ სომხურ-აზერბაიჯანული დაპი-

რისპირების ჭრილში. ის იყო და არის 

რეგიონალური მასშტაბის ეთნოპოლი-

ტიკური და ტერიტორიალური კონფ-

ლიქტი, რომლის დარეგულირების გა-

რეშეც წარმოუდგენელია გლობალური 

მშვიდობის დამყარება რეგიონში. ამი-

ტომაც აუცილებელია, მიმდინარე სამშ-

ვიდობო პროცესში მოქმედი ფორმატის 

სრულფასოვანი განახლება და სხვა რე-

გიონალური აქტორების აქტიური ჩარ-

თვაც. საუბარია ისეთ ქვეყნებზე რო-

გორიცაა: თურქეთი და საქართველო.  

ჩამოთვლილი ოთხეულიდან, საქა-

რთველოს ამ კონტექსტში გააჩნია თავი-

სი უნიკალურობა და უპირატესობები:  

უპირველეს ყოვლისა, მისი უნიკა-

ლურობა მდგომარეობს იმ სანიმუშო სა-

გარეო პოლიტიკაში, რომელიც  აწარმოა 

ქართულმა სახელმწიფომ კონფლიქტის 

მხარეებთან მიმართებაში დღემდე. ამ 

წლების განმავლობაში, არა ერთი პირ-

დაპირი თუ ირიბი ზეწოლის მიუხედა-

ვად, საქართველომ შეინარჩუნა თავისი 

ნეიტრალური დამოკიდებულება უშუა-

ლოდ კონფლიქტის მიმართ და მხო-

ლოდ ჰუმანიტარული აქტებით შემოი-

ფარგლებოდა. შედეგად, მას დღემდე 

კეთილმეზობლური და მეგობრული 

ურთიერთობა აკავშირებს ურთიერთ-

დაპირისპირებულ მხარეებთან. მეორე - 

საქართველო არის ქვეყანა, რომლის მო-

სახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სწო-

რედ სომხური და აზერბაიჯანული 

ჯგუფები წარმოადგენენ.თუმცა,მათ არ 

უჭირთ ერთიან სივრცეში თანაცხოვრე-

ბა და არც ყარაბახის კონფლიქტამდე და 

არც მის შემდეგ, მათ შორის ეთნიკურ 

ნიადაგზე დაპირისპირების არც ერთი 

შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. და, მე-

სამე - საქართველო, როგორც ზღვისპი-

რა სახელმწიფო და რეგიონალური დე-

რეფანი, ერთნაირად სჭირდება ორივე 

ქვეყანას. საქართველოს ფაქტორი მნი-

შვნელოვანია მათთვის წმინდა ეკონო-

მიკური თავალსაზრისით. 

დღევანდელი გადასახედიდან, აშ-

კარაა, რომ სამშვიდობო პროცესი ჩი-

ხიდან ვერ გამოდის. გამომდინარე აქე-

დან, შეუძლებელია წარამატებულად 

ჩაითვალოს, ამ წლების განმავლობაში 

ეუთოს მინსკის ჯგუფის მიერ კონფ-

ლიქტის ზონაში გაწეული მუშაობა. მე-

ტიც, თანათავმჯდომარე ქვეყნების 

მიდგომაში იგრძნობა შემგუებლობა და 

სკეპტიციზმი. რჩება შთაბეჭდილება, 

რომ ისინი ფოკუსირებული არიან უკვე 

არა კონფლიქტის მოგვარებაზე, არამედ 

მისი დიდი ხნით კონსერვაციაზე. თით-

ქოს ყველამ ხელი ჩაიქნია და ერთად-

ერთი რაც ამოძრავებთ, ომის განახლე-

ბის დაუშვებლობაა. 

ბოლო დოკუმენტი და წინადადე-

ბა, რომელიც მინსკის ჯგუფმა შეიმუ-

შავა და წარუდგინა მხარეებს იყო 2007 

წელს და ცნობილია „მადრიდის პრინ-

ციპების“ სახელწოდებით. როგორც, არა 
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ერთი ექსპერტი აღნიშნავს, დოკუმენ-

ტის ტექსტი საკმაოდ „მშრალია“ იმის-

თვის, რომ მოქმედებაში მოვიდეს.მისი 

უმთავრესი პრობლემა - იმპლემენტაცი-

ის მექანიზმებია. მხარეები ვერ ხედავენ 

მისი პრაქტიკაში რეალიზების გზებს. 

ვერ იმუშავა ვერც მისმა განახლებულმა 

ვარიანტმაც. 

მაგრამ, ერთმნიშვნელოვნად და-

დებითი მომენტია თავისთავად ასეთი 

დოკუმენტის არსებობაც, რომელიც 

ცალსახად საინტერესოა და მნიშვნელო-

ვან პუქტებსაც მოიცავს. იმპლემენტა-

ციის საკითხი მისი ერთი მხარეა, ხოლო 

შინაარსი - მეორე. ამიტომაც, ჩვენ სწო-

რედ დოკუმენტის შინაარსობრივ მხა-

რეზე უნდა მოვახდინოთ აქცენტირება, 

რადგან სწორედ  შინაარსობრვი მხარე 

განსაზღვრავს მის სიცოცხლისუნარია-

ნობას.  

დოკუმენტი იწოდება, როგორც 

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვი-

დობიანი მოგვარების ძირითადი პრინ-

ციპები, რომელიც სომხეთისა და აზერ-

ბაიჯანის პრეზიდნტებს, ოფიციალური 

წინადადების სახით, განსახილველად 

წარუდგინეს საფრანგე-თმა, რუსეთმა 

და აშშ-მ, როგორც ეუთოს მინსკის ჯგუ-

ფის თანათავმჯდომარეებმა, ეუთოს მი-

ნისტერიალზე ესპანეთში, ქ. მადრიდში, 

2007 წლის 29 ნოემბერს [1]. 

ჩიხური სიტუაცია ვითარდება დო-

კუმენტის პირველივე პუნქტიდან, სა-

დაც ვკითხულობთ: „მთიანი ყარაბაღის 

საბოლოო სამართლებრივი სტატუსი 

განისაზღროს პლებისციტის გზით, რო-

მელიც უზრუნველყოფს მთიანი ყარა-

ბაღის მოსახლეობის ნების თავისუფა-

ლი და ჭეშმარიტი გამოხატვის შესა-

ძლებლობას. პლებისციტის ჩატარების 

დრო და პირობები შეთანხმდეს მხა-

რეთა მოლაპარაკებების გზით. მოსახ-

ლეობაში იგულისხმება, ყველა პირი გა-

ნურჩევლად ეროვნებისა, იგივე ეთნი-

კური პროპორციით, კონფლიქტის და-

წყებამდე მცხოვრები მთიანი ყარაბაღის 

ტერიტორიაზე 1988 წლამდე.“ 

ამ პუნქტზე მხარეები ვერასდროს 

შეთანხმდებიან: ჯერ ერთი, პლებისცი-

ტის ჩატარების მითითებული მოდელი 

ყოვლად მიუღებელია აზერბაიჯანული 

მხარისთვის, რადგან ხსენებული პრო-

პორციით სომხური მოსახლეობა მთია-

ნი ყარაბაღის ტერიტორიაზე, სამჯერ 

აღემატებოდა აზერბაიჯანულს. აზერ-

ბაიჯანული მხარე, თვლის რა მთიან 

ყარაბაღს საკუთარ ტერიტორიად, თა-

ვისივე კონსტიტუციაზე დაყრდნობით  

მიიჩნევს რომ პლებისციტმა უნდა მო-

იცვას მთელი აზერბაიჯანის ტერიტო-

რია. ასეთ დროს, უმჯობესია მიდგომა 

პრინციპით - „არასდროს დავუბრუნ-

დეთ იმ საკითხს, რომელზეც ვერას-

დროს შევთანხმდებით“. შესაბამისად 

დღის წესრიგიდან უნდა მოიხსნას პლე-

ბისციტის ჩატარების საკითხიც.  

მაშინ რა ვუყოთ სტატუსს, რა 

პრინციპით უნდა მოხდეს მისი განსა-

ზღვრა? ცხადია ეს კითხვა ქვაკუთხე-

დია მთელი ამ პროცესის. ტექსტის ში-

ნაარსიის მიხედვით, პრინციპული სა-

კითხების მოგვარება გადავადებულია 

გაურკვეველი ვადით. 

მთიან ყარაბაღს უნდა მიეცეს 

სრული უსაფრთხოების გარანტია და 

ყოველგვარი პლებისციტის გარეშე, მის-

თვის, პერსონალურად საერთაშორისო 

თანამეგობრობის მიერ უნდა შემუშავ-

დეს განსაკუთრებული ინდივიდუალუ-

რი მოცემულობა და მიენიჭოს „სუვერე-

ნული ტერიტორიის სტატუსი“  (საერ-

თაშორისო სამართალში უკვე არსებობს 

ასეთი ტერმინი) სამმაგი პატრონაჟით. 

(სომხური; აზერბაიჯანული და ეუთო). 

სტატუსის ასეთი ფორმულირება, ვფიქ-

რობ, მიუღებელი არ უნდა გახდეს 

მხარეებისთვის.  სომხურ მხარეს დაამ-

შვიდებს ჩანაწერი - სუვერენული, ხო-

ლო აზერბაიჯანულ მხარეს - ტერი-

ტორია (ნაცვლად სახელმწიფო) [2].  

ასევე, უნდა დაკორექტირდეს ტექ-

სტის მე-6 პუნქტი, სადაც საუბარია სა-

მშვიდობო შეთანხმების ძალაში შესვ-

ლისთანავე, კონფლიქტის ზონაში საერ-

თაშორისო სამშვიდობო ძალების გან-

თავსებაზე. ვერ ვხედავთ აქ სამშვიდო-

ბო ძალების განთავსების აუცილებლო-

ბას და სრულიად საკმარისად მიგვაჩნია 

სადამკვირვებლო მისიებით შემოფარ-

გვლა. მითუმეტეს, მაშინ, როცა იმავე 

პუნქტის თანახმად, თურმე სამშვიდო-

ბო კონტინგენტი უნდა შეირჩეს ორ-
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მხრივი კონსენსუსის საფუძველზე. ეს 

შეიძლება დამატებითი უთანხმოების 

საგანი გახდეს და მხარეები საერთოდაც 

ვერც შეთანხმდნენ. პრინციპულად მიგ-

ვაჩნია, რომ მხარეებმა დამოუკიდებ-

ლად გაიარონ ის ურთულესი ეტაპი, 

რასაც ისტორიული შერიგება ჰქვია. მათ 

დამოუკიდებლად უნდა გადალახონ 

ყველა ის ბარიერი და დაბრკოლება, რაც 

ბუნებრივად თან ახლავს ამ ურთულეს 

პროცესს. აგრეთვე, იმავე პუნქტში საუ-

ბარია აზერბაიჯანის მხრიდან ვალდე-

ბულების აღებაზე, რომ არ მოახდინოს 

თავისი საჯარისო ნაწილების გადაად-

გილება და დატოვოს დღემდე არსებულ 

პოზიციებზე. ეს საკითხი პრინციპუ-

ლად მნიშვნელოვანია, რადგან სომხუ-

რი ნაწილების მიერ ოკუპირებული ტე-

რიტორიების დატოვების შემდეგ, ეს 

ტერიტორიები უნდა დარჩეს დემილი-

ტარიზებულ ზონად, რაც უმნიშვნელო-

ვანესია უსაფრთხოების თვალსაზრი-

სით. ასევე, ტექსტში დამატებით პუნქ-

ტად უნდა ჩაიწეროს, რომ სომხეთის 

რესპუბლიკა, აგრეთვე იღებს ვალდებუ-

ლებას, რომ აღარასოდეს შეიერთებს 

მთიან ყარაბაღს.  

ხოლო მე-7 პუნქტში, სადაც საუბა-

რია მხარეებს შორის ღია და შეუფერ-

ხებელი სატრანსპორტო და საკომუნიკა-

ციო კავშირების აღდგენაზე, მ.შ. აზერ-

ბაიჯანსა და ნახიჭევანს შორის. მნიშვ-

ნელოვანია დაემატოს ჩანაწერი, სომხე-

თის სრულფასოვან დეიზოლაციაზე. 

სწორედ, ამ თვალსაზრისით არის მნი-

შვნელოვანი, სამშვიდობო პროცესში 

თურქეთის ჩართულობა. 

საჭიროა ყველა მხარე კარგად და-

ფიქრდეს, იქნებ ღირდეს „მადრიდის 

პრინციპების“ კიდევ ერთხელ განახ-

ლება.

 

AMIRAN KHEVTSURIANI 
 

WHY ARE NOT ABLE  THE "MADRID PRINCIPLES" TO WORK?! 
 

Summary 
 

          The official spectrum of Armenia and the society are extremely concerned about 
both  the trend of rapprochement between Russia and Azerbaijan and their increasing  
military-technical cooperation. Despite the fact that Armenian officials are expressing 
their dissatisfaction publicly, the situation has not changed. Official Moscow is not 
commenting on this issue. Moscow makes  just more vague explanations on the issues. 
The Minsk Group has developed documents and the proposals and presented them to 
the parties in 2007.  These above mentioned  documents and the proposals  are known 
as “the Madrid Principles”.  Many experts note that  the text of the document consists 
quite "a dry content". The main problem is its implementation mechanism. Parties think 
that it can not be realized in practice.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
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https://www.aniarc.am/2016/04/11/madrid-principles-full-text-/ნახვა: 27/03/2019 

2. „Суверенные территории Испании“ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/687935/ უკანასკნელად იქნა გადამოწმებუ-
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უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 27.03.2019 115. 
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 გიორგი ნიქაბაძე  

წარმოადგინა პროფ. სოსო ცინცაძემ 
 

საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარება 
 

საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ცხო-

ვრებისა და ურთიერთობების ინტერნა-

ციონალიზაცია ხელს უწყობს საქართვე-

ლოში ისეთი სამართლებრივი ურთიერ-

თობების წარმოშობას, რომლებიც სამარ-

თლებრივად და პოლიტიკურად დაკავ-

შირებულია უცხო ქვეყნების იურისდიქ-

ციებთან და მათ პოლიტიკურ მსოფლ-

მხედველობასთან. ასეთი სახის საერთა-

შორისო სამართლებრივ თანამშრომლო-

ბას მიეკუთვნება საერთაშორისო სამარ-

თლებრივი დახმარება, რომლის დროსაც 

ხელშემკვრელი სახელმწიფოები იღებენ 

ვალდებულებას 1959 წლის 20 აპრილს 

სტრასბურგში მიღებული ევროპული 

კონვენციის დებულებათა თანახმად, აღ-

მოუჩინონ ერთმანეთს სამართლებრივი 

ურთიერთდახმარება იმ საკითხების და-

რეგულირებაში, რომლებზეც რეაგირება 

ექვემდებარება მომთხოვნი მხარის სასა-

მართლოს იურისდიქციას.[2] 

ისტორიული კონტექსტი. სახელმწი-

ფოების საპოლიციო სტრუქტურების 

წარმომადგენლები მივიდნენ იმ დასკვ-

ნამდე, რომ დანაშაულთან შეურიგებელი 

ბრძოლისათვის მხოლოდ არაფორმალუ-

რი (საპოლიციო) თანამშრომლობა არ 

იყო საკმარისი. საპოლიციო თანამშრომ-

ლობის ფარგლებში სამართალდამცავმა 

ორგანოებმა შეძლეს, რომ ეფექტურად 

გაეცვალათ ერთმანეთისათვის ინფორმა-

ციები, თუმცა არ ჰქონდათ უფლება ჩაე-

ტარებინათ ჩხრეკა/ამოღება პროკურო-

რის ზედამხედველობის ან სასამართ-

ლოს ბრძანების გარეშე. ეს საგამოძიებო 

მოქმედებები ხომ დიდი ბერკეტია გამო-

ძიებისათვის მტკიცებულებების მოპო-

ვების კუთხით. ამიტომ დადგა საჭირო-

ება სახელმწიფოებს შორის მომხდარიყო 

სამართლებრივ სფეროში ურთიერთთა-

ნამშრომლობა ისეთი სახით, რომ უზრუ-

ნველყოფილიყო მტკიცებულებების მო-

პოვებისათვის მიმართული ყველა საჭი-

რო საგამოძიებო თუ საპროცესო მოქმე-

დების ჩატარების შესაძლებლობა. ამაში 

კი ფასდაუდებელი იყო სახელმწიფოებს 

შორის არსებული დიპლომატიური არ-

ხები.31  

დიპლომატიური პრაქტიკის ნაწი-

ლად ჩამოყალიბდა მოქმედება, რომლის 

დროსაც გარკვეული საგამოძიებო მოქ-

მედებების ჩატარების მოთხოვნის წარმ-

დგენი სახელმწიფო გასცემს ფორმალურ 

წერილს, შესაბამის შიდასახელმწიფოებ-

რივ სასამართლოში დამოწმებულ დოკუ-

მენტთან ერთად და მოთხოვნის მიმღები 

სახელმწიფოს საგარეო სამსახურების 

წარმომადგენლების ჩართულობით ხდე-

ბოდა მოთხოვნილი მოქმედებების ჩატა-

რება.32 თუმცა ამგვარი მოქმედებების 

ყველაზე მნიშვნელოვანი დაბრკოლება 

იყო შენელებული პროცედურა, ვინაიდან 

სახელმწიფოები საკანონმდებლო დონე-

ზე არ იყვნენ დავალდებულებულნი მო-

თხოვნილი მოქმედების აუცილებლად 

ჩატარების თაობაზე.  

თანამედროვე მოვლენები. მსოფლი-

ოს ბევრ სახელმწიფოს დღის წესრიგში 

დაუდგა თხოვნის მიმღები სახელმწიფოს 

მხრიდან ნებსით თუ უნებლიედ გაჭია-

ნურებული საგამოძიებო/საპროცესო მო-

ქმედების დროული ჩატარების აუცილე-

ბლობაზე გარკვეული სახის სამართლებ-

რივი დოკუმენტის შექმნა. ნიშანდობ-

ლივია, რომ იმ მომენტში წარმატებით 

ფუნქციონირებდა სამართლებრივი დო-

კუმენტი33 სახელმწიფოთაშორის ურთი-

ერთობებში, რომელიც შეეხებოდა მხო-

ლოდ პირთა ექსტრადიციის საკითხს და 

სრულად პასუხობდა ევროპული ქვეყნე-

                                                
31 ქვეყნებში არსებული საელჩოები 
32 დოკუმენტების ჩამონათვალი შეიცავდა ყველა იმ 

დოკუმენტების ერთობლიობას, რასაც ითვალისწი-

ნებდა მომთხოვნი ქვეყნის კანონმდებლობა და სა-

ჭირო იყო მართმსაჯულების ორგანოს დასაკმაყო-

ფილებლად. 
33 „ექსტრადიციის შესახებ“ 1957 წლის ევროპული 

კონვენცია. 
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ბის მოთხოვნებს [7]. ამიტომაც სახელმ-

წიფოებმა გამოთქვეს სურვილი მომხდა-

რიყო სამართლებრივი დახმარების სფე-

როში არსებული და პრაქტიკულად დიპ-

ლომატიურ არხეზე დამყარებული ურ-

თიერთობების პროცედურული გამარ-

ტივება. ამ მხრივ ნიშანდობლივია სტრა-

სბურგში, 1959 წლის 20 აპრილს მიღე-

ბული ევროპული კონვენცია სისხლის 

სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმა-

რების შესახებ, რომლის პრეამბულაშიც 

ვკითხულობთ: „ქვემორე ხელისმომწერი 

მთავრობები, არიან რა ევროპის საბჭოს 

წევრები, თვლიან რა, რომ ევროპის საბ-

ჭოს მიზანია მის წევრებს შორის ერთია-

ნობის მიღწევა, სჯერათ რა, რომ სისხ-

ლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთ-

დახმარების სფეროში საერთო წესების 

მიღება ხელს შეუწყობს ამ მიზნის გან-

ხორციელებას, თვლიან რა, რომ ამგვარი 

ურთიერთდახმარება დაკავშირებულია 

ექსტრადიციის საკითხთან [2], რომელიც 

უკვე არის 1957 წლის 13 დეკემბერს ხელ-

მოწერილი კონვენციის საგანი, შეთანხმ-

დნენ შემდეგზე: ხელშემკვრელი მხარეე-

ბი ვალდებულებას იღებენ ამ კონვენციის 

დებულებათა თანახმად აღმოუჩინონ 

ერთმანეთს ფართო ურთიერთდახმარება 

იმ დანაშაულებზე სისხლის სამართლებ-

რივი დევნისა და სასჯელის საკითხებში, 

რომლებზეც დახმარებაზე თხოვნის მი-

ღების მომენტში ექვემდებარება მომ-

თხოვნი მხარის სასამართლო ორგანოე-

ბის იურისდიქციას“ [7]. 

საქართველო ამ კონვენციას შეუერ-

თდა 2000  წლის 11 იანვრიდან პარლა-

მენტის 1999 წლის 23 ივნისის N2143 

დადგენილების საფუძველზე [8], რის 

შემდეგაც მიღებული იქნა კანონი „სისხ-

ლის სამართლის სფეროში საერთაშორი-

სო თანამშრომლობის შესახებ“34 [13], 

რომლის პირველ, მეორე და მესამე მუხ-

ლში ჩამოყალიბებულია კანონის მიზანი, 

სისხლის სამართლის სფეროში საერთა-

შორისო თანამშრომლობის სამართლებ-

რივი საფუძვლები და კომუნიკაციის არ-

ხები/საშუალებები.  

1959 წლის 20 აპრილს სტრასბურგში 

მიღებული ევროპული კონვენციის „სის-

                                                
34 საკანონმდებლო მაცნე 

ხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთ-

დახმარების შესახებ“ [2] საფუძველზე 

ხელმომწერმა სახელმწიფოებმა და მათ 

შორის საქართველომ, აიღო ვალდებუ-

ლება ყოველგვარი დამატებითი დიპლო-

მატიური არხებისა და კონკრეტულ სა-

ხელმწიფოსთან ორმხრივი ხელშეკრუ-

ლების არსებობის გარეშე, გაუწიონ დახ-

მარება მომთხოვნ სახელმწიფოს სისხ-

ლის სამართლის საქმეებზე წარმოშო-

ბილი აუცილებელი საგამოძიებო მოქმე-

დებების ჩატარების კუთხით, რაც ძალი-

ან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 

საერთაშორისო სამართლებრივი ურ-

თიერთდახმარების სახეები. სამართლებ-

რივი ურთიერთდახმარების ფარგლებში 

არსებული და დღესდღეობით მოქმედი 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების 

თანახმად, სამართლებრივი ურთი-

ერთდახმარების სახეებია35: [1] 

 დოკუმენტების (მათ შორის სასა-

მართლო და არასასამართლო დო-

კუმენტების, მოწმობების, ცნობე-

ბისა და სხვა დოკუმენტების ჩა-

თვლით) შედგენა, გადაგზავნა, გა-

მოთხოვა და ჩაბარება; 

 მტკიცებულებების მოპოვება; 

 მისამართებისა და სხვა მონაცემთა 

დადგენა; 

 სამართლებრივი საკითხების თაო-

ბაზე ინფორმაციის გადაცემა/მი-

წოდება; 

 სასამართლოს გადაწყვეტილების, 

სააღსრულებო წარწერების ცნობა 

და აღსრულება; ასევე, სისხლის 

სამართლის საქმეზე მიღებული გა-

ნაჩენების ცნობა და აღსრულება 

მათთან დაკავშირებული სამოქა-

ლაქო სარჩელების ნაწილში; 

                                                
35 ეს ჩამონათვალი აერთიანებს სამართლებრივი 

დახმარების იმ სახეებს, რომლებიც განსაზღვრუ-

ლია საქართველოს მიერ გაფორმებულ მრავალ-

მხრივ და ორმხრივ საერთაშორისო ხელშეკრულე-

ბებში სამართლებრივი ურთიერთდახმარების თაო-

ბაზე. იგი ასევე შეეხება სისხლის სამართლის საქ-

მეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების სა-

ხეებს, რომლებიც არ არის წინამდებარე სახელმძღ-

ვანელოს განხილვის საგანი. შესაბამისად, ჩამონა-

თვალი ამ მიმართულებით არ არის ამომწურავი 

ხასიათის. 
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 შესაბამისი ზომების მიღება სარჩე-

ლის უზრუნველსაყოფად და მოვა-

ლეთა მოსაძებნად; 

 ექსპერტიზის ჩატარება;  

 მხარეთა მოწმეების, ბრალდებულ-

თა და ექსპერტების დაკითხვა; 

 საგნებისა და ადგილის დათვა-

ლიერება; 

 ჩხრეკის ჩატარება, ამოღება, ნივთ-

მტკიცებულების გადაგზავნა და 

გაცემა; 

 სისხლისსამართლებრივი დევნის 

აღძვრა; 

 დანაშაულის ჩამდენი პირების 

ძებნა და გადაცემა. 

ჩამოთვლილი ურთიერთდახმარე-

ბის სახეებიდან უკანასკნელი ოთხი შეე-

ხება მხოლოდ სისხლის სამართლის საქ-

მეებს. 

როგორც წესი, თხოვნის მიმღები 

სახელმწიფო/მხარე თხოვნასთან დაკავ-

შირებული საპროცესო და საგამოძიებო 

მოქმედებების შესრულებისას ხელმძღვა-

ნელობს თავისი შიდასახელმწიფოებრი-

ვი კანონმდებლობით, თუ საერთაშორი-

სო ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. ამ შემთხვევაში კი 

ადგილობრივ კანონმდებლობასთან მი-

მართებით სწორედ მას მიენიჭება უპი-

რატესობა. 

სპეციალური საგამოძიებო ტექნიკა. 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყე-

ნებით მოწმისა თუ დაზარალებულის 

დისტანციური ელექტრონული წესით 

გამოკითხვის დასაშვებობის მიუხედა-

ვად, ამგვარი მოქმედებები პრაქტიკაში 

მაინც იშვიათობაა36.  

ზოგადად ელექტრონულად გან-

ხორციელებულ ნებისმიერი სახის მოქმე-

დებას თავისი დადებითი და უარყოფი-

თი მხარეები აქვს. უარყოფით მხარედ 

შეგვიძლია რამდენიმე ასპექტი დავასახე-

ლოთ, მათ შორის რაც ყველაზე „ძვი-

რადღირებულია“ არის ის, რომ დისტან-

ციური გამოკითხვის დროს ვერ ხდება 

პირის ფსიქოლოგიური პორტრეტის 

სწორად და ზუსტად შეფასება, იმ მარ-

ტივი მიზეზის გამო, რომ სამართალ-

                                                
36 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსი იძლევა აღნიშნულის შესაძლებლობას 

მწარმოებელი პირი პირადად ვერ ახდენს 

ობიექტთან კონტაქტს. ამას კი შედეგად 

მოყვება პირის მიერ მოწოდებული არა-

სწორი ინფორმაცია ან ინფორმაცია რო-

მელიც მის წისქვილზე მეტად ასხამს 

წყალს. მეორე რაც შეიძლება ასევე უარ-

ყოფით კონტექსტში დავასახელოთ არის 

ის გარემოება, რომ უცხოეთში მყოფ სა-

ქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც გამო-

კითხვისას შესაძლოა ცრუ და არასწორი 

ინფორმაცია მოგაწოდოს, აქვს განცდა, 

რომ „მაინც ვერავინ მომკითხავს, მე ხომ 

საქართველოში არ ვარ“. რეალურადაც 

გართულებულია აღნიშნული საკითხი 

ქართულ რეალობაში და პრაქტიკულად 

არ არსებობს პრეცედენტი იმისა, რომ 

დისტანციური დაკითხვის დროს პირი-

საგან მიღებული ცრუ ან არასწორი ინ-

ფორმაციის მოწოდებისათვის დასჯილი 

ყოფილიყო ვინმე. მესამე და ყველაზე 

მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართულ 

კანონმდებლობაში გვაქვს ხარვეზი, კერ-

ძოდ სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის 113-ე მუხლი, რომელიც შეეხე-

ბა გამოკითხვის ზოგად წესს, მე-11 ნა-

წილში აყალიბებს, რომ „პროკურორი ან 

პროკურორის თანხმობით გამომძიებელი 

უფლებამოსილია დისტანციურად, ელე-

ქტრონული საშუალებების გამოყენებით 

გამოკითხოს უცხო სახელმწიფოს ტერი-

ტორიაზე მყოფი პირი სამართლებრივი 

დახმარების აღმოჩენის შესახებ შუამდ-

გომლობის გაგზავნის გარეშე, თუ ამგვა-

რი წესით პირის გამოკითხვა დაშვებუ-

ლია საქართველოს შესაბამისი საერთა-

შორისო ხელშეკრულებით, ამ პირის 

ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს სამარ-

თლით ან/და ამ სახელმწიფოს ნათლად 

ჩამოყალიბებული პრაქტიკით“. კანონის 

მოთხოვნიდან გამომდინარე, სულაც 

არაა საჭირო არსებობდეს სამართლე-

ბრივი დახმარების ფარგლებში კონკრე-

ტული სახელმწიფოსთან დახმარების 

მოთხოვნის გაგზავნის შესაბამისი დო-

კუმენტაცია და უშვებს შესაძლებლობას, 

რომ პირადად გამოსაკითხ პირთან კო-

მუნიკაციით უზრუნველყოფილი იყოს 

დისტანციური წესით პირის ელექტრო-

ნულად გამოკითხვის პროცესი, მაგრამ 

უნდა არსებობდეს შესაბამისი საერთაშო-

რისო ხელშეკრულება. ამავდროულად 
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ამგვარი ქმედება დაშვებული უნდა იყოს 

პირის ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს 

სამართლით ან/და ამ სახელმწიფოს ნათ-

ლად ჩამოყალიბებული პრაქტიკით. სწო-

რედ ნათლად ჩამოყალიბებული პრაქტი-

კა წარმოადგენს დაბრკოლებას კონკრე-

ტული საგამოძიებო უწყების გამოძიების 

მწარმოებელი პირისათვის, რადგან მის-

თვის არაა ცნობილი რომელ სახელმწი-

ფოსთან როგორი და რა სახის „ნათლად 

ჩამოყალიბებული“ პრაქტიკა არსებობს. 

თუმცა მისთვის ცნობილია გამოძიებით 

მოპოვებული მტკიცებულებები და ინ-

ტერესებიდან გამომდინარე საჭიროებს 

კონკრეტული პირის გამოკითხვის პრო-

ცესის აუცილებლობას.  

რაც შეეხება დადებით მხარეებს, რაც 

დისტანციურ ელექტრონულ გამოკითხ-

ვის პროცესს მოყვება, ესაა დროისა და 

დანახარჯების შემცირება. ამ შემთხვევა-

ში ხდება დაზოგვა, როგორც ფიზიკური, 

ასევე მატერიალური რესურსის და ეს 

ერთგვარად მიმზიდველს ხდის ამ პრო-

ცესს.37 

ნიშანდობლივია, რომ საერთაშორი-

სო სამართლებრივი დახმარების ფარგ-

ლებში ვერ ხდება ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების ჩატარება, მათ შორის ფა-

რული მიყურადება და ჩაწერა. საქართ-

ველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის მოთხოვნებიდან გამომდინა-

რე,38 [12] ფარული საგამოძიებო მოქმე-

დებები ხორციელდება მხოლოდ საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე და არაა დაშვე-

ბული, საზღვრებს გარეთ ამგვარი მოქმე-

დების განხორციელება39. ანალოგიური 

კანონმდებლობა გააჩნია ევროპის ქვეყნე-

ბის უმეტესობას და ისინი შესაბამისად 

ვერ ახორციელებენ ფარულ მოქმედებებს 

სხვა ქვეყნის ტეროტორიაზე. ამ შემთხვე-

ვაში არ აქვს მნიშვნელობა სახელმწიფო-

                                                
37 კონკრეტული თანამშრომლის მივლინების, 

სასტუმროსა და მგზავრობის ხარჯები. 
38 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსის 1433 მუხლი 
39 შესაძლოა თხოვნის შემსრულებელი სახელმწი-

ფოს კანონმდებლობა ითვალისწინებდეს ფარული 

საგამოძიებო ღონისძიების ჩატარებას უცხო ქვეყნის 

სპეცსამსახურების დასაბუთებული მოთხოვნის სა-

ფუძველზე, თუმცა ამგვარი დაშვება არაა საქართ-

ველოში  მოქმედ საკანონმდებლო ნორმებში. 

ებს შორის არსებულ ხელშეკრულებებს. 

შესაძლებელია ამ ხელშეკრულებებმა 

კონკრეტულ ორ სახელმწიფოს მიანიჭოს 

უფლებამოსილება, მაგრამ ვალდებულე-

ბა იმისა, რომ სახელმწიფომ ჩაატაროს 

მომთხოვნი სახელმწიფოს დასახმარებ-

ლად ამგვარი მოქმედებები, არ არსებობს. 

გაეროს უშიშროების კომიტეტის 50-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტი ცოტა უფრო წინ 

იხედება და ხელს უწყობს სახელმწიფო-

ებს დაავალდებულოს თხოვნის შემსრუ-

ლებელი სახელმწიფო ვალდებულების 

შესრულებაზე. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, კონვენციები ხელს უწყობს ფა-

რული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატა-

რებას, თუმცა კანონისმიერი დავალდე-

ბულება არ არსებობს. ამგვარად, კონვენ-

ციიდან არის გზავნილი: ჩვენ გვსურს, 

გამოვიყენოთ სპეციალური ფარული სა-

გამოძიებო მეთოდები დანაშაულის გა-

მოძიების პროცესში, მაგრამ არა კონვენ-

ციებით.  საბოლოო ჯამში კი მივდივართ 

ეროვნულ კანონმდებლობასთან და სწო-

რედ ეროვნულმა კანონმდებლობამ უნდა 

უზრუნველყოს ამგვარი საჭიროებების 

დანერგვა-განხორციელება.  

შეჯამების სახით ორი რამ არის ნა-

თელი. პირველი, რომ სპეციალური ფა-

რული საგამოძიებო მოქმედება აღიარე-

ბულია, როგორც დანაშაულის წინააღმ-

დეგ ბრძოლის მნიშვნელოვანი იარაღი 

და მეორე, ამგვარი ტექნიკა მოითხოვს 

საკანონმდებლო გარანტიებსა და გამჭვი-

რვალე რეგულაციებს როგორც შიდასაკა-

ნონმდებლო დონეზე, ასევე საერთაშო-

რისო დონეზე, მათ შორის კონვენციებში. 

სპეციალური ფარული საგამოძიებო ღო-

ნისძიებებიდან სატელეფონო საუბრების 

მიყურადება-ჩაწერა შეიძლება ჩატარდეს 

მცირე ადამიანური რესურსის გამოყენე-

ბით, რამაც შესაძლოა დიდ შედეგზე გაი-

ყვანოს გამოძიება. აღნიშნულს ადასტუ-

რებს გაეროს ადამიანის უფლებათა კო-

მიტეტი. სამოქალაქო და პოლიტიკურ 

უფლებათა საერთაშორისო პაქტის 

("ICCPR") 90-ე მუხლის თანახმად, ამერი-

კის შეერთებული შტატების ახორციე-

ლებს მასობრივ სათვალთვალო მოქმე-

დებებს, მათ შორის საერთაშორისო კო-

რესპონდენციის კონტროლს. კომიტეტმა 

კი აღნიშნულზე განაცხადა, რომ ეს არის 



 

272 

პაქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა 

და არ სცდება მოთხოვნათა ჩარჩოებს. შე-

საბამისად სახელმწიფოებს აქვს შესაძლე-

ბლობა ელექტრონული მეთვალყურეო-

ბის დანაშაულის გამოძიების მიმდინა-

რეობის ფარგლებში. თუმცა რეალობა 

სხვაა. ჩვენს კონტინენტზე არსებული 

მართმსაჯულების უმაღლესი ორგანო ამ-

გვარ ქმედებას კანონის გადაცდომად 

აფასებს. სახელმწიფოებს უწევთ სანქციე-

ბის გადახდა, რაც საბოლოო ჯამში აისა-

ხება იმაში, რომ სახელმწიფო თავს აღარ 

ივალდებულებს შეასრულოს მომთხოვნი 

სახელმწიფოს სასარგებლოდ ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებები. 

მტკიცებულებათა ბარიერი. ერთ-

ერთი ყველაზე პრაქტიკულად გართუ-

ლებული საკითხი მტკიცებულების ბა-

რიერია, როდესაც თხოვნის მიმღები სა-

ხელმწიფო მიღებული დავალების შეს-

რულებას მტკიცებულებათა გაანალიზე-

ბისა და შეფასების საფუძველზე ახდენს. 

ამაში იგულისხმება, რომ თხოვნის მიმ-

ღები სახელმწიფო მოქმედებებს დაიწ-

ყებს მას შემდეგ, რაც შეაფასებს მტკიცე-

ბულებებს და ცნობს მას დასაშვებად40. 

შეფასებაში კი იგულისხმება იმ მტიცე-

ბულებების შესწავლა-გაანალიზება, რო-

მლის საფუძველზეც მოითხოვება გარკ-

ვეული საგამოძიებო თუ საპროცესო მო-

ქმედების ჩატარება. ამადროულად ახ-

დენს დისპოზიციურად ქმედების შეფა-

სებასაც და თუ ქმედება, რომლის საფუ-

ძველზეც მიმდინარეობს გამოძიება თხო-

ვნის გამომგზავნ ქვეყანაში, არაა სამართ-

ლებრივად დასჯადი, თხოვნის მიმღებ სა-

ხელმწიფოს შეუძლია განაცხადოს უარი 

მოთხოვნილი მოქმედებების შესრულე-

ბაზე. არის ერთი გამონაკლისი, როდესაც 

თხოვნის მიმღები სახელმწიფო წერილო-

ბით ითხოვს ახსნა განმარტებებს თხოვ-

ნის გამცემი სახელმწიფოსაგან და თუ მი-

ღებულმა პასუხებმა ვერ დააკმაყოფილა 

მის ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის 

მოთხოვნები, საგამოძიებო მოქმედების 

შესრულებაზე უარს მიიღებს.  

მტკიცებულებათა ბარიერი არ არის 

დარეგულირებული კონვენციებით. იგი 

                                                
40 წინასწარ დადგენილი სამართლებრივი 

სტანდარტის შესაბამისად. 

რეგულირდება შიდა კანონმდებლობის 

მოთხოვნებით და თუ მაგალითად, თხო-

ვნის მიმღები სახელმწიფო ჩვეულებრივ 

ადგენს მტკიცებულების უფრო მაღალ 

ზღვარს, რაც არაა თხოვნის გამგზავნ სა-

ხელმწიფოში, მაშინ სახეზეა მტკიცებუ-

ლებათა ბარიერის პრობლემა. ამავდრო-

ულად ხდება დიფერენცირება ამ ბარი-

ერების, მაგალითად პირის გამოკითხ-

ვისათვის არაა საჭირო მტკიცებულებათა 

ის ზღვარი და სტანდარტი, რაც საჭიროა 

ჩხრეკისთვის, ამოღებისთვის და პირის 

დაკავებისათვის41.  

მტკიცებულება ბარიერი მუშაობს 

იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ინდივი-

დის ძირითადი უფლებებისა და თავი-

სუფლებების დაცვა, რომელიც არის მო-

თხოვნის ობიექტი ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოში. ზოგადად 

მტკიცებულებათა ბარიერის არსებობა 

მომეტებული საფრთხეა კორუფციის და 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბო-

როტად გამოყენების, რათა შესაძლოა 

კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტულმა გა-

მოძიების მწარმოებელმა ორგანომ მიი-

ღოს ინფორმაცია დანაშაულში ეჭვმიტა-

ნილი პირის ან პირთა ჯგუფის დაკავე-

ბაზე და მოახდინოს ამ პროცესის ხელო-

ვნურად გაჭიანურება (შესაძლოა ხელის 

შესლაც კი), რასაც საფუძვლად დაუდებს 

მტიცებულებათა ბარიერის არსებობას.  

სწორედ ამიტომ საჭიროა გამჭვირ-

ვალობის მაღალი ხარისხი, რომ გამოი-

რიცხოს ეჭვი და განცდა იმისა, რომ წარ-

მოქმნილი ბარიერი რაიმე ფორმით არ 

ემსახურება კორუფციას ან სხვაგვარ დავ-

თური შინაარსის ნაბიჯს.  

პოტენციურად პრობლემურ საკი-

თხად რჩება ისეთი გარემოებებიც, რო-

დესაც გამოძიება შეეხება ეროვნული 

უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაულებრივი ქმედების ისეთ ფაქ-

ტებს, რომელშიც ფიგურანტად გვევლი-

ნება მესამე სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში 

სრულიად შესაძლებელია, რომ თხოვნის 

შემსრულებელ მხარეს იმაზე ახლო ურ-

თიერთობა ჰქონდეს ფიგურანტ მესამე 

სახელმწიფოსთან, ვიდრე ეს აქვს თხო-

ვნის გამგზავნ ქვეყანასთან. სწორედ ამ 
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ახლო ურთიერთობებმა კი შესაძლოა გა-

მოძიების ინტერესი უკანა პლანზე გადა-

იტანოს და მოხდეს ინფორმაციის გათქმა 

და გამოძიების მონაცემების გახმაურება.   

ასეთ და კიდევ ყველა ზემოთ და-

სახელებულ შემთხვევებშიც არის გარკ-

ვეული გამოსავალი და ესაა კონკრეტულ 

ორ ქვეყანას შორის არსებული ტრადიცი-

ული დიპლომატიური და მეგობრული  

კავშირები. ამ დროს თხოვნის მიმღები 

სახელმწიფო არ აფასებს შესასრულებელ 

საგამოძიებო მოქმედებებს საკანონმდებ-

ლო დონეზე და წარბშეუხრელად ას-

რულებს მოთხოვნილ ქმედებებს.  

დასკვნა. როგორც ზემოთ ჩამოვაყა-

ლიბეთ, ჩემი აზრით არ შეიძლება იმის 

თქმა, რომ საერთაშორისო სამართლებ-

რივი თანამშრომლობის გამოყენებისას 

არსებული მოთხოვნები ეჭვქვეშ აყენებს 

პირის ძირითადი უფლებებისა და თა-

ვისუფლებების დაცვას. საერთაშორისო 

სამართლებრივი ურთიერთობებისათვის 

დაწესებული ნორმებისა და ადამიანის 

ძირითადი უფლებების დაცვის კუთხით 

არსებული საკანონმდებლო დოქტრინე-

ბის ბალანსი ეფექტური და შესაფერისია 

თანამედროვეობისათვის. 

ამ ფონზე მიზანშეწონილია, რომ მო-

ისპოს არასწორად ჩამოყალიბებული 

პრაქტიკა, რაც მტკიცებულებების შეფა-

სების ბარიერებშია გაბნეული. არ უნდა 

ჰქონდეს უფლება თხოვნის შემსრულე-

ბელ სახელმწიფოს, რომ მან გადააფასოს 

საქმეში არსებული მტკიცებულებები და 

ჩასვას იგი მის სახელმწიფოში არსებულ 

საკანონმდებლო ჩარჩოებში. აქ რა თქმა 

უნდა არ ვგულისხმობ რომ მან საპრო-

ცესო თუ საგამოძიებო მოქმედებები ჩაა-

ტაროს შიდასახელმწიფოებრივი კანონე-

ბის უგულებელყოფით, თუმცა მან არ 

უნდა მისცეს მოქმედებას სამართლებრი-

ვი კვალიფიკაცია. სწორედ ამ ავად ჩამო-

ყალიბებული პრაქტიკის აღმოფხვრის 

ფონზე შესაძლებელი გახდება კორუფცი-

ისა და მიკერძოების რისკის შემცირება.

  

 

გიორგი ნიქაბაძე 

საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარება 

 

რეზიუმე 

 

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და ურთიერთდახმარების 

ინსტიტუტის საქმიანობა თანამედროვე მსოფლიოში მეტად აქტუალურ და მნიშვ-

ნელოვან საკითხს წარმოადგენს. იგი ფასდაუდებელ როლს ასრულებს როგორც სა-

ერთაშორისო დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში, ასევე ადგილობრივ დონეზე კრი-

მინალთან შეუწყნარებელი მოქმედების უზრუნველსაყოფად. სწორედ საერთაშორისო 

სამართლებრივი ურთიერთდახმარების ფორმატში, სხვადასხვა ქვეყნის სამართალ-

დამცავ ორგანოებს შესაძლებლობა გააჩნიათ თანამშრომლობის იმის მიუხედავად, 

აქვთ თუ არა მათ ქვეყნებს ერთმანეთთან დიპლომატიური კავშირები.  

საკანონმდებლო დონეზე საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების ფარგ-

ლებში განსახორციელებელი მოქმედებებისა და პროცედურული საკითხების დახვეწა 

მნიშვნელოვანია და მსოფლიოს ქვეყნების ყურადღება მიმართული უნდა იყოს ამ 

ინსტიტუციის გაძლიერებისაკენ, იმ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო დანაშაულო-

ბების რიცხვი დღითიდღე იზრდება. 

 

GIORGI NIQABADZE 
 

INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE 
 

Summary 
 

The activities of the Institute for International Legal Cooperation and Mutual 
Assistance are the most pressing and important issues in the modern world. It plays an 
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invaluable role in the fight against international crimes, as well as to ensure intolerable 
action against criminals at the local level. In the format of international legal mutual 
assistance, law enforcement agencies of different countries have the opportunity to 
cooperate whether their countries have diplomatic relations. 

Improvement of the actions and procedural issues to be implemented within the 
legislative level is important and the attention of the countries of the world should be to 
strengthen this institution, in the light of the number of international crimes increasing 
day by day. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

1. „სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი 

დახმარებისა და სამართლებრივ ურთიერთობათა შესახებ“ 1993 წლის მინსკის 

კონვენცია 

2. „სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ“ სტრასბურგის 

1959 წლის 20 აპრილის ევროპული კონვენცია. 

3. „საქართველოსა და საბერძნეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო და სისხლის 

სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ“ 1999 წლის 10 მაისის 

შეთანხმება 

4. „საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და 

სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ“ 

1996 წლის 4 აპრილის ხელშეკრულება 

5. „სამოქალაქო საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ 

საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის“ 1995 წლის 

19 იანვრის ხელშეკრულება. 

6. სისხლის სამართლებრივ განაჩენთა საერთაშორისო აღიარების შესახებ“ ჰააგის 

1970 წლის 28 მაისის ევროპული კონვენცია. 

7. ევროპული კონვენცია ექსტრადიციის შესახებ. პარიზი, 13 დეკემბერი, 1957. 

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 
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 ალექსანდრე ტაბუცაძე 

წარმოადგინა პროფ. გურამ აბესაძემ 

საერთაშორისო ურთიერთობები და მისი  

განმსაზღვრელი ფაქტორები 

 

 საერთაშორისო ურთიერთობების 

სისტემა მოიცავს ისეთ ურთიერთობებს, 

რომლებშიც ძირითად სუბიექტებად 

გამოდიან სახელმწიფოები, როგორც სუ-

ვერენული პოლიტიკური ერთეულები, 

აგრეთვე სახელმწიფოს მიერ შექმნილი 

საერთაშორისო სამთავრობოთაშორისი 

ორგანიზაციები და ხალხები, სახელმ-

წიფოს მსგავსი ერთეულები [1. 3]. 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

ცნება მოცულობითია და მოიცავს მსოფ-

ლიოს სახელმწიფოებს შორის მრავალმხ-

რივ ურთიერთობებს ეკონომიკის, პოლი-

ტიკის, სავაჭრო, ადამიანთა უფლებების 

დაცვის [8. VI], ტერორიზმთან ბრძოლის, 

ეკოლოგიის, ბირთვული იარაღის გაუვ-

რცელებლობის, საერთაშორისო და ეთ-

ნიკური კონფლიქტების დარეგულირე-

ბის და ა.შ. სფეროებში.  

ისტორიულად, საერთაშორისო ურ-

თიერთობების სფერო გაპირობებული 

იყო მოცემული ეპოქის საზოგადოების 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედ-

რო პოტენციალის განვითარების დონით, 

მასში ჩართული სახელმწიფოების ძირი-

თადი ეროვნული მოთხოვნილებებით, 

ინტერესებითა და ღირებულებებით. 

საზოგადოების განვითარების შესა-

ბამისად სულ უფრო იხვეწება საერთა-

შორისო ურთიერთობების სფერო, საგანი 

და შინაარსი, საერთაშორისო სამართა-

ლი, საერთაშორისო ურთიერთობებში 

შესული სახელმწიფოთა რაოდენობა. 

ამჟამად მიმდინარეობს ღრმა ცვლი-

ლებები საერთაშორისო ურთიერთობათა 

მთელ სისტემაში. მისი არსებითი ნიშა-

ნია გლობალიზაცია, შრომის საერთაშო-

რისო განაწილება, სამეურნეო ცხოვრები-

სა და საქმიანობის ინტერნაციონალი-

ზაცია [7. 43]. 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სულ უფრო აქტუალურ პრობლემად იქ-

ცევა აგრესიული საერთაშორისო ტერო-

რიზმი, პლანეტის მოსახლეობის რაო-

დენობის სწრაფი ზრდა, არნახული მიგ-

რაციული პროცესები, ეკონომიკურად 

ჩამორჩენილი ქვეყნების პრობლემები, 

ურთიერთობები დასავლეთსა და აღმო-

სავლეთს შორის, დიდ სახელმწიფოთა 

სწრაფვა მსოფლიო ჰეგემონიისაკენ და 

ა.შ.  

საერთაშორისო ურთიერთობების 

ისტორია გაცილებით ძველია, ვიდრე 

მის შესახებ თეორიები და კონცეფციები. 

ადამიანებს არასდროს უარსებნიათ 

ერთმანეთისაგან იზოლირებულად, გან-

ცალკევებულად. თავდაპირველ პრეადა-

მიანურ (თუ ნახევრადადამიანურ) ჯო-

გებშიც კი, სადაც ზოოლოგიური ინს-

ტინქტი ბატონობდა „ადამიანთა“ ქცევაც 

იმპულსურ აფეთქებად ხასიათს ატარებ-

და, გამუდმებულ კონფლიქტურ მდგო-

მარეობაში იყვნენ, გარედან საფრთხის 

(საშიში და ძლიერი მტაცებელი ცხოვე-

ლები, მათივე მსგავსი ველურთა ჯოგე-

ბი) შემთხვევაში, ისინი გაერთიანებული, 

ერთიანი ძალისხმევით იცავდნენ თავს. 

უკიდურესად პრიმიტიული „იარაღების“ 

პირობებში მხოლოდ გაერთიანებულად 

შეეძლოთ თვით საკვების მოპოვებაც [6. 

54-55]. 

მნიშვნელოვან პროგრესს წარმოად-

გენდა თავდაპირველი ჯოგური მდგომა-

რეობიდან, „ბუნებრივი მდგომარეობი-

დან“ (თ. ჰობსი) სოციალურ ორგანიზა-

ციაზე გადასვლა, რომლის საწყის ფორ-

მას გვარი წარმოადგენდა. თავდაპირვე-

ლად ჩნდება გვარის, შემდეგში უკვე 

ოჯახის, დაქორწინების ინსტიტუტები, 

გვარის (შემდეგში უკვე ტომის) უხუცე-

სობისა და ბელადის ინსტიტუტები, ეკ-

ზოგამიის ინსტიტუტი. 

ლევან ალექსიძის თანახმად, „დედა-

მიწაზე პირველი სახელმწიფოების შექმ-

ნისთანავე დამყარდა სახელმწიფოთაშო-

რის ურთიერთობაνი [1. 4], ეს სწორია, 

მაგრამ ეთნოსებს შორის ურთიერთობები 

უფრო ძველია. ეკზოგამიის საფუძველზე 

იწყება თავდაპირველი (თანამშრომლო-

ბითი) ურთიერთობები უცხო ეთნოსის 
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გვარებთან. ამ ფაქტორს ჰქონდა არა მხო-

ლოდ ზოოლოგიურ-ბიოლოგიური, არა-

მედ ვეებერთელა სოციალური მნიშვნე-

ლობაც. მოცემული ეთნიკური გვარი (თუ 

ტომი) მარტოკა აღარ იყო სხვა მტრულ 

გვართა გარემოცვაში. ეკზოგამიამ მოხსნა 

ორ თუ სამ გვართა შორის უნდობლობა. 

უკვე ჩნდება თანამშრომლობა ერთობ-

ლივი თავდაცვითი თუ გალაშქრებითი 

მიმართულებით. 

საზოგადოების განვითარების შესა-

ბამისად (მესაქონლეობა, მიწათმოქმე-

დება, ხელოსნობა, გაცვლითი ვაჭრობა), 

იქმნება ტომთა დიდი გაერთიანებები და 

კავშირები, სამხედრო, თანამშრომლობი-

თი თუ გაცვლითი (სავაჭრო) ურთიერ-

თობები. სოციალური ცხოვრებისა და 

ურთიერთობების განვითარებას თან ახ-

ლავს სულიერი ღირებულებების განვი-

თარება (რელიგიური რწმენა, ურთიერ-

თობათა ზნეობრივი ნორმები, სამართ-

ლის ჩანასახები, მითოლოგია და ხელოვ-

ნება, ხალხური თქმულებები, იგავები და 

სხვ.). საკმაოდ მაღალ დონეს აღწევს 

ეთნიკურ-რელიგიური თვითცნობიერე-

ბა, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელო-

ბა ჰქონდა ტომთაშორისი (საერთაშო-

რისი) ურთიერთობებისათვის. 

ადამიანები (ეთნიკური ერთობები, 

ტომები და ტომთა გაერთიანებები) ურ-

თიერთობებში (თანამშრომლობითი თუ 

საომარი) შედიოდნენ, იბრძოდნენ უკვე 

არა მხოლოდ ფიზიკური გადარჩენისა-

თვის, არამედ საკუთარი ტომის (ეთნო-

სის) ღირსებისათვის, რწმენის, ენისა და 

ტერიტორიისათვის, იმ ძირითადი ღი-

რებულებებისათვის, რაც წარმოადგენდა 

მათი ყოფიერების ძირითად საფუძველს.  

მაშასადამე, უკვე ამ ეტაპზე (ტო-

მებისა და ტომთა კავშირების) ჩართუ-

ლობას ტომთაშორისი („საერთაშორისო“) 

ურთიერთობებში საფუძვლად ედო (გან-

საზღვრავდა, წარმართავდა) მათი ღირე-

ბულებითი ინტერესები, მოთხოვნილე-

ბები და განწყობები (პოლიტიკურ ფსი-

ქოლოგიაში ხმარობენ პოლიტიკურ გან-

წყობას, ხოლო სოციალურ ფსიქოლო-

გიაში – სოციალური განწყობის ცნებას).  

სახელმწიფოების წარმოშობის შემ-

დეგ, საერთაშორისო ურთიერთობები სა-

ხელმწიფოთა ურთიერთობების ხასიათს 

იძენს. ეს ურთიერთობები ძველ აღმოსავ-

ლეთში იყო როგორც ძლევამოსილი, ურ-

თიერთგამანადგურებელი ომების, ისე 

კულტურული ურთიერთდამოკიდებუ-

ლების მიმართულების. თავდაპირვე-

ლად საერთაშორისო ურთიერთობა მოი-

ცავდა შედარებით შეზღუდულ გეოგრა-

ფიულ სივრცეს. ალექსანდრე მაკედონე-

ლის მიერ ჩრდილოეთი აფრიკის, მცირე 

და წინა აზიის, შუა აზიის, ინდოეთის 

ნაწილის, საბერძნეთის დაპყრობით უფ-

რო ფართოვდება საერთაშორისო ურთი-

ერთობები. ბერძნული ცივილიზაცია, 

პოლიტიკური რეალობები და მეცნიერე-

ბა გავიდა მის საზღვრებს გარეთ. უზარ-

მაზარი გეოგრაფიული სივრცის ერთ იმ-

პერიაში მოქცევით, შემდეგში ბიზანტიის 

იმპერიის, არაბთა იმპერიის, მონღოლუ-

რი ლაშქრობების ეპოქებში და მის მომ-

დევნო საუკუნეებში უფრო აქტიური 

ხდება ხალხებს, ქვეყნებს შორის საომარი, 

პოლიტიკური, სავაჭრო და სხვა ურთი-

ერთობები. საერთაშორისო ურთიერთო-

ბებში ჩაბმული ქვეყნების გეოგრაფია კი-

დევ უფრო გაფართოვდა ახალი საუკუ-

ნეების დასაწყისში დიდი გეოგრაფიული 

აღმოჩენების შედეგად, ის უკვე პლანე-

ტარულ ხასიათს ატარებს. 

კაცობრიობის ისტორია სახელმწი-

ფოთა შორის მრავალმხრივ ურთიერთო-

ბათა ერთობლიობაა. ყოველ მოცემულ 

ისტორიულ ეპოქაში ამ ურთიერთობების 

განსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორები 

თავისებური იყო. თუმცა, მისი მიმდინა-

რეობა ზოგადი კანონზომიერების ფარგ-

ლებში ხდებოდა. რაც მთავარია, საერთა-

შორისო ურთიერთობებისა და დიპლო-

მატიის თეორია და კონკრეტული პრაქ-

ტიკა ნაკლებად ძველდება. ის ყოველთ-

ვის აქტუალურია მომდევნო ეპოქებისა-

თვის, როგორც ისტორიული მეხსიერე-

ბის, ისე გამოცდილების გამოყენებითო-

ბის თვალსაზრისით. 

როგორც ითქვა, საერთაშორისო ურ-

თიერთობები ისტორიული ხასიათისაა. 

იცვლება და ფართოვდება ქვეყნებს შო-

რის ურთიერთობათა გეოგრაფია, ისტო-

რიულ არენაზე გამოსულ და საერთა-

შორისო ურთიერთობებში ჩართულ სა-

ხელმწიფოთა რაოდენობა, ამ ურთიერ-

თობათა საგანი და შინაარსი, რაც, უმე-

ტესწილად გაპირობებულია ხოლმე მო-

ცემული ეპოქის საზოგადოების (ქვეყნის) 
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ძირითადი მოთხოვნილებებით, ინტერე-

სებითა და ღირებულებითი მიმართუ-

ლებებით. 

კომუნიკაციის თანამედროვე საშუა-

ლებებმა, თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, 

საინფორმაციო ნაკადების არნახულმა 

სისწრაფემ, მართვის მოქნილმა სისტე-

მებმა, სწრაფი გადაადგილების (სახმე-

ლეთო, საზღვაო, საჰაერო ტრანსპორტი) 

საშუალებებმა მოხსნეს ე.წ. გეოგრა-

ფიული სიშორის პრობლემა. მსოფლიოს 

ნებისმიერ სახელმწიფოს (რომელთა რა-

ოდენობა სულ უფრო იზრდება), ნების-

მიერი კონტინენტის ქვეყანასთან შეუძ-

ლია უსწრაფესი კონტაქტი და საჭირო 

ინფორმაციის მიღება. ადამიანებმა დასძ-

ლიეს გეოგრაფიული ბარიერები ქვეყ-

ნებს შორის მრავალმხრივი ურთიერთო-

ბებისათვის. 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა 

და დიპლომატიის საკითხები (როგორც 

პრაქტიკული, ისე თეორიული მიმართუ-

ლებით) ყოველთვის იყოს აქტუალური. 

ჩვენს დროში ის კიდევ უფრო აქტუალუ-

რი ხდება. გლობალიზაციისა და ინტეგ-

რაციის პროცესები (ეკონომიკის, ენერგე-

ტიკის, პოლიტიკის, კომუნიკაციებისა და 

ინფორმაციის, ადამიანის უფლებების, 

მართვის, ანტიტერორიზმისა და უსაფრ-

თხოების სფეროებში), შრომის საერთა-

შორისო განაწილება და სხვ. მოითხოვს 

ამ პროცესების მეცნიერულ გააზრებასა 

და მათი შემდგომი დახვეწის, სრულ-

ყოფის მიმართულებით რეკომენდაციე-

ბის შემუშავებას. 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

თემის აქტუალურობასთანაა დაკავშირე-

ბული მრავალრიცხოვანი სამეცნიერო 

ნაშრომი. გამოცემათა ასეთი სიუხვის 

პირობებში, დგება საკითხი, ნუთუ შე-

საძლებელია კიდევ რაიმე სიახლის მიგ-

ნება ამ მეტად რთუ და წინააღმდეგობე-

ბით აღსავსე სფეროს მიმართ. მაგრამ, 

პოლიტიკა (მათ შორის, საგარეო პოლი-

ტიკა და განსაკუთრებით საერთაშორისო 

პოლიტიკა) ყველაზე მეტაც დინამიური 

რეალობაა. მის ასეთ ბუნებას ჯერ კიდევ 

მაკიაველი (1469-1527) უსვამდა ხაზს. 

გარდა ამისა, მაკიაველის დამსახურებად 

ითვლება პოლიტიკის როგორც მეცნიე-

რული გააზრების დამოუკიდებელ სფე-

როდ გაგება. თუ პოლიტიკა და პოლიტი-

კური ურთიერთობები ყველაზე უფრო 

მეტი დინამიურობით ხასიათდება, ყო-

ველ წუთს ადგილი აქვს ცვლილებებს, 

ორიენტაციების შეცვლას, ახალი ფაქ-

ტებს, სიტუაციებს, გაუთვალისწინებელ 

და მოულოდნელ პროცესებს, სწორედ ეს 

უნდა გახდეს შემეცნებისა და გააზრების 

საგანი. 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

ესაა სისტემა თავისი ქვესისტემებით, მა-

თი ერთმანეთთან ურთიერთმიმართე-

ბით, რთული კავშირებითა და მექანიზ-

მებით. ყოველივე ეს ასახავს ნახულობას 

პოლიტიკურ აზროვნებაში, პოლიტიკურ 

მეცნიერებაში, საერთაშორისო ურთიერ-

თობებისა და დიპლომატიის შესახებ 

ნაშრომებში. მრავალრიცხოვანი ნაშრომე-

ბიდან ჩამოვთვლით მხოლოდ ზოგი-

ერთს: 1. ომარ არდაშელია. XX ს-ის II ნა-

ხევრის საერთაშორისო ურთიერთობების 

საკითხები. თბ., 2009; 2. ალბერტ მენთე-

შაშვილი. საერთაშორისო ურთიერთობე-

ბისა და დიპლომატიის ისტორია. თბ., 

2000; 3. ალქსანდრე რონდელი. საერთა-

შორისო ურთიერთობები. თბ., 2006; 4. 

ჩემპლინი ე. მსოფლიო პოლიტიკა გარ-

დატეხის პროცესში; 5. ღვამიჩავა ანრი. 

ევროკავშირი XXს. მიჯნაზე. თბ., 1998; 6. 

Деев А.С. Современная франция: меха-
низм формирования внешней поли-
тики. М., 1985; 7. Арбатов Ю.А. О роли 
народных масс в международных отно-
шениях. М., 1988; 8. Гамисония Нарги-
за. Теоретические основы международ-
ных отношений. Тб., 2009; Внешнепо-
литические исследовательские центры 

США и Канады. М., 1998, და სხვ. მრა-

ვალრიცხოვანი ინგლისურ და გერმანულ 

ენებზე გამოცემები ამ სფეროში. 

ზოგადად აღვნიშნავთ, რომ მთლია-

ნად აღებული ჩამოთვლილ ნაშრომებში 

ძირითადად მოცემულია XX ს-ის დასა-

სრულის მსოფლიოს საერთაშორისო ურ-

თიერთობების რეალობები, ძირეული სა-

ერთაშორისო პრობლემები, სახელმწი-

ფოთა გაერთიანებები, კონფლიქტები, სე-

პარატისტული, რელიგიური, ეროვნულ-

ეთნიკური, პოლიტიკური მოძრაობების 

თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები, 

გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის სა-

კითხები და ა.შ. 
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ფართოდაა გამოყენებული ისეთი 

ზოგადმეცნიერული მეთოდები და მე-

თოდოლოგიები, როგორიცაა: სისტემუ-

რობის, სტრუქტურულ-ფუნქციონალუ-

რი ანალიზის, ისტორიზმის, შედარე-

ბით-ისტორიული და ა.შ. მეთოდები.  

თუ როგორი მეთოდოლოგიური 

პრინციპი, კვლევის მეთოდები იქნება 

გამოყენებული ამა თუ იმ მეცნიერული 

ძიებისას, დამოკიდებულია საკვლევი სა-

გნის თავისებურებებითა და კვლევის 

მიზნებით.  

საერთაშორისო ურთიერთობებისა 

და დიპლომატიის შესახებ გამოცემებში 

შედარებით ნაკლები ყურადღება ექცევა 

ღირებულებითი მიდგომის მეთოდის გა-

მოყენებას საერთაშორისო ურთიერთო-

ბების დინამიზმის მექანიზმის ასახსნე-

ლად.  

საერთაშორისო ურთიერთობების 

შესწავლასა და გააზრებაში შეიძლება გა-

მოყენებული იქნეს აგრეთვე სოციალური 

განწყობის ცნება, საზოგადოებრივი აზ-

რის ფაქტორის როლი და მნიშვნელობა, 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტების და პი-

როვნების ადგილი საერთაშორისო პო-

ლიტიკის ქმნადობასა და რეალიზაციაში, 

„დიდ საჭადრაკო დაფაზე“ „თამაშის“ 

წარმატებით წარმართვაში. 

ღირებულების ცნება საკმაოდ მოცუ-

ლობითია (და მრავალი სფეროს მიმართ 

გამოყენებადი), მას სწავლობენ და იყე-

ნებენ ფილოსოფიაში, ფსიქოლოგიაში და 

სოციოლოგიაში (განსაკუთრებით გამო-

ყენებით ფსიქოლოგიასა და გამოყენებით 

სოციოლოგიაში). ყველაზე უმარტივესი 

გაგებით, ღირებულების ცნების შინა-

არსში მოიაზრება როგორც ბუნებრივად 

არსებული ნივთები (საგნები, მოვლენე-

ბი), ასევე სოციალური ფაქტები და 

მდგომარეობები, პროცესები და ურთი-

ერთობების, ინდივიდებისა და სოცია-

ლური ჯგუფების საქმიანობის მარეგუ-

ლირებელი ნორმები, რასაც მნიშვნელო-

ბა აქვს მათ მოთხოვნილებათა დაკმაყო-

ფილებისათვის, ადამიანთა ქცევისა და 

შემოქმედებისათვის [4. 44-50]. 

ღირებულებები შეიძლება იყოს ინ-

დივიდუალური, ოჯახური, ეროვნული, 

ზოგადსაკაცობრიო და სხვ. 

ეროვნულ ღირებულებებად შეიძ-

ლება ჩაითვალოს მოცემული ქვეყნის 

(ერის, ეთნოსის) ტერიტორია, მშობლიუ-

რი ენა, სარწმუნოება, ტრადიციები, ცხო-

ვრების წესი, ეროვნული ღირსება, ლი-

ტერატურა და სხვ. ყოველივე ის, რაც სა-

ზრისის მქონეა მათი ყოფიერებისათვის. 

პრობლემა ეხება, როგორც მოცემუ-

ლი ერის (ქვეყნის) სუბსტანციურ ღირე-

ბულებებს, ასევე საერთოდ ღირებულე-

ბათა ადგილსა და როლს (მნიშვნელობას) 

მოცემული ქვეყნის სხვა ქვეყნებთან (სა-

ხელმწიფოებთან) ურთიერთობებს. 

ზოგ შემთხვევაში ღირებულებას შე-

იძლება წარმოადგენდეს თვით სიცოცხ-

ლე, საკუთარი თავის, ერის, ქვეყნის გა-

დარჩენა, მისი განვითარების უზრუნ-

ველყოფა, თვით ურთიერთობები; ღირე-

ბულებად შეიძლება იყოს ქვეყნის, ერის 

ერთიანობა. არისტოტელე „პოლიტიკა“-

ში მიუთითებს, რომ როდესაც საკითხი 

ეხება პიროვნებისა და სახელმწიფოს შო-

რის ურთიერთობას, უპირატესობა სა-

ხელმწიფოს უნდა მიენიჭოსო, რადგან, 

ინდივიდების, ოჯახების სიკეთის გარან-

ტი სახელმწიფოა. აქ საკითხი არ ეხება 

საკუთრებას და საკუთრებრივ ურთიერ-

თობებს. პლატონისაგან განსხვავებით, 

არისტოტელე კერძო საკუთრების აუცი-

ლებლობის პრინციპს იცავს. საკითხი 

ეხება პოლიტიკურ მოძრაობებს. 

ღირებულების პრინციპის გამოყენე-

ბითაა შესაძლებელი საერთაშორისო ურ-

თიერთობათა განმსაზღვრელი ფაქტორე-

ბისა და დინამიზმის მექანიზმის ახსნა. 

ნებისმიერი სახელმწიფო სხვა სახელმწი-

ფოებთან ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, 

კულტურულ, სამხედრო და ა.შ. ურთი-

ერთობებში სწორედ თავისი ქვეყნის ღი-

რებულებითი ინტერესებიდან ამოდის.  

აქ შეიძლებოდა ერთი უბრალო მა-

გალითი მოგვეყვანა. საკითხი ეხება მახ-

ლობელ აღმოსავლეთში რევოლუციებს, 

ამბოხებებს და პოლიტიკურ პროცესებს, 

ასევე სსრ კავშირის დაშლის მიმდინა-

რეობის დროს დიდი ქვეყნების (აშშ და 

რუსეთის) ზოგიერთ პოლიტიკურ პოზი-

ციას. ირანში რევოლუციისა და შაჰის 

ტახტიდან ჩამოგდებისას, შაჰი წავიდა 

ქვეყნიდან, თავშესაფარს ეძებდა და ვერ 

ნახულობდა. არადა, ის იყო ამერიკის 

„მეგობარი“.  

სწორედ პროამერიკულობა და პრო-

ევროპულობა დასწამეს მას. რატომ არ 
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მოეხმარა ამერიკა შაჰს, რატომ არ მისცა 

მას პოლიტიკური თავშესაფარი? მას ეგ-

ვიპტეში წასვლა ურჩიეს, სადაც „ავად 

გახდა“ და მოკვდა. ასევე, რატომ არ მო-

ეხმარა მოსკოვი ვილი შტოფს, მუამარ 

კადაფის, ნაჯიბულას, სადამ ჰუსეინს? 

ამერიკისა და მოსკოვისათვის ღირებუ-

ლებას შეადგენენ არა ამ ქვეყნების ლი-

დერები, არამედ თვით ქვეყნები, გეო-

გრაფიული და პოლიტიკური სივრცე, 

როგორც გავლენის სფეროები. 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

სფეროში მოვლენები სწრაფად იცვლება, 

ზოგჯერ რადიკალური, დიამეტრულად 

მიმართულების შეცვლით. ამის მაგალი-

თად გამოგვადგება თურქეთში სახელმ-

წიფო გადატრიალების მცდელობასთან 

დაკავშირებული პოლიტიკური პროცე-

სები. გადატრიალების მცდელობის აღ-

კვეთამ, დიდი მასშტაბის დაკავებებმა, 

„აღაშფოთა“ დასავლეთი. ევროკავშირმა 

თურქეთისადმი ერთგვარ მუქარასაც კი 

მიმართა, მას ოფიციალური გაფრთხი-

ლებები (რეზოლუცია) გაუგზავნა. ამან 

ერთგვარი შთაბეჭდილება შექმნა დასავ-

ლეთის მიერ ამბოხებულებისადმი მხარ-

დაჭერაზე.  

ყოველივე ამან დაძაბა ურთიერთო-

ბები თურქეთსა და ევროკავშირს შორის. 

ასევე დაიძაბა ურთიერთობები თურქეთ-

სა და აშშ-ს შორის. ყოველივე ამან გამო-

იწვია თურქეთის რუსეთისაკენ შემობ-

რუნება და მეორეს მხრივ თურქეთის გა-

აქტიურება სირიასა და შუამდინარეთში 

მიმდინარე პროცესებისადმი, ასევე, ერთ-

გვარი დაახლოება ირანთანაც. ამასწინან-

დელმა, პუტინის, ერდოღანის და ირანის 

პრეზიდენტის შეხვედრამ (თეირანში), 

საწინააღმდეგო პოლიტიკური ქმედებები 

გამოიწვია დასავლეთის საერთაშორისო 

პოლიტიკაში. შეიძლება ამითაც აიხსნას 

ირანში აგორებული ანტისახელმწიფო-

ებრივი პროცესები, რომლის ხელმძღვა-

ნელიც (ორგანიზატორი) უცხოეთის მო-

ქალაქე აღმოჩნდა. ყოველივე ეს გვიჩვე-

ნებს საერთაშორისო ურთიერთობების, 

საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესე-

ბის რთულ დიალექტიკურ ურთიერთმი-

მართებებს ქვეყნის (ქვეყნების) ღირებუ-

ლებით ორიენტაციებთან. 

. 
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Статья посвящена методологическим вопросам раскрытия механизма меж-
дународных отношений. Наряду с общенаучными методами (системность, струк-
турно-функциональный, историзм, сравнительно-исторический) научного поз-
нания, значительными считается применение методов ценностного подхода и 
социальной установки в научном понимании механизма и закономерностей 
международных отношений; роль общественных мнений, общественных инс-
титутов и организации в разработке и осуществлений политики международных 
отношений. Приведены некоторые примеры осмысления современных между-
народных отношений с вышеуказанными методологическими подходами.   
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 მამუკა მაღლაკელიძე 

წარმოადგინა პროფ. რევაზ მიშველაძემ 
 

ქართული სპორტის ისტორიული ასპექტები 

 

ქართული სპორტი, თავისი მრავალ-

ფეროვანი და მდიდარი საშუალებებით 

(ვარჯიშებით) ოდითგანვე საქართველო-

ში დამკვიდრებული სააღმზრდელო პრა-

ქტიკის განუყოფელ, შემადგენელ ნაწი-

ლად იქცა. აქედან გამომდინარეა  ის ფაქ-

ტი, რომ ქართველი მოღვაწენი, უძველე-

სი დროიდან დაწყებული და დამთავრე-

ბული _ დღევანდელი დღით _ ყოველთ-

ვის განსაკუთრებულ ყურადღებას უთ-

მობდნენ ფიზიკური აღზრდის საშუალე-

ბათა არსენალის გამდიდრებას ქართულ 

ნიადაგზე აღმოცენებული ფიზიკური 

ვარჯიშებითა და თამაშებით. შემთხვევი-

თი არ იყო, რომ ჩვენი ერის ისტორიის 

უნიკალური კოლექტიური სახელმძღვა-

ნელო „ქართლის ცხოვრება“, რუსთავე-

ლის ,,ვეფხისტყაოსანი“, მოსე ხონელის 

„ამირანდარეჯანიანი“, ჩახრუხაძის „თა-

მარიანი“, აგრეთვე XVII-XVIII საუკუნეე-

ბის ცნობილი მოღვაწეების თეიმურაზ 

მეორის, არჩილ მეფის, დავით გურამი-

შვილის, სულხან-საბა ორბელიანის, ვა-

ხუშტი ბატონიშვილის, ზაზა ფანასკერ-

ტელისა და სხვათა ნაწარმოებები საქარ-

თველოში სააღმზრდელო პრაქტიკის, და 

მასთან _ ფიზიკური აღზრდის ერთგვა-

რი კოლექტიური სახელმძღვანელოს 

როლსაც ასრულებდა.  

მომდევნო ეპოქაში, კერძოდ კი _ 

XIX საუკუნის შუა წლებიდან, როცა ფუნ-

ქციონირებას იწყებს ოფიციალური ქარ-

თული პრესა, _ ფიზიკური აღზრდისა 

და სპორტის პრობლემათა გაშუქება-და-

მუშავება შედარებით ორგანიზებულ, მე-

ცნიერულ ხასიათს იღებს. ქართულმა პე-

დაგოგიკურმა აზროვნებამ უმთავრესად 

პრესის დამსახურებით შეძლო იმხანად 

არსებული ფიზიკური აღზრდის თეორი-

ისა და პრაქტიკის საკითხთა მეცნიერუ-

ლი პრობლემების დამუშავება და პოპუ-

ლარიზაცია. ,,ჩვენს სასწავლებლებს მხო-

ლოდ ერთი რამღა აკლია _ ასპარეზობა 

(Гимнастика)... მივაქციოთ ყურადღება, 

რომ ჩვენს ყმაწვილებში სულის გარდა 

სხეულიც იზრდებოდეს“ [1. 89].  

ალბათ შემთხვევითი არ იყო, რომ 

ასეთი საჯარო მოწოდება პირველად 

ლოზუნგივით ისროლა ჟურნალმა „სა-

ქართველოს მოამბემ“, რომელსაც ერის 

მამად და წმინდანად აღიარებული ილია 

ჭავჭავაძე რედაქტორობდა. დღეს მიჩნე-

ულია, რომ ქართული პედაგოგიკა, რო-

გორც მეცნიერება, სწორედ XIX საუკუნის 

პრესაში ჩამოყალიბდა და ბუნებრივია, 

იგივე თეზისი ვრცელდება ფიზიკურ აღ-

ზრდაზეც, რომელიც მაშინდელი პედა-

გოგიკური მოძღვრების შემადგენელ ნა-

წილს წარმოადგენდა.  

სწორედ გასული საუკუნის პრესაში 

ჰპოვა მეცნიერული გაშუქება ფიზიკური 

აღზრდის ისეთმა პრობლემებმა, როგო-

რიცაა: ფიზიკური აღზრდის მიზანი და 

ამოცანები, ფიზიკური აღზრდის ადგი-

ლი და როლი მოზარდი თაობის აღზრ-

დაში, ფიზიკური აღზრდის საშუალებე-

ბი, მეთოდები, მათი პრაქტიკული რეა-

ლიზაციის გზები და ა.შ.  ფიზიკური აღ-

ზრდის სპორტულ საშუალებათა შორის 

ქართული პედაგოგიკა რეკომენდაციას 

უწევს უმთავრესად ბურთაობის ორ სა-

ხეობას ჩოგანბურთსა და ლელობურთს.  

ჩოგანბურთი (იგივე ცხენბურთი) 

ფიზიკური აღზრდის ქართულ საშუალე-

ბათა შორის ერთ-ერთი უძველესია. ჩო-

განბურთი მოხსენიებულია თითქმის 

ყველგან, სადაც კი ლაპარაკია ცხენოს-

ნურ სპორტზე; ისტორიულად ცნობილი 

გახდა, რომ ჩოგანბურთი ნადირობასთან 

ერთად ქმნიდა ე.წ. „ქართულ ორჭიდს“, 

რომელიც ქართული ჯარის, მებრძოლთა 

სამხედრო-ფიზიკური მომზადების უმ-

თავრეს საშუალებასაც წარმოადგენდა. 

„ვეფხისტყაოსანში“ აღწერილი ორჭიდი 

იწყებოდა ნადირობით და მთავრდე-

ბოდა ჩოგანბურთით. ხოლო თუ რაიმე 

მიზეზის გამო არ ჩატარდებოდა რომე-

ლიმე მათგანი, მაშინ შეჯიბრება ორჭი-

დში ჩაშლილად ცხადდებოდა [2].  

ისტორიულად ცნობილია, რომ ეს 

ორჭიდი ფაქტობრივად ცხენოსანთა სამ-

ხედრო-ფიზიკური მომზადების უმთავ-
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რეს საშუალებას წარმოადგენდა და მისი 

ჩართვა გასული საუკუნის საქართველოს 

მოსწავლეთა ფიზიკური აღზრდის პრო-

ცესში რამდენადმე შეუძლებელი იყო 

მრავალ დამაბრკოლებელ მიზეზთა, პირ-

ველ რიგში კი, _ ეკონომიკური და ტექ-

ნიკური სირთულეების გამო.  

ჩოგანბურთისაგან განსხვავებით 

ქართველ მოღვაწეთა შრომებში და უმ-

თავრესად კი _ XIX საუკუნის ქართულ 

პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებში ლე-

ლობურთი მოსწავლე _ ახალგაზრდო-

ბის, როგორც სასკოლო, ისე სკოლისგა-

რეშე ფიზიკური აღზრდის საშუალებათა 

შორის ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკა-

ვებს.  პირველ რიგში ყურადღებას იქცევს 

ქართველ მოღვაწეთა მხრივ ლელობურ-

თის შეფასების ისტორიული ასპექტი. 

ადრე ლელობურთში ორმხრივად დაყო-

ფილი ათასობით ვაჟკაცი „ჯანის სიმრ-

თელეს და სიმტკიცეს იჩენდნენ, მათს 

შემხედვარეს მტერს ზღვა გულს მოულ-

ბობდა“ [3].  

ლელობურთი ახალგაზრდობის ფი-

ზიკური აღზრდის საშუალებათა შორის 

ქართველ მოღვაწეთა ნაშრომებში უმთავ-

რეს ადგილს იკავებს. ამისი ნათელი და-

დასტურებაა ქვემოთ მოყვანილი ზოგი-

ერთი ამონარიდი, რომლებიც ლელო-

ბურთისადმი მიძღვნილ წერილებში გვხ-

ვდება: ,,კვირა-ცხოვლობას ისეთი ბურ-

თის თამაშობა იყო, რომელსაც მთელი 

ბათუმის მცხოვრებნი სიამოვნებით უყუ-

რებდნენ [4. 2], დასავლეთ საქართველო-

ში ძალიან უყვართ ბურთაობა, ამაზედ 

უკეთესი გართობა და დროს გატარება 

სხვა არა უნდა რა ჩვენებურს... იქ დამსწ-

რე ინგლისელი მეზღვაურებიც აღტაცე-

ბაში იყვნენ ასეთი დროს გატარებით“ [5], 

„პირველ მაისს, ჩვეულებრივ ქ. ფოთში 

იმერეთ-გურია-სამეგრელოდან დიდძა-

ლმა ხალხმა მოიყარა თავი.  

ნაშუადღევს ოთხ საათზედ გააგდეს 

ბურთი“ [5], ,,კვირაცხოვლობას ჩვეულე-

ბრივი ბურთაობა გამართეს გურულებმა 

და მეგრელებმა კახაბერში, სადაც დიდ-

ძალი საზოგადოება შეიკრიბა... მოთამა-

შენი სიმღერითა და ცეკვითა და დამბა-

ჩის სროლით დაბრუნდნენ სახლში“ [6], 

,,ამ ვარჯიშობათა შორის ბურთაობა, რა-

საკვირველია, ერთი უკეთესთაგანია, რა-

დგან აქ გარდა ღონისა, მოთამაშეს სჭი-

რია სისწრაფე მუხლისა, სადაც ცხენოს-

ნები ღებულობენ მონაწილეობას, მათ 

იციან, რომ ამ გვარი ბურთის თამაში ნამ-

დვილი ომია, სადაც კარგი მოფიქრებაც 

საჭიროა, და რაზმების თავ-თავის დრო-

ზედ მიშველებაც გამარჯვების მოსაპო-

ვებლად“ [7].  

მართალია, ლელობურთი გამოირჩე-

ოდა თავისი მასობრიობით, მაგრამ, რო-

გორც მთელი რიგი წყაროები მიუთითე-

ბენ, მისი შემდგომ განვითარებას დიდად 

აფერხებდა ქვეყნად მზარდი სოციალუ-

რი ხასიათის მიზეზები. გასული საუკუ-

ნის პრესის ფურცლებზე ხშირად ვხვდე-

ბით ავტორთა გულდასაწყვეტ შენიშვ-

ნებს იმის გამო, რომ სულ უფრო მზარდი 

სოციალური უკუღმართობა და მოსახ-

ლეობის გაღატაკება მომაკვდინებლად 

მოქმედებს სპორტის ცალკეული სახეო-

ბების, და მასთან, _ ლელობურთის გან-

ვითარებაზე. ,,პატარა ყმაწვილებს შესჯა-

ვრდათ ბურთაობა“ _ წუხდა ,,ივერია“ 

1885 წელს [8. 108], ,,წინათ ულვაშებიანი 

კაცი ბურთს თამაშობდა ხოლმე, დღეს 

ათი წლის ბავშვიც შრომისაგან წელშია 

მოხრილი სად არის მისთვის მხიარულე-

ბის დრო“, _ ჩიოდა გაზეთი „დროება“ 

[9]; ,,თუ წინათ ბავშვები თავისი ნებით 

მიისწრაფოდნენ საბურთაოდ, სიამოვნე-

ბით და ხალისით“, ეხლა მდგომარეობა 

შეიცვალა, „დღეს დიდი ხვეწნითაც გა-

ჭირდება საბურთაოდ ყმაწვილების შეგ-

როვება“. მართალია, როგორც ჟურნალი 

„ივერია“ მიუთითებდა, ამისი მიზეზი 

სხვადასხვაა, „ზოგი იძახის წელი მტკი-

ვაო, ზოგს ეზარება“, მაგრამ ჟურნალი 

ხაზგასმით მიანიშნებს, რომ სოფლის 

ბავშვების უმეტეს ნაწილს „არ სცალია“, 

ამას ზედ ემატებოდა ისიც, რომ, როგორც 

საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, 

განსაკუთრებით კი _ თბილისიდან გამო-

გზავნილ არაერთ კორესპონდენციაში 

იყო აღნიშნული, ,,ქუჩებში დესეტნიკები 

ბურთის  თამაშობასაც, თოვლის გუნდის 

თამაშობასაც უშლიან“ [10]. 

მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, 

ქართული პრესა არ წყვეტდა ბრძოლას 

მოსწავლე ახალგაზრდობის ყოფა-ცხოვ-

რებაში ლელობურთის დანერგვის თაო-

ბაზე. მართალია, დღეს ლელობურთის 

მასობრიობის მიღწევა საკმაოდ ძნელ-

დება მთელ რიგ სოციალურ მიზეზთა 
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გამო, მაგრამ თუ მის წესებში შეტანილი 

იქნება გარკვეული ,,მოდერნიზაცია“ იგი 

შეიძლება ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდო-

ბის ფიზიკური აღზრდის ერთ-ერთ პო-

პულარულ საშუალებად ვაქციოთ. ქარ-

თული პედაგოგიური აზროვნება საკმა-

ოდ დიდ ადგილს უთმობს ბავშვთა მოძ-

რავ თამაშობებს. ამასთან, თუ XIX საუ-

კუნის 60-იან წლებამდე მასთან დაკავ-

შირებული პრობლემები შედარებით შემ-

ჭიდროვებულად იხილებოდა, საუკუნის 

მეორე ნახევრიდან, განსაკუთრებით კი _ 

XX საუკუნის დასაწყისში, აღნიშნული 

პრობლემა პედაგოგიკის ერთ-ერთ საკვ-

ლევ ობიექტად იქცა. მოძრავ თამაშობათა 

სიმრავლით საქართველო ალბათ ერთ-

ერთ პირველ ადგილზე შეიძლება დავა-

ყენოთ. ბავშვთა ფანტაზიისა თუ უფრო-

სების დახმარებით საქართველოს ყველა 

კუთხეში სისტემატურად იქმნებოდა მო-

ძრავი თამაშები და იგი ფართოდ გამოი-

ყენებოდა მოზარდი თაობის ფიზიკური 

გაკაჟებისათვის. ბუნებრივია, ასახელებს 

რა ბავშვთათვის სასარგებლო ფიზიკური 

აღზრდის საშუალებებს, გასული საუკუ-

ნის პრესა უყურადღებოდ არ ტოვებს მო-

ძრავ თამაშებს, მიაჩნია რა იგი ბავშვთა,  

განსაკუთრებით კი უმცროსი ასაკის 

ბავშვთა სასარგებლო ვარჯიშობად. ,,მო-

ძრაობა, _ წერს გ. წყალტუბელი (გ. იოსე-

ლიანი) ჟურნალ ,,ნობათში“, _ არის ბუ-

ნებითი მოთხოვნილება ყველა ცოცხალი 

ორგანიზმისა... პატარაობისას საუკეთესო 

საშუალება ყმაწვილის სხეულის გასახ-

სნელად არის თამაშობა და წმინდა 

ჰაერში სეირნობა... როცა კი ყმაწვილი წა-

მოიზრდება და თვით შეეძლება სიარუ-

ლი, სირბილი და თამაში, _ მაშინ დი-

დები ნებას უნდა აძლევდნენ ყმაწვილს, 

რომ თავის დროზე ითამაშოს და ირ-

ბინოს-ხოლმე“ [11. 91].  

ქართული პრესა არც კონკრეტულ 

დახმარებას აკლებს თავის მკითხველს, 

პირველ რიგში კი, _ მშობლებსა და პე-

დაგოგებს. იგი ხშირად ჩამოთვლის და 

აღწერს მისი გაგებით ყველაზე უფრო სა-

სარგებლო მოძრავ თამაშებს. ასე მაგა-

ლითად, ,,სასოფლო გაზეთი“42 ერთ ად-

                                                
42 შემთხვევითი არ უნდა იყოს, რომ ბავშვთა მოძ-

რავ თამაშებზე განსაკუთრებით ბევრია თქმული 

,,სასოფლო გაზეთში“. თუ გავითვალისწინებთ იმ 

ფაქტს, რომ სოფლის მშრომელთა სკოლამდელი 

გილზე განმარტავს, რომ ,,ყმაწვილების 

მოძრაობა არის ხტომა, სირბილი, ჩი-

ლიკაჯოხი, ბურთაობა, საქანელა, ბუქნა 

და სხვა თამაშობა. ამ გვარი საყმაწვილო 

ვარჯიში არამცთუ სისხლის მუშაობისა-

თვის და საჭმლის მოქმედებისათვის 

კარგია, იმისთვისაც კარგია, რომ ყმა-

წვილს ხორცს უღონიერებს, მარდობას 

აძლევს, სიცქვიტეს, მშიშარა და მხდალი 

არ იქნება, ერთი სიტყვით ღონეს მისცემს 

და ამის გარდა სიმშვენიერეს და აერო-

ვნებასაც მისცემს“ [12. 8].  

როგორც ვხედავთ, ამ გაზეთის მიერ 

მოძრავი თამაშობანი მიჩნეულია არა მა-

რტო ფიზიკური აღზრდის, არამედ ზნე-

ობრივი და ესთეტიკური აღზრდის სა-

შუალებადაც. XIX საუკუნის პირველი 

ნახევრის მოღვაწეთა ნაშრომებში იშვია-

თად, მაგრამ მაინც ვხვდებით მოძრავი 

თამაშების სანიმუშო აღწერას, რაც საშუა-

ლებას იძლევა მკითხველს, მშობელსა და 

პედაგოგს უფრო შეუცდომლად ესარ-

გებლა ამ თამაშით.43  

გაზეთი ,,დროება“ სანიმუშოდ ან-

ზოგადებდა ზოგიერთი სკოლის პრაქტი-

კაში დანერგილ ისეთ ფაქტს, რომელიც 

შეეხებოდა ქართული მოძრავი თამაშე-

ბის დახმარებით ბავშვთა უკეთეს დახე-

ლოვნებას გონებრივ განმავითარებელ 

საგნებში. ეს მეთოდი მოხდენილად გა-

მოუყენებიათ ძველი სენაკის სათავადაზ-

ნაურო სასწავლებელში 1885 წელს. აქ 

მოძრავი თამაშების დახმარებით (ძირი-

თადად ისეთი თამაშების დახმარებით, 

რომლებშიც მოძრაობასთან ერთად 

აუცილებელი იყო სიტყვიერი მასალის 

გამოყენებაც) ცდილობდნენ მოსწავლეე-

ბისათვის შეესწავლებინათ ქართული 

ენა. ამას ტანვარჯიშის მასწავლებელი 

აღწევდა იმით, რომ თამაშის დროს ბავ-

შვებს აიძულებდა თამაშების ტერმინები 

ქართულად წარმოეთქვათ.  

                                                              
ასაკის შვილებისათვის არავითარი სააღმზრდელო 

დაწესებულებები არ არსებობდა და ბავშვები მოკ-

ლებულნი იყვნენ ფიზიკურ აღზრდასაც, გაზეთი 

სამართლიანად მიიჩნევს, რომ ამ მდგომარეობის 

ნაწილობრივი კომპენსაცია მაინც შესაძლებელი იქ-

ნება სოფლად მრავლად არსებული მოძრავი თამა-

შების გამოყენებით.  
43 იხ. ა. წერეთლის ,,ცხელ-ცხელი ამბები“, ,,დროე-

ბა“, 1881 წ., N 44, გვ.1. საერთოდ კი ეს მისია უფრო 

ფართოდ მომდევნო ეპოქის პრესამ იკისრა. 
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როგორც გაზეთი აღნიშნავს, ამ მიზ-

ნით ყოველი გაკვეთილის შემდეგ ბავშ-

ვებს შორის დანერგილი იყო ვარჯიშები 

და მოძრავი თამაშობანი: ბურთაობა, ფე-

ხით გატანა, ხელით გატანა, ერთმანეთის 

სროლა, ბურთის იერიში, ჩოგანგაკრული 

ბურთი, თაგობია, ოდრიკალობია, მარუ-

ლა ერთად გაქცევით, წრის გარშემო 

რბენა გასწრებით, ქალაქობია, ქორობია, 

მალულობია, ხრიჭინია და სხვანი. ქუ-

თაისის სკოლების ინსპექტორის სამსონ 

ყიფიანის მიერ მოწოდებულ ამ ცნობაში 

მრავალ საინტერესო ფაქტს ვაწყდებით: 

ჯერ ერთი, მაშინდელი სკოლებისათვის 

იშვიათ მოვლენად უნდა ჩაითვალოს ყო-

ველი გაკვეთილის შემდეგ მოძრავი თა-

მაშების ასე ორგანიზებულად ჩატარება; 

მეორეც, მოძრავ თამაშობათა ასეთი სი-

უხვე და მრავალფეროვნება იშვიათად 

გვხვდება მაშინდელი სკოლების სასწავ-

ლო-აღმზრდელობით პრაქტიკაში.  

განსაკუთრებით კი უნდა აღინიშნოს 

მოძრავი თამაშების იმ დანიშნულების 

შესახებ, რაზეც ზემოთ გვქონდა საუბა-

რი. ,,თამაშობას, _ წერს ს. ყიფიანი, _ თა-

ვისი პირდაპირი შედეგი ჰქონდა და ამის 

გარდა, ნაციებ და ტყიპ-მორეულს ბავ-

შვებს ფერი მოუვიდათ, ენაც აიდგეს. ასე 

რომ, სამი თვის შემდეგ, ვინც სრულიად 

არა იცოდა რა, იმათაც შესძლეს რიგიანი 

ქართული ლაპარაკი“! შეგნებული ჰქონ-

და რა ხალხური მოძრავი თამაშების გა-

ნუსაზღვრელი როლი მოზარდი თაობის 

არა მარტო ფიზიკურ, არამედ გონებრივ 

აღზრდაშიც, ქართული პრესა მოუწო-

დებდა საზოგადოებრიობის მოწინავე 

წარმომადგენლებს, _ აეწერათ და შთა-

მომავლობისათვის შეენარჩუნებინათ მი-

ვიწყებისათვის განწირული ხალხური 

ფიზიკური ვარჯიშობანი, განსაკუთრე-

ბით კი _ ბავშვთა მოძრავი თამაშები, გა-

მოექვეყნებინათ მათზე მასალები, რათა 

პედაგოგებსა და მშობლებს საშუალება 

ჰქონოდეთ პრაქტიკაში მათი დანერგ-

ვისა“ [13].  

ქართველ მოღვაწეთა ერთი ნაწილი 

კი აყენებდა პრაქტიკულ წინადადებებს 

იმასთან დაკავშირებით, რომ საბავშვო 

მოძრავი თამაშები შეტანილ იქნას სასკო-

ლო გაკვეთილების პროგრამაში. ეს კი, 

როგორც ავტორები ვარაუდობენ, ,,ხელს 

შეუწყობს ასობით ქართული მოძრავი 

თამაშობის აღდგენას“. 
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                                   HISTORICAL ASPECTS OF GEORGIAN SPORTS 
 

Summary 
The work is presented press materials of Georgian sports in the XIX century, namely 

physical means, folk games and exercises. It is about the importance of these means in 
pedagogic practice. 
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 თამარ გოდერძიშვილი 

წარმოადგინა პროფ. დავით იაკობიძემ 

 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი - გუშინ, დღეს, ხვალ  
 

შესავალი. თანამედროვე მსოფლიო 

გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში სამე-

წარმეო აქტივობის ეფექტიანობის განმსა-

ზღვრელ და მაინტეგრირებელ სისტემას 

წარმოადგენს ბაზარი. ერთიანი მსოფ-

ლიო საბაზრო სისტემა განსაზღვრავს 

ცალკეული მაკროეკონომიკური წარმო-

ნაქმნების განვითარების ტენდენციებს 

და  თანამშრომლობის ერთიან ფორმებს. 

ამ თვალსაზრისით მსოფლიო გლობა-

ლური ეკონომიკა და მისი საბაზრო სის-

ტემა არსებით და აუცილებელ მო-

თხოვნებს უყენებს ცალკეულ ეროვნულ 

ეკონომიკას. შესაბამისად, გავრცელებუ-

ლი მოსაზრების მიხედვით, ისტორიუ-

ლად ჩამოყალიბდა ეკონომიკის ფუნქცი-

ონირების  მსგავსი  საბაზრო მექანიზმე-

ბი, რომელთა შემდგომი სრულყოფა და-

მოკიდებულია ერთი მხრივ, მსოფლიო 

გლობალური ეკონომიკური პროცესების 

განვითარებაზე, ხოლო მეორე მხრივ, 

ეკონომიკური პროგრესის ადგილობრივ  

თავისებურებებზე. 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვი-

თარების წინაპირობები. მსოფლიოს ერ-

თიანი საბაზრო სისტემის დომინანტობა 

ეროვნული ეკონომიკური სისტემების 

მიმართ განსაკუთრებით გამოვლინდა 

გასული საუკუნის 90-იან წლებში, რო-

დესაც დაიშალა საბჭოთა სისტემა და და-

გეგმვასა და გეგმაზომიერი განვითარე-

ბის პრინციპზე აგებული ეკონომიკის 

ქვეყნები შეუდგნენ განვითარების საბაზ-

რო პრინციპებზე გადასვლას. სხვა ქვეყ-

ნების მსგავსად, ტრანსფორმაციას საჭი-

როებდა საქართველოს ეკონომიკა. ეს მე-

ტად რთული და მტკივნეული პროცესი 

აღმოჩნდა. იგი უნდა გადასულიყო სა-

ბაზრო სისტემაზე, რაც პირველ რიგში, 

მსოფლიო ბაზრისადმი ადაპტაციას გუ-

ლისხმობდა, შემდეგ ეტაპზე კი უკვე - 

ინტეგრაციას გლობალურ ბაზრებსა და 

შესაბამისად, მსოფლიოში. ასეთი რთუ-

ლი ამოცანის გადაწყვეტა შესაძლებელი 

გახდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ქვეყ-

ნები შეიმუშავებდნენ თავიანთი სოცია-

ლურ-ეკონომიკური განვითარების სრუ-

ლყოფილთან მაქსიმალურად მიახლოე-

ბულ საბაზრო მექანიზმებს და შეძლებდ-

ნენ ორგანულად ჩართულიყვნენ ე.წ. სა-

ერთაშორისო სამეურნეო სისტემაში.  

აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა 

მეტად რთულ ამოცანას წარმოადგენდა, 

მით უფრო იმჟამად არსებული რესურსე-

ბისა და განვითარების დონის გათვა-

ლისწინებით. შესაბამისად, ასეთი სირ-

თულის ამოცანის დამოუკიდებლად გა-

დაწყვეტის წინაშე პოსტ-საბჭოთა ქვეყ-

ნები პრობლემების პირისპირ მარტო არ 

დაუტოვებია საერთაშორისო ორგანიზა-

ციებსა და საფინანსო ინსტიტუტებს. მიმ-

დინარე პროცესების საერთაშორისო გა-

მოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის 

შესაბამისად წარმართვის მიზნით ქვეყ-

ნის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო 

ორგანოებთან მჭიდროდ და შინაარსია-

ნად თანამშრომლობდნენ ისეთი საერთა-

შორისო ორგანიზაციები, როგორებიცაა: 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და 

მსოფლიო ბანკი, ევროკავშირის შესაბა-

მისი ინსტიტუტები, ასევე სხვა, პასუხის-

მგებლობით მოქმედი საერთაშორისო 

ორგანიზაციები. მათი აქტიური და მნიშ-

ვნელოვანი ტექნიკური დახმარებით მიმ-

დინარეობდა რეფორმები სხვადასხვა მი-

მართულებით, რათა სოციალისტური, 

გეგმაზომიერი განვითარების პრინციპე-

ბიდან საბაზრო სისტემაზე გადასულიყვ-

ნენ პოსტ-საბჭოთა ქვეყნები. საერთაშო-

რისო დონორი ორგანიზაციებისა და სა-

ფინანსო ინსტიტუტების მნიშვნელოვანი 

ტექნიკური დახმარების მიუხედავად, 

ეკონომიკის საბაზრო სისტემაზე გადა-

სვლა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებუ-

ლი ტემპითა და ინტენსივობით მიმდი-

ნარეობდა.  

როგორც ცნობილია, საქართველოში 

XX საუკუნის 80-იანი წლების მეორე ნა-
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ხევარში დაწყებული და განხორციელე-

ბული ძირეული პოლიტიკური ცვლი-

ლებების გამო განსაკუთრებული სიმწვა-

ვით იყო გამოხატული გასული საუკუ-

ნის 90-იანი წლების პირველი ნახევარში 

ეკონომიკაში განსახორციელებელი გარ-

დაუვალი ცვლილებების მიმდინარეობა, 

რადგან ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღ-

დგენის თანმდევი პოლიტიკური ფაქტო-

რები და არსებული სირთულეები არასა-

ხარბიელო გარემოს ქმნიდა ეკონომიკის 

საბაზრო პრინციპებზე გადასვლის პრო-

ცესისათვის. ეს პროცესი უაღრესად და-

ძაბულად წარიმართა, რადგან საბაზრო 

პრინციპების დანერგვის გარდა გადასაჭ-

რელი იყო ქვეყნის ეროვნულ სუვერენი-

ტეტთან და სახელმწიფოს მთლიანობას-

თან დაკავშირებული პრობლემები. ამის 

გამო ქვეყანა უაღრესად რთულ მდგომა-

რეობაში აღმოჩნდა, მისი მთლიანი შიდა 

პროდუქტი 1993 წელს შეადგენდა 1988 

წლის მოცულობის მხოლოდ 19 პრო-

ცენტს, რაც განაპირობებდა მის მსოფ-

ლიო ბაზრთან ადაპტაციის სირთულე-

ებს. შესაბამისად, სრულყოფილ, ყოვლი-

სმომცველ საბაზრო სისტემაზე გადასვ-

ლა გართულდა და მისი ცალკეული სეგ-

მენტების განვითარებით  შემოიფარგლა. 

გასული საუკუნის ბოლოს საქართ-

ველოში განხორციელებული ეკონომი-

კური რეფორმებიდან ერთ-ერთი უმნიშ-

ვნელოვანესი იყო „კაპიტალის ბაზრის 

რეფორმა“, რომელიც აშშ საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID) ტექ-

ნიკური მხარდაჭერით განხორციელდა. 

მაღალკვალიფიციური უცხოელი და 

ქართველი ექსპერტების მონაწილეობით 

შემუშავდა საკანონმდებლო ბაზა, შეიქმ-

ნა ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტები და 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგუ-

ლირებელი დამოუკიდებელი ორგანო. 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მო-

ნაწილეები და მათი საქმიანობის ძირი-

თადი ასპექტები. „კაპიტალის ბაზრის 

რეფორმის“  ფარგლებში მომზადებული 

და საქართველოს პარლამენტის მიერ 

1998 წლის მიღებული „ფასიანი ქაღალ-

დების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კა-

ნონის ამოქმედებამ (შემდგომში - „კანო-

ნი“) თანახმად, ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის მონაწილეს წარმოადგეს: ინვეს-

ტორი, ემიტენტი, ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის რეგულირებადი მონაწილე და 

აუდიტორი. 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონა-

წილეთაგან ყურადღებას გავამახვილებ-

დით ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რე-

გულირებად მონაწილეებზე, რომლებიც 

თავიანთ საქმიანობას წარმართავენ შე-

საბამისი საქმიანობის სალიცენზიო მო-

თხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ სა-

ქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გა-

ცემული შესაბამისი ლიცენზიის საფუ-

ძველზე და მათ საქმიანობაზე ზედამ-

ხედველობას ახორციელებს საქართვე-

ლოს ეროვნული ბანკი. კანონის მიხედ-

ვით, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რე-

გულირებადი მონაწილეები არიან: სა-

ფონდო ბირჟა, ცენტრალური დეპოზიტა-

რი, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატო-

რი, ანგარიშვალდებული საწარმო და ფა-

სიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავალი.  

აღნიშნული ინსტიტუტები ფასიანი 

ქაღალდებით გარიგების განხორციელე-

ბის პროცესში ერთმანეთთან დაკავში-

რებული სუბიექტები არიან, ერთმანე-

თისგან გამიჯნული, კანონით განსაზღვ-

რული კომპეტენციებითა და საქმიანო-

ბის სპეციფიკით; კერძოდ:  

საფონდო ბირჟა ესაა ფასიანი ქა-

ღალდების ორგანიზებული ბაზარი, რო-

მელიც უზრუნველყოფს ფასიანი ქაღალ-

დებისა და სხვა ფინანსური ინსტრუმენ-

ტების ყიდვა-გაყიდვის შესახებ წინადა-

დებების შეგროვებას, ვაჭრობის ორგანი-

ზებას დადგენილ წესებისა და პროცე-

დურების შესაბამისად და ავრცელებს 

დადებულ გარიგებათა შესახებ ფასებთან 

დაკავშირებულ სხვა ინფორმაციას. 

ცენტრალური დეპოზიტარი უფლე-

ბამოსილია რეგისტრირებული მესაკუთ-

რის ან ნომინალური მფლობელის დავა-

ლებით აწარმოოს ფასიანი ქაღალდების 

ცენტრალური კლირინგი და ანგარიშს-

წორება. იგი ასევე უფლებამოსილია განა-

ხორციელოს სპეციალური დეპოზიტა-

რის ფუნქცია, ასევე შეუძლია საქართვე-

ლოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენი-

ლი წესით სხვა მომსახურების გაწევაც. 

ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატო-

რის პრეროგატივას წარმოადგენს ემი-

ტენტების ფასიანი ქაღალდების რეესტ-
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რის წარმოება და სხვა ფუნქციების შე-

სრულება, რაც განსაზღვრულია ემიტენ-

ტსა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტ-

რატორს შორის დადებული ხელშეკრუ-

ლებით.  

რაც შეეხება ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის შუამავალს, იგი არის საბროკერო 

კომპანია ან სხვა შუამავალი, რომლის 

საქმიანობასაც ზედამხედველობს საქარ-

თველოს ეროვნული ბანკი.  

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგუ-

ლირებად მონაწილეთაგან კიდევ ერთი -  

ანგარიშვალდებული  საწარმო კი ისეთი 

საწარმოა, რომელსაც გამოშვებული აქვს 

საჯარო ფასიანი ქაღალდები (გარდა 

სრულად დაფარული სასესხო ფასიანი 

ქაღალდებისა).  

აღსანიშნავია, რომ ზემოხსენებული 

რეგულირებადი მონაწილეების საქმია-

ნობის განხორციელებისათვის ძირითა-

დი პრინციპები და ფასიანი ქაღალდების 

ბაზარზე დღევანდელი მარეგულირებე-

ლი ნორმების მიხედვით დადგენილი 

ე.წ. „თამაშის წესები“ მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება რეფორმის შემდგომ, კანო-

ნის ამოქმედების საწყის პერიოდში არსე-

ბული საკანონმდებლო ნორმებით დად-

გენილი წესებისაგან.  

განსაკუთრებით საგულისხმოა ზო-

გიერთი მათგანის არსებითი ცვლილება; 

კერძოდ:  

 ანგარიშვალდებული საწარმოს დე-

ფინიციიდან ამოღებულ იქნა მდ-

გენელი, რომლის თანახმად ანგა-

რიშვალდებულად ითვლებოდა 

საწარმო, თუ მას 100 ან მეტი აქ-

ციონერი ჰყავდა; 

 საჯარო ფასიანი ქაღალდებით გა-

რიგების დადება შესაძლებელი გა-

ხდა არა მხოლოდ ბირჟაზე, არა-

მედ ბირჟის გარეთ; 

 საჯარო ფასიანი ქაღალდებით გა-

რიგებაში სავალდებულო აღარ 

არის საბროკერო კომპანიის მონა-

წილეობა; 

 ფასიანი ქაღალდებით გარიგების 

შედეგად ჩამოყალიბებული ფასის 

საფონდო ბირჟისთვის შეტყობინე-

ბის ვალდებულება, ფასის დაფიქ-

სირების მიზნით, განისაზღვრა სა-

ბროკერო კომპანიის (იმ შემთხვე-

ვაში, საბროკერო კომპანია მონაწი-

ლეობდა გარიგებაში მონაწილეობ-

და საბროკერო კომპანია) ან ფა-

სიანი ქაღალდების რეგისტრატო-

რის კომპეტენციად. 

აღნიშნული ცვლილებების შედეგად 

ერთი მხრივ, გარიგების მხარეებისათვის 

თითქოს ამარტივებს რიგ პროცედურებს, 

აიოლებს და „აიაფებს“ კიდეც გარიგების 

დადებას, რაც მანამდე არსებული მარე-

გულირებელი ნორმის დადებითად შე-

ფასებისთვის არგუმენტებად მოიშველი-

ება, - მაგრამ აღნიშნული ცვლილებების 

შემდეგ განვლილ პერიოდში ფასიანი 

ქაღალდების ბაზარზე არსებული სურა-

თის ანალიზი რომ მნიშვნელოვნად შე-

იცვალა ბაზრის სტრუქტურა, გარიგებებ-

მა ორგანიზებული ბაზრიდან გადაინა-

ცვლა რეგულირების მიღმა (ე.წ. „ნაცრის-

ფერ ბაზარზე“). გარიგებების უმეტესობა 

იდება საბროკერო კომპანიების მონაწი-

ლეობის გარეშე და მნიშვნელოვნად შე-

იცვალა საფონდო ბირჟასა და ბირჟის 

გარეთ დადებული გარიგებების თანა-

ფარდობა. ამასთან, დავიწროვდა ანგარი-

შვალდებულ საწარმოთა წრე. ანგარი-

შვალდებულების და საანგარიშგებო მო-

თხოვნების დაცვის თვალსაზრისით მნი-

შვნელოვნად შეიზღუდა საწარმოები, 

რომელთაც მოეთხოვებათ ანგარიშების 

განსაჯაროება დადგენილი წესით. ამგვა-

რი ცვლილებები კი უარყოფითად აისა-

ხება ბაზარზე, რაც აღნიშნა კიდეც სა-

ქართველოს ეკონომიკის მინისტრის 

ხელმძღვანელობით შექმნილმა კაპიტა-

ლის ბაზრის სამუშაო ჯგუფმა, მის მიერ 

განხორციელებულ „საქართველოს კაპი-

ტალის ბაზრის დიაგნოსტიკური შესწავ-

ლის“ შედეგებში. სამუშაო ჯგუფის შეფა-

სებები მნიშვნელოვანი, რიგ შემთხვევაში 

- საგანგაშოც და ყურადსაღებია.ა მხო-

ლოდ ზოგიერთი მათგანის თუნდაც 

ფრაგმენტის დასახელებაც კი საკმარისია 

არსებული სისტემური პრობლემების 

წარმოსაჩენად. მაგ.:  

„18. ნებისმიერი საზომით, 2007-2014 

წლები მძიმე იყო საქართველოს კორპო-

რატიული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის-

თვის....“;  

„19. ...მიუხედავად იმისა, რომ იმ პე-

რიოდში აღნიშნული ცვლილებები „ლი-
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ბერალიზაციის” კონტექსტში გატარდა, 

მის მიღებას მოყვა ვაჭრობის გამჭვირვა-

ლობის დრამატული შემცირება. ამდე-

ნად, გარკვეულწილად, საქართველოს 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის არასახარ-

ბიელო მდგომარეობა „თვით-გამოწვეუ-

ლიც“ არის.“ 

„21. 2007 წლის ცვლილებების ჯა-

მური ეფექტი პროგნოზირებადი იყო. 

ვაჭრობამ დრამატულად გადაინაცვლა 

საფონდო ბირჟიდან არასაბირჟო ბაზ-

რისკენ და თავად ფასიანი ქაღალდების 

რეგისტრატორებთან.“ 

„22. 2007 წლის ცვლილებებმა ფასი-

ანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში 

ასევე მნიშვნელოვნად შეამცირა იმ სააქ-

ციო საზოგადოებების რაოდენობა, რო-

მელთაც მოეთხოვებოდათ ანგარიშგებე-

ბის წარდგენა საჯაროდ. „ანგარიშვალ-

დებული საწარმოს“ განმარტების მდგე-

ნელი - „ნებისმიერი ემიტენტი, რომელ-

საც ყავს 100-ზე მეტი აქციონერი“ - ამო-

ღებულ იქნა განმარტებიდან. აღნიშნულ-

მა მნიშვნელოვნად შეასუსტა ინვესტორ-

თა დაცვის ასპექტები ფასიანი ქაღალდე-

ბის ბაზრის შესახებ კანონში....“  

დასკვნა. ფასიანი ქაღალდების ბაზ-

რის მოქმედმა რიგმა საკანონმდებლო 

ნორმამ უარყოფითად იმოქმედა ბაზრის 

სტრუქტურაზე, - ფასიანი ქაღალდებით 

ვაჭრობამ ორგანიზებული ბაზრიდან გა-

დაინაცვლა ბირჟის გარეთ და რეგული-

რების მიღმა, გარდა ამისა, საბროკერო 

კომპანიის გარეშე გარიგების დადების 

შესაძლებლობამ შეასუსტა ინვესტორთა 

ინტერესების დაცვის ასპექტები და ინ-

ფორმაციის საჯაროობის პრინციპის 

დაცვა. აღნიშნული შედეგები არასახარ-

ბიელო გავლენას ახდენს ფასიანი ქა-

ღალდების ბაზრის განვითარების პერს-

პექტივებზე. 

პრობლემის დაძლევის გზები. ფა-

სიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარე-

ბისათვის აუცილებელია ისეთი საკანონ-

მდებლო ცვლილებების შემუშავება და 

დროულად მიღება, რომლებიც ხელს 

შეუწყობს  კაპიტალის ბაზარზე ჯანსაღი 

კონკურენტული გარემოს შექმნას, მოცე-

მული ეროვნული ეკონომიკის სრულყო-

ფილი სამეურნეო საბაზრო მექანიზმის 

ფორმირებას, ბაზარზე სამართლიანი 

ვაჭრობის წესების დამკვიდრებას, ინვეს-

ტორთა ინტერესების დაცვასა და ეროვ-

ნული ბაზრის ორგანულ ინტეგრირებას 

ფასიანი ქაღალდების გლობალური ბაზ-

რის მსოფლიო ცენტრებთან. 

 

თამარ გოდერძიშვილი  
 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი - გუშინ, დღეს, ხვალ 
 

რეზიუმე 
 

სტატიის მიზანია მოკლედ მიმოვიხილოთ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის გან-

ვითარების პროცესი, ასევე განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის მონაწილეთა საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმების ცვლილებების გავ-

ლენა მათ საქმიანობასა და ბაზრის სტრუქტურაზე. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 

დღემდე საქართველოში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად 

ბაზრის ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტების ფორმირებისა და საქმიანობისთვის რო-

გორც ხელშემწყობი, ისე დამაბრკოლებელი ფაქტორების მიმოხილვა. აღნიშნულ სა-

კითხზე ყურადღების გამახვილება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც საბაზრო 

პრინციპებით ფუნქციონირებადი ეკონომიკის განვითარება წარმოუდგენელია ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრის განვითარების ხელშეწყობის გარეშე. 

 

TAMAR GIDERDZISHVILI 
 

THE MARKET OF PAID PAPERS - YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 
 

Summary 
 

The purpose of the article is to briefly review the process of securities market 
development, as well as the impact of changes in norms regulating the activity of 
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securities market participants at various stages of development on their business and 
market structure. As a result of the legislative amendments implemented in Georgia since 
independence, review of the factors and obstacles to the formation and operation of 
market infrastructure institutions. It is important to focus on this issue as the 
development of a functioning economy with market principles is unimaginable without 
promoting the development of securities market. 
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1. „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 

https://www.matsne.gov.ge/document/view/18196?publication=30 

2. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი (ლექციების კურსი), ხათუნა ბარბაქაძე, დავით 
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დადებული გარიგების საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაფიქსირების წესი 

http://www.gse.ge/downloads/rules_geo/fixing.pdf 

8. 2010 წლიური ანგარიში, საქართველოს ეროვნული ბანკი, გვ. 87-93. 

https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/annualreport/2010/annual_2010_web.pdf 

9. 2015 წლიური ანგარიში, საქართველოს ეროვნული ბანკი, გვ. 118-126, 

https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/annualreport/2015/annual_report_2015.pdf 

10. კორპორატიული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ტენდენციები (2007-2014) - 

საქართველოს კაპიტალის ბაზარი დიაგნოსტიკური შესწავლა და რეკომენდაციები. 

http://www.economy.ge/uploads/meniu_publikaciebi/ouer/CMWG_Diagnostic_Report_12

_May_2015._GEO.pdf 
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 ზურაბ მახარაძე 

წარმოადგინა პროფ. ჰენრი კუპრაშვილმა 

 

პროგნოზები ახალი ცივი ომის ტენდენციების გარშემო  

(მოკლე და საშუალოვადიან დროის ინტერვალში) 
 

უპირველესად უნდა ითქვას, რომ 

პროგნოზები ისეთ ცვალებად და რთულ 

სფეროში როგორსაც საერთაშორისო პო-

ლიტიკა წარმოადგენს, ძალიან სარისკო 

და უმადური საქმეა. რამდენად არის შე-

საძლებელი მოხდეს კონკრეტული მოვ-

ლენების პროგნოზირება იქ, სადაც არა-

ერთი სუბიექტი რთულ თამაშშია ჩაბმუ-

ლი. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ 

აღნიშნულ თამაშში არსებობს, როგორც 

მეტნაკლებად მკაფიო წესები, ისე ცვალე-

ბადი რეგულაციები, რომლებიც მხარეთა 

ურთიერთშეთანხმებებისა და პროგნო-

ზების მიხედვით იცვლება. დაუმატეთ 

ამას ის ფაქტორიც, რომ აღნიშნული მო-

თამაშეების სუბიექტებად მოხსენიება, 

მხოლოდ ანალიზის გარკვეულ დონეზე, 

გარკვეულ საფეხურზეა მართებული. რე-

ალურად, ისინი რთული, ურთიერთგა-

დახლართული და ხშირად ურთიერთ 

დაპირისპირებული ელემენტებისგან შე-

მდგარ სისტემებს წარმოადგენენ.  

აღნიშნული ელემენტები თავის 

მხრივ შეიძლება დაიყოს ქვესისტემებად, 

სხვადასხვა ინტერესების გარშემო გაერ-

თიანებულ ჯგუფებად და ა.შ. ამის ნათე-

ლი მაგალითია თუნდაც მდგომარეობა, 

რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებ-

ში ჩამოყალიბდა პრეზიდენტად დო-

ნალდ ტრამპის არჩევის შემდგომ. თუკი, 

მაგალითად, ქართველი პოლიტიკოსი 

საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტა-

ტებზე და მასთან დაკავშირებით აკეთებს 

განცხადებებს ან პროგნოზებს, იმაზე თუ, 

როგორი იქნება ჩვენი და ჩვენი მთავარი 

საგარეო პარტნიორის ურთიერთდამოკი-

დებულება, იგი როგორც წესი გულისხ-

მობს ამერიკას, როგორც ერთ, შეიძლება 

ითქვას პერსონიფიცირებულ სუბიექტს, 

რომელთან ურთიერთქმედებაც შესაძლე-

ბელია, როგორც რაღაც ერთი ნების ერთი 

ცნობიერების, ერთი გეგმის მქონე სისტე-

მასთან. რეალობაში ეს ასე სულაც არ 

არის. ყველაზე ზედაპირული ანალიზის 

შემთხვევაშიც კი მაშინათვე ჩნდება უმწ-

ვავესი დაპირისპირება რესპუბლიკურ 

და დემოკრატიულ პარტიებს შორის.  

ამერიკული პოლიტიკის ამ ორ მსა-

ზღვრელს საკმაოდ განსხვავებული წარ-

მოდგენები აქვს იმაზე, თუ როგორი უნ-

და იყოს ამერიკის შეერთებული შტატე-

ბის საგარეო პოლიტიკა. ვერც ეს სუბიექ-

ტები და ვერც გარე დამკვირვებელი ვერ 

ახერხებს იმის პროგნოზირებას, რომელი 

ძალა მოიპოვებს უპირატესობას და რა 

კომპრომისის საფუძველზე მოხდება ამ 

საგარეო პოლიტიკის ფორმირება. ამდე-

ნად ამ, ყველაზე ზედაპირული ანალი-

ზის დონეზეც კი პრობლემატურია ზუს-

ტი პროგნოზირება. მაგალითად, შეგვიძ-

ლია გამოგვადგეს მდგომარეობა, რომე-

ლიც საქართველოს და მთელ რიგ სხვა 

ქვეყნების მიმართებაში ამერიკის სახელ-

მწიფო დეპარტამენტის მხრიდან ელჩის 

კანდიდატურაზე ჩამოუყალიბებლობაში 

მდგომარეობს. საქმე იმაშია რომ დო-

ნალდ ტრამპის მეტოქე არჩევნებში, 

ჰილარი კლინტონი სწორედ ამ უწყებას 

ხელმძღვანელობდა და როგორც ჩანს 

ახალ ადმინისტრაციას არ აქვს არც 

ნდობა სისტემის მიმართ, რომ დეპარტა-

მენტი, როგორც სტრუქტურა მისადმი 

ლოიალური იქნება, და არც ქმედითი 

ბერკეტები და გეგმა, რომელიც ამ პრო-

ბლემებს გადაჭრის.  

თუკი საკვანძო პოზიციებზე კიდევ 

ხერხდება მიკრომენეჯმენტის გამოყენე-

ბით, ლოიალური კადრების მოძიება, 

მთლიანობაში სტრუქტურის, როგორც 

აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთ-

ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტის სანდო-

ობა კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ამ ში-

და დაპირისპირების შედეგი კი ის არის, 

რომ მაგალითად, საქართველო 2019 

წელს კვლავ ამერიკის ელჩის მოვალეო-

ბის შემსრულებელთან ერთად შეხვდა. 
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ანალოგიური მაგალითების მოყვანა შეი-

ძლება სხვა საკვანძო მოთამაშეებთან მი-

მართებაშიც. თვით ერთპარტიული, ავ-

ტორიტარული ჩინეთის შემთხვევაშიც 

კი, სულ სხვაა სინძიან-უიღურის ავტო-

ნომიური რეგიონის ელიტა და მაგალი-

თად ჰონკონგის ფინანსური ჯგუფები. 

თავად კომუნისტურ პარტიაშიც კი უამ-

რავი ქვეჯგუფი, კლანი და ალიანსია.  

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე 

სი ძინპინის ავტორიტეტი და ერთპი-

როვნული მართვის ლეგიტიმაცია ეჭვს 

არ იწვევს, არც ჩინეთის აღქმა იქნება 

სწორი ჰომოგენურ, ერთი ნების მქონე 

სუბიექტად, თუმცა აღნიშნული ეფექტი 

ძლიერი ცენტრალიზებული ძალაუფლე-

ბის სისტემებში ბევრად უფრო სუსტია 

ვიდრე ლიბერალური დემოკრატიის ქვე-

ყნებში. ცენტრალიზებული მართვის სის-

ტემაში ცვლილებები ნახტომისებურად 

ხდება და როგორც წესი ჰეგემონის, უმა-

ღლესი მმართველის ცვლილებას უკავ-

შირდება. აღნიშნული მართებულია რუ-

სეთის ფედერაციის შემთხვევაშიც. დასა-

ვლეთთან დამოკიდებულებისა და საგა-

რეო პოლიტიკის ცვლილების დაკავში-

რება, ცალსახად შეიძლება ბორის ელცი-

ნის მაგივრად ძალაუფლებაში ვლადი-

მერ პუტინის მოსვლას. თუმცა როგორც 

რუსეთთან მიმართებაში უკვე იყო ნა-

თქვამი, რუსულ ელიტაში არსებული 

განხეთქილება უფრო მეტ შესაძლებლო-

ბას უტოვებს არაპროგნოზირებადი გა-

დაწყვეტილებებისა და ქმედებების შესა-

ძლებლობას, ვიდრე ჩინური მოდელი.  

საერთო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, 

რომ ახალი ცივი ომის ძირითადი მო-

თამაშეების ჰომოგენურ, თანმიმდევრულ 

და მკაფიო გეგმის მქონე სუბიექტებად 

აღქმა არასწორია და ამ შეცდომას შეუ-

ძლია სერიოზული ცდომილება გამოიწ-

ვიოს, როგორც არსებული სიტუაციის 

ანალიზის ისე პროგნოზირების პროცეს-

ში. დავუმატოთ ამას გარემო, რომელშიც 

ეს ძირითადი მოთამაშეები იკვეთება 

რამდენიმე რეგიონული ძალა რომლებ-

საც შეიძლება მომავალში ზესახელმწი-

ფოს ამბიციები გაუჩნდეთ. საუკეთესო 

მაგალითად, ევროკავშირი შეგვიძლია 

დავასახელოთ, სადაც გერმანია საფრან-

გეთის ალიანსს, ფაქტიურად კონფედე-

რაციიდან ფედერაციულ სტრუქტურაზე 

გადასვლის, სრულფასოვანი სახელმწი-

ფო სტრუქტურების, მათ შორის, საერთო 

ევროპული არმიის შექმნის ამბიცია აქვთ 

[1]. 

გამძაფრებულია კონკურენცია არა-

ბულ სამყაროში, რომელსაც აშკარად ესა-

ჭიროება ძალის ცენტრი, რომელიც ამ 

ცივილიზაციის გამაერთიანებელ ფუნქ-

ციას იტვირთავს და ამ ადგილისთვის, 

ორი რეგიონალური ძალა, თურქეთი და 

საუდის არაბეთი ეცილებიან ერთმანეთს. 

თუკი გავითვალისწინებთ იმას რომ, 

არაჰომოგენურობის პრინციპი ვრცელ-

დება ამ, შედარებით მცირე მოთამაშეებ-

ზეც, სურათი კიდევ უფრო რთული და 

ჩახლართული ხდება. თვალსაჩინოების-

თვის გამოდგება თურქეთში წარუმატე-

ბელი სამხედრო გადატრიალების მცდე-

ლობა.   

დავუმატოთ ამ სურათს ისიც, რომ 

აღნიშნული მრავლასაფეხურიანი რთუ-

ლი იერარქიული სტრუქტურის თითოე-

ული სუბიექტი ერთმანეთზე ზემოქმე-

დებს, პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

ხშირად სამხედრო ინსტრუმენტების გა-

მოყენებით. უფრო მეტიც, ცალკეული 

სუბიექტების ქვესისტემები, აქტიურად 

ზემოქმედებენ სხვა სუბიექტების ცალკე-

ულ ქვესისტემებზე. მაგალითად შეგვიძ-

ლია მოვიყვანოთ რუსული მხარის მიერ 

ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩა-

რევის თემა, რაშიც ამ მომენტისთვის 

თითქმის მთელი ამერიკული ისტებლიშ-

მენტი დარწმუნებულია. ამ ჩარევის მი-

ზანი ერთი პოლიტიკური ძალის დისკ-

რედიტება და მეორის გამარჯვება იყო, 

მაკომპრომეტირებელი ინფორმაციის მო-

პოვებისა და გასაჯაროვების გზით. მეო-

რეს მხრი შეგვიძლია მოვიყვანოთ ამერი-

კული მხარის მიერ მიზანმიმართული 

შეტევა რუსული ელიტის ე.წ. ლიბერა-

ლურ, ფლანგზე სანქციებისა და შეზღუ-

დვების გზით. აღნიშნული ზეწოლის მი-

ზანია აიძულოს ელიტის ის ნაწილი, 

რომელიც მაქსიმალურადაა ინტეგრირე-

ბული დასავლურ ფინანსურ თუ პოლი-

ტიკურ სივრცეში, თავის მხრივ მოახდი-

ნონ ზეწოლა ვლადიმერ პუტინზე და 

ელიტის ძალოვან ფლანგზე და აიძულონ 

ისინი შეცვალონ პოლიტიკა.   
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თუ ამ ყველაფერს დავუმატებთ 

ისეთ ფაქტორებს, რომლებიც ფაქტიუ-

რად არ ექვემდებარებიან არანაირ პროგ-

ნოზირებას, სურათი კიდევ უფრო რთუ-

ლი გახდება. ეკონომიკური გლობალური 

კრიზისები, რომელიც ბოლოს 2008 წელს 

მოხდა და საგრძნობი ზეგავლენა მოახ-

დინა საერთაშორისო პოლიტიკაზე. პრი-

ნციპულად ახალი ტექნოლოგიური გარ-

ღვევები, რომელთაც შეიძლება დაარღვია 

არსებული ეკონომიკური და სამხედრო 

ძალთა ბალანსი. ამ შემთხვევაში შეგვიძ-

ლია გავიხსენოთ ფიქალის ნავთობის 

მოპოვების ტექნოლოგია, რომელიც ამ-

ჟამად მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდეს 

ენერგორესურსების მსოფლიო ბაზარზე, 

ან რუსეთის პრეზიდენტის მიერ წარმო-

დგენილი ახალი ტიპის სტრატეგიული 

შეიარაღება, რომელიც სამხედრო ძალთა 

ბალანსის არსებულ მდგომარეობას კი-

თხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. დავამატოთ 

ამას ადამიანური ფაქტორი. პიროვნების 

როლი ისტორიაში რომელიც დიდწი-

ლად განსაზღვრავს ქვეყნებისა და პრო-

ცესების მომავალს. უაზრობა იქნებოდა 

იმის მტკიცება, რომ დონალდ ტრამპის, 

ან ვლადიმერ პუტინის ბიოგრაფიები, მა-

თი ცხოვრებისეული გზა და გამოცდი-

ლება, გარემო რომელშიც ისინი იზრდე-

ბოდნენ, მუშაობდნენ და ძალაუფლების-

კენ მიდიოდნენ, არ ახდენს ზეგავლენას 

იმაზე, რაც საერთაშორისო პოლიტიკაში 

ხდება. ტრამპის სპეციფიკური მანერა, 

ხისტად აწარმოოს მოლაპარაკებები, ან 

ვლადიმერ პუტინის საკადრო პოლიტი-

კა, როდესაც იგი საკვანძო პოსტებზე ძი-

რითადად მისი პეტერბურგში მუშაობის 

დროინდელ გამოცდილ მეგობრებს ნიშ-

ნავს, ეს ყველაფერი მომავალი ძალთა ბა-

ლანსის მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი 

ფაქტორები ხდება.  

აქედან გამომდინარე ჩნდება კი-

თხვა: შესაძლებელია კი საერთოდ ასეთი 

რთული, ცვალებადი და მრავალდონია-

ნი სისტემის მიმართ რაიმე ტიპის პრო-

გნოზზე საუბარი? შესაძლებელია ისეთი 

პროგნოზის გაკეთება, რომელიც ერთის 

მხრივ, არ იქნება დროში იმდენად შორს 

მიმავალი და გაურკვეველი, რომ მისი გა-

დამოწმება შეუძლებელი იყოს და პრაქ-

ტიკულ ღირებულებას არ წარმოადგენ-

დეს და მეორეს მხრივ, იმდენად კონ-

კრეტული, რომ მისი ნებისმიერ შედეგზე 

მორგება და ინტერპრეტაცია არ შეიძლე-

ბოდეს? სისტემა რომლის ანალიზიდან 

გამომდინარეც პროგნოზის გაკეთება უნ-

და მოხდეს, იმდენად რთულია, რომ მის 

შემთხვევაში შეუძლებელი ხდება თვით 

მარტივი კითხვების ფორმულირებაც. 

მაგალითად, ვინ გამოვა გამარჯვებული 

ახალი ცივი ომიდან? ამერიკა რუსეთი 

თუ ჩინეთი? შესაძლებელია კი არსებულ 

მდგომარეობაში მსგავსი კითხვის ფორ-

მულირება ისე, რომ სპეკულაციაში არ 

გადავვარდეთ? რას ვგულისხმობთ გა-

მარჯვებაში? შეიძლება კი საერთოდ ამ-

გვარ მოცემულობაში გამარჯვება? თუკი 

პირველი ცივი ომის პერიოდში ძალის 

ორი პოლუსი არსებობდა და საბოლოოდ 

პროცესი ერთის გამარჯვებითა და მე-

ორის დამარცხებით დასრულდა, რაც 

შეგვიძლია მკაფიო და არაორაზროვანი 

მაჩვენებლებით დავასაბუთოთ, რამდე-

ნად შესაძლებელია იგივე ამ ახალ მო-

ცემულობაში? თუკი საბჭოთა კავშირის 

დამარცხების მაჩვენებლად აღმოსავლეთ 

ევროპაზე კონტროლის დაკარგვა და საბ-

ჭოთა კავშირის დაშლა შეგვიძლია ჩავ-

თვალოთ [2], როგორი იქნება ეს მაჩვენე-

ბელი მაგალითად ამჟამინდელი რუსე-

თისთვის.  

მაგალითად, რუსეთის ფედერაციის 

დაშლა დამოუკიდებელ სუბიექტებათ 

ცალსახად იქნება რუსეთის დამარცხება, 

მაგრამ ვისი გამარჯვება იქნება ეს, ამე-

რიკის შეერთებული შტატების, რომე-

ლიც თავის მრავალი წლის სტრატეგიულ 

მოწინააღმდეგეს საბოლოოდ გაანადგუ-

რებს, თუ ჩინეთისთვის, რომელსაც ციმ-

ბირის უზარმაზარი ტერიტორიებისა და 

რესურსებისკენ გზა გაეხსნება და პოტენ-

ციურად ამ პროცესის შემდეგ მსოფლიოს 

ნომერ პირველი ქვეყანა გახდება ეკონო-

მიკის ტერიტორიისა და დემოგრაფიის 

კუთხით? ან საპირისპირო სცენარის შემ-

თხვევაში, თუკი ამერიკის შეერთებული 

შტატები დაკარგავს მოწინავე ეკონომი-

კური სახელმწიფოს პოზიციას და მას ჩი-

ნეთს დაუთმობს, თუკი დოლარს საერ-

თაშორისო სავაჭრო სისტემაში იუანი 

ჩაანაცვლებს და კოლექტიური დასავლე-

თი საბოლოოდ დამარცხდება აზიურ ცი-
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ვილიზაციასთან ჩინეთისა და მისი მო-

კავშირეების სახთ. შეგვიძლია აღნიშნუ-

ლი ჩავთვალოთ რუსეთის გამარჯვებად, 

რომელიც ასევე მოახერხებს ისტორიუ-

ლი მოწინააღმდეგის დასუსტებით ისარ-

გებლოს და მაგალითად, აღმოსავლეთ 

ევროპაში საბჭოთა კავშირის რღვევის პე-

რიოდში დაკარგული პოზიციები აღი-

დგინოს? აზიური სუპერსახელმწიფოს 

პირისპირ დარჩენილი რამდენად შეძ-

ლებს მიღებული უპირატესობის გამოყე-

ნებას? ცივილიზაციურად რუსეთი ევრო-

პასთან ბევრად ახლოა ვიდრე ჩინეთთან. 

იქნება კი მისთვის გამარჯვება კოლექ-

ტიური დასავლეთის კოლექტიურ აღმო-

სავლეთთან დამარცხება?  

ერთადერთი მეტ-ნაკლებად რეალუ-

რი მეთოდი, რომელიც ამ ურთულესი 

ამოცანის გადაჭრისას შეგვიძლია გამო-

ვიყენოთ, ეს უცვლელი ან შედარებით 

სტაბილური ტენდენციების გამოკვეთაა, 

რომლებიც ამ ქაოსში გზამკვლევი ხაზე-

ბის ფუნქციას შესარულებენ. ჩვენი პრო-

გნოზის უმთავრესი ამოცანა სწორედ მო-

კლე და საშუალო ვადიან პერსპექტივაში 

აღნიშნული ძირითადი ტენდენციების 

ფიქსირება აღწერა და მათი ურთიერთ-

კავშირების გამოვლენაა. თუკი ჩვენ შე-

ვძლებთ პროცესის ამგვარი ლოგიკური 

კარკასის აღწერას, გაგვიჩნდება შედარე-

ბით ზუსტი და კონკრეტული პროგნო-

ზირების ინსტრუმეტის გამოყენების სა-

შუალება. 
 

ახალი ცივი ომის ფარგლებში 

გამალებული შეიარაღების ფაქტორი 
 

ა) გამალებული შეიარაღება, როგორც 

ცივი ომის ერთ ერთი აუცლებელი 

კომპონენტი. ცივი ომის, როგორც პრო-

ცესის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს, 

მხარეთა გამალებული შეიარაღება წარ-

მოადგენს [3]. მისი არსებობა განპირობე-

ბულია პროცესის მეორე, ფუნდამენტუ-

რი ასპექტიდან, რომელსაც გარანტირე-

ბული ურთიერთგანადგურების მდგომა-

რეობა ჰქვია. ცივი ომი არსებობს მაშინ, 

როდესაც მხარეებს არ შეუძლიათ საბ-

რძოლო მოქმედებების წარმოება ერთმა-

ნეთთან მაშინაც კი როცა ამისი დიდი 

სურვილი ან ობიექტური, პრაგმატული, 

პოლიტიკური  აუცილებლობა არსებობს 

[4]. გარანტირებული ურთიერთგანად-

გურების, ან როგორც მინიმუმ დანაკარ-

გების მიუღებელი ხარისხის არსებობა 

ახდენს ორსახოვან ეფექტს. ერთი მხრივ, 

იგი გამორიცხავ მასშტაბურ გლობალურ 

კონფლიქტებს, რომლებიც მეოცე საუკუ-

ნის პირველ ნახევარში იყო სახეზე და 

ცივი ომის პერიოდში მხოლოდ ლოკა-

ლური დაპირისპირების საშუალებას ტო-

ვებს. მეორეს მხრივ, კი დაძაბულობა და 

ცალკეულ ბანაკებად დაყოფა სულ უფრო 

ძლიერდება.  

საქმე იმაშია, რომ სისტემის ელემენ-

ტები მუდამ ცდილობენ არსებული ბა-

ლანსის გადალახვას [5]. ცივი ომის გა-

ნუყოფელი ნაწილია მხარეთა მცდელო-

ბა, როგორმე შექმნან სიტუაცია, როდესაც 

გარანტირებული ურთიერთგანადგურე-

ბის მდგომარეობა ან მიუღებელი დანა-

კარგების შედეგი გარდაუვალი აღარ იქ-

ნება.  ამის მცდელობა მხარეებს უწევთ 

იმის მიუხედავად, უნდათ თუ არა ამ-

გვარი ძალისხმევის გაწევა. შიში იმისა, 

რომ ბალანსი მეორე მხარის სასარგებ-

ლოდ დაირღვევა, უკვე საკმარისი მოტი-

ვაციაა იმისთვის, რომ თავად ეცადო 

ბალანსის შენს სასარგებლოდ შეცვლას 

[6].  მეორე მხრივ, ამგვარი მცდელობები 

დაძაბულობის ზრდას იწვევს. კლასიკუ-

რი მაგალითი ამგვარი დაძაბულობისა 

არის კარიბის კრიზისი, როდესაც საბჭო-

თა კავშირის მიერ კუბაზე რაკეტების 

განთავსებამ, მსოფლიო გლობალური 

თერმობირთვული კონფლიქტის ზღურ-

ბლზე დააყენა. საბჭოთა მხარე თავის 

მხრივ აღნიშნულ ქმედებას განიხილავდა 

ამერიკის მიერ ევროპასა და თურქეთის 

ტერიტორიაზე ძალების კონცენტრაციის 

პასუხად. ანუ მოქმედებდა უკვე ნახსენე-

ბი პრინციპი, ბალანსის დარღვევის მცდე-

ლობის გარდაუვალობის შესახებ [7]. 

ამერიკული მხარისთვის კუბაზე რა-

კეტები წარმოადგენდა ბალანსის მნიშვ-

ნელოვან დარღვევას, რადგან საშუალე-

ბას აძლევდა მოწინააღმდეგეს პირველი 

დარტყმის შემთხვევაში ამერიკული სამ-

ხედრო პოტენციალისა და ხელმძღვანე-

ლობის დიდი ნაწილი ისე გაენადგურე-

ბინა, რომ მას საპასუხო დარტყმის დიდი 

ნაწილი გაენეიტრალებინა. სტატუს-ქვო 

ირთვეოდა და შესაძლებელი ხდებოდა 
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სცენარი, რომლის ფარგლებშიც გარანტი-

რებული ურთიერთგანადგურების და მი-

უღებელი დანაკარგების პრინციპი ცალ-

სახა აღარ იყო. ჩნდებოდა გლობალურ 

თერმობირთვულ კონფლიქტში გამარჯ-

ვების შესაძლებლობის განცდა. აღნიშნუ-

ლი მაგალითის საფუძველზე შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ცივი ომის პერიოდს ახა-

სიათებს ლავირების მდგომარეობა ორ 

მოცემულობას შორის, მაქსიმალური და-

ძაბულობის მდგომარეობიდან (როდესაც 

ბალანსის დარღვევის საშიშროება ჩნდე-

ბა) ე.წ განმუხტვამდე, როდესაც მხარეები 

გარკვეული შეთანხმებებისა და რეგულა-

ციების მეშვეობით ცდილობენ მდგომა-

რეობის სტაბილიზაციას. შემდგომ ახა-

ლი შეიარაღების სახეების შექმნის ან მხა-

რეთა მიერ შეთანხმებათა გადახედვის ან 

დარღვევის ან რაიმე სხვა ფაქტორების 

შედეგად განმუხტვას კვლავ მოსდევს 

დაძაბულობის ფაზა და ყველაფერი 

ციკლურად მეორდება [8]. სწორედ ამ 

ციკლური პროცესის ნაწილია გამალე-

ბული შეიარაღება ან იგივე შეიარაღების 

რბოლა.  ზოგადად იმის სურვილი, რომ 

მოწინააღმდეგეზე უკეთესი ხმალი ან აბ-

ჯარი, საბრძოლო ეტლი ან ციხესიმაგრე, 

შაშხანა ან არტილერია შეექმნათ, კაცობ-

რიობის მთელ ისტორიას გასდევს ფო-

ნად.  

აღნიშნული სურვილი ლოგიკურია 

და მასში არაფერია განსაკუთრებული. 

მაგრამ ცივი ომის პერიოდში აღნიშნული 

პროცესი ექსტრაორდინალური ინტენსი-

ვობით მიმდინარეობს. შეიძლება ითქვას 

რომ ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ 

ეწოდება მდგომარეობას სწორედ ცივი 

ომი, სწორედ გამალებული შეიარაღებაა. 

საქმე იმაშია რომ სახელმწიფოს სოციუ-

მის, სამეცნიერო ტექნიკური და ეკონო-

მიკური რესურსების ამგვარი გამალებუ-

ლი კონცენტრაცია შეიარაღების ახალი 

ფორმების შექმნაზე, არსებულის მოდერ-

ნიზაციაზე და შემდგომ მათ მასობრივ 

წარმოებაზე, მხოლოდ საბრძოლო მო-

ქმედებების ან მის წინამოსამზადებელი 

პერიოდის დროს გვხვდება ხოლმე. 

უზარმაზარი ნახტომი, რომელიც კაცობ-

რიობამ სამხედრო საქმესა და ზოგადად 

ტექნოლოგიურ პროგრესში განახორციე-

ლა პირველი და მეორე მსოფლიო ომების 

პერიოდში, ალტერნატიული, შედარე-

ბით მშვიდობიანი განვითარების პირო-

ბებში ბევრად უფრო დიდ დროს წაი-

ღებდა.  

იგივე ექსტრაორდინალური, რე-

სურსებისა და ძალისხმევის კონცენტრი-

რება გვაქვს სახეზე ცივი ომის პერიოდ-

შიც. ბომბდამშენები, რომლებსაც მოწინა-

აღმდეგის მსხვილ ქალაქებამდე და ინ-

დუსტრიულ ზონებამდე მიღწევა შეუძ-

ლიათ. ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის 

ეშელონირებული სისტემები, რომელთაც 

ამ ბომბდამშენების შეჩერება უნდა შე-

ძლონ. სატანკო არმადები, რომლებსაც 

რადიაციული დაბინძურების პირობებში 

სამხედრო ოპერაციების წარმოება შეუძ-

ლიათ, კონტინეტთაშორისი ბალისტიკუ-

რი რაკეტები, რომლებმაც ჰაერსაწინააღ-

მდეგო თავდაცვის გადალახვა უნდა შე-

ძლონ, წყალქვეშა სტრატეგიული რაკეტ-

მზიდები, რომლებმაც დარტყმა მოუ-

ლოდნელი ადგილიდან უნდა მიაყენონ 

მოწინააღმდეგეს, მთელი კასკადი საშუა-

ლებების და კონტრსაშუალებების, რომ-

ლებიც ანეიტრალებდა მოწინააღმდეგის 

უპირატესობას, ან ქმნიდა გარღვევას რა-

იმე მიმართულებით სადაც ადრე პარი-

ტეტის მდგომარეობა იყო.  

ერთ-ერთი მიზეზი იმისა თუ რატომ 

ვერი იქნებიან ცივი ომის სუბიექტები 

რეგიონული ძალის ცენტრები და ეს 

მხოლოდ ზესახელმწიფოების ხვედრია, 

სწორედ ძალების და რესურსების ეს 

არანორმალური კონცენტრაციაა. სწორედ 

იგი წარმოადგენს არგუმენტს მათთვის, 

ვინც არსებულ რეალობას არ თვლის 

მეორე ცივ ომად, ან აცხადებს, რომ იგი 

ძალზე ხანმოკლე გამწვავება იქნება. მა-

თი აზრით, რუსული მხარის ეკონომიკუ-

რი და ტექნოლოგიური პოტენციალი, 

უბრალოდ ვერ შეძლებს ამერიკული სამ-

ხედრო მანქანის წინააღმდეგ კონკურენ-

ტული მდგომარეობის შენარჩუნებას [9]. 

ამ კუთხით საკმაოდ თვალსაჩინო დე-

მონსტრაციას წარმოადგენს სამხედრო 

სფეროს დაფინასების შედარება, სადაც 

მხოლოდ ამერიკული მხარის ხარჯები 

ათჯერ აჭარბებს რუსეთის ფედერაციის 

ბიუჯეტს.  

მსგავსი არგუმენტის მოყვანისას, 

კონტექსტი ისეთია, რომ შესაბამისად 
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ამერიკის სამხედრო პოტენციალიც ათ-

ჯერ და მეტჯერ აჭარბებს რუსულს, რომ 

არანაირ ძალთა ბალანსზე საუბარიც 

ზედმეტია და, რომ აქიდან გამომდინარე 

ცივი ომის მდგომარეობაც შეუძლებე-

ლია. კეთდება დასკვნა რომ არსებული 

საერთაშორისო სიტუაცია მხოლოდ ეპი-

ზოდური გამწვავებაა. აღნიშნული მტკი-

ცების გაბათილებისათვის მარტივად შე-

გვიძლია იგივე ხერხს მივმართოთ. მაგა-

ლითად, რუსეთის ფედერაციის სამხედ-

რო ბიუჯეტი დაახლოვებით იმდენივეა, 

რაც საუდის არაბეთის. ზემოთ მოყვანი-

ლი ლოგიკის თანახმად მათი სამხედრო 

ძლიერებაც დაახლოვებით ერთნაირი 

უნდა იყოს, მაგრამ რეალურად ეს ორი 

ძალა გლობალური მასშტაბით, რბილად 

რომ ვთქვათ სხვადასხვა წონით კატეგო-

რიაში ასპარეზობს.  საქმე იმაშია, რომ ბა-

ნალურად ფინანსური რესურსების შე-

დარება მხოლოდ მიახლოვებით სურათს 

იძლევა იმ რეალობისა, რომლის ფორმი-

რებაც ჩვენ თვალწინ ხდება. სუფთა რე-

სურსების გარდა, მხარეთა სამხედრო სი-

ძლიერეზე რამდენიმე ფაქტორი მოქმე-

დებს. 

1) ერთი და იმავე, ან მსგავსი მახა-

სიათებლების შეიარაღების მისაღებად 

მხარეებს სხვადასხვა რაოდენობის რე-

სურსები ესაჭიროებათ. ამერიკის შეერ-

თებული შტატებისთვის, და რუსეთის 

ფედერაციისთვის თითო ერთეული ჯავ-

შანტექნიკის ან გამანადგურებლის წარ-

მოება სხვადასხვა ფინანსურ დანახარ-

ჯებთანაა დაკავშირებული, იგივე საუ-

დის არაბეთისათვის, რომელიც ძირითა-

დად სხვა ქვეყნების მიერ წარმოებულ 

იარაღს ყიდულობს, ფინანსური წნეხი 

ასევე განსხვავებულია, რადგან გაღებუ-

ლი თანხები არა თავად ქვეყნის ეკო-

ნომიკაში, არამედ უცხო ქვეყნის სამხედ-

რო ინდუსტრიაში მიედინება.  

2) სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა 

სამხედრო ამოცანები აქვს გადასაჭრელი. 

მაგალითისათვის ჩინეთის სამხედრო 

განვითარების მნიშვნელოვანი პრიორი-

ტეტი ძლიერი საზღვაო ძალებია რადგან 

სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, პერმანენტუ-

ლი დაძაბულობისა და ტერიტორიული 

პრეტენზიების პირობებში და ტაივანთან 

დღემდე გადაუჭრელი პრობლემების 

ფონზე, ძლიერი საზღვაო დაჯგუფების 

არსებობა, რომლის შექმნაც ჩინეთმა უკვე 

დიდი ხანია დაიწყო, კრიტიკულად აუ-

ცილებელი ხდება. ჩინეთის ეკონომი-

კური და პოლიტიკური სიძლიერე, მის 

სავაჭრო გზებშია, რომლითაც ჩინური 

საქონელი გასაღების ბაზრებისაკენ მიე-

მართება. საზღვაო სავაჭრო გზების და-

ცვა, სახელმწიფო უშიშროების ნომერ 

პირველი ამოცანა ხდება.  

ამერიკის შეერთებული შტატების 

შემთხვევაში, მის უზარმაზარ ბიუჯეტს 

დიდ წილად მისი უზარმაზარი სამხედ-

რო დაფარვის ზონა ჭამს. ყველა ოკეანეში 

და ყველა კონტინენტზე, ყველა საკვანძო 

სანაოსნო და სახმელეთო არტერიაზე 

განლაგებული სამხედრო უშიშროების 

ელემენტები უპრეცენდენტო გლობა-

ლურ დაფარვას უზრუნველყოფენ, მაგ-

რამ მოითხოვენ ასეთივე უპრეცედენტო 

უზრუნველყოფას. თუკი ამ მოცემულო-

ბას შევადარებთ რუსეთის ფედერაციის 

ამჟამინდელ მდგომარეობას, ერთ საკმა-

ოდ საინტერესო პარადოქსს აღმოვაჩენთ. 

შესაძლებელია მცირე და ნაკლებბიუჯე-

ტიანი შეიარაღებული ძალები, მომავალ 

ცივ ომში უპირატესობა აღმოჩნდეს. საქ-

მე რომ კონვენციონალური შეიარაღებე-

ბის მეშვეობით გამართულ სავარაუდო 

კონფლიქტთან გვქონდეს, ამერიკის ტო-

ტალური დომინაცია ცალსახა უპირატე-

სობა იქნებოდა. ცივი ომის უმთავრეს 

მახასიათებელს სწორედ ამგვარი კონფ-

ლიქტის შეუძლებლობა წარმოადგენს.  

თუკი ამერიკულ და რუსულ სამხე-

დრო ესკადრებს შორის ბრძოლა მოხ-

დება მაგალითად წყნარი ოკეანის, ან 

ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში, ეჭვგარე-

შეა, რომ ამერიკული ხომალდები მათი 

რიცხობრივი და ტექნიკური უპირატესო-

ბის მეშვეობით გამარჯვებას შეძლებენ, 

მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ამას არანაირი 

მნიშვნელობა არ აქვს. ამგვარი სცენარის 

პირობებში კონფლიქტი ავტომატურად 

გადადის გლობალური თერმობირთვუ-

ლი კონფლიქტის ფაზაში, რომლის ფარ-

გლებშიც ცალკეული ფლოტების დაპი-

რისპირება, როგორც რაიმე მნიშვნელო-

ვანი ფაქტორი უბრალოდ აღარ არსე-

ბობს. მანამდე სანამ სახეზეა პარიტეტი 

ბირთვულ შეიარაღებებში, რუსული მხა-
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რისთვის საკმარისია მცირე, მობილური 

კარგად გაწვრთნილი არმია, რომელსაც 

ლოკალურ კონფლიქტებში ძალის დე-

მონსტრირებისა და პროეცირებისათვის 

გამოიყენებს. ამის ნათელი მაგალითი 

სირიის კონფლიქტია. ამდენად მხარეთა 

სამხედრო პოტენციალის შედარება, მათ 

წინაშე მდგარი ამოცანების გათვალისწი-

ნების გარეშე არ არის მართებული.  

მიუხედავად ყოველივე ზემოთ 

თქმულისა, არის სფერო რომელთან მი-

მართებაშიც ხარჯების მინიმიზირების 

ლოგიკა ვერ იმუშავებს. საუბარი სტრა-

ტეგიულ ბირთვულ შეიარაღებაზეა, რო-

მელიც გარანტირებული ურთიერთგა-

ნადგურებისა და შესაბამისად, მშვიდო-

ბის გარანტიას წარმოადგენს. აღნიშნულ 

სფეროში ძალთა ბალანსის გარეშე, ვერა-

ნაირ ცივ ომზე, საუბარიც ვერ გვექნება. 

სიტუაციის გამწვავებასთან ერთად ცივი 

ომის ერთ-ერთმა ფუნდამენტურმა ელე-

მენტმა, გამალებულმა შეიარაღებამ, სწო-

რედ აქ იჩინა თავი. პირობითად შეგვი-

ძლია სამი ურთიერთდაკავშირებული 

და ურთიერთდამოკიდებული თემა გა-

მოვყოთ, რაც შეიარაღების ახალი რბო-

ლის ფარგლებში იკვეთება.  პირველი ეს 

რუსული მხარის პრეტენზიებია, აღმო-

სავლეთ ევროპაში, ანტისარაკეტო სისტე-

მების განლაგების თაობაზე, რომელსაც 

კრემლი ბირთვული პარიტეტის დარღ-

ვევის მცდელობათ და პოტენციურად 

მცირე საშუალო და ნაკლები რადიუსის 

რაკეტების აკრძალვის შეთანხმების დარ-

ღვევაში ადანაშაულებდა ამერიკულ მხა-

რეს. რუსული ვერსიის თანახმად ანტი-

სარაკეტო კომპლექსების უნივერსალური 

გამშვები მოწყობილობები, თავისუფ-

ლად შეიძლება გამოყენებული ყოფილი-

ყო თავდასხმითი იარაღის გამოსაყენებ-

ლად და ამგვარი მოდერნიზაციისთვის 

ძალზე მცირე დრო იქნებოდა საჭირო. 

თავის მხრივ, ამერიკული მხარე ყურად-

ღებას ამახვილებდა კალინინგრადის 

ოლქში, ისკანდერის ტიპის კომპლექსე-

ბის განლაგებაზე, რომელთა საფრენი 

მანძილი პენტაგონის აზრით, ცდება 

შეთანხმებით გათვალისწინებული მინი-

მალური რადიუსის, ხუთასი კილომეტ-

რის ფარგლებს. ამდენად, სახეზე იყო 

მდგომარეობა, როდესაც არცერთი მხარე 

აღარ იყო კმაყოფილი არსებული შეთანხ-

მებით და ურთიერთბრალდებების ფონ-

ზე ნდობა სრულად იყო დაკარგული. 

აღნიშნული პოტენციური საფრთხეების 

ლოგიკიდან გამომდინარე რუსულმა მხა-

რემ დაიწყო ახალი შეიარაღებათა სახეე-

ბის შექმნის პროცესი, რომელთა პრეზენ-

ტაციაც  ვლადიმერ პუტინის მიმართვი-

სას მოხდა [10]. 

ჰიპერბგერითი ტექნოლოგიების და 

ზეშორი წყალქვშა და საჰაერო მატარებ-

ლების შექმნის გზით რუსული მხარე 

ცდილობს გადალახოს პოტენციური რა-

კეტსაწინააღმდეგო ფარი, რომლის ელე-

მენტებმაც თავისდროზე ასე დიდი შეშ-

ფოთება გამოიწვია. პარალელურად არის 

მცდელობა შეიქმნას შურისძიების იარა-

ღი, იგივე წყალქვეშა უპილოტო ტორპე-

დო სტატუს-6, იგივე პოსეიდონი, რო-

მელმაც მოწინააღმდეგის მიერ მოულო-

დნელი ყოვლისმომცველი და გლობა-

ლური დარტყმის პირობებშიც კი, როდე-

საც რუსული მხარის ბირთვული პო-

ტენციალის უდიდესი ნაწილი დისლო-

კაციის ადგილზე იქნება განადგურებუ-

ლი, მოწინააღმდეგისთვის მიუღებელი 

ზიანის გარანტია უნდა უზრუნველყოს.  

როგორც ვლადიმერ პუტინის მიერ, 

ოლივერ სტოუნთან ინტერვიუში ითქვა, 

რუსული მხარე, მიმდინარე პროცესს, ნა-

ტოს აღმოსავლეთით გაფართოვებას და 

რაკეტსაწინააღმდეგო ინფრასტრუქტუ-

რის შექმნას, ცალსახად და ერთმნიშვნე-

ლოვნად განიხილავს, როგორც ბირთვუ-

ლი პარიტეტის დარღვევის მცდელობას 

[11]. თავის მხრივ, ახალი ტიპის შეია-

რაღებათა დემონსტრირების შემდგომ, 

უკვე ამერიკული მხრიდან მოხდა აღნიშ-

ნული ბალანსის დარღვევის მცდელობა-

ზე აქცენტირება, (ამერიკელი გენერალი, 

ჰიპერბგერით იარაღზე.) ჰიპერბგერითი, 

მანევრული შეიარაღება, ამ ეტაპზე რჩება 

იმგვარ ფაქტორად, რომლის წინააღმდე-

გაც ეფექტური კონტრ-საშუალებების შე-

მუშავება პრობლემატურია. თავის მხრივ 

დონალდ ტრამპმა ერთის მხრივ, მიიღო 

გადაწყვეტილება საშუალო და ნაკლები 

რადიუსის რაკეტების ამკრძალავი შე-

თანხმებიდან გასვლაზე [12]]. ამერიკული 

მხარე აქტიურად შეუდგა ახალი ტიპის 

ატომური შეიარაღების და მისი დანიშ-
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ნულების წერტილამდე მიტანის საშუა-

ლებების შექმნას.   

საბოლოო ჯამში შეგვიძლია დავას-

კვნათ, რომ გამალებული შეიარაღების 

პროცესი, იგივე შეიარაღების რბოლა სა-

ხეზეა. მისი ინტენსივობა მატულობს და 

დიდი ალბათობით საკმაოდ დიდ ხანს 

გასტანს [13]. 

 

ზურაბ მახარაძე 

პროგნოზები ახალი ცივი ომის ტენდენციების გარშემო  

(მოკლე და საშუალოვადიან დროის ინტერვალში) 
 

რეზიუმე 

პროგნოზები ისეთ ცვალებად და რთულ სფეროში, როგორიც საერთაშორისო 

პოლიტიკაა ძალიან სარისკო და უმადური საქმეა. რამდენად არის შესაძლებელი 

მოხდეს კონკრეტული მოვლენების პროგნოზირება იქ, სადაც არაერთი სუბიექტი 

რთულ თამაშშია ჩაბმული. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნულ თამაშში 

არსებობს, როგორც მეტ-ნაკლებად მკაფიო წესები, ისე ცვალებადი რეგულაციები, 

რომლებიც მხარეთა ურთიერთშეთანხმებებისა და პროგნოზების მიხედვით იცვლება. 

ერთადერთი მეტ-ნაკლებად რეალური მეთოდი, რომელიც ამ ურთულესი 

ამოცანის გადაჭრისას შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეს უცვლელი ან შედარებით 

სტაბილური ტენდენციების გამოკვეთაა, რომლებიც ამ ქაოსში გზამკვლევი ხაზების 

ფუნქციას შესარულებენ. ჩვენი პროგნოზის უმთავრესი ამოცანა სწორედ მოკლე და 

საშუალო ვადიან პერსპექტივაში აღნიშნული ძირითადი ტენდენციების ფიქსირება 

აღწერა და მათი ურთიერთკავშირების გამოვლენაა. თუკი ჩვენ შევძლებთ პროცესის 

ამგვარი ლოგიკური კარკასის აღწერას, გაგვიჩნდება შედარებით ზუსტი და 

კონკრეტული პროგნოზირების ინსტრუმეტის გამოყენების საშუალება. 

 

 
ZURAB MAKHARADZE 

 

FORECASTS ABOUT THE NEW COLD WAR TRENDS 
(IN SHORT AND MEDIUM-TERMS) 

 

Summary 
 

Forecasts in a changing and difficult area of international politics, are quite risky and 
unpleasant. How is it possible to predict specific events where a number of subjects are 
involved in a difficult game?! It should be considered that this game has more or less 
clear rules and variable regulations that change according to mutual agreements and 
forecasts. 

The only more or less real method that we can use to solve this difficult task is to 
define constant or relatively stable trends, which may have function of guide lines in this 
chaos. The main object of our forecast is to describe the fixed trends mentioned in the 
short and medium term perspective and identify their relationship. If we can describe the 
logical frame of the process, we will be able to use a relatively accurate and specific 
predictive instructor. 
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ჩვენი ავტორები 
 

იგორ კვესელავა - სტუ, პროფესორი; 

ჯემალ გახოკიძე - სტუ, პროფესორი; 

ეკა ბუხრაშვილი - სტუ, პროფესორი; 

სალომე ხიზანიშვილი - სტუ, პროფესორი; 

ომარ ტაბუცაძე - სტუ, პროფესორი; 

სოფო მიდელაშვილი - სტუ, ასოცირებული პროფესორი; 

ნონა ლომიძე - სტუ, ასოცირებული პროფესორი; 

თინათინ აფხაიძე - სტუ, ასოცირებული პროფესორი; 

გიორგი ზირაქაშვილი - სტუ, ასოცირებული პროფესორი; 

ეთერ შამანაძე - სტუ, ასოცირებული პროფესორი; 

მიხეილ ჭანუყვაძე - აკადემიური დოქტორი; 

ნატო მახათაძე - დოქტორანტი; 

ვეფხვია ბაძაღუა- დოქტორანტი; 

ქრისტინა ლაზარიდი - დოქტორანტი; 

შორენა წიქარიძე - დოქტორანტი; 

ამირან ხევცურიანი - დოქტორანტი; 

გიორგი ნიქაბაძე - დოქტორანტი; 

ალექსანდრე ტაბუცაძე - დოქტორანტი; 

მამუკა მაღლაკელიძე - დოქტორანტი; 

თამარ გოდერძიშვილი - დოქტორანტი; 

ზურაბ მახარაძე - დოქტორანტი. 

 

 

 

 

 

 

 


