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მაკა ჯულაყიძე
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

სამართლის ფაკულტეტის  დოქტორანტი

საქართველოსა და ევროპული კავშირის დაახლოება-ჰარმონიზაცია და განვითარების ეტაპები

Georgia and EU Harmonization and Development Process

Abstract

The issue discussed in the article concerns to development of relations between Georgia, as independent 

state, and European Union. After Soviet Unions' collapse, International community began to recognize 

Georgia, as independent state from 1992. The First step towards Europe was in 1992, when Georgia and EU 

signed an agreement on partnership and cooperation. 

According to the agreement, Georgia should make its legislation closer to EU legislation. The 

abovementioned agreement was followed by Georgias' involvement in European Neighborhood Policy, 

which started in 2004 and covered 16 states in the south and east of Europe, including Georgia. 

Russian-Georgian war in 2008 accelerated the idea to create Eastern Partnership, which began from 2009 

and aimed partner countries convergence and harmonization with the EU.

The relation between Georgia and EU became further deep, by the Association Agreement signed in 

Brussels in 2014. If we look at the dynamics of the relationship between Georgia and EU, it's clear, that 

Georgia is moving forward and progressively develops in accordance with the standards and requirements 

set by the EU and bilateral relations are becoming closer and more comprehensive.

შესავალი

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობასა და ევროპულ 

გაერთიანებას შორის დაიდო პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები. 

ევროპულმა გაერთიანებამ საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ 1992 წელს აღიარა და 

მსგავსი ტიპის შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 1996 წლის 22 აპრილს 

ლუქსემბურგში დაიდო, რომელიც ძალაში 1999 წლის 1 ივლისიდან შევიდა. შეთანხმება 10 წლის 

ვადით დაიდო, ვადის ამოწურვის შემდეგ იგი ავტომატურად გრძელდება იქამდე, სანამ რომე-

ლიმე მხარე საწინააღმდეგო პოზიციას არ დააფიქსირებს. ამ შეთანხმების თანახმად საქართველომ 

აიღო ვალდებულება, შიდასამართლებრივი კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოეყვანა ევრო-

პული კავშირის კანონმდებლობასთან, ანუ დაიწყო ჰარმონიზაციის პროცესი.

დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის ცნებებთან, დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ მათი 

განმარტება ამ ეტაპზე არცერთ სამართლებრივ დოკუმენტში არ გვხვდება. დაახლოება და 

ჰარმონიზაცია სამართლებრივ ლიტერატურაშიც და ევროკავშირის დოკუმენტებშიც გან-

ხილულია შიდასამართლებრივი და საგარეო ურთიერთობის კუთხით. შიდასამართლებრივ 

კონტექსტში ამ ორი ცნების განხილვა უკავშირდება ევროკავშირის შიდასამართლებრივ მექა-

ნიზმებს, სადაც დაახლოება და ჰარმონიზაცია ძირითადად  ბაზრის მართვის საშუალებად ითვ-

ლება. საგარეო თვალსაზრისით დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის ცნებები მესამე სახელმწი-

ფოებთან ურთიერთობებს გულისხმობს. 

მეცნიერები სხვადასხვაგვარად განმარტავენ ჰარმონიზაციას. ზოგიერთი მეცნიერი ჰარმონი-
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ზაციას სხვადასხვა კატეგორიად ყოფს. „ისევე როგორც ჰარმონიზაციის ფუნქციები განსხვავ-

დებოდა ევროკავშირთან მიერთებული ქვეყნებისთვის, ჰარმონიზაციის მეთოდებიც განსხ-

ვავებულია.“  სხვა მეცნიერები იყენებენ ტერმინს ,,დაახლოება“.  
1 2 

დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესს ორი საფუძველი აქვს:                                      

1. შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახ-

ლოება. რაც განმტკიცებულია ევროკავშირსა და მესამე ქვეყნებს შორის დადებული 

შეთანხმებების დებულებებით; 

2. დაახლოება-ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებული ვალდებულება, რაც შესაძლოა უკავ-

შირდებოდეს მესამე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ მიზანს, სამომავლოდ მოხდეს ამ 

ქვეყნის გაწევრიანება ევროკავშირში. 

მეცნიერი ენდრიუ ევანსი ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით წერს, რომ ჰარმონიზაციას  აქვს ორი 

ფორმა: „ნებაყოფლობითი“ და „მრავალმხრივი“. ნებაყოფლობითი ჰარმონიზაციის შემთხვევაში 

მესამე სახელმწიფომ შესაძლოა თავისი კანონმდებლობა შეუსაბამოს კონკრეტული გაერთიანების 

წესებს. მრავალმხრივი ჰარმონიზაციის შემთხვევაში, ჰარმონიზაციას, მესამე სახელმწიფოებთან, 

შესაძლოა ჰქონდეს არაფორმალური საფუძველი. ნებაყოფლობით ჰარმონიზაციას აქვს უპირა-

ტესობა, რადგან ასეთ დროს მესამე სახელმწიფო არ იზღუდება თავისი სამომავლო ფუნქციების 

განხორციელებაში.
3

მესამე სახელმწიფოები ნებაყოფლობით ახდენენ თავიანთი შიდასამართლებრივი სისტემის 

ჰარმონიზაციას და შესაბამისობაში მოჰყავთ ის გარე სამართლებრივ სისტემასთან. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჰარმონიზაციისა და გაფართოების ტერმინები სინონიმური დატვირ-

თვით გამოიყენება, მათ განსხვავებული მნიშვნელობა აქვთ. ევროკავშირის კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ჰარმონიზაცია, გაფართოებისგან განსხვავებით, სავალდებულოა წევრი სახელმ-

წიფოების სამართლებრივ სისტემებთან მიმართებით. 

რაც შეეხება ტერმინ „დაახლოებას“, ის არის ევროკავშირის შიდა ბაზარზე ინტეგრაციის ერთ-

ერთი იარაღი. დაახლოების მიზანია, სახელმწიფოს საბაზრო ეკონომიკის სამართლებრივი ბაზის 

შექმნის ხელშეწყობა და ამ სახელმწიფოების სამართლებრივი ბაზის ინტეგრაცია ვეროკავშირთან.

ევროპული სტაბილიზაციისა და ასოცირების და პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შე-

თანხმებები თავისთავად მოიცავს მესამე ქვეყნების შიდასამართლებრივი კანონმდებლობის 

დაახლოება-ჰარმონიზაციის პუნქტებს. ზემოაღნიშნული შეთანხმებები სხვადასხვა მიზნით 

იდება. თავდაპირველი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ევროკავშირთან ინტეგრაცია. ამის შემდეგ 

სახელმწიფოებს შესაძლოა წევრობის მიზანი გაუჩნდეთ, როგორც ეს მოხდა ევროპული შეთანხ-

მებების უმეტესი ნაწილის შემთხვევაში. ზემოაღნიშნული შეთანხმებები მოიცავს დაახლოების 

მუხლს, რაც ნებაყოფლობით ჰარმონიზაციას გულისხმობს.

1.  პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებები თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა 

სახელმწიფოსთან გაფორმდა. იმთავითვე ითვლებოდა, რომ ეს იყო საერთაშორისო შეთანხმებები, 

რომელიც იდებოდა, ერთის მხრივ, ევროკავშირსა და, მეორეს მხრივ, დამოუკიდებელ სახელმწი-

ფოს შორის.  

1H. H. Herrnfeld, European Law, 1996, p.102
2S. Velluti, European Employment Strategy and Challenge of Enlargment, USA Oregon, Hart Publishing, 2004, p.415
3A. Evans, Voluntary Harmonization in Integration Between the European Community and Eastern Europe, UK, Oxford, Hart 

Publishing, 1998, p. 467-490
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საქართველოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ზოგად პრინციპებში 

აღნიშნულია: „შეთანხმება ემყარება სამ „ძირითად ელემენტს“: დემოკრატიის პატივისცემას, 

საერთაშორისო სამართალსა და ადამიანის უფლებათა დაცვის პრინციპებს (განსაზღვრულია 

გაერო-ს წესდებასა და ეუთო-ს დოკუმენტებში) და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს.

შეთანხმებაში პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ ნათქვამია, რომ თუ რომელიმე 

მხარე ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობებს, მეორეს შეუძლია მიიღოს „სათანადო ზომები“. 

თანამშრომლობის საბჭომ, რომელიც კურირებს ამ შეთანხმებას, უნდა განიხილოს შემოთავაზე-

ბული ზომები, გარდა განსაკუთრებით სასწრაფო შემთხვევებისა. 

მხარეებს გადაწყვეტილი აქვთ უფრო ინტენსიური გახადონ თანამშრომლობა ყოფილი საბჭოთა 

კავშირის ქვეყნებში.“4

ევროკავშირსა და მესამე ქვეყნებს შორის დადებული საერთაშორისო შეთანხმებები პარტნიო-

რობისა და თანამშრომლობის, ასოცირების, თანამშრომლობის თუ სტაბილიზაციის შესახებ 

შეთანხმებები სავალდებულო დოკუმენტებია და საკანონმდებლო სისტემების განუყოფელი 

ნაწილია. მსგავსი შეთანხმებები ძირითადად ურთიერთობის საწყის ეტაპზე იდება.  
5

ძირითადად პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებათა ტექსტი იდენტურია, 

მცირედი განსხვავებების გარდა. პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების 

ძირითადი მიზანია ხელმომწერ მხარეებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება 

და ხელშეწყობა, სასაქონლო ვაჭრობა, საქონლის თავისუფალი ტრანზიტი, კულტურული თანამ-

შრომლობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა-განმტკიცება, დემოკრატიული რეფორმების გატარება 

და, რაც მთავარია, პოლიტიკური თანამშრომლობა.6

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ არსებული შეთანხმებები არ ითვალისწინებს 

ევროპულ კავშირში წევრის სტატუსის მოპოვებას. ეს შეთანხმებები ძირითადად სამხედრო და 

უსაფრთხოების საკითხების გარდა, სხვა ყველა სფეროში ითვალისწინებს თანამშრომლობას. 

მარის კრემონა თავის ნაშრომში აღნიშნავს, რომ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ 

შეთანხმებებში არსებობს განსხვავებები, კონკრეტულად ეს განსხვავებები შეიძლება იყოს 

გეოგრაფიული ან გეოპოლიტიკური მოსაზრებით, ასევე ეკონომიკური ან განვითარების დონის 

სხვადასხვა საფეხურზე მდგომი ჯგუფების თვალსაზრისით, მესამე სახის განსხვავებას შეგვიძ-

ლია ვუწოდოთ პირობითი განსხვავება და ის აბსოლუტურად დამოკიდებულია საზოგადოების 

თვითშეფასებაზე. ავტორი განმარტავს, რომ აქ გულისხმობს ევროპულ კავშირსა და მის პარტნი-

ორს შორის არსებული ურთიერთობა რა ეტაპზე და განვითარების რომელ დონეზეა.
7

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებების უმრავლესობა შეიცავს გარკვეულ 

მუხლებს, რომლებიც შესაძლებლობას ქმნიან, ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობების 

შესრულების შემთხვევაში სამომავლოდ ევროპულმა კავშირმა უფრო მჭიდრო ურთიერთობა 

დაამყაროს მესამე სახელმწიფოსთან.
8

4საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“, ზოგადი 

დებულებები
5R. Petrov, Legal Basis and Scope of the New EU-Ukraine Enhanced Agreement. Is there any room for further speculation?, EU 

Working papers, Italy, European University Institute, 2008,  p.4
6საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“
7M. Cremona, Flexible Models: External Policy and European Economic Constitution, in Constitutional change in the EU form 

Uniformity to flexibility, Oxford, Hart Publishing, 2000 p.4
8M. Cremona, Flexible Models: External Policy and European Economic Constitution, in Constitutional change in the EU form 

Uniformity to flexibility, Oxford, Hart Publishing, 2000 p. 60-61.
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1.1.  საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან

პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროპული გაერთიანების წევრებსა და საქართველოს შორის 

იყო 1996 წელს ლუქსემბურგში დადებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ 

შეთანხმება. შეთანხმების პრეამბულაში საუბარია იმის შესახებ, რომ ევროპის გაერთიანება და 

მისი წევრი სახელმწიფოები და საქართველო იღებენ ვალდებულებას გააძლიერონ პარტნიო-

რობის ძირითადი საფუძველი - პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლებანი. ხელი შეუწყონ 

საერთაშორისო მშვიდობასა და უშიშროებას, აგრეთვე სადავო საკითხთა მშვიდობიან მოგვარებას 

და ამ მიზნით გაეროსა და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (ეუთო) 

ფარგლებში თანამშრომლობას.

ცნობენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლია-

ნობის მხარდაჭერა ხელს შეუწყობს მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცებას ევროპაში.

სჯერათ, რომ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ამ შეთანხმების სრული განხორციელება, 

ერთის მხრივ, დამოკიდებულია და, მეორეს მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოს პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და სამართლებრივი რეფორმების გაძლიერებას და დასრულებას.9

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პირველ მუხლში საუბარია 

პარტნიორობის მიზნებზე, კერძოდ, შეიქმნას მხარეებს შორის პოლიტიკური დიალოგისთვის 

შესაბამისი ჩარჩოები, რაც შესაძლებელს გახდის, განვითარდეს მჭიდრო პოლიტიკური ურთი-

ერთობები; მხარი დაუჭირონ საქართველოს დემოკრატიის განმტკიცებაში, ეკონომიკის განვითა-

რებასა და საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის დასრულებაში; ხელი შეუწყონ მხარეებს შორის 

ვაჭრობის, ინვესტირების, ჰარმონიული ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარებას; ითანამშ-

რომლონ საკანონმდებლო, ფინანსურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, ტექნოლოგიურ და კულტურულ 

სფეროებში.10

ზემოაღნიშნული შეთანხმების ე.წ. ევოლუციურ მუხლად შეიძლება ჩაითვალოს შეთანხმების მე-4 

მუხლი, სადაც აღნიშნულია, რომ „მხარეები, საჭიროებისამებრ, განიხილავენ მოვლენების 

განვითარებას საქართველოში, განსაკუთრებით რაც შეეხება იქაურ ეკონომიკურ ვითარებას და 

საბაზრო ურთიერთობებზე ორიენტირებული ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებას. ამ 

პირობების გათვალისწინებით თანამშრომლობის საბჭომ შეიძლება მხარეებს გაუწიოს რეკომენ-

დაციები შეთანხმების ნებისმიერი ნაწილის შემდგომი განვითარების შესახებ.“
11

მე-4 მუხლის ინტერპრეტაციით, შეთანხმება სავსებით შესაძლებელია დროთა განმავლობაში 

შეიცვალოს. ზემოაღნიშნული შეთანხმება არ არის უცვლელი  სახის სტრუქტურა. ამ შეთანხმების 

განვითარება და წინსვლა სავსებით შესაძლებელია საქართველოსა და ევროკავშირის განვითა-

რების შესაბამისად.

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხ-

მება ითვალისწინებს ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის უწყვეტ 

პროცესს. შეთანხმების 43-ე მუხლის თანახმად „მხარეები ცნობენ, რომ საქართველოსა და გაერ-

თიანებას შორის ეკონომიკურ კავშირურთიერთობათა განმტკიცების მნიშვნელოვანი პირობა 

არის საქართველოს არსებული და მომავალი კანონმდებლობის მიახლოება გაერთიანების კანონ-

მდებლობასთან. საქართველო ეცდება, რომ მისი კანონმდებლობა თანდათან შეესაბამოს გაერთია-

ნების კანონმდებლობას.“12

9შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ,  www.matsne.gov.ge
10შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, www.matsne.gov.ge
11იქვე:  
12იქვე:
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43-ე მუხლის თანახმად საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის კუთხით პირველხარისხოვანი სფე-

როებია კომპანიათა ინვესტიციები, საბანკო, საბაჟო და სამეწარმეო კანონმდებლობა, ანგარიშები 

და გადახდები, ინტელექტუალური საკუთრება, ფინანსური მომსახურება, დასაქმებულთა 

უფლებების დაცვა, გარემოს დაცვა, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა.

43-ე მუხლის მესამე ნაწილით ევროკავშირი ზემოაღნიშულ სფეროებში ცვლილებების განხორ-

ციელებისა და ჰარმონიზაციის პროცესში საქართველოს ტექნიკურ მხარდაჭერას უცხადებს, 

მაგალითად, სემინარების მოწყობა, ექსპერტთა გაცვლა, სტაჟირება, წინასწარი ინფორმაციის 

მიწოდება შესაბამისი კანონმდებლობის შესახებ და ა.შ. 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კონ-

კურენციის წესებს. შეთანხმების 44-ე მუხლში აღნიშნულია, რომ „გაერთიანება საქართველოს 

უზრუნველყოფს ტექნიკური დახმარებით კონკურენციის სფეროში კანონმდებობის ჩამოყალი-

ბებასა და განხორციელებისათვის, განსაკუთრებით შემდეგი მიმართულებებით:

· ხელშეკრულებები და შეთანხმებული პრაქტიკა კომპანიებს შორის, რომლებიც შიეძლება 

აფერხებდნენ ან არღვევდნენ კონკურენციას;

· კომპანიის მიერ ბაზარზე დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენება;

· სახელმწიფო დახმარება, რომელიც ხელს უშლის კონკურენციას

· კომერციული ხასიათის სახელმწიფო მონოპოლიები; სახელმწიფო საწარმოები და სპეცი-

ალური ან ექსკლუზიური უფლებების მქონე საწარმოები;

· საკონკურენციო კანონების გამოყენების და მათთან შესაბამისობაში ყოფნის შემოწმება და 

ზედამხედველობა.“13

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით შეთანხმება არ შეიცავს 

კონკრეტულ ვადებს ჰარმონიზაციის ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით. ამ 

შეთანხმების თანახმად, საქართველოს არ აქვს ვალდებულება კონკრეტულ ვადაში მოახდინოს 

თავისი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის საკანონმდებლო სისტემასთან. იქედან 

გამომდინარე, რომ აღნიშნულ შეთანხმებაში არ არის ლიმიტირებული კონკრეტული ვადები, თუ 

რა დროის განმავლობაში უნდა მოხდეს ჰარმონიზაცია, საქართველოს, ერთის მხრივ, მოქმედების 

მეტ თავისუფლებას აძლევს, თუმცა, მეორეს მხრივ, დაახლოების დებულებებს ყოველთვის აქვს 

პირობითი ხასიათი, რაც ევროპული კავშირის მხრიდან შეთავაზებას წარმოადგენს, სახელმწი-

ფოებს ჰქონდეთ სტიმული განახორციელონ ჰარმონიზაცია, მომავალში უფრო მეტად დაახლოე-

ბის შესაძლებლობიდან გამომდინარე. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება 

შეიცავს ვალდებულებას საქართველომ შეასრულოს სასიცოცხლო მოთხოვნებთან დაკავშირე-

ბული ვალდებულებები, რომლებიც, მართალია, დახლოებასაა და ჰარმონიზაციასთან არ არის 

პირდაპირ კავშირში, მაგრამ საქართველოს მხრიდან მოითხოვს გარკვეული ქმედებების განხორ-

ციელების ვალდებულებას. 

1.2.  ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა და საქართველო 

ევროპული კავშირი მესამე ქვეყნების მიერ მასთან დაახლოება - ჰარმონიზაციის საკითხს აღიქ-

ვამს, როგორც ამ ქვეყნების მასთან ინტეგრაციის მნიშვნელოვან წინაპირობას. „ევროკავშირის 

სამეზობლო პოლიტიკა 2004 წელს, ევროკავშირში ახალი წევრი სახელმწიფოების მიღების 

შემდგომ შემუშავდა მეზობელ სახელმწიფოებთან გამყოფი ხაზების თავიდან აცილებისა და 

აღნიშნულ სივრცეში სტაბილურობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის მხარდაჭერის 

13შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, www.matsne.gov.ge 
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მიზნით.“14

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა შეიმუშავა ევროპულმა კომისიამ ევროპული კავშირის 

სამხრეთით და აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელი ქვეყნების ერთიან მექანიზმში ჩაბმის 

მიზნით.
15

„2004 წელს ევროკავშირის გაფართოება მიზნად ისახავს 10 ახალი სახელმწიფოს მიერთებას, რაც 

უდავოდ მთავარი წარმატებაა ევროკავშირის ისტორიაში. ევროპული კავშირი მოწოდებულია 

მოახდინოს აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოების ინტეგრაცია ევროპის პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ სტრუქტურებში“
16

ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაში ჩართულია 16 ქვეყანა (ალჟირი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, 

ეგვიპტე, იორდანია, ისრაელი, ლიბანი, ლიბია, მოლდოვა, მაროკო, პალესტინა, საქართველო, 

სირია, სომხეთი, ტუნისი, უკრაინა) აქედან 12 ქვეყანა მთლიანად მონაწილეობს სამეზობლო 

პოლიტიკაში, ხოლო 4 ქვეყნის მონაწილეობა (ალჟირი, ბელარუსი, ლიბია, სირია) ვრცელდება 

სამეზობლო პოლიტიკის ცალკეულ მექანიზმებზე.
17

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის მიზანია მეზობელ ქვეყნებს შორის პოლიტიკური კავში-

რების გაღრმავება და, რაც მთავარია, ევროკავშირის შიდა ბაზრის გარკვეული სექტორებით 

სარგებლობის შესაძლებლობა.

ევროკომისიის მიერ სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელება მის მეზობელ ქვეყნებთან თანა-

მრომობით მომზადებული, ქვეყნის ან რეგიონის მიმართ შემუშავებული სტრატეგიის საფუძ-

ველზე ხორციელდება. აღნიშნულ სამოქმედო გეგმებში ევროკომისია განსაზღვრავს იმ პოლი-

ტიკურ და ეკონომიკურ პარამეტრებს, რომლის საფუძველზეც მიმდინარეობს მოცემული ქვეყნის 

მიერ მიღწეული პროგრესის შეფასება.

სამოქმედო გეგმა ყველა ქვეყანასთან მიმართებით ერთიან პრინციპს ემყარება. თუმცა მისი 

შინაარსი განსხვავდება მოცემულ ქვეყანასთან არსებული ურთიერთობის დონის შესაბამისად. 

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა მჭიდრო თანამშრომლობას ახორციელებს შემდეგი მიმართუ-

ლებით:

ფინანსური დახმარება; ეკონომიკური ინტეგრაცია და ევროკავშირის ბაზარზე დაშვება; ევროკავ-

შირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება.  18

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმებში ხაზგასმითაა ნახსენები მეზობელი 

ქვეყნების მიერ საერთო და ერთობლივი ღირებულებების არსებობის აუცილებლობა. 

ევროპული სამეზობოლო პოლიტიკის განსაზღვრული წილი მოიცავს ერთიან შეთავაზებას, 

რომელიც მიმართულია მთელი სამეზობლოს მასშტაბით თანამშრომლობის გაძლიერებისკენ.“
19

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის მონაწილე სახელმწიფოები 

ევროკავშირთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით თვითონ ადგენენ ურთიერთობის კონკრე-

ტულ დონეს, იქედან გამომდინარე, თუ რამდენად არის გაზიარებული ამ ქვეყნის მიერ ევროპუ-

ლი კავშირის საერთო და ერთობლივი ღირებულებები. 
14ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, www.eu-nato.gov.ge 
15M. Cremona and Ch. Hillion, L'Union fait la force? Potential and Limitations of the European Neighbourhood Policy as an 

Integrated EU Foreign and Security Policy, 2006 
16R. Dannreuther, Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighborhood Policy, European foreign Affairs 

Review, 2006, p. 184
17ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, www.eu-nato.gov.ge 
18ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა, www.eu-nato.gov.ge 
19Ch. Hillion and A. Mayhew, Eastern Partnership- Something New or Window- Dressing, 2009 publisher Sussex European 
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სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებზე ევროპული პოლიტიკა 2004 წლიდან გავრცელდა. 

საქართველოსთვის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა ძალიან მნიშვნელო-

ვანი დოკუმენტია. 2006 წლის 14 ნოემბერს საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის 

დაიდო საქართველო-ევროკავშირის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო შეთანხ-

მება. მისი შესრულებისათვის 5 წელი იქნა განსაზღვრული.20

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესახებ შეთანხმების დადება საქართვე-

ლოსთან არ იწვევს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაუქმებას, 

პირიქით, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სამეზობლო პოლიტიკის გეგმა პარტნიორობისა და 

თანამშრომლობის შესახებ არსებული შეთანხმების განვითარებას და გაღრმავებას წარმოადგენს 

და აღნიშნული გეგმა სწორედ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებას ეფუძნება.

საქართველოს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმაში გაწერილია კონკრეტული 

ქმედებები, მიზნები და პრიორიტეტები, იმისათვის, რომ საქართველომ გაიზიაროს ფუნდამენ-

ტური საკითხები შეთანხმების წესებთან შესაბამისობის კუთხით.

საქართველოს ხელისუფლების  შესაბამისი უწყებები ყოველწლიურად ამზადებდნენ სამეზობ-

ლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას კონკრეტული ჩარჩოს ფორმატით, სადაც განსახორციელე-

ბელი ღონისძიებები დეტალურად იყო გაწერილი და შესაბამისად მზადდებოდა ევროპული სამე-

ზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ყოველწლიური ანგარიში.

საქართველოს ევროპულ სამეზობლო გეგმაში ჰარმონიზაციის საკითხთან ერთად ხაზგასმულია 

ეფექტური მმართველობისა და ქვეყნის სახელმწიფო აღმშენებლობის საკითხები. 

საქართველოს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმაში პრიორიტეტებია ჩამოთვ-

ლილი, რასაც შემდეგ მოჰყვება განსახორციელებელი კონკრეტული ნაბიჯების ნუსხა, რომელიც 

მიმართულია ზემოაღნიშნული პრიორიტეტების შესრულებისკენ.  

სამოქმედო გეგმაში ქართული მხარისათვის დასახულია ისეთი პრიორიტეტები, როგორიცაა: 

კანონის უზენაესობის განმტკიცება სასამართლო სისტემისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების 

რეფორმირების საშუალებებით; ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური უფლებების 

დამცველი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება საქართველოს მიერ აღიარებული 

საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად; სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს 

გაუმჯობესება; ეკონომიკური განვითარების წახალისება; სიღარიბის შემცირებისა და სოციალუ-

რი თანასწორობის უზრუნველყოფისკენ მიმართული ძალისხმევის განმტკიცება; მდგრადი 

განვითარების ხელშეწყობა, გარემოს დაცვის ჩათვლით; ეკონომიკური კანონმდებლობის და 

ადმინისტრაციული წესების შემდგომი დაახლოება; თანამშრომლობის განმტკიცება მართლმსა-

ჯულების, თავისუფლების და უსაფრთხოების სფეროში, საზღვრის მართვის ჩათვლით; 

რეგიონული თანამშრომლობის განმტკიცება; „შიდა კონფლიქტების“ მშვიდობიანი გზით 

მოგვარების ხელშეწყობა; თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში; 

ტრანსპორტი და ენერგია.21

ევროპული კავშირი საქართველოს მხრიდან საერთო და ერთობლივი ღირებულებების გაზია-

რებას აყენებს მასთან ურთიერთობის გაღრმავების წინაპირობად. სამოქმედო გეგმაში არ არის 

კონკრეტულად განსაზღვრული  ის, თუ რა იგულისხმება საერთო და ერთობლივ ღირებულე-

ბებში. გეგმაში უშუალოდაა მითითებული, ის ღონისძიებები, რაც საქართველომ უნდა განა-

ხორციელოს სხვადასხვა სფეროში. 

Institute, p. 5
20ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა , www.eu-nato.gov.ge  
21საქართველო-ევროკავშირის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა, www.mfa.gov.ge  
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ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმაში საქართველოსთვის კონკრეტულადაა 

წარმოდგენილი კონკურენციის სფეროსთან დაკავშირებული საკითხები. კონკურენციის 

საკითხთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმა საქართველოს უწესებს დააახლოვოს თავისი საკა-

ნონმდებლო ბაზა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. დაახლოების დონე, რა თქმა უნდა, 

აბსოლუტური ხასიათის არ არის. გეგმაში აღნიშნულია, რომ უნდა მოხდეს ევროკავშირის პრინ-

ციპებთან დაახლოება კონკურენციის სფეროში და ჩამოთვლილია განსახორციელებლად სავალ-

დებულო კონკრეტული ღონისძიებები. 

სამოქმედო გეგმა არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი და მას სავალდებულო ძალა არ აქვს. ეს 

დოკუმენტი საქართველოს ჰარმონიზაციის კუთხით დამატებით ღონისძიებებს სთავაზობს. 

კონკრეტულად, ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესში მონაწილეობის მიღება, 

სამართლებრივი დაახლოება, პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადაყვანის 

შესაძლებლობა და ა.შ. თუმცა ზემოაღნიშნული სამოქმედო გეგმა საქართველოსგან სხვადასხვა 

სფეროში გარკვეული ნაბიჯების გადადგმასაც ითვალისწინებს. კერძოდ, სახელმწიფო დახმარე-

ბის სფეროს დაახლოებასთან დაკავშირებით.

საქართველოს კანონში  თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ აღნიშნულია, რომ 

დაშვებულია მხოლოდ ისეთი სახელმწიფო დახმარება, რომელიც მნიშვნელოვნად არ ზღუდავს 

კონკურენციას ან არ ქმნის მისი მნიშვნელოვნად შეზღუდვის საშიშროებას.
22

1.3.  აღმოსავლეთ პარტნიორობა

თავდაპირველად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ჩამოყალიბების იდეა პოლონეთსა და შვედეთს 

გაუჩნდათ, რაც მიზნად ისახავდა ევროკავშირის აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებთან თანამშრომ-

ლობას, იგულისხმებოდა ისეთი სახელმწიფოები, როგორებიცაა: საქართველო, აზერბაიჯანი, 

ბელარუსი, მოლოდვა, სომხეთი და უკრაინა. 

2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომმა გამოიწვია აღნიშნული პროცესის დაჩქარება და 

განაპირობა ამ ინიციატივის დადებითად გადაწყვეტა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე 

მანუელ ბაროზომ  2008 წლის 4 დეკემბერს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაც-

ხადა, რომ ევროკავშირი აპირებს აღმოსავლეთ სამეზობლოსთან ახალი პარტნიორობის ჩამოყა-

ლიბებას. ევროკომისიას დაევალა აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით წინადადებების 

წარდგენა.

2009 წელს პრაღაში ამოქმედდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა, რომლის დეკლარი-

რებული მიზანია პოლიტიკური კავშირისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარება ევრო-

კავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორებს შორის.  ამ მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობა მხარს 23

დაუჭერს პარტნიორ ქვეყნებში პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ რეფორმებს, რაც 

მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ევროპულ კავშირთან პარტნიორი ქვეყნების დაახლოების - 

ჰარმონიზაციის პროცესს.24

დღეს ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნებთან სხვადასხვა 

ფორმით ხორციელდება და იგი მოიცავს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მრავალ 

პროექტსა და პროგრამას, ე.წ. ასოცირების პროცესს და მოლაპარაკებებს სავიზო რეჟიმის ლიბერა-

ლიზაციისა და თავისუფალი სავაჭრო ზონების საკითხებზე.
25

22საქართველოს კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ,  მუხლი 11, პუნქტი 7.
23აღმოსავლეთ პარტნიორობა, www.ei-lat.ge 
24აღმოსავლეთის პარტნიორობის პრაღის სამიტის ერთობლივი დეკლარაცია, პრაღა, 2009 წელი, 7 მაისი
25რა არის აღმოსავლეთ პატრნიორობა? www.eap-ibm-capacitybuilding.eu 
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ორი ტიპის ფორმატი გვხვდება: ორმხრივი და მრავალ-

მხრივი. ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატი პარტნიორ სახელმწიფოებს გაფართოებულ 

სახელშეკრულებო ურთიერთობებს სთავაზობს, რაც ასოცირების შეთანხმებების გაფორმებას 

გულისხმობს ევროკავშირსა და იმ სახელმწიფოებს შორის, რომელთაც შეუძლიათ იკისრონ 

გაფართოებული ვალდებულება ევროკავშირთან. აღმოსავლეთ პარტნიორობა ასევე ითვალის-

წინებს თავისუფალი ვაჭრობის ისეთ თავისუფალ სავაჭრო ქსელებად გარდაქმნას, რომლებიც 

შეიძლება სამეზობლო ეკონომიკურ თანამეგობრობაში გადაიზარდოს.26

აღმოსავლეთ პარტნიორობის მრავალმხრივ მოდელთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ამ 

შემთხვევაში ძალიან კონკრეტულად არის ჩამოყალიბებული, პარტნიორობაში მონაწილე 

სახელმწიფოთა რეგიონული თანამშრომლობის ასპექტები. „ევროპული კავშირისა და აღმო-

სავლეთ ევროპის ექვსი სახელმწიფოსაგან შემდგარი მრავალმხრივი ფორუმის ჩამოყალიბება 

ხელს უწყობს პარტნიორთა მიერ გარდამავალ პერიოდში რეფორმებისა და მოდერნიზაციის 

მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების შესახებ ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარებას 

და ერთობლივი სოლიდარობის სტიმულირებას.“
27

აღმოსავლეთ პარტნიორობის მრავალმხრივი ურთიერთობის ფორმატის მიხედვით მონაწილე 

მხარეები ითანამშრომლებენ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა, პარტნიორებს შორის ინფორმაციისა 

და გამოცდილების გაზიარებით რეგიონში ერთობლივი საქმიანობის განვითარება; საკანონ-

მდებლო ბაზის დაახლოების პროცესი, რომელიც აუცილებელი და სასიცოცხლო პირობაა იმ 

პარტნიორებისთვის, რომელთაც ევროკავშირთან დაახლოება სურთ; ასევე ოთხი სისტემური 

პლატფორმის ჩამოყალიბება. ყოველი პლატფორმის ფარგლებში შემუშავდება რეალისტური, 

მთავარი მიზნების ერთობლიობა, რომელიც პერიოდულად განახლდება. შემუშავდება შესაბა-

მისი სამუშაო პროგრამა და შეფასდება მიღწეული წარმატება. პლატფორმები ანგარიშვალ-

დებულნი იქნებიან საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრების წინაშე. ასევე 

შედგება ექსპერტთა ჯგუფები, რომლებიც დაეხმარებიან თემატური პლატორმების მუშაობას 

კონკრეტულ სფეროში.  
28

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისგან განსხვავებით აღმოსავლეთ პარტნიორობამ ბევრი 

სიახლე შესთავაზა მონაწილე მხარეებს, კერძოდ: ასოცირების ხელშეწყობა, რომელიც ეკონო-

მიკური ინტეგრაციის მიზნით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი ვაჭრო-

ბის შეთანხმებას მოიცავს; მობილურობის და უსაფრთხოების პაქტები, რაც სავიზო რეჟიმის 

გამარტივებას გულისხმობს, ასევე ევროკავშირთან თანამშრომლობა ისეთ მნიშვნელოვან საკით-

ხებზე, როგორებიცაა: კორუფცია, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და არალეგალური 

მიგრაციის აღმოფხვრა; ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური მშენებლობა; ენერგოუსაფრთ-

ხოების ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურის სფეროს დაფინანსებით და სხვა კონკრეტული გზებით; 

გარემოს დაცვისა და კლიმატთან დაკავშირებულ საკითხებზე ერთობლივი მუშაობა; ადამიანებს 

შორის კონტაქტების გაღრმავება;

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აღმოსავლეთ პარტნიორობა ყველა მონაწილე მხარისათვის 

მომგებიანი შეთანხმებაა. აღმოსავლეთ პარტნიორობა მონაწილე სახელმწიფოებს სთავაზობს 

უფრო ღრმა და მაღალი დონის ეკონომიკურ ინტეგრაციას. მიუხედავად იმისა, რომ აღმოსავლეთ 

პარტნიორობა წევრ სახელმწიფოებს ევროკავშირში გაწევრიანებას არ სთავაზობს აღნიშნული 

ქვეყნებისთვის ევროკავშირთან ურთიერთობის ეს ფორმატი ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავ-

შირთან დაახლოების თვალსაზრისით. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სამართლებრივ დატვირ-

თვასთან ერთად აღმოსავლეთ პარტნიორობას არანაკლები პოლიტიკური დატვირთვა აქვს.

26აღმოსავლეთის პარტნიორობის პრაღის სამიტის ერთობლივი დეკლარაცია, პრაღა, 2009 წელი, 7 მაისი
27Ch. Hillion and A. Mayhew, Eastern Partnership- Something New or Window- Dressing, 2009,  p. 11
28აღმოსავლეთის პარტნიორობის პრაღის სამიტის ერთობლივი დეკლარაცია, პრაღა, 2009 წელი, 7 მაისი
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1.4.  ევროპულ კავშირსა და საქართველოს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმება

იქედან გამომდინარე, რომ საქართველო არის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და აღმოსავ-

ლეთ პარტნიორობის მონაწილე და ორივე მათგანი ითვალისწინებს ურთიერთობის ისეთ ეტაპზე 

გადასვლას როგორიცაა ასოცირების შეთანხმება, ევროკავშირმა ასოცირების შეთანხმებასთან 

დაკავშირებით პირველად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან უკრაინასთან დაიწყო 

მოლაპარაკება 2007 წელს.

ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება 2013 წლის ნოემბერში განხორციელდა. 2014 წლის 

27 ივნისს ბრიუსელში ხელი მოეწერა, ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების 

შესახებ შეთანხმებას, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის კომპო-

ნენტს.

საქართველოს პარლამენტმა ივლისის თვეში რიგგარეშე სესიებზე მოახდინა ასოცირების 

რატიფიცირება. ასოცირების შეთანხმებას თან ერთვოდა ათობით დოკუმენტი, რომელშიც 

ჩამოთვლილი იყო ევროკავშირის ასობით შესაბამისი კანონი, რომელიც საქართველომ უნდა 

მიიღოს კონკრეტულ ვადებში, რაც ორიდან ათ წლამდე მერყეობს. ეს პროცესი მრავალი რეფორმის 

განხორციელებას მოითხოვს.

ასოცირების შეთანხმების მიღების დღეს ჟოზე მანუელ ბაროზომ პოლიტიკური თვალსაზრისით 

გააკეთა განაცხადი, რომ ეს შეთანხმება არ არის ვინმეს წინააღმდეგ მიმართული. თუმცა ამ 

საკითხს მოსკოვში გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერი დიმიტირ პესკოვი, 

რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის მიერ ევროკავშირთან 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა ამ სახელმწიფოების სუვერენული უფლებაა, მაგრამ 

იმ შემთხვევაში, თუ ეს უარყოფითად იმოქმედებს მის ეკონომიკაზე, რუსეთი მიიღებს კონკრე-

ტულ ზომებს.

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

პრეამბულაში საუბარია ასოცირების შეთანხმების მთავარ მიზნებზე, რაც შემდეგ მეორდება 

შეთანხმების პირველ თავშიც.

ასოცირების შესახებ შეთანხმებ,ა ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ითვა-

ლისწინებს მხარეებს შორის მჭიდრო კავშირებსა და საერთო ღირებულებებს;  მხარეთა მიზანია: 

შემდგომში განავითარონ, გააძლიერონ და გააღრმაონ ურთიერთობები ამბიციური და ინოვა-

ციური გზით; საერთო ღირებულებები, რომლებსაც ეფუძნება ევროკავშირი – დემოკრატია, 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვა და კანონის უზენაესობა – ასევე 

წარმოადგენს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის ქვაკუთხედს, რაც 

გათვალისწინებულია აღნიშნული შეთანხმებით; საქართველოსა და წევრ სახელმწიფოებს 

გააჩნიათ ისტორიული კავშირები და საერთო ღირებულებები; მხედველობაში იღებენ, რომ 

წინამდებარე შეთანხმება არ ზღუდავს და ღიას ტოვებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 

ურთიერთობების სამომავლო პროგრესული განვითარების გზას; აცნობიერებენ, რომ დემოკ-

რატიისა და საბაზრო ეკონომიკის გაძლირებისკენ მიმართული შიდასახელმწიფოებრივი 

რეფორმები ხელს შეუწყობს საქართველოს მონაწილეობას ევროკავშირის პოლიტიკაში. სურთ 

წვლილი შეიტანონ საქართველოს პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ინსტიტუციო-

ნალური განვითარების პროცესში, საერთო ინტერესთა სფეროების ფართო სპექტრში მრავალი 

მიმართულებით თანამშრომლობის გზით, როგორებიცაა: სამოქალაქო საზოგადოების განვითა-

რება, კარგი მმართველობა, მათ შორის, საგადასახადო სფეროში, სავაჭრო ინტეგრაცია და გაღრმა-

ვებული ეკონომიკური თანამშრომლობა, ინსტიტუციური განვითარება, საჯარო მმართველობისა 
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და საჯარო სამსახურის რეფორმა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, სიღარიბის შემცირება და 

თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სფეროში თანამშრომლობა, რაც 

აუცილებელია წინამდებარე შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებისათვის. მხარეები მოწა-

დინებულნი არიან კიდევ უფრო განავითარონ რეგულარული პოლიტიკური დიალოგი საერთო 

ინტერესთა სფეროში შემავალ ორმხრივ და საერთაშორისო საკითხებზე, რეგიონული ასპექტების 

ჩათვლით, ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკისა და, მათ შორის, 

ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის გათვალისწინებით. 

აღსანიშნავია, რომ ასოცირების მონაწილე მხარეები გამოხატავენ სრულ პატივისცემას დამოუკი-

დებლობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ აღიარებული 

საზღვრების ურღვევობის პრინციპების მიმართ, აღიარებენ შერიგების კუთხით საქართველოს 

მიერ აღებული ვალდებულებებისა და საქართველოს ძალისხმევის მნიშვნელობას, აღადგინოს 

თავისი ტერიტორიული მთლიანობა და სრული და ეფექტური კონტროლი საქართველოს აფხა-

ზეთისა და ცხინვალის  (ე.წ. სამხრეთ ოსეთი) რეგიონებზე, კონფლიქტის მშვიდობიანი და საბო-

ლოო მოგვარების მისაღწევად საერთაშორისო სამართლის პრინციპების საფუძველზე და მხარს 

უჭერენ კონფლიქტის მშვიდობიან და საბოლოო მოგვარებას. 

ასევე მხარეები ვალდებულებას იღებენ ებრძოლონ ორგანიზებულ დანაშაულსა და უკანონო 

ვაჭრობას (ტრეფიკინგს) და კიდევ უფრო გააძლიერონ თანამშრომლობა ტერორიზმის წინააღმ-

დეგ ბრძოლის სფეროში. 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში ისეთი მნიშვნელობის საკითხიც შედის, რაც საქართველოს 

მოქალაქეებისათვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს, ეს არის შესაბამის ეტაპზე 

საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილების 

შესაძლებლობა,  რაც 2017 წლის 28 მარტიდან განხორციელდა, კერძოდ 2017 წლის 8 მარტს 
29

ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდა ევროკავშირის საბჭოს რეგულაციის ცვლი-

ლება, რომლის თანახმად, საქართველომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მქონე 

ქვეყნების სიაში გადაინაცვლა. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ ბიომეტრიულ 

პასპორტს, შეძლებენ ვიზის გარეშე ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებში გამგზავრებას.
30

პრეამბულაში ასევე საუბარია მხარეებს შორის ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე, განსაკუთრებით ღრმა 

და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის საშუალებაზე. მხარეები ფიქრობენ, რომ 

წინამდებარე შეთანხმება შექმნის მხარეებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობებისა და, უპირ-

ველეს ყოვლისა, ვაჭრობისა და ინვესტიციების განვითარებისათვის ახალ გარემოს და წაახალი-

სებს კონკურენციას, რაც წარმოადგენს ეკონომიკური რესტრუქტურიზაციისა და მოდერნიზაცი-

ისთვის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორებს.

მხარეები ვალდებულებას იღებენ პატივი სცენ მდგრადი განვითარების პრინციპებს, დაიცვან 

გარემო და შეამსუბუქონ კლიმატის ცვლილების პროცესი, მუდმივად გააუმჯობესონ გარემოს-

დაცვითი მმართველობა და გარემოსდაცვითი საჭიროებების გათვალისწინება, საზღვრისპირა 

თანამშრომლობისა და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესრულების ჩათვ-

ლით; ვალდებულებას იღებენ გააძლიერონ ენერგორესურსების მიწოდების უსაფრთხოება, ხელი 

შეუწყონ ენერგოეფექტურობის ზრდასა და განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენებას.

ასევე მხარეები ვალდებულებას იღებენ გააძლიერონ ხალხთაშორისი კონტაქტები, მათ შორის, 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ, ბიზნესის, ახალგაზრდობის, განათლებისა და კულტურის 

სფეროებში თანამშრომლობისა და გაცვლების გზით; ვალდებულებას იღებენ ხელი შეუწყონ 

29ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ 

წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის , www.parliament.ge 
30გზამკვლევი ევროკავშირის/შენგენის სივრცეში უვიზოდ მიმოსვლისთვის, www.mfa.gov.ge 
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საზღვრისპირა და რეგიონთაშორის თანამშრომლობას ორივე მხარის მიერ, კეთილმეზობლური 

ურთიერთობების სულისკვეთებით.
31

უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს ევროკავშირის მზადყოფნა დაეხმაროს საქართველოს ისეთი 

სფეროების რეფორმირებასა და განვითარებაში, როგორიცაა: დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა 

და ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა, ტურიზმის განვითარება და ა.შ.

ხელშკრულებაში ნათლად არის დაფიქსირებული ევროკავშირის მზადყოფნა ფინანსური დახმა-

რება გაუწიოს საქართველოს სხვადასხვა რეფორმის დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით.32

დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული სხვადასხვა სფეროში, 

კერძოდ: მართლმსაჯულების კუთხით (სასამართლოს პროკურატურისა და სისხლის სამართლის 

რეფორმა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება) სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის თვალ-

საზრისით, პერსონალური მონაცემების დაცვის, მიგრაციის მართვის, თავშესაფრის სისტემის 

სამართლებრივი ჩარჩოს განვითარების, უსაფრთხოების სფეროს რეფორმირების, საჯარო სექ-

ტორის რეფორმირების, სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, კულტურის, განათლების და 

ვაჭრობის კუთხით.

საქართველოს მხრიდან თავისი შიდა საკანონმდებლო ბაზის ევროკავშირის კანონმდებლობას-

თან დაახლოების თვალსაზრისით გატარებული რეფორმები ევროკავშირის მიერ 2014-15 წლებში 

დადებითად შეფასდა.
33

ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკასთან შედარებით ასოცირების შეთანხმების სიძლერე იმაში 

მდგომარეობს, რომ იგი სავალდებულო ხასიათის შესასრულებელი დოკუმენტია, თითქმის ყველა 

სფეროს რეფრომირებას, აქვს ვალდებულებების შესრულების მკაცრი მონიტორინგი. განსაკუთ-

რებული ყურადღება ექცევა ეკონომიკის სფეროში არსებული საკანონმდებლო ბაზის ერთიანობის 

საკითხს. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩამოყალიბება ეკონომიკუ-

რი რეფორმების გარეშე წარმოუდგენელია. ქართული მხარე ცდილობს ეტაპობრივად და ვადების 

დარღვევის გარეშე შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები.

დასკვნა

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული 

ასოცირების შეთანხმების მიზნები იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის 

დაახლოება გაძლიერებულია ზემოაღნიშნულ დოკუმენტში და სავალდებულო ხასიათი აქვს. თუ 

საქართველოს პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება სამართლებრივი 

დაახლოების ვალდებულებას ძალიან მსუბუქად უსვამს ხაზს და საქართველოს კანონმდებ-

ლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში არმოყვანა არანაირ სამართლებრივ 

პასუხისმგებლობას არ გამოიწვევს, ასოცირების შეთანხმებას სამართლებრივი ძალა აქვს და იგი 

სავალდებულო ხასიათს ატარებს. საქართველოსთვის ნებაყოფლობით შესასრულებელი ასოცი-

რების შეთანხმების მთავარი ბერკეტი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

არსებობაა. 

თუ დინამიკაში შევხედავთ საქართველოსა და ევროპული კავშირის ურთიერთობას, ცხადი 

გახდება, რომ საქართველო წინ მიიწევს და პროგრესულად ვითარდება ევროკავშირის მიერ 

დაწესებული სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად და ურთიერთობები კიდევ უფრო 

მჭიდრო და ყოვლისმომცველი ხდება.

31ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ 

წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის www.parliament.ge 
32რა საკითხებს მოიცავს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება www.idfi.ge 
33საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება www.sknews.ge 
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თამარ ბარამია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 
ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი 

ევროკავშირის ერთიანი საგადასახადო პოლიტიკის გამოწვევები

Challenges of EU Taxation Policy

Abstract

The presented article reviews the importance of Eropean Union as the main instrument of political and 

economic integration of EU countries. 

Author gives detailed information regarding following issues:

· Development of EU economic integration;

· EU common taxation system;

· Trade Policy of EU;

· Challenges of EU Tax Poliocy.

In conclusion author outlines the current problems regarding common taxation system and gives 

recommendations for possible solution. 

შესავალი

ევროკავშირი, რომელსაც ისტორიული პრეცედენტი არ გააჩნია, უნიკალური და თვითმყოფადი 

მსოფლიო აქტორია. იგი მეტია, ვიდრე საერთაშორისო ორგანიზაცია, თუმცა არაა სახელმწიფო, 

რადგან სრულად ვერ აკმაყოფილებს 4 ძირითად პირობას (ტერიტორია, ხელისუფლება, სუვერ-

ენიტეტი და ერი). ევროკავშირის ტერიტორია არის მისი წევრი ქვეყნების ტერიტორიების ერთობ-

ლიობა, რაც ცვალებადია. ევროკავშირის ხელისუფლება ლეგიტიმურია, მაგრამ არცთუ ძლიერი. 

მისი მმართველობითი ინსტიტუტებიდან მხოლოდ ევროპარლამენტი ირჩევა პირდაპირი არჩევ-

ნების წესით. მმართველობითი გადაწყვეტილება მხოლოდ ცალკეულ სფეროზე ვრცელდება 

ძირითადად დამოკიდებულია წევრი ქვეყნების გავლენასა და პრიორიტეტზე. ევროკავშირის 

კანონმდებლობა აღემატება მისი წევრი ქვეყნების კანონმდებლობებს. ამასთან, ევროკავშირის 

იურისდიქცია კავშირის მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება, თუმცა სუვერენიტეტის დონე განსხ-

ვავებულია კონკრეტული წევრი ქვეყნის დარგობრივი პოლიტიკის მიხედვით. ევროკავშირის 

მოსახლეობა იზიარებს საერთო ეროვნულ პოლიტიკის მიხედვით.  ევროკავშირის მოსახლეობა 
1

იზიარებს საერთო ეროვნულ იდენტურობას, ტრადიციებსა და ენას. არსებობს ევროკავშირის 

მოქალაქეობაც, თუმცა წევრი ქვეყნების თითოეული ერი, უპირატესად, საკუთარ თავს ეროვნული 

ქვეყნის იდენტურობასთან აიგივებს.
2

ევროკავშირმა სტრატეგიული განვითარების მრავალი გრძელვადიანი სამოქმედო პოლიტიკა და 

პროგრამა შეიმუშავა, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია: ეროვნული აგრარული პოლიტიკა, 

რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაზრდა და სხვა.

ერთიანი სავაჭრო პოლიტიკის ფარგლებში დაარსდა საბაჟო კავშირი, რომელიც ითვალისწინებს 

1კავშირის წევრებს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების მეტი უფლება აქვთ საგარეო პოლიტიკის სფეროში, 

ხოლო ნაკლები _ საერთო ბაზართან დაკავშირებულ საკითხებზე.
2გ. ჯოლია, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2015, გვ. 232

-18-



ტარიფების შეცვლის ერთიან პრინციპებს, სატარიფო-სავაჭრო შეთანხმებებს კავშირის არაწევრ 

ქვეყნებთან, იმპორტისა და ექსპორტის პოლიტიკას. გადაწყვეტილებას იღებს მინისტრების საბჭო 

კვალიფიციური უმრავლესობით.
3

გადასახადები წარმოადგენს სახელმწიფო შემოსავლების ძირითად წყაროს და დღემდე მასზე 

უკეთესი საზოგადოებას არაფერი მოუგონია. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სახელმწიფოს 

ფინანსური რესურსების ძირითად წყაროს შემოსავლები წარმოადგენს. გადასახადების წილად 

მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტის 80-90%.
4

დებულება ეროვნული საგადასახადო სისტემებისა და საგადასახადო კანონმდებლობის უნიფი-

ცირების შესახებ პირველად დაფიქსირებული იქნა 1957 წლის 25 მარტის შეთანხმებით რომში.  
5

თავდაპირველად საგადასახადო სისტემების უნიფიკაცია მხოლოდ საბაჟო კავშირის შექმნის 

ჩარჩოებში ხორციელდებოდა, ხოლო შემდგომში ევროპის სახელმწიფოების საგადასახადო 

სისტემის დაახლოების პირობები ჩამოყალიბდა ერთიანი საფინანსო პოლიტიკის გატარების 

ჩარჩოებში. 

ევროპაში ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების განვი არებისთვის, ქვეყნები საერთო თ

საგადასახადო პოლიტიკის გატარებიდან ერთიან ტერიტორიულ საგადასახადო რეჟიმზე 

გადავიდნენ. 

საგადასახადო სისტემების ჰარმონიზაცია ვლინდება ევროპის  ეკონომიკური თანამშრომლობის 

წევრი ქვეყნების საგადასახადო კანონმდებლობის შეთანხმების პროცესში. ევროპის კავშირის 

შესახებ ხელშეკრულების თანახმად, შემოღებულ იქნა დღგ-ის ახალი საგადასახადო რეგული-

რება, რომელიც ითვალისწინებდა ამ გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის პრინციპების 

უნიფიკაციას, ექსპორტ-იმპორტის განხორციელებისას ერთიანი წესების შემოღებას, ასევე 

საგადასახადო განაკვეთების დონის მოახლოებას.6

ევროპის კავშირის გადასახადები იყოფა ცენტალურ, ადგილობრივ და სახელმწიფოთაშორისო 

გადასახადებად. ცენტრალური (სახელმწიფო) გადასახადები იკრიფება ქვეყნის მთელ ტერიტო-

რიაზე და მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ადგილობრივი გადასახადები იკრიბება ადგი-

ლობრივი ხელისუფლების  ორგანოების სამოქმედო ტერიტორიაზე და მიიმართება ადგილობ-

რივ ბიუჯეტში, ხოლო სახელმწიფოთაშორისო გადასახადები იკრიფება ეროვნული საგადასახა-

დო ორგანოების მიერ ყველა წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და მიიმართება ევროკავშირის 

ბიუჯეტში.
7

ევროპის თანამეგობრობის წევრი სახელმწიფოების საგადასახადო სისტემებს შორის განსხვავება 

ობიექტურად აბრკოლებს საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის პროცესს. ამასთან, 

თუ ევროპის სახელმწიფოების ძირითადი გადასახადები დაახლოებით მსგავსია, თითოეული 

მათგანის წილი ბიუჯეტის შემოსავლების სტრუქტურაში აშკარად განსხვავდება ერთმანეთისა-

გან. შესაბამისად, საგადასახადო პოლიტიკის დარგში ევროკავშირის ინსტიტუტების ნებისმიერ 

გადაწყვეტილებას, ეროვნული საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებებთან დაკავშირებით, 

გააჩნია სხვადასხვა შედეგები წევრი სახელმწიფოებისთვის.
8

3იქვე: 
4მ. ჯიქია, გ. ყუფარაძე, ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგარდის ქვეყნების საგადასახადო 

პოლიტიკა, თბილისი, 2017, გვ. 40
5ეს, ფაქტობრივად, ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის შექმნას ნიშნავდა, რომელშიც თავდაპირველად დიდი 

ბრიტანეთი, იტალია, საფრანგეთი, ირლანდია და ლუქსემბურგი გაერთიანდა.
6ზ. როგავა, გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი, თბილისი,  2014, გვ. 479 
7იქვე:
8ზ. როგავა, გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი, თბილისი,  2014, გვ. 481
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1.  ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარება

ევროკავშირის ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარებას რამდენიმე ეტაპი აქვს, რომლებიც 

შესაბამისი ხარისხობრივ-რაოდენობრივი მაჩვენებლებით ხასიათდება. ეკონომიკური ინტეგრა-

ციის თანამედროვე თეორია და პრაქტიკა განასხვავებს განვითარების ოთხ თანმიმდევრულ 

ეტაპს: 1. თავისუფალი სავაჭრო ზონა; 2. საბაჟო კავშირი; 3. საერთო ერთიანი ბაზარი; 4. ეკონომი-

კური სავალუტო კავშირი. 

თავისუფალი სავაჭრო ზონა ეკონომიკური ინტეგრაციის პირველი საფეხურია. თანამედროვე 

გაგებით, იგი პრეფერენციული (შეღავათიანი) ზონაა, რომლის ჩარჩოებში საერთაშორისო 

ვაჭრობა საბაჟო და რაოდენობრივი შეზღუდვებისაგან თავისუფლდება. როგორც წესი, კონკრე-

ტული შეთანხმებით  რამდენიმე წლის განმავლობაში, სამრეწველო საქონლით ვაჭრობა საბაჟო 9

გადასახადისა და არასატარიფო შეზღუდვების თანდათანობით შემცირებასა და საბოლოოდ 

გაუქმებას ითვალისწინებს. თავისუფალი სავაჭრო ზონის წევრი სახელმწიფოები სხვა ქვეყანას- 

თან ეროვნულ საბაჟო ტარიფებს და შეზღუდვებს დამოუკიდებლად ინარჩუნებს.  10

საბაჟო კავშირი ეკონომიკური ინტეგრაციის მეორე ეტაპია. იგი არის ორი ან მეტი სახელმწიფოს 

შეთანხმება საბაჟო გადასახადების გარეშე და კოლექტიური პროტექციონიზმის კლასიკური ფორ-

მა. თავისუფალ სავაჭრო ზონასა და საბაჟო კავშირს შორის განსხვავება შემდეგია: ზონა ითვალის-

წინებს საბაჟო გადასახადის თანდათანობით შემცირებას, არასატარიფო ბარიერების გაუქმებას და 

ზონის წევრ ქვეყნებს საბაჟო გადასახადის გარეშე ვაჭრობისათვის ამზადებს. საბაჟო კავშირში კი 

თავიდანვეა მოხსნილი საბაჟო გადასახადი ამ კავშირში შემავალ ქვეყნებს შორის და შემოღე-

ბულია საერთო საბაჟო გადასახადი ევროკავშირის გარეშე მყოფი ნებისმიერი ქვეყნისათვის.11

საერთო ბაზარი ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარების უფრო მაღალი საფეხურია, რომელიც 

ევროკავშირმა გადალახა.

საბაჟო კავშირს ან საერთო ბაზარზე გადასვლას როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური 

ფაქტორები განაპირობებს. სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების სამართავად საერთო ბაზარი 

მოითხოვს უნიფიცირებულ და  სამართლებრივ ბაზას. გარდა ამისა, საჭიროა ჰარმონიზებულ

კავშირის წევრ ქვეყნებში მეურნეობის ცალკეული დარგებისა და სექტორების განვითარების 

ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება. 

საერთო ბაზრის შიგნით არ არსებობს საბაჟო საზღვრები და მოქმედებს „ოთხი თავისუფლება“ 1. 

საქონლის თავისუფალი მოძრაობა; 2. მომსახურების თავისუფალი მოძრაობა; 3. კაპიტალის 

თავისუფალი მოძრაობა; 4. ადამიანის თავისუფალი მოძრაობა.
12

2.  ევროკავშირის ერთიანი საგადასახადო სისტემა

საგულისხმოა, რომ საგადასახადო ურთიერთობები უცხოური ელემენტებით რეგულირდება 

საერთაშორისო შეთანხმებებითაც. ასეთი შეთანხმების დადებისას, სახელმწიფოს ძირითად 

9შეთანხმება თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ ეფუძნება საბაჟო ტარიფების ამაღლებაზე მორატორიუმის 20 

პრინციპს, რომლის თანახმად, მხარეებს ამ ტარიფების გადიდების ან ახალი სავაჭრო ბარიერების შემოღების უფლება 

არა აქვთ.
10
http://ec.europa.eu/

11 -თავისუფალ სავაჭრო ზონასთან შედარებით, საბაჟო კავშირი ეკონომიკური ინტეგრაციის შედარებით უფრო სრულ

ყოფილი სტრუქტურაა. იგი მიმზიდველ პირობებს ქმნის უცხოური ინვესტიციებისათვის, რაც, თავის მხრივ, ეკონო-

მიკურ ზრდაზე დადებითად მოქმედებს
12გ. ჯოლია, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, სახელმძღვანელო, საგამომცემლო სახლი“ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“, 2015, თბილისი, გვ 255.
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მიზანს წარმოადგენს ეკონომიკური ურთიერთობების ჰარმონიზაციისათვის ორმაგი დაბეგვრის 

თავიდან აცილება, გადასახადების თავის არიდების აღკვეთა, გადასახადების დაბეგვრისას 

დისკრიმინაციის თავიდან აცილება, გადასახადის გადამხდელის მიერ მიღებული შემოსავლების 

სახელმწიფოებს შორის განაწილება. 

გადასახადის დაბეგვრის ზოგადი პრინციპები დღეისათვის დადგენილია ისეთი აქტებით, როგო-

რიცაა: ევროპის სოციალური ქარტია (1961წ), ევროპის კავშირის შექმნის შესახებ ხელშეკრულე-

ბები, გენერალური შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ (1994 წ) და სხვა.  
13

საგადასახადო დაბეგვრის თეორიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია ინგლისელი კლასიკოსი ეკო-

ნომისტი ა. სმიტი. მას ნაშრომში ,,გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების 

შესახებ'' ჩამოყალიბებული აქვს საგადასახადო პოლიტიკის თეორიული საფუძვლები და 

საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები. მას მიაჩნდა, რომ გადასახადები სამართლიანი უნდა იყოს, 

რაც ნიშნავს გადასახადის ტვირთის თანაბარ გადანაწილებას გადამხდელებზე, ოპტიმალურ 

საგადასახადო განაკვეთებს და საგადასახადო სისტემის გამარტივებას. მისი აზრით, გადასახა-

დები ზომიერი უნდა იყოს რათა უზრუნველყოს მატერიალური წარმოების სტიმულირება. 

გადასახადების ტვირთმა არ უნდა უბიძგოს გადამხდელს თავი აარიდოს გადასახადებს.  
14

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის საგადასახადო ტვირთის მოცულობა მკვეთრად განსხვა-

ვდება. მაგ, ლიტვაში გადასახადების წილი მშპ-ში შეადგენს 26 0%-ს, მაშინ, როცა დანიაში მისი ,

ოდენობა 47 7%-ს უახლოვდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ევროკავშირში საგადასახადო ,

ტვირთი მაღალია დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში, 75%-ით მაღალია, ვიდრე დაბალი დაბეგვრის 

ქვეყნებში. ეს დიდი განსხვავება კი დამოკიდებულია კონკრეტული ქვეყნის ეროვნულ საგადასა-

ხადო პოლიტიკაზე. ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის მონაცემების მიხედვით საგადასახადო 

ტვირთმა, 2011 წლის მონაცემებით, შეადგინა 38 8%, ხოლო აშშ-სა და იაპონიაში ეს მაჩვენებელი ,

25%-ზე მაღალია.  საგადასახადო ტვირთი მაღალია ევროკავშირში არა მხოლოდ ზემოაღნიშ-
15

ნულ ქვეყანასთან შედარებით, არამედ სხვა მოწინავე ეკონომიკებთან შედარებითაც. რაც შეეხება 

ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს, ისინი ხასიათდება დაბალი საგადასახადო ტვირთით.16

ევროპის კავშირი არაპირდაპირ გადასახადებთან მიმართებით უნიფიკაციის განსაკუთრებულ 

ნათელ მაგალითს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა 

საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისთვის. პირველ რიგში, აუცილებელია აღინიშ-

ნოს საბაჟო კავშირის შექმნა, აგრეთვე 1977 წლის 17 მაისს საბჭოს მიერ მიღებული მეექვსე დირექ-

ტივა, რომელიც შეეხება წევრი სახელმწიფოების მიერ დამატებული ღირებულების გადასახადის 

შესახებ კანონმდებლობის უნიფიკაციას.
17

1960 წელს ევროკავშირში წევრმა სახელმწიფოებმა პირველად გამოიყენეს დღგ-თი დაბეგვრა. 

წლების განმავლობაში, დღგ  გახდა ყველა წევრი სახელმწიფოს შემოსავლების ძირითადი წყარო, 18

დღგ-დან მიღებული გადასახადები პირდაპირპროპორციულია ევროკავშირის ბიუჯეტში ამ 

ქვეყნების მიერ შეტანილი წვლილისა.
19

დღეისათვის, დღგ-სთან დაკავშირებული მოქმედი კანონმდებლობა მიღებული იქნა 2006 წლის 

13http://ec.europa.eu/
14
გ. იმედაშვილი „საგადასახადო საქმე“, ლექციათა კურსი, თბილისი, 2014,  გვ. 3

15http://ec.europa.eu/ 
16თ. კბილაძე, საგადასახადო ტვირთის ოპტიმალური დონის განსაზღვრის პრობლემები საქართველოში, დისერტა-

ცია, 2014 , თბილისი,  გვ. 49-55.
17ზ. როგავა, გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი, თბილისი,  2014, გვ.129.
18 დღგ არის ნებისმიერი პროდუქტის ან მომსახურების წარმოების  ყოველ ეტაპზე დაკისრებული დამატებითი 

ღირებულების გადასახადი, რომელსაც, საბოლოო ჯამში, მომხმარებელი იხდის.
19დღგ არის გადასახადი, რომელსაც ახდევინებენ ყველა კომერციულ საქმიანობას, კერძოდ, მისი გადახდა ხდება: 
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28 ნოემბრის დირექტივის საფუძველზე. ეს დირექტივა ფოკუსირებულია, რომ მოხდეს წევრი 

სახელმწიფოების შიდა კანონმდებლობათა ჰარმონიზაცია, რის მისაღწევადაც ადგენს დღგ-ს 

საერთო სტრუქტურას.

 იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკავშირის კანონი მხოლოდ მოითხოვს, რომ დღგ-ს სტანდარ-

ტული განაკვეთი უნდა იყოს მინიმუმ 15% და შემცირებული განაკვეთი არანაკლებ 5%-ისა, 

ფაქტობრივი განაკვეთები წევრ ქვეყნებში აღნიშნულ პროცენტებში მერყეობს და ისინი 

გარკვეული ტიპის პროდუქციას შეეხება. რაც შეეხება დღგ-ს ზედა ზღვარს, ის 25%-ს შეადგენს.

გარდა ამისა, გარკვეული წევრი სახელმწიფოები კონკრეტულ სფეროებში ცალკე წესებს 

ინარჩუნებენ. ამის ნათელი მაგალითია უნგრეთი, სადაც დღგ-ს განაკვეთი ყველაზე მაღალი 27%-

ია. ხოლო შემცირებული განაკვეთი, შესაბამისად, 18% და 5%-ს შეადგენს. უნგრეთის მთავრობამ 

2011 წლის 16 სექტემბერს მიიღო გეგმა, რომლითაც სტანდარტული 25%-იანი განაკვეთი 

გაიზარდა 2%-ით და დღეისათვის 27% შეადგენს. მართალია, ყველა წევრი სახელმწიფო 

თავისუფალია შექმნას საკუთარი განაკვეთები, მაგრამ ზოგადად ლიმიტი მაქსიმალური 

განაკვეთისა 25%-ია.
20

გარდა ამისა, უნგრეთმა შესთავაზა ევროკომისიას, რომ შემოღებული იქნას ახალი, სუპერ დღგ 

ფუფუნების საქონელზე, რომლის განაკვეთიც უნდა შეადგენდეს 35%-ს. რაც შეეხება ყველაზე  

დაბალ განაკვეთებს დღგ-ში, ის შვედეთში ფიქსირდება.21
 

ევროკავშირის ბაზარზე მესამე ქვეყნებიდან დაახლოებით 10000 დასახელების საქონლის     

იმპორტი ხორციელდება. ხდება თითოეული საქონლის კლასიფიკაცია, რაც მათთვის საიდენ- 

ტიფიკაციო კოდის მინიჭებას გულისხმობს. კლასიფიკაციის სისტემა საქონლის ჯგუფების     

ქვეჯგუფებად  დაყოფისა და  მათი საერთო კატეგორიაში გაერთიანების საშუალებას  იძლევა.
22

არაპირდაპირი დაბეგვრის მეორე ფორმას წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე წარმოადგენს აქციზი. 

ეს უკანასკნელი გამოიყენება გარკვეული სახის პროდუქციაზე, კერძოდ: ალკოჰოლური 

სასმელები, თამბაქოს ნაწარმი, საწვავი და სხვა. არაპირდაპირი გადასახადების განაკვეთების 

ჰარმონიზაციისათვის სერიოზულ ნაბიჯს წარმოადგენდა 1985 წელს ევროკავშირის შიდა ბაზრის 

ფორმირების დასრულების კონკრეტული გეგმის მიღება.23

2013 წელს ევროკავშირის ხუთი ქვეყანა საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი და დიდი 

ბრიტანეთი საგადასახადო ინფორმაციის ავტომატურ გაცვლაზე თანხმდებიან, რათა თავიდან 

იყოს აცილებული უზუსტობები საგადასახადო ინფორმაციაში. ამ გადაწყვეტილების შესახებ 

ხუთი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრებმა ერთობლივი წერილი გაუგზავნეს ევროკომისიას, რომლე-

ბიც მოუწოდებდნენ ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანას შეერთებოდნენ ახალ კანონს, რათა 

საქონლისა და მომსახურების იმპორტისა და ევროკავშირის შიგნით დადებული გარიგებების  დროს (საქონლის 

შემოტანა წევრ სახელმწიფოში სხვა წევრი სახელმწიფოდან. 

ძირითადი საქმიანობები, რომლებიც ექვემდებარება დღგ-თი დაბეგვრას,არის: დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის 

მიწოდება კომერციული მიზნებისათვის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე; მომსახურების მიწოდება; თანამეგობ-

რობის შიდა ოპერაციები: შესყიდვები მოვაჭრეებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოში. ეს 

ოპერაციები არ განიხილება ექსპორტად ან იმპორტად, თუმცა ის წარმოადგენს ევროკავშირის შიგნით განხორციელე-

ბულ ტრანზაქციებს.
20http://ec.europa.eu/
21მ. ჯიქია, გ. ყუფარაძე, ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგარდის ქვეყნების საგადასახადო 

პოლიტიკა, თბილისი, 2017, გვ.  49.
22ევროკავშირის  ბაზარზე  არსებობს საქონლის  კლასიფიკაციის სამი სისტემა: საქონლის აღწერისა და კოდირების 

ჰარმონიზებული სისტემა (HS), ევროკავშირის საიმპორტო ტარიფის ერთიანი სტატისტიკური და სატარიფო 

ნომენკლატურა (CN), ევროკავშირის ტარიფთა ინტეგრირებული სისტემა- TARIC
23დ. ლეონარდი, ევროკავშირის სახელმძღვანელო (თარგმანი), გამომცემლობა „ჯისაია“, თბილისი, 2002, გვ.173
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შეიქმნას ერთიანი სისტემა და გამოვლინდეს გადასახადის არგადამხდელები. საგადასახადო 24
 

ინფორმაციის ავტომატურ გაცვლაზე თანხმობამ, ევროკავშირს საგადასახადო პოლიტიკის 

კუთხით საქმე გაუმარტივა, კერძოდ, ამის საშუალებით შესაძლებელი გახდა ორმაგი დაბეგვრის 

თავიდან აცილება, ტვირთის, საქონლისა და სხვა ობიექტების გადაადგილებაზე მეთვალყუ-

რეობა. 

3.  ევროკავშირის ბიუჯეტი

ევროკავშირის ბიუჯეტი საკუთარი სახსრებით ფინანსდება 1970 წლიდან. მანამდე ევროკავშირის 

ბიუჯეტი წევრი სახელმწიფოების შენატანებისაგან ყალიბდებოდა. დღეს ევროკავშირის ბიუ-

ჯეტის დაფინანსების წყაროებია:1. გადასახადი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების იმპორტზე; 

2. საბაჟო მოსაკრებელი, რომელიც იკრიბება ევროკავშირის საზღვრებზე; 3. გადასახადი დღგ-დან, 

რომელიც შეადგენს თითოეული წევრი სახელმწიფოს მიერ აკრეფილი დღგ-ის 1%-ს; 4. გადასახა-

დი თითოეული წევრი სახელმწიფოს მთლიან ეროვნულ პროდუქტზე.
25

ბიუჯეტის მიღების პროცედურა განსაზღვრულია რომის ხელშეკრულების 272-ე მუხლით და 

მოიცავს რამდენიმე საფეხურს. ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი წევრი სახელმწიფოების 

ეკონომიკური და სავალუტო პოლიტიკის ჰარმონიზების შედეგად შეიქმნა.

მთლიანი პროცესი კი ერთიანი ვალუტის შემოღებით დასრულდა.

ევროკავშირის ბიუჯეტი მუშავდება 7 წლის პერსპექტივით. ის გამოიყენება საერთო პოლიტიკის 

განვითარებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის ანაზღაურებისათვის. ამ უკანასკნელზე 

იხარჯება მხოლოდ 5%, ხოლო დანარჩენი 95% იხარჯება ერთიანი საგარეო პოლიტიკის საკით-

ხების მოსაწესრიგებლად. 

ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მონაწილეობს სამი ორგანო: ევროპული კომისია, მინისტრთა 

საბჭო და ევროპარლამენტი. 7 წლიანი ბიუჯეტის გარდა მის ფარგლებში ასევე მტკიცდება ყოველ-

წლიური ბიუჯეტი, მას განიხილავს ევროპული კომისია და შესწორებები შეაქვს ევროპარლა-

მენტს და მინისტრთა საბჭოს.
26

ვიშეგრადის ქვეყნებს დიდი წვლილი მიუძღვით თავიდანვე ევროკავშირის ეკონომიკურ სტა-

ბილურობაში, მათი მეოხებით წლების განმავლობაში ახერხებდა ევროკავშირი ჰქონოდა მყარი 

ბიუჯეტი. დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ვიშეგრადის ჯგუფს აღიქვამდნენ, როგორც ცენტრალურ 

ევროპაში რეგიონული ინტეგრაციის ჩამოყალიბების პოტენციურ გენიას, მეორე მხრივ, გრძნობ-

დნენ მათ ფასეულ წვლილს უსაფრთხოების და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში ამ რეგიონში. 

პირველ რიგში, ბალკანეთის და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ტერიტორიაზე 90-იანი 

წლების დასაწყისში მომხდარ მოვლენებთან კავშირში. 

4.  ევროკავშირის საერთო სავაჭრო პოლიტიკა

ევროპული კავშირის საერთო სავაჭრო პოლიტიკის სამართლებრივი საფუძველი არის ევროპული 

კავშირის ფუნქციონირების შესახებ 206-207-ე მუხლები. გარდა ამისა, ამავე ხელშეკრულების 

24 -„ევროპის დროით“ ჟურნალი, გამომცემლობა ევროკავშირის საინფორმაციო და დოკუმენტური ცენტრი საქართ

ველოს პარლამენტში, თბილისი, 2013, №4 (52) გვ. 2
25მ. ჯიქია, გ. ყუფარაძე, ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო 

პოლიტიკა, თბილისი, 2017, გვ  43
26იქვე: გვ. 45
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პრეამბულა ასევე მოიცავს დებულებას საერთო სავაჭრო პოლიტიკის შესახებ. კერძოდ, ამ 

დებულების მიხედვით, საერთო სავაჭრო პოლიტიკის განხორციელება ემსახურება წევრი 

სახელმწიფოების სურვილს, თავისი წვლილი შეიტანონ სახელმწიფოთაშორის ვაჭრობაში 

შეზღუდვების გაუქმებით. საერთო სავაჭრო პოლიტიკა ევროპული კავშირის განსაკუთრებულ 

კომპეტენციაში შედის. ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ 206-ე მუხლის მიხედვით, 

საბაჟო კავშირის შექმნით ევროპული კავშირი მსოფლიო ვაჭრობის  ჰარმონიულ განვითარებას, 

საერთაშორისო ვაჭრობასა და პირდაპირი ინვესტიციების სფეროში შეზღუდვების თანდათანო-

ბით გაუქმებას უწყობს ხელს. 

საერთო სავაჭრო პოლიტიკის მარეგულირებელ ნორმებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია 207-ე 

მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს ევროპული კავშირის ავტონომიურ და სახელშეკრულებო 

ინსტრუმენტებს საერთო ვაჭრობის პოლიტიკის სფეროში და ადგენს ევროპული კავშირის მიერ 

მესამე სახელმწიფოებთან სავაჭრო შეთანხმებების დადების პროცედურას, რომელსაც ევროპული 

კავშირის მიერ საერთაშორისო შეთანხმებების დადების ზოგად ნორმასთან მიმართებით სპეცია-

ლური ხასიათი აქვს.27

სავაჭრო პოლიტიკა მოიცავს ევროპული კავშირის საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების ისეთ 

ძირითად სფეროებს, როგორიცაა: 1. მესამე სახელმწიფოებთან საქონლით ვაჭრობა, თუკი ხელ-

შეკრულება რაიმე დებულებას არ ითვალისწინებს; 2. მომსახურების სფეროში არსებული ურთი-

ერთობები მესამე სახელმწიფოებთან იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება ერთ სახელმწიფოში 

დაფუძნებული მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევას მეორე სახელმწიფოში 

მცხოვრები პირისათვის; 3. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში  ვაჭრობის ასპექტე-

ბი და სხვა.  
28

ევროსტატის ინფორმაციით, 2014 წელს ევროკავშირში მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიურმა 

ზრდამ 1,3% შეადგინა, ხოლო ევროს ზონაში 0,9%. იმავე მონაცემებით, 2014 წლის მე-4 კვარტალში 

ევროს ზონაში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ შეადგინა 0,3%, ხოლო მთლიანად ევროკავ-

შირში 0,4%. რაც შეეხება ევროკაშირის წევრ ქვეყნებს, მშპ-ის ყველაზე მაღალი ზრდა 2014 წელს 

დაფიქსირდა  ირლანდიაში (4,8%), უნგრეთში (3,6%), მალტაზე (3,5%) და პოლონეთში (3,3 %). მშპ-

ის კლებად დაფიქსირდა კვიპროსზე (-2,3%), იტალიაში (-0,4%), ხორვატიაში (-0,4%),2015 წელს კი 

ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი შეადგენდა 1,7%-ს, ხოლო ევროს 

ზონაში 1,3 %-ს. რაც შეეხება გასულ 2016 წელს, ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის 

პროგნოზი შეადგენდა 2,1%-ს, ხოლო ევროს ზონაში 1,9%-ს.29

მესამე ქვეყნებიდან ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტს ევროკავშირის სამი სახის საკანონმდებლო 

აქტი არეგულირებს, ესენია:  

· ევრორეგულაციები, რომელთაც პირდაპირი მოქმედება აქვთ და არ საჭიროებენ ევროკავ-

შირის წევრი ქვეყნების ეროვნულ კანონმდებლობებში ასახვას. 

· ევროდირექტივები, რომლებიც სავალდებულოა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნისათვის 

და მოითხოვენ ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვას. ამასთან, ევროკავშირის წევრ ქვეყ-

ნებს ეძლევათ საშუალება, ეროვნული კანონმდებლობის საშუალებით თავად განსაზღვ-

რონ ამ დირექტივებით გათვალისწინებული მიზნების შესრულების გზები; 

· ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებები – ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების მიღე-

ბის გზით, ევროკავშირის ინსტიტუტებს ეძლევათ ბერკეტები, შესაბამისი ზომები გაატა-

რონ კონკრეტული პირების, კომპანიების ან წევრი ქვეყნის მიმართ.  

მესამე ქვეყნებთან ვაჭრობისას ევროკავშირისათვის პრიორიტეტულია მოქალაქეების ჯანმრთე-

27http://ec.europa.eu/
28გ.გაბრიჭიძე, ევროპული კავშირის სამართალი, თბილისი, 2012, გვ. 287.
29საქართველო და ევროკავშირი -  2014 წლის ეკონომიკური ტენდენციები და თანამშრომლობა
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ლობის მაქსიმალური დაცვა, რის უზრუნველსაყოფადაც ევროკავშირი ფართოდ იყენებს 

არასატარიფო ბარიერებს, კერძოდ კი ე.წ. “ევროსტანდარტებს” როგორც სამრეწველო, ასევე 

სასურსათო პროდუქციისათვის. ევროკავშირთან ვაჭრობაში მესამე ქვეყნები მეტ-ნაკლები 

წარმატებით ახერხებენ ე.წ. სატარიფო, ანუ ადმინისტრაციული ბარიერების, როგორიცაა, 

მაგალითად, საბაჟო და სხვა ადმინისტრაციული პროცედურები, გადალახვას და მნიშვნელოვანი 

წინააღმდეგობები ექმნებათ არასატარიფო ბარიერების დაძლევის პროცესში. არასატარიფო 

ბარიერში იგულისხმება ის ტექნიკური (მათ შორის, სანიტარული თუ ფიტოსანიტარული) 

სტანდარტები, რომლებსაც პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს ევროკავშირის ბაზარზე 

შესაღწევად. მათში ასევე მოიაზრება სერთიფიცირებისა და პროდუქციის წარმოშობის 

მოთხოვნები და სხვა. ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე შესაღწევად განვითარებად ქვეყნებს მეტად 

რთული მოთხოვნების დაკმაყოფილება უწევთ. ამ მოთხოვნათა სირთულე ნაკარნახევია 

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა სურვილით: ა) ერთის მხრივ, მაქსიმალურად დაიცვან 

საკუთარი მოქალაქეების ინტერესები ბ) მეორეს მხრივ, ევროკავშირის შიდა ბაზარზე სამართ-

ლიანი კონკურენციის პირობები შექმნან, ანუ არ დაუშვან საკუთარ ბაზარზე ისეთ პირობებში და 

ისეთი ტექნოლოგიებით დამზადებული პროდუქციის შემოსვლა, რომელიც ევროკავშირის სტან-

დარტებს არ შეესაბამება (შესაბამისად, დაბალი თვითღირებულება აქვს და ამით ბაზარზე 

გარკვეულ უპირატესობას ფლობს).

5.  ევროკავშირის ეკონომიკური შეცდომები

ექსპერტთა აზრით, 1987 წელს მიღებული „ერთიანი ევროპის აქტისა“ და 1993 წლის „მაასტრიხის 

შეთანხმების“ საფუძველზე შეიცვალა ეკონომიკური პოლიტიკა: სტაბილური ფასი გახდა ფულა-

დი პოლიტიკის მთავარი ამოცანა, ხოლო ეროვნული საფინანსო პოლიტიკის მთავარი მიზანი 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კონსოლიდაცია. მაასტრიხის ხელშეკრულება გარკვეულწილად იყო 

მცდელობა შეექმნა ეკონომიკური ფულადი კავშირი ისე, რომ ამისათვის საჭირო არ გამხდარიყო 

პოლიტიკურ კავშირზე ან სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოების შექმნა. ზემოაღნიშ-

ნული წამოადგენდა კრიტიკოსების მუდმივი დავის საგანს.

ეკონომიკური და ფულადი კავშირის არასრულფასოვნების გამო, ევროპის ფისკალურ პოლიტი-

კასთან დაკავშირებულმა პრობლემებმა და ევროპულმა სახელფასო პოლიტიკამ, ბოლო წლებში, 

ძალზე სერიოზული პრობლემები შექმნა და პრინციპში, ხელი შეუწყო ევროზონაში უკანასკნელი 

წლებისათვის არსებულ კრიზისს. გაძლიერდა საწარმოს ძალები და ევროკავშირის ყველა 

მოქალაქის სასარგებლოდ შემცირდა საწარმო ხარჯები. სულ მალე აშკარა გახდა, რომ ევროპის 

ეროვნულ ეკონომიკებს შორის მხარეთა თანამშრომლობა და ურთიერთობები ეკონომიკის 

ეროვნულ პოლიტიკას არაეფექტურს ხდიდა. შესაბამისად, დაიწყო სხვადასხვა გეგმის განხილვა 

ეკონომიკური და ფულადი პოლიტიკის ევროპიზაციის მიზნით. აღნიშნული პოლიტიკა მოიაზ-

რებდა ქვეყნების ფისკალური და სოციალურ პოლიტიკის მეტ კოორდინაციას.30

ევროკავშირის ეკონომიკური და სოციალური სტრუქტურის ფორმირებისას, მკაცრად იყო დაცუ-

ლი ორი უაღრესად სპეციფიკური ელემენტი.31

ერთი მხრივ, ერთი ბაზრისა და სავალუტო კომპეტენციები გადავიდა ევროპულ დონეზე, შედე-

გად, მაასტრიხის შეთანხმების თანახმად, ევროპული ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა მოერგო 

ცალმხრივი ფასის სტაბილურობას, ხოლო ფინანსური პოლიტიკა – სახელმწიფო ფინანსების 

ბალანსირებას.

30კ. ბუში, ევროპული ინტეგრაციის პროცესი: მიღწევები, ხარვეზები და გამოწვევები საქართველოში, სომხეთსა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, გამომცემლობა, ეკონომიკის პრობლემების კვლევითი ცენტრი, თბილისი, 2010, გვ. 35
31კ. ბუში, ევროპული ინტეგრაციის პროცესი:მიღწევები, ხარვეზები და გამოწვევები საქართველოში, სომხეთსა და 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ეკონომიკის პრობლემების კვლევითი ცენტრი, თბილისი,  2010, გვ. 34 
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ამგვარად, ფულადი პოლიტიკის კომპეტენცია, ეკონომიკისა და სავალუტო კავშირის ჩარჩოს 

ფარგლებში, ევროპულ დონეზე გადავიდა, თუმცა, ფინანსური პოლიტიკა კვლავაც წევრი 

სახელმწიფოების კომპეტენციაში რჩება.

ამის შედეგად, ეკონომიკისა და ფულად კავშირს აშკარად ასიმეტრიული სტრუქტურა ჰქონდა:

ქვეყანათა შორის ფულადი პოლიტიკა და ეროვნული ფინანსური პოლიტიკა. 1. მაასტრიხის 

ეკონომიკური და ფულადი კავშირისთვის შექმნილი „დელორსის გეგმა“ უპირატესობას ანიჭებს 

ასიმეტრიული სტრუქტურის შექმნას მიმდინარე ფულად-საკრედიტო და ეკონომიკური პოლი-

ტიკის ევროპეიზაციის პარალელურად.
32

აშშ-ისგან განსხვავებით 2001-2005 წლებში ევროპის ცენტრალური ბანკი და ევროზონის 

მთავრობები აქტიურად ებრძოდნენ ეკონომიკურ სტაგნაციას. ამის გამო ევროზონის ზრდა 

ჩამორჩებოდა აშშ-ისა და ზოგიერთი ევროპული სახელმწიფოს (დანია, შვედეთი, ბრიტანეთი) 

მსგავს მაჩვენებლებს. ამავე დროს, ევროზონაში არათანაბარმა ეკონომიკურმა განვითარებამ 

(ბუმი ირლანდიასა და ესპანეთში, სტაგნაცია გერმანიასა და იტალიაში) აშკარად აჩვენა, რომ 

ევროპის ცენტრალური ბანკისა და წევრი სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული შერეული 

პოლიტიკის მიდგომა აშკარად არაადეკვატურია.

ევროპის ცენტრალური ბანკის საპროცე  განაკვეთის პოლიტიკა უაღრესად ხარჯიანი იყო ნტო

ირლანდიისა და ესპანეთის ძლიერი ეკონომიკებისათვის და ამავე დროს, იგი ზღუდავდა გერმა-

ნიისა და იტალიის სტაგნაციის პროცესში მყოფ ეკონომიკებს.

ფისკალური პოლიტიკა დომინირებდა ირლანდიასა და ესპანეთში მკაცრი ფინანსური ზომების 

განხორციელების შედეგად, ხოლო გერმანიასა და იტალიაში განვითარების სტრატეგიის საშუა-

ლებით.

ევროზონაში ამგვარი შერეული ტიპის ფულად-საკრედიტო ფისკალური პოლიტიკის განხორცი-

ელება შეუძლებელია, რადგან ევროპის შეთანხმება „სტაბილურობის შესახებ შეთანხმების“ რეგუ-

ლაციები მთავრობებს ავალდებულებს ცალმხრივად მოახდინონ ბიუჯეტის კონსოლიდაცია.

საბერძნეთის კრიზისი ევროპის ეკონომიკისა და ფულადი კავშირის ფისკალური პოლიტიკის 

სტრუქტურების სისუსტის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა. წევრი სახელმწიფოების ბიუ-

ჯეტის პოლიტიკაზე საკმარისი კონტროლი არ არის. ევროპის ეკონომიკისა და ფულად კავშირს არ 

გააჩნია საკმარისი ცენტრალური ფედერალური ბიუჯეტი და წევრი სახელმწიფოების საბიუჯეტო 

პოლიტიკას თავად განსაზღვრავენ. 

აქედან გამომდინარე, მაასტრიხის შეთანხმების დადების საფუძველი ბიუჯეტის დეფიციტის 

ესკალაციის საშიშროება გახდა. ეს შეთანხმება არის, გარკვეულწილად, ზედმეტი დეფიციტების 

თავიდან აცილების პროცედურა. 

ეროვნული  ვალი დეფიციტის კოეფიციენტზე დაყრდნობით, უნდა აჭარბებდეს 60%-ს, ახალი 

წმინდა სესხები არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის  სამ პროცენტს და შეთანხ-

მების ერთ-ერთმა მუხლმა ეკონომიკური სირთულეებიდან გამოსვლა უნდა უზრუნველყოს, რომ 

ეკონომიკური ფულად-საკრედიტო კავშირის მიმდინარე დეფიციტებთან ბრძოლა არ დაეფუძნოს 

ევრო გაერთიანების სოლიდარობას. აღნიშნული დებულებების გასამყარებლად, დადგენილე-

ბათა სერიაში, კანონქვემდებარე აქტების საშუალებით, შეიქმნა „სტაბილურობისა და ზრდის 

შესახებ შეთანხმება“, რომელიც რამდენჯერმე შეიცვალა და გამოსაყენებლად უფრო მოქნილი 

გახდა. 
33

32http://ec.europa.eu/
33კ. ბუში, ევროპული ინტეგრაციის პროცესი:მიღწევები, ხარვეზები და გამოწვევები საქართველოში, სომხეთსა და 
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ირლანდიის  შემთხვევაში ბანკის დეფოლტის კრიზისი იყო შედეგი სახლებზე ფასების მატების. 34

სახელმწიფო ხარჯების მკვეთრად შემცირებისა და გადასახადის გაზრდის პირობით ირლანდი-

ამაც მიიღო ევროკავშირისა და სავალუტო ფონდის დახმარება 112 მილიარდი კრედიტის სახით. 

ოქტომბრის ბოლოს სახელმწიფო ვალის კრიზისმა იტალიისკენ გადაინაცვლა. 

თუ ევროკავშირმა შეძლო კრიზისის დაძლევა, დიდი შანსია, რომ მოხდეს შემდეგი ნაბიჯების 

გადადგმა მათი შემდგომი ეკონომიკური და ასევე პოლიტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით.  

მოხდება ეკონომიკური და ფისკალური მმართველობის ცენტრალიზება, მონეტარული ერთობა 

წარუმატებელია ფისკალური ერთობის გარეშე. იმისათვის, რომ ერთიანმა ვალუტამ იფუნქციო-

ნიროს, აუცილებელია ერთიანი ფისკალური პოლიტიკა და ორგანო, რომელიც ამას უზრუნველ-

ყოფს. ევრომ ქვეყნები დატოვა ორი მთავარი ეკონომიკური ინსტრუმენტის გარეშე, რაც აუცილე-

ბელია ეკონომიკის შეგუების და ფუნქციონირებისათვის.  
35

უმრავლესმა მთავრობებმა ყოველწლიურად დეფიციტური ბიუჯეტის შემოტანა დაიწყეს-

ხარჯავდნენ მეტს, ვიდრე მათი შემოსავალი იყო. ვალი ეროვნულ შემოსავალთან ფარდობაში 

გაიზარდა. კრედიტორებს კი მყარი რწმენა უნდა ჰქონდეთ იმისა, რომ ქვეყანა კრედიტებს 

დააბრუნებს, სხვა შემთხვევაში საპროცენტო ანარიცხები გაიზრდება და კრედიტი გაძვირდება. 

კერძოდ, მთავრობის ანგარიშში ნახსენები იყო ბიუჯეტის 6-7%-იანი დეფიციტი, მაშინ, როცა 

სინამდვილეში, დეფიციტი 13% იყო.
36

გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოების უცხოური ვაჭრობა, ძირითადად, 

ევროპის შიდა ვაჭრობას წარმოადგენს, გერმანიის კონკურენტუნარიანობა სახელფასო 

ხარჯებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო გაიზარდა ევროპის პარტნიორ სახელმწიფოებთან 

შედარებით და ეს გერმანიის მიმდინარე ოპერაციების ანგარიშის გაზრდილ პროცენტში აისახა. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, გერმანიის მიმდინარე ოპერაციების ანგარიშის 

პროფიციტი 2007 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 7,5%-ს შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი 2000 

წლიდან მუდმივად იზრდება. გერმანიისაგან განსხვავებით, სხვა ქვეყნების მაჩვენებელი 2000-

2007 წლებში უფრო  და უფრო  გაუარესდა: საფრანგეთში +1,9-დან -1,0-მდე დაეცა, იტალიაში - 0,1-

დან 2,4-მდე, ესპანეთში -3,9-დან 10,2-მდე და საბერძნეთში -7,2-დან 14,1-მდე. გერმანიის   -

გარდა,ევროზონის ქვეყნებიდან, მხოლოდ ჰოლანდიასა და ავსტრიაში დაფიქსირდა პროგრესი 

და ეს ძირითადად, გადასახადების დაბალანსებით აისახა. 37

6.  ევროკავშირის საგადასახადო პოლიტიკის გამოწვევები

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები მრავალი ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემის 

წინაშე დგანან. ეს პრობლემები ევროპის ეკონომიკური და სავალუტო მოდელის სტრუქტურაში 

დაშვებული შეცდომების ბრალია. ევროკავშირის პარტნიორმა სახელმწიფოებმა ეს მაგალითი 

აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. ყველაზე პრობლემურია სამი სახის პოლიტიკა: სახელ-

ფასო, სოციალური და მაკროეკონომიკური.
38

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, გამომცემლობა, ეკონომიკის პრობლემების კვლევითი ცენტრი, თბილისი, 2010, გვ. 57
34 ,მოსახლეობა 4 4 მილიონი, ერთ სულ მოსახლეზე ეროვნული შემოსავალი 37300 დოლარი. ეკონომიკის მთავარი 

მამოძრავებელია უცხოელების საკუთრებაში მყოფი ინდუსტრიული ბაზა, საფინანსო სექტორი, ტურიზმი. ვალი/მშპ 

- 94%, დეფიციტი/მშპ - 32%.
35გ. ჯოლია, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, სახელმძღვანელო, საგამომცემლო სახლი“_ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“, 2015, თბილისი, გვ. 245
36http://ec.europa.eu/
37გ. ჯოლია, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, სახელმძღვანელო, საგამომცემლო სახლი“ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2015, გვ. 249
38კ. ბუში, ევროპული ინტეგრაციის პროცესი:მიღწევები, ხარვეზები და გამოწვევები საქართველოში, სომხეთსა და 
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ევროკავშირის გაფართოებამ და ზემოხსენებულმა განხილულმა პრობლემებმა ევროკავშირის 

ეკონომიკასა და საგადასახადო სისტემას მრავალი გამოწვევა და ახალი მიზნები გაუჩნდა.  

„ევროპა 2020“-ის მიზანია ევროკავშირის გადაქცევა გონიერ, მდგრად და ინკლუზიურ ეკონომი-

კად, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმების, პროდუქტიულობის და სოციალური ერთობის 

მაღალ დონეს.    სტრატეგიაში საუბარია სამ ძირითად პრიორიტეტზე:
39

· გონივრული ზრდა, რომელიც გულისხმობს ცოდნაზე და ინოვაციებზე დაფუძნებული 

ეკონომიკის განვითარებას;

· მდგრადი ზრდა, რომელიც გულისხმობს რესურსების უფრო ეფექტურად მოხმარებას, 

ასევე მწვანე და კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის წახალისებას; 

· ინკლუზიური ზრდა, რაც ითვალისწინებს მაღალი დასაქმების მქონე ეკონომიკის 

სტიმულირებას, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალურ და ტერიტორიულ ერთობას. 

რასაკვირველია, ყოველივეს განხორციელებისათვის აუცილებელია მყარი საგადასახადო 

პოლიტიკა, ასევე მნიშვნელოვანია ევროკავშირმა აღარ დაუშვას ის შეცდომები, რაც 

საფრანგეთის შემთხვევაში მოხდა.

სტრატეგია  2020 წლისათვის შემდეგი ძირითადი მიზნების მიღწევას ითვალისწინებს:

20-დან 64 წლამდე ასაკის მოსახლეობის დასაქმების დონის ზრდა 69%-დან მინიმუმ 75%-მდე; 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის კვლევასა და განვითარებაში (R&D) ინვესტირების კრიტე-

რიუმის უცვლელად დატოვება, კერძო სექტორისათვის კვლევისა და განვითარების პირობების 

გაუმჯობესება, კვლევისა და განვითარების, ასევე ინოვაციების ინტენსივობის ამსახველი 

ინდიკატორის შემუშავება;   40

ფლაგმანი ინიციატივა „ინდუსტრიული პოლიტიკა გლობალიზაციის ეპოქისათვის“ გულისხ-

მობს ჩარჩოს შემუშავებას თანამედროვე ინდუსტრიული პოლიტიკისათვის, რომელიც მხარს 

დაუჭერს მეწარმეობას, დაეხმარება მეწარმეებს გაუმკლავდნენ არსებულ გამოწვევებს, წაახალი-

სებს ევროპის პირველადი, მრეწველობისა და მომსახურების ინდუსტრიების კონკურენტუნარია-

ნობას და დაეხმარება მათ გამოიყენონ გლობალიზაციის და მწვანე ეკონომიკის მიერ შეთავა-

ზებული საშუალებები.
41

ევროკავშირის დონეზე ევროკომისია მუშაობს ისეთი ინდუსტრიული პოლიტიკის ჩამოყალი-

ბებაზე, რომელიც შექმნის საუკეთესო გარემოს ძლიერი, კონკურენტუნარიანი და დივერსიფი-

ცირებული ინდუსტრიული ბაზის შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის, ინდუსტრიული 

პოლიტიკის ჰორიზონტალური მიდგომის განვითარებაზე, ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებაზე, 

მცირე და საშუალო საწარმოების ინტერნაციონალიზაციაზე, ევროპის ტურიზმის სექტორის 

კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესებაზე, მრეწველობისა და მომსახურების სექტორების 

რესურსების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით რეგულაციების გადახედვაზე და სხვა სტრატეგიის 

განახლებაზე. 

ეროვნულ დონეზე წევრი სახელმწიფოები მუშაობენ ბიზნეს გარემოს სრულყოფაზე (განსა-

კუთრებით ინოვაციური მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის), ინტელექტუალური საკუთ-

რების დაცვის პირობების გაუმჯობესებაზე, კომპანიებზე ადმინისტრაციული წნეხის შემცირე-

ბაზე და ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ძლიერი 

ინდუსტრიული და ცოდნის ბაზის შენარჩუნებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამოვლე-

ნის და ერთობლივი ანალიზის განსახორციელებლად წევრი ქვეყნები თანამშრომლობენ სხვა-

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, გამომცემლობა, ეკონომიკის პრობლემების კვლევითი ცენტრი, თბილისი, 2010, გვ. 46 
39იქვე:
40http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm   
41Http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN % 

20version.pdf 
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დასხვა სექტორების დაინტერესებულ პირებთან.    

აღნიშნული პრიორიტეტის მიზნების შესასრულებლად მოქმედებს 2 ფლაგმანი ინიციატივა:  

„ახალი უნარების და სამუშაო ადგილების დღის წესრიგის“ მიზანია სამუშაო ძალის ბაზრების 

მოდერნიზაციისათვის პირობების შექმნა, რათა მოხდეს დასაქმების ზრდა და სოციალური 

მოდელების მდგრადობის მიღწევა. ევროკავშირის დონეზე ევროკომისია მუშაობს სოციალური 

დაცვის დღის წესრიგის მეორე ფაზის განსაზღვრასა და განხორციელებაზე, საკანონმდებლო 

ჩარჩოს ადაპტაციაზე, ევროკავშირის შიგნით სამუშაო ძალის მობილურობის და სამუშაო ძალის 

მიწოდება/მოთხოვნის უკეთესი შესაბამისობის მხარდაჭერასა და წახალისებაზე, სამუშაო ძალის 

მიგრაციის მომავალზე ორიენტირებული და ყოვლისმომცველი პოლიტიკის მხარდაჭერაზე, 

სოციალური პარტნიორების უნარების ამაღლებასა და სამუშაო ძალის ბაზრის ინსტიტუტების 

გაძლიერებული თანამშრომლობის მხარდაჭერაზე, განათლებისა და ტრენინგის სფეროში 

სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩოსათვის ძლიერი სტიმულის მიცემაზე.   42

ფლაგმანი ინიციატივის „ევროპული პლატფორმა სიღარიბის წინააღმდეგ“ მიზანია ეკონომი-

კური, სოციალური და ტერიტორიული ერთიანობა, სიღარიბის და სოციალური გარიყულობის 

დამარცხება. ევროკაშირი მუშაობს სოციალური დაცვის და საპენსიო სისტემების ადეკვატუ-

რობისა და მდგრადობის შეფასებაზე.

2014 წლის ნოემბერში ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ევროპის საინვესტიციო გეგმა, რომელიც 

ეფუძნება 3 ურთიერთდაკავშირებულ მიმართულებას:

· მომდევნო სამი წლის განმავლობაში 315 მილიარდი ევროს მობილიზება, სახელმწიფო 

რესურსების ზეგავლენის მაქსიმიზაცია და კერძო ინვესტიციებისათვის გზის გახსნა;  

· მიზანმიმართული ინიციატივები იმაში დასარწმუნებლად, რომ  აღნიშნული დამატებითი 

ინვესტიციები აკმაყოფილებს რეალური ეკონომიკის საჭიროებებს;

· ზომები უფრო მეტი მარეგულირებელი პროგნოზირებადობის უზრუნველსაყოფად და 

საინვესტიციო ბარიერების აღმოსაფხვრელად, რაც ევროპას უფრო მიმზიდველს გახდის 

და გეგმის ზეგავლენის მულტიპლიკაციას მოახდენს. 

პირველი 2 პრიორიტეტის შესრულებაში ევროკომისია ითანამშრომლებს ევროპის საინვესტიციო 

ბანკთან, ხოლო მესამე მიმართულების წინადადებებს წარმოადგენს სამუშაო პროგრამაში.  

საინვესტიციო გეგმას აქვს 3 ძირითადი მიზანი: 

· შეცვალოს დაღმავალი საინვესტიციო ტენდენცია, დაეხმაროს სამუშაო ადგილების შექმნას 

და ეკონომიკურ გაჯანსაღებას სახელმწიფო ფინანსებზე „ჩამოკიდების“ ან ახალი ვალების 

აღების გარეშე;

· გადადგას გადამწყვეტი ნაბიჯები ევროკავშირის ეკონომიკის გრძელვადიანი საჭიროე-

ბების დასაკმაყოფილებლად და კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად; გააძლიეროს 

ადამიანური კაპიტალის ევროპული განზომილება, პროდუქტიული უნარები, ცოდნა და 

ფიზიკური ინფრასტრუქტურა.43

ევროკომისიისა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის პარტნიორობით დაარსდება სტრატეგიული 

ინვესტიციების ევროპული ფონდი, რომელიც სტრუქტურულად ევროპის საინვესტიციო ბანკის 

შემადგენლობაში შევა. მას ექნება მმართველობის საკუთარი სტრუქტურა და მენეჯმენტი 

განხორციელდება შეთანხმებული საინვესტიციო სახელმძღვანელოების შესაბამისად. ფონდის  

მთავარი მიზანი იქნება გრძელვადიანი ინვესტიციების მხარდაჭერა და მცირე და საშუალო 

საწარმოებისათვის დაფინანსების მზარდი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.  ფონდი 
44 

დააფინანსებს მაღალი საზოგადოებრივი და ეკონომიკური ღირებულების მქონე პროექტებს. 

42ევროპა 2020-ის სტრატეგია
43http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm     
44საქართველო და ევროკავშირი -  2014 წლის ეკონომიკური ტენდენციები და თანამშრომლობა, გვ.45 
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ასევე შეავსებს და მხარს დაუჭერს მიმდინარე პროექტებს, რომლებიც ფინანსდება ევროპის 

საინვესტიციო ბანკის ან ევროკავშირის პროგრამების მიერ.  ფონდის დაარსების და მხარდაჭერის 

მიზნით ევროკავშირის ბიუჯეტის ქვეშ შეიქმნება 16 მილიარდი ევროს ოდენობის გარანტია, 

რომლისთვისაც ევროპის საინვესტიციო ბანკი გაიღებს 5 მილიარდ ევროს. წევრ ქვეყნებს ასევე 

ექნებათ ფონდში კაპიტალის ინვესტირების საშუალება. კონკრეტული პროექტები მათ 

სიცოცხლისუნარიანობაზე დაყრდნობით დამტკიცდება დამოუკიდებელი საინვესტიციო 

კომიტეტის მიერ. უზრუნველყოფილი იქნება, რომ სახელმწიფო მხარდაჭერა არ გამორიცხავს ან 

განდევნის კერძო ინვესტიციებს. ევროპის სტრატეგიული ინვესტიციების ფონდის მიერ 

მობილიზებულ 315 მილიარდ ევროსთან ერთად, ევროპის სტრუქტურული და საინვესტიციო 

ფონდების ზეგავლენა შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს. ფონდების ზეგავლენის გაზრდის 

ეფექტურ გზას წარმოადგენს ტრადიციული გრანტების მაგივრად ფინანსური ინსტრუმენტების 

გამოყენება სესხების, ფასიანი ქაღალდების და გარანტიების ფორმით. აღნიშნულ ინსტრუმენტებს 

გააჩნიათ დიდი პოტენციალი და შედეგიანობის დადასტურებული უნარი.45

მესამე მთავარი მიმართულება გულისხმობს უფრო მარტივ, უკეთეს და პროგნოზირებად რეგუ-

ლაციებს ყველა დონეზე, რაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის ინსტიტუტების 

ერთობლივი პასუხისმგებლობაა. ეს ნიშნავს არა დერეგულაციას, არამედ გონივრულ რეგულა-

ციებს, რომლებიც თანაბარ სარგებელს მოუტანს მოქალაქეებს და საწარმოებს. აღნიშნული 

მოიცავს არასაჭირო მარეგულირებელი ტვირთის შემცირებას და მცირე და საშუალო საწარმოე-

ბისათვის ბიზნესის წარმოების პირობების გაუმჯობესებას, აუცილებელი რეგულაციის  

სიმარტივის და მიზნის შესაბამისობის უზრუნველყოფას. ეს ასევე ნიშნავს ეროვნული ხარჯების, 

საგადასახადო სისტემის ეფექტურობის და სახელმწიფო ადმინისტრირების ხარისხის გაუმჯო-

ბესებას ყველა დონეზე.  
46

აღნიშნული მიმართულება ასევე მოიცავს გრძელვადიანი დაფინანსებისათვის ახალი წყაროების 

შექმნას, კაპიტალური ბაზრების კავშირის შექმნისკენ გადადგმული ნაბიჯების ჩათვლით, რომე-

ლიც დროთა განმავლობაში შეამცირებს ფრაგმენტაციას ევროკავშირის ფინანსურ ბაზრებზე. ამ 

მიმართულებით გეგმა ითვალისწინებს რეგულაციის დამტკიცებას ევროკავშირის გრძელვა-

დიანი საინვესტიციო ფონდებისათვის, ფასიანი ქაღალდების (securitization) მაღალხარისხიანი 

ბაზრის აღდგენას, მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის სტანდარტიზებული საკრედიტო ინფორ-

მაციის არარსებობის პრობლემის მოგვარების გზების ძიებას, მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის 

ადმინისტრაციული წნეხის შემსუბუქებას, რაც გაუადვილებს მათ ვალდებულებების შესრულე-

ბას. ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს საერთო ბაზარზე საინვესტიციო ბარიერების 

აღმოფხვრა.47

ევროსტატის ინფორმაციით, 2014 წელს ევროკავშირში მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიურმა 

ზრდამ 1,3% შეადგინა, ხოლო ევროს ზონაში – 0,9%.  

ევროსტატის მონაცემების მიხედვით, 2014 წლის მე-4 კვარტალში ევროს ზონაში მთლიანი შიდა 

პროდუქტის ზრდამ შეადგინა 0,3%, ხოლო მთლიანად ევროკავშირში – 0,4%. რაც შეეხება ევრო-

კავშირის წევრ ქვეყნებს, მშპ-ის ყველაზე მაღალი ზრდა 2014 წელს დაფიქსირდა  ირლანდიაში 

(4,8%), უნგრეთში (3,6%), მალტაზე (3,5%) და პოლონეთში (3,3%). მშპ-ის კლება დაფიქსირდა 

კვიპროსზე (-2,3%), იტალიაში (-0,4%), ხორვატიასა (-0,4%) და ფინეთში (-0,1%). 2015 წელს 

ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი შეადგენდა 1,7%-ს, ხოლო ევროს 

ზონაში 1,3%-ს.  2015 წელს ნავთობზე დაბალი ფასები გამოიწვევს შიდა მოთხოვნის ზრდას, ხოლო 

ევროს გაუფასურება ხელს შეუწყობს ექსპორტს. მოსალოდნელია, რომ ნავთობის ფასის პოზი-

ტიურ ეფექტს შეამცირებს ნულთან ახლოს მყოფი საპროცენტო განაკვეთი და დაბალი ინფლაცია, 

45იქვე:
46http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm    
47საქართველო და ევროკავშირი -  2014 წლის ეკონომიკური ტენდენციები და თანამშრომლობა, გვ. 39
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რომლებიც ზრდის რეალურ საპროცენტო განაკვეთს. 2016 წელს ევროკავშირის მთლიანი შიდა 

პროდუქტის ზრდის პროგნოზი შეადგენდა 2,1%-ს, ხოლო ევროს ზონაში – 1,9%-ს. 2016 წელს 

ეკონომიკური ზრდის დამატებითი მხარდამჭერი იქნება კრიზისის შემცირებული მემკვიდრეობა, 

კიდევ უფრო გაუმჯობესებული შრომის ბაზრის პირობები და უკვე განხორციელებული სტრუქ-

ტურული რეფორმების შედეგები.  48

ზოგადად, 2014 წლის მიწურულს გამოიკვეთა 4 ფაქტორი, რომელმაც 2015-2016 წლების პროგ-

ნოზი უფრო ნათელი გახადა: ნავთობის ფასების მკვეთრი დაცემა (რაც პირდაპირ ამცირებს ენერ-

გიის ხარჯებს საოჯახო მეურნეობებისათვის და კომპანიებისათვის), ევროს გაუფასურება (რაც 

ზრდის ევროზონის კომპანიების საფასო კონკურენტუნარიანობას, ხელს უწყობს მათ ექსპორტს 

და აუმჯობესებს მდგომარეობას ევროზონაში კონკურენტებთან შედარებით), აქტივების შეს-  

ყიდვის გაგრძელებული პროგრამა (Extendended Asset Purchase Programme), (რაც გააფართოებს 

ევროპის ცენტრალური ბანკის ბალანსის მდგრადობას და ექნება საგრძნობი გავლენა მაკროეკო-

ნომიკურ მოვლენებზე) და ევროკავშირის საინვესტიციო გეგმა (გრძელვადიანი ინფრასტრუქ-

ტურული პროექტები და მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი პროექტები).       
49

2014 წელს ევროკავშირის წევრმა 28 ქვეყანამ მთლიანობაში მოახდინა 4 636 მილიარდი ევროს ,

ღირებულების საქონლის ექსპორტი, საიდანაც 2 934 მილიარდი ევროს ღირებულების საქონელი  ,

(63%) გავიდა ევროკავშირის წევრ სხვა ქვეყანაში. თავიანთი საექსპორტო პროდუქციის 75%-ზე 

მეტი ევროკავშირის ქვეყნებში გაიტანეს სლოვაკეთმა (84%), ლუქსემბურგმა (83%), ჩეხეთის 

რესპუბლიკამ (82%), უნგრეთმა (80%), პოლონეთმა (77%), ნიდერლანდებმა (76%) და სლოვენიამ 

(75%). რაც შეეხება იმპორტს, ამ შემთხვევაშიც ევროკავშირის წევრ თითქმის ყველა ქვეყანაში  

მთავარი პარტნიორი იმპორტის სფეროში იყო ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყანა. გამონაკლისებს 

წარმოადგენენ: ლიტვა, ბულგარეთი და საბერძნეთი.
50

ესტონეთის ეკონომიკის მთავარი მახასიათებელი მისი მოქნილობა და გახსნილობაა. ესტონეთის 

ეკონომიკა მიჩნეულია ერთ-ერთ ლიბერალურ ეკონომიკად მსოფლიოში. უოლ სტრიტის ჟურ-

ნალის (Wall Street Journal) და ჰერიტიჯის ფონდის (Heritage Foundation) მიერ წარმოებულ თავი-

სუფალი ეკონომიკის 2012 წლის ინდექსში (Index of Economic Fredoom) ესტონეთს უკავია მე-14 

ადგილი მსოფლიოს 183 ქვეყანას შორის. ქვეყანა ეკონომიკურად თავისუფლად ითვლება, თუ არ 

ზღუდავს კერძო საკუთრების დაცვას, კონკურენციის თავისუფლებას, ნებაყოფლობით გაცვლას 

და ა.შ. ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ესტონეთი ჩამორჩება მხოლოდ ირლანდიასა და ინგლისის 

გაერთიანებულ სამეფოს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოცემულ 2011 წლის 

ინდექსში ესტონეთს 33-ე ადგილი უკავია 142 ქვეყანას შორის. Doing Business 2011 მსოფლიო 

ბანკის მიერ გამოცემულ მოხსენებაში, რომელიც მსოფლიოს ქვეყნებს ბიზნესის კეთების სიმარ-

ტივით აფასებს, ესტონეთს 24-ე ადგილი უკავია 183 ქვეყანას შორის.51

ესტონეთს, ისევე, როგორც გეგმიური ეკონომიკის სხვა ქვეყნებს, 90-იანი წლების ბოლოს გააჩნდა 

ფასების სტრუქტურა, რომელიც სრულიად განსხვავებული იყო საბაზრო ეკონომიკის ფარგლებში 

მოქმედი ფასების სისტემისაგან. ესტონეთში ლიბერალიზაციის პოლიტიკის ძირითადი მახასია-

თებელი იყო ნავთობსა და სხვა ბუნებრივ რესურსებზე ფასების ნახტომისებური ზრდა სხვა 

პროდუქტებთან შედარებით. ფასების თავისუფალი კორექტირება დაკავშირებული იყო ინფლა-

ციურ პროცესებთან. 2004 წელს ევროკავშირის წევრობის მიღების შემდეგ თავისთავად დაწესდა 

48http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm    
49http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-

%20EN%20version.pdf 
50იქვე:
51თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის მოხსენებაში გაპარულია შეცდომა, კერძოდ, 2011 წლის შეფასებისას ბიზნესის 

დაწყებისთვის გადასახდელი მოსაკრებლები დაანგარიშებული იქნა ევროებში კრონისა და ევროს გაცვლითი კურსის 

გაუთვალისწინებლად. ამის გამო ესტონეთმა 2012 წლის მოხსენებაში 24- ე ადგილიდან გადაინაცვლა 89-ე ადგილზე.
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სავაჭრო ბარიერები არაწევრი ქვეყნების მიმართ.  ესტონეთმა კაპიტალის ლიბერალიზაცია ჯერ 

კიდევ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებამდე დაიწყო.
52

ესტონეთი ხშირად მოიხსენიება ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, როგორც ერთ-ერთი სამაგა-53 

ლითო ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა ბოლო წლების განმავლობაში მდგრადი ფისკალური 

პოლიტიკის გატარება. მიუხედავად 2008 წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისისა, ესტონეთმა 

მოახერხა სახელმწიფო ხარჯების კონტროლირებადი ზრდა და დამატებითი ვალის თავიდან აცი-

ლება. სახელმწიფო ვალის მშპ-სთან ფარდობით მისი მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია ევროკავში-

რის ქვეყნებში.  54

დასკვნა

იმისათვის, რომ ევროკავშირი გვენახა ისეთი, როგორიც არის მან, როგორც საერთაშორისო 

ორგანიზაციამ, მეტად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, რასაკვირველია, იყო შეცდომები, 

რომლებიც თავისთავად აისახა, როგორც ეკონომიკაზე, ასევე გადასახადებზე, რამაც, საბოლოო 

ჯამში პოლიტიკაზე მოახდინა გავლენა. ევროკავშირი იზრდება, ვითარდება და ამ პროცესში იგი , 

საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.  

მიმაჩნია, რომ ევროკავშირმა მთავარ გამოწვევას საბერძნეთის მსგავს შემთხვევებს უნდა აარიდოს 

თავი. საბერძნეთის  კრიზისი შედეგია მის მიერ მასობრივი უპასუხისმგებლო ხარჯვისა და 

მოხმარების. ამას დაემატა  ეკონომიკური ზრდა ხელფასების და ბენეფიტების მას შემდეგ, რაც 

ქვეყანა ევროზონას შეურთდა. 2009 წელს აღმოჩნდა, რომ საბერძნეთმა დამალა თავისი ვალი, 

სახელმწიფო ვალის კრიზისის უმთავრესი მიზეზების სფეროებია: დეფიციტური ხარჯვა, 

არასწორი ეკონომიკური მართვა ან, უფრო სწორად, უმართაობა, მთავრობის აღრიცხვიანობის 

დამალვა.

ცნობილია, რომ ეროვნული ბიუჯეტების ცენტრალური მონიტორინგი საკმაოდ რთული საქმეა, 

რადგან დეცენტრალიზებულია შესაბამისი კომპეტენციები. ამ სისტემამ ვერ შეძლო თავიდან 

აეცილებინა საბერძნეთის მაქინაციური ქმედებები ევროზონის წევრობის მოსაპოვებლად. 

ამისათვის, საბერძნეთმა ეროვნული ვალებისა და ახალი სესხების შესახებ ცრუ მონაცემები 

გამოაქვეყნა.

ევროკავშირს სჭირდება უფრო მყარი ინსტიტუტები, რათა ეფექტურად შეძლოს როგორც საერთო, 

ასევე ეროვნული საგადასახადო პოლიტიკის გატარება. ევროკავშირმა კიდევ მეტად უნდა გაა-

ფართოვოს საერთაშორისო, საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა, რათა მეტად მოხდეს თავისუფალი 

ფულის, საქონლის, ადამიანის გადაადგილება. აღნიშნული კი გამოიწვევს ბიუჯეტის გაზრდას და 

იგი შეძლებს ხარჯების გასტუმრებას დამატებითი ვალების გარეშე. 

ევროპარლამენტის პრეზიდენტის განცხადებით, ბიუჯეტის გაყინვა, როგორც ამას რამდენიმე 

წევრი სახელმწიფო მოითხოვს, ძალიან სახიფათოა, რადგან ევროკავშირს დიდი ინვესტიციები 

სჭირდება ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად“. 28 სახელმწიფოსგან შემდგარმა ბლოკმა 

თავისი კონკურენტუნარიანობის აღდგენა უნდა მოახდინოს ახალი ინვესტიციების, ინოვაციების 

და ახალი იდეების განხორციელების ხარჯზე.” ლისაბონის ხელშეკრულება და ევროკავშირის 

ახალი გრძელვადიანი სტრატეგია „ევროპა 2020“ ეკონომიკური ინიციატივების მეტ საშუალებას 

იძლევა. ევროპარლამენტი განაგრძობს ბრძოლას იმისთვის, რომ მოიპოვოს დამატებითი  რესურ-

52იქვე:
53სინგაპური, ესპანეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსფორმაციისათვის? გამომცემლობა „ფონდი 

ლიბერალური აკადემია თბილისი“, თბილისი, 2010,  გვ. 25-37
542007-2013 წლების ევროკავშირის ბიუჯეტში ბალტიის ქვეყნებმა ყველაზე მეტი სუბსიდიის ჩადებას მიაღწიეს.
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ბუზეკმა, ნამდვილად სწორი რჩევა მისცა ევროკავშირს. ახლა კი ჯერი მასზეა, თუ რამდენად შეძ-

ლებს „ევროპა 2020“ განხორციელებას. 

2015 წლის 20 აპრილს ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, ევროკავშირსა 

და აშშ-ს შორის მოლაპარაკებების პროცესში მყოფი ტრანსატლანტიკური სავაჭრო და საინვეს-

ტიციო პარტნიორობის შეთანხმება მნიშვნელოვან პოტენციალს ქმნის ევროკავშირის მცირე და 

საშუალო საწარმოებისათვის. ანგარიში წარმოდგენილია 2014 წელს აშშ-ში ექსპორტის განხორ   -

ციელების პროცესში არსებული პრობლემების შესახებ, ასევე გამოყენებულია აშშ-ში მცირე და 

საშუალო საწარმოების მიერ განხორციელებული ექსპორტის ახლად გამოქვეყნებული მონაცე-

მები. ანგარიშის მიხედვით 2012 წელს 150 000-მა ევროპულმა მცირე და საშუალო საწარმომ განა-

ხორციელა ექსპორტი აშშ-ში, რაც ამ ქვეყანაში ევროკავშირიდან განხორციელებული ექსპორტის 

28%-ს შეადგენს. ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი მოდიოდა საკვების, სასმელების, სოფლის 

მეურნეობის, ტექსტილის, მცირე და საშუალო საწარმოებზე.  - როგორც ვხედავთ, აშშ მკვეთრ 
56

ნაბიჯებს დგამს ევროკავშირთან ურთიერთობაში, რაც გამოიხატება როგორც ეკონომიკურ, საგა     -

დასახადო და ასევე პოლიტიკურ თანამშრომლობაში. აღნიშნული კი ნამდვილად ეხმარება 

ევროკავშირს მყარად იდგეს მსოფლიო ბაზარზე.

ყველასათვის ცნობილია, რომ ევროპაში მკვეთრად იმატა მიგრანტების შესვლამ, რაც გამოწ-

ვეულია ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკით, ერაყსა და სირიაში მიმდინარე გამუდმებული 

კონფლიქტებით და კიდევ სხვა ფაქტორებით. რასაკვირველია, ევროკავშირის ეკონომიკასა და 

პოლიტიკაზეც იქონია გავლენა ზემოაღნიშნულმა, გერმანიის ფინანსთა მინისტრის გერდ მიუ-

ლერის განცხადებით, შეპირებული თანხიდან მიგრანტების პრობლემას მხოლოდ 1% მოხმარდა, 

ამიტომ ის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს სთავაზობს ევროკავშირის ბიუჯეტის რადიკალურ 

რეორგანიზიაციას. გაზეთ “GUARDIAN”-ის სტატიაში, რომელიც სტამბულში გამართულ ჰუმა-

ნიტარულ სამიტს ეხება, სადაც მილერი სიტყვით გამოვიდა, ნათქვამია, რომ ევროკავშირის 

არსებული მექანიზმები მიგრაციის არსებულ კრიზისს ვერ უმკლავდება და საჭიროა ახალი 

ევროკომისრის პოზიციის წარდგენა, რომელიც უშუალოდ ამ საკითხზე იქნება მიმაგრებული. 

გარდა ამისა, საჭიროა ევროკავშირის ბიუჯეტის 10 პროცენტი მხოლოდ კრიზისთან გამკლავებას 

მოხმარდეს. ექსპერტებმა პარალელი გაავლეს ამ ინიციატივასა და ყოფილი ევროკომისრის ოლლი 

რეჰლი პორტფელს შორის, რომელიც გლობალური კრიზისის დროს სპეციალური ფუნქციებით 

დაიტვირთა  საკითხავია, შეძლებს კი ევროკავშირი ისე მიიღოს ათასობით მიგრანტი, რომ არ 
57

დაინგრეს მისი ბიუჯეტი, ვფიქრობ, რომ ეს შესაძლებელია, მაგრამ ამისათვის, სწორედ რომ უნდა 

გატარდეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები ეკონომიკის კუთხით.

პირველ რიგში, აუცილებელია ევროკავშირის ყველა ქვეყანას შორის კომუნიკაცია, იმაზე მეტი, 

ვიდრე დღესაა. ისინი სწრაფად უნდა რეაგირებდნენ ყოველგვარ ეკონომიკურ პრობლემაზე, 

რათა, საბოლოო ჯამში, თავიდან აიცილონ ეკონომიკური კრიზისი. ღია პოლიტიკა მეტად 

წარმატებული აღმოჩნდა, რამაც ხელი შეუწყო კონკურენციას, რეკონსტრუქციას და ზრდა- 

განვითარებას. ასეთმა პოლიტიკამ ბევრი ახალი კომპანია შესძინა ევროკავშირს, რომლებმაც 

ახალი, ექსპორტზე ორიენტირებული საწარმოები გახსნეს. რასაკვირველია, ასეთ პოლიტიკას 

მწვავე პროტესტი, დემონსტრაციები და „ეკონომიკის სტარტეგიული ნაწილისა“ და „ადგილობ-

რივ მეწარმეთა“ დაცვის მოთხოვნები მოჰყვა. 

55„ევროპის დროით“ ჟურნალი, გამომცემლობა ევროკავშირის საინფორმაციო და დოკუმენტური ცენტრი საქართვე-

ლოს პარლამენტში, 2011,  #1 (23), გვ. 2
56„ევროპის დროით“ ჟურნალი, გამომცემლობა ევროკავშირის საინფორმაციო და დოკუმენტური ცენტრი საქართვე-

ლოს პარლამენტში, 2015, #4 (63). გვ. 3
57„ევროპის დროით“, ჟურნალი, გამომცემლობა ევროკავშირის საინფორმაციო და დოკუმენტური ცენტრი საქართვე-

ლოს პარლამენტში, 2015,  #5 (76),  გვ.2
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ევროკავშირის ქვეყნებს შორის მეტად მნიშვნელოვანია ესტონეთის მაგალითი, რომელიც ზემოთ 

უკვე განვიხილეთ, თუმცა ასევე უნდა ავღნიშნო, რომ ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც ესტონეთია, 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა უკეთესი ალტერნატივა იყო, ვიდრე სესხის აღება ისეთი 

საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან, როგორიც მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდია.  ვფიქრობ, ევროკავშირმა მეტად უნდა გაითვალისწინოს ესტონეთის მაგალითი, რადგან 
58

მართლაც რომ უმჯობესია ინვესტიციების მოზიდვა, ვიდრე ვალის აღება/მიცემა.

ამასთანავე, ესტონეთმა სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები შეამცირა და ყველა საექსპორტო 

შეზღუდვა გააუქმა, რამაც ქვეყანა თავისუფალი ვაჭრობის ზონად აქცია. თავისუფალი ვაჭრობის 

ზონის შექმნა, ერთის მხრივ, იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ, როგორც დავინახეთ, ტარიფის დაცვა 

ძირითადად იმ სექტორებისთვის არის ხელსაყრელი, რომელიც პოლიტიკურად არის მოწყობილი 

და არა იმ სექტორებისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად არის საჭირო.59

ევროკავშირს აკისრია რეგიონული პოლიტიკის ამოცანები: 1.რეგიონების ჩამორჩენის აღმოფ-

ხვრა, რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ზრდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ არსებული 

პრობლემების გადაწყვეტა. სოფელსა და ქალაქს შორის სხვაობის აღმოფხვრა, ადამიანების გადი-

ნების შემცირება და სხვა.
60

ევროკავშირმა აქტიურად უნდა განახორციელოს სტრატეგია „ევროპა 2020“-ის შესასრულებლად 

მთელი რიგი ქმედებები. ვფიქრობ, რომ საბერძნეთისა და სხვა ქვეყნების კრიზისის შემდგომ, 

ევროკავშირმა უკვე ისწავლა, როგორ არ აღმოჩნდეს  მსგავს სიტუაციაში. სწორედ ამიტომაც, 

მჯერა, რომ ევროკავშირის სტრატეგია რეალობად იქცევა. იგი ნამდვილად გახდება უფრო 

ძლიერი, ვიდრე დღეს არის. თუმცა ზოგიერთი ექსპერტი და თანამედროვე პოლიტოლოგი 

მიიჩნევს რომ გეგმა, რომელიც ევროკავშირის წევრმა ქვეყებმა უნდა მოიწონონ, საკმაოდ 

მოკრძალებულია, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც გამოწვევები ასეთი მასშტაბურია. სტრატეგია 

გულისხმობს: ხარჯების კვლევებსა და განვითარებაზე მშპ-ს 3%-მდე გაზრდას; სიღარიბეში 

მცხოვრებ ადამიანთა რიცხვის 80-დან 60 მილიონამდე შემცირებას და სხვა მიზნებს. იმავდროუ-

ლად არანაირი სანქციები ამ გეგმის შეუსრულებლობაზე გათვალისწინებული არ არის. სწორედ აქ 

ისმის შეკითხვა. შეძლებს კი ევროკავშირი ყველა ქვეყნისგან მიიღოს მაქსიმუმი, რათა შესრულ-

დეს საერთო გეგმა?!61

გასახსენებელია ის ფაქტი, როდესაც ევროკავშირმა ე.წ. ლისაბონის შეთანხმება გამოაცხადა, 

ბლოკს გაცილებით დიდი ამბიციები გააჩნდა. იმდროინდელი გეგმა გულისხმობდა, რომ ევროპა 

მსოფლიოს უფრო კონკურენტუნარიანი რეგიონი გახდებოდა. ხოლო ამ კონკურენტუნარიანობის 

წყაროდ მეცნიერებაზე დაფუძნებული ეკონომიკა სახელდებოდა. 2000 წლის კრიზისმა კი 

ცხადყო,  თუ რა ცოტა რამ აშორებდა ერთმანეთისგან თამამ ოცნებებს და სახიფათო უტოპიას. 

ევროანალიტიკოსისთვის ასეთ უტოპიას სწორედ ლისაბონის სტრატეგია წარმოადგენდა, რადგან 

ის შედეგი, რაც უნდა მოჰყოლოდა სტრატეგიას, არ გამართლდა. თუმცა ევროკავშირი მსოფლიოს 

რუკაზე ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ეკონომიკურ ძლიერებას. მაგრამ ეს ძლიერება საფრთხის ქვეშაა, 

რადგან ეცემა ევროპული კონკურენტუნარიანობა. იმ უმნიშვნელოვანესი დისციპლინების 

გლობალურ რბოლაში, რომელსაც მომავლისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. თითქოს 

ევროპელები სულ უფრო ცუდად უმკლავდებიან მეცნიერებასა და ახალი ტექნოლოგიების 

განვითარების საქმეს.

58რეფორმები და თავისუფლება, გამომცემლობა: ახალი ეკონომიკური სკოლა, თარგ. ბაბილინა ახობაძე, 2002,  მე-15 

თავი, გვ. 258
59იქვე:
60ევროკავშირის რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, თბილისი, 2014, 

გვ. 17
61იქვე: გვ. 22
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პოლიტიკური რეალობა გვიჩვენებს, რომ ახლა მთავარი კონკურენტი არამხოლოდ აშშ, არამედ 

ჩინეთიც არის, რომლის ეკონომიკაც და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ძლიერებაც ისე გაიზარდა, 

რომ ბევრმა ვერ მოასწრო ორიენტირება,მან გერმანიას პირველობა წაართვა უმსხვილეს ექსპორ-

ტიორებში, გერმანიასაც გაუსწრო და იაპონიასაც. ზემოთ კი უკვე ვახსენეთ, რომ გერმანია ევრო-

კავშირის ყველაზე დიდი ექსპორტიორი და ეკონომიკური იარაღია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩინე-

თის სიძლიერე ევროკავშირის ეკონომიკაზე პირდაპირ დარტყმას ახორციელებს. 

და მაინც, მიმაჩნია, რომ ევროკავშირმა უნდა შეძლოს „ევროპა 2020“-ის განხორციელება, რამაც მის 

ეკონომიკას და საგადასახადო პოლიტიკას წარმატება უნდა მოუტანოს, თუმცა ეს ევროკავშირის 

რამდენიმე ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნისთვის სერიოზული გამოწვევა იქნება, მაგალითად, 

საბერძნეთისთვის, ან თუნდაც პოლონეთისთვის. ვიმედოვნებ, რომ ქვეყნები, როგორიცაა: 

გერმანია, საფრანგეთი და სხვები გადაფარავენ მათზე სუსტ ეკონომიკურ ქვეყნებს და ამის 

შედეგად ევროკავშირის საგადასახადო ჰარმონიზაცია იქნება ეკონომიკური წინსვლის შედეგი. 
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ნანა შამათავა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ქეთევან ჩაფიაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

თვითგამორკვევის პრინციპის ისტორიულ-სამართლებრივი  მიმოხილვა

Historical and Legal review of Self-determination

Abtract

The right to Self-determination is one of the most significant principles from ten universally recognized 

principles of International Law. Its concept is given in various international treaties, but it is not strictly 

defined. 

The issue discussed in article is of significant importance, since the rght to self-determination is defined in 

different ways during last decades. 

Authors review the concept and the history of development of the Right to Self-determination as well as the 

regulations by international documents such as UN Declaration on the Granting of Independence to 

Colonial Countries and Peoples (1960) and 1962 Resolution of General Assembly. 

Based on the above-mentioned, in conclusion authors underline the main problems regarding realization of 

right to self-determination and possible ways of their elimination. 

შესავალი

თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი აღიარებს ხალხთა თვითგამორკვევის უფლებას. ამ 

უფლების ძალით ისინი თავისუფლად განსაზღვრავენ თავიანთ პოლიტიკურ სტატუსს, ეკონო-

მიკურ  ფორმას, კულტურულ და სოციალურ განვითარებას. გაერთიანებული ერების ორგანიზა-

ციის წესდების პირველი მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, ორგანიზაცია მიზნად ისახავს მეგობ-

რული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას სახელმწიფოთა შორის კანონის წინაშე თანასწორობისა 

და ხალხთა თვითგამორკვევის პრინციპების პატივისცემის გზით.  აღნიშნული უფლება აღიარე-¹

ბულია საერთაშორისო პაქტებით სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ  და ეკონო² -

მიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ.  მათში აღნიშნულია, რომ პაქტის ³

მონაწილე სახელმწიფოებმა პატივი უნდა სცენ და ხელი შეუწყონ ხალხთა თვითგამორკვევის 

უფლების რეალიზაციას, გაეროს წესდების შესაბამისად. 

აღნიშნული თემა საკმაოდ აქტუალური და პრობლემურია დღევანდელ რეალობაში, როგორც 

საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებშიც. ასევე იგი საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავლას, რათა 

¹გაეროს წესდება, 1945, 1-ლი მუხლი

²საერთაშორისო პაქტებით სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, 1966

³საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ, 1966
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საქართველომ მოახერხოს მის წინაშე მდგარ კონფლიქტთა მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა. იმ 

ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საკითხი არ არის სათანადოდ შესწავლილი, ნაშრომის მიზანს 

წარმოადგენს  მისი სიღრმისეული შესწავლა სხვადასხვა პრეცედენტების შედარებით, რაც  უფრო 

განსხვავებულად დაგვანახებს მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულებით აღიარებულ ერთა 

თვითგამორკვევის უფლებას.

ერის თვითგამორკვევის პრინციპის ისტორიული გენეზისი

თვითგამორკვევის პრინციპის ჩამოყალიბება უკავშირდება განმანათლებლობის ეპოქის ისეთ 

ცნობილ მოაზროვნეებს, როგორებიც იყვნენ: ლოკი, გროციუსი,რუსო და სხვები. იმდროინდელი 

საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უარყო აბსოლუტიზმი და მიემხრო ხალხთა 

სუვერენიტეტის პრინციპს, ბუნებითი სამართლის თეორიის საფუძველზე. საფრანგეთის პირველ 

კონსტიტუციაში, რომელიც მიღებულ იქნა 1791 წლის 3 სექტემბერს, დეკლარირებული იყო, 

უპირველეს ყოვლისა, ყველა ადამიანის დაბადებით თანასწორობის პრინციპი. გარდა ამისა, 

არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფოს მხრიდან ბუნებითი და თანდაყოლილი უფლე-

ბების დაცვის უზრუნველყოფა. ერთი სიტყვით, მოცემულ დოკუმენტში ბუნებითი უფლებების 

დაცვიდან გამომდინარე, საფუძველი ჩაეყარა თვითგამორკვევის პრინციპს. ამასთან ერთად, 

ივარაუდებოდა, რომ უფლებები და თავისუფლებები, მიკუთვნებული კონკრეტული პიროვნე-

ბისთვის, მიემართებოდა აგრეთვე კონკრეტულ ერსაც.

ამავე მოსაზრებას ემხრობოდნენ აშშ-ს დამფუძნებელი მამები, რომლებიც ინგლისის კოლონია-

ლისტური მმართველობის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. მათ ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ევროპაში, 

საკუთარ დეკლარაციაში განამტკიცეს თვითგამორკვევის პრინციპი, კონკრეტულად კი, ერის 

უფლება შეცვალოს, ან დაამხოს მთავრობა, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს განუყოფელი 

უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას. 

მე-18 საუკუნის 90-იანი წლებიდან სახალხო სუვერენიტეტის იდეა განიხილებოდა როგორც 

გარკვეულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლება თავად განესაზღვრათ, რომელი 

სახელმწიფოს შემადგენლობაში სურდათ ყოფნა. 

თვითგამორკვევის უფლება უკავშირდება პირველ მსოფლიო ომს. ამერიკის შეერთებული 

შტატების პრეზიდენტმა  ვუდროუ უილსონმა მის ცნობილ თოთხმეტ პუნქტში წამოაყენა თვით-

გამორკვევის პრინციპი  ევროპაში მშვიდობის დასამყარებლად.  4

1917-1922 წლებში ამ პრინციპს საბჭოთა რუსეთი იყენებდა იმპერიის ტეროტორიაზე მცხოვრები 

ხალხების გულის მოსაგებად და მათ გასაერთიანებლად რუსეთის ფედერაციაში, შემდეგ კი 

საბჭოთა კავშირში, რაც პრაქტიკულად ახალი იმპერიის შექმნას მოასწავებდა, მაგრამ გარეგნული 

დემოკრატიზმისა და ერთა თვითგამორკვევის უფლების პროპაგანდით თავის მიზანს აღწევდა - 

კოლონიურ და დამოუკიდებელ ქვეყნებში სულ უფრო და უფრო ღვივდებოდა და ძლიერ-

დებოდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა. არც უკოლონიებოდ დარჩენილი აშშ იყო 

წინააღმდეგი ამ პროცესებისა. ანტიჰიტლერული კოალიციის ერთ-ერთ მთავარ პრინციპად 

ხალხთა თანასწორობისა და თვითგამორკვევის უფლება იქცა. 

მეორე მსოფლიო ომმა დააჩქარა კოლონიური სისტემის მსხვრევა, რაც 1960-80-იან წლებში ძირი-

თადად უკვე დამთავრდა. ამ დროისათვის საერთაშორისო ასპარეზზე ასზე მეტი ახალი სახელმ-

წიფო გამოდის, იქმნება განვითარებადი ქვეყნების ძლიერი სამყარო. 

მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს წესდების პირველივე მუხლში არის ნახსენები ,,ხალხთა თანა-

4Mariam Jiqia, Right to Self-Determination vs. Teritorial Integrity, 2011
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სწორუფლებიანობისა და თვითგამორკვევის უფლება“, რომლის პატივისცემასაც უნდა ემყარე-

ბოდეს სახელმწიფოებს შორის მეგობრული ურთიერთობები, იმ დროისათვის თვითგამორკვე-

ვის უფლება არ წარმოადგენდა საყოველთაოდ აღიარებულ სამართლებრივ ნორმას. სავალდებუ-

ლო ხასიათი მან მოგვიანებით შეიძინა, გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტსა და ეკონომიკური, სოციალური და კულტუ-

რული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტში ასახვის შემდეგ.

აღნიშნულ პროცესში გადამწყვეტი როლი შეასრულა გაერომ, მეტადრე მისი გენერალური 

ასამბლეის 14.XII.1960 დეკლარაციამ კოლონიური ხალხებისა და ქვეყნებისათვის დამოუ-

კიდებლობის მინიჭების შესახებ, აგრეთვე მისმა 14.XII.1962 რეზოლუციამ, რომლებშიც პირველად 

ჩამოყალიბდა ხალხთა თანასწორუფლებიანობისა და თვითგამორკვევის პრინციპის შინაარსი. 

თვითგამორკვევის პრინციპი მჭიდრო კავშირშია კოლონიალისტური სახელმწიფოების ნგრევის 

პროცესთან, რადაგანაც ამ პრინციპის საკანონმდებლო რეგულირება სწორედ ყოფილი კოლო-

ნიებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭებას გულისხმობს, მათ ფორმირებას სუვერენულ 

სახელმწიფოებად და საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებად ქცევას.

საბჭოთა კავშირიც თავის მხრივ აღიარებდა ეროვნული თვითგამორკვევის უფლებას  იერარ-

ქიული მოდელის საფუძველზე, რომელიც ახდენდა სხვადასხვა ერების რანჟირებას ისეთი 

კრიტერიუმების მიხედვით, როგორიცაა: მოსახლეობის რაოდენობა და ეროვნული ელიტების 

ბერკეტები კომუნისტური პარტიის შიგნით. მოკავშირე რესპუბლიკებს გამოყოფის უფლება 

საბჭოთა კონსტიტუციით ჰქონდათ მინიჭებული, თუმცა ამ უფლების განსახორციელებელი 

სამართლებრივი მექანიზმი არ არსებობდა. 

1975 წლის ჰელსინკის თათბირის დასკვნითი აქტის თანახმად, მონაწილე სახელმწიფოები პატივს 

სცემენ სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობას, თავს შეიკავებენ ნების-

მიერი ქმედებისაგან, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის გაეროს წესდებით განსაზღვრულ მიზ-

ნებთან, საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოთა ტერიტორიულ მთლიანობას, პოლიტიკურ დამოუკი-

დებლობასა და ერთიანობას და წარმოადგენს ძალის გამოყენებას ან ძალის გამოყენების მუქარას.
5

თვითგამორკვევის პრინციპზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ასევე გავმიჯნოთ შიდა და გარე 

თვითგამორკვევა. ჰელსინკის მეორე სამოქალაქო ასამბლეის მიმდინარეობისას, რომელიც 

ჩატარდა ბრატისლავაში 1992 წელს  ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლებმა პანდუას 

უნივერსიტეტიდან გამოყვეს შიდა და გარე თვითგამორკვევის უფლება. პირველი გულისხმობს 

ერების უფლებას დამოუკიდებლად, ჩარევის გარეშე, განსაზღვრონ საკუთარი პოლიტიკური 

სტატუსი საერთაშორისო სამართლის სისტემაში. 

თვითგამორკვევის პრინციპი თანამედროვე მსოფლიოში

დღეს კოლონიური სახელმწიფოები იმ სახით აღარ არიან წარმოდგენილნი,როგორც ეს იყო მე-20 

საუკუნის 60-იან წლებამდე. შესაბამისად, თვითგამორკვევის პრინციპის არსებობა იმ მიზნით, რა 

მიზნითაც ის შეიქმნა, აზრს მოკლებულია. მიუხედავად ამისა, ცალკეულ შემთხვევებში მსოფლიო 

მასშტაბით ცნობილი ცალკეული პრეცედენტის ირგვლივ მიმდინარე განხილვების დროს სწო-

რედ თვითგამორკვევის პრინციპს ახსენებენ, როგორც ერების უფლებას, ცალკეული გარემოე-

ბების არსებობისას ისარგებლონ სეცესიის უფლებით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია 

განისაზღვროს თვითგამორკვევის პრინციპისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის 

ურთიერთმიმართების საკითხი, რადაგანაც, ხშირ შემთხვევაში, ისინი გამორიცხავენ ერთმანეთს.

სახელმწიფოთა თანამეგობრობა აღიარებს სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობის 

⁵ჰელსინკის თათბირის დასკვნითი აქტი, 1975
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ხელშეუხებლობას, რომელიც განმტკიცებულია გაეროს წესდებით და თანამედროვე საერთაშო-

რისო სამართლის ერთ-ერთ საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპს წარმოადგენს.  

თვითგამორკვევის უფლება შეიძლება რეალიზდეს სხვადასხვა ფორმით. რეალიზებაში 

იგულისხმება შესაბამისი პირობების არსებობისას შესაბამისი სუბიექტის მიერ განსაზღვრული 

მეთოდებითა და ფორმით ამ ამ უფლების განხორციელება. გარე თვითგამორკვევის უფლების 

რეალიზაციის ფორმაა სეცესია – სახელმწიფოსაგან რეგიონის სრული გამოყოფა, რომელიც ორგვა-

რად შეიძლება განხორციელდეს – მხარეთა შეთანხმებით ან ცალმხრივად. პირველი მათგანის 

მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩეხოსლოვაკიის ფედერაციის დაშლა 1993 წელს და მათ 

ადგილას საერთაშორისო სამართლის ახალი სუბიექტების გაჩენა ჩეხეთისა და სლოვაკეთის 

სახით. აღნიშნული შემთხვევა არ არის პრობლემური, რადგანაც სახეზე გვაქვს ორივე მხარის 

ნამდვილი ნება. 

რაც შეეხება ცალმხრივ სეცესიას,განვიხილავთ რამდენიმე საყურადღებო პრეცედენტს, რომელ-

თაც თვითგამორკვევის პრინციპის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს.

კანადაში, სხვა ფედერაციულ სახელმწიფოებთან შედარებით, ყველაზე უფრო ძლიერია 

სეცესიონისტური მოძრაობა.  კანადის ფედერაციის ჩამოყალიბებიდანვე, სეცესიისადმი ⁶

მისწრაფება ლატენტურად ყოველთვის შეიმჩნეოდა და დღესაც განსაკუთრებით ძლიერია 

კანადის ფრანკოფონურ ნაწილში – კვებეკში.ფრანკოფონურ კანადაში სეპარატიზმის ჩამოყა-

ლიბებასა და გაძლიერებას ხელი შეუწყო ფედერალური ხელისუფლების აშკარად გამოხატულმა 

ანგლოსაქსურმა ნაციონალიზმმაც. ასევე დიდი იყო ეკონომიკურად უფრო ძლიერი ანგლო-

კანადელების მხრიდან მოსალოდნელი შევიწროების შიში, რომლის გავლენითაც ფრანგებმა 

ინტენსიურად დაიწყეს თავიანთი პროვინციის ეკონომიკურ აღმავლობაზე ზრუნვა.7

სეპარატისტულ მიმდინარეობათა ხელშეწყობით „ორი ერის“ კონცეფცია განსაკუთრებით გაძ-

ლიერდა 60-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც მან ექსტრემისტული შინაარსიც შეიძინა. სეპარა-

ტისტებისათვის კვებეკი წარმოადგენდა ინდუსტრიულ ერს, რომელიც „კოლონიზებული“ იყო 

კანადის დანარჩენი ნაწილის მიერ. კვებეკელი სეპარატისტები ღიად მოითხოვდნენ პოლიტიკურ 

სუვერენიტეტს და ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას. პოლიტიკურ პარტიათა პროგრამებში 

სეპარატისტული იდეების ფორმულირებამ გამოიწვია მოსახლეობის განწყობათა შემდგომი 

რადიკალიზაციაც. ეს გარემოება ყველა პოლიტიკურ ძალას აიძულებდა მუდამ წამოეწია სეპარ-

ატიზმის თემა, თუ პარტიას საერთოდ სურდა წარმატება ჰქონოდა პროვინციის არჩევნებში.8

ფრანკოფონ კანადელებში მყარად განმტკიცდა იმის შეგნება, რომ მთელ ჩრდილო ამერიკაში ისინი 

იყვნენ ფრანგული ენის, ლიტერატურისა და რომის კათოლიკური რელიგიის ერთადერთი 

წარმომადგენელნი. კვებეკის უპირველეს მიზნად აღიარეს პროვინციისა და მისი მოქალაქეების 

განსაკუთრებულობის დაცვა, რომლის რეალიზაციისათვის კვებეკი ცდილობდა სულ უფრო 

ფართო უფლებამოსილებების მოპოვებას, განსაკუთრებით აღზრდა-განათლებისა და კულტურის 

სფეროებში, რასაც მიაღწია კიდეც.
9

სეცესიის მისაღწევად კვებეკში რამდენიმე რეფერენდუმი ჩატარდა.მეორე რეფერენდუმზე 

წარმოდგენილი დოკუმენტი მიმართული იყო არა მარტო კვებეკის ინტერესების რეალიზაცი-

ისაკენ, არამედ ითვალისწინებდა ავტოქტონური მოსახლეობის თვითმმართველობის უფლების 

6გ.ხუბუა. ფედერალიზმი როგორც, ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი http://www.nplg.gov.ge/gsdl/ 

cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-

3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL2.23&d=HASH0180073af44f20d12685a44d.5.12.5.6 
7იქვე:
8იქვე: 
9იქვე:
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დაცვასა და დანარჩენი პროვინციების უფლებამოსილებათა გაზრდასაც.გამოყოფის საკითხი 

დღესაც აქტუალურია.
10

თვითგამორკვევის პრინციპის სრულყოფილი დეფინიციის არარსებობიდან გამომდინარე არ 

გვაქვს მყარად ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, რომელთა მეშვეობითაც შევძლებთ დავად-

გინოთ, აქვს თუ არა ადგილი ერის თვითგამორკვევას. კვებეკის შემთხვევაში სეცესიის მასტიმუ-

ლირებელ ფაქტორად კანადის სხვა ოლქებისგან განსხავებული ეროვნული და კულტურული  

ღირებულებები  გახდა.

მსოფლიოში გახშირებული ტერიტორიული დავების ფონზე, საერთაშორისო სამართალში 

ამჟამად ძალზე აქტუალურია საკითხი ხალხთა თვითგამორკვევის უფლებისა და სახელმწიფო 

ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპთან თანაარსებობის შესახებ. სხვა-

დასხვა სახის ტერიტორიულ კონფლიქტთა მხარეები, როგორც წესი, აპელირებენ მათთვის 

მომგებიან პრინციპზე. სეცესიონისტურ მოძრაობათა ლიდერები – ხალხთა თვითგამორკვევის 

უფლებას იშველიებენ, ხოლო სახელმწიფოს ცენტრალური ხელისუფლება ეყრდნობა – 

სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპს, ყოველივე ამან 

ობიექტურად წარმოშვა კითხვა – ხალხთა თვითგამორკვევის უფლების რეალიზაცია ტერიტო-

რიული გამოყოფის გზით მოდის თუ არა წინააღმდეგობაში სახელმწიფო ტერიტორიული 

მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპთან? საერთაშორისო სამართლის დოქტრინაში 

აღნიშნული საკითხებისადმი არაერთგვაროვანი მიდგომაა, თუ მეცნიერთა ერთი ნაწილი 

მკაფიოდ აღნიშნავს, რომ ამ პრინციპთა შორის აშკარა შეუსაბამობაა და წინააღმდეგობები 

ჭარბობს, მეორე ნაწილი საპირისპიროდ გამორიცხავს მათ პოზიციას და ხაზს უსვამს, რომ ისინი 

ერთად თანაარსებობენ.
11

დასკვნა

ორ ასწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში თვითგამორკვევის პრინციპის მნიშვნელობა მეტად 

გაფართოვდა. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უკან მოიტოვა კოლონი-

ალიზმი და მისი თანმდევი არაერთი გამოწვევა, თანამედროვე სამყაროში მაინც არ კარგავს აქტუ-

ალურობას ცალკეული ერების სწრაფვა დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ, რაც თავის მხრივ, 

პოლიტიკური რუკის ფორმირებაზე ახდენს გავლენას. 

კონკრეტული დეფინიციისა და მყარად ჩამოყალიბებული კრიტერიუმების არარსებობის პირო-

ბებში, რთული დასადგენია, სახეზე გვაქვს თუ არა თვითგამორკვევა. არცთუ ისე იშვიათად ამ 

პრინციპის მიღმა სეპარატისტული თუ სეცესიონისტური მიზნებია დამალული, რაც რეალურ 

საფრთხეს უქმნის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის უზრუნველყოფას.  ერთიანი სამართ-

ლებრივი ჩარჩოს არარსებობიდან გამომდინარე, საუბარი იმასთან დაკავშირებით, ჰქონდა თუ არა 

ადგილი ერის თვითგამორკვევას, კონკრეტული პრეცედენტიდან გამომდინარე თუ შეგვიძლია.

მოცემული ნაშრომის მიზანს წარმოადგენდა როგორც თვითგამორკვევის პრინციპის ისტორიუ-

ლი მიმოხილვა, ასევე მისი თეორიული თუ პრაქტიკული ასპექტების გაშუქება სამართლებრივ 

ჭრილში მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე საქართველოს დღევანდელ 

რეალობაში. სახელმწიფო ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილის ოკუპირების პირობებში 

თვითგამორკვევისა და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული სეცესიის საკითხი უფრო და უფრო 

მეტ აქტუალურობას იძენს. 

10იქვე:
11ხალხთა თვითგამორკვევა და სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპი 
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დროთა განმავლობაში ზემოაღნიშნული პრინციპის მოქმედების ფარგლების მკვეთრი გაფარ-

თოება მრავალ პრობლემას წარმოშობს თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში და ხშირად 

პოლიტიკური სპეკულაციების საგნადაც გვევლინება. თუმცა, არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ 

არსებობენ ერები, რომლებისთვისაც თვითგამორკვევის პრინციპი, თავისი კლასიკური გაგებით, 

სახელმწიფოს მხრიდან დევნა-შევიწროების პოლიტიკის პირობებში მათთვის მინიჭებულ 

უმნიშვნელოვანეს უფლებასა და გარანტიას წარმოადგენს, შესაბამისად, მას დანიშნულება და 

საკუთარი ადგილი თანამედროვე სივრცეშიც გააჩნია. მთავარია, ჩამოყალიბდეს მკვეთრად 

განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომლებიც არ მოგვცემს ნორმის ექსტენსიური ინტერპრეტა-

ციის, მისი ყველა სიტუაციაზე მორგებისა და, შესაბამისად, უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენების შესაძლებლობას. საერთაშორისო სამართლის პრინციპები ჰარმონიულად თანა-

არსებობენ და გამორიცხულია ერთი პრინციპის შესრულების უზრუნველყოფა მეორე პრინციპის 

უგულებელყოფის ხარჯზე. 
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მონიკა გაბუნია
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები

Issues Concerning Migration

Abstract

The presented paper concerns migration issues, that are of significant improtance in the era of globalization. 

The article is divided into five chapters. First chapter is a descriptive analysis of Georgian migration. Seond 

chapter gives detailed information about domestic laws regulation migration. Further chapters describe the 

global situation regarding the migration and identifies some problems that occur during the process. 

The final chapter describes the problems regarding reintegration of migrants in society after returning to 

homecountry. 

In conclusion according to the analysis of abovenementioned information authors defines the main 

problematic issues regarding migration and rights of migrants, and gives reccommendations for possible 

solution. 

შესავალი

მიგრაციისა და თავისუფლად გადაადგილების უფლება  დასავლური, ლიბერალურ-დემოკ-1

რატიული ღირებულებაა და ადამიანის უფლებების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია.  მიგრაციის 

ვიწრო და ფართო გაგება არსებობს. ვიწრო გაგებით, მოსახლეობის მიგრაცია ნიშნავს, ადამიანების 

გადასვლას საცხოვრებლად ერთი დასახლებული პუნქტიდან მეორეში, ფართო გაგებით კი, 

აუცილებელ პირობას არ წარმოადგენს სხვა ადგილას საცხოვრებლად გადასვლა და მიგრაციას 

ასევე მიეკუთვნება მოსახლეობის ყოველდღიური გადაადგილება საცხოვრებელ და სამუშაო 

ადგილებს შორის. საკითხის კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, წინამდებარე ნაშრომში განხი-

ლული იქნება მიგრაცია ვიწრო გაგებით, ვინაიდან იგი არა მხოლოდ საქართველოსთვისაა 

პრობლემა, არამედ უფრო გლობალურ მასშტაბებს ატარებს და თანამედროვე მსოფლიოს მტკივ-

ნეული საკითხია (უკვე მასობრივ მოვლენად იქცა, რაც, რასაკვირველია, თითოეულ ქვეყანაზე 

უარყოფითად აისახება).  

დემოკრატიულ სახელმწიფოებს არა აქვთ უფლება, თავიანთ მოქალაქეებს ემიგრაციაში წასვლა 

აუკრძალონ, რამაც უამრავი სიძნელე შექმნა და ქვეყნები იძულებულები გახდნენ მიგრაცია 

მკვეთრად შეეზღუდათ,  თუმცა დღეისათვის არალეგალური მიგრაცია მაინც უმწვავესი პრობ-2

ლემაა. მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით სამი პროცენტი, ანუ 175 მილიონი ადამიანი, დღეს 

იმ ქვეყანაში არ ცხოვრობს, სადაც დაიბადა.   მიგრაციის სახეები და, შესაბამისად, მისი გამომწვე-
3

ვი მიზეზები მრავალგვარია, აღნიშნული შესაძლებელია იყოს, როგორც პოლიტიკური, ისე 

ეკონომიკური, რელიგიური, სოციალურ-კულტურული, ბუნებრივ-ეკოლოგიური და სხვა 

ფაქტორებით განპირობებული. განხორციელების ფორმის მიხედვით კი გამოყოფენ: ნებაყოფლო-

ბითსა და იძულებითს, დროის თვალსაზრისით კი, მუდმივსა და დროებით მიგრაციას.  4

1საქართველოს კონსტიტუცია, 22-ე მუხლი.
2<http://goo.gl/hE10OZ>,  [13,12,2015]
3დაწვრილებით იხ., <http://goo.gl/Zt692m>, [13,12,2015]
4<http://goo.gl/hE10OZ>, [13,12,2015]
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როგორც აღინიშნა, მიგრაცია აქტუალური და პრობლემური საკითხია,  შესაბამისად, ნაშრომის 

მიზნებიდან გამომდინარე, მიმოხილული და გაანალიზებული იქნება მიგრაციის სახეები, მისი 

გამომწვევი მიზეზები და შედეგები. პასუხი გაეცემა შემდეგ კითხვებს: რა იწვევს მიგრაციას? 

როგორია მიგრაციისადმი მსოფლიო პოლიტიკა? რა ვითარებაა მიგრაციის კუთხით საქართვე-

ლოში და რა ღონისძიებები ტარდება ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად? რატომ იმატებს არალეგა-

ლური მიგრაცია? როგორია სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა ბედი, ეხმარება თუ არა მათ 

სახელმწიფო და ა.შ.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია ის ძირითადი პრობლემური 

საკითხები, რაც მიგრაციის გამომწვევია და შემდეგ, მიგრაციის შედეგები, როგორც მიგრანტების-

თვის, ასევე, სახელმწიფოთათვის. ნაშრომში მოხმობილია კვლევის დესკრიფციული, ჰერმენევ-

ტიკული, ლოგიკურ-ანალიტიკური, ისტორიულ-გენეტიკური და შედარებითსამართლებრივი 

მეთოდები, რომლებიც მიზნად ისახავს აღნიშნულ საკითხთა უკეთ გაანალიზებას, დასმულ 

შეკითხვებზე პასუხების გაცემასა და, შესაბამისად, მიგრაციის პრობლემურობის არსის უკეთ 

გარკვევას.

1.  გარე მიგრაცია და საქართველო - მცირე ისტორიული ექსკურსი

მიგრაცია გლობალური ფენომენია და თანამედროვეობის გამოწვევას წარმოადგენს. იგი გავლენას 

ახდენს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე, მის უსაფრთხოებასა და სტაბილურო-

ბაზე, თუმცა საქართველოსთვის მიგრაცია ყოველთვის მწვავე პრობლემა იყო, რასაც ბევრი 

ფაქტორი განაპირობებდა. სამწუხაროდ, მიგრაციის შედეგები მცირერიცხოვანი ქვეყნისთვის 

უფრო სავალალოა. მიგრაციის თვალსაზრისით, შეიძლება  საქართველოსთვის სამი ძირითადი 

პერიოდის გამოყოფა: პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი (ამ კუთხით მისი შედეგები) 

და პოსტსაბჭოთა პერიოდის პირველი ათწლეული.  საქართველოს მოსახლეობის გარე მიგრა-5

ციის შესაფასებლად 1939 წლიდან 1950 წლის ჩათვლით, მეტ-ნაკლებად სანდო სტატისტიკა არ 

მოიპოვება. მართალია, 1941-1945 წლებში საქართველოში მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა 

ევაკუირებული იყო, მაგრამ სავარაუდოდ, ომის დამთავრების შემდეგ მათი უდიდესი ნაწილი 

უკან დაბრუნდა.
6

მიგრაციის გამომწვევი მიზეზებიდან საქართველოსთვის მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით 

აქტუალური ისტორიულ-პოლიტიკური მოტივები იყო, რადგან ქვეყანამ მიგრაციის შედეგად  

მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დაკარგა, ამას ასევე ემატებოდა რუსეთის მიერ აფხაზთა 

გენოციდიც.  არაოფიციალური მონაცემებით, ბოლო 25 წლიან პერიოდში საქართველოდან 
7

მილიონამდე ადამიანია ემიგრირებული,  საქართველოს პოლიტიკური, განსაკუთრებით კი,  
8

ეკონომიკურ-სოციალური ფონიდან გამომდინარე, ყველაზე რთული პერიოდი 1990-იან წლებში 

ჰქონდა,  1990 წლამდე საქართველოს მოსახლეობა იზრდებოდა, 1990 წელს  5.46 მილიონ ადამიანს  

მიაღწია, ხოლო 1990-2009 წლებში მოსახლობა ემიგრაციის ხარჯზე 1,11 მილიონით შემცირდა, 

რაც სწორედ ქვეყანაში არსებულმა მძიმე სოციალურმა პირობებმა განაპირობა.  რუსეთ-9

საქართველოს ომმა ემიგრაციის ახალი ტალღა წარმოშვა, თუმცა 2009 წლისთვის მიგრაციის 

უარყოფითი სალდო  დადებითით (34,2 ათასი კაცი) შეიცვალა, მაგრამ მთლიანად მოსახლეობის 
10

5The State of Migration in Georgia Report developed in the framework of the EU-funded Enhancing Georgia's Migration 

Management (ENIGMMA) project, vienna, 2015, p. 8.
6ხმალაძე მ., ახალაია ნ., გარე მიგრაცია და საქართველო, ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“,№7-8, თბილისი, 

2009. 
7იქვე:
8<http://goo.gl/0Fef6S>, [13,12,2015]
9<http://goo.gl/OUeRPl>, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა, [12,12,2015]
10მიგრაციასთან დაკავშირებულ ტერმინებთან დაკავშირებით, დაინტერესების შემთხვევაში, შეგიძლიათ იხილოთ  
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რიცხოვნობის ცვალებადობა მაინც ჯერ კიდევ უარყოფითია (-0,23%).11

საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, მიგრაციული პროცესების 

მართვა ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. 2006-2008 წლების უარყოფითი მაჩვენებლის შემდეგ, 

2009-2011 წლებში წმინდა მიგრაციის მაჩვენებელი უარყოფითი გახდა. სახელმწიფომ მნიშვ-

ნელოვანი ნაბიჯები გადადგა არალეგალური მიგრაციის პრევენციის საქმეში.  2012 წლიდან 12

წმინდა მიგრაციის მაჩვენებელი უარყოფითია, 2013 წელს მაჩვენებელმა 2,6 ათასი ადამიანი 

შეადგინა, თუმცა ეს რიცხვი 19 ათასი ერთეულით ნაკლებია 2012 წლის მაჩვენებელთან შედა-

რებით, როდესაც მიგრაციული სალდო-21,5 ათასი ადამიანი იყო, 2014 წლის განმავლობაში  

სტატისტიკაზე დაყრდნობით, საქართველოში 82 000-ზე მეტი ადამიანი დაბრუნდა  და მიგრა13
-

ციული სალდო-6 5 ათასს უდრის.  
14,

2.  მიგრაციის საკანონმდებლო მოწესრიგება  ეროვნულ დონეზე

სახელმწიფომ არალეგალური მიგრაციის პრევენციის საქმეში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა, 

განსაკუთრებული ყურადღება საზოგადოების ინფორმირებას დაეთმო იმ საფრთხეებისა და 

რისკების შესახებ, რაც არალეგალურ მიგრაციას ახლავს თან. რაც შეეხება ცირკულარულ მიგრა-

ციას, იგი კანონიერ მიგრაციას გულისხმობს საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს  

შორის.  
15

სახელმწიფოს მიზანს მიგრაციის პროცესის მოქალაქეებისა და საერთაშორისო საზოგადოების  

ინტერესების შესაბამისად წარმართვა წარმოადგენს. ამ კუთხით კი აუცილებელია მოხდეს 

მიგრაციის დადებითი ეფექტის გამოყენება ქვეყნის განვითარებისთვის, ასევე, აუცილებელია 

საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქის რეინტეგრაციაც.  16

2014 წლის 5 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი „უცხოელთა და მოქალა-

ქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, რომელიც ასევე მიგრაციის 

საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა   და, შესაბამისად, ძალადაკარგუ-
17

ლად გამოცხადდა 2005 წლის 27 დეკემბერს მიღებული ამავე დასახელების კანონი. ახალი 

კანონით ახალი მიდგომები დაინერგა საქართველოს ვიზებისა და ბინადრობის ნებართვების 

გაცემასთან დაკავშირებით, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მალევე ცხადი გახდა, ახალი კანონის 

მიდგომა უცხოელთა უმრავლესობისათვის მოუხერხებელი აღმოჩნდა და პრაქტიკაშიც მრავალი 

პრობლემა წარმოქმნა. მაგალითად, ახლად ამოქმედებული კანონით შეუძლებელი იყო საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე საიმიგრაციო ვიზის მიღება ან გაგრძელება, ასევე, ბინადრობის ნებართვის 

მისაღებად საჭირო იყო საიმიგრაციო ვიზის წარდგენა, რომელიც უცხოელს საქართველოს 

ფარგლებს გარეთ უნდა მიეღო. რა თქმა უნდა, ასეთი რეგულაციები პრობლემებს უქმნიდა იმ 

უცხოელებს, რომლებიც უკვე იმყოფებოდნენ საქართველოში და ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის 

გაგრძელება საქართველოდან გასვლის გარეშე ვერ ხერხდებოდა. უცხოელი იძულებული 

ხდებოდა დაეტოვებინა საქართველოს ტერიტორია საქართველოს ვიზის და შემდგომ კი ბინად-

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოს მიერ შედგენილი - მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი 

ლექსიკონი.
11<http://goo.gl/OUeRPl>, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა, [12,12,2015]
12<http://goo.gl/7q16fl> [13,12,2015].
13The State of Migration in Georgia Report developed in the framework of the EU-funded Enhancing Georgia's Migration 

Management (ENIGMMA) project, vienna, 2015, გვ.23
14საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემები, <http://goo.gl/GkDxiw>[13,12,2015]. 
15პ. კაზმიერკევიჩი, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ცირკულარული მიგრაციის სქემების განვითარების 

შესაძლებლობა, 2013, გვ.1
16<http://goo.gl/7q16fl>, [14,12,2015].
17საქართველოს კანონი „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ.“
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რობის ნებართვის მისაღებად. 

2014 წლის 14 ნოემბერს N2788-Iს კანონით  ცვლილება შევიდა „უცხოელთა და მოქალაქეობის 
18

1
არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ კანონში, მე-6 მუხლს დაემატა 1 -ლი 

პუნქტი, რითაც აღნიშნული კანონი დაიხვეწა. გარდა ამისა, 2015 წლის აპრილში, საქართველოს 

პარლამენტმა მიიღო კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“,  აღნიშნული ამ კუთხით ძალზე 
19

 

მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იქამდე მსგავსი რამ არ არსებობდა და, შესაბამისად, საკითხთან 

დაკავშირებით საკანონმდებლო მოწესრიგება მწირი იყო. ასევე, აღსანიშნავია, საქართველოში   

ჩატარებული ღონისძიებები ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისითაც, ვინაიდან 

ხშირია შემთხვევა, როდესაც საქართველოს სხვა ქვეყანაში ემიგრირებული მოქალაქეები 

ტრეფიკინგისა და შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლნი ხდებიან.

2003 წელს საქართველოს კანონმდელობაში ტრეფიკინგი პირველად განისაზღვრა, როგორც  

დამოუკიდებელი დანაშაულებრივი ქმედება. 2006 წლის აპრილში საქართველოს პარლამენტმა 

მიიღო კანონი „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“,  რომელიც 20

დანაშაულის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივ საფუძველს წარ-

მოადგენს. გარდა ამისა, საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია „ტრანსნაციონალური ორგა-

ნიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ გაეროს კონვენციის ოქმი“ და „ევროპის საბჭოს კონვენცია 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.“  კანონმდებლობა კრძა-21

ლავს ტრეფიკინგის ნებისმიერ ფორმას და ამ ქმედების ჩამდენთათვის სასჯელად 7-დან 20 წლამ-

დე თავისუფლების აღკვეთას ადგენს. 2007 წლის მაისში ტრეფიკინგის მსხვერპლის მომსახურე-

ბით სარგებლობის კრიმინალიზაციით კიდევ ერთი საკანონმდებლო ნაბიჯი გადაიდგა ამ დანაშა-

ულთან ბრძოლის მიმართულებით.  ტრეფიკინგთან ეფექტური ბრძოლის მიზნით, საქართვე-
22

ლოს პრეზიდენტის 2006 წლის 1 სექტემბრის №534 ბრძანებულებით ინსტიტუციურ დონეზე 

შეიქმნა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმა-

ხორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო,  რაც ასევე მეტად მნიშვნელოვანი  
23

და წინგადადგმული ნაბიჯია. დღეისათვის, ადამიანით  ვაჭრობასთან  (ტრეფიკინგთან)  ბრძო-

ლა,  როგორც  ქვეყნის  შიგნით,  ისე საერთაშორისო  თანამეგობრობასთან  ერთად  საქართველოს  

ფარგლებს  გარეთ,  ქვეყნის  ერთ-ერთი  პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  საქართველოში  აქ-

ტიურად  ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს ტრეფიკინგის თა-

ვიდან აცილებასა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობას, ამ დანაშაულის ეფექტურ გამოძიე-

ბას, სისხლისსამართლებრივ დევნას, მსხვერპლთა და დაზარალებულთათვის ეფექტიანი დახმა-

რების აღმოჩენას, მათ საფუძვლიან რეაბილიტაციასა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციას.
24      

საქართველოში უკანასკნელი წლების განმავლობაში, მიგრაციის პოლიტიკის მოწესრიგების 

თვალსაზრისით, პოზიტიური ძვრები ნამდვილად შეინიშნება. ევროკავშირთან და სხვა ევრო-

პულ სტრუქტურებთან დაახლოებამ დღის წესრიგში დააყენა შიდა და გარე მიგრაციის პოლი-

ტიკის განვითარების აუცილებლობა. ამას გარდა, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის 

წევრობამ ახალი ვალდებულებები წარმოშვა მიგრაციის დარეგულირების მიმართულებით. 

შესაბამისად, მიგრაცია და მიგრაციული პროცესების მართვა საქართველოს შიდა და საგარეო 

პოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად იქცა, რაც ნამდვილად მისასალმებელია, 

ვინაიდან მიგრაციის პოლიტიკის სწორი დაგეგმვა და მისი მართვის ეფექტიანობის მუდმივი 

18<https://goo.gl/u9CYUu>, [16,12,2015] 
19საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“
20საქართველოს კანონი „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“
21<http://goo.gl/WPRd0H>, [16,12,2015]
22<http://goo.gl/pXFK2e>, [16,12,2015]
23<http://goo.gl/PagMNQ>, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო 

გეგმის შესრულების პერიოდული ანგარიში.
24იქვე.
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გაუმჯობესება საქართველოზე ნამდვილად დადებითად აისახება და ევროინტეგრაციის კუთ-

ხითაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარ-

ტივებასთან ერთად დღის წესრიგში დგება საქართველოში არალეგალური მიგრაციის აღკვეთა 

და, ზოგადად, საიმიგრაციო პოლიტიკის მოწესრიგება. ასოცირების ხელშეკრულების პრეამბუ-

ლაში ხაზგასმულია უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის აუცილებლობა, ხოლო მე-16 

მუხლი კი საქართველოს მთავრობას ახსენებს მის ვალდებულებას, უზრუნველყოს „საქართვე-

ლოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმების 

სრული იმპლემენტაცია“.

3. მიგრაცია - მსოფლიო პოლიტიკა და არსებული რეალობა   

გლობალიზებად მსოფლიოში მოსახლეობის ტერიტორიული მოძრაობის ინტენსიურობა განუხ-

რელად მატულობს. როგორც აღინიშნა, ეკონომიკური და სოციალურ-პოლიტიკური შედეგებით 

მიგრაცია უმწვავეს მსოფლიო პრობლემად იქცა. შესაბამისად, მისი საკანონმდებლო მოწესრიგება 

აუცილებელი გახდა, რაც, თავის მხრივ, მიგრაციული პოლიტიკის შემუშავებასა და გატარებას 

მოითხოვს. ეს კი შეუძლებელია მიგრაციის პროცესის ღრმად შესწავლის, მისი კანონზომიერე-

ბებისა და თავისებურებების გამოვლენის გარეშე.
25

თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო იზრდება იძულებით გადასახლებულთა რიცხვიც, ამ 

პროცესის აქტუალურობის გასაცნობიერებლად უპრიანი იქნება რამდენიმე ფაქტის მოხმობა. 

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) მონაცემების მიხედვით, დღეს მსოფ-

ლიოში იძულებით გადასახლებულია 44 მილიონი ადამიანი, რომელთაგან 15,4 მილიონი ლტოლ-

ვილია, ხოლო 27,5 მილიონი – იძულებით გადაადგილებული პირი, ანუ ისინი, ვინც ქვეყნის 

ფარგლებში გადასხლდნენ, ამის გარდა, აღსანიშნავია, რომ თავშესაფრის მაძიებელია 800 ათასი  

ადამიანი, რომლებიც  მიმღებ ქვეყანაში ცხოვრებისა და მუშაობის უფლების მოპოვებას ელიან. 

აღნიშნული სტატისტიკის მიღმაა 12 მილიონი ადამიანი, რომელთაც არც ერთი ქვეყნის მოქალა        -

ქეობა არ აქვთ.26

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საინტერესოა მიმღებ ქვეყანათა პოლიტიკა მიგრაციის 

კუთხით, აღსანიშნავია, რომ ბევრ მიმღებ ქვეყანაში იმიგრაციის ნორმატიულ-სამართლებრივი 

ბაზა წარმოდგენილია უამრავი კანონით და კანონქვემდებარე აქტით. იმიგრაციის კანონ-

მდებლობის ძირითადი მიმართულებებია: პროფესიული კვალიფიკაცია, დადგენილია მკაცრი 

მოთხოვნები განათლების დონესა და სპეციალობის მიხედვით სამუშაო სტაჟზე. შეიძლება საჭირო 

გახდეს სარეკომენდაციო წერილიც, ასევე, შესაძლებელია კერძო ხასიათის შეზღუდვები – 

მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობა მკაცრ მოთხოვნებს უყენებს იმიგრანტების ჯანმრთელობას, რის 

გამოც ისინი ვალდებულნი არიან ჯანმრთელობის ცნობა წარმოადგინონ, რომელსაც მიმღები 

ქვეყნის საკონსულო ამტკიცებს, ან გაიარონ სამედიცინო შემოწმება. იმიგრანტების ასაკობრივი 

ცენზი კანონმდებლობით მტკიცდება, იმისდა მიხედვით, თუ წარმოების რომელ დარგში უნდა 

იმუშაოს მან.  27

იძულებითი მიგრაციის მიზეზები მრავალფეროვანია და მათგან აღსანიშნავია ბუნებრივ-კატას-

ტროფული მოვლენები, ანთროპოგენული ხასიათის კატასტროფები, ასევე, ომი, კონფლიქტები, 

ეკონომიკური განვითარება, მძიმე სოციალური პირობები და შიმშილობა. შესაბამისად, შეიძლება 

დასახელდეს ლტოლვილთა გამცემი და მიმღები ქვეყნები, ლტოლვილთა გამცემ 10 ქვეყანა 

„ლიდერს“ შორის არის: ავღანეთი, ერაყი, სომალი, სუდანი, კონგოს დემოკრატიული რესპუბ-

25ე. ლეკიაშვილი, მიგრაციული პროცესები თანამედროვე გლობალიზებად  მსოფლიოში, თბილისი, 2005, გვ. 6
26<http://goo.gl/8LTJms>,[18,12,2015]
27ე. ლეკიაშვილი, მიგრაციული პროცესები თანამედროვე გლობალიზებად  მსოფლიოში, თბილისი, 2005, გვ. 8
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ლიკა, კოლუმბია, ვიეტნამი, მიანმა, ბურუნდი, პალესტინა, ხოლო ლტოლვილთა მიმღებ ქვეყნებს 

შორის: პაკისტანი, სირია, ირანი, გერმანია, იორდანია, აშშ, კენია, ჩადი, ჩინეთი და ტანზანია.28

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მიგრაციის კუთხით მსოფლიო პოლიტიკა და, შესაბამისად, ზოგი-

ერთი ქვეყნის (იგულისხმება განვითარებული ქვეყნები) კანონმდებლობის მოთხოვნები ძალიან 

სერიოზულია იმიგრანტების პოლიტიკური და სოციალური ორიენტაციის მიმართ. კანონმდებ-

ლობით ხშირად აკრძალულია ქვეყანაში ადრე ნასამართლევი პირების, ტერორისტული და 

ფაშისტური ორგანიზაციების წევრების მიღება, რაოდენობრივი კვოტირების მიხედვით მრავალ 

ქვეყანაში იმიგრანტების მიღების მაქსიმალურ რაოდენობას აწესებენ. ქვეყანაში უკანონო შეღწევა 

დანაშაულად მიიჩნევა და, აღმოჩენის შემთხვევაში, დეპორტაცია ფულადი ჯარიმა ან თავისუფ-

ლების აღკვეთა დგინდება.  
29

აღსანიშნავია ასევე, სამშობლოში დაბრუნების სტიმულირების მიზნით ზოგიერთი ქვეყნის 

სამთავრობო პოლიტიკის შედეგად (მაგალითად, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია) განიხილავენ 

იმიგრანტების პროფესიული განათლების პროგრამებს, რომლის საფუძველზეც განვითარებულ 

ქვეყნებში განათლების მიღებით იმიგრანტებს უჩნდებათ სამშობლოში დაბრუნებისა და იქ 

მაღალანაზღაურებადი სამუშაოს მიღების სურვილი, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან 

განვითარებადი ქვეყნებიდან მოსახლეობის ასე გადინება იწვევს დემოგრაფიულ და სხვა მნიშვნე-

ლოვან პრობლემებს. ქვემოთ უფრო დეტალურად იქნება განხილული შრომითი მიგრაციის 

გამომწვევი მიზეზები და თანმდევი პრობლემები, ვინაიდან აღნიშნული საკითხი თანამედროვე 

მსოფლიოსთვის, იძულებით მიგრაციასთან ერთად, მწვავე პრობლემას წარმოადგენს.

4.  მიგრაციის სახეები და გამომწვევი მიზეზები 

მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები, როგორც შესავალშივე აღინიშნა, შეიძლება იყოს, როგორც 

პოლიტიკური (მათ შორის, ომი, ეთნიკური წმენდა და გენოციდი), ისე რელიგიური, სოციალურ-

კულტურული, ბუნებრივ-ეკოლოგიური და სხვა, ხოლო განხორციელების ფორმის მიხედვით 

გამოყოფენ: ნებაყოფლობითსა და იძულებითს, დროის თვალსაზრისით კი, მუდმივსა და დროე-

ბით მიგრაციას.

თანამედროვე მსოფლიოში მომეტებული ბუნებრივი კატასტროფების (წყალდიდობა, ვულკანი, 

მეწყერი, მიწისძვრა და ა.შ.) გამო იძულებით გადაადგილებულთა რიცხვი სულ უფრო იმატებს. 

ასეთ შემთხვევებში ძნელია დაადგინო მკაფიო საზღვრები, რადგან, მაგალითად, იაპონიის მიწის-

ძვრას ცუნამი მოჰყვა, რამაც თავის მხრივ, ფუკუშიმას სადგურში ბირთვული ავარია გამოიწვია. 

ბუნებრივ-კატასტროფული მოვლენების შედეგად დაზარალებულებს ხშირად ეკომიგრანტებად 

მოიხსენიებენ.  ცნობილია, რომ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედე-30

გად საცხოვრებელი ადგილი 375000-მდე ადამიანმა მიატოვა,  რელიგიური შუღლისა თუ შეხე-
31

დულებების ფონზე, მიგრაციის სტატისტიკა  კიდევ უფრო იმატებს. 

პოსტსაბჭოთა პერიოდში განვითარებული მრავალმხრივი კრიზისის შედეგად ცხოვრების დონის 

კატასტროფულმა დაცემამ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი აიძულა, ფიზიკური გადარ-

ჩენისთვის გამოსავალი საზღვარგარეთ დასაქმებაში ეძებნა. სამწუხაროდ, ეს დღესაც გრძელდება. 

ვერა და ვერ  შემცირდა მისი ინტენსიურობა, ვერ მიიღო ხელსაყრელი და ლეგალური ფორმა. 

შრომითი მიგრაცია – ეს არის პროცესი, რომელიც მეტად უარყოფითად აისახება ქვეყნის მდგო-

მარეობაზე. გაეროს შეფასებით, თუ არსებული დემოგრაფიული ტენდენციები გაგრძელდა, 2000-

28<http://goo.gl/8LTJms>,[18,12,2015]
29ლეკიაშვილი ე., მიგრაციული პროცესები თანამედროვე გლობალიზებად  მსოფლიოში, თბილისი, 2005, გვ. 9
30<http://goo.gl/8LTJms>,[18,12,2015].
31<http://goo.gl/OUeRPl>,[18,12,2015].
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2050 წწ. საქართველოს მოსახლეობა 2 მლნ-ით შემცირდება, რაც ამჟამინდელი მოსახლეობის 

თითქმის 40%-ს შეადგენს.

სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, მაგალითისთვის, 

თურქეთსა და საბერძნეთში წამსვლელების ძირითადი მიზანი, რესპონდენტთა 90%-სთვის 

ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. თუმცა, ამავდროულად, გამოკითხულთა მხოლოდ 

16% ამბობს, რომ უცხოეთში წასული ოჯახის წევრი მატერიალურად ეხმარება საკუთარ ოჯახს.32

ამგვარმა მიგრაციულმა პროცესებმა ნეგატიური ზეგავლენა იქონია საქართველოს განვითარება-

ზეც, ვინაიდან წამოიჭრა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა დემოგრაფიული მდგომარეობის დამ-

ძიმება, კვალიფიციური კადრების გადინება და ინტელექტუალური პოტენციალის გაფლანგვა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, უპრიანი იქნება, მიგრაციის ყველაზე მწვავე სახეების გან-

ხილვა, რომელიც როგორც საქართველოსთვის, ასევე, მსოფლიოს სხვა განვითარებადი ქვეყნების 

აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს, ამ კუთხით საინტერესოა შრომითი მიგრაციის, არალე-

გალური მიგრაციისა და მისი თანმდევი რისკების განხილვა და შეფასება.

4.1.  შრომითი მიგრაცია 

შრომითი მიგრაცია ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში დასაქმების მიზნით ხალხთა გადადგილე-

ბას ნიშნავს. დღეს დაახლოებით 105 მილიონი ადამიანი მუშაობს საკუთარი სამშობლოს გარეთ.  
33

შრომითი მობილურობა გლობალიზაციისა და გლობალური ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი 

მახასიათებელი გახდა. შრომითი მიგრანტების შემოსავალმა 2011 წელს 440 მილიარდ დოლარს 

მიაღწია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 350 მილიარდ დოლარზე მეტი თანხა ფულადი გზავ-

ნილების სახით გადაირიცხა განვითარებად ქვეყნებში.
34

განვითარებულ ქვეყნებში მიგრანტთა რაოდენობის ზრდა დიდი შვებაა, ვინაიდან ძირითადად, 

ასეთი ქვეყნები მუშახელის ნაკლებობას განიცდიან. მიგრანტების რაოდენობის ზრდა განვითა-

რებული ქვეყნების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, პენსიონერთა 

იმედებსაც ასაზრდოებს. მეორე მხრივ, განვითარებად ქვეყნებში მიგრანტები ოჯახის წევრე-

ბისთვის, როგორც წესი, შემოსავლის წყაროს წარმოადგენენ.  შრომითი ემიგრაციის არსებული 35

კვლევები საქართველოში ძირითად ყურადღებას ამახვილებენ ემიგრანტთა რაოდენობის გამო-

თვლაზე, ემიგრაციის მიმართულებებზე, ემიგრანტების დასაქმების სფეროებზე საზღვარგარეთ 

და მათ მიერ გამოგზავნილი ფულადი დახმარების ოდენობაზე, მაგრამ უყურადღებოდ ტოვებენ 

ქართველი ემიგრანტების ემიგრაციული ქსელების ფუქნციონირების შესწავლას.36

აღსანიშნავია, რომ შრომითი მიგრაცია ის პრობლემაა, რომელიც საქართველოს გასული საუკუნის 

90-იან წლებში მოპოვებული დამოუკიდებლობის პირველივე წლებიდან თან სდევს. აღნიშნული 

წლების საყოველთაო კრიზისმა მოიცვა პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა და ა.შ., რამაც რადიკა-

ლურად შეცვალა ქვეყნის მოსახლეობის ტერიტორიული მობილობა, მყისიერად გაიზარდა 

შრომითი ემიგრაციის, საშოვარზე წასვლის მასშტაბები. ეკონომიკური კოლაფსის პირობებში 

შრომითი ემიგრაცია საქართველოს მოსახლეობის ფიზიკური არსებობის შენარჩუნების ერთ-

32ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს, საბაზისო კვლევის ანგარიში.
33საუბარია 2014 წლის მონაცემებზე კვლევაში - შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები 

(შედარებითი მიმოხილვა), გამომცემლობა „ფაუნტეინ ჯორჯია“, თბილისი, 2014, გვ. 2
34იქვე:
35< http://goo.gl/Zt692m>, [17,12,2015].
36რ. გაჩეჩილაძე, მოსახლეობის მიგრაცია საქართველოში და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები, თბილისი, 

1997. ასევე, გუგუშვილი თ., საქართველოს გარე მიგრაციულ-დემოგრაფიული პრობლემები,თბილისი, 1998.
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ერთი გზა გახდა.  ცნობილია, რომ შრომითი მიგრაციის ძირითადი მიზეზი უმუშევრობაა, რაც 37

დღემდე სოციალურად ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება საქართველოში. უმუშევრობა 

განსაკუთრებით მწვავედ რეცესიის დროს ვლინდება, ანუ მაშინ, როდესაც მთლიანი შიდა პრო-

დუქტი იკლებს, სამწუხაროდ, რეცესიის ტიპის მოკლევადიანი ეკონომიკური რყევა საქართვე-

ლოსთვის გრძელვადიან მოვლენად იქცა.38

შრომითი მიგრაცია მხოლოდ საქართველოსთვის არ წარმოადგენდა პრობლემას, იგი არც მსოფ-

ლიოსთვისაა უცხო, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, შრომითი მიგრაცია ინტენსიურად განვი-

თარდა და თავისი სოციალური შედეგებით მეცნიერთა და მთელი მსოფლიოს საზოგადოების 

ყურადღება მიიპყრო.39

აღსანიშნავია, რომ „1980-იან წლებში მსოფლიო კაპიტალისტურ მეურნეობაში უკვე 21 მლნ. შრო-

მითი იმიგრანტი ითვლებოდა. 1996 წლისათვის ევროპის ქვეყნებში 21,2 მლნ. ემიგრანტიდან დი-

დი ნაწილი შრომითი იმიგრანტია, მათ შორის, გერმანიაში ცხოვრობს 7 მლნ. (მოსახლეობის 8 5%), ,

იტალიაში – 1 მლნ. (1 8%), ლუქსემბურგში – 0 127 მლნ. (31 1%), ავსტრიაში – 0 7 მლნ. (8 6%), , , , ,

ბელგიაში – 0 92 მლნ.“ (9 1%).40
, ,

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია შრომით მიგრაციასთან დაკავშირებით, ორ ძირითად 

ასპექტს ემყარება: ა) შრომითი მიგრანტი დაცული უნდა იყოს; ბ) როგორც წარმოშობის, ასევე 

დანიშნულების ქვეყნისთვის შრომითი მიგრაციის ეფექტურობა და სარგებლიანობა მაქსიმა-

ლური ოპტიმალურობით უნდა ხასიათდებოდეს.  საქართველოს რატიფიცირებული აქვს 41

„ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული),“ რომლის დებულებები შრომით მიგრაციასთან 

დაკავშირებით, ქვეყნისთვის აღსასრულებლად სავალდებულოა. საქართველოს რატიფიცირე-

ბული აქვს, აგრეთვე, სხვა კონვენციებიც, რომლებიც გარკვეულწილად ეხება შრომითი მიგრაციის 

სფეროს: შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 181-ე კონვენცია „დასაქმების კერძო სააგენტო-

ების შესახებ“; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 88-ე კონვენცია „დასაქმების სამსახურის 

ორგანიზების შესახებ“; „შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ“ საერთაშო-

რისო კონვენცია.  დღეს, არ არსებობს საერთაშორისო მიგრაციის ისეთი თეორია, რომელიც 42

მოიცავდა მიგრაციის შესწავლასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მიდგომასა და პერსპექტივებს. 

უფრო მეტიც, არსებული თეორიები „შეიქმნა უმთავრესად ერთმანეთისგან იზოლაციაში“ და 

„ზოგჯერ გაყოფილია დისციპლინებს შორის არსებული საზღვრებით“.43

საერთაშორისო შრომით მიგრაციას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები. 

დადებით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ემიგრაციის შედეგად ემიგრანტების მშობლიურ 

ქვეყნებში მცირდება უმუშევრობის დონე, ხოლო მიმღებ ქვეყანაში ხდება მუშახელზე არსებული 

მოთხოვნის დაკმაყოფილება; ემიგრანტები ფინანსურ დახმარებებს უწევენ სამშობლოში დარჩე-

ნილ ოჯახებს, ფულს აბანდებენ ადგილობრივ წარმოებაში/ეკონომიკაში, რითაც ხელს უწყობენ 

ეკონომიკის განვითარებას. უარყოფითი მხარეები კი იმაში მდგომარეობს, რომ ემიგრაციის დროს 

ადგილი აქვს ე.წ. „ტვინების გადინების“ პროცესს, როდესაც ქვეყანას ტოვებენ ყველაზე მოტივი-

რებული, განათლებული, შრომას მოწყურებული ადამიანები, რაც, თავისთავად, უარყოფით 

გავლენას ახდენს ქვეყნის განვითარებაზე. ამასთან, საზღვარგარეთ წასული შრომითი ემიგრან-

37ნ. ჭელიძე, საქართველოს მოსახლეობის შრომითი ემიგრაცია, თბილისი, 2000, გვ. 4
 38< http://goo.gl/aUJMWV>, [17,12,2015].
39ნ. ჭელიძე, საქართველოს მოსახლეობის შრომითი ემიგრაცია, თბილისი, 2000, გვ. 4 
40იქვე: გვ. 7
41Minimum Age Convention, 1973, (No. 138).
42მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები (შედარებითი მიმოხილვა), გამომცემლობა „ფაუნტეინ ჯორ-

ჯია“, თბილისი, 2014, გვ. 4
43D.S. Massey, “Theories of International Migration: A review and Appraisal”, in: Population and Development Review 19(3) 

(1993): pp. 431-466, p. 432
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ტების პირველი თაობა, როგორც წესი, ძნელად ახერხებს თავისი განათლების შესაფერისი სამუ-

შაოს პოვნას და იძულებულია არაკვალიფიციური შრომით დაკმაყოფილდეს. დღეს, საქართვე-

ლოდან შრომით ემიგრაციას უაღრესად მნიშნველოვანი ეკონომიკური და სოციალური როლი 

აქვს. ერთი მხრივ, შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილის სხვა ქვეყნებში გადინების 

შედეგად საქართველოში მცირდება უმუშევართა რაოდენობა, მეორე მხრივ, ფინანსური დახმა-

რება, რასაც ემიგრანტები უგზავნიან საქართველოში დარჩენილ ოჯახებს, რეალურად აუმჯობე-

სებს საქართველოს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილის ცხოვრების დონეს.44

აღსანიშნავია, რომ მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა 2009 

წელს ანგარიში გამოაქვეყნა თემაზე - „შრომითი მიგრაცია საქართველოდან და ორმხრივი შრო-

მითი ხელშეკრულებები: პერსპექტივები და საჭიროებები“, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართვე -

ლოდან შრომითი მიგრაციის უდიდესი ნაწილი არალეგალურია.  აღსანიშნია ის ფაქტიც, 45

კვლევის პერიოდში გამოკითხული მამაკაცების 20%-მა თქვა, რომ ოჯახის წევრი,  რომელიც სხვა 

ქვეყანაშია სამუშაოდ წასული, მისი მეუღლეა. ქალების შემთხვევაში ეს  მაჩვენებელი - 13 5%-ს არ ,

აღემატება. ეს მონაცემი იძლევა ვარაუდის საფუძველს, რომ  ეკონომიკური აქტივობის ასაკის 

მქონე ოჯახებიდან მეუღლეებს შორის, ქალი უფრო მეტია შრომითი მიგრანტი, ვიდრე მამაკაცი.  46

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოსათვის მიმდინარე ეტაპზე და საშუალოვადიან 

პერსპექტივაში შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიას უნდა 

წარმოადგენდეს სამუშაო ძალის ემიგრაციის ლეგალიზაციის ხელშეწყობა, სახელმწიფოებრივი 

ინტერესებიდან გამომდინარე, მისი ეფექტიანობის ამაღლება, მაქსიმალური ზრუნვა ემიგრანტთა 

შრომითი და სოციალური უფლებების დასაცავად. საჭიროა, აგრეთვე, სახელმწიფოთაშორისი 

თანამშრომლობის სტიმულირება სამუშაო ძალის დროებითი დასაქმების სფეროში ურთიერთ-

სარგებლიანობისა და ადამიანური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების პრინციპების დაცვით, 

მით უფრო, რომ საქართველოს შრომითი რესურსების ინტელექტუალური პოტენციალი, შესაძ-

ლოა, საინტერესო აღმოჩნდეს ბევრი უცხო ქვეყნის შრომის ბაზრისათვის.47

4.2.  არალეგალური მიგრაცია და  მასთან დაკავშირებული პრობლემები 

არალეგალური მიგრაციის ორი ძირითადი გზა არსებობს: ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) და 

ადამიანის საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანა. მიგრანტთა თანხმობით საზღვრის უკანონოდ 

გადალახვისას კრიმინალური დაჯგუფებები გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ უზრუნველ-

ყოფენ ადამიანების იმ ქვეყანაში გადაყვანას, რომლის მოქალაქეები არ არიან და ლეგალურად 

შესვლისთვისაც საჭირო დოკუმენტები არ გააჩნიათ, თუმცა უცხო ქვეყანაში არალეგალური 

სტატუსის გამო მიგრანტები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი იმ ადამიანებზე, რომელთაც 

საზღვარზე უკანონოდ გადაიყვანეს. კრიმინალური დაჯგუფებები ხშირად ბოროტად სარგებ-

ლობენ ამით და წლების განმავლობაში აიძულებენ ასეთ მიგრანტებს, ანაზღაურების გარეშე 

იმუშაონ და ასე დაფარონ მათი მგზავრობისთვის გაწეული ხარჯი.
48

რაც შეეხება ტრეფიკინგს, 21-ე საუკუნის მსოფლიოსთვის, შესაბამისად, საქართველოსთვისაც 

ადამიანით ვაჭრობით (ტრეფიკინგით) გამოწვეულმა პრობლემამ მეტისმეტად საშიში სახე 

მიიღო, ვინაიდან გაიზარდა მისი ტემპი და გავრცელების მასშტაბი. ყოველ წელიწადს ტრე-

ფიკინგის მსხვერპლთა რაოდენობა მატულობს, მსოფლიო მასშტაბით ყოველი ცალკე აღებული 

44Labor Migration from Georgia. (IOM, Tbilisi 2003), p. 62
45<http://goo.gl/9YIiza> [18,12,2015]
46ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს, საბაზისო კვლევის ანგარიში.
47მ. გოცირიძე, შრომითი მიგრაციის რეგულირების სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოში, მიგრაციული პრო-

ცესები პოსტსაბჭოთა საქართველოში, თბილისი, 2003, გვ. 88
48<http://goo.gl/6maE0z>, [18,12,2015].
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დროის ერთეულისთვის 2 5 მილიონ ადამიანს შეადგენს.  ეს ადამიანის მონობის თანამედროვე 49
,

ფორმას წარმოადგენს, ვინაიდან ადამიანებს ითრევენ მოტყუების, ძალადობის, მუქარის ან  იძუ-

ლების სხვა ფორმით. ტრეფიკინგისას ადამიანებს ეზღუდებათ დამოუკიდებლობა, თავისუ-

ფალი გადაადგილებისა და არჩევანის უფლება, ისინი ხდებიან ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური, 

ან/და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი.50

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2009-2010 წლების სამოქმედო გეგმის 

მე-3 ამოცანის მე-10 მიზნის 10,1 საქმიანობის შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია "World Vision International"-ის საქართველოს 

წარმომადგენლობას შორის 2009 წლის 7 აგვისტოს ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმს, რომლის თანახმად, შეთანხმება იქნა მიღწეული – „ტრეფიკინგის მსხვერპლი 

ბავშვების უფლებების დაცვა საქართველოში“ – პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობის 

თაობაზე.51

თანამედროვე მსოფლიოში დაახლოებით 12,3 მილიონი ადამიანი განიცდის იძულებით შრომით 

ექსპლუატაციას ანუ ისინი არანებაყოფლობით ასრულებენ სამუშაოს სასჯელის შიშის ქვეშ. ამ 

პირობებში ადამიანის ჩაყენების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გზა კი XXI საუკუნის 

მონათვაჭრობად აღიარებული ტრეფიკინგია, თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ მისი მასშტაბები ჯერ 

კიდევ არაა სათანადოდ შეფასებული. მიიჩნევა, რომ ყოველწლიურად ამ დანაშაულის მსხვერპლი 

4 მილიონი ადამიანი ხდება. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით კი დროის 

ნებისმიერ მომენტში სულ ცოტა 2,5 მილიონი ადამიანია ტრეფიკირებული. ინდუსტრიალიზე-

ბულ, გარდამავალი ეკონომიკის, ასევე ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში 

იძულებით შრომით ექსპლუატაციის შემთხვევების 75% ტრეფიკინგის შედეგია. მსხვერპლთა 

დიდი ნაწილი (43%) ტრეფიკირებულია კომერციული სქესობრივი ექპლუატაციის მიზნით, 

თუმცა მაღალია ეკონომიკური ექსპლუატაციის მიზნით ტრეფიკინგის მაჩვენებელიც (32%). 

დანარჩენი (25%) კი შერეული ან გაურკვეველი მიზნით ტრეფიკინგზე მოდის. აშშ-ს სახელმწიფო 

დეპარტამენტის ინფორმაციით, დაახლოებით 800 000 ადამიანის გადაყვანა ხდება ამ მიზნით 

სახელმწიფოთაშორის საზღვრებზე. აქედან დაახლოებით 80% ქალი და გოგონაა, 50% კი – 

არასრულწლოვანი ამ მონაცემებში არაა შეყვანილი ინფორმაცია შიდა გადაადგილების შესახებ.
52

5.  სამშობლოში დაბრუნებულ ემიგრანტთა რეინტეგრაცია და იმიგრანტთა ინტეგრაციის 

პროცესი 

საქართველოს დემოგრაფიული მდგომარეობის, სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის და 

შემდგომ წლებში მიგრაციის პროგნოზების გათვალისწინებით, ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორი-

ტეტია საქართველოს საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების დაბრუნების წახალისება და დაბრუ-

ნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. დღეს საქართველოში მოქმედი რეინტეგრა-

ციის სპეციალური პროგრამების დიდი ნაწილი მხოლოდ საზღვარგარეთ არალეგალურად მყოფი 

პირების საქართველოში დაბრუნებასა და მათ შემდგომ რეინტეგრაციაზეა ორიენტირებული. 

თუმცა, ქვეყნის განვითარებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ საქართველოს 

ლეგალურად მყოფი მოქალაქეების განათლების მიღების შემდეგ დაბრუნება და მათი რეინტეგ-

რაცია.53

საქართველოს მიგრაციიდან დაბრუნებული მოქალაქეების უმეტესობისათვის სამშობლოში 

49მ. ბაძაღუა,  ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) კრიმინოლოგიური დახასიათება, თბილისი, 2010, გვ. 3
50იქვე:
51< http://goo.gl/wSQD>, [20,12,2015].
52<http://goo.gl/pXFK2e> [20,12,2015]
53საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია, გვ. 39
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დამკვიდრება, მრავალწიანი განშორების შემდეგ, არც ისე მარტივი პროცესია, აღნიშნულს არც 

ქართული კანონმდებლობა აწესრიგებს, თუმცა არსებობს რამდენიმე საერთაშორისო ხელშეკრუ-

ლება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. 
54

სამშობლოში დაბრუნებულ ემიგრანტთა სოციალური რეინტეგრაციის მიზნით მიგრაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში საგანგებო პროგრამას ახორციელებს, როგორც 

ირკვევა, 2003 წლიდან დღემდე მათ 1 232 დაბრუნებულ მიგრანტს გაუწიეს სხვადასხვა ტიპის 

დახმარება, რაც ძირითადად მცირე ბიზნესის ხელშეწყობით გამოიხატება.  ხშირია შემთხვევაც, 
55

როცა მიგრანტები გარკვეული ფინანსური დანაზოგით ბრუნდებიან, ყიდულობენ უძრავ-მოძრავ 

ქონებას, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ სამუშაოდ კვლავ უკან, უცხოეთში ბრუნდებიან. 

მათ არგუმენტს წარმოადგენს ის, რომ სოციალური თვალსაზრისით, საქართველოში ბევრი 

არაფერი შეცვლილა და თავის სარჩენს იქ უფრო შოულობენ. ამგვარად, ნაკლებია იმ ადამიანთა 

რიცხვი, რომლებიც უცხოეთში, წარმატებული შრომითი მიგრაციიდან (შედარებით მაინც) 

დაბრუნების შემდეგ რჩებიან სამშობლოში.  
56

აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელთა 

რაოდენობა იზრდება. 2010-2015 წლებში 63,469 ბინადრობის ნებართვა გაიცა უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეებზე.  საქართველოს ყოფილი მოქალაქის საფუძვლით ყველაზე მეტი ბინადრობის 57

ნებართვა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს აქვთ მიღებული. ოჯახის გაერთიანების მიზნით 

ბინადრობის ნებართვის მიმღებთა შორის ლიდერობენ რუსეთის, თურქეთისა და უკრაინის 

მოქალაქეები. შრომითი საქმიანობის მიზნით ბინადრობის ნებართვის მიმღებთა შორის პირველ 

ადგილზე ჩინეთის მოქალაქეები არიან, თუმცა ასევე არიან თურქეთის, ინდოეთის, ირანისა და 

რუსეთის მოქალაქეებიც. სასწავლო მიზნით ბინადრობების მიმღებთა შორის ინდოეთიდან 

ჩამოსული იმიგრანტები ლიდერობენ, ასევე, შრი-ლანკის, ნიგერიის, თურქეთისა და ახლო 

აღმოსავლეთის ქვეყნების მოქალაქეებიც.  58

როგორც ზემოაღნიშნულიდან ჩანს, სამშობლოში დაბრუნებულ ემიგრანტთა  და მათი რიცხვი

მხარდაჭერა, ისევე, როგორც უცხოელთა ინტეგრაცია უფრო დაიხვეწა და ამ კუთხით მუშაობის 

მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან აშკარად შეიმჩნევა  პოზიტიური ცვლილებები, რასაც ადასტურებს 

2016-2020 წლის მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაც, სადაც მკაფიოდ არის დაფიქსირე-

ბული საქართველოს მთავრობისა და ამ საკითხებთან დაკავშირებული სამუშაო ჯგუფის 

პოზიცია, მაგალითად, რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია და სახელმწიფო უწყება უკვე 

ახორციელებს პროგრამებს დაბრუნებული მაღალკვალიფიციური მიგრანტების საჯარო სექ-

ტორში დასაქმების ხელშესაწყობად. ასევე, ფუნქციონირებს გერმანიის მთავრობის მიერ მხარდა-

ჭერილი პროექტი CIM, ჰოლანდიის მთავრობისა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

პროექტი - TRQN III და დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სტაჟირების 

პროგრამა.  ვფიქრობ, სწორად არის დასახული პრიორიტეტები, გამოკვეთილია პრობლემები და 
59

მათი გადაჭრის ეფექტიანი გზებიც, რაც ნამდვილად მისასალმებელია.

54EU-Georgia Mobility Partnership signed in 2009 is one of the key framework documents.  The latest development in this regard 

is the EU-Georgia agreement on readmission of persons  residing in the EU without authorisation. The agreement was signed in 

2010 and enacted in 2011 and aims to reduce illegal migration. იხ., The State of Migration in Georgia Report developed in the 

framework of the EU-funded Enhancing Georgia's Migration Management (ENIGMMA) project, Vienna, 2015, გვ. 34
55ზ. ჭითანავა, უმუშევრობა და შრომითი მიგრაცია, გვ. 8
56იქვე:
572015 წლის მონაცემები მოიცავს მხოლოდ 3 კვარტალის (იანვარი-სექტემბერი) მონაცემებს.
58საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია, გვ. 34.
59იქვე: გვ. 41
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დასკვნა 

მიგრაციის პროცესები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ 

განვითარებაზე, მის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე, იგი არა მხოლოდ საქართველოს, 

არამედ მსოფლიოს უმწვავესი პრობლემაა, მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები მრავალფეროვანია, 

შედეგები კი მეტად მტკივნეული, როგორც თავად მიგრანტთათვის, ასევე სახელმწიფოებისთვის.

დღეისათვის, საქართველო მიგრანტთა, როგორც წარმოშობის, ისე დანიშნულებისა და ტრან-

ზიტის ქვეყანაა. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პროცესების სამართლებრივ 

ჩარჩოებში მოქცევა და მისი ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთ 

მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
60

მომეტებული ბუნებრივი და ეკოლოგიური კატასტროფების, ომისა თუ კონფლიქტის, ასევე, 

პოლიტიკისა და ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო, მსოფლიოში დღითიდღე იმატებს 

სამშობლოდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვი. განვითარებადი ქვეყნებისთვის 

განსაკუთრებით მტკივნეულია შრომითი მიგრაციის საკითხი, რაც საქართველოს მაგალითზე, 

ალბათ, ყველაზე მკაფიოდ შეიძლება დავინახოთ. შესაბამისად, იზრდება არალეგალური მიგ-

რაციის სტატისტიკა და შემდეგ მისი თანმდევი პრობლემები, შრომითი ექსპლუატაციისა თუ 

ტრეფიკინგის სახით. 

დადებითად შეიძლება შეფასდეს საქართველოს მიდგომა სამშობლოში დაბრუნებულ ემიგ-

რანტთა რეინტეგრაციისა და იმიგრანტთა ინტეგრაციის პროცესის კუთხით, რაც 2016-2020 წლის 

მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში კარგად არის დაფიქსირებული და იმის იმედს 

იძლევა, რომ საქართველოში ამ მხრივ ვითარება ნამდვილად დადებითად შეიცვლება. მნიშვნე-

ლოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობის, გათვითცნობიერების საკითხიც და ამ კუთხითაც 

დადებითი ძვრები შეინიშნება, საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია ჰქონდეს ინფორმაცია ლეგა-

ლურ მიგრაციაზე, ამა თუ იმ ქვეყანაში შრომით მიგრაციაზე,  ასევე, არალეგალურ მიგრაციასა და 
61

იმ რისკებზე, რომელიც მას თან ახლავს.

ალბათ, ძალიან ძნელია 15 გვერდში იმ გლობალური პრობლემის ამოწურვა, რასაც მიგრაცია ჰქვია, 

თუმცა აღნიშნული ნაშრომი მიზნად ისახავს, როგორც მსოფლიოსთვის, ასევე, საქართველოსთ-

ვის მიგრაციით გამოწვეული მტკივნეული საკითხების განხილვასა და იმ გზების შეფასებას, 

რასაც ქვეყნები  აღნიშნულ პრობლემათა გადაჭრის მიზნით მიმართავენ.

რეკომენდაციის სახით, შეიძლება აღინიშნოს, რომ სასურველი იქნება ქართულ ენაზე უფრო მეტი 

ლიტერატურის (სახელმძღვანელოს, სტატიისა თუ კვლევის სახით) შექმნა და ამ კუთხით 

საზოგადოების უფრო მეტად ინფორმირება და  დაინტერესება, ვინაიდან  საქართველო იმ ახალი 

გამოწვევის წინაშე დგას, რასაც ევროინტეგრაცია ჰქვია და ამ მხრივ განვითარება ნამდვილად  

სასურველი და აუცილებელია.

60ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნო, თბილისი, 2015, გვ. 4
61მაგალითისთვის, შეგიძლიათ იხ., შრომითი მიგრაცია ბელგიაში, <http://goo.gl/7LuQWj>, [20,12,215]
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ირაკლი ბუთურიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ნუგზარ გრიგალაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ომბუდსმენის ინსტიტუტი, 

როგორც ადამიანის უფლებათა დავის მონიტორინგის მექანიზმები 

Ombudsman – Human Rights Protection and Monitoring Mechanism

Abstract

Protection of human rights is one of the main goals of internaiontal society. After World War II, not only 

national but international institutions were established to protect human rights. Accoridng to various 

international conventions several universal and regional institutions were created during last 70 eyars, in 

particular different commiittees and courts. As for the national institutions Public Deffenders' Office is one 

of the main important mechanisms along with national courts. 

rdThe 43  Article of Georgian Constitution refers to the Public Defenders' office, which is one of the most 

important bodies for protection of human rights and freedoms in domestic order. Existence of this 

institution is of a significant importance for developing democratic values and for protection of human 

rights. Despite the fact that the state itself creates the above-mentioned body, it protects interests of both, 

state and society equally. 

This article provides a detailed review of the positive and negative aspects of the Public Defender's Office. 

The authors have discussed not only the articles of constitution but also the regulations given in the law on 

Public defender of Georgia. 

შესავალი 

ომბუდსმენის ინსტიტუტის არსებობა ერთ-ერთ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ელემენტია 

დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის. იგი ზედამხედველობას უწევს საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას, ავლენს მათი დარღვე-

ვის ფაქტებს და, შესაბამისად, ხელს უწყობს დარღვეული  უფლებების აღდგენას. 

როგორც საქართველოს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული,  ომბუდსმენის ინსტიტუ-

ტის შექმნა, სახალხო დამცველის დანიშვნა, სახელმწიფოს სახელს უკავშირდება. 

საქართველოს სახალხო დამცველად აირჩევა საქართველოს მოქალაქე,  რომელსაც 5 წლის ვადით 

ირჩევს საქართველოს პარლამენტი სრული შემადგენლობის ხმების უმრავლესობით.  
1

თუმცა, მიუხედავად ამისა, იგი თანასწორად წარმოადგენს სახელმწიფოსა და სამოქალაქო 

საზოგადოების ინტერესებს, იცავს მათ კანონიერ უფლებებს, რამდენადაც წყვეტს სახელმწიფო და 

ინდივიდუალური ინტერესების მქონე დავებს. ომბუდსმენის კომპეტენციაში არ შედის მოქა-

1საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“, თავი 2, მუხლი 9.
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ლაქეთა ან სახელმწიფო ორგანოთა შორის დავების მოგვარება.  მაშასადამე, განიხილება არა 2

მოქალაქეთა ან სახელმწიფო ორგანოთა შორის შინაგანი დავები, არამედ, თავად სახელმწიფო და 

ინდივიდუალური ინტერესების მქონე დავები. 

ომბუდსმენის თანამდებობა, რომლის უპირველესი დანიშნულება ადამიანის უფლებების დაცვაა, 

კარგად მოერგო მსოფლიოს ქვეყნებში ხელისუფლების დანაწილების მოდელს დამოუკიდებელი 

ორგანოს სახით და შეავსო ის სივრცე, რაც სახელმწიფო ორგანოთა მხრიდან ადამიანის უფლებათა 

დაცვის მოქნილი მექანიზმით გამოიხატება.  სწორედ მსგავსი სიტუაცია გვაქვს საქართველოს 
3

შემთხვევაშიც. მართალია, ომბუდსმენის ინსტიტუტი ჩვენი ქვეყნისთვის სიახლეს წარმოადგენს, 

თუმცა, მიუხედავად ამისა, იგი დიდი პოპულარობით და სანდოობით სარგებლოს  საზოგადოე-

ბაში. ჯერ კიდევ 2017 წლის აპრილის თვის ანგარიშის მიხედვით სახალხო დამცველის აპარატში 

შემოსულ განცხადებასთან დაკავშირებით გაიგზავნა 1251 წერილობითი კორესპონდენცია, 3 

წინადადება და 5 რეკომენდაცია.  აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ მოსახლეობის 4

მხრიდან სახალხო დამცველის მიმართვიანობის მაღალი ხარისხი, რაც წინა წლების მონაცემებს 

თვალნათლივ აღემატება. აქვე, ვახსენებთ, რომ ამ უკანასკნელის მიზეზი, ერთი მხრივ, შეიძლება 

სახალხო დამცველისთვის მიმართვის გამარტივებულობა და ხელმისაწვდომობა იყოს. პირველი, 

განცხადება და საჩივარი არ იბეგრება სახელმწიფო გადასახადით და მეორე, საქართველოს 

სახალხო დამცველის მიერ დაინტერესებული პირისთვის გაწეული სამსახური უფასოა, რაზეც 

ხალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის მე-16 მუხლი მიუთითებს.5

ომბუდსმენებს არ აქვთ საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღებისა და აქტების გამოცემის უფლება, 

თუმცა აიძულებენ სახელმწიფო ორგანოებს, ადამიანის უფლებების დაცვასთან მიმართებით 

იყვნენ ფხიზლად.  სწორედ ამ სფეროს მოწესრიგების მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესით არის 

გამოწვეული ომბუდსმენის ინსტიტუტის ფართოდ გავრცელების ტენდენცია მთელ მსოფლიოში. 

ომბუდსმენის დამოუკიდებლობას განაპირობებს მისი კვალიფიკაცია, გამოცდილება, არჩევი-

სათვის დადგენილი კრიტერიუმები, მიუკერძოებლობა, საქმიანობის გარანტიები - ხელშეუხებ-

ლობა, ფინანსური დამოუკიდებლობა და სხვ.6

ომბუდსმენის დამოუკიდებლობისთვის აუცილებელია მისი სამსახურებრივი და ფინანსური 

დამოუკიდებლობა. იგი არ უნდა იყოს რაიმე ფორმით დამოკიდებული სხვა რომელიმე სახელმ-

წიფო ორგანოსა თუ კერძო პირთა ინტერესებზე.  ამასთან, საქართველოს სახალხო დამცველი არ 
7

შეიძლება იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი ან მონაწილეობდეს პოლიტიკურ საქმიანობაში.   
8

ესე იგი საქმე გვაქვს პოლიტიკურად ნეიტრალურ პიროვნებასთან, რაც სავსებით გამართლე-

ბულია.

1.  ისტორიული მიმოხილვა

1713 წელს შვედეთის მეფე კარლ XII-მ შექმნა ე.წ. ხალხის „წარმომადგენლის” თანამდებობა, 

რომელსაც მოგვიანებით „იუსტიციის კანცლერი” ეწოდა. დაახლოებით ერთი საუკუნის შემდეგ, 

ომბუდსმენის პირველი დამოუკიდებელი ინსტიტუცია იუსტიციის კანცლერის ინსტიტუტის 

2ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 41.
3იქვე: გვ. 41.
4www.ombudsman.ge (2017 წლის აპრილის თვის სტატისტიკური მონაცემები).
5საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”, თავი 3, მუხლი 16.
6ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 41.
7იქვე: გვ. 47.
8საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”, თავი 2, მუხლი 8.
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იდეური გავლენით 1809 წელს კვლავ შვედეთში დაარსდა. 

ანგლო-ამერიკული სამართლის ქვეყნებში ახალი ზელანდია იყო პირველი სახელმწიფო, რომელ-

მაც 1962 წელს ომბუდსმენის ინსტიტუცია შექმნა.9

მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან ომბუდსმენის ინსტიტუტი, ეტაპობრივად, სახელმწიფოთა 

უმრავლეს ნაწილში ვრცელდება.10

საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის გარკვეული ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ 1921 წლის 21 

თებერვლის კონსტიტუციაში აისახა ადამიანის უფლებების დაცვის საწყისი მექანიზმები. ეს იყო 

პირველი საკანონმდებლო აქტი, სადაც ფართოდ წარმოჩინდა პოლიტიკური უფლებებისა და 

თავისუფლებების სპექტრი. ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ 

მოქმედი პირველი საბჭოთა კონსტიტუცია მხოლოდ ფორმალურად აღიარებდა ადამიანის 

ზოგიერთ უფლებასა და თავისუფლებას. საბჭოთა საქართველოში, რა თქმა უნდა, არ არსებობდა 

ადამიანის უფლებათა დამცველი ინსტიტუტი.

მრავალი წლის შემდეგ, უკვე 1992 წელს, საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 

პრეზიდიუმმა მიიღო დადგენილება „საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნებათშორისი ურთი-

ერთობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სახელმწიფო კომიტეტის შექმნის შესახებ“. მაგრამ, 

ადამიანის უფლებების დაცვისთვის პრიორიტეტის მინიჭების გამო, ამ კომიტეტს სულ მალე 

შეეცვალა სახელი და დაერქვა „საქართველოს რესპუბლიკის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

ეროვნებათშორისი ურთიერთობის კომიტეტი“.

რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად, კომიტეტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 

იღებდა გადაწყვეტილებებს, შეიმუშავებდა დებულებებს, ინსტრუქციებს, მეთოდურ მითი-

თებებსა და სხვა ნორმატიულ აქტებს, რომელთა შესრულება სავალდებულო იყო საქართველოს 

რესპუბლიკის სამინისტროების, კომიტეტების, დეპარტამენტების, უწყებებისათვის, აგრეთვე სა-

წარმოებისა და ორგანიზაციებისათვის, მათი საკუთრებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის მიუხედავად. კომიტეტს უნდა ჰქონოდა საკუთარი დებულება. შეეძლო შეექმნა ტერიტო-

რიული ორგანოები და დაეარსებინა ფონდები.

შემდგომში სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება სწორედ ამ კომიტეტის ბაზაზე 

მოხდა და აპარატიც თავდაპირველად ძველი, გამოცდილი თანამშრომლებით დაკომპლექტდა. 

თუმცა, კომიტეტის უფლებამოსილებებთან შედარებით, დღეისათვის სახალხო დამცველის 

კომპეტენციის ფარგლები უფრო ფართოა.11

თანამედროვე გაგებით, ომბუდსმენის ინსტიტუცია საქართველოში, უპირველესად, 1995 წლის 24 

აგვისტოს კონსტიტუციით დამკვიდრდა.
12

2.  ომბუდსმენის ინსტიტუტის სამართლებრივი ბერკეტების შეფასება

ომბუდსმენის ინსტიტუციის უმთავრესი მახასიათებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან 

მისი დამოუკიდებლობაა. მიუხედავად საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან ორგანიზაციული 

სიახლოვისა, ომბუდსმენის ინსტიტუცია, კლასიკური გაგებით, არ განეკუთვნება ხელისუფლე-

9Gelhorn, Walter, Ombudsman and Others, citizens' protectors I nine countries, Cambridge, Massachusetts, 1996, p. 91-153.
10Hertogh, Marc/Oosting, Marten, Introduction: The Ombudsman and the Quality of Government, in: the Yearbook of 

Comparaive Government and Public Administration, Baden-Baden 1997, p. 259, 260.
11www.ombudsman.ge 
12„საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი 

უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცემლობა შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013, გვ. 574.
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ბის არცერთ შტოს.13

საქართველოს სახალხო დამცველი დამოუკიდებლად ამოწმებს ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას. ასევე, მათი დარღვევის ფაქტებს, როგორც მიღებული 

განცხადებისა და საჩივრის საფუძველზე, ისე საკუთარი ინიციატივით. ამ უკანასკნელ წინადა-

დებაში, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მომენტთან გვაქვს საქმე, კერძოდ, „საკუთარი“ ინიციატივით.14 

მაშასადამე, სახალხო დამცველისთვის აუცილებელი არ არის ვისიმე უფლების დარღევის შესახებ 

მოკვლევისა თუ სხვა სამართლებრივი ქმედების განხორციელებისთვის აუცილებლად შეიტანონ 

განცხადება ან საჩივარი. არამედ, მას შეუძლია სრულიად დამოუკიდებლად, თავისი ინიციატი-

ვით, დაიწყოს და განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები.

სახალხო დამცველი და მისი აპარატი ახორციელებს მუდმივ მონიტორინგს ყველა იმ დაწესე-

ბულებაში, სადაც ადამიანებს თავისუფლება ეზღუდებათ, სწავლობს ინდივიდუალურ საჩივრებს 

და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს დარღვეული უფლებების აღსადგენად, ახორციელებს 

სამოქალაქო განათლების პროცესს, რათა მოქალაქეებს ჰქონდეთ ინფორმაცია ადამიანის 

უფლებებსა და მათი დაცვის შესაძლებლობებზე. აქედან გამომდინარე, იკვეთება სახალხო 

დამცველისთვის და მისი აპარატისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის აუცილებლობა, 

რამდენადაც მათ განხორციელებულ ყოველ ღონისძიებას საფუძვლად უდევს რაიმე სახის 

ინფორმაცია. გამოძიების ეფექტიანად ჩატარება უმეტესწილად დამოკიდებულია მის მიერ 

შესამოწმებელ ორგანოებთან ურთიერთობასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე. ბევრ 

ქვეყანაში მას ასევე აქვს საიდუმლო ინფორმაციასთან დაშვების უფლება, თუმცა იმ შეზღუდვით, 

რომ არ გახადოს იგი საჯარო.
15

ომბუდსმენის საქმიანობის ეფექტიანად განსახორციელებლად აუცილებელია ინფორმაციის 

თავისუფალი ხელმისაწვდომობა, რაც უმეტესად საკანონმდებლო გზით წესრიგდება. სრულ-

ფასოვანი გამოძიებისა და მოკვლევის ჩასატარებლად ომბუდსმენს უნდა ჰქონდეს ნებისმიერი 

ინფორმაციის მიღების, საკითხთა განხილვაში მონაწილეობისა და სხდომებზე, მათ შორის, დახუ-

რულ სხდომებზე, დასწრებისა და კონკრეტულ ადამიანებთან შეხვედრის უფლება.

საზოგადოების რიგითი წევრის უფლებათა დარღვევის ფაქტის აღმოჩენისას ან ამ დარღვევაზე 

განაცხადის შეტანის არსებობისას საქართველოს სახალხო დამცველი უფლებამოსილია:

·  რეკომენდაციები გაუგზავნოს იმ სახელმწიფო ორგანოს, თანამდებობის ან იურიდიულ 

პირს, რომლის მოქმედებამაც გამოიწვია  უფლებების დარღვევა;

·    დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში მის ხელთ არსებული მასალები გადასცეს 

საგამოძიებო ორგანოებს;

·    შეიტანოს წინადადებები შესაბამის ორგანოებში იმ პირთა დისციპლინარული ან ადმინის-

ტრაციული პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელთა მოქმედებამაც გამოიწვია უფლებათა 

და თავისუფლებათა დარღვევა;

·   შემოწმების ჩატარებისას დაუბრკოლებლად შევიდეს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერ ორგანოში, საწარმოში, ორგანიზაციასა და 

დაწესებულებაში, მათ შორის, სამხედრო ქვედანაყოფში, პატიმრობისა და თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში, დაკავებისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგი-

ლებში; 

·  აცნობოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლე-

ბათა დარღვევასთან დაკავშირებით  და სხვ.16

13იქვე: გვ. 575.
14საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”, თავი 2, მუხლი 12.
15ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 52.
16საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”, თავი 3, საქართველოს სახალხო 
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის კონტროლის მასშტაბი მოიცავს მხოლოდ 

ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების სფეროს. შესაბამისად, მას არანაირი 

სამართლებრივი ბერკეტი არ გააჩნია სხვა სფეროებში. გარდა ამისა, თავად ადამიანის უფლებების 

დაცვის კუთხით, სახალხო დამცველი უფლებამოსილი არ არის სახელმწიფო ორგანოებს მიმარ-

თოს ბრძანებით  ან განიხილოს სასამართლო გადაწყვეტილებების, განაჩენების და წესების 17

კანონიერება. აქვე აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის მიხედვით,  სახალხო 
18

დამცველი უფლებამოსილია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს კონსტიტუციური სარ-

ჩელით რეფერენდუმისა და არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმებისა და ამ ნორმების საფუძ-

ველზე ჩატარებული ან ჩასატარებელი არჩევნების (რეფერენდუმის) კონსტიტუციურობასთან 

დაკავშირებით ან, თუ ნორმატიული აქტით, ან მისი ცალკეული ნორმებით დარღვეულია საქართ-

ველოს კონსტიტუციის მეორე თავში აღიარებული ადამიანის უფლებანი და თავისუფლებანი.

ომბუდსმენის საქმიანობა შემოიფარგლება მხოლოდ წინადადების, მითითებისა და გაფრთხილე-

ბების მიცემით (მხოლოდ შვედ და ფინელ ომბუდსმენებს აქვთ საქმის გამოძიების დაწყების 

უფლება, სხვა ქვეყნებში ისინი მოკლებულნი არიან ამ უფლებამოსილებას).   
19

სახალხო დამცველი, საკონსტიტუციო სასამართლოს შემდეგ, საქართველოში მეორე დამოუკი-

დებელი კონსტიტუციური ორგანოა. იგი ნორმათა აბსტრაქტული კონტროლის მექანიზმის 

ფარგლებში „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე 

მუხლის „ი” ქვეპუნქტის შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე სასარჩელო უფლე-

ბამოსილებითაც სარგებლობს. ომბუდსმენის კონტროლის სფერო უპირველესად არის აღმასრუ-

ლებელი ხელისუფლება. სამართლებრივი სისტემების უმრავლესობა, შესაბამისი წინაპირობების 

არსებობისას, ომბუდსმენის კონტროლის სფეროს მიაკუთვნებს, აგრეთვე, ინსტიტუციებს, 

რომლებიც სახელმწიფო უფლებამოსილებებს არ ფლობენ.  მაგალითად: ა) სუბიექტები, რომლე
20 -

ბიც არ ფლობენ საჯარო ხელისუფლებას, მაგრამ ახორციელებენ სახელმწიფო უფლებამოსილე-

ბებს („Public Authority”), მაგ. ავსტრიაში, ხორვატიაში, შვედეთში და ა.შ.  ბ) კერძოსამართლებრი-21

ვი სუბიექტები, რომლებიც ასრულებენ საპასუხისმგებლო „საჯარო დავალებებს”. საქმიანობენ 

სფეროში, რომელიც თავისი არსით, განსაკუთრებული საჯარო ინტერესის საგანია. (სოციალური 

დაცვა, ტელეკომუნიკაცია, ელექტროენერგია, ფოსტა და სხვ.). მაგ., ბულგარეთში, გერმანიაში.22

ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, ომბუდსმენთა უმრავლესობას არ 

გააჩნია მართლმსაჯულების კონტროლის ფუნქცია.  ასეთივე სიტუაცია გვაქვს საქართველოშიც. 23

ამასთანავე, მაგალითად, უკრაინაში ომბუდსმენი არ იხილავს საქმეებს, რომლებიც უკვე იხილება 

სასამართლოს მიერ ან შეჩერებულია დაწყებული საქმის განხილვა, ასევე, თუ დაინტერესებულმა 

პირმა უკვე შეიტანა სასამართლოში სარჩელი, განცხადება ან საჩივარი.  არსებითად განსხვავე-24

ბულია სამართლებრივი სტანდარტი შვედეთის, ფინეთისა და პოლონეთის ომბუდსმენების 

დამცველის უფლებამოსილებები.
17ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 54.
18საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”, თავი 3, მუხლი 21, „ი“.
19ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 55. 
20„საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი 

უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცემლობა შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013, გვ. 577, 578.
21იქვე: გვ. 578.
22Kempf, Udo, Ombudsmanship without a Ombudsman: Germany, in: the Yearbook of Comparaive Government and Public 

Administration, Baden-Baden 1997, p. 322-335.
23Gregory, Roy G., The Parliamentary Ombudsman in the United Kingdom, in: the Yearbook of Comparative Government and 

Public Administration, Baden-Baden 1997, p. 300.
24Law on the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, article 17 (www1.ombudsman.gov.ua).
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მაგალითზე.  სასამართლოთა საქმიანობა და სასამართლო ხელისუფლების განხორციელება 25

თითქმის ყველგან დამოუკიდებელია ომბუდსმენის ზედამხედველობისგან, გამომდინარე 

სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის პრინციპიდან. გამონაკლის ქვეყნებს შორის 

ერთ-ერთია შვედეთი (როგორც აღვნიშნეთ), სადაც ომბუდსმენი იცავს, ზედამხედველობს 

პროცედურისა და ვადების დაცვას, თუმცა მას არ აქვს უფლება, ჩაერიოს სასამართლოს მიერ 

გადაწყვეტილების მიღებაში. ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება ასევე 

დამატებითი პრობლემაა უფლებების ეფექტიანად დაცვის თვალსაზრისით, ზოგიერთ ქვეყანაში 

ომბუდსმენი აღჭურვილია უფლებამოსილებით, ზედამხედველობა გაუწიოს სასამართლო 

გადაწყვეტილებათა აღსრულებას. ამიტომ იგი თვალყურს ადევნებს ამ პროცესს წმინდა ადმი-

ნისტრაციული თვალსაზრისით, მაგალითად, დადგენილი ვადების დაცვის კუთხით.26

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ზოგიერთ ქვეყანაში ომბუდსმენი ფლობს, აგრეთვე, კომ-

პეტენციებს გაასაჩივროს უკანასკნელი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკონსტი-

ტუციო სასამართლოში (ესპანეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, რუსეთი, სლოვენია), გაასაჩივროს 

ადმინისტრაციული აქტები ადმინისტრაციულ სასამართლოში და ა.შ.  მსგავსი უფლებამოსი-27

ლებების განხორციელება აღიქმება როგორც ომბუდსმენის ე.წ. მედიატორული საქმიანობა, 

რომლის მიზანია ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვა და არ მოიაზრება მართლმსაჯულების 

კონტროლის ფუნქციად.  ომბუდსმენთა უმრავლესობის კონტროლის სფეროს წარმოადგენს, 
28

ასევე, იუსტიციის ადმინისტრაცია („Administration of justice”). იუსტიციის ადმინისტრაციაში 

მოიაზრება, უმთავრესად, სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრაციული სტრუქტურა, 

დისციპლინური ღონისძიებები მიმართული მოსამართლეებისადმი და სხვ.
29

საკანონმდებლო ხელისუფლება, კლასიკური გაგებით, არ წარმოადგენს ომბუდსმენის კონტრო-

ლის სფეროს. მხოლოდ ევროპული კავშირის ომბუდსმენი არის უფლებამოსილი განახორციელოს 

კონტროლი ევროპული კავშირის ინსტიტუციებზე, მათ შორის, სამართალშემოქმედების სფერო-

შიც. ომბუდსმენთა მნიშვნელოვან ნაწილს გააჩნია საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება.  
30

ზოგადად, კონსტიტუციურ-სამართლებრივი დოქტრინა მოიაზრებს ომბუდსმენის ორმაგ 

ფუნქციას: პარლამენტის დამხმარე ორგანოს ფუნქცია აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტ-

როლის პროცესში და მოქალაქეთა უფლებების დაცვის ფუნქცია.
31

ომბუდსმენის კლასიკური ფუნქცია, მხოლოდ უკვე განხორციელებული სამართალდარღვევის 

აღმოფხვრას მოიაზრებს. ომბუდსმენის რეკომენდაციებსა და წინადადებებს, სამართლებრივი 

თვალსაზრისით, შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოსათვის აღსასრულებლად სავალდე-

ბულო იმპერატიული ხასიათი არ გააჩნია.  მისი ძალაუფლების ფარგლები სამართლებრივი 
32

25Gelhorn, Walter, Ombudsman and Others, citizens' protectors I nine countries, Cambridge, Massachusetts, 1996, pp. 48-90. 

194-255, 295-335.
26ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 55.
27„საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი 

უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცემლობა შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013, გვ. 579.
28Kucsko-Stadlmayer, Gabriele (Hrsg.), Europäische Ombudsmann-Institutionen. Eine rechtsvergleichende

Untersuchung zur vielfältigen Umsetzung einer Idee, Wien, 2008, S. 29, 54-61.
29„საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი 

უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცემლობა შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013, გვ. 579.
30„საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი 

უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცემლობა შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013, გვ. 580.
31Truhart, Peter, Drei Systeme der allgemeinen Kontrolle der Staatsverwaltung durch besondere Organe der Verfassung, Bonn, 

1970, S. 43; Haller, Walter: Der schwedische Justitieombudsman – Eine Einrichtung zur Verstärkung des Rechtsschutzes und der 

parlamentarischen Kontrolle im Hinblick auf das Verhalten von Organen der Verwaltung und der Rechtspflege, Zürich, 1964, p. 

294.
32„საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი 

უფლებანი და თავისუფლებანი“, გამომცემლობა შპს „პეტიტი”, თბილისი, 2013, გვ. 580.
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სისტემების მიხედვით ცვალებადია, თუმცა ნებისმიერ ომბუდსმენს გააჩნია მოკვლევის, კერძოდ, 

გამომძიებლობითი ფუნქცია (investigative power).33

საქართველოს ომბუდსმენი, აგრეთვე, უფლებამოსილია: 

ა) განიხილოს ფიზიკური პირების, მათ შორის, მოქალაქეების, მოქალაქეობის არმქონე პირებისა 

და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ, ასევე იურიდიული პირების მიერ ნებისმიერი ფორმით მისთ-

ვის გაგზავნილი საჩივრები;

ბ) აწარმოოს გამოძიება და შემოწმება, როგორც სხვა პირთა ინიციატივით, ისე თავისი ინიციატი-

ვით;

გ) მისცეს რეკომენდაციები და წინადადებები საჯარო ფუნქციის განმახორციელებელ ყველა 

ორგანოს, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მიზნით;

დ) განახორციელოს შუამავლობა საჯარო ფუნქციის განმახორციელებელ ორგანოებსა და დაზა-

რალებულ პირებს შორის, უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის ფაქტებისა და შედეგე-

ბის აღმოსაფხვრელად;

ე) მოითხოვოს და მიიღოს დროული, სრული და ზუსტი ინფორმაცია კონტროლს დაქვემდებარე-

ბული ყველა დაწესებულებისგან;

ვ) დაესწროს კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა დაწესებულების სხდომას და მონაწილეობა 

მიიღოს საკითხთა განხილვაში;

ზ) გამოთქვას მოსაზრებები და გახადოს ისინი საჯარო;

თ) აცნობოს კომპეტენტურ ორგანოებს, მათ შორის, სამართალდამცავ ორგანოებს, როდესაც დაკ-

ვირვებისა და შემოწმების შედეგად აღმოაჩენს დანაშაულის ნიშნებს;

ი) ყოველწლიურად მოამზადოს მოხსენება და წარუდგინოს პარლამენტს;

კ) მოამზადოს სპეციალური ანგარიშები და აცნობოს პარლამენტს უფლებათა განსაკუთრებით 

უხეში დარღვევების თაობაზე.
34

ასევე, შემოწმების ჩატარებისას: 

1. სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, საჯარო 

დაწესებულებებსა და თანამდებობის პირებს მოსთხოვოს და დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 

დღისა მიიღოს შემოწმებისათვის აუცილებელი ყველა ცნობა, დოკუმენტი და სხვა მასალა;

2. ნებისმიერ თანამდებობის პირს, მოხელეს, მასთან გათანაბრებულ პირს მოსთხოვოს და მიიღოს 

წერილობითი ახსნა-განმარტება გამოსაკვლევ საკითხებზე; 

3. გაეცნოს სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებს, რომლებზე მიღე-

ბული გადაწყვეტილებებიც კანონიერ ძალაშია შესული და სხვ. 

აქვე, მნიშვნელოვანია, ვახსენოთ საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილების 

განხორციელების სამართლებრივი გარანტიები, რომლებიც სავსებით არასრული და მწირია 

აღნიშნული სახელის ქონისთვის, კერძოდ:  
35

ა. ყველა სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, თანამ-

დებობის თუ იურიდიული პირი ვალდებულია ყოველმხრივ დაეხმაროს საქართველოს სახალხო 

დამცველს, დაუყოვნებლივ წარუდგინოს მასალები, საბუთები და სხვა ინფორმაცია, რომელიც 

სჭირდება საქართველოს სახალხო დამცველს თავისი უფლებამოსილების განსახორციელებ-

ლად. თუმცა, კანონში არაფერი წერია ამ ვალდებულების დარღვევის შესახებ და, შესაბამისად, 

სახალხო დამცველს ზემოქმედების არანაირი სამართლებრივი ბერკეტები არ გააჩნია. 

ბ. სახელმწიფო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, საჯარო დაწესე-

33Hertogh, Marc/Oosting, Marten, Introduction: The Ombudsman and the Quality of Government, in: the Yearbook of 

Comparaive Government and Public Administration, Baden-Baden 1997, p. 262.
34ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 57.
35საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ”, თავი 4, საქართველოს სახალხო 

დამცველის უფლებამოსილების განხორციელების სამართლებრივი გარანტიები.
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ბულება, თანამდებობის პირი, რომელიც მიიღებს საქართველოს სახალხო დამცველის რეკო-

მენდაციებს ან წინადადებებს, ვალდებულია განიხილოს ისინი და 20 დღის განმავლობაში 

წერილობით აცნობოს საქართველოს სახალხო დამცველს მათი განხილვის შედეგები. აქ 

აღნიშნულია მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულება განხილვის შესახებ, თანაც 20 დღის ვადაში, 

რომელიც საგრძნობლად დიდია. მიზანშეწონილი იქნება, სახალხო დამცველის რეკომენდა-

ციებსა და წინადადებებს შესაბამისი ორგანოებისთვის „განხილვაზე“ მეტი სამართლებრივი ძალა 

ჰქონდეს, რათა შესაძლებელი გახდეს რეალურად რაიმე შედეგის დადგომა და კონკრეტული 

სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნა. 

გ. აგრეთვე, თავად ორგანული კანონის 25-ე მუხლშია ნახსენები, რომ ამ კანონით დადგენილი 

მოვალეობების შეუსრულებლობა, აგრეთვე საქართველოს სახალხო დამცველის საქმიანობის-

თვის ნებისმიერი ფორმით დაბრკოლების შექმნა ისჯება კანონით, აისახება საქართველოს 

სახალხო დამცველის ანგარიშში და საქართველოს პარლამენტის განსაკუთრებული მსჯელობის 

საგანი გახდება, თუმცა ეს ჩანაწერი, რეალურად, ძალიან ხისტია და, მაშასადამე, ვერ უზრუნველ-

ყოფს სახალხო დამცველის ეფექტურ მუშაობას.

აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის, „სახალხო 

დამცველის შესახებ“, გაცნობისას, როდესაც თვალს გადავავლებთ სახალხო დამცველის 

უფლებამოსილებებსა და სამართლებრივ ფუნქციებს, ჩვენ ვერ დავინახავთ ისეთ აშკარა და მყარ 

მექანიზმებს, რაც მიგვითითებს ამ ინსტიტუტის ფუნქციონირების გამართულობაზე. გასათვა-

ლისწინებელია ხარვეზები, რომლებიც ძირფესვიან შესწავლას, სიახლეებსა და ნოვაციებს 

საჭიროებს. 

3. ომბუდსმენის ინტიტუტის შედარებითი ანალიზი  

საქართველოს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შესადარებლად, განვიხილავთ, ერთ-ერთი პოსტსაბ-

ჭოური ქვეყნის, უკრაინის  ომბუდსმენის მაგალითებს, რამდენადაც იგი დიდ მსგავსებას ავლენს 

სახალხო დამცველის ქართულ მოდელთან და ასევე, წარმოადგენს შედარებით, მაღალგანვითა-

რებულ, სრულყოფილ ინსტიტუტს. ჩვენ, აგრეთვე, შევეხებით მსოფლიოში, ფაქტობრივად, 

პირველ ადგილზე მდგომ, შვედეთის ომბუდსმენის მდგომარეობასა და მის უფლებამოსილებას. 

უკრაინის ომბუდსმენი უფლებამოსილია:

1. დაუყოვნებლივ მიიღოს უკრაინის პრეზიდენტმა, უმაღლესი რადის, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს, უზენაესი სასამართლოს და უმაღლესი სპეციალიზებული სასამართ-

ლოების თავმჯდომარეებმა, გენერალურმა პროკურორმა, სხვა სახელმწიფო ორგანოთა 

ხელმძღვანელებმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, მოქალაქეთა გაერ-

თიანებებმა, საწარმოებმა, დაწესებულებებმა, ორგანიზაციებმა, მიუხედავად, საკუთრების 

ფორმისა, მათმა თანამდებობის პირებმა და მოსამსახურეებმა;

2. დაესწროს უკრაინის უმაღლესი რადის, მინისტრთა კაბინეტის, საკონსტიტუციო სასა-

მართლოს, უზენაესი სასამართლოს, უმაღლესი სპეციალიზებული სასამართლოების, პრო-

კურატურის კოლეგიისა და სხვა კოლეგიური ორგანოების სხდომებს;

3. წარდგინებით მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს: კანონებისა და უმაღლესი 

რადის სხვა სამართლებრივი აქტების, პრეზიდენტის, მინისტრთა კაბინეტის, ყირიმის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი რადის აქტების უკრაინის კონსტიტუციასთან 

შესაბამისობის თაობაზე, ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებსა და თავისუფლებებთან 

დაკავშირებით, უკრაინის კონსტიტუციისა და კანონების ოფიციალური განმარტების 

მოთხოვნით;

4. დაუბრკოლებლად შევიდეს ყველა დაწესებულებაში, მათ შორის, დაკავების, წინასწარი 

პატიმრობის, სასჯელაღსრულების, სავალდებულო მკურნალობის დაწესებულებებში, 
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ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში, გამოკითხოს იქ მყოფი პირები და მიიღოს ინფორმაცია 

მათი დაკავების შესახებ;

5. გაეცნოს დოკუმენტაციას, მათ შორის, საიდუმლოს, მიიღოს მათი ასლები;

6. სხვადასხვა დაწესებულებიდან მოითხოვოს მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზა-

ციებისა და დანაყოფების საქმიანობის შემოწმება, ექსპერტიზა და შესაბამისი დასკვნების 

წარდგენა;

7. მონაწილეობა მიიღოს ყველა ინსტანციის სასამართლოს სხდომებში, მათ შორის, დახუ-

რულ სასამართლო სხდომებში, იმ პირის თანხმობით, რომლის ინტერესების დასაცავადაც 

დაიხურა სხდომა;

8. განცხადებით მიმართოს სასამართლოს იმ პირთა და მოქალაქეთა უფლებებისა და თავი-

სუფლებების დაცვის თაობაზე, რომელთაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან სხვა 

საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ ამის გაკეთება, ასევე დამოუკიდებლად ან თავისი წარმო-

მადგენლის მეშვეობით მიიღოს მონაწილეობა სასამართლო პროცესში კანონით დადგე-

ნილი წესით;

9. ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის გამოვლენის 

შემთხვევაში რეაგირებისთვის მიმართოს შესაბამის ორგანოებს, რათა მათ გაატარონ 

შესაბამისი ღონისძიებები;

10. შეამოწმოს ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის მდგო-

მარეობა შესაბამისი ორგანოების, მათ შორის, ოპერატიულ - სამძებრო საქმიანობის განმა-

ხორციელებელი ორგანოების მიერ;

11. განახორციელოს კონტროლი ქალთა და მამაკაცთა თანასწორი უფლებებისა და შესაძლებ-

ლობების უზრუნველყოფაზე.
36

ზემოთ ნახსენები უფლებამოსილებების მაგალითებზე,  ჩვენ არ გაგვიჭირდება იმის დანახვა, რომ 

უკრაინის ომბუდსმენი, შედარებით მაღალი ავტორიტეტით სარგებლობს როგორც საზოგადო-

ებაში, ასევე უმაღლესი თანამდებობის პირებისა და ინსტიტუტების წინაშე. ბუნებრივია, აქედან 

გამომდინარე, შედეგად გვაქვს ბევრად ნაყოფიერი და ეფექტური შესაძლებლობა ადამიანის უფ-

ლებებისა და თავისუფლებებისთვის ბრძოლისთვის. ყოველივე ამას კი, განაპირობებს შესაბამისი 

უფლებამოსილებების არსებობა. 

როგორც აღვნიშნეთ, მსოფლიოში ყველაზე ფართო უფლებამოსილებით შვედეთისა და ფინეთის 

ომბუდსმენები სარგებლობენ. ჩვენ შევჩერდებით, მხოლოდ შვედეთის მაგალითზე და განვიხი-

ლავთ მნიშვნელოვან უფლებამოსილებებს, რომელთა დამატება საქართველოს სახალხო დამცვე-

ლის აპარატისთვის მომგებიანი უნდა იყოს:

1.  შვედეთის რიქსდაგის (პარლამენტის) ომბუდსმენები ახორციელებენ კონტროლს იმაზე, 

რომ სახელმწიფო მოხელეებმა და თანამდებობის პირებმა, რომელთაც თავიანთი ფუნქციე-

ბის შესრულებაზე სრული პასუხისმგებლობა აკისრიათ, მოვალეობათა შესრულებასთან 

ერთად დაიცვან კანონები და სხვა განკარგულებანი;

2.  კერძო ბრალმდებლების სახით ომბუდსმენებს უფლება აქვთ ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ 

პირს ან ორგანოს წარუდგინონ ბრალდება მათ მიერ საკუთარ მოვალეობათა შესრულებისას 

კანონის ან სხვა განკარგულების დარღვევისათვის ან ამ მოვალეობისადმი გულგრილი 

დამოკიდებულების შესახებ;

3.  შვედეთის ომბუდსმენები ვალდებულნი არიან ჩაერიონ, როდესაც საფრთხე ემუქრება კერ-

ძო პირთა სამართლებრივ უსაფრთხოებას ან თანამდებობის პირების გულგრილი დამოკი-

დებულებისას სამსახურებრივი მოვალეობებისადმი, რაც გამოწვეულია პირადი ანგარე-

ბით, მიკერძოებით ან აშკარა არაკეთილსინდისიერებით. (მაშასადამე, შვედეთის ომბუდს-

36ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 

58 / (http://www1.ombudsman.gov.ua).
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მენების ეს ქმედება მიმართულია მომავალში მათი აღმოფხვრისთვის, პრევენციისთვის, 

ხოლო საქართველოს რეალობაში, სახალხო დამცველის ქმედებები მხოლოდ უკვე დარღვე-

ული უფლებების დაცვასა და აღდგენას ემსახურება (ავტორი));

4. შვედეთის ომბუდსმენებს ევალებათ გამოძიების წარმართვა, რომელიც აუცილებელია 

საჩივრებისა და სხვა საქმეთა განსახილველად. (აქ იკვეთება გამოძიების აღძვრის უფლება, 

რაც სხვა ქვეყნების მაგალითებში იშვიათია);

5. სახელმწიფო ორგანოები და თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან ომბუდსმენის 

თხოვნის საპასუხოდ მიაწოდონ ინფორმაცია და აღმოუჩინონ დახმარება. ომბუდსმენებს 

ინფორმაციისა და განმარტებათა მისაღებად მოთხოვნის მხარდაჭერის მიზნით მინიჭე-

ბული აქვთ 1000 კრონამდე ჯარიმის დაკისრების უფლება. ამგვარი ჯარიმის გადახდევი-

ნება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ სახალხო დამცველის მოთხოვნით. (ეს უკანასკნელი 

უფლებამოსილება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აუცილებელი სამართლებრივი ბერ-

კეტია ომბუდსმენისთვის, რაც, პირველ რიგში, საჭირო მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, 

ხოლო, მეორე მხრივ, „ურჩი“ ხელისუფლების ორგანოს, თუ თანამდებობის პირის დასჯას 

ემსახურება, რათა მსგავსი დარღევები მომავალში აცილებულ იქნეს. აქვე აღსანიშნავია, 

რომ სანქციის სახედ ჯარიმის შეფარდება ძალიან დიდ იშვიათობას წარმოადგენს სახალხო 

დამცველის ინსტიტუტისთვის დღევანდელ დღეს, რაც მიზანშეწონილია, შეიცვალოს);

6. შვედეთის ომბუდსმენებს ხელი მიუწვდებათ მმართველობისა და ხელისუფლების ორგა-

ნოთა დოკუმენტებზე, მათ შორის, საიდუმლო ინფორმაციაზეც. გარდა ამისა, ისინი 

აღჭურვილნი არიან უზენაეს სასამართლოში საქმის გაგრძელების შესახებ საკითხის 

გადაწყვეტის უფლებით და სხვ.,  (აქ გამოიკვეთა ომბუდსმენების უფლებები სასამართლო 
37

ხელისუფლებაზე, რაც ასევე იშვიათობას წარმოადგენს).

დასკვნა 

ომბუდსმენის საქმიანობის ეფექტიანობასა და მაღალ ხარისხს განაპირობებს მისი დამოუკიდებ-

ლობა და როლი ხელისუფლების ორგანოთა სისტემაში, ურთიერთობა სხვა ორგანოებთან, არჩე-

ვის წესი - კანდიდატის თანამდებობაზე წარდგინების უფლების მქონე სუბიექტთა მრავალფე-

როვნება, თანამდებობაზე არჩევა საკანონმდებლო ორგანოს მიერ და ასარჩევად მაღალი უმრავ-

ლესობის (2/3 - ის) დაწესება, უფლებამოსილების ხანგრძლივი ვადები (5-6 წელი), რაც არ უნდა 

ემთხვეოდეს პოლიტიკური ორგანოების არჩევის ვადებს, ასევე იურიდიული კვალიფიკაციის ან 

ადამიანის უფლებების სფეროში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილების აუცილებლობა.
38

ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია მხედველობაში იქნეს 

მიღებული კონკრეტული უფლებამოსილებების დამატება რითიც, შეძლებისდაგვარად, ბიძგს 

მივცემთ საქართველოს სახალხო დამცველის ინსტიტუტის სისტემატიზაციასა და სრულყოფი-

საკენ სწრაფვას. მნიშვნელოვანია შესაძლებელი გახდეს ომბუდსმენისთვის სამართლებრივი 

სანქციების დაწესების უფლები მინიჭება, როგორც ეს აქვთ შვედ ომბუდსმენებს. ასევე მათი 

უპრობლემოდ დაშვება საიდუმლო ინფორმაციაზე და კონკრეტულ საქმეზე დამოუკიდებლად 

გამოძიების დაწყების უფლების მინიჭება. ამასთან ერთად, უმჯობესია განისაზღვროს ომბუდსმე-

ნისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ზუსტი ვადები, რომლის დარღვევის ან გაჭიანურების შემთხ-

ვევაში მას უფლება ექნება შესაბამისი პირი თუ ორგანო დააჯარიმოს (სანქციების დაკისრების 

უფლებამოსილება).

37ქართლოს ფრიდონაშვილი, სახალხო დამცველის ინსტიტუტი საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში, 

ზაურ ჯინჯოლავა (რედ.), თბილისი, 2008, გვ. 68-70
38ვ. გონაშვილი, ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიები: შედარებითი ანალიზი, ადამიანის უფ-

ლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), თბილისი, 2017, გვ. 60.
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ომბუდსმენის მნიშნელოვან როლს განაპირობებს ასევე, თუ რამდენად ფართოა იმ ორგანოთა და 

დაწესებულებათა წრე, რომლებზეც ვრცელდება ომბუდსმენის იურისდიქცია და რამდენად აქვს 

მას საგამოძიებო უფლებამოსილებანი ან ადმინისტრაციული სახდელების შეფარდების 

უფლება.39

ცხადია, კარგად ჟღერს სიტყვები, რომლის მიხედვითაც, საჭიროა ომბუდსმენის ინსტიტუტის 

მაქსიმალურად განვითარება და შესაბამისი, სამართლებრივი ბერკეტების,  ღონისძიებებისა თუ 

უფლებამოსილებების დამატება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ, სად გადის ზღვარი სურ-

ვილებსა და რეალობას შორის. რამდენად იქნება კონკრეტული ღონისძიება განხორციელებადი ან 

რამდენად სასურველ შედეგამდე მივალთ მომავალში. ეს ის კითხვებია, რომელთა პასუხი 

წინასწარ არავინ იცის. აქედან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იქნება უცხოეთის ქვეყნებიდან 

შესაფერისი და ყველაზე კარგად განხორციელებადი სამართლებრივი ნორმების შემოღება და 

დამატება საქართველოს სახალხო დამცველის უფლებამოსილების სფეროში, რომლებიც უპრობ-

ლემოდ  მოერგებიან და შეერწყმებიან ჩვენს რეალობას.

39იქვე: 
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თამთა წირქვაძე
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრანტი

ქალთა წინდაცვეთა - წამების ტრადიცია?!

Female Cirmucision – Tradition of torture?!

Abstract

Protection of human rights is one of the most important goals of international society. They are protected 

equally by domestic and international law. Their violation is prohibited on the ground of religion and 

tradition. 

Issue discussed in presented paper is female circumcision, that is considered as a torture and inhuman 

treatment. Author gives detailed description of historical background of this tradition. In further chapters 

dedicated to the analysis of the real facts and interviews of the victims. 

The last chapter is the anaylsis of the legal regulations that prohibit torture and inhuman treatment, 

including domestic laws and international conventions. 

შესავალი

ადამიანის უფლებები საერთაშორისო სამართლით დაცული უფლებებია და მათი ხელყოფა 

დაუშვებელია რელიგიისა და ტრადიციის საფუძვლით. ქალთა წინდაცვეთით ადამიანზე 

ხორციელდება წამება, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობა, რაც აკრძალულია და ხელშეუვალი 

უფლებაა. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა შესახებ ევროპული კონვენციის 

მე-3 მუხლის მიხედვით: „არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას, არაადამიანურ და ღირსების 

შემლახავ მოპყრობასა და სასჯელს.“  ეს უფლება აბსოლუტურია და მისი აბსოლუტურობა 1

გულისხმობს, რომ ამ მუხლიდან გამონაკლისი დაუშვებელია სახელმწიფოს მაღალი მიზნების 

მიღწევის დროსაც კი. ევროპის სასამართლომ ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლით დაცული 

უფლების ხელყოფა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის დროსაც აკრძალა. ქალთა წინდაცვეთით 

კი ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლით დაცული უფლება ეზღუდება უდანაშაულო, არასრულ-

წლოვან გოგონებს. ამ ტრადიციით, ადამიანს, ასევე, ეზღუდება სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

უფლება. 1993 წლის გაეროს დეკლარაციით აკრძალულია ქალის სასქესო ორგანოების დაზი-

ანებაც, რაც, ასევე, ირღვევა. შესაბამისად, იმ სახელმწიფოს მხრიდან, სადაც მსგავსი ფაქტები 

ხდება, აუცილებელია ეფექტური რეაგირება. მათ გენდერული ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით 

მოეთხოვებათ შექმნან კანონმდებლობა და მიიღონ სხვა საჭირო ზომები.

გენიტალიების დასახიჩრება ძველი წელთაღრიცხვიდან ხდება, მას ფესვები აღმოსავლეთ 

აფრიკაში აქვს. ძირითადი თეორიების მიხედვით, სიამოვნების მომგვრელი ნაწილის მოკვეთის 

პრაქტიკა დაფუძნებული იყო ადამიანთა „განსაწმენდად“, ინდივიდებსა და მთლიანად სოცი-

უმში სქესობრივი სიამოვნების შესამცირებლად, ვინაიდან ადამიანის სექსუალურობა სიბინძუ-

რედ და უწმინდურობად მიიჩნეოდა.

იუდეველები დღემდე უტარებენ თავიანთ ბავშვებს წინდაცვეთას მიუხედავად იმისა, რომ ეს 

1ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია,  

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/>, [15.01.2014].
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ქმედება უკვე 30 წელია აკრძალულია და კანონით ისჯება. წინდაცვეთის ყველაზე შემაშფო-

თებელი რაოდენობა სომალშია, სადაც ქალთა 98 პროცენტს გაკეთებული აქვს ეს ოპერაცია.  ასევე, 
2

წინდაცვეთის ფაქტები საკმაოდ მაღალი პროცენტულობით ფიქსირდება ბრაზილიაში, მექსიკაში 

და ისეთ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, როგორიც შოტლანდიაა. 2008 წლის მონაცემებით, 140 

მილიონამდე ქალს ჰქონდა გაკეთებული წინდაცვეთა მსოფლიოს მასშტაბით.  ამის მიზეზი 
3

ღრმად ფესვებგადგმული ტრადიციაა, რომლის მიხედვითაც,  მშობლებმა თავიანთ შვილებს 15 

წლამდე  უნდა გაუკეთონ ოპერაცია. ოპერაციის დროს ხდება კლიტორის და მცირე ბაგეების 

ამოკვეთა და შემდეგ სასქესო ორგანოს ისე გაკერვა, რომ გოგონას ნებისმიერი ფიზიოლოგიური 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ძლიერ ტკივილთან არის კავშირში. ეს ქმედება ადამიანს 

აყენებს მორალურ და მატერიალურ ზიანს. ფიზიკური პათოლოგიებიდან ეს არის ანთებითი 

პროცესები, სისხლის მოწამვლა, უშვილობა, სიკვდილიანობა სისხლდენის გამო (მშობიარობისა 

და ქალწულობის დაკარგვის დროს). განვითარებულ სამყაროში კი მსგავსი ტრადიციების აღსრუ-

ლება ყოვლად მიუღებელია. 

კვლევაში განხილულია, როგორც მუსლიმურ ქვეყნებში განხორციელებული წინდაცვეთის 

პროცედურები, ისე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ჩადენილი სამართალდარღვევები. მოყ-

ვანილია ფაქტები და სტატიები, თუ რა შედეგები გამოიღო ამ ტრადიციამ. ასევე, ნაშრომში მოცე-

მულია დაზარალებულთა პირადი ინტერვიუები. განხილულია მუსლიმი ხალხის დამოკიდებუ-

ლება ამ ტრადიციისადმი დაკავშირებით. კვლევა განმტკიცებულია საერთაშორისო სტატისტი-

კით. გარდა ამისა, საუბარია ადამიანის იმ უფლებებზე, რომლებიც ამ კონკრეტული ქმედებით 

ირღვევა, რაც საერთაშორისო სამართლის ხარვეზია. განხილულია ღონისძიებები, რასაც საერ-

თაშორისო ორგანიზაციები მიმართავენ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად და რა არის საჭირო 

პრობლემის რეალურად აღმოფხვრისთვის. 

1.  წინდაცვეთის ზოგადი მიმოხილვა

1.1.  ქალთა წინდაცვეთის ისტორია

რამდენიმე მოსაზრება არსებობს , თუ საიდან იდგამს ფესვებს ქალთა წინდაცვეთა. ერთ-ერთი 

მოსაზრებით, ეს ტრადიცია ძველი რომიდან იწყება, სადაც მონა ქალებს სასქესო ორგანოზე, 

კერძოდ, მცირე ბაგეებზე, ეკეთათ საკინძეები, ორსულობის თავიდან ასაცილებლად. გავრცელე-

ბული აზრით, ქალთა წინდაცვეთა აფრიკაში იღებს სათავეს. მართალია, ძველი ეგვიპტის 

ისტორიაშიც ჩანს ფაქტები კაცთა წინდაცვეთის შესახებ, თუმცა ქალთა წინდაცვეთაზე არაფერია 

ნახსენები. მკვლევართა აზრით, ეს ტრადიცია საჰარაში დაიწყო და შემდეგ გავრცელდა მთელს 

აფრიკაში. პირველად ქალთა წინდაცვეთა, ნახსენებია ბერძენი გეოგრაფის სტრაბონის ნაშრომებ-

ში,  რომელიც ეგვიპტეში იმყოფებოდა. ქალთა წინდაცვეთა, ასევე, ნახსენებია ბერძნულ 4

პაპირუსში, რომლის მიხედვითაც, ქალს წინდაცვეთა მას შემდეგ უტარდებოდა, როცა მისი ოჯახი 

მომავალი მეუღლისგან მიიღებდა გარკვეულ თანხას ქალის საყიდლად. მათი აზრით, თუ ქალს არ 

გაუკეთებდნენ წინდაცვეთას, კლიტორის ზომები გაიზრდებოდა და შეიძლებოდა კაცის სასქესო 

ორგანოსთვისაც გაესწრო. ძველ ინკებში ეს ტრადიცია მორიელის მმუსრავ გველეშაპთან იყო 

დაკავშირებული, რომელსაც ისინი სცემდნენ თაყვანს. ინკების აზრით, კლიტორი იყო მორიელის 

საბუდებელი და ამიტომ ხდებოდა მისი ამოკვეთა. ნიგერიაში კი მიიჩნევდნენ, რომ  ბავშვი თუ  

მშობიარობისას დედის კლიტორს შეეხებოდა თავით, ის აუცილებლად დაიღუპებოდა. 

2ნ.კომლელი, „საშინელი მანიპულაცია-გოგონათა წინდაცვეთა,“<http://droni.ge/?m=3&AID=6715>, [15.01.2014].
3იქვე:
4M. Murray, “Playing a Jewish Game: Gentile Christian Judaizing in the First and Second Centuries CE“ (Wilfrid Laurier 

univ. press, 2004), p. 165
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წინდაცვეთა რელიგიური საფუძვლითაც ხდებოდა, მუსლიმურ რელიგიას ჰქონდა ორი მიმდინა-

რეობა, ერთი სასურველად მიიჩნევდა ქალთა წინდაცვეთას, ხოლო მეორე - აუცილებლად. დღეს 

მუსლიმური რელიგიის წარმომადგენლები კრძალავენ ამ ტრადიციას, მათი აზრით, ქალთა წინ-

დაცვეთა მიუღებელია, რადგან იგი იწვევს კატასტროფულ შედეგებს. ასევე, არის მოსაზრება, რომ 

მე-19 საუკუნეში ინგლისელი და ამერიკელი გინეკოლოგები წინდაცვეთას უტარებდნენ ქალებს 

მასტურბაციისაგან განსაკურნებლად.
5

ამ მოსაზრებების საფუძველზე ჩამოყალიბდა ქალთა წინდაცვეთა ტრადიციად, რაც 21-ე საუკუ-

ნის განვითარებულ ეპოქაში მიუღებელია და  მისი აღმოფხვრა აუცილებელია.

1.2.  ქალთა წინდაცვეთის თანამედროვე საფუძველი

დღეს აღარავის აღარ სჯერა კლიტორის უკიდეგანო გაზრდის და აღარც მორიელის საბუდებლად 

მიიჩნევენ მას, მაგრამ ქალთა წინდაცვეთა მაინც გრძელდება. ამის მიზეზი ქალებში სექსუალური 

მოთხოვნილების შემცირებაა. აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაში მიიჩნევენ, რომ თუ ქალს წინდაცვეთა 

არ ჩაუტარდება, იგი მსუბუქი ყოფაქცევის გახდება. ქალთა წინდაცვეთის თანამედროვე საფუძვ-

ლები შემდეგია:

· იგი უზრუნველყოფს ქალწულობას (ქორწინებამდე);

· იცავს ქორწინების პერიოდში ქალის ერთგულებას მეუღლისადმი;

· აძლიერებს მამაკაცის სქესობრივ სიამოვნებას;

· უზრუნველყოფს და აძლიერებს ქალის ნაყოფიერებას;

· უზრუნველყოფს გოგონას ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას;

· ამცირებს ან საერთოდ აქრობს ქალის სექსუალურ მოთხოვნილებას;

· იცავს ქალის სისუფთავეს და ჰიგიენურობას.6

ეს არის საზოგადოების მოსაზრებები, რის გამოც არასრულწლოვან გოგოებს დღემდე უკეთდებათ 

წინდაცვეთა. მშობლების აზრით, ამ ოპერაციით დაიცავენ თავიანთ ქალიშვილებს გარყვნისაგან. 

ქვეყნებში, სადაც ეს ტრადიცია მიღებულია, მამაკაცი ცოლად არ მოიყვანს გოგონას, თუ მას 

წინდაცვეთა არ ექნება გაკეთებული, ვინაიდან ეს არის ქალის უმანკოებისა და პატიოსნების 

დამადასტურებელი ფაქტი. „იმიტომ, ჩემო მშვენიერო, რომ თუ მამაკაცები მოსვენებას არ 

მოგცემენ, შენ არაფრად ჩააგდებ მათ, როცა გათხოვდები... ქმარი თუ გვერდით არ გეყოლება, აღარ 

დაიტანჯები.“  - წინდაცვეთის თანამედროვე საფუძველი.
7

2.  ქალთა წინდაცვეთის პრაქტიკა

2 1. ,  .   ქვეყნები  სადაც ქალთა წინდაცვეთა ხდება

ქალთა წინდაცვეთა, როგორც განვითარებად, ისეგანვითარებულ ქვეყნებშიც ხდება. ევროპასა და 

ამერიკაში მცხოვრები აფროაზიატური ტომები თავიანთ გოგონებს უკეთებენ წინდაცვეთას იქ 

არსებულ საავადმყოფოებში. განვითარებულ ქვეყნებში ჩატარებული ეს ოპერაციები ბევრად დახ-

ვეწილი და განვითარებულია, ვიდრე სახლის პირობებში, სამართებლითა და ნემსით ჩატარებუ-

ლი პროცედურები. ეთიოპიაში, სომალიში, კენიასა და აფრიკის სხვა ქვეყნებში ქალთა 90 პრო-

5C. Momoh, „Female Genital Mutilation“, (Radcliffe Publishing-1/1/2005), p. 5
6„Female Genital Mutilation: History and Facts“, (the space called “classweb” at mtholyoke.edu), 

<http://www.mtholyoke.edu/ ~mcbri20s/classweb/worldpolitics/page1.html> [16. 01.2014]
7ჟურნალი „ცხელი  შოკოლადი“, „სექსი და სიკვდილი-არაბი მწერალი ქალების სახიფათო თამაშები“, <http://lib.ge/ 

book.php?author=152&book=9609> [16. 01.2014]
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ცენტს გაკეთებული აქვს წინდაცვეთა. აფრიკაში ამ პროცედურას ატარებს გამოცდილი და ასაკო-

ვანი ქალი. წინდაცვეთამდე გოგონას ცივ წყალში უშვებენ ტკივილის ცოტათი შესამცირებლად, 

ვინაიდან პროცედურის დროს არ გამოიყენება არანაირი ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატი. 

გოგონას აწვენენ მაგიდაზე და თოკით უბამენ ფეხებს, რომ ტკივილის დროს ვერ იმოძრაოს. ორი 

ადამიანი იჭერს გოგონას ხელებს და უხურავენ პირს, რომ თავიდან აირიდონ ზედმეტი ყვირილი 

და მოძრაობა. გენიტალიების დასახიჩრება ხდება ბასრი სამართებლით, რომელსაც არ ცვლიან და 

ყოველ მომდევნო გოგონას იმავე სამართებლით უტარებენ პროცედურას, რაც უამრავი ვირუსის 

გამომწვევი შეიძლება იყოს. პროცედურის დასრულების შემდეგ, ორი კვირის განმავლობაში, 

გოგონას ეკრძალება სითხის დალევა, რათა თავიდან აირიდოს ზედმეტი შარდვა და ამ დროის 

განმავლობაში მას ფეხები ერთმანეთზე აქვს თოკით მიბმული, რომ მალე მოხდეს ჭრილობის 

შეხორცება.    
8

აზიაში, კერძოდ, ერაყში, ქალთა 72 პროცენტს გაკეთებული აქვს წინდაცვეთა. ერაყში წინდაცვეთა 

კანონით არ იკრძალება, მართალია, 2011 წელს წინდაცვეთის კრიმინალიზაცია მოხდა, თუმცა ეს 

კანონი ჯერ არ ამოქმედებულა.  რაც შეეხება ემიგრანტ აფროაზიატურ თემებს, ისინი თავიანთ 9

გოგონებს ოპერაციას საავადმყოფოში უტარებენ. მართალია, წინდაცვეთა აკრძალულია ბევრი 

ქვეყნის კანონმდებლობით და საერთაშორისო სამართლებრივი დეკლარაციებით, მაგრამ ექიმები 

მაინც ატარებენ იმ საფუძვლით, რომ არ იცოდნენ მისი უკანონობის შესახებ. აშშ-ში, კერძოდ, 

ჯორჯიის შტატში, 2003 და 2010 წელს დაფიქსირდა ქალთა წინდაცვეთის ორი ქეისი.  1500 გოგო-10

ნას გაუკეთდა წინდაცვეთა დიდ ბრიტანეთში - ლონდონში, რაზეც სასამართლოშია საქმე აღძ-

რული.  წინდაცვეთის ოპერაციები ჩატარდა, ასევე, შოტლანდიაში, სადაც, 2012 წლის მონაცემე-
11

ბით, 2-3 ათას გოგოს ჰქონდა გაკეთებული.12

წინდაცვეთა გავრცელებულია ყველა რელიგიის მიმდევრებში, თუმცა უმეტესობა მაინც მუსულ-

მანია. ქალთა წინდაცვეთა ხდება თითქმის მთელს დედამიწაზე. აზიაში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ 

ამერიკაში, ევროპასა და, ყველაზე დიდი პროცენტულობით, აფრიკაში.

2.2.  სტატიები და ინტერვიუები დაზარალებულებთან

ქალები, რომელთაც წინდაცვეთა გაკეთებული აქვთ, პროცედურას ძალიან დრამატულად და 

ემოციურად აღწერენ:

ალიფა რიფათი - „იმ დილით კი, ვიდრე ბუნების ცქერით დავტკბებოდი, სარკმელთან მომწვდა 

მათი უხეში ხელი. ჩემს დას, საფიას კი – ლოგინში. გაგვახვიეს რწყილებით სავსე გალაბიებში და 

წაგვიღეს სასტუმრო ოთახში... საფია მაგიდაზე დააწვინეს, მე კი სამუჰას თავის ძლიერ მკლავებში 

ვყავდი მომწყვდეული. ქალებმა ჩემს დას წრე შემოარტყეს და ფეხები ჰაერში ააწევინეს. ალ ჰაჯა-

ვარდამ, სოფლის ბებიაქალმა, ღმერთი ახსენა და მისკენ გაემართა; თავისი გაძვალტყავებული 

თითებით სხეულის სათუთ ნაკეცებში დაუწყო ქექვა. ცოტა ხანში ხორცის პატარა ნაჭერი ეკავა 

ხელში და თითებით სრესდა.“ გოგო კურთხეულია, განწმენდილია. ანგელოზმა განწმინდა, მისი 

კოკორი კი ჩემს ხელში კვდება..“ ცოტა ხანში მეც უდიერი ხელის დასმა ვიგრძენი. დავინახე 

როგორ მიახლოვდებოდა მოელვარე სამართებელი და ვიყვირე... ვიყვირე, როცა მან ცხლად 

ჩამიარა სხეულზე და ხორცი მომჭრა. ვყვიროდი და ღმერთს შველას ვთხოვდი. ალ ჰაჯა-ვარდამ 

8K., R., Kerubo, „Female Genital Mutilation-effects on women and young girls“, (Degree Programme Social Services-2010), 

PP, 31-32.
9„Prevalence of female genital mutilation by country”, <goo.gl/lRpB2> [16.01.2014].
10„Female Genital Mutilation in the U.S Factsheet“, < http://www.equalitynow.org/node/866>, [16.01.2014].
11იხ., <goo.gl/Y874y8>, [16.01.2014].
12ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია,  <https://matsne.gov.ge/ka/ 

document/view/>, [15.01.2014].
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სპირტი დამასხა, რომელიც მოგიზგიზე ცეცხლად მექცა. ამ დროს გამოჩნდა ტანადი დედაჩემი. 

გავიგე როგორ დაჰკივლა: „ვაიმე! გოგო სისხლისგან იცლება. დაუჩქარე! ისედაც სუსტია და არც 

შენ აკლებ.“               
13

ბუსაინა ხადირ მაქი - „თუ მართლა გიყვარვარ, გააკეთე ეს. ტკივილს ვერ იგრძნობ. უმნიშვნელო 

„მოკვეთა“ ჩატარდება რამდენიმე უბრალო ნაკერი..“ „ამ საშინელი ოპერაციის შემდეგ ქმარმა 

გულის მოსაგებად მომინახულა. გამოქვაბულის პირველყოფილი ადამიანივით მოჩანდა ჩემ წინ 

მდგარი. გარეული კურდღელი დაეჭირა, შეეწვა და ბედნიერი იყო, რომ უნდა ეჭამა. მე სწორედ ეს 

შემწვარი კურდღელი ვიყავი. რა საშინელებაა... სამუდამოდ დავკარგე ჩემი გულისა და გონების 

რჩეული. თუმცა შევიძინე კაცი, რომელსაც ჩემი ქმარი ჰქვია.“                                              14

70 წლის ქალბატონი ინტერვიუში ამბობს, რომ მას წინდაცვეთა ძალიან პატარა ასაკში გაუკეთეს 

და არ ახსოვს ამის შესახებ, მაგრამ ახსოვს პირველი სქესობრივი კონტაქტი ქმართან. ქმარმა ერთი 

კვირის განმავლობაში ვერ დააკარგვინა ქალწულობა ცოლს, ამის გამო მათ შეექმნათ პრობლემები 

და ქალი სხვა სოფელში გაიქცა. იგი დააბრუნა დედამ, რათა მიეყვანა ქალთან, ვინც ჩაატარა 

წინდაცვეთის პროცედურა. დედის თქმით, გოგოს წინდაცვეთის დროს რაღაც ჩაუდგეს და 

საჭირო იყო მისი ამოღება. ეს პროცედურა ინტერვიუერს ძალიან მტკივნეულად ახსენდება, 

ამბობს რომ მსგავსი ტკივილი ცხოვრებაში არ განუცდია და დღემდე სძულს ყველა, ვინც ამაში 

იღებდა მონაწილეობას. 70 წლის ქალბატონს 9 შვილი ჰყავს გაჩენილი, რომელთაგან 2 მშობია-

რობის დროს დაიღუპა, ვინაიდან წინდაცვეთილი ქალების მშობიარობა გართულებულია და 

ახალშობილებმა ამას ვერ გაუძლეს.  შემდეგი ინტერვიუერი 5 წლის იყო, როდესაც მშობლებმა ის 15

და მისი და საზაფხულო არდადეგებზე ბიძასთან გაუშვეს. მარიამი გახარებული ელოდა 

არდადეგებს, რადგან ეს მისი პირველი ვიზიტი იყო დედაქალაქში. ბიძასთან ჩასულები ბიცოლამ 

ის და მისი და საავადმყოფოში წაიყვანა. მარიამს უთხრეს, რომ იქ ავადმყოფი ნათესავის 

მოსანახულებლად მივიდნენ. საავადმყოფოში მარიამის გარდა სხვა გოგოებიც იყვნენ, მაგრამ 

პირველი ის შეიყვანეს, ვინაიდან ყველაზე პატარა იყო. როდესაც პალატაში შევიდა, თავისი 

მამიდები დაინახა, რომლებიც სევდიანი სახით უყურებდნენ გოგოს. ექიმმა მარიამი მაგიდაზე 

დააწვინა, რის შემდეგაც მამიდებმა მას თვალებზე და პირზე ააფარეს ხელი, რომ არ დაენახა 

არაფერი და არ ეყვირა. მარიამმა უეცრად საშინელი ტკივილი იგრძნო, თითქოს სხეულის ნაწილს 

აჭრიდნენ და ექიმს ტირილით ეკითხებოდა, თუ რატომ უკეთებდა ამას, ის კარგად სწავლობდა 

მთელი წელი და მშობლებს უჯერებდა, ამას არ იმსახურებდა. მისმა სიტყვებმა მამიდები აატირეს, 

მაგრამ გოგოს ეუბნებოდნენ, რომ ასე იყო საჭირო. ახლა ინტერვიუერი 28 წლისაა და მიუხედავად 

იმისა, რომ 2 წელია გათხოვილია, არასოდეს ჰქონია სქესობრივი კავშირი. მარიამის თქმით ამ 

ოპერაციის შემდეგ იგი არავის მისცემს უფლებას, რომ სასქესო ორგანოზე შეეხოს, მას 

განუვითარდა ფსიქოლოგიური პრობლემები და, მისი აზრით, არასოდეს ექნება სქესობრივი აქტი 

და არასოდეს ეყოლება შვილები. წინდაცვეთამ მარიამის ცხოვრება დაანგრია.
16

რესპოდენტ, ბოგალეთჩ გებრეს თქმით,  ამ პრაქტიკის სისასტიკეში მას შემდეგ დარწმუნდა, რაც 

ამერიკაში დაიწყო სწავლა და გაეცნო სტატიებს წინდაცვეთის შესახებ. იქამდე მას წინდაცვეთა 

აუცილებელ რიტუალად მიაჩნდა და ამაზე საუბარი მათთვის არ შეიძლებოდა. გებრეს ეტირება, 

როცა მის დას იხსენებს, იგი მშობიარობას გადაჰყვა, რადგან წინდაცვეთა ჰქონდა ჩატარებული და 

ვერ გაუძლო ტყუპების გაჩენას. ინტერვიუერი სამშობლოში დაბრუნდა და ათასობით გოგო 

13ჟურნალი „ცხელი  შოკოლადი“, „სექსი და სიკვდილი-არაბი მწერალი ქალების სახიფათო თამაშები“, < http://lib.ge/ 

book.php?author=152&book=9609> [16. 01.2014]
14იქვე:
15M. Ceesay, „Gambia: Interview with women on their fellings regarding Female Genital Mutilation“,   <http://allafrica.com/ 

stories/201203200902.html?viewall=1> [16.01.2014].
16Make Every Woman Count (MEWC), „Our Interview of the Month with Mariam: A Victim of FGM/C“, იხ., 

<goo.gl/9Q3CpN>, [16.01.2014].
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გადაარჩინა წინდაცვეთის პროცედურას.                                                                                                      17

რესპოდენტი მაშუა წინდაცვეთის პროცედურას უარყოფითი ემოციებით იხსენებს. იგი 9 წლის 

იყო, როდესაც 29 გოგოსთან ერთად წაიყვანეს წინდასაცვეთად. მაშუა პროცედურის დროს წინა-

აღმდეგობას წევდა და გაჩერებას სთხოვდა ბებიაქალს, ამიტომ იგი თოკით დააბეს. 29 გოგოში 

იყვნენ შედარებით ძლიერებიც, ვინც პროცედურის დროს არ ყვიროდა და მამაცად ითმენდა ამ 

ტკივილს. წინდაცვეთის შემდეგ მაშუას გაუჩნდა სისხლის შიში და ყოველ ღამით აწუხებს 

კოშმარები. მას თითის გაჭრაზეც კი გული მისდის.
18

2.3.  საზოგადოების დამოკიდებულება წინდაცვეთის მიმართ

საზოგადოების უმეტესობა უარყოფითადაა განწყობილი წინდაცვეთის მიმართ, მაგრამ ქვეყნები, 

სადაც წინდაცვეთა ტრადიციადაა ქცეული, მამაკაცები და ასაკოვან ქალთა ნაწილი, მას ამართ-

ლებენ და ემხრობიან. გამბიის ქალაქ ველინაგარაში მცხოვრები ქალბატონი წინდაცვეთასთან 

დაკავშირებით ამბობს, რომ ეს განსახილველი თემაა არაა. მისი თქმით, სახელმწიფომ რომც 

აკრძალოს წინდაცვეთის პროცედურა, ის მაინც გაუკეთებს თავის შვილიშვილებს, იმიტომ, რომ 

მან წინდაცვეთა საკუთარი სურვილით გაიკეთა, არაფერი დამართნია და დღესაც ცოცხალია.  
19

მსგავსი მოსაზრებები სხვებსაც აქვთ ამ პროცედურასთან დაკავშირებით და მიიჩნევენ, რომ 

აუცილებელია გოგოს ნორმალური განვითარებისათვის.ზოგადად, წინდაცვეთა ტაბუდადე-

ბული თემაა იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ტრედიციაა, ამიტომ საზოგადოება ერიდება მასზე საუბარს, 

ხოლო, ვინც საუბრობს, თავს რელიგიური თვალსაზრისით და დიდი ხნის დანერგილი პრაქტი-

კით, იმართლებს. მმართველობითი ორგანოების წარმომადგენლები წინდაცვეთის მიმართ ინერ-

ტულად არიან განწყობილნი. ისინი მიიჩნევენ, რომ არაფრის შეცვლა არ შეუძლიათ, ვინაიდან ეს 

ტრადიციაა და  ვერ შეაჩერებენ.  რაც შეეხება განვითარებულ ქვეყნებში მცხოვრებ ხალხს და იმ 20

საზოგადოებას, სადაც წინდაცვეთა არ არის ტრადიცია, ამ პროცედურის შესახებ ძალიან მწირი 

ინფორმაცია აქვთ. ზოგადად, კი, მიიჩნევენ, რომ წინდაცვეთის პრაქტიკა აუცილებლად უნდა 

შეწყდეს და ფიქრობენ, რომ იგი არაჰუმანურია და არღვევს ქალთა უფლებებს. 

3.  ქალთა წინდაცვეთა სამართლებრივ ჭრილში

3. ტრადიცია უფლების წინააღმდეგ  1.  

ადამიანის უფლებები საერთაშორისო სამართლით დაცული უფლებებია და მათი ხელყოფა, 

როგორც აღინიშნა, დაუშვებელია. ქალთა წინდაცვეთით ირღვევა შემდეგი უფლებები: წამების, 

სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვა - იმის გასარკვევად სახეზეა თუ არა წამება, 

საჭიროა სისასტიკის გარკვეული დონე. ამისათვის შემდეგი ფაქტორების არსებობაა საჭირო:

· ხანგრძლივობა;

· სქესი, ასაკი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა;

· ფსიქიკური და ფიზიკური შედეგები;

· მოპყრობის ფორმა და მეთოდი;

· განზრახვა;

· გარკვეული მიზანი.

17„Interview with DR. Bogaletch Gebre on Female Genital Mutilation in Ethiopia“, იხ.,  <goo.gl/Ks9yYn> [16.01.2014].
18J. Glazov, „A Survivor's Battle Against Female Genital Mutilation“, <goo.gl/mwtGcb> [16.01.2014].
19M. Ceesay, „Gambia: Interview with women on their fellings regarding Female Genital Mutilation“,   

<http://allafrica.com/stories/201203200902.html?viewall=1> [16.01.2014].
20IRIN, „LIBERIA: FGM continues in rural secrecy“, იხ., <goo.gl/H9DKj6>, [16.01.2014].
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წინდაცვეთის შემდეგ გოგოს აქვს ტკივილები, დისკომფორტის შეგრძნება და სხვა ნაკლოვანებები 

სიცოცხლის ბოლომდე, რაც ხანგრძლივობის მოთხოვნას ნამდვილად აკმაყოფილებს. ეს პროცე-

დურა გოგონებს უტარდებათ 5 დან 15 წლამდე, რაც ძალიან მცირე ასაკია. იგი ტოვებს, როგორც 

ფსიქიკურ, ისე ფიზიკურ ნაკლოვანებებს.

ყველას, ვინც მონაწილეობს ამ პროცედურაში, განზრახვა წინასწარ აქვთ, ვინაიდან მიიჩნევენ, რომ 

ეს ტრადიციაა და აუცილებელი, მიზანი კი – გოგონებში სქესობრივი სიამოვნების  შემცირებაა. 

ქალთა წინდაცვეთა არღვევს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა შესახებ 

ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს. გაეროს კომიტეტი ფიქრობს,რომ ქალთა გენიტალიების 

დასახიჩრება არღვევს ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს და განსაკუთრებულ ყურადღებას 

უთმობს 2004-2005 წლიდან.  სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებაა დაიცვას თავისი 
21

მოქალაქეები ნებისმიერი წამების, სასტიკი თუ არაადამიანური მოპყრობისაგან. ზემოთ 

განხილულ თავებში კი ჩანს, რომ სახელმწიფო არ იღებს შესაბამის ზომებს წინდაცვეთის 

შესაჩერებლად. მართალია, რიგ სახელმწიფოებში მიღებულია სხვადასხვა სახის კანონები ამ 

პროცედურის საწინააღმდეგოდ, რაც უფრო დეტალურად შემდეგ თავებშია განხილული, მაგრამ 

სახელმწიფოს წარმომადგენლები ასე თუ ისე თავს იკავებენ უშუალო ჩარევისაგან და ამ 

პროცედურას ტრადიციად მიიჩნევენ.

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლება - სიცოცხლის უფლება ერთ-ერთი უზენაესი უფლებაა 

და მისი ხელყოფა არ შეიძლება. მართალია, ეს საერთაშორისო პაქტი წევრ სახელმწიფოებს არ 

ავალდებულებს სიკვდილით დასჯის გაუქმებას, მაგრამ მისი გამოყენება მხოლოდ ყველაზე 

მძიმე დანაშაულის დროს შეიძლება, ისიც, თუ დამნაშავე 18 წელს მიღწეული პირია და არ 

იმყოფება ორსულად. წინდაცვეთის გამო 15 წლამდე გოგონები იღუპებიან სისხლდენისაგან 

თავად პროცედურის დროს, 18 წლამდე გოგონები იღუპებიან ასევე სისხლდენისაგან, პირველი 

სქესობრივი აქტის დროს და ორსული ქალები მშობიარობის დროს. ფაქტია, რომ წინდაცვეთა 

ხელყოფს ადამიანის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს, სიცოცხლის უფლებას. ასევე ირღვევა  

ჯანმრთელობის უფლებაც. წინდაცვეთის შემდეგ ვითარდება ისეთი ინფექციები, როგორიცაა: 

სეფსისი და ტეტანუსი. ამ პროცედურამ შესაძლოა გამოიწვიოს ანემია, სისხლის მოწამვლა და სხვა 

ძალიან მძიმე დაავადებები. ქალთა წინდაცვეთა არა მარტო ამ ქალების, არამედ მათი მომავალი 

შვილების უფლებებსაც არღვევს, ვინაიდან წინდაცვეთილ ქალს უჩნდება სუსტი და პატარა 

ბავშვები, გარდა ამისა, ხშირია ამ ბავშვების გარდაცვალების ფაქტები მშობიარობის დროს.

თავისუფლება ფიზიკური ან ფსიქიკური ძალადობისაგან - წინდაცვეთის პრაქტიკა არღვევს 

ქალთა ფიზიკურ და ფსიქიკურ თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას, ვინაიდან ეს პროცედურა იმ 

ასაკში უტარდებათ გოგონებს, როდესაც რეალურად ვერ აცნობიერებენ, სურთ თუ არა წინდაც-

ვეთა და უნებურად მიჰყვებიან სხვების ნებას.

ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრებით ირღვევა სხვა მრავალი უფლება, როგორიცაა: სექსუა-

ლური თავისუფლება, რელიგიური თავისუფლება, უმცირესობათა უფლებები, ბავშვის უფ-

ლებები და ასე შემდეგ. სახეზეა ტრადიცია, რომელიც ადამიანს ურღვევს უმნიშვნელოვანეს 

უფლებებს, რაც გამოკვეთს - ამ ტრადიციასა და დარღვეულ უფლებებს შორის, რომელი უფრო 

პრიორიტეტულია.

3.2. კანონმდებლობა ქალთა წინდაცვეთის წინააღმდეგ

წინდაცვეთას საერთაშორისო აქტებთან ერთად შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობებიც 

კრძალავს.  წინდაცვეთა იკრძალება შემდეგი საერთაშორისო დეკლარაციებით, კონვენციებითა 

21იხ., <goo.gl/UBn41H>[16.01.2014]
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და აქტებით: 

· ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (1948წ);

· გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ (1959წ);

· ბავშვთა უფლებებისა და კეთილდღეობის აფრიკული ქარტია  (1990წ);

· გაეროს კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ (1992წ);

· გაეროს დეკლარაცია ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ (1993წ);

· მსოფლიო კონფერენცია ადამიანის უფლებათა საკითხებზე – ვენის დეკლარაცია და 

სამოქმედო პროგრამა (1993წ);

· გაეროს უმაღლესი კომისარიატის განცხადება გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 

(1996წ).

ეს საერთაშორისო კოვენციები და დეკლარაციები მისი მიმღები ქვეყნებისაგან მოითხოვს 

გარკვეული ზომების მიღებას, რაც გულისხმობს წევრი სახელმწიფოებისაგან ეროვნული 

კანონმდებლობის შექმნას, ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების ქსელის დაარსებას, ძალადობის 

პროფილაქტიკის უზრუნველყოფასა და სხვ.

ეროვნული კანონმდებლობა წინდაცვეთის წინააღმდეგ:

აფრიკა, აზია – 2003 წელს აფრიკის კავშირმა მიიღო ოქმი ქალთა უფლებების შესახებ,რაც 

გულისხმობდა ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრების შეწყვეტას. 2008 წლისთვის აფრიკის 28 

ქვეყნიდან 25-ს რატიფიცირებული ჰქონდა ეს ოქმი. 2013 წლის მონაცემებით კი, აფრიკის 28 

ქვეყნიდან 18-ს აქვს მიღებული ეროვნული კანონმდებლობა ქალთა წინდაცვეთის წინააღმდეგ.  
22

კენიაში, 2011 წლიდან, წინდაცვეთა აკრძალულია 18 წლამდე გოგონებში, რაც ითვალისწინებს 

ჯარიმას. ძირითადი სასჯელი, აფრიკაში, წინდაცვეთისათვის არის ჯარიმა, თუმცა არსებობს სხვა 

მძიმე სასჯელებიც, მაგალითად, ტანზანიაში კანონი 15 წლით პატიმრობას ითვალისწინებს, 

მაგრამ ჯერ არცერთი საქმე არ აღძრულა ამ სარჩელით და არცერთ პროკურორს არ წაუყენებია 

ბრალი წინდაცვეთისათვის.  აზიაშიც ისეთივე მდგომარეობაა, როგორც აფრიკაში.ზოგ ქვეყანაში 23

საერთოდ არ არის წინდაცვეთა აკრძალული, ზოგში არის, მაგრამ ამ საკითხზე სასამართლო  

გადაწყვეტილებები პრაქტიკაში არ არსებობს.

ევროპა, ამერიკა – ბოლო წლებში გახშირებულია ემიგრაცია ევროპასა და ამერიკაში, იმ ქვეყნე-

ბიდან, სადაც ქალთა წინდაცვეთა ტრადიციაა. ემიგრანტები თავიანთ გოგონებს წინდაცვეთას 

უკეთებენ ემიგრაციის შემდეგ, ამიტომ საჭირო გახდა ევროპის ქვეყნებში და ამერიკაში მიეღოთ 

შიდასახელმწიფოებივი კანონმდებლობა წინდაცვეთის წინააღმდეგ. შვედეთი იყო პირველი 

ევროპული ქვეყანა, რომელმაც 1982 წელს მიიღო კანონი წინდაცვეთის წინააღმდეგ, შვედეთის 

ყველა მოქალაქე და მუდმივად მცხოვრები დაისჯება წინდაცვეთის პროცედურის ჩატარების ან 

მასში მონაწილეობის გამო, თუნდაც ეს იმ ქვეყანაში გააკეთოს, სადაც კანონით აკრძალული არ 

არის; საფრანგეთი 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს წინდაცვეთის გამო, არ 

აქვს მნიშვნელობა სარჩელს დაზარალებული შეიტანს თუ ვინმე სხვა; იტალიაში 4-დან-12 

წლამდეა პატიმრობა და ასევე ექიმს, ვინც გააკეთებს წინდაცვეთის ოპერაციას, ლიცენზია 

ჩამოერთმევა 6-დან-10 წლამდე ვადით; ჰოლანდიაში სასჯელის მაქსიმალური ოდენობაა 12 წელი 

პატიმრობა, დანაშაული უფრო მძიმე კატეგორიისაა, თუ დამნაშავე დაზარალებულის ოჯახის 

წევრია; ამერიკაში 18 წლამდე ასაკის გოგონებისათვის წინდაცვეთის გაკეთება უკანონოა. 2006 

წელს ეთიოპიელ მამაკაცს, რომელიც ამერიკის შტატ ჯორჯიაში ცხოვრობდა, მიუსაჯეს 10 წლით 

თავისუფლების აღკვეთა, საკუთარი 2 წლის ქალიშვილისათვის, წინდაცვეთის გაკეთების გამო.24

22„Prevalence of female genital mutilation by country”, <goo.gl/lRpB2> [16.01.2014].
23C. Mackenzie, „African anti-FGM Laws are not working, say officials“, <goo.gl/zu4sEY>, [16.01.2014].
24„Prevalence of female genital mutilation by country”, <goo.gl/lRpB2> [16.01.2014].
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3.3.  ღონისძიებები ქალთა წინდაცვეთის წინააღმდეგ

პირველად ამ პრობლემაზე საჯაროდ ისაუბრა, სომალელმა მოდელმა, ვარის დირემ 1997 წელს, 

რის შემდეგაც, გაეროს გენერალურმა მდივანმა, კოფი ანანმა იგი მშვიდობის ელჩად დანიშნა 

ქალთა წინდაცვეთის წინააღმდეგ. 2002 წელს ვარის დირემ შექმნა ფონდი ქალთა წინდაცვეთის 

შესაჩერებლად და აქტიურად იყო ჩართული ამ პრობლემის მოგვარებაში.  არასამთავრობო ორ-
25

განიზაციები რეგულარულად ფინანსდებიან ქალთა წინდაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის, 

მათი ღონისძიებები მოიცავს წინდაცვეთის შედეგად დაზარალებულების რესოციალიზაციას, 

როგორც ფსიქიკურად, ისე ფიზიკურად და საზოგადოების განათლებას. 

არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ ხალხს გააცნონ თავიანთი უფლებები და დაანახონ 

წინდაცვეთის უარყოფითი მხარეები, თუ რისი გამოწვევა შეუძლია მას. მართალია, ამ ღონის-

ძიებების წყალობით ბევრი არასრულწლოვანი გოგო გადაურჩა წინდაცვეთას, მაგრამ საზოგა-

დოების დამოკიდებულება მის მიმართ მაინც არ შეცვლილა და კვლავ გრძელდება პროცედურის 

ჩატარება. აუცილებელია სახელმწიფო აქტიურად ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარებაში და 

დაიწყოს მიღებული კანონების პრაქტიკაში ამოქმედება. როდესაც ადამიანები დაისჯებიან 

წინდაცვეთის გამო, ისინი შეწყვეტენ მის ჩატარებას. ქვეყნებში, სადაც წინდაცვეთა ტრადიციაა, 

სახელმწიფოს წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მათ არაფრის შეცვლა არ შეუძლიათ, ვინაიდან 

ქალთა წინდაცვეთა ტრადიციაა და ამის აღმოსაფხვრელად არაფერს აკეთებენ. საერთაშორისო 

ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან მათ წევრ სახელმწიფოებს მოსთხოვონ აქტიური ჩარევა 

პრობლემის მოსაგვარებლად, ვინაიდან სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებაა იზრუნოს 

საკუთარი მოქალაქეების მშვიდ და უსაფრთხო ცხოვრებაზე და დაიცვას ისინი ყოველგვარი 

ძალადობისაგან. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა წევრი სახელმწიფოებისათვის უნდა დააწესონ 

გარკვეული სანქციები, რათა უზრუნველყონ მათი ჩართულობა პრობლემის მოგვარებაში.

დასკვნა

ქალთა წინდაცვეთის განხილვის შედეგად ცალსახაა, რომ ეს ტრადიცია, არასრულწლოვან 

გოგოებს, ახალგაზრდა და ორსულ ქალებს, ჩანასახსა და ახალშობილებს  პრობლემებს უქმნის და  

უმნიშვნელოვანეს უფლებებს ურღვევს. აშკარაა, რომ ადამიანი უფლებათა დაცვა უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამგვარი ტრადიციის. მართალია, ქვეყნები სადაც ქალთა წინდაცვეთა 

ხდება, აღიარებენ მის უკანონობას და მხარს უჭერენ მის გაუქმებას, მაგრამ რეალურად წინდაც-

ვეთა მაინც გრძელდება და ადამიანებს ისევ ერღვევათ უფლებები. ეს პრობლემა საერთაშორისო 

სამართლის ხარვეზია, ვინაიდან სართაშორისო სამართლით დაცული უფლებები ერღვევათ 

პიროვნებებს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, საჭიროა გარკვეული სანქციების დაწესება და უფრო 

აქტიური ღონისძიებების გატარება, რაც საერთაშორისო კანონმდებლობით უნდა მოწესრიგდეს. 

სახელმწიფოს წარმომადგენლები თვალს ხუჭავენ აღნიშნულ პრობლემაზე და თავიანთი 

უმოქმედობით ხელს უწყობენ გარკვეულ პირებს კვლავ გააგრძელონ ადამიანის უფლებების 

ხელყოფა. სახელმწიფოებმა უნდა დაიწყონ მიღებული კანონმდებლობის ამოქმედება და 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელება. კანონმდებ-

ლობის პრაქტიკაში ამოქმედებით საზოგადოება მიხვდება, რომ მისი მხრიდან ადგილი აქვს 

კანონდარღვევას და არა ტრადიციის აღსრულებას.

25იხ., <http://www.wewomen.com/key-debates/waris-dirie-interview-d37647c466473.html> [16.01.2014].
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გივი კაკუშაძე
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი

აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება 

(საქართველოს სასამართლო პრაქტიკისა და ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის შედარებითი 

ანალიზი) 

Right to freedom of thought, conscience and religion

(Comparative Amalysis of Practice Georgian and Eruoepan Court)

Abstract

th thThis article referes to the freedom which is protected by the 19  article of Georgian Constitution and the 9  

article of European Convention on Human Rights. 

thAccording to the 9  article of European Convention on Human Rights “Everyone has the right to freedom of 

thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, 

either alone or in community with other and in public of private, to manifest his religion or belief, in 

worship, teaching, practice and observance”. The same article of convention defines legal restrictions of 

abovementioned freedom, in particular: “freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only 

to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of 

public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and 

freedoms of others”. 

In the presented article the author describes not only practice of Georgian courts, but also practice of 

European Court of Human Rights. 

In presented article author analyzes the practice of Georgian national and European court, based on which 

outlines the problems regarding realization and protection of right to freedom of thought, conscience and 

religion, and also gives possible  ways of solution for elimination of existing problems. 

შესავალი

წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს ისეთი ფუნდამენტური საკითხის შესწავლას, როგორიცაა 

აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება. ამ თემის აქტუალურობას განაპირობებს ის გარე-

მოება, რომ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, სადაც დემოკრატიულ ღირებულებებს დიდი მნიშვნე-

ლობა ენიჭება, დღესაც არსებობს აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების გამოხატვას-

თან დაკავშირებული პრობლემები. ამასვე მოწმობს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული მოხსენებები და კრიტიკული შენიშვნე-

ბი. ეს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალურია საქართველოში, სადაც მისი გეოპოლიტიკური 

რეალობის გამო, ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია კვეთდა.   

აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების მნიშვნელობაზე ხაზგასმით მიუთითებს არაერ-

თი საერთაშორისო დოკუმენტი. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 

მე-18 მუხლის თანახმად, „ყველას აქვს უფლება აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლე-

ბაზე. ეს უფლება მოიცავს რელიგიისა და რწმენის შეცვლის თავისუფლებას, ასევე ერთპიროვნუ-
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ლად ან საზოგადოების სხვა წევრებთან ერთად, კერძოდ ან საჯაროდ რელიგიისა და რწმენის 

გამოხატვის თავისუფლებას ღვთისმსახურების, რიტუალების შესრულების, წეს-ჩვეულებების 

დაცვის ან სწავლების გზით.“

რელიგიური მრწამსი მჭიდრო კავშირშია ადამიანის სულიერ, შინაგან სამყაროსთან, ვინაიდან 

ყველაზე ღრმა პირად წარმოდგენებს შეეხება სამყაროს წარმოშობისა და მასში ადამიანის დანიშ-

ნულების შესახებ. მრწამსი ასევე კულტურული იდენტურობის გამოხატვის ძირითადი ელემენ-

ტია.

არ არსებობს რელიგიის საყოველთაოდ აღიარებული განსაზღვრება. „რელიგია“ ეტიმოლოგიუ-

რად მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან „რელიგარე“ რაც „მაკავშირებელს“ ნიშნავს. რელიგია 

არის ის, რაც მორწმუნეს „უზენაეს ჭეშმარიტებასთან“ აკავშირებს. რელიგიის დღემდე შემოთა-

ვაზებული განსაზღვრებების განუყოფელ ელემენტს წარმოადგენს რწმენა უზენაესის არსებობის 

შესახებ. ამ „უზენაესს“ ნორმატიული ფუნქცია აქვს და მორწმუნენი ვალდებულნი არიან, შეას-

რულონ თავიანთი რელიგიით დადგენილი წესები. მათ ასევე ევალებათ თავიანთი რელიგიური 

მრწამსის გამოხატვა ღვთისმსახურების ან კულტის გარკვეული ფორმით.1

რწმენა უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე რელიგია. იგი მოიცავს რელიგიას, თუმცა არ არის შეზღუ-

დული ამ უკანასკნელის ტრადიციული მნიშვნელობით. რწმენა, როგორც წესი, განისაზღვრება 

განსაზღვრული იდეის ან ფაქტის ჭეშმარიტების გონებრივ აღიარებად. საერთაშორისო დოკუმენ-

ტების თანახმად, ტერმინი რწმენა ფარავს არარელიგიური ადამიანების უფლებებსაც, როგორებიც 

არიან ათეისტები (რომელთაც არ სწამთ ღმერთი) ან აგნოსტიკოსები (რომელთაც არ შეუძლიათ 

გადაჭრით განაცხადონ, არსებობს თუ არა ღმერთი). რწმენის ისეთი ნაირსახეობები, როგორიცაა 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული ან სამეცნიერო მრწამსი, არ ექცევა მოცემული 

დაცვის ფარგლებში.  
2

რელიგიური რწმენის გამოხატვის თავისუფლება მოიცავს შესაბამისი რწმენის მიხედვით 

სწავლების, ღვთისმსახურების, რიტუალებისა და წეს-ჩვეულებების შესრულების სამართლებრივ 

დაცვას. თითოეულ ადამიანს აქვს უფლება, ილაპარაკოს თავისი რწმენის შესახებ, ასწავლოს იგი, 

შეასრულოს მისი რიტუალები, დაიცვას დიეტური მოთხოვნები და ატაროს შესაბამისი სამოსი.

რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება თავისი ყველაზე უხეში გაგებით მოიცავს უფლებას 

გარკვეული რელიგიური მიდგომის ან ნორმების აღიარებაზე ან არაღიარებაზე. აზრისა და 

სინდისის თავისუფლება კი გულისხმობს ადამიანის უფლებას ნებისმიერი საკითხის შესახებ 

აზრის გამოთქმაზე, პერსონალური მსოფლმხედველობის ქონასა და განსაზღვრული რელიგიის 

ან რწმენის მიმდევრობაზე, როგორც ერთპიროვნულად, ისე საზოგადოების სხვა წევრებთან 

ერთად მისი გამოხატვის გზით.   
3

რელიგიას ხალხის (სოციუმის) რწმენა წარმოშობს. ამის გამო რწმენა, მორწმუნეობა და სარწმუნო-

ება რელიგიის სინონიმებია. რწმენას ღრმა ანთროპოლოგიური საფუძვლები აქვს. ეს ის თვისებაა, 

რომელსაც იმედს და ნდობას ვუწოდებთ. იგი ადამიანის შინაგანი ბუნების ნაწილია და არა 

შეძენილი, მეორეული, გარედან შემოსული. რწმენა ანუ რწმენის უნარი ადამიანის სპეციფიკური 

ნიშანია.  
4

აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების უფლება ზოგადად წარმოადგენს ადამიანის 

უფლებათა დასავლური იდეოლოგიის მონაპოვარს. უფლება აზრისა და სინდისის თავისუფლე-

ბაზე წარმოადგენს დემოკრატიული წესწყობილების (რომელიც ერთადერთი მისაღები წესწყობი-

1მ. ნარინდოშვილი - ადამიანის უფლებები, (ავტ. მ. ნარინდოშვილი, რედ. გ. მელაძე) თბილისი, 2005, გვ. 79. 
2იქვე: გვ. 80.
3იქვე: გვ. 81
4ნ. პაპუაშვილი - მსოფლიო რელიგიები საქართველოში, თბ. 2002, - “საღვთისმეტყველო კრებული”
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ლების ფორმაა კონვენციისათვის) ორ უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას, ხოლო რელიგიის თავი-

სუფლებასთან ერთად  კი – ადამიანისადმი პატივისცემის პრინციპს.  
5

1.  ადამიანის უფლებათა  ევროპული კონვენციის მე-9 მუხლით დაცული უფლება

აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა.  საქართვე-

ლოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლი იცავს ადამიანის სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა 

და რწმენის თავისუფლებას.  ადამიანის  უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპულმა 

კონვენციამ ერთ-ერთმა პირველმა მოახდინა ადამიანის უფლებებზე ზოგადი იდეალების ტრანს-

ფორმირება, შესაბამისად, მას არც აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება გამორჩენია. 

ევროპული კონვენციის  მე-9 მუხლის თანახმად, ყველას აქვს უფლება აზრის, სინდისისა და 

რელიგიის თავისუფლებისა; ეს უფლება მოიცავს რელიგიის ან რწმენის შეცვლის თავისუფლებას 

და, აგრეთვე, თავისუფლებას როგორც ინდივიდუალურად, ისე სხვებთან ერთად საქვეყნოდ ან 

განკერძოებით განაცხადოს თავისი რელიგია თუ რწმენა აღმსარებლობით, სწავლებით, წესების 

დაცვითა და რიტუალის აღსრულებით. 

ევროპული კონვენციის ამავე მუხლის მეორე ნაწილი შეზღუდვას აწესებს, რომლის თანახმადაც 

რელიგიის ან რწმენის გაცხადების თავისუფლება ექვემდებარება მხოლოდ ისეთ შეზღუდვებს, 

რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში 

საზოგადობრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, საზოგადოებრივი წესრიგის, ჯანმრთე-

ლობის თუ მორალის ან სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად.

მე-9 მუხლის თავისებურებას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ მუხლის მეორე ნაწილში ჩამოყალი-

ბებული შეზღუდვები არ ფარავს მუხლის პირველ ნაწილში ჩამოყალიბებულ უფლებებს 

მთლიანად. ანუ უფლება აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებაზე აბსოლუტურია და არ 

შეიძლება შეიზღუდოს. აღნიშნული იმითაა განპირობებული, რომ ვერავითარი კანონიერი 

მიზანი ვერ დაასაბუთებს სახელმწიფოსათვის მოქალაქის აზრის, სინდისისა და რელიგიის 

ცოდნის საჭიროებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მივიღებდით ტოტალიტარული რეჟიმების 

სახელმწიფოებისათვის დამახასიათებელ ძალადობას, რაც უარყოფილია კონვენციით.  6

მე-9 მუხლის მეორე ნაწილში ჩამოყალიბებულ შეზღუდვას შეიძლება დაექვემდებაროს მხოლოდ 

რელიგიისა და რწმენის გაცხადების თავისუფლება. გაცხადება შეიძლება განხორციელდეს აღმსა-

რებლობით, სწავლებით, რიტუალების შესრულებითა და დაცვით. შეზღუდვა აუცილებელია 

იყოს მოქცეული კონვენციით მკაცრად დადგენილ ჩარჩოებში, ისეთი მიზნების მისაღწევად, 

როგორიცაა – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესები, საზოგადოებრივი წესრიგი, 

ჯანმრთელობის ან ზნეობის ან სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა. 

2.  ევროპული კონვენციის მე-9 მუხლის შეზღუდვები

მე-9 მუხლის პირველ ნაწილში ჩამოყალიბებულ უფლებათაგან მხოლოდ რელიგიისა და მრწამ-

სის გაცხადების თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს ამავე მუხლის მეორე ნაწილით. შეზღუდვა 

რომ კონვენციის მოთხოვნებს შეესაბამებოდეს, აუცილებელია: 

· შეზღუდვა გათვალისწინებული უნდა იყოს კანონით;

· შეზღუდვა აუცილებელი უნდა იყოს დემოკრატიული საზოგადოებისათვის და მიმარ-

თული უნდა იყოს ისეთი კანონიერი მიზნის მისაღწევად, როგორიცაა საზოგადოებრივი 

5ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი, თბილისი, 2004,  გვ. 318
6ადამიანის უფლებათა პრეცედენტული სამართალი, თბილისი, 2004, გვ. 318
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უსაფრთხოების ინტერესები, საზოგადოებრივი წესრიგი, ჯანმრთელობის ან ზნეობის ან 

სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვა;

· შეზღუდვა უნდა იყოს აუცილებელი და პროპორციული. 

მე-9 მუხლთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე არის კოკინაკისი 

საბერძნეთის წინააღმდეგ (Kokkinakis v. Greece) , რომელიც ზემოთაღნიშნულ შეზღუდვას ეხება. 
7

ამ საქმეში ბ-ნი კოკინაკისი და მისი მეუღლე, რომლებიც იეჰოვას მოწმეები იყვნენ, სახლში 

მივიდნენ ქ-ნ კირიაკაკისთან, რომელიც მართლმადიდებელი ქრისტიანი იყო, და გამართეს 

დისკუსია მასთან. ქ-ნ კირიაკაკის მეუღლემ გამოიძახა პოლიცია, რომელმაც დააკავა ბ-ნი და ქ-ნი 

კოკინაკისები. ორივეს ბრალი დაედო პროზელიტიზმისათვის საბერძნეთის კანონის მიხედვით. 

იგი ადგენს, რომ „ნებისმიერ პირს, რომელიც განახორციელებს პროზელიტიზმს, შეეფარდება 

პატიმრობა და ფულადი ჯარიმა. პროზელიტიზმი ნიშნავს პირის რელიგიურ მრწამსში ჩარევის 

ნებისმიერ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მცდელობას, რომელიც მიზნად ისახავს ამ მრწამსის 

დაკნინებას ნებისმიერი სახის ცდუნების ან მორალური თუ მატერიალური დახმარების დაპი-

რებების მეშვეობით, მოტყუებით ან პირის გამოუცდელობით, ნდობით, საჭიროებით, დაბალი 

ინტელექტით ან გულუბრყვილობით სარგებლობით.

ბ-ნი და ქ-ნი კოკინაკისები დააჯარიმეს და მიუსაჯეს პატიმრობა. აპელაციის შედეგად ქ-ნ 

კოკინაკისის მსჯავრდება გაუქმდა, მაგრამ სასამართლომ ძალაში დატოვა მისი მეუღლის მიმართ 

გამოტანილი განაჩენი. ამ საქმესთან დაკავშირებით ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა: 

„პირველ რიგში, განსხვავება უნდა გაკეთდეს ქრისტიანული მრწამსის პროპაგანდასა და 

არასათანადო პროზელიტიზმს შორის. პირველი შეესაბამება ჭეშმარიტ ევანგელიზმს, რომელსაც 

მსოფლიო ეკლესიათა საბჭოს ეგიდით შემუშავებული 1956 წლის მოხსენება განსაზღვრავს, 

როგორც ყოველი ქრისტიანისა და ყოველი ეკლესიის ძირითად მისიასა და პასუხისმგებლობას. 

ხოლო უკანასკნელი გვევლინება მის არასათანადო და მიუღებელ ფორმად. იმავე მოხსენების 

მიხედვით, მან შეიძლება მიიღოს ისეთი საქმიანობის ფორმა, რომელიც ცალკეულ პირს 

სთავაზობს გარკვეულ მატერიალურ თუ სოციალურ უპირატესობას, რათა რომელიმე ეკლესიამ 

შეიძინოს ახალი მორწმუნეები, ან ახდენს მიუღებელ ზეწოლას სასოწარკვეთილებაში მყოფ ან 

გაჭირვებულ პირებზე. მას ასევე შეიძლება მოჰყვეს ძალადობის გამოყენება. უფრო ზოგადად, 

პროზელიტიზმი შეუთავსებელია სხვა პირთა აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების 

პატივისცემასთან“. 

ადამიანს აქვს საკუთარი რწმენის გავრცელებისა და სხვათა წახალისების უფლება, შეცვალონ 

საკუთარი რწმენა სხვა რელიგიის სასარგებლოდ, მანამ, სანამ ყოველივე ეს იძულებისა და ძალა-

დობის გარეშე ხდება. ასეთ ქმედებას პროზელიტიზმი ან ევანგელიზმი ეწოდება. 

ვინაიდან ეროვნულმა სასამართლომ არ დააზუსტა, რა უკანონო საშუალებები იქნა გამოყენებუ-

ლი რელიგიური მრწამსის შესახებ დისკუსიის დროს, მან ვერ დაადგინა მწვავე საზოგადოებრივი 

საჭიროება, რაც მოითხოვდა ბ-ნი კოკინაკისის მსჯავრდებას. ევროპული სასამართლოს აზრით, 

მსჯავრდება არ იყო კანონიერი მიზნის პროპორციული. 

საქმეში - სინან იშიკი თურქეთის წინააღმდეგ (Sinan Işık v. Turkey)  მომჩივანი იყო ალევის 8

რელიგიური ჯგუფის წევრი. 2004 წელს მან მიმართა სასამართლოს მოთხოვნით, რომ მის პირა-

დობის მოწმობაში რელიგიური რწმენის გასწვრივ ჩაწერილიყო სიტყვა „ალევი” „ისლამის” 

სანაცვლოდ, მაგრამ მისი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. მომჩივანის მდგომარეობა არ შეცვლილა, 

მიუხედავად იმისა, რომ 2006 წელს მიღებულ იქნა კანონი, რომლითაც დაშვებული იყო პირადო-

ბის დამადასტურებელ მოწმობაში „რელიგიის” განმსაზღვრელი გრაფის შეუვსებლად დატოვება, 

ან ამ გრაფის სრულად ამოშლა. როდესაც პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა იძლევა 

7კოკინაკისი საბერძნეთის წინააღმდეგ (Kokkinakis v. Greece), 1993 წლის 25 მაისის გადაწყვეტილება
8სინან იშიკი თურქეთის წინააღმდეგ (Sinan Işık v. Turkey), 2010 წლის 2 თებერვლის გადაწყვეტილება
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რელიგიის იდენტიფიცირების საშუალებას ამ გრაფის შეუვსებლად დატოვების ფაქტი იღებს 

დამატებით მნიშვნელობას. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მფლობელი, რომელიც არ 

უთითებს თავის რელიგიურ რწმენას, გამოირჩევა იმ პირებისგან, რომელთაც რელიგიური რწმენა 

მითითებული აქვთ. სახელმწიფო უწყებებისგან გრაფის ღიად დატოვების მოთხოვნა მჭიდრო 

კავშირშია მფლობელის პირად რწმენასთან. პირის ერთ-ერთი ყველაზე ინტიმური ასპექტის 

გამჟღავნება ჯერ კიდევ არსებობდა პრაქტიკაში. ეს მდგომარეობა აშკარად წინააღმდეგობაში 

მოდიოდა საკუთარი რელიგიური რწმენის თავისუფლების პრინციპთან. ამიტომ, დარღვევა 

წარმოიშვა არა მაშინ, როდესაც პირს უარი ეთქვა მომჩივანის რწმენის მითითებაზე მის საკუთარ 

პირადობის მოწმობაში, არამედ მაშინ, როდესაც პირადობის მოწმობაში რელიგიური რწმენის 

გრაფის მითითება გადაწყდა, მიუხედავად იმისა, იქნება მისი შევსება სავალდებულო თუ ფაკულ-

ტატური მოთხოვნა. შედეგად, მომჩივანს შეუძლია იდავოს, რომ ის წარმოადგენს უფლების 

შელახვის მსხვერპლს, მიუხედავად 2006 წელს მიღებული კანონისა. სასამართლომ დაადგინა მე-9 

მუხლის დარღვევა და აღნიშნა, რომ მომჩივანის კონვენციის მე-9-ე მუხლით განსაზღვრული 

უფლება შეილახა იმის გამო, რომ მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა შეიცავდა რელი-

გიური რწმენის ამსახველ გრაფას, მიუხედავად იმისა იყო ეს სავალდებულო თუ ფაკულტატური. 

ამის გამო, სასამართლომ დაადგინა რომ „რელიგიის” გრაფის ამოშლა პირადობის დამადასტურე-

ბელი მოწმობიდან იქნება დარღვევის გამოსწორების საშუალება.

საქმეში - ბუსკარინი და სხვები სან მარინოს წინააღმდეგ (Buscarini and others v. San Marino)  9

სტრასბურგის სასამართლომ მომჩივნების სარჩელი დააკმაყოფილა და დაადგინა მე-9 მუხლის 

დარღვევა. საქმე შეეხებოდა სან მარინოს ახლადარჩეული პარლამენტის წევრებს, რომლებმაც 

ფიცის დადებაზე უარი განაცხადეს, რადგან ფიცის ტექსტში მათთვის მიუღებელი სიტყვები იყო. 

ამის გამო სან მარინოს პარლამენტმა ბუსკარინს და სხვა პარლამენტარებს მუშაობის უფლება 

შეუზღუდა. 

საქმეში - მანუსაკისი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ (Manoussakis and Others v. Greece)  - 
10

ევროპულმა სასამართლომ განიხილა საკითხი, რომელიც ეხებოდა იეჰოვას მოწმეთა მსჯავრ-

დებას ღვთისმსახურების ადგილის დაარსებისა და მოქმედებისათვის, განათლებისა და 

რელიგიურ საქმეთა მინისტრის ნებართვის გარეშე. სასამართლომ განაცხადა, რომ რელიგიის 

თავისუფლების უფლება გამორიცხავს სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე უფლებამოსილებას, 

განსაზღვროს, კანონიერია თუ არა რელიგიური მრწამსი ან ის საშუალებები, რომლებიც 

გამოიყენება მათ გამოსახატავად. სასამართლოს დასკვნით, მართალია, სახელმწიფოებს აქვთ 

უფლება, შეამოწმონ, ახორციელებს თუ არა მოძრაობა ან გაერთიანება საქმიანობას, რომელიც 

საზიანოა მოსახლეობისათვის, მან ნათელი მოჰფინა იმას, რომ რელიგიის თავისუფლების 

უფლება „გამორიცხავს სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე უფლებამოსილებას, განსაზღვროს, 

კანონიერია თუ არა რელიგიური მრწამსი ან ის საშუალებები, რომლებიც გამოიყენებიან მათ 

გამოსახატავად“.

ევროპული კონვენციის მე-9 მუხლი სახელმწიფოს აკისრებს არა მხოლოდ ნეგატიურ, არამედ 

პოზიტიურ ვალდებულებას, უზრუნველყოს აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების 

უფლების დაცვა. სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, უზრუნველყოს რელიგიური მრწამსის მქონე 

პირებისათვის კონვენციის მე-9 მუხლით გარანტირებული უფლებით მშვიდობიანი სარგებლობა. 

საქმეზე - ოტო-პრემინგერის ინსტიტუტი ავსტრიის წინააღმდეგ (Otto-Preminger-Institut v. 

Austria)  - ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ: „პირებს, რომლებიც 11

9ბუსკარინი და სხვები სან მარინოს წინააღმდეგ (Buscarini and others v. San Marino), 1999 წლის 18 თებერვლის გადა-

წყვეტილება. 
10მანუსაკისი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ (Manoussakis and Others v. Greece), 1996 წლის 26 სექტემბრის გადა-

წყვეტილება, მე-40, 47-ე პუნქტი. 
11ოტო-პრემინგერის ინსტიტუტი ავსტრიის წინააღმდეგ (Otto-Preminger- Institut v. Austria), 1994 წლის 20 სექტემბრის 
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ავლენენ თავიანთ რელიგიას, მიუხედავად იმისა, ისინი განეკუთვნებიან რელიგიურ უმრავლე-

სობას თუ უმცირესობას, არა აქვთ გონივრული საფუძველი ვარაუდისა, რომ ისინი არ იქნებიან 

გაკრიტიკებულნი. მათ უნდა მოითმინონ და შეეგუონ იმას, რომ სხვა რელიგიურმა ჯგუფმა შეიძ-

ლება უარყოს მათი რელიგიური მრწამსი და გაავრცელონ კიდეც სწავლება, რომელიც ეწინააღმ-

დეგება მათ მრწამსს. თუმცა კრიტიკის ხერხებმა ან რელიგიური სწავლებისა და მრწამსის უარყო-

ფამ შეიძლება გამოიწვიოს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, თუ იგი ვერ უზრუნველყოფს მე-9 

მუხლით გარანტირებული უფლებით მშვიდობიან სარგებლობას ყველასათვის, ვინც  ემხრობა ამ 

სწავლებასა და მრწამსს. ექსტრემალურ შემთხვევებში კრიტიკის ან რელიგიური მრწამსის უარყო-

ფის შედეგი შეიძლება ისეთი იყოს, რომ ხელი შეუშალოს ამ პირთა მიერ თავიანთი მრწამსის 

მიმდევრობას ან გამოხატვას“.

ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ იმ საშუალებამ, რომლითაც რელიგიურ მრწამსსა და 

დოქტრინებს ეწინააღმდეგებიან ან უარყოფენ, შეიძლება განაპირობოს სახელმწიფოს პასუხის-

მგებლობა, რათა უზრუნველყოს მე-9 მუხლით გარანტირებული უფლების მშვიდობიანი 

განხორციელება ამ რწმენისა და დოქტრინების მიმდევართათვის.  
12

რელიგიის თავისუფლების დაცვასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე სადავო საკითხია 

ურთიერთობა სახელმწიფოსა და რელიგიებს ან რწმენებს შორის. არსებობს რელიგიურ 

რწმენასთან სახელმწიფოს ურთიერთობის რამდენიმე მოდელი: სახელმწიფო რელიგიები, 

დაწესებული ეკლესიები, სახელმწიფოს ნეიტრალური დამოკიდებულება რელიგიების მიმართ, 

ოფიციალური რელიგიის არარსებობა, სახელმწიფოსა და რელიგიის გამიჯვნა, სამართლებრივად 

აღიარებული რელიგიური ჯგუფების დაცვა.13

საერთაშორისო სტანდარტები არ შეიცავს მოთხოვნას სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის 

რომელიმე კონკრეტული სახის ურთიერთობის დამყარების თაობაზე. მთავარია ის, რომ 

ნებისმიერი სახის ურთიერთობა არ უნდა იწვევდეს იმ პირთა დისკრიმინაციას, რომლებიც არ 

წარმოადგენენ ოფიციალურ ან აღიარებულ რელიგიას. 

რელიგიის თავისუფლების საკითხებზე მსჯელობისას ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ სახელმწიფომ უნდა მოარგოს სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესები 

ერთმანეთს, რათა ნეიტრალურად და მიუკერძოებლად დაიცვას მორწმუნეთა შორის  სოცია-

ლური მშვიდობა და ურთიერთგაგება. სასამართლო აღნიშნავს, რომ ქვეყანას არ აქვს იმის 

დისკრეციული უფლებამოსილება, შეამოწმოს თუ რამდენად ლეგიტიმურია ადამიანთა რწმენა ან 

საშუალებები, რითიც ის გამოიხატება (მანოსაკისი საბერძნეთის წინააღმდეგ, 1996, §47).
14 

კონვენციის მე-9 მუხლი იცავს არა მხოლოდ რელიგიურ, არამედ არარელიგიურ მრწამსს. პაცი-

ფიზმი აღიარებულია მრწამსად, რომელიც დაცულია მე-9 მუხლით. საქმესთან - ეროუსმისი 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Arrowsmith v. the United Kingdom)  - დაკავშირებით 15

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა კომისიამ აღნიშნა, რომ „პაციფიზმი, როგორც ფილოსოფია, 

ხვდება აზრისა და მრწამსის თავისუფლების უფლების მოქმედების სფეროში. ამიტომ პაციფიზ-

მის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც მრწამსი, რაც დაცულია მე-9 

მუხლის 1-ლი პუნქტით“. 

გადაწყვეტილება
12გ. ტუღუში, რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებული გამოხატვის კრიმინალიზაცია, ადამიანის უფლებათა 

დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო, თბილისი, 2011,  გვ. 245
13მ. ნარინდოშვილი, ადამიანის უფლებები, (ავტ. მ. ნარინდოშვილი, რედ. გ. მელაძე) თბილისი, 2005, გვ. 83. 
14მანუსაკისი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ (Manoussakis and Others v. Greece), 1996 წლის 26 სექტემბრის 

გადაწყვეტილება, მე-40, 47-ე პუნქტი.
15ეროუსმისი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Arrowsmith v. the United Kingdom), 1978 წლის 10 ოქტომბრის 

გადაწყვეტილება, 69-ე პუნქტი. 
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საქმეში - ივანოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ (Ivanova v. Bulgaria)  - ადამიანის უფლებათა 16

ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა მე-9 მუხლის დარღვევა. საქმე შეეხებოდა შრომითი ურთი-

ერთობის შეწყვეტას რელიგური რწმენის საფუძველზე. სკოლის არააკადემიურ თანამშრომლად 

დასაქმებული მომჩივანი ქრისტიანულ-ევანგელისტური ჯგუფის წევრი იყო, ცნობილი, როგორც 

„სიცოცხლის სიტყვა“, რომელიც მისდევდა არალეგალურ აქტივობებს ხელისუფლების ორგა-

ნოების მიერ მის რეგისტრაციაზე უარის გამო. ორგანიზაციის შეხვედრებს პერიოდულად შლიდა 

პოლიცია და მედიამ წამოიწყო კამპანია აღნიშნული ჯგუფის წინააღმდეგ, მისი წევრების სამსა-

ხურიდან დათხოვნის მოთხოვნით და ასახელებდა სხვებთან ერთად მომჩივანსაც. რეგიონუ ი ლ

პროკურატურისა და ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ განხორციელებული მოკვ-

ლევის შემდეგ, რეგიონლული გუბერნატორი და პარლამენტის წევრი დაემუქრნენ განათლების  

ინსპექტორს სამსახურიდან გათავისუფლებით, თუკი იგი არა მიიღებდა რადიკალურ ზომებს 

სკოლაში რელიგიური აქტივობების აღსაკვეთად და არ გაათავისუფლებდა სკოლის დირექტორს. 

1995 წლის ოქტომბერში დირექტორი გაათავისუფლეს იმ მიზეზით, რომ მან არ გაათავისუფლება 

ადმინისტრაციის ის წევრები, რომლებიც სიცოცხლის სიტყვის“ მიმდევრები იყვნენ და შესაძ-„

ლებლობას აძლევდა მათ, ჩაეტარებინათ  აქტივობები. მოგვიანებით, მომჩივანი წნეხის თავიანთი  

ქვეშ მოექცა, რათა წასულიყო სამსახურიდან ან უარეყო  რწმენა, ვინაიდან განათლების თავისი

ინსპექტორი მას ემუქრებოდა სამსახურიდან გათავისუფლებით მიუხედავად მის მიერ შესრუ-

ლებული სამუშაოსი. აპლიკანტმა აღნიშნულთან დაკავშირებით უარი განაცხადა. რადიოინტერ-

ვიუში პარლამენტის წევრმა გამოარჩია მომჩივნის თანამდებობა, რომელიც ჯერ კიდევ ეკავა 

„ “ სიცოცხლის სიტყვის  წევრს. 1995 წლის დეკემბერში ახალმა დირექტორმა გაათავისუფლა იგი 

თანამდებობის მოთხოვნებთან შეუსაბამობის მიზეზით. დამტკიცდა, 1996 წლის იანვარიდან 

ამოქმედებული, სკოლის თანამდებობების ახალი სია, რომელმაც შეცვალა მომჩივნის თანამ-

დებობა ახლით, არსებითად იმავე მოვალეობებითა და -პასუხისმგებლობებით, თუმცა დამატე

ბით მოთხოვნად მითითებული იყო უნივერსიტეტის ხარისხი. მომჩივანმა საქმე აღძრა საოლქო 

სასამართლოში და ითხოვდა, რომ მისი გათავისუფლება ცნობილი ყოფილიყო უკანონოდ და 

მიჩნეულიყო რელიგიურ დისკრიმინაციად. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მისი სარჩელი და 

გასაჩივრებაც წარუმატებელი აღმოჩნდა.

სასამართლომ დაასკვნა, რომ მომჩივნის სამსახური შეწყდა სინამდვილეში მისი რელიგიური 

რწმენების და  წევრობის გამო. ეს წარმოადგენდა მისი რელიგიის თავი„სიცოცხლის სიტყვის“ -

სუფლების უფლებაში ჩარევას მე-9 მუხლის საწინააღმდეგოდ. ის ფაქტი, რომ მომჩივნის 

სამსახური შეწყდა სათანადო შრომით კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში - მისი თანამდე-

ბობისათვის ახალი მოთხოვნების წაყენებით, რომელსაც ის ვერ აკმაყოფილებდა - არ გამო -

რიცხავს მისი გათავისუფლების არსებით მოტივს. სასამართლომ ჩათვალა, რომ სახელმწიფოს 

ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მომჩივანი დასაქმებული იყო 

როგორც არააკადემიური ადმინისტრაციის წევრი სკოლაში, რომელიც სამინისტროს პირდაპირი 

ზედამხედველობის ქვეშ იყო. გარდა ამისა, სასამართლომ მიუთითა აქტივობები, როგორიცაა 

„სიცოცხლის სიტყვის“ შეკრებების ჩაშლა მთელ ქვეყანაში და განსახილველ მოვლენებში  ხელი-

სუფლების სხვადასხვა ორგანოებისა და მოხელეების ჩართულობა. ეს მოვლენები ხელისუფლე-

ბის ორგანოების არატოლერანტულ პოლიტიკაზე გადაკვრით მიუთითებდა შესაბამის პერიოდში 

სიცოცხლის სიტყვის, მისი აქტივობებისა და მიმდევრების მიმართ. ახალი დირექტორის დანიშვ-

ნის შემდეგ, დროის მოკლე პერიოდში, მომჩივნის გათავისუფლება ასევე მიანიშნებდა, რომ ეს 

წარმოადგენდა ასეთი პოლიტიკის იმპლემენტაციის პირდაპირ შედეგს.

საქმეზე - ფრანცესკო სესსა იტალიის წინააღმდეგ (Francesco Sessa v. Italy)  სასამართლომ ჩათვალა, 
17

რომ ადგილი არ ჰქონდა მე-9 მუხლის დარღვევას. მომჩივანი, რომელიც ებრაელია და ადვოკატია 

პროფესიით, წარმოადგენდა მომჩივანს საგამოძიებო მოსამართლის წინაშე მტკიცებულების 

16ივანოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ (Ivanova v. Bulgaria), 2007 წლის 12 აპრილის გადაწყვეტილება.
17ფრანცესკო სესსა იტალიის წინააღმდეგ (Francesco Sessa v. Italy), 2012 წლის 3 აპრილის გადაწყვეტილება
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წარდგენასთან დაკავშირებით. მოსამართლეს არ მიეცა საშუალება განეხილა საქმე, ამიტომ მისმა 

შემცვლელმა მხარეებს ჰკითხა აერჩიათ ორი თარიღიდან ერთ-ერთი გადადებული პროცესის წარ-

სამართავად - 2005 წლის 13 ან 18 ოქტომბერი. მომჩივანმა აღნიშნა, რომ ორივე თარიღი ექცეოდა 

ებრაულ დღესასწაულებში (iom kippur და sukkot), შესაბამისად, რელიგიური ვალდებულებები 

ხელს შეუშლიდა დასწრებოდა განხილვას. მოსამართლემ სხდომა ჩანიშნა 2005 წლის 13 ოქტომ-

ბერს, მიუხედავად მომჩივანის წინააღმდეგობისა. 

სასამართლო ვერ დარწმუნდა, რომ განხილვის დღის დანიშვნა ებრაულ დღესასწაულზე და მის 

გადადებაზე უარის თქმა წარმოადგენდა მომჩივანის უფლების შელახვას - თავისუფლად გამოე-

ხატა თავისი რწმენა. მხარეებს შორის ასევე არ გამხდარა სადავო, რომ განმცხადებელს ჰქონდა 

საშუალება შეესრულებინა მისი რელიგიური ვალდებულებები. მეტიც, მომჩივანს, რომელსაც 

უნდა ჰქონოდა მოლოდინი, რომ მისი მოთხოვნა სხდომის გადადებაზე უარყოფილი იქნებოდა, 

ძალაში არსებული საკანონმდებლო ნორმების საფუძველზე, შეეძლო უზრუნველყო, რომ ის 

შეცვლილიყო მომდევნო სხდომაზე სხვის მიერ. მოცემული ჩარევა გათვალისწინებული იყო 

კანონით, დასაბუთებული იყო სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის საფუძველზე, 

კერძოდ, მართლმსაჯულების ჯეროვნად განხორციელების საჯარო ინტერესით და იმ პრინ-

ციპით, რომ საქმეები განხილულ უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში. ჩარევა იყო გონივრული მისაღ-

წევ მიზანთან, თუმცა სასამართლოს ამგვარი გადაწყვეტილება ერთხმად არ მიუღია, რადგან 

სახეზე გვქონდა ოთხი ხმა სამის წინააღმდეგ. 

3.  საქართველოს კანონმდებლობა

რელიგიური დემოგრაფიის სერიოზულმა ცვლილებებმა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში კიდევ 

უფრო აქტუალური გახადა რელიგიური შემწყნარებლობის სულისკვეთების უფრო მეტად 

გაღვივება. ევროპულ ქვეყნებში ამ თავისუფლებათა დაცულობის სტანდარტი ძალიან მაღალია 

და იგი მნიშვნელოვნად აღემატება დანარჩენ მსოფლიოში არსებულ შესაბამის სტანდარტებს. 

საქართველოში ამ თავისუფლებათა დაცულობა არ ჩამოუვარდება საერთოევროპულ სტანდარტს. 

საქართველოს კონსტიტუციაში ისინი, ერთი მხრივ, აღიარებულია მე-19 მუხლით, როგორც 

ადამიანის ძირითადი თავისუფლებანი, ხოლო მეორე მხრივ, განმტკიცებულია კონსტიტუციის 

სხვა მუხლებით, უწინარეს ყოვლისა, კონსტიტუციის მე-9 მუხლით, რომლის მიხედვითაც, 

„სახელმწიფო აცხადებს რწმენისა და რელიგიის სრულ თავისუფლებას,” რაც იმის დადასტუ-

რებაა, რომ რწმენისა და რელიგიის თავისუფლება ერთ-ერთი ის უმნიშვნელოვანესი კონსტიტუ-

ციური პრინციპია, რასაც ქართული სახელმწიფო ემყარება.
18

საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის თანახმად: 

1. ყოველ ადამიანს აქვს სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფ-

ლება;

2. დაუშვებელია ადამიანის დევნა სიტყვის, აზრის, აღმსარებლობის ან რწმენის გამო, აგრეთ-

ვე მათი იძულება, გამოთქვან თავიანთი შეხედულება მათ შესახებ;

3. დაუშვებელია ამ მუხლში ჩამოთვლილ თავისუფლებათა შეზღუდვა, თუ მათი გამოვლი-

ნება არ ლახავს სხვათა უფლებებს.

კონსტიტუციის მე-19 მუხლი იცავს ადამიანის უფლებას, სწამდეს ღმერთი, აირჩიოს და აღიაროს 

ნებისმიერი რელიგია, რწმენა თუ მსოფლმხედველობრივი მრწამსი, იქონიოს და სხვებს გაუზია-

როს თავისი შეხედულებანი, იცხოვროს და იმოქმედოს მათ შესაბამისად. იგი მოიცავს რელიგიის 

ან რწმენის შეცვლის თავისუფლებას, აგრეთვე თავისუფლებას, როგორც ინდივიდუალურად, ისე 

18ე. გოცირიძე,  საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის 

რეგიონული ცენტრი, მე-19 მუხლი, გვ. 156.
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სხვებთან ერთად, განკერძოებით ან საქვეყნოდ, გააცხადოს თავისი რელიგია თუ რწმენა 

აღმსარებლობით, სწავლებით, ქადაგებით, წესებისა და რიტუალების შესრულებით. იგი მოიცავს 

ნეგატიურ თავისუფლებასაც – იყოს ათეისტი და არ გახდეს რომელიმე რელიგიის მიმდევარი, არ 

აღიაროს ესა თუ ის რწმენა თუ მსოფლმხედველობრივი მრწამსი, უარი თქვას საკუთარი რწმენისა 

თუ ფილოსოფიური შეხედულებების გამჟღავნებაზე და ა.შ. კონსტიტუციის მე-19 მუხლის 

შინაარსი, ძირითადად, რელიგიის თავისუფლებას უკავშირდება, მაგრამ არ შემოიფარგლება 

მისით. იგი იცავს სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლებას. მათ-

გან რელიგიას პირდაპირ მხოლოდ „აღმსარებლობა” უკავშირდება. სიტყვის, აზრის,  სინდისისა 

და რწმენის თავისუფლებებს ფართო შინაარსი აქვთ და მხოლოდ რელიგიურ ასპექტებს არ 

მოიცავენ.19

რაც შეეხება სინდისის თავისუფლებას, იგი ადამიანის უფლებაა, გადაწყვეტილებები მიიღოს, 

იცხოვროს და იმოქმედოს თავისი სინდისის შესაბამისად. იგი ეფუძნება ადამიანის უნარს, იაზ-

როვნოს ზნეობრივი კატეგორიებით, გაარჩიოს „კეთილი” და „ბოროტი”, „კარგი” და „ცუდი”, 

„სწორი” და „მცდარი”. სინდისის თავისუფლება იცავს ადამიანის უფლებას, იქონიოს თავისი 

კრედო, მიიღოს გადაწყვეტილება იმის მიხედვით, რასაც კარნახობს საკუთარი სინდისი და რასაც 

კონკრეტულ ვითარებაში მისთვის სავალდებულოდ მიიჩნევს. სინდისის თავისუფლება ზოგჯერ 

გამოიყენება, როგორც რელიგიის თავისუფლების „ეკვივალენტური” ტერმინი.
20

აზრის თავისუფლება, ფართო გაგებით, გულისხმობს ადამიანის უფლებას, იქონიოს საკუთარი 

აზრი ნებისმიერ საკითხზე. მაგრამ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ კონსტიტუციის მე-19 მუხლში მას 

შედარებით ვიწრო შინაარსი აქვს და მოიცავს აზრის თავისუფლებას ძირითადად რელიგიისა და 

რწმენის საკითხებზე. ადამიანს აქვს უფლება, შეიმუშავოს და გააჩნდეს საკუთარი აზრი და 

შეხედულება როგორც საკუთარი რელიგიისა თუ რწმენის, ისე სხვა რელიგიებისა და რწმენის, 

ცალკეული რელიგიური დოგმებისა თუ წესების, ეკლესიის როლის, ეკლესიისა და სახელმწიფოს 

ურთიერთობისა და სხვა საკითხებზე. „აზრის თავისუფლება” კონსტიტუციის მე-19 მუხლში არ 

გულისხმობს აზრის გამოხატვის თავისუფლებას, რომელიც კონსტიტუციის 24-ე მუხლითაა 

დაცული.  21

კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლში მოიაზრება ეს არის 

სამხედრო სამსახურზე უარის თქმა რწმენის ან სინდისის გამო. ნებისმიერ სამხედრო ვალდებულ 

პირს უფლება აქვს, უარი თქვას სამხედრო სამსახურზე, თუ ამგვარი სამსახური და მასთან 

დაკავშირებული გარემოებები (როგორიცაა, მაგალითად, იარაღის გამოყენება, სამხედრო 

უნიფორმის ტარება და სხვა) ეწინააღმდეგება მის რწმენასა და სინდისს. ეს არის გამოხატულება 

ღირებულებითი კონფლიქტისა ინდივიდის უფლებებსა და საჯარო ინტერესებს შორის, როდესაც 

ინდივიდის უფლება გადაწონის საჯარო ინტერესებს. თუმცა, ბალანსის სამართლიანობის 

დასაცავად, აღიარებულია სახელმწიფოთა უფლება, დააკისრონ ასეთ პირებს ალტერნატიული 

სამსახურის შესრულების ვალდებულება. ალტერნატიული სამსახური არ უნდა ატარებდეს 

დასჯის ხასიათს.22

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა თავის 1987 წელს მიღებულ რეკომენდაციაში აღნიშნა, 

რომ „ნებისმიერ სამხედროვალდებულ პირს, რომელიც მრწამსის გამო უარს აცხადებს იარაღის 

გამოყენებაზე, აქვს უფლება, გათავისუფლდეს ასეთი სამსახურის გავლის ვალდებულებისაგან, 

დადგენილი პირობების გათვალისწინებით. ასეთ პირებს შეიძლება დაეკისროთ ალტერნატიული 

სამსახურის შესრულება“.

19იქვე: გვ. 157.
20Black's Law Dictionary, sixth edition, St. Paul. Minn. West Publishing Co. 1991. pp. 209-210.
21ე. გოცირიძე,  საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის 

რეგიონული ცენტრი, მე-19 მუხლი, გვ. 158-159.
22ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ 1987 წელს  მიღებული რეკომენდაციის მე-10 პუნქტი. 
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საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ზემოაღნიშ-

ნული აკრძალვა აბსოლუტურია და მას შეესაბამება ადამიანის აბსოლუტური უფლება, არ 

იდევნებოდეს საკუთარი შეხედულებების, რწმენისა თუ რელიგიური კუთვნილების გამო. ამ 

უფლების აბსოლუტურობა თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს იმავდროულად 

ეკისრება ძლიერ პოზიტიური ვალდებულება, დაიცვას ადამიანი და ადამიანთა ჯგუფები კერძო 

პირთა, მათ შორის, სხვა რელიგიური ჯგუფების ან უმრავლესობის რელიგიის წარმომადგენელთა 

უკანონო მოქმედებებისაგან. სახელმწიფო ვალდებულია, უზრუნველყოს ყველას თანასწორობა 

კანონის წინაშე და იზრუნოს ქვეყანაში რელიგიური, პოლიტიკური და კულტურული პლურა-

ლიზმის დასამკვიდრებლად, შექმნას ტოლერანტულობისა და შემწყნარებლობის ატმოსფერო, არ 

დაუშვას რელიგიური ან სხვაგვარი სიძულვილის გავრცელება მედიის ან სხვა საშუალებებით და 

სხვა.  23

მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული დათქმა – „თუ მათი გამოვლინება არ ლახავს სხვათა 

უფლებებს,” მიგვანიშნებს, რომ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ თავისუფლებათა 

„გამოვლენის”, ანუ მხოლოდ გარეგან განზომილებასთან მიმართებით. ასეთი კი მხოლოდ 

რწმენისა და რელიგიის გაცხადების თავისუფლებაა. ამგვარად, საქართველოს კონსტიტუციის მე-

19 მუხლის საფუძველზეც, შეზღუდვას ექვემდებარება მხოლოდ რწმენისა და რელიგიის 

(აღმსარებლობის) გაცხადების თავისუფლება და არა იმავდროულად სინდისისა და აზრის 

თავისუფლება, ანდა აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლების ასპექტები, რომლებიც 

ხელშეუხებელია.

კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, ამ მუხლით გათვალისწინებული თავი-

სუფლებები შეიძლება შეიზღუდოს „სხვათა უფლებების” დასაცავად. შეზღუდვის საფუძვლის 

მხოლოდ „სხვათა უფლებებით” შემოფარგვლით საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლი 

განსხვავდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-9 მუხლისაგან, რომელიც შეზ-

ღუდვას უშვებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და წესრიგის, ჯანმრთელობის, მორალისა და 

სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.

საინტერესოა ქართული რეალობის შემთხვევა რომელიც შეეხებოდა რელიგიის გამოხატვის შეზ-

ღუდვას. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განიხილა საქმე - „გლდანის კონგრე-

გაციის 97 წევრი და ოთხი სხვა პირი საქართველოს წინააღმდეგ“,  რომელშიც დაირღვა ევროპუ-24

ლი კონვენციის რამდენიმე მუხლი მათ შორის აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება. 

მომჩივნები იყვნენ იეჰოვას მოწმეთა გლდანის კონგრეგაციის წევრები, რომლებსაც 1999 წლის 17 

ოქტომბერს, რელიგიური შეკრებისას, კონგრეგაციის 120 წევრს, თავს დაესხა მართლმადიდებელ 

მორწმუნეთა ჯგუფი ბ-ნი ბასილ მკალავიშვილის („მამა ბასილი“) ხელმძღვანელობით. თავდამსხ-

მელები, რომელთაგან ზოგიერთი ანაფორაში იყო ჩაცმული, დიდი რკინის ჯვრებითა და ჯოხე-

ბით მიიწევდნენ იმ ადგილისაკენ, სადაც შეკრება მიმდინარეობდა. მამა ბასილის ზოგიერთი 

მომხრე შენობის მთავარ შესასვლელთან მივიდა, შესაბამისად, იეჰოვას მოწმეები აღმოჩნდნენ 

მომწყვდეულნი თავდამსხმელთა ორ ჯგუფს შორის. იეჰოვას დაახლოებით 60 მოწმე სცემეს 

ჯვრებით, ჯოხებითა და ქამრებით. ცემა დიდხანს მიმდინარეობდა, დაშავდნენ ქალები და 

ბავშვები. 16 მსხვერპლის დაუყოვნებლივ გადაყვანა გახდა საჭირო საავადმყოფოში. 

კონვენციის მე-9 მუხლის საფუძველზე მომჩივნებმა იჩივლეს, რომ დაირღვა მათი უფლება 

გააცხადონ თავიანთი რელიგია ლოცვით, შეკრებებითა და კოლექტიური რიტუალების აღსრუ-

ლებით. მომჩივნები მიიჩნევენ, რომ ძალადობის იმ აქტებს, რომლებსაც ისინი დაექვემდებარნენ, 

23        ე. გოცირიძე, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის 

რეგიონული ცენტრი, მე-19 მუხლი, გვ. 167.   
24გლდანის კონგრეგაციის 97 წევრი და ოთხი სხვა პირი საქართველოს წინააღმდეგ, 2007 წლის 3 მაისის გადაწყვე-

ტილება
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არავითარი გამართლება არ აქვს. ისინი ზედმეტად თვლიან დავას იმის თაობაზე, ამ შემთხვევაში, 

„დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი იყო თუ არა ჩარევა“. ისინი აცხადებენ, რომ 

ხელისუფლების მიერ ამ ქმედებების ჩამდენთა დადგენასა და დამნაშავეთა დასჯაზე უარმა 

გააღვივა რელიგიური შეუწყნარებლობა მათ მიმართ და ხელი შეუშალა მათ, გაეცხადებინათ 

თავიანთი რელიგია მშვიდობიანი შეკრებებითა და კოლექტიური რიტულების აღსრულებით. 

მომჩივნები ამხელენ პოლიციის მიერ მხარდაჭერილ და პროკურატურის უმოქმედობით 

გაძლიერებულ რელიგიურ ექსტრემიზმს, რომლის მსხვერპლნიც თავად გახდნენ.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ კონვენციის მე-9 მუხლით გარან-

ტირებული რელიგიის თავისუფლება, კონვენციის თანახმად, „დემოკრატიული საზოგადოების“ 

ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენს. ის არის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი ელემენტი, რომელიც 

ახდენს მორწმუნეთა იდენტიფიცირებასა და მათი რწმენის კონცეპტუალიზაციას. რელიგიის 

თავისუფლებაში იგულისხმება სინდისი, მაგრამ ამას გარდა, ეს ცნება „მოიცავს“ „რელიგიის 

გამოხატვის თავისუფლებასაც“ (Kokkinakis v. Greece). რელიგიურ გაერთიანებაში მონაწილეობა 

პირის მიერ რელიგიის გამოხატვაა, რაც დაცულია კონვენციის მე-9 მუხლით (Hassan et Tchaouch c. 

Bulgarie). სასამართლო ხაზს უსვამს, რომ დაუშვებელია რელიგიის თავისუფლების სახელით სხვა 

ადამიანებზე ზეწოლის განხორციელება საკუთარი რელიგიური შეხედულებების გავრცელების 

მიზნით. ამასთანავე, ხელისუფლების როლი მდგომარეობს არა დაძაბულობის მიზეზის 

აღმოფხვრაში პლურალიზმის გამორიცხვის გზით, არამედ იმის უზრუნველყოფაში, რომ 

დაპირისპირებულ ჯგუფებს შორის დამკვიდრდეს შემწყნარებლური განწყობა. იმის გამო, რომ 

მომჩივნები ეკუთვნოდნენ რელიგიურ გაერთიანებას, რომელიც განიხილებოდა, როგორც 

საფრთხე მართლმადიდებლური ქრისტიანობისათვის, ხელისუფლებამ არ მისცა მსვლელობა მათ 

საჩივრებს. ვინაიდან მომჩივნები მოკლებულნი იყვნენ გასაჩივრების ყოველგვარ საშუალებას, 

მათ ვერ შეძლეს, დაეცვათ რელიგიის თავისუფლების უფლება სახელმწიფო ორგანოების წინაშე. 

1999 წლის 17 ოქტომბრის თავდასხმა წარმოადგენდა იეჰოვას მოწმეების წინააღმდეგ მიმართულ 

ასეთი მასშტაბის აგრესიის პირველ აქტს. ხელისუფლების დაუდევრობამ შესაძლებელი გახადა 

აგრესორთა იმავე ჯგუფის მხრიდან რელიგიური ძალადობის გავრცელება მთელ საქართველოში.

ამ გარემოებების გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ თავისი უმოქმედობით, კომპე-

ტენტურმა ორგანოებმა არ აღასრულეს თავიანთი ვალდებულება, მიეღოთ სათანადო ზომები, 

რათა მართლმადიდებელ ექსტრემისტთა ჯგუფს, მამა ბასილის ხელმძღვანელობით, გამოეჩინა 

შემწყნარებლობა მომჩივნების რელიგიური გაერთიანების მიმართ და მიეცა მათთვის რელიგიის 

თავისუფლების უფლებით სარგებლობის საშუალება. შესაბამისად, 96 მომჩივნის მიმართ 

ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-9 მუხლის დარღვევას.

1999 წელს საქართველო შეუერთდა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

ევროპულ კონვენციას. კონვენციის პირველი მუხლი ადგენს, რომ სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნ-

ველყონ, კონვენციით გათვალისწინებული უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, რაც 

გულისხმობს სახელმწიფოს ვალდებულებას არა მხოლოდ თავი შეიკავოს კონვენციით გათვა-

ლისწინებული უფლებების დარღვევისაგან, არამედ უზრუნველყოს მათი დაცვა, იმ შემთხვევაში, 

როცა კონვენციით განმტკიცებული უფლებები ირღვევა მესამე მხარის მიერ. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში დადგება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი. ასე რომ, იმ შემთხვევაში, თუ 

ადგილობრივი მართლმსაჯულება სათანადოდ ვერ დაიცავს კონვენციით გარანტირებულ 

უფლებებს, საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს.
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დასკვნა

წინამდებარე ნაშრომის საჭიროება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ დღევანდელ რეალობაში 

ხშირად ვხვდებით შემთხვევებს, როცა ადგილი აქვს კონვენციით დაცული უფლებების დარღ-

ვევას, განსაკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოებსა და სასჯელასრულებით დაწესებულე-

ბებში.  ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპის სასამართლო განსაკუთრე-

ბული სიფრთხილით ეკიდება აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტას, რაც თვით ამ მუხლის სპე-

ციფიკიდან გამომდინარეობს, რადგან ყველა ადამიანს აქვს აზრის, სინდისისა და რელიგიის 

გამოხატვის უფლება, რომელიც ფუნდამენტური მონაპოვარია კაცობრიობისათვის. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესწავლის შედე-

გად შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ სასამართლო უპირატესობას ანიჭებს ადამიანის პერსონა-

ლურ უფლებას, აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლებას და მკაცრია დარღვევების 

მიმართ. დაუშვებელია რელიგიის თავისუფლების ვიწროდ ინტერპრეტაცია. ახალი რელიგიური 

მიმდინარეობები და რელიგიური უმცირესობები ისეთივე დაცვით უნდა სარგებლობდნენ, 

როგორითაც ტრადიციული მსოფლიო რელიგიები. რელიგიური შემწყნარებლობა მოიცავს სხვა 

რწმენის მიმდევართა პატივისცემას, იმის მიუხედავად, რომ შესაძლებელია, მათი რწმენა 

არასწორად მიგვაჩნდეს. შემწყნარებლობისა და პატივისცემის ასეთი კულტურა ჩვენგან მოით-

ხოვს უარის თქმას სხვა რწმენის მიმდევართა დისკრიმინაციაზე ან შეურაცხყოფაზე და პატივის-

ცემის გამოჩენას ადამიანის ფუნდამენტური უფლების მიმართ, იყოს განსხვავებული. შესაბა-

მისად, აზრის, სინდისისა და რელიგიის თავისუფლების უფლება განეკუთვნება ადამიანის იმ 

ძირითად უფლებებს, რომელთა გარეშე სამართლის უზენაესობაზე დაფუძნებული დემოკრატი-

ული სახელმწიფო არ შეიძლება არსებობდეს.
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მარიამ ბუკია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

თეონა ჯანაშია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა 

გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით

Practice of European Court of Human Rights regarding Freedom of Expression

Abstract

This article referes to the 10th article of EU convention, which states: “everyone has the right to freedom of 

expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and 

ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.”

Freedom of expression is one of the fundamental human rights which are represented not only in 

constitutions of democratic countries but also in international treaties, such as Universal Declaration of 

Human Rights (1948) and European Convention on Human Rights and Freedoms. 

Freedom of expression itself is one of the most important criteria of democracy. That's why the given issue is 

so important especially in countries with authoritarian and totalitarian past. Freedom of expression is not an 
th

absolute right, which means that legal grounds of its limitation are prescribed by the law. The 10  article of 

EU Convention clearly states the occasions of limitation of freedom of expression.

In this paper author gives a detailed analyzes of the practice of European Court of Human Rights regarding 

freedom of Expression, according to which the conclusion represents existent shortcomings and 

recommendations to solve them. 

შესავალი

გამოხატვის თავისუფლება ძირითადი, უნივერსალური ღირებულებაა,რომელიც საფუძვლად 

უდევს ადამიანის უფლებებს და განსაზღვრავს პიროვნების ღირსებას. იგი ყველა იმ უფლების 

ქვაკუთხედს წარმოადგენს, რომელთა დაცვა დემოკრატიულ სახელმწიფოთა პრიორიტეტს 

განეკუთვნება.
1

გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის თვითგანვითარებაში უდიდეს როლს თამაშობს,  რაც 
2

მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სახელმწიფოს ფორმირებისა და არსებობისათვის, ვინაიდან, 

იქ, სადაც გააზრებული და გათავისებულია გამოხატვის თავისუფლების ჭეშმარიტი ღირებულება 

და სადაც ეს ფასეულობა საკანონმდებლო გარანტიებითაა უზრუნველყოფილი, საზოგადოებას 

1 მ. მაკოვეი, გამოხატვის თავისუფლება,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის განხორციელება, 

გზამკვლევი, ევროპის საბჭო, 2005, გვ. 6
2კ.კუბლაშვილი, ძირითადი უფლებები, თბილისი, 2008, გვ. 211
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წარმატების და განვითარების პერსპექტივა უდავოდ აქვს.3

თემის აქტუალურობა, ცხადია, დემოკრატიულ საზოგადოებაში გამოხატვის თავისუფლების 

სასიცოცხლო როლიდან გამომდინარეობს, მაგრამ სრულიად აშკარაა მისი  მნიშვნელობა,   ავტო-4

რიტარული და ტოტალიტარული წარსულის მქონე ქვეყნებში, მათ შორის, საქართველოშიც. 

გამოხატვის თავისუფლება ასახულია არა მხოლოდ დემოკრატიული სახელმწიფოების კონსტი-

ტუციებში, არამედ ისეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეთანხმებებში, როგორიცაა: 1948 წლის 

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია(მე-19 მუხლი) და  ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია(მე-10 მუხლი).

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის თანახმად, „ყველას აქვს უფლება 

გამოხატვის თავისუფლებისა. ეს უფლება მოიცავს პირის თავისუფლებას, ჰქონდეს შეხედულე-

ბები, მიიღოს ან გაავრცელოს ინფორმაცია თუ მოსაზრებები საჯარო ხელისუფლების ჩაურევლად 

და სახელმწიფო საზღვრების მიუხედავად. ეს მუხლი ხელს არ უშლის სახელმწიფოებს, 

განახორციელონ რადიომაუწყებლობის, სატელევიზიო ან კინემატოგრაფიულ საწარმოთა 

ლიცენზირება“. 

გამოხატვის თავისუფლება თავისი შინაარსით აბსოლუტურ უფლებას არ წარმოადგენს, რაც გუ-

ლისხმობს, რომ კანონით დადგენილია მისი შეზღუდვის სამართლებრივი საფუძვლები. სწორედ 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის მე-2 პუქნტი ნათლად აყალიბებს იმ 

შემთხვევებს, როდესაც შესაძლებელია გამოხატვის თავისუფლების სამართლებრივი შეზღუდვა. 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია გამოხატვის თავისუფლების დაცვის სფერო, მისი მნიშ-

ველობა პრაქტიკაში და კონკურენცია სხვა ნორმებთან მიმართებით. ასევე დეტალურად არის 

განხილული ეროვნული და ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა და მათი შედარებითი ანალიზი 

დოქტრინასთან მიმართებით, რომელთა საფუძველზეც დასკვნაში ხდება არსებული ხარვეზებისა 

და გამოსწორების შესაძლო გზების იდენტიფიცირება.

1.  გამოხატვის თავისუფლების უფლების ისტორიული მიმოხილვა და მისი აღიარება ევროპაში

გამოხატვის თავისუფლების ევროპაში დამკვიდრებას დიდი ისტორია აქვს. ეს უფლება, მიუხედა-

ვად მისი მნიშვნელობისა, მრავალ სახელმწიფოთა მიერ წლების განმავლობაში უგულებელყოფი-

ლი იყო. გამოხატვის თავისუფლების საკანონმდებლო რეგულირების პირველი მცდელობა იყო 

მაგნა კარტა, მიღებული 1215 წელს ინგლისის მეფე ჯონ უმიწაწყლოს მიერ. 1689 წელს ინგლისის 

პარლამენტმა მიიღო ბილი უფლებათა შესახებ. გამოხატვის თავისუფლების განმტკიცებაში 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საფრანგეთის რევოლუციის უმთავრესმა დოკუმენტმა - 

„ადამიანის და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციამ“, რომელიც 1789 წელს გამოიცა. დეკლა-

რაციის მიხედვით, ყველა ადამიანსა და მოქალაქეს საკუთარი აზრის გამოთქმის თავისუფლება 

ეძლეოდა. 1948 წელს კი გაერომ მიიღო ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რომლის 

მე-19 მუხლით გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უფლებად 

აღიარა. მე-19 მუხლის თანახმად, „ყოველ ადამიანს აქვს აზრისა და მისი თავისუფლად გამო-

ხატვის თავისუფლება. ეს თავისუფლება მოიცავს ადამიანის უფლებას, ჰქონდეს საკუთარი აზრი 

და დაუბრკოლებლად მოიძიოს,მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია და იდეები ყოველგვარი 

საშუალებით, მიუხედავად საზღვრებისა“.
5

3ზ.ადეიშვილი, გამოხატვის თავისუფლება აშშ-სა და ევროპაში, თბილისი, 2005, წინასიტყვაობა
4ე. გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში, 

თბილისი, 2007, გვ.8
5David Smith and Luc Torres, Timeline- a history of free speech. https://www.theguardian.com/international
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2. ევროპული კონვენციის მეათე მუხლის დაცვის სფერო    

ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „ყველას აქვს უფლება 

გამოხატვის თავისუფლებისა.“ გამოხატვის თავისუფლება, თავის მხრივ, სამ ძირითად ასპექტს 

მოიცავს, კერძოდ, პირის უფლებებს:

1.   ჰქონდეს შეხედულებები;

2.   მიიღოს ინფორმაცია თუ მოსაზრებები; და

3.   გაავრცელოს ისინი.

 ამასთან, ზემოხსენებულ უფლებათა განხორციელება უნდა მოხდეს საჯარო ხელისუფლების 

ჩაურევლად და სახელმწიფო საზღვრების მიუხედავად.გარდა აღნიშნულისა, გამოხატვის 

თავისუფლება მოიცავს ნეგატიურ ასპექტსაც, ანუ გამოხატვის ნეგატიურ თავისუფლებას, მასში 

ის იგულისხმება, რომ ადამიანს უფლება აქვს არ გამოამჟღავნოს საკუთარი შეხედულებები, ანუ 

აქვს დუმილის უფლება.
6

ტერმინი „გამოხატვა“ არ შემოიფარგლება შეხედულებების, აზრის გამოთქმის წერილობითი და 

ზეპირი ფორმით,რაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განამტკიცა თავის გადაწ-

ყვეტილებაში საქმეზე Autronic AG v. Switzerland. სასამართლო მიუთითებს, რომ მეათე მუხლი 

იცავს არა მარტო ინფორმაციის შინაარსსა და იდეებს, არამედ მისი გადაცემის ფორმებსა და მეთო-

დებსაც.  იგი მოიცავს ნებისმიერ საშუალებას, რომელიც იდეების გამოთქმასთან ან ინფორმაციის 7

გადაცემასთან არის დაკავშირებული. ინფორმაციის წარმოების, გადაცემის, გავრცელების 

საშუალებები - ბეჭდვითი მასალები, რადიომაუწყებლობა, ხელოვნების ნიმუშები, ფილმები, 

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემები დაცულია მე-10 მუხლით.8

როგორც ვხედავთ, მეათე მუხლის პირველი პუნქტის ფორმულირება ზოგადი, ფართო და ყოვ-

ლისმომცველია. იგი შინაარსის, გამოხატვის ფორმების ან საშუალებების, ანდა რაიმე სხვა ნიშნის 

მიხედვით „იდეებისა“ ან „ინფორმაციის“ შეზღუდვის შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს.
9

შეხედულებების ქონის უფლება ამავე მუხლით განმტკიცებული სხვა თავისუფლებების წინა-

პირობაა და სარგებლობს თითქმის აბსოლუტური დაცვით იმ თვალსაზრისით,რომ მე-2 პუნქტში 

ჩამოყალიბებული შესაძლო შეზღუდვები მასთან მიმართებით არ გამოიყენება. სახელმწიფოები 

არ უნდა ეცადონ, რომ იდეოლოგიური ზემოქმედება მოახდინონ თავიანთ მოქალაქეებზე და 

განასხვავონ ინდივიდები იმ შეხედულებების საფუძველზე,რომლებიც მათ აქვთ.  ამდენად, 
10

სახელმწიფოს აქვს გამოხატვის თავისუფლების დაცვის როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური 

ვალდებულება.

ინფორმაციის და მოსაზრებების მიღების უფლება მოიცავს ინფორმაციის შეგროვებისა და 

ინფორმაციის მოპოვების უფლებას ყველა შესაძლო კანონიერი არხის მეშვეობით.  მიუხედავად 
11

იმისა, რომ მუხლში ერთმნიშვნელოვნად არ არის მითითებული პრესის თავისუფლებაზე, 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგენილ იქნა პრესის განსაკუთრებული როლი 

გამოხატვის თავისუფლების ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის, აღნიშნულთან მიმართებით, 

უმნიშვნელოვანესია ევროპული სასამართლოს პოზიცია საქმეზე Lingens v. Austria, რომლითაც 

6ე. გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში, 

თბილისი, 2007, გვ. 121
7Autronic AG vs Switzerland , Judgment of 22 may, 1990
8კ.კორკელია,ი.ქურდაძე,“ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მიხედვით, თბილისი, 2004, თავი VI
9ე. გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში, 

თბილისი,  2007, გვ. 115
10მ. მაკოვეი, გამოხატვის თავისუფლება,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის განხორციე-

ლება, გზამკვლევი, ევროპის საბჭო, 2005, გვ.57
11Autronic AG vs Switzerland , Judgment of 22 may, 1990
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დადგინდა, რომ პრესას აქვს ინფორმაციის გავრცელების უფლება და ამავდროულად, ხალხს აქვს 

უფლება მიიღოს ინფორმაცია, განსაკუთრებით პოლიტიკურ საკითხებზე, რაც მათ საშუალებას 

აძლევს ჩამოაყალიბონ საკუთარი აზრი და შეხედულება ამა თუ იმ პოლიტიკოსის შესახებ.
12

ინფორმაციის მიღების უფლება ნეგატიურ ასპექტსაც მოიცავს, ადამიანს აქვს არა მარტო სხვისი 

შეხედულებებისა თუ ინფორმაციის მიღების უფლება, არამედ იმისაც, რომ უარი თქვას მათ 

მიღებაზე. იგი ეფუძნება პრინციპს – ვერავის დაავალდებულებ, მოუსმინოს სხვას.13

რაც შეეხება ინფორმაციის გავრცელების უფლებას, იგი მჭიდრო კავშირშია მიღების უფლებასთან. 

ინფორმაცია შეიძლება გავრცელდეს როგორც წერილობით, ისე ზეპირად, კონკლუდენტურად, 

ბეჭდური თუ ტექნიკური საშუალებებით. აღნიშნული უფლება, მსგავსად ზემოხსენებული 

პუნქტებისა, მოიცავს პოზიტიურ და ნეგატიურ ასპექტებს. 

გამოხატვის პოზიტიურ მხარესთან მიმართებით, მნიშვნელოვანია იმის დაზუსტება,რა სახის 

ინფორმაციასთან გვაქვს საქმე, კერძოდ, აღნიშნული წარმოადგენს ფაქტს თუ შეხედულებას. 

ფაქტების არსებობა შეიძლება დამტკიცებულ იქნეს, მაშინ, როდესაც შეფასებითი მსჯელობის 

ნამდვილობა არ ექვემდებარება მტკიცებას.  შეხედულებები წარმოადგენს მოსაზრებებს ან 
14

პიროვნულ შეფასებებს მოვლენისა თუ სიტუაციის შესახებ და არ ექვემდებარება იმის მტკიცებას, 

სიმართლეს შეესაბამება თუ მცდარია, ის საბაზისო ფაქტები, რომლებსაც ეფუძნება შეხედუ-

ლება.  საქმეში Dalban v. Romania ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა: „მიუღებელი იქნება, 
15

ჟურნალისტს ჩამოერთვას უფლება, გამოხატოს კრიტიკული შეფასებითი მსჯელობები, თუ ვერ 

შეძლებს მათი ჭეშმარიტების დამტკიცებას”.
16

რაც შეეხება გამოხატვის ნეგატიურ ასპექტს, მასში იგულისხმება პირის უფლება არ გაავრცელოს 

ინფორმცია, და თავისი შეხედულებები. ეს უფლება განაკუთრებით მნიშვნელობას იძენს ორ 

შემთხვევაში: პირველი, როცა პირს აიძულებენ საკუთარი თავის წინააღმდეგ მისცეს თვითმამ-

ხილებელი ჩვენება. საქმეში K v. Autria სასამართლომ დაადგინა, რომ მომჩივნის იძულება, მიეცა 

ჩვენება თავისი თავის წინააღმდეგ, იყო დუმილის უფლების დარღვევა.  მეორე, როცა პირს, 
17

უმეტეს შემთხვევაში ჟურნალისტს, აიძულებენ, გაამხილოს ინფორმაციის წყარო. საქმეში 

Goodwin v. United Kingdom ევროპული სასამართლოს თქმით, ჟურნალისტის ამგვარი იძულება 

პრესის თავისუფლებაში ჩარევა და მე-10 მუხლის დარღვევაა.  მიუხედავად ამ დადგენილი 
18

სტანდარტისა, ევროპულმა სასამართლომ საქმეში Stichting Ostade Blade v. the Netherlands 

დაადგინა,რომ ყველა ინფორმატორი ვერ მიიჩნეოდა წყაროდ. სასამართლომ აღნიშნა, რომ 

ჟურნალის ინფორმატორი არ იყო მოტივირებული საზოგადოებისთვის იმ ინფორმაციის მიწო-

დების სურვილით, რომლის ცოდნის უფლებაც საზოგადოებას ჰქონდა. პირიქით, ინფორმატორს 

მხოლოდ იმ მიზნით სურდა ანონიმურად დარჩენილიყო, რათა თავიდან აერიდებინა სისხლის-

სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
19

3.  გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ლეგიტიმური საფუძვლები

ვინაიდან გამოხატვის თავისუფლება თავისი არსით არ წარმოადგენს აბსოლუტურ უფლებას, 

შესაძლებელია იგი შეიზღუდოს სხვადასხვა საფუძვლით, კანონით გათვალისწინებული 

12Lingens v. Austria, Judgment of 8 July ,1986
13ე.გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში, 

თბილისი, 2007, გვ.125
14Lingens v. Austria, Judgment of 8 july ,1986
15 -მ. მაკოვეი, გამოხატვის თავისუფლება,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის განხორციე

ლება, გზამკვლევი, ევროპის საბჭო, 2005, გვ.60
16Dalban v.Romania, Judgment of 28 september,1999
17K v. Austria, Judgment of 13 october ,1192
18Goodwin v.United Kingdom, Judgment of 27 march, 1996
19Stichting Ostade Blade v. Netherlands, Judment of 24 may , 2014
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გარემოებების არსებობისას. მეათე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, ამავე მუხლის პირველი 

პუნქტით აღიარებული უფლებების განხორციელება, რამდენადაც ის განუყოფელია შესაბამისი 

ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობისაგან, შეიძლება დაექვემდებაროს ისეთ წესებს, პირო-

ბებს, შეზღუდვებს ან სანქციებს, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და აუცილებელია 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, ტერიტორიული მთლიანობის ან 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობისა თუ დანაშაულის 

აღსაკვეთად, ჯანმრთელობის ან მორალის დაცვის მიზნით, სხვათა რეპუტაციის ან უფლებების 

დასაცავად, საიდუმლოდ მიღებული ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად ან 

სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად, 

შესაბამისად, იკვეთება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის სამი ძირითადი პირობა:

1. ჩარევა გათვალისწინებული უნდა იქნეს კანონით;

2. უფლების შეზღუდვა მიზნად უნდა ისახავდეს მეათე მუხლის მეორე პუნქტში ჩამოთვ-

ლილ ინტერესთა დაცვას;

3. ჩარევა აუცილებელი უნდა იყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში შესაბამისი მიზნების 

მისაღწევად.

მხოლოდ სამივე პირობის კუმულაციურად არსებობისას, შეიძლება დაშვებულ იქნეს პირის 

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, ამდენად, სახელმწიფოს ჩარევა კანონიერად ჩაითვლება, 

თუ სასამართლო დაადგენს, რომ სამივე მოთხოვნა შესრულებულია. მტკიცების ტვირთი სამივე 

მოთხოვნის შესრულების შესახებ ეკისრება სახელმწიფოს. სასამართლო განიხილავს სამივე პირო-

ბას ზემოხსენებული რიგითობის მიხედვით. სასამართლო, დაადგენს რა, რომ სახელმწიფომ ვერ 

შეძლო სამიდან ერთ-ერთი მოთხოვნის შესრულება მაინც, აღარ განაგრძობს საქმის განხილვას და 

იღებს გადაწყვეტილებას, რომ შესაბამისი ჩარევა იყო გაუმართლებელი, და, შესაბამისად, 

დაირღვა პირის გამოხატვის თავისუფლება.
20

აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევაში ,,კანონში“, რომელსაც ემყარება უფლების შეზღუდვა, უწინა-

რესად იგულისხმება ეროვნული სახელმწიფოს კანონი - შიდა კანონმდებლობის ნორმები, 

ხანდახან - შესაბამის საკითხზე კარგად დამკვიდრებული პოზიტიური სასამართლო პრაქტიკა, 

აგრეთვე, საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელთა უშუალოდ გამოყენებაც შესაძლებელია 

შესაბამის სახელმწიფოში.  საქმეში Sunday Times v. the United Kingdom , ადამიანის უფლებათა 21

ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ კანონი უნდა იყოს საჯარო, ხელმისაწვდომი და განჭვ-

რეტადი, ჩამოყალიბებული საკმარისი სიზუსტით, რაც მოქალაქეს თავისი ქცევის რეგულირების 

შესაძლებლობას მისცემს, აგრეთვე, საქმეში სასამართლომ დაადგინა, რომ საერთო სამართლის 

პრეცედენტული ნორმები აკმაყოფილებს კანონის  მოთხოვნებს.22 

საქმეზე silver and others v. The United Kingdom  ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, შს მინის-23

ტრის განკარგულება ვერ ჩაითვლებოდა კანონიერად კონვენციის გაგებით. მან აღნიშნა, რომ 

ვინაიდან შს მინისტრის განკარგულება, ჩვეულებრივი კანონებისაგან განსხვავებით საჯაროდ არ 

ქვეყნდებოდა და მოქალაქეებს არ ჰქონდათ მისი გაცნობის საშუალება, ამიტომ, მათ არც იმის 

შესაძლებლობა გააჩნდათ, რომ თავიანთი მოქმედების იურიდიული შედეგები გაეთვალისწინე-

ბინათ.  იმ შემთხვევებში, როდესაც ეროვნული სასამართლოები დგანან კანონმდებლობის 
24

პრობლემის წინაშე, როგორიცაა წინააღმდეგობა კანონებს ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ 

20მ. მაკოვეი, გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის განხორციე-

ლება, გზამკვლევი, ევროპის საბჭო, 2005, გვ.97
21ე.გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში, 

თბილისი, 2007, გვ.159
22Sunday Times v. the United Kingdom,1979
23silver and others v. The United Kingdom,judgment of 25 march, 1983
24ე.გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში, 

თბილისი, 2007, გვ.160
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მიღებულ ნორმატიულ აქტებსა და ფედერალურ კანონებს და/ან კონსტიტუციას შორის, მოსა-

მართლეებმა უნდა გამოიყენონ ის სამართლებრივი დებულებები, რომლებიც ყველაზე მეტად 

უზრუნველყოფენ გამოხატვის თავისუფლების შეუზღუდავ განხორციელებას.ხოლო, როდესაც 

სახეზეა აშკარა წინააღმდეგობა, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ევროპულ კანონმდებლობას.25

მეათე მუხლში მოცემულია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის კონკრეტული, ამომწურავი 

საფუძვლები, კერძოდ, ეროვნული უშიშროების, ტერიტორიული მთლიანობის ან საზოგადო-

ებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობისა თუ დანაშაულის აღსაკვეთად, 

ჯანმრთელობის ან მორალის დაცვის მიზნით, სხვათა რეპუტაციის ან უფლებების დასაცავად, 

საიდუმლოდ მიღებული ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად ან სასამრთლო 

ხელისუფლების ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად, შესაბამისად, 

სახელმწიფოს არ შეუძლია ჩამოთვლილთაგან განსხვავებული საფუძვლით შეუზღუდოს პირს 

გამოხატვის თავისუფლება.

მას შემდეგ, რაც სასამართლო დაადგენს რომ უფლების შეზღუდვა მოხდა კანონიერი ინტერესის 

შესაბამისად, მოწმდება შემდეგი მოთხოვნა - იყო თუ არა შეზღუდვა აუცილებელი დემოკრა-

ტიულ საზოგადოებაში შესაბამისი მიზნების მისაღწევად, ამდენად ეს ორი პირობა ერთმანეთთან 

მჭიდრო კავშირშია და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა დადგინდეს რა მიმართებაა მათ 

შორის, რადგან, ცხადია, რომ ესა თუ ის შეზღუდვა მხოლოდ მაშინ შეიძლება იყოს აუცილებელი, 

ამა თუ იმ კანონიერი ინტერესის დასაცავად, თუ უფლების განხორციელებასა და შესაბამის 

კანონიერ მიზანს შორის გარკვეული ობიექტური და ლოგიკური კავშირი არსებობს. როცა ასეთი 

კავშირი სახეზეა, ჩარევის აუცილებლობა, სულ მცირე, გამორიცხული არ არის და, მაშასადამე, 

აუცილებლობის შეფასებასაც აზრი აქვს და პირიქით – როდესაც ასეთი კავშირი არ არსებობს, 

ჩარევის აუცილებლობა უკვე გამორიცხულია და ყოველგვარი შემდგომი შეფასებანი აზრს 

კარგავს.  ამ კავშირის დადგენის აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს ევროპული 26

სასამართლო საქმეში Morice v. France,  სადაც, მიუხედავად იმისა, რომ მომჩივნის გამოხატვის 
27

თავისუფლების შეზღუდვა გარკვეულწილად შეესაბამებოდა კანონით დადგენილ ინტერესებს 

და ემსახურებოდა სხვების უფლებებისა და რეპუტაციის დაცვის ლეგიტიმურ მიზანს, არაპრო-

პორციულ ჩარევად იქნა მიჩნეული, ვინაიდან აღნიშნული არ იყო აუცილებელი დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში.

4.  გამოხატვის თავისუფლების კონკურენცია სხვა უფლებებთან 

მიუხედავად იმისა, რომ გამოხატვის თავისუფლება დაცვის საკმაოდ მაღალი გარანტიებით 

სარგებლობს, ის ხშირად უპირისპირდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცულ 

სხვა უფლებებს, განსაკუთრებით პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას, რომელიც 

განმტკიცებულია კონვენციის მე-8 მუხლით: „ყველას აქვს უფლება, პატივი სცენ მის პირად და 

ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას“. ამ ორ უფლებას შორის კონფლიქტისას 

მნიშვნელოვანია დადგინდეს, სად გადის ზღვარი და რა შემთხვევაში შეიძლება ერთ-ერთ მათგანს 

მიენიჭოს უპირატესობა.

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან მიმართებით განსაკუთრებით აქტუალურია პირის 

რეპუტაციის დაცულობის საკითხი, რომელზეც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

25 -მ. მაკოვეი, გამოხატვის თავისუფლება,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის განხორციე

ლება, გზამკვლევი, ევროპის საბჭო, 2005, გვ.105
26ე.გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება კონფლიქტურ ღირებულებათა სამართლიანი დაბალანსების კონტექსტში, 

თბილისი, 2007, გვ.171
27Morice v. France, judgment of 24 april, 2015
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ორი განსხვავებული მიდგომა დაამკვიდრა. საქმეში Lingens v. Austria,  გამოხატვის თავისუფ-28

ლებასა და რეპუტაციის დაცულობას შორის კონფლიქტს შეეხებოდა, სასამართლომ დაადგინა 

რომ რეპუტაციას  კონვენცია არ აღიარებდა მე-8 მუხლით დაცულ პირად  უფლებად და მოცემულ 

ღირებულებათა კონფლიქტში უპირატესობა გამოხატვის თავისუფლებას მიანიჭა. განსხვავებით 

ამ სტანდარტისა, საქმეში Lesnik v. Slovakia  ევროპულმა სასამართლომ მტკიცედ განაცხადა,რომ 
29

რეპუტაციის დაცვის უფლება განეკუთვნება კონვენციის მე-8 მუხლით დაცულ პირად უფლებათა 

კატეგორიას.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ზემოთხსენებულ საქმეში Lingens v. Austria სასამართლომ დაადგინა, რომ 

დასაშვები კრიტიკის ფარგლები პოლიტიკოსთა და საჯარო პირთა  მიმართ უფრო ფართოა, ვიდ-

რე კერძო პირების მიმართ. საჯარო პირთა რეპუტაციის დაცვის აუცილებლობას გადაწონის 

პოლიტიკის საკითხებზე თავისუფალი დისკუსიის საზოგადოებრივი ინტერესი. სასამართლო 

გამოყოფს ორ პირობას, რომელთა არსებობის დროსაც პირის რეპუტაციის შეზღუდვა გამართლე-

ბულად მიიჩნევა : 

1. პირის და მისი მოქმედებების მიმართ უნდა არსებობდეს საჯარო ინტერესი;

2. პირი უნდა ახორციელებდეს საჯარო უფლებამოსილებას.

საქმე Von Hannover v. Germany  შეეხებოდა მონაკოს პრინცესა კაროლინას პირადი ცხოვრების 30

ხელშეუხებლობის უფლებასა და ჟურნალისტის გამოხატვის თავისუფლებას შორის კონკურენ-

ციას. სასამართლომ დაადგინა, რომ გამოქვეყნებული ფოტოები, რომლებზეც პრინცესა თავის 

ოჯახსა და ბავშვებთან ერთად იყო გამოსახული, მეტად პირადულ, ინტიმურ ინფორმაციას 

შეიცავდა ინდივიდის შესახებ. მიუხედავად იმისა,რომ პრინცესა იყო საჯარო პირი და მისი 

პირადი ცხოვრების მიმართ საზოგადოებას დიდი ინტერესი არსებობდა, ფოტოებზე პრინცესა არ 

ასრულებდა საჯარო უფლებამოსილებას, ამიტომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

უფლებამ გადაწონა გამოხატვის თავისუფლება.

აღსანიშნავია, რომ ქართული სასამართლოებიც იზიარებენ ევროპული სასამართლოს მიდგომას, 

რის მაგალითადაც შეგვიძლია მოვიყვანოთ 2004 წელს განხილული საქმე - ვახტანგ ხმალაძე 

„ჯორჯიან თაიმს“-ისა და ეკა სეხნიაშვილის წინააღმდეგ,  საქმე მოსარჩლის - ვახტანგ ხმალაძის 
31

მიერ გვარის გამოცვლას შეეხებოდა, ხოლო საინფორმაციო საშუალების მიერ გავრცელებული 

ინფორმაცია მოსარჩელემ მიიჩნია სიყალბედ და ცილისწამებად,რამაც შელახა მისი პატივი და 

ღირსება. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა სარჩელი და დაადგინა, რომ მართალია, 

ვახტანგ ხმალაძე საჯარო პირი იყო და მის მიმართ დასაშვები კრიტიკის ფარგლებიც უფრო ფარ-

თო იყო,  მაგრამ  გამოხატვის თავისუფლება აბსოლუტური არ არის, რის გამოც კანონი აწესებს 

შეზღუდვებს, რაც ყველას პატივისა და ღირსების დაცვის საშუალებას იძლევა.

დასკვნა

გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტური და უმნიშვნელო-

ვანესი ღირებულებაა, რომელიც, თავის მხრივ, სხვა უფლებათა განხორციელების წინაპირობაც 

არის. მას საქართველოს კონსტიტუციის გარდა, მრავალი საერთაშორისო დოკუმენტი აღიარებს 

და განამტკიცებს. 

გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს პირის უფლებებს, ჰქონდეს შეხედულებები, მიიღოს 

ინფორმაცია თუ მოსაზრებები და გაავრცელოს ისინი. ყველა ეს უფლება მოიცავს როგორც 

28Lingens v.Austria, Judgment of 8 July, 1986
29Lesnik v. Slovakia, Judgment of 11 March, 2003
30Von Hannover v. Germany, Judgment of 24 June, 2004
31ვახტანგ ხმალაძე v. ,, ჯორჯიან თაიმს'' და ეკა სეხნიაშვილი, 2004
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პოზიტიურ,ისე ნეგატიურ ასპექტს. გამოხატვის თავისუფლება არაა აბსოლუტური უფლება, 

შესაბამისად, ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის მეორე პუნქტი ითვალისწინებს მისი 

შეზღუდვის საფუძვლებს. გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევა უნდა იქნეს გათვალისწინებული 

კანონით, მიზნად ისახავდეს მეათე მუხლის მეორე პუნქტში ჩამოთვლილ ინტერესთა დაცვას და 

აუცილებელი იყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში შესაბამისი მიზნების მისაღწევად.

გამოხატვის თავისუფლება უპირისპირდება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას, 

რომელიც ასევე დაცულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით.ამ ორ უფლებათა 

შორის  კონფლიქტის გადაწყვეტის ერთიანი სტანდარტი არ არსებობს და ის სასამართლომ ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა დაადგინოს გარემოებების მიხედვით. 

აღსანიშნავია, რომ ქართული სასამართლოები იზიარებენ და ეყრდნობიან ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკას. მიგვაჩნია, რომ ეს ფაქტი უმნიშვნელოვანესია როგორც ქართული 

საკანონმდებლო სისტემის განვითარებისთვის, ისე სასამართლოს მიმართ ნდობის გაზრდის-

თვის. ზემოთ აღნიშნული საკითხების გაანალიზებისას ნათლად წარმოჩინდა, რომ გამოხატვის 

თავისუფლების დაცვის გარანტია აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოების სრულფასო-

ვანი ჩამოყალიბებისათვის.
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თამარ კაპანაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ვახტანგ ნოღაიდელი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ევთანაზიასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები

Issues regarding Euthanasia

Abtract

Procetion of rights and especially the fundamental rights is of significant importance in democratic society. 

One of these fundamental human rights is the right to life, which at the same time is not of an absolute 

character and it can be restricted. 

One of the problematic and widely discussed issues concerning the right to life is Euthanasia. It is forbidden 

in most countries, but allowed in some countries, which are also the member-states of European 

Convention on Human Rights and Freedoms. This fact can lead to some collision. 

There are two different opinions regarding this issue: some scientists think that euthanasia is a crime, while 

others consider it as a free choice of an individual. 

In the article the authors review the importance of euthanasia, experience of different states and practice of 

European Court of Human Rights and based on the stated give a valuable conclusion regarding this case. 

შესავალი

სიცოცხლის უფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია 

ნებისმიერ სხვა ადამიანურ ღირებულებაზე საუბარი. ადამიანთა ამქვეყნიური ცხოვრების ბოლო 

გზა, მაინც სიკვდილია. როგორც წესი, ბუნებრივია, იგი არ არის მაინცდამაინც სასურველი 

ადამიანისათვის, თუმცა, სამწუხაროდ, არის შემთხვევა, როცა ადამიანი არა თუ გაურბის მას, 

არამედ ცდილობს, რაც შეიძლება სწრაფად დაადგეს იმქვეყნიური ცხოვრებისაკენ სავალ გზას. 

სწორედ სიცოცხლის ხელოვნურად დასრულების ერთ-ერთი საშუალება არის ევთანაზია - 

მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით. 

ევთანაზია ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს თანამედროვე მსოფლიო საზო-

გადოებისათვის. იგი გულისხმობს, ტერმინალურ სტადიაზე მყოფი, უკურნებელი სენით დაავა-

დებული ავადმყოფისათვის სიცოცხლის მოსპობას, მისი ფიზიკური ტანჯვისაგან გათავისუფ-

ლების მიზნით.

ევთანაზიასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა მსოფლიო მასშტაბით როგორც დოქტრი-

ნაში, ისე წმინდა საკანონმდებლო სპექტრში. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევთანაზია არის 
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დანაშაული,მაშინც როცა, მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ იგი მოწყალებაა. ანალოგიური სიტუაციაა 

სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობაშიც,  რომელზედაც უფრო დეტალურად ქვევით ვისაუბ-

რებთ.

ევთანაზიის საკითხი აქტუალურია როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით. ჯერ 

კიდევ არ არის ერთიანი მოსაზრება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: აქვს თუ არა უფლება 

ადამიანს ბოლო მოუღოს საკუთარი ოჯახის წევრისა თუ ახლო ნათესავის ტანჯვას, რათა გაათა-

ვისუფლოს იგი ფიზიკური ტკივილებისაგან? ვალდებულია თუ არა ექიმი, ბოლომდე იბრძოლოს 

ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნებისათვის და ამასთან, გაახანგრძლივოს მისი ტანჯვა, თუ მას 

უფლება აქვს, გაათავისუფლოს ადამიანი ტანჯვისაგან და მას ,,ტკბილი სიკვდილი“ აჩუქოს? ამით 

ექიმი ადამიანის უფლების განხორციელებას ემსახურება, თუ ბოროტების აქტს? 

აღნიშნულ კითხვებზე პასუხები ინდივიდუალურადაა ფორმირებული სხვადასხვა ქვეყანაში, 

გათვალისწინებით საზოგადოებრივი მენტალური აზროვნებისა და რელიგიური შეხედულებისა. 

ამ ნაშრომის ფარგლებში, შევეცდებით შევეხოთ ევთანაზიასთან დაკავშირებულ პრობლემურ 

საკითხებს და ჩამოვაყალიბოთ ჩვენეული ხედვა მოცემულ პრობლემათა გადაჭრის გზაზე. 

1.  ევთანაზიის ცნება და სახეები

,,ევთანაზია არის ავადმყოფობის ბოლო ფაზაში მყოფი, სასიკვდილოდ განწირული ადამიანის 

მოკვდინება სიბრალულის მოტივით, გაუსაძლისი ფიზიკური ტანჯვისაგან მისი გათავისუფ-

ლების მიზნით. ევთანაზიად განიხილება ზემოაღნიშნული მოტივითა და მიზნით განხორციელე-

ბული სიკვდილის დაჩქარების ყველა შემთხვევა, როდესაც არსებობს ავადმყოფის მოთხოვნა ან 

თანხმობა ევთანაზიის განხორციელებაზე, ან/და როდესაც ასეთი თანხმობის მიღება შეუძლე-

ბელია ავადმყოფისგან, მისი უგონო მდგომარეობაში ყოფნის გამო“.  
1

„ეუთანაზია“ წარმოშობით  ბერძნული სიტყვაა და პირდაპირი მნიშვნელობით გულისხმობს 2

ტკბილ, მსუბუქ, უშფოთველ, ბედნიერ სიკვდილს. იგი შედგება ორი ნაწილისგან _ „ეუ“ _ რაც 

კარგს ნიშნავს და „თანატოს“ _ რაც სიკვდილს ნიშნავს.

ევთანაზია შეიძლება განხორციელდეს „პაციენტის თანხმობით, რაც ნებაყოფლობითი ევთანა-

ზიაა, ან თანხმობის გარეშე, რაც იძულებითი ევთანაზიის გამოვლინებაა. ნებაყოფლობითი ევთა-

ნაზიის დროს, პაციენტი თავად გამოთქვამს სიკვდილის სურვილს. იძულებითი ევთანაზიის 

დროს კი, პაციენტის სურვილი, შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს და მეტიც, მას პრაქტიკულად, 

აიძულებენ სიცოცხლე დაასრულოს „ტკბილი სიკვდილის“ ფონზე. იძულებითი ევთანაზია არ 

ნიშნავს, რომ პაციენტი გონებრივად ჩამორჩენილია, არამედ მას არ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტი-

ლება ან/და დაამყაროს კომუნიკაცია სხვა პირებთან. ასეთ ვითარებაში გადაწყვეტილებას იღებს 

ოჯახის წევრი _ მეუღლე, მშობელი, შვილი, ახლო ნათესავი. ასეთი პირის არარსებობის ან ხელ-

მიუწვდომლობის შემთხვევაში, ასევე თუკი სასამართლო მიიჩნევს, რომ მსგავსი პირებიდან 

არავის აქვს კეთილი ზრახვები პაციენტის მიმართ, გადაწყვეტილების მიღების ფუნქცია შეიძ-

ლება გადაეცეს სოციალურ მუშაკს, ადვოკატს ან სხვა ოფიციალურ პირს. კეთილი ზრახვების 

არქონა გულისხმობს, რომ ამ პირებს ავადმყოფის მიმართ სიბრალულის გრძნობა არ ამოძრავებთ. 

სახეზეა ანგარება, ქონების დაპატრონების, უსარგებლო ტვირთის მოშორების ან სხვა მიზანი. 

სასამართლო ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტული სიტუაციის შეფასების შედეგად, რაც 

გულისხმობს ინფორმაციის გაცნობას პაციენტსა და მის ნათესავებს შორის არსებული დამოკიდე-

1 -ე. გოცირიძე, სიცოცხლის დასაწყისი და დასასრული: ფეტუსისა და ევთანაზიის უფლებრივი საკითხები სტრასბურ

გის იურისპრუდენციის მიხედვით, სტატიათა კრებული, ადამიანთა უფლებათა დაცვის ევროპული და ეროვნული 

სისტემები, კორკელია კ. (რედ.), თბილისი, 2007, გვ.50
2იხ. http://www.huffingtonpost.co.uk/sophia-moseley/euthanasia-from-the-greek_b_1740455.html
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ბულების შესახებ, პაციენტის ნათესავების დამოკიდებულების შეფასებას პაციენტთან ურთიერ-

თობაში ავადმყოფობის ლეტალურ სტადიამდე და მის შემდგომ, პაციენტის ნათესავებთან და 

მეგობრებთან გასაუბრებას.   
3

იძულებითი ევთანაზიის აზრსაც კი დასაგმობად მიიჩნევს თანამედროვე ცივილიზებული სამყა-

რო. გერმანული ფაშიზმის ე.წ. „ევთანაზიის პროგრამამ“ მოახდინა თავად ევთანაზიის იდეის 

დისკრედიტაცია.  4

ერთმანეთისგან განასხვავებენ ევთანაზიის სამ სახეს: 

1. აქტიურ ევთანაზიას; 

2. პასიურ ევთანაზიას; 

3. თვითმკვლელობას ექიმის დახმარებით;

„აქტიური ნებაყოფლობითი ევთანაზია გულისხმობს უკურნებელი დაავადების ტერმინალურ 

სტადიაზე მყოფი ავადმყოფის მიმართ ისეთი პრეპარატის გამოყენებას, რომელიც აჩქარებს 

სიკვდილს“.  „აქტიური ევთანაზიის დროს, სიკვდილის დაჩქარება ხორციელდება მოვლენების 
5

ბუნებრივად განვითარებაში აქტიური ჩარევით, მაგალითად (მაგ.) ავადმყოფისთვის წამლის 

ჭარბი დოზის მიცემით ან სხვაგვარად“.   6

„პასიური ევთანაზია გულისხმობს უკურნებელი სენით დაავადებული პაციენტისთვის დამხმარე 

თერაპიის შეწყვეტას“  რაც შედეგად სიკვდილს იწვევს ისევე, როგორც აქტიური ევთანაზია, 
7

თუმცა ამ უკანასკნელისგან განსხვავებით, პასიური ევთანაზია სიკვილის დადგომას არ აჩქარებს. 

შედეგი დგება ბუნებრივად, სამედიცინო დახმარების შეწყვეტის გზით. ასეთ დროს „ჩარევა“ 

მხოლოდ მკურნალობის გაგრძელების შეწყვეტით ამოიწურება, რაც ავადმყოფს საშუალებას 

აძლევს, ბუნებრივად დაასრულოს თავისი სიცოცხლე“.  
8

„პასიური ევთანაზიის ტიპური მაგალითია საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის _ მიტერანის 

სიკვდილი. ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულმა მიტერანმა, მკურნალ ექიმებთან შეთან-

ხმების შემდეგ, შეწყვიტა წამლების მიღება (ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებების გარდა). 

რამდენიმე დღის შემდეგ პრეზიდენტი გარდაიცვალა“.   
9

„თვითმკვლელობა ექიმის დახმარებით გულისხმობს, ავადმყოფისვე თხოვნით, მისთვის სიცოცხ-

ლის მომსწრაფებელი პრეპარატების (რასაც თავად ავადმყოფი იყენებს დამოუკიდებლად), ან მათ 

შესახებ ინფორმაციის გადაცემას“.  ექიმი უზრუნველყოფს პაციენტისთვის სიცოცხლის დასრუ10
-

ლების პროცესს, მაგრამ არ წარმართავს მას, მაგ: თუ ექიმი პაციენტს მორფინის სასიკვდილო 

დოზას უკეთებს, ეს აქტიური ევთანაზიაა, მაგრამ თუ ექიმი პაციენტის საწოლთან დებს საი-

ნექციოდ გამზადებულ ნემსს, პაციენტს განუმარტავს, რას წარმოადგენს ეს ნემსი და ამის შემდეგ 

3იხ. www.pregnantpause.org/euth/types.htm/Types of euthanasia/Posted 20 Nov 2001, 14.08.2011
4ავტორთა კოლექტივი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი 1, გ.მამულაშვილი(რედ.), თბილისი, 2006, გვ.53
5ავტორთა კოლექტივი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი 1, მეოთხე გამოცემა, გ.მამულაშვილი(რედ.) 2011, 

გვ.53
6ე. გოცირიძე, სტატია, სიცოცხლის დასაწყისი და დასასრული: ფეტუსისა და ევთანაზიის უფლებრივი საკითხები 

სტრასბურგის იურისპრუდენციის მიხედვით, სტატიათა კრებული, ადამიანთა უფლებათა დაცვის ევროპული და 

ეროვნული სისტემები, კორკელია კ. (რედ.), თბილისი, 2007, გვ.51.
7ავტორთა კოლექტივი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი 1, მეოთხე გამოცემა გ.მამულაშვილი(რედ.), 

თბილისი, 2011, გვ.53.
8ე. გოცირიძე, სტატია, სიცოცხლის დასაწყისი და დასასრული: ფეტუსისა და ევთანაზიის უფლებრივი საკითხები 

სტრასბურგის იურისპრუდენციის მიხედვით, სტატიათა კრებული, ადამიანთა უფლებათა დაცვის ევროპული და 

ეროვნული სისტემები, კორკელია კ. (რედ.), თბილისი, 2007, გვ.51.
9 -ბ. მამულაშვილი, ბიოეთიკა, სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისთვის, გამომც. „უნივერ

სალი“, თბილისი, 2011, გვ.142
10ფ. საყვარელიძე, სტატია, ევთანაზია - მოწყალება თუ მკვლელობა, ჟურნალი ,,თავისუფლება'', თბილისი, 2003, გვ. 32.
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პაციენტს მარტო ტოვებს, რათა მან ინექცია თავად გაიკეთოს და პაციენტი ასეც იქცევა _ 

თვითმკვლელობაში დახმარებაა.11

2.  ქვეყანათა სისტემები ევთანაზიის სამართლებრივი მოწესრიგების ასპექტით

მსოფლიოში ევთანაზიის მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით ლეგალურად არსებობს 

სამი სისტემა: 

პირველ ჯგუფს შეადგენენ ქვეყნები, რომელთა კანონმდებლობა ევთანაზიას ჩვეულებრივ 

მკვლელობად მიიჩნევს. ასეთ ქვეყანათა ჯგუფს განეკუთვნება, მაგალითად, საფრანგეთი, 

ინგლისი და რუსეთი. 

ფრანგული კანონმდებლობის მიხედვით, არანაირი განსხვავება არ არის ჩვეულებრივ მკვლელსა 

(რომელიც განზრახ ჩადის ამ დანაშაულს) და ევთანაზიის განხორციელების სუბიექტს შორის 

(რომელიც განზრახ და შეგნებულად ჩადის ქმედებას, მაგრამ მისი მიზანი პირველისგან ძალიან 

განსხვავებულია).
12

ქვეყანათა მეორე ჯგუფი ევთანაზიის ჩადენისათვის შემამსუბუქებელ სასჯელებს ითვალისწი-

ნებს. ასეთ ქვეყანათა ჯგუფს განეკუთვნება: გერმანია, ავსტრია, სადაც მსგავსი დანაშაულისთვის 

გათვალისწინებული იყო სამუდამო პატიმრობა, ხოლო დღეს კი გათვალისწინებულია 5 წლიანი 

პატიმრობა, შვეიცარია, სადაც სამუდამო პატიმრობა 3 წლიანმა პატიმრობამ შეცვალა, პორტუგა-

ლია, სადაც 20 წლიანი პატიმრობა _ 3 წლიანით შეიცვალა   და საქართველო სადაც, პატიმრობა 
13

ევთანაზიისთვის არის 2-5 წლამდე (სისხლის სამართლის კოდექსის 110-ე მუხლი). 

თანდათან მსოფლიო საზოგადოება და მასთან ერთად სისხლის სამართლის კანონმდებლობა 

უფრო ნაკლებ ბოროტებას ხედავს ევთანაზიაში, ვიდრე ეს იყო ადრე.

ზოგმა ქვეყანამ მე-20 საუკუნეში ევთანაზიის დეკრიმინალიზაციაც მოახდინა, მაგ: ჰოლანდია. 

სწორედ, ასეთი ქვეყნები წარმოადგენენ მესამე კატეგორიას. მაგ: 1924 წლის შემდეგ პერუს 

სისხლის სამართლის კოდექსით აღარ ისჯება პირი, რომელიც „ალტრუისტული“ მოტივებით 

დაეხმარა მომაკვდავს სიკვდილში“. 14

საინტერესოა თუ განვიხილავთ ევთანაზიას ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 

ჭრილში. რადგან არის მოსაზრება, რომ კონვენციის მე-2 მუხლი მოიცავს სიკვდილის უფლებასაც. 

ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საქმე, რომელიც ეხებოდა თვითმკვლელობის სურვილსა და 

ევთანაზიას, არის Pretty v. the United Kingdom. აღნიშნულ საქმეში განმცხადებელი ქალბატონი, 

რომელიც დაავადებული იყო ნეიროდეგენერაციული დაავადებით, ამტკიცებდა, რომ ევროპის 

ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-2 მუხლი სიცოცხლის უფლებასთან ერთად სიკვდილის 

უფლებასაც ითვალისწინებს, იქედან გამომდინარე, რომ მას თავად არ შეეძლო განეხორციელე-

ბინა თვითმკვლელობა კიდურების დამბლის გამო, მას სურდა, რომ თვითმკვლელობის განხორ-

ციელებაში დახმარება გაეწია მის მეუღლეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ის პასუხს აგებდა ბრიტანეთის 

კანონმდებლობით. საკუთარი სიცოცხლის მოსწრაფებით განმცხადებელს, პირველ რიგში, სურდა 

თავიდან აეცილებინა ის ძლიერი ტკივილები და სიკვდილის ნელ-ნელა დადგომა, რაც ახასია-

თებს ამ დაავადების განვითარებას. განმცხადებელმა და მისმა ქმარმა რამდენჯერმე მიმართეს 

კომპეტენტურ უწყებებს, რათა არ დაეკისრებინათ განმცხადებლის ქმრისთვის პასუხისმგებლობა 

11www.pregnantpause.org/euth/types.htm/Types of euthanasia/Posted 20 Nov 2001, 14,08,2011.  
12იხ. http://www.france24.com/en/tag/euthanasia/
13ჯ. პრადელი., შედარებითი სისხლის სამართალი, მოკლე კურსი, ნინიძე თ. (რედ) თბ. 1999, გვ. 128-129.
14იქვე: გვ.128

-97-



იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი დაეხმარებოდა მეუღლეს ევთანაზიის განხორციელებაში. 

მიუხედავად მრავალი თხოვნისა, გაერთიანებული სამეფოს ხელისუფლების ორგანოებმა არ 

დართეს ნება განმცხადებლის მეუღლეს  დახმარებოდა  ამ ყველაფერში.  სტრასბურგის სასა-

მართლოს წინაშე წარდგენილ განცხადებაში, განმცხადებელი ამტკიცებდა, რომ იმ შემთხვევაში, 

თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო არ აღიარებდა იმ ფაქტს, რომ სიკვდილის 

უფლება დაცულია კონვენციის მე-2 მუხლით, გამოვიდოდა, რომ იმ ქვეყნების კანონმდებლობა, 

რომლებიც იძლევიან ევთანაზიის ნებართვას, ეწინააღმდეგებიან კონვენციის მე-2 მუხლის 

მოთხოვნებს. მეორე მხრივ აღინიშნა, რომ წინამდებარე საქმეში შეერთებული შტატების 

სახელმწიფოს არ შეიძლებოდა დაჰკისრებოდა პასუხისმგებლობა კოვენციის მე-2 მუხლის 

დარღვევისთვის, რადგან მე-2 მუხლი ერთმნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს სიცოცხლის 

უფლებას და მასში არსად არ არის მინიშნებული სიკვდილის უფლებაზე. სტრასბურგის 

სასამართლოს განცხადებით, არც კონვენციის შემქმნელებს გაუთვალისწინებიათ და არც მე-2 

მუხლთან დაკავშირებულ პრეცედენტულ სამართალში არ ყოფილა სიკვდილის უფლების 

აღიარება. ხოლო ევთანაზიის საკითხის მოწესრიგება სასამართლომ სრულად მიანდო კონვენციის 

ხელშემკვრელი სახელმწიფოს დისკრეციას.
15

 

3.  ევთანაზია ქართული კანონმდებლობის მიხედვით

რაც შეეხება ჩვენს კანონმდებლობას ევთანაზიის საკითხი მოწესრიგებულია სსსკ 110-ე მუხლით, 

სადაც ნათქვამია, რომ ევთანაზია არის მკვლელობა მსხვერპლის დაჟინებული თხოვნით და მისი 

ნამდვილი ნების შესაბამისად, ჩადენილი მომაკვდავის ძლიერი ფიზიკური ტკივილებისაგან 

გათავისუფლების მიზნით. როგორც ვხედავთ, აღნიშნული მუხლი ყურადღებას ამახვილებს 

ტკივილებისაგან გათავისუფლების მიზანზე, შესაბამისად, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგი 

ქმედების ევთანაზიის შემთხვევად კვალიფიკაციისათვის გადამწყვეტია და, უფრო მეტიც, 

სწორედ იგი განაპირობებს აღნიშნული დელიქტის შემამსუბუქებელ გარემოებათა რანგში 

აყვანას. გარდა სუბიექტის „კეთილი“ მიზნისა, სახეზე უნდა იყოს კიდევ სხვა რამდენიმე გარე-

მოება, რომელთა ერთობლიობა ქმნის თავად ევთანაზიას. კერძოდ, აუცილებელია ასევე, რომ 

სახეზე იყოს მსხვერპლის დაჟინებული თხოვნა, თუმცა ეს განმარტებას საჭიროებს – დაჟინებუ-

ლია ისეთი თხოვნა, რომელიც გაუსაძლის მდგომარეობაში  აყენებს პირს და იძულებულს ხდის 
16

იმოქმედოს მსხვერპლის სურვილის შესაბამისად. თხოვნა უნდა იყოს სისტემატური ხასიათის. 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ზემოაღნიშნულ პირობასთან ერთად კუმულატიურად სახეზე იყოს 

მსხვერპლის ნამდვილი ნება, რაც გულისხმობს იმას, რომ იძულებას არ უნდა ჰქონდეს ადგილი და 

რაც მთავარია, მსხვერპლს უნდა ჰქონდეს ძლიერი ფიზიკური ტკივილები და მისი თხოვნა არ 

უნდა იყოს განპირობებული სხვა ფაქტორებით, როგორიცაა: სოციალური, მატერიალური და სხვ. 

რაც შეეხება დანაშაულის ჩადენის მოტივს, იგი დაზარალებულისადმი სიბრალულის გრძნობაა, 

სხვა მხრივ გამორიცხულია ქმედების სსსკ 110-ე მუხლით კვალიფიკაცია. საქართველოში ევთა-

ნაზიის სასამართლო პრაქტიკა არ არსებობს. დღემდე სსსკ-ის 110-ე მუხლით სისხლის სამართ-

ლებრივი დევნა არ ყოფილა დაწყებული და არც განაჩენი არსებობს. 

საქართველოს კანონმდებლობა პრაქტიკულად სცნობს პასიურ ევთანაზიას, ვინაიდან საქართ-

ველოს კანონი „პაციენტის უფლებების შესახებ“ ცალკეული პირობების არსებობის შემთხვევაში, 

უშვებს პასიურ ევთანაზიას. საქართველოს სსსკ 110-ე მუხლში საუბარია ზოგადად ევთანაზიაზე, 

კერძოდ, მკვლელობაზე მომაკვდავის დაჟინებული თხოვნით, როგორც დასჯად ქმედებაზე, 

აქტიურ და პასიურ ევთანაზიაზე პირდაპირი მითითების გარეშე. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 

15იხ. http://www.equalrightstrust.org/content/ert-case-summary-pretty-v-uk
16ავტორთა კოლექტივი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი 1, მეოთხე გამოცემა, გ.მამულაშვილი(რედ.), 

თბილისი, 2011, გვ. 54
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ევთანაზიის ნებისმიერი სახე დასჯადად არის გამოცხადებული, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება 

საქართველოს კანონს „პაციენტის უფლებების შესახებ“ და საქართველოს კანონს „ჯანმრთე-

ლობის დაცვის შესახებ“ (148-ე მუხლს).  
17

 ჩვენ ვეთანხმებით ლიტერატურაში გამოთქმულ მოსაზრებას კანონმდებლობაში არსებულ 

ხარვეზთან დაკავშირებით, კერძოდ, იმას, რომ სსსკ 110-ე მუხლი არ აკონკრეტებს თუ ევთანაზიის 

რომელ სახეს კრძალავს იგი, ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუკი სამომავლოდ აღნიშნული ხარვეზი 

გასწორდება და სსსკ 110-ე  მუხლში დაკონკრეტებული იქნება უშუალოდ აქტიური ევთანაზია.

საქართველოში ჩატარდა გამოკვლევა, რომლის მიზანი იყო მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისა და 

ასაკობრივი ჯგუფის დამოკიდებულების გარკვევა ევთანაზიის ლეგალიზაციისადმი. ამ მიზნით 

კვლევა აწარმოეს 1995 წლიდან. კვლევის მეთოდს ანკეტური გამოკითხვა წარმოადგენდა. 

გამოკითხულ იქნა 3000-მდე მოქალაქე. რესპონდენტთა დაახლოებით 90%-ს თბილისის სახელმ-

წიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები წარმოადგენდნენ, 7%-ს – პრაქტიკოსი 

ექიმები, 3%-ს არასამედიცინო განათლების მქონე მოქალაქენი. გამოკითხულთაგან აქტიურ 

ევთანაზიას მხარი დაუჭირა 7 5%-მა, ხოლო პასიურ ევთანაზიას 23 7%-მა. ევთანაზიის მომხრეთა 

რიცხვი უფრო მეტი იყო სტუდენტთა შორის, ხოლო ყველაზე დაბალი _ არასამედიცინო განათ-

ლების მქონე ადამიანთა შორის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 70 წელს გადაცილებულ რესპონ-

დენტთა აზრი: ისინი საერთოდ უარყოფენ ევთანაზიის დაშვების შესაძლებლობას.  
18

4.  ევთანაზიის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები

უაღრესად საინტერესოა, ევთაზიის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები, რომელთა 

სტრუქტურირებით უკეთ აღქმადი იქნება, თუ რამდენად წონადია თითოეული მათგანი და 

შესაძლოა თუ არა, რომ იგი მოვარგოთ ჩვენეულ ხედვას. 

ევთანაზიის მომხრენი ამტკიცებენ, რომ ევთანაზია ადამიანის უფლებაა, ვინაიდან მას აქვს 

თავისუფლება არჩევანი გააკეთოს სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის. ისინი მიიჩნევენ, რომ თუ 

ადამიანს აქვს უფლება სიცოცხლეზე, მაშინ რატომ არ უნდა ჰქონდეს მას უფლება ღირსეულ 

სიკვდილზე? ადამიანი თავად უნდა იყოს საკუთარი სიცოცხლის მფლობელი და განმკარგავი. 

ევთანაზიის მომხრეები მას „თანაგრძნობის აქტად“ განიხილავენ და ამიტომ სრულიადაც არ 

მიაჩნიათ, რომ იგი ქრისტიანულ მორალს ეწინააღმდეგება. გარდა ამისა, მათი აზრით, ევთა-

ნაზიის აკრძალვა ეწინააღმდეგება ადამიანის თავისუფლებას, მის ავტონომიურობას და ღირ-

სებას, არღვევს ექიმისა და პაციენტის პირად ურთიერთობას. ისინი მიიჩნევენ, რომ ადამიანის 

დაბადება და გარდაცვალება პირადი, პერსონალური მოვლენაა და არა საჯარო (საზოგადო-

ებრივი) და სიკვდილის უფლება არ ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ ინტერესებს. ისინი 

ევთანაზიის პრობლემას განიხილავენ ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი ინტერესების 

დაპირისპირების ჭრილში და მიაჩნიათ, რომ საკითხი ინდივიდის რეალური ინტერესების 

მიხედვით უნდა გადაწყდეს.  
19

„ისინი, ვინც ევთანაზიის ლეგალიზაციას უჭერენ მხარს, თავიანთ პოზიციას შემდეგი არგუმენ-

17თ. სადრაძის სადისერტაციო ნაშრომი ,,ევთანაზია და ფეტუსის სისხლისსამართლებრივი დაცვის პრობლემები'', 

თბილისი, 2012, გვ.93
18 -ბ. მამულაშვილი, ბიოეთიკა, სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისთვის, გამომც. უნივერ

სალი, თბილისი, 2011, გვ.125.
19 -ე. გოცირიძე, სიცოცხლის დასაწყისი და დასასრული: ფეტუსისა და ევთანაზიის უფლებრივი საკითხები ტრასბურ

გის იურისპრუდენციის მიხედვით, სტატიათა კრებული, ადამიანთა უფლებათა დაცვის ევროპული და ეროვნული 

სისტემები, კორკელია კ. (რედ.), თბილისი, 2007, გვ. 56-57
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ტებით ასაბუთებენ: 

1. ადამიანს უნდა ჰქონდეს თვითგამორკვევის უფლება, ანუ მას უნდა ჰქონდეს შესაძლებ-

ლობა, გააკეთოს არჩევანი, გააგრძელოს სიცოცხლე, თუ შეწყვიტოს ის; 

2. ადამიანი დაცული უნდა იყოს მტკივნეული და არაჰუმანური მკურნალობისგან;

3. ადამიანს აქვს უფლება იყოს ალტრუისტი, თავიდან ააცილოს ახლობლებს და ოჯახის 

წევრებს ტანჯვა, უაზრო ფინანსური ხარჯები და შრომა, რომლის შედეგიც ნულია. ამავე 

დროს შესაძლებელია ეს რესურსები გამოყენებულ იქნას სხვა ადამიანისათვის, ვისი 

გადარჩენაც ნამდვილად შეიძლება; 

4. არსებობს ეკონომიკური არგუმენტიც. ზოგჯერ ამტკიცებენ, რომ განწირულთა მკურ-

ნალობა და მოვლა-პატრონობა საზოგადოებას დიდ ტვირთად აწევს, ამ რესურსის გამოყე-

ნება შესაძლებელი იქნებოდა უფრო რაციონალურად, თუ ევთანაზია დაკანონდებოდა“. 
20

ევთანაზიის მომხრეთა მტკიცებით, თანამედროვე მსოფლიო სოციალური პრაქტიკა იცნობს ისეთ 

შემთხვევებს, როცა უიმედო მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფები თხოვნით მიმართავენ ექიმებს 

ან კერძო პირებს, რათა დააჩქარონ მათი სიკვდილი (აქტიური ევთანაზიის მოთხოვნა). ეს საქ-

ციელი მათი ხანგრძლივი აგონიის შედეგია და არავის არ აქვს უფლება, ეს აგონია უსასრულოდ 

გაახანგრძლივოს.  
21

ევათანაზიის მომხრეებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ არცთუ შორეულ მომავალში ევთანაზია ეთიკური 

თვალსაზრისით ჯერ მისაღები გახდება, ხოლო შემდეგ მრავალ ქვეყანაში სამართლებრივ 

საფუძველსაც შეიძენს. თუკი ეს მართლაც ასე მოხდება, მაშინ დადგება ძალიან რთული საკითხი _ 

ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ამ საკითხზე სპეციალისტებს შორის დიდი დავაა. ერთნი ფიქრობენ, რომ 

ეს ფუნქცია ექიმმა უნდა შეასრულოს (ყოველ შემთხვევაში, სამედიცინო პერსონალმა), მეორენი კი 

ამის წინააღმდეგი არიან. მათი აზრით, ექიმი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს პაციენტის 

მკვლელი, რადგან ეს ეწინააღმდეგება ჰიპოკრატეს ფიცს.  22

„ევთანაზიის მომხრეებს სწამთ, რომ მათი უპირველესი მოვალეობაა შეინარჩუნონ და გაი-

ხანგრძლივონ საკუთარი და სხვების სიცოცხლე, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევებში, მათი აზრით, 

სიცოცხლეს აზრი ეკარგება და, ბუნებრივია, რომ ასეთ ვითარებაში ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ 

იმედი, რომ, როდესაც ეს დრო დადგება, შეეძლებათ მშვიდად და ღირსეულად მოკვდნენ. 

ადამიანმა ტანჯვა და ტკივილი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აიტანოს, თუ არსებობს შანსი 

საბოლოოდ განკურნებისა. სხვა შემთხვევაში, თუ უკურნებელი სენის უკანასკნელ სტადიასთან 

გვაქვს საქმე, ტანჯვის გაძლება ყოვლად უაზროა. მათი აზრით, ცხოვრება მხოლოდ მაშინ არის 

ღვთის წყალობა, როდესაც მას აქვს ადამიანური ფორმა. ტანჯვა-წამების ფორმით სიცოცხლის 

შენარჩუნება გაუმართლებელია და ამასთან, უშედეგოდ დახარჯულ დიდ ფინანსებთან არის 

დაკავშირებული“. 23

რაც შეეხება ევთანაზიის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებს, იგი სხვადასხვა ჭრილში შეიძლება 

იქნას განხილული, როგორც რელიგიური, ისე ეთიკურ-მორალური რაკურსით. ამ შემთხვევაში, 

შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მყარი და წონადი არგუმენტები არის მომხრეთა საპირწონედ.

„ევთანაზიის მოწინააღმდგეთა ერთსულოვან აზრს სათავეში ქრისტიანული ეკლესია უდგას. 

მღვდელთმსახურთა პოზიცია ცალსახაა, იგი კატეგორიულად უარყოფს ევთანაზიას და აცხა-

20 -ბ. მამულაშვილი, ბიოეთიკა, სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისთვის, გამომც. უნივერ

სალი, თბილისი, 2011, გვ.126
21იხ.  www.ethicalrights.com/submissions/euthanasia/92-arguments-in-support-of-euthanasia.html. 
22Marshall, Crowned with Glory and Honor (Human Rights in the Biblical Tradition), Pandora Press US, Telford, Pennsylvania, 

2011, გვ. 28.
23ა. შენგელია, ევთანაზია - დანაშაული თუ ადამიანის უფლება საკუთარი სიცოცხლის ნებასთან დაკავშირებით, 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3(30), 2011, გვ. 130
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დებს, რომ მცნება „არა კაც კლა“ და „გიყვარდეს თავი შენი“ _ ის უმთავრესი ზნეობრივი პოსტუ-

ლატებია, რაზეც ქრისტიანული მორალია აგებული, ეს კი საკმარისი საფუძველია იმისათვის, 

რათა ევთანაზია ამორალურ და უკანონო აქტად იქნეს მიჩნეული. 

სამყარო თავისი ურთულესი მოვლენებითა და ფაქტებით ისე სრულყოფილად შექმნა ყოვლის-

შემძლე უფალმა, რომ მასში ჩარევისა და რაიმეს შეცვლის უფლებას ქრისტიანული რელიგია 

სასტიკად კრძალავს. ცხოვრებაში არსებობს ისეთი სფერო, სადაც ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ 

აქვთ გეგმა, დაუწერელი კანონი და თუ ადამიანი ერევა მასში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას სურს 

უზენაესის ადგილი დაიკავოს და ამით გაუტოლდეს მას. ამიტომაც ქრისტიანული შეხედუ-

ლებებით ევთანაზია არღვევს ღვთიურ წესსა და კანონებს, სიცოცხლე ადამიანს სწორედ ღმერთმა 

უბოძა და არცერთ მოკვდავს უფლება არა აქვს წაართვას ის ვინმეს, თუნდაც ეს სათანადო მიზეზე-

ბით იყოს განპირობებული, არ არსებობს არანაირი მიზეზი და ვითარება, რომელიც ამართლებს 

მკვლელობასა თუ თვითმკვლელობას.24 

მართლმადიდებლური ეკლესია სასტიკად ეწინააღმდეგება ევთანაზიას და ამოსავალ წერტილს 

თავად რელიგიურ საწყისებში ეძიებს. ეკლესია მიიჩნევს, რომ ფიზიკური ტანჯვა ღვთიური 

განსაცდელია, რომლის ატანის ვალდებულება აქვს თითოეულ ადამიანს იმდენად, რამდენადაც 

თმენის ძალით ადამიანი დგამს კიდევ ერთ ნაბიჯს ღვთისაკენ მიმავალ გზაზე. 

„სასულიერო პირები ხორციელი ტანჯვის ატანის ვალდებულებას შემდეგი არგუმენტებით 

ამართლებენ: 

1. მხოლოდ ღმერთს აქვს უფლება წაგვართვას სიცოცხლე. ადამიანი უფლის ნებითაა შექმნილი და 

მას უნდა ემსახურებოდეს; 

2. ტკივილი და ტანჯვა არ უნდა იყოს საკმაო საფუძველი თვითმკვლელობისათვის. ტკივილიც და 

ტანჯვაც ღვთის მიერაა მოვლენილი და მისი თავიდან აცილება შეუძლებელია; 

3. ადამიანს განსაცდელს ღმერთი მხოლოდ მისი ცოდვებისთვის უვლენს; 

4. უფალი ადამიანს მხოლოდ იმდენ სატანჯველს მოუვლენს, რისი ატანაც მას შეუძლია; 

5. სიცოცხლე ღვთის საჩუქარია და ამიტომ მისი წართმევის უფლებაც მხოლოდ ღმერთს აქვს“. 25

ევთანაზიის მოწინააღმდეგეებს, თავიანთი პოზიციის სისწორის დასაბუთებისათვის შემდეგი 

არგუმენტები მოჰყავთ: 

1. ავადმყოფთა უმრავლესობისაგან ნებაყოფლობითი სიკვდილის მოთხოვნა ძირითადად 

მოტივირებულია აუტანელი ტკივილებით, ე.ი. ეს მოთხოვნა გამოწვეულია იძულებით და არა 

ობიექტური მდგომარეობით. მედიცინის ისტორიაში მრავალი ფაქტი არსებობს, როდესაც 

დაჭრილები და დასახიჩრებულები კიდურების ამპუტაციის დროს კატეგორიულად ითხოვდნენ 

მომაკვდინებელი საშუალებების მიღებას. ისიც ცნობილია, თუ როგორ შეუნარჩუნდა სიცოცხლე, 

ფეხი, ხელი და ა.შ. ათასობით ადამიანს; 

2. მედიცინის განვითარების ტემპები, ახალი ტექნოლოგიები და საშუალებები ავადმყოფთა 

გადასარჩენად ადასტურებს, რომ ბევრი დაავადება, რომელიც განუკურნებლად ითვლებოდა, 

დღეს ექვემდებარება მკურნალობას, ამიტომ ევთანაზია ამ მოტივით დაუშვებელია; 

3. ევთანაზიის დაკანონება მიუღებელია ზნეობრივი თვალსაზრისით. ადამიანის სიცოცხლის 

უნიკალურობის გამო, ექიმი ვალდებულია ბოლო წუთებამდე ყველა საშუალებით იბრძოლოს მის 

შესანარჩუნებლად. თანამედროვე სამედიცინო საშუალებები ავადმყოფს, ექიმის გამამხნევებელ 

საუბართან ერთად, იმედს უსახავს, იმედი კი ნახევრად გამოჯანმრთელებაა; 

4. გამორიცხული არაა შეცდომა დიაგნოზში. ის, რაც დღეს განუკურნებელ სენად ითვლება, ხვალ 

შეიძლება განკურნებადი გახდეს; 

24იხ. www.firstthings.com/blogs/secondhandsmoke/2010/06/05/legalizing-euthanasia-in-belgium-unleashes-nurses-to-do-

doctor-ordered-non-voluntary-killing, 14.07.2011
25 -ე. ქარდავა, სტატია, ევთანაზიის პრობლემა სისხლის სამართალში, ჟურნალი სამართალი, მეცნიერება, პუბლიცის

ტიკა, პრაქტიკა, თბილისი, 2011, გვ. 
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5. შესაძლოა ევთანაზია გამოყენებულ იქნას ბოროტი მიზნებისათვის (იგულისხმება წინასწარ        

გამიზნული მკვლელობა ან ორგანოთა ტრანსპლანტაციისათვის ნებართვის მიღება), რისი        

შემთხვევებიც საკმაოდ არსებობს;
26

6. „ევთანაზია დაუშვებელია იურიდიული თვალსაზრისით, რადგან იმ შემთხვევაში, როდესაც 

ექიმი კიბოთი დაავადებულ უიმედო ავადმყოფს მომაკვდინებელ ნემსს უკეთებს, ობიექტურად 

სიკვდილს იწვევს არა თვით ავადმყოფობით გამოწვეული პათოლოგიური ცვლილებები, არამედ 

ტკივილის გამო მიღებული გადაწყვეტილება“;27

7. „გამორიცხული არაა ექიმის ხელმრუდობა, რაც შესაძლებელია ევთანაზიის მოტივით დაი-

ფაროს. ევთანაზია შეუთავსებელია ექიმის პროფესიულ და საზოგადოებრივ ფუნქციასთან, 

ნდობის ატმოსფეროსთან, რომელიც უნდა სუფევდეს ექიმსა და პაციენტს შორის“;  28

8. „ევთანაზია საერთოდ მიუღებელია რელიგიური მოსაზრებით. ქრისტიანობამ ადამიანები 

ღმერთის მიერ უკვდავად შექმნილად გამოაცხადა, მაგრამ მისი წინაპრის, ადამის ჩადენილი 

ცოდვის გამო ღმერთმა ადამიანი _ უკვდავად შექმნილი არსება _ მოკვდავი გახადა. ასე დამ-

კვიდრდა შუა საუკუნეების ე.წ. „თანატოცენტრიზმი”, რომელთანაც პრინციპულ წინააღმდეგო-

ბაშია ჰუმანიზმით გამსჭვალული სამედიცინო მორალი“. 

დასკვნა

რაც შეეხება ჩვენს პირად მოსაზრებას, მივიჩნევთ, რომ ევთანაზია უნდა იყოს ნებადართული, 

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთ აღინიშნა უამრავი არგუმენტი ევთანაზიის საპირწონედ. 

მივიჩნევთ, რომ ადამიანი თავისუფალი უნდა იყოს არჩევანის ასპექტით, მით უფრო, როცა იგი 

ეხება სიცოცხლისა და სიკვდილის უფლებას. ვფიქრობთ, რომ არ უნდა იყოს ადამიანისათვის 

სიცოცხლისა და სიკვდილის უფლებას შორის კოლიზია, ვინაიდან როგორც პირველი, ისე მეორე 

უფლება, ადამიანის ბუნებითი უფლებაა და აბსოლუტურად, მისი გადასაწყვეტია რამდენად 

რაციონალურად თუ ირაციონალურად, სწორად თუ არასწორად, გააზრებულად თუ გაუზრებ-

ლად განკარგავს მას. ვფიქრობთ, იქ, სადაც საუბარია სიცოცხლის უფლებაზე, მასში უთუოდ 

იგულისხმება სიკვდილის უფლებაც, ვინაიდან ისინი უხილავი რგოლებით, ჯაჭვური სახით 

დაკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან და უფრო მეტიც, ერთის გამორიცხვით გამოირიცხება 

მეორეც, ვინაიდან წარმოუდგენელია სიცოცხლე სიკვდილის გარეშე ისევე, როგორც პირიქით. 

თუკი ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ განუხრელად ვიცავთ ადამიანთა უფლებებს, მაშინ რატომ არ 

შეიძლება ითქვას, რომ სიკვდილის უფლების წართმევით, ადამიანის უფლებას უხეშად ხელ-

ვყოფთ, თუ ეს საგამონაკლისო შემთხვევაა, რომელიც არ განეკუთვნება ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა თუ დარღვევის სპექტრს?! 

საინტერესოა, მომავლის საქართველო თუ მსოფლიო რა გზას დაადგება ამ კუთხით, თუმცა ჩვენ 

ვიმედოვნებთ, რომ ევთანაზიის პრობლემა გადაიჭრება ჯანსაღი დიალოგის, აზრთა გაცვლის 

გზით, შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლებს შორის, პასუხი გაეცემა დღემდე არსებულ პასუხ-

გაუცემელ კითხვებს და საკითხის გადაწყვეტის არსებული გზა შეიცვლება იმდენად, რომ იგი არ 

აქცევს ტყვეობის მსხვერპლად უზენაეს ღირებულებას – ადამიანს.  

26ბ. მამულაშვილი, ბიოეთიკა, სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, გამომცემლობა 

უნივერსალი, თბილისი, 2011, გვ. 126-128
27           თ. წერეთელი, ევთანაზია, როგორც ზნეობრივი და სამართლებრივი პრობლემა, საბჭოთა სამართალი, №6, თბილისი, 

1976, გვ. 52.
28იქვე: გვ. 52.
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ლევან აფციაური
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ნათია გელაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

უკანონო აბორტთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზები

Legislative problems regarding illegal abortion

Abstract

The presented article concerns the legislative problems of illegal abortion. In the article the authors give a 

review on historical background in order to realize which factors led to the process of creating modern 

regulations. The article also discusses the right to life of foetus according to the Georgian constitution and 

the European Convention on Human Rights (1950). 

The main issue of the research is proportionality of penalties and necessity of punishment of mother in case 

of illegal abortion that is based on the comparative analyses of Georgian, German and Irish legal systems; 

based on the above-mentioned the most favourable model for Georgian reality is suggested. 

In the conclusion the authors summarize discussed questions and give practical guidelines on solving the 

problem concerning the legislation of illegal abortion.

შესავალი

ორსულობა და მშობიარობა ნორმალური ბიოლოგიური პროცესია, რომელიც ქალის ორგანიზმს 

ახასიათებს და ახალი სიცოცხლის დაბადებას განაპირობებს. თუმცა, სამწუხაროდ, ეს პროცესი 

ზოგჯერ ჩვეულ რიტმში ვერ ვითარდება, რაც გამოწვეულია აბორტით.

აბორტი ორსულობის ვადაზე ადრე შეწყვეტას ნიშნავს, რაც შეიძლება მოხდეს თავისთავად, 

ქალის ორგანიზმში მიმდინარე არასასურველი ცვლილებების ან გარემო ფაქტორების ზემო-

ქმედების შედეგად ან ხელოვნური ჩარევის გზით. აქვე ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს 

ხელოვნური აბორტი, რომელსაც გააჩნია კანონიერი საფუძველი და უკანონო აბორტი, რომელსაც 

არეგულირებს სისხლის სამართლის კოდექსის 133-ე მუხლი. სწორედ ამ უკანასკნელს ეხება 

წინამდებარე ნაშრომი.

საქართველოში ყოველწლიურად საშუალოდ 25 000 აბორტი კეთდება. ეს მხოლოდ ოფიციალური 

მონაცემია აბორტების შემთხვევებისა, როდესაც ქალები სპეციალიზებულ სამკურნალო დაწე-

სებულებაში წესების დაცვით იტარებენ აღნიშნულ პროცედურას. საუბედუროდ, აბორტების 

დიდი ნაწილი, მიუხედავად საკანონმდებლო რეგულაციებისა, ისევ და ისევ უკანონო გზით 

ხორციელდება, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმის ქალის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს, 

რადგან, როგორც წესი, არ არის დაცული აუცილებელი სამედიცინო პირობები.

როგორც გამოიკვეთა, საკითხი მეტად სენსიტიურია. წინამდებარე კვლევის თემად უკანონო 
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აბორტი სწორედ მისი აქტუალურობიდან და სიმწვავიდან გამომდინარე შევარჩიეთ. მძიმეა ის  

პროცესები, რომლებიც, როგორც წესი, თან ახლავს უკანონო აბორტს. მართალია, ახალი სისხლის 

სამართლის კოდექსით გამკაცრდა სანქცია ამ ქმედების ჩადენისათვის, მაგრამ ეს პრობლემის 

გადაწყვეტისთვის საკმარის ბერკეტად არ მიგვაჩნია. თუ რა კონკრეტული ღონისძიებებით არის 

შესაძლებელი უკანონო აბორტების თავიდან აცილება, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მანამდე 

კი მიმოვიხილოთ, თუ როგორ არეგულირებდა ქართული კანონმდებლობა განხილულ დანაშა-

ულს უახლოეს წარსულში.

უნდა   აღინიშნოს,  რომ წინათ უკანონო აბორტისგან  სისხლისსამართლებრივი დაცვის ძირითად 

ობიექტს ფეტუსის სიცოცხლე წარმოადგენდა, ქალის ჯანმრთელობა კი დამატებით დაცული 

სიკეთე იყო. ამას ცხადყოფს ის ფაქტი, რომ აბორტისთვის პასუხს აგებდა არა მხოლოდ ექიმი, 

არამედ დედაც. მსგავსი მიდგომა გაზიარებული იყო ევროპის რიგი სახელმწიფოების მიერ. 

მაგალითად, საფრანგეთში 1939 წელს მიღებული კანონის მიხედვით, პირი, ვინც ორსულ ქალს 

გაუკეთებდა აბორტს, ისჯებოდა თავისუფლების აღკვეთით 1-დან 5 წლამდე ვადით, აგრეთვე 

ეკისრებოდა ჯარიმა 500-დან 10 000 ფრანკის ოდენობით. ხოლო ორსული ქალისთვის, რომელიც 

თვითონ გაიკეთებდა აბორტს ან თანხმობას განაცხადებდა ნაყოფის მოშორებაზე, განსაზღვრული 

იყო პატიმრობა 6 თვიდან 2 წლამდე, აგრეთვე ჯარიმა 100-დან 2.000 ფრანკამდე.  საფრანგეთის 
1

მსგავსად არეგულირებდა საკითხს მეფისდროინდელი რუსეთიც, რასაც, ბუნებრივია, საქართ-

ველოს სისხლის სამართალიც იზიარებდა.  ამასთან საყურადღებოა ისიც, რომ არც საფრანგეთის 2

და არც მეფის დროინდელი რუსეთის კანონმდებლობა არ განარჩევდა ერთმანეთისგან უკანონო 

და კანონიერ აბორტს და ნაყოფის მოსპობის ყველა შემთხვევას დანაშაულებრივ ქმედებად 

განიხილავდა.

საბჭოთა ხელისუფლებამ რიგი ცვლილებები განახორციელა აბორტის მომწესრიგებელ სამართ-

ლებრივ ნორმებში, კერძოდ, საქართველოს სსრ-ის 1922 წლის კოდექსის 152-ე მუხლის მიხედვით: 

„ქალის თანხმობით მუცლის მოწყვეტა ან ორსულობის ხელოვნურად მოსპობა, უკეთუ იგი ჩადე-

ნილი იყო იმ პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს სათანადოდ შემოწმებული სპეციალური საექიმო 

მომზადება, ან, თუნდაც იმ პირის მიერ, ვისაც ეს მომზადება აქვს, მაგრამ სათანადო პირობების 

დაუცველად, დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით ან იძულებითი მუშაობით ერთ წლამდე.“  
3

როგორც ვხედავთ, საბჭოთა ხელისუფლებამ აბორტის ლეგალიზება მოახდინა. უკანონოდ იქნა 

აღიარებული მხოლოდ სათანადო ცოდნის ან პირობების დაცვის გარეშე გაკეთებული აბორტი. 

ამგვარმა მიდგომამ ფეტუსის უფლებებზე წინ დედის უფლებები წამოწია და ეს უკანასკნელი 

პასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლა. აღნიშნული ცვლილების მიზანს წარმოადგენდა ე.წ. 

მშრომელ ქალთა ჯანმრთელობის დაცვა უვიც და ანგარების მოტივით მოქმედ მეანთაგან. აქედან 4 

გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ უკანონო აბორტისგან დაცვის ძირითად ობიექტად დედის 

ჯანმრთელობის მიჩნევა არათუ სიახლეა საქართველოს სისხლის სამართლისათვის, არამედ 

ამგვარმა მიდგომამ საბჭოთა სივრცეშივე მოიკიდა ფეხი.

1.  აბორტის საკანონმდებლო მოწესრიგება 

1 1..   აბორტის მიმართება სიცოცხლის უფლებასთან

საქართველოს კონსტიტუცია, მსგავსად სხვა ბევრი ევროპული სახელმწიფოს კონსტიტუციისა, არ 

აკონკრეტებს თუ რა პერიოდიდან არის დაცული ბავშვის უფლება. კონსტიტუციის მე-15 მუხლის 

პირველ პუნქტში მხოლოდ ის არის ნათქვამი, რომ „სიცოცხლე ადამიანის ხელშეუვალი უფლებაა 

1ბ. ფურცხვანიძე, დანაშაულებრივი აბორტი და მასთან ბრძოლა, თბილისი, 1952, გვ.9
2იქვე: გვ. 10
3საქართველოს საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსი, 1922, 152-ე მუხლი
4ა. აპიონტკოვსკი, დანაშაული პიროვნების წინააღმდეგ, თბილისი, 1940, გვ. 94
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და მას იცავს კანონი“. ასეთი ზოგადი ფორმულირება იძლევა ქვეყნის შიდა კანონმდებლობით 

აბორტის საკითხის თავისუფლად დარეგულირების საშუალებას. ჩანასახის სიცოცხლის უფლე-

ბაში ჩარევის შესაძლებლობები ასახულია საკანონმდებლო და კანონმქვემდებარე ნორმატიულ  

აქტებში. „ჯანმრთელობის  დაცვის  შესახებ“  საქართველოს კანონის  138-ე  მუხლი საქართველოს 

ყველა მოქალაქეს აძლევს უფლებას, დამოუკიდებლად განსაზღვროს შვილების რაოდენობა და 

მათი დაბადების დრო. გარკვეული გარანტიები არის დადგენილი ნაყოფისთვისაც. „პაციენტის 

უფლებების შესახებ“ კანონის 36-ე მუხლის მიხედვით, მართალია, მშობიარეს თვითონ აქვს 

უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილება მისთვის და ნაყოფისათვის სამედიცინო მომსახურების 

გაწევის შესახებ, თუმცა მას ეკრძალება, უარი თქვას ისეთ სამედიცინო მომსახურებაზე, რომელიც 

უზრუნველყოფს ცოცხალი ნაყოფის დაბადებას და რომელიც მშობიარის ჯანმრთელობისა და 

სიცოცხლისათვის მინიმალური რისკის მატარებელია.

1.2. აბორტის კანონიერების წინაპირობები  

1995 წლიდან საქართველოში აბორტი ლეგალიზებულია და იგი ორსული ქალის თანხმობით 

ხდება. მისი თანხმობის გარეშე მუცლის მოშლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს გან-

პირობებულია უკიდურესი აუცილებლობით. ორსულობის ნებაყოფილობითი შეწყვეტა, მისი 

განხორციელების პერიოდულობის თვალსაზრისით, იყოფა ორ სახედ: ორსულობის ნებაყოფი-

ლობითი შეწყვეტა, როდესაც ნაყოფის ასაკი არ აღემატება 12 კვირას და როდესაც ნაყოფის ასაკი 

12–დან 22 კვირამდეა. 2015 წელს განხორციელებული ცვლილებით გამონაკლისის სახით შესაძ-

ლებელი გახდა აბორტის ჩატარება 22 კვირის ზემოთაც, თუმცა კანონმდებელმა ამისათვის რიგი 

შეზღუდვები დააწესა.  12 კვირამდე აბორტის კანონიერებისთვის დადგენილია კონკრეტული 5

წინაპირობები, კერძოდ: ორსულობის შეწყვეტა უნდა მოხდეს ორსულის ინიციატივით, მხოლოდ 

სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილ სამედიცინო დაწესებულებაში სერთიფიცირებული 

ექიმის მიერ. ქალს სამედიცინო დაწესებულებაში უნდა ჩაუტარდეს წინასწარი გასაუბრება და 

ფიზიკური გამოკვლევა იმის დასადგენად, აბორტის რომელი მეთოდის გამოყენებაა მიზან-

შეწონილი დედის მდგომარეობის გათვალისწინებით. გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასული 

უნდა იყოს 5 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. გასაუბრების დროს ექიმმა უპირატესობა უნდა 

მიანიჭოს ნაყოფის სიცოცხლის დაცვას, თუმცა არჩევანი ქალის პრეროგატივაა.6

რაც შეეხება 12–დან 22 კვირამდე ნაყოფის სიცოცხლის მოსპობას, ამ შემთხვევაში პროცედურა 

უფრო გართულებულია და ასევე აუცილებელია გარკვეული ჩვენებების (მდგომარეობების)   

არსებობა. „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 140-ე მუხლის მიხედვით, 

თორმეტ კვირაზე მეტი ხანგრძლივობის ორსულს აბორტი შესაძლებელია, გაუკეთდეს, ორი სახის 

ჩვენების: სამედიცინო ან სოციალური ჩვენების არსებობის შემთხვევაში. სამედიცინო ჩვენებები 

განსაზღვრულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ბრძანებით  და მოიცავს ისეთ დაავადებებს, როგორებიცაა: ინფექციური და პარაზიტული, 7

ენდოკრინული სისტემის, ნერვული სისტემის, სუნთქვის ორგანოების, სისხლის მიმოქცევის 

სისტემის და სხვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დაავადებები.

ორსულობის შეწყვეტის სამედიცინო ჩვენებები დადგენილ უნდა იქნეს კომისიური წესით 

ლიცენზირებულ ამბულატორიულ - პოლიკლინიკურ ან სტაციონარულ დაწესებულებაში, 

რომლის შემადგენლობაში უნდა შედიოდეს დაწესებულების მთავარი ექიმი, მკურნალი ექიმი, 

5საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 5 ნოემბრის 01-59/ნ  ბრძანება 

, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 28/12/2015
6საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 31/12/1997
7საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 7 ოქტომბრის 01-74/ნ ბრძა-

ნება „ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის განხორციელების წესების დამტიკიცების თაობაზე“, დანართი 3, საქართ-

ველოს საკანონმდებლო მაცნე,  07/10/2014
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იურისტი და იმ სპეციალობის ექიმი, რომლის სფეროშიც შედის ორსულის დაავადება. 

ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის ოპერაცია უნდა ჩატარდეს მხოლოდ ლიცენზირებულ 

სამეანო - გინეკოლოგიური პროფილის სტაციონარულ დაწესებულებაში .
8

რაც შეეხება ტერმინს - „სოციალური ჩვენება“, რომელსაც ვხვდებით „ჯანმრთელობის დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში, იგი არ გულისხმობს აბორტის დასაშვებობას დედის მძიმე 

სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, არამედ დღეს იგი მხოლოდ ეთიკურ ჩვენებას 

მოიაზრებს.  ეს გამოწვეულია  იმით,  რომ 2014 წლამდე სოციალურ ჩვენებებში იგულისხმებოდა 

ისეთი გარემოებებიც, რომლებიც არც ერთ საყოველთაოდ აღიარებულ კრიტერიუმში არ ჯდება, 

კერძოდ: ქმრის I-II ჯგუფის ინვალიდობა; ქალის ან მისი ქმრის უმუშევრობა, საცხოვრებლის 

უქონლობა, ცხოვრება საერთო საცხოვრებელში ან ნაქირავებ ბინაში; მრავალშვილიანობა, ქალის 

ან მისი ქმრის ყოფნა თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში; გაუთხოვარი ქალის ფეხმძიმობა და 

სხვა.  არასამედიცინო ჩვენებებს მიეკუთვნებოდა აგრეთვე ეთიკური ჩვენებაც: ორსულობა 9

გაუპატიურების შედეგად და სასამართლო გადაწყვეტილების არსებობა მშობელთა უფლებების 

შეწყვეტის ან შეზღუდვის შესახებ. 2014 წლიდან ზემოაღნიშნულ ჩვენებათა ჩამონათვალი 

გაუქმდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანე-

ბით  და ეგრეთ წოდებულმა სოციალურმა ჩვენებამ მხოლოდ ეთიკური ჩვენების მნიშვნელობაღა 
10

შეინარჩუნა. ამით აიხსნება დღევანდელ კანონმდებლობაში ტერმინ „სოციალური ჩვენების“ 

არსებობა.

ასევე საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს ორსულობის შეწყვეტის ისეთ გარემოე-

ბებსაც, რომლებიც დაკავშირებულია ორსული ქალის ასაკთან. კერძოდ, თუ ქალის ასაკი არ 

აღემატება 15 წელს ან პირიქით გადაცილებულია 45 წელს, მას უფლება აქვს ამ მოტივით 

მიმართოს ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტას.11

1.3.  უკანონო აბორტის სისხლისსამართლებრივი მოწესრიგება

ბუნებრივია, ზემოთ მოცემული წესების დარღვევით ჩატარებული აბორტი უკანონოა და  

საფრთხეს უქმის დედის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. საუბედუროდ, ქალები არც თუ ისე 

იშვიათად დგამენ ამ ნაბიჯს ამა თუ იმ ფაქტორთა გამო.

უკანონო აბორტთან დაკავშირებული მოქმედი სამართლებრივი რეგულაცია მოცემულია  სსკ-ის  

133-ე  მუხლში.  სანამ  უშუალოდ  უკანონო  აბორტის სამართლებრივ შედეგებსა და რეგულაციის 

პრობლემებს შევეხებოდეთ, მნიშვნელოვანია, განვსაზღვროთ 133-ე მუხლის მოქმედების სფერო 

და მისი დაცვის ობიექტი.

სსკ-ს 133-ე მუხლი ითვალისწინებს აბორტის ორ შემთხვევას:

· მარტივი უკანონო აბორტი (ფორმალური შემადგენლობა);

· აბორტი დამამძიმებელ გარემოებებში (მატერიალური შემადგენლობა).

დანაშაულის ამსრულებელი შეიძლება იყოს 14 წელს მიღწეული შერაცხადი პირი, თუმცა უმეტეს 

შემთხვევაში დანაშაულის შემადგენლობას ახორციელებს მედიცინის მუშაკი. ამდენად, საქმე 

გვაქვს სპეციალურ სუბიექტთან.

8იქვე: დანართი 4
9საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 7 დეკემბრის №245/ნ  ბრძა-

ნება, დანართი 3, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 21/12/2000, ძალადაკარგულია 2014 წლის 7 ოქტომბრიდან.
10საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 7 ოქტომბრის 01-74/ნ 

ბრძანება „ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის განხორციელების წესების დამტიკცების თაობაზე“, საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე,  07/10/2014.
11იქვე:  დანართი 5.
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საქართველოს კანონმდებლობით დასჯადია მხოლოდ აბორტი, რომელიც განხორციელდა 

კანონით დადგენილი წესების დარღვევით: არალიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში, 

სამედიცინო საქმიანობის არმქონე ექიმის მიერ, ორსულთან წინასწარი გასაუბრების და ამ 

გასაუბრებიდან დადგენილი აუცილებელი ვადის გასვლის გარეშე, ორსულობის ხანგრძლივობის 

გაუთვალისწინებლად ან სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევით. ერთ-ერთ გახმაურე-

ბულ საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 

იმ მეანს, რომელმაც აბორტი გაუკეთა 39-40 წლის ორსულს საკუთარ სახლში, სადაც არ ჰქონდა 

ტექნიკური საშუალებები და სტერილიზებული სამედიცინო ხელსაწყოები.12

კრიმინალური აბორტი საფრთხის შემქმნელ დელიქტებს განეკუთნება, ამდენად ამ დანაშაული-

სას უმთავრესია ქმედების შემადგენლობის განხორციელება, დანაშაული დამთავრებულად 

ჩაითვლება ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის მომენტიდან. ორსულობის შეწყვეტაში უნდა 

ვიგულისხმოთ დედის ორგანიზმიდან ფეტუსის მთლიანი ან ნაწილობრივი გამოდევნა.   13

ობიექტური შემადგენლობის მიხედვით ორსულობის შეწყვეტის ხერხი გავლენას არ ახდენს ქმე-

დების მართლწინააღმდეგობაზე. ორსულობის შეწყვეტა შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა 

გზით.

2.  თანამედროვე საკანონმდებლო პრობლემატიკა

2 1. - -.   სსკ ის 133 ე მუხლით დაცული სამართლებრივი სიკეთე

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ემბრიონის სიცოცხლე სსკ-ის 133-ე მუხლის დაცვის დამატებით 

ობიექტს წარმოადგენს. რამდენად ლოგიკურია, რომ მეორეხარისხოვანი ვუწოდოთ ისეთ 

ძირითად, კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებას, რომელსაც სახელმწიფოსაგან ჩარევის 

ძალიან ვიწრო ზღვარი აქვს დაწესებული და ისიც მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ ისეთ 

შემთხვევებში, როდესაც მეორე მხარეს ძალადობისგან სხვა ადამიანთა დაცვის ინტერესი დგას?! 

სიცოცხლის უფლება „ადამიანის ყველა სხვა დანარჩენი უფლების წყარო და საფუძველია“;  
14

ამიტომაც, ვფიქრობთ, გონივრულ ახსნას მოკლებულია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, 

რომელიც იცავს ჩანასახის ღირსებას, სათანადოდ არ განამტკიცებდეს მისი სიცოცხლის უფლებას.

ჩანასახის  სიცოცხლის უფლების სათანადო განმტკიცება არ გულისხმობს მისთვის აბსოლუტური 

ხასიათის მინიჭებას. სხვა შემთხვევაში, ყოველგვარი აბორტის აკრძალვა გახდებოდა საჭირო, რაც 

ეწინააღმდეგება დედის სიცოცხლის უფლებას.  გერმანიისა და ესპანეთის სასამართლოებმა მიიჩ-
15

ნიეს, რომ ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის 

მე-2 მუხლი, რომელის მიხედვითაც ყველა ადამიანის სიცოცხლე დაცულია და დაუშვებელია 

მისი განზრახ ხელყოფა, გამოიყენება ფეტუსის მიმართაც, თუმცა იმ დათქმით, რომ იგი აბსო-

ლუტური არ არის.16

ფეტუსის სიცოცხლის უფლების სწორი რეგულირება არ უნდა გავიგოთ არც ისე, თითქოს იგი 

12თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2011 წლის 08 ივლისის განაჩენი ნ.გ-ს 

მიმართ, საქმე #1/2308-11.
13თ. სადრაძე, ევთანაზია და ფეტუსის სისხლისსამართლებრივი დაცვის პრობლემები, თბილისი, 2012, გვ. 256
14შ. გეწაძე, ემბრიონის/ფეტუსის სიცოცხლის უფლება და დისკრიმინაციული აბორტი, ადამიანის უფლებათა სტან-

დარტების გავლენა საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე, 2015, გვ. 64
15თ. ცქიტიშვილი, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველი დელიქტები, თბილისი, 

2014, გვ. 391
16ე. გოცირიძე, სიცოცხლის დასაწყისი და დასასრული: ფეტუსისა და ევთანაზიის უფლებრივი საკითხები სტრასბურ-

გის იურისპრუდენციის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა დაცვა ეროვნულ და საერთაშორისო სამართალში, 

თბილისი, 2007, გვ. 72
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დედის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე მეტი დაცვის ღირსი სამართლებრივი სიკეთე იყოს. 

მიგვაჩნია, რომ ზემოთ წარმოდგენილი ორივე სამართლებრივი სიკეთე ერთნაირი რანგისაა,     

ამიტომაც როგორც დედის ჯანმრთელობას, ისე ჩანასახის სიცოცხლეს სსკ-ის 133-ე მუხლით    

დაცვის ძირითადი ობიექტის სტატუსი უნდა მიენიჭოს.

აღნიშნული ცვლილების განხორციელებას რამდენიმე პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს: უპირ-

ველეს ყოვლისა, ეს გამოიწვევს დედის სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგელობას, რომლის   

ნებითაც  განხორციელდა  ნაყოფის  მოსპობა უკანონოდ.

დღეს არსებული კანონმდებლობის ანალიზს მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ ისედაც მინიმუ-

მადე დაყვანილი ფეტუსის სიცოცხლის უფლება დედის უკანონო ქმედებისგან ყოველგვარ 

დაცვას მოკლებულია, ვინაიდან ამგვარი ქმედება გაიგივებულია საკუთარი ჯანმრთელობის ან 

სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნასთან, რაც, საქართელოს სისხლის სამართლის კანონმდებ-

ლობის მიხედვით, დანაშაულებრივ ქმედებას არ წამოადგენს. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, 

რომ ორსული ქალის სიცოცხლისგან მომავალი, დამოუკიდებელი სიცოცხლის დიფერენცირება 

არ ხდება და ეს უკანასკნელი ემსგავსება იმ საგანს, რომელზეც დედის შეუზღუდავი ავტონომია 

ვრცელდება. ყოველივე აღნიშნული კი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ, 

თითქმის აბსოლუტური ბუნების მქონე სიცოცხლის უფლებას. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, 

სწორი იქნება სსკ-ით განისაზღვროს სასჯელი იმ ქალისთვის, რომელიც თვითნებურად, 

ლეგალური საფუძვლის გარეშე, მოუსპობს ნაყოფს სიცოცხლეს ან თანხმობას მისცემს სხვას ამ 

ქმედების განსახორციელებლად. მგავსი რეგულაცია, მიზანშეწონილი იქნება მაშინ, როდესაც 

ემბრიონის სიცოცხლე დედის ჯანმრთელობასთან ერთად, სსკ-ის 133-ე მუხლის დაცვის 

ძირითადი ობიექტი გახდება.

საყურადღებოა, დედისათვის უკანონო აბორტისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება ხომ არ  

არის დაკავშირებული სხვა უფრო დიდ რისკებთან, როგორიც არის, მაგალითად, ფეხმძიმე 

ქალების გამგზავრება საზღვარგარეთ, რათა ჩაიტარონ აბორტი ისეთ ქვეყნებში, სადაც ეს 

ლეგალიზებულია. აღნიშნული ქმედება, ბუნებრივია, საფრთხის შემცველია, რადგან ოპერაციის 

შემდგომ ადამიანის ორგანიზმს უჭირს, გაუძლოს იმ დატვირთვას, რომელიც ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებას ახლავს თან. არც თუ იშვიათ  

შემთხევებში, ეს ფატალური შედეგითაც სრულდება. მაგალითად, ირლანდიის კანონმდებლობა 

კრძალავს აბორტს და სასჯელს აწესებს როგორც მეანისთვის, ისე დედისთვის.  2014 წლის 
17

სტატისტიკით, ირლანდიიდან გაერთიანებულ სამეფოს ესტუმრა 3,751 ქალი, რათა გაეკეთებინა 

აბორტი.
18

ჩვენ მიერ მოხმობილმა მაგალითმა შეიძლება გვაფიქრებინოს, რომ დედისათვის პასუხისმგებ-

ლობის დაკისრება ვერ იქნება პროგრესული ნაბიჯი საქართველოს სისხლის სამართლის კანონ-

მდებლობისათვის და მსგავს შედეგებამდე მიგვიყვანს, თუმცა ირლანდიის კანონმდებლობის 

უფრო სიღრმისეული ანალიზი დაგვარწმუნებს ამ დებულების სიმცდარეში. კერძოდ, 

გასათვალისწინებელია, რომ ირლანდიაში აბორტი სრულად  კრიმინალიზებულია, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ დასჯად ქმედებას წარმოადგენს ნაყოფის მოსპობა რამდენი კვირისაც უნდა იყოს 

იგი. ამასთან, კანონმდებლობა არ აღიარებს ევგენურ, ეთიკურ ან სოციალურ ჩვენებებს, როგორც 

აბორტის დაშვების წინაპირობებს. ერთადერთ გამონაკლისს წარმოადგენს დედის სიცოცხლი-

სათვის საფრთხის შემცველი ორსულობა - როდესაც არსებობს სამედიცინო ჩვენება ან არის დედის 

მხრიდან სუიციდის რისკი.  ამასთან, კანონი პირდაპირ ითვალისწინებს აბორტის გაკეთების 19

მიზნით სხვა სახელმწიფოში გამგზავრების დასაშვებობასაც.  ყოველივე აღნიშნული მოწმობს 
20

17Ireland's Protection of Life During Pregnancy Act 2013, N 35 of 2013, Section 22.
18Historical abortion statistics, Ireland, Compiled by Wm. Robert Johnston, last updated 24 April 2016.
19Ireland's Protection of Life During Pregnancy Act 2013, N 35 of 2013, Section 7, 8, 9.
20Ireland's Protection of Life During Pregnancy Act 2013, N 35 of 2013, Section 18.
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იმას, რომ საქართველოსა და ირლანდიის რეალობა არის რადიკალურად განსხვავებული და 

უკანონო აბორტის გამო დედისთვის სანქციის დაკისრებით მსგავს შედეგებთან ვერ გვექნება 

საქმე.

ვფიქრობთ, წარმოდგენილი ცვლილება საქართველოს კანონმდებლობისთვის იქნება პროგრე-

სული ნაბიჯი, ვინაიდან მას ექნება პრევენციული ხასიათი და დაავალდებულებს მომავალ 

დედებს, მეტი სიფრთხილე და პატივისცემა გამოიჩინონ პოტენციური ადამიანის მიმართ.

მეორე მხრივ, ფეტუსის სიცოცხლის მიჩნევა სსკ-ის 133-ე მუხლის ძირითად ობიექტად აისახება 

სასჯელის სიდიდეზეც.

სსკ-ის 133-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის მიხედვით უკანონო აბორტი, რომელსაც არ მოჰყვა დედის 

ჯანმრთელობის დაზიანება ან სიკვდილი, ისჯება სასარგებლო შრომით ას ოციდან სამას 

საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ერთიდან ორ წლამდე ვადით. ამასთან, „აბორტი ისჯება 

არა როგორც ჩანასახის სიცოცხლისუნარიანობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, არამედ 

როგორც დანაშაული, რომელიც საფრთხეში აგდებს ქალის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს.“  
21

მაშასადამე, სისხლისსამართლებრივ გაკიცხვას იწვევს უშუალოდ იმ საფრთხის შექმნა, რომელიც 

შეიძლება მოუტანოს უკანონო აბორტმა დედას. იმ შემთხვევაში, თუ ემბრიონის სიცოცხლის 

უფლება შეიძენს დაცვის ძირითადი ობიექტის მნიშვნელობას, გამკაცრდება სანქცია იმ პირის 

მიმართ, ვინც კანონიერების გვერდის ავლით გააკეთებს აბორტს და სასჯელი თავის თავში 

მოიცავს, პასუხისმგებლობას როგორც საფრთხის წარმოშობისთვის, ისე ჩანასახის სიცოცხლის 

ხელყოფისათვის. ბუნებრივია, სასჯელის ზომა გაიზრდება სსკ-ის 133-ე მუხლის მე-2 და მე-3 

ნაწილების შემთხვევაშიც, რომლებიც უკანონო აბორტის თანამდევ შედეგს – დედის ჯანმრთე-

ლობის დაზიანებას და სიკვდილს არეგულირებს.

სასჯელის გამკაცრების მიზანშეწონილობას მოწმობს გერმანიის კანონმდებლობის ანალიზიც. 

გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, პირი, რომელიც უკანონო აბორტს 

განახორციელებს, დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით სამ წლამდე ვადით ან ჯარიმით. 6 

თვიდან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაა გათვალისწინებული იმ პირისთვის, ვინც დედის 

ნებართვის  გარეშე ხელყოფს ნაყოფს  ან  შეუქმნის  სერიოზულ  რისკს  დედის  სიცოცხლეს  ან 

ჯანმრთელობას. ამასთან, პასუხისმგებლობაა გათვალისწინებული უშუალოდ დედის მიმართაც 

(ჯარიმა ან პატიმრობა არაუმეტეს 1 წლისა).  როგორც ვხედავთ, გერმანიის სისხლის სამართლის 22

კოდექსი გაცილებით მკაცრ სანქციებს ითვალისწინებს უკანონო აბორტთან საბრძოლველად, ეს 

კი განხილული დანაშაულის რაოდენობას მნიშვნელოვნად ამცირებს. ამ დებულების სისწორეს 

ამტკიცებს სტატისტიკაც. 2014 წლის მონაცემებით გერმანიაში დაფიქსირდა აბორტის 99,715 

შემთხვევა,  ხოლო საქართველოში – 26,013.  როგორც ვხედავთ, გერმანიაში ჩატარებული 23 24

აბორტების მაჩვენებელი დაახლოებით ოთხჯერ აღემატება საქართველოსას, მაშინ, როდესაც 

გერმანიის მოსახლეობა დაახლოებით 23-ჯერ სჭარბობს საქართველოს მოსახლეობას.

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, მიზანშეწონილი იქნება, საქართველოშიც გამკაცრდეს სასჯელი 

უკანონო აბორტისათვის და აღნიშნულს საფუძვლად დაედოს ემბრიონის სიცოცხლის უფლების 

დაცვის ინტერესი. შედეგი კი, როგორც ჩვენ მიერ მოყვანილმა მაგალითმა ცხადყო, იქნება  

აბორტის  რაოდენობის  შემცირება მომავალში.

21ავტორთა კოლექტივი (რედ. გოჩა მამულაშვილი), სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, თბილისი, 2016, გვ. 

196.
22German Criminal Code, Chapter sixteen, Offences against life, section 218 (abortion), part 1, 2, 3
23Historical abortion statistics , For Germany, compiled by Wm. Robert Johnston , Last updated 24 April 2016
24ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, აბორტების სტატისტიკა საქართველოში 2004-2014, 2015 

წლის 21 აპრილი.
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2.2.  აბორტის კანონიერების წინაპირობათა შეფასება

როგორც  ზემოთ  აღინიშნა,  ქართული  კანონმდებლობით,  აბორტი  დასაშვებია, თუკი ჩანასახის 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა არ აღემატება 12 კვირას ან სახეზეა სამედიცინო ან ეთიკური 

ჩვენებები.

სამედიცინო ჩვენება, როგორც აბორტის კანონიერების წინაპირობა, აღიარებულია თანამედროვე  

სახელმწიფოთა უმრავლესობაში. ეს ლოგიკურიცაა, რადგან აღნიშნულს საფუძვლად უდევს 

სიცოცხლეთა ტოლფასოვნების პრინციპი. დაუშვებელია დედას მოვთხოვოთ, დათმოს საკუთარი 

სიცოცხლე ან ჯანმრთელობა ნაყოფის  სიცოცხლის  სანაცვლოდ. გადაწყვეტილებაში Roe  v.  Wade  

უზენაესმა სასამართლომ სცნო რა დედის ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესი აბორტის კანონიე-

რების წინაპირობად, აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ემბრიონის სიცოცხლეს უპირის-

პირდება იმ ქალის უსაფრთხოება, რომელიც მას მუცლით ატარებს, სასწორი ამ უკანასკნელის 

მხარეს უნდა გადაიხაროს.  ყოველივე ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, ვფიქრობთ, სამედი-
25

ცინო ჩვენება წარმოადგენს უტყუარ არგუმენტს დედის სასარგებლოდ. შესაბამისად, ვერ 

ვხედავთ ხარვეზს ამ თვალსაზრისით ქართულ კანონმდებლობაში.

ეჭვს არ ბადებს არც ეთიკური ჩვენებით დაშვებული აბორტის კანონიერება, რადგან, როგორც 

ზემოთ აღვნიშნეთ, სიცოცხლის უფლების შეზღუდვის საფუძველი შეიძლება იყოს უკანონო 

ძალადობისგან პიროვნების დაცვის ინტერესი, ამასთან, არა მხოლოდ უშუალოდ მოძალადის 

სიცოცხლე ექვემდებარება შეზღუდვას, არამედ მესამე პირისაც. აქედან გამომდინარე, ბუნე-

ბრივია, დედას, რომელიც დაორსულდა ძალადობის შედეგად, ვერ მოვთხოვთ, სიცოცხლის 

ბოლომდე ატაროს არასასურველი დედობის დაღი. ამას ცხადყოფს ისიც, რომ 2012 წელს 

სტრასბურგის სასამართლომ პოლონეთს დააკისრა 61 000 ევრო დაზარალებულის და მისი დედის 

მიმართ, იმის გამო, რომ სახელმწიფომ არ უზრუნველყო გაუპატიურების შედეგად დაორსუ-

ლებული თოთხმეტი წლის გოგონა აბორტისათვის სათანადო პირობებით და დაარღვია მისი 

პირადი ცხოვრების უფლება.26

ქართული სამართლისთვის წინგადადგმულ ნაბიჯად მიგვაჩნია ისიც, რომ 2014 წლის რეფორმის 

შედეგად გაუქმდა ევგენური ჩვენება, როგორც აბორტის კანონიერების წინაპირობა,  რაც, 
27

როგორც წესი, აღიარებულია იმ ქვეყნებში, რომლებშიც აბორტი ლეგალიზებულია. ბავშვის 

უფლებების დაცვის შესახებ გაერთიანებული ერების კონვენციის პრეამბულაში ნათქვამია, რომ 

ბავშვი გონებრივი ან ფიზიკური განუვითარებლობით, საჭიროებს განსაკუთრებულ მზრუნვე-

ლობას და ყურადღებას, აგრეთვე სამართლებრივ დაცვას, როგორც დაბადების შემდეგ, ისე 

დაბადებამდე.  მართლაც, ვფიქრობთ რომ დედის ინტერესი, არ გაიღოს დამატებითი ხარჯი და  28

ენერგია, რაც სჭირდება ამგვარ პირთა აღზრდას, ვერ გამოდგება სიცოცხლის უფლების 

შეზღუდვისთვის წონად არგუმენტად.

რაც შეეხება აბორტის დასაშვებობას ყოველგვარი ჩვენების არსებობის გარეშე, საქართველოს 

კანონმდებლობა იზიარებს გერმანიის, საფრანგეთის, დანიის და სხვა არაერთი განვითარებული 

სახელმწიფოს მიდგომას და აღნიშნულს კანონიერად აღიარებს ჩასახვიდან 12 კვირის გან-

მავლობაში. ეს დაკავშირებული უნდა იყოს იმ ფაქტთან, რომ  თორმეტი კვირის შემდეგ ახალი 

ორგანოები აღარ ყალიბდება, არამედ ჩამოყალიბებული ორგანოები განვითარებას განაგრძნო-

ბენ. ამასთან, 12 კვირის შემდეგ ფეტუსი ხდება უფრო მგრძნობიარე და იზრდება მისი  რეაგირების  

25როი ვეიდის წინააღმდეგ (Roe v. Wade), 1973 წლის 22 იანვარი, VII პუნქტი.
26პ. და ს. პოლონეთის წინააღმდეგ (P. And S. V Poland2012 წლის 30 ოქტომბერი, 41-ე პუნქტი.
27საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 7 ოქტომბრის 01-74/ნ 

ბრძანება „ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის განხორციელების წესების დამტიკცების თაობაზე“, საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, 07/10/2014.
28The United Nations Convention on the Rights of Child, November 20, 1989.
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უნარი სამედიცინო იარაღების მიმართ, რაც ართულებს აბორტის პროცედურას და მომეტებული 

რისკის წინაშე აყენებს დედის ჯანმრთელობას.

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ხაზი უნდა გაესვას იმასაც, რომ სიცოცხლისათვის დამახასია-

თებელი ძირითადი ნიშნები გაცილებით ადრე იჩენს თავს. კერძოდ, ორსულობის მე-6 კვირაში 

ტვინი გარკვეულწილად იწყებს ფუნქციონირებას,  რეფლექსური რკალის ელემენტები შეიმჩ-
29

ნევა მეორე თვეში (8 კვირა),  ამავე პერიოდში ყალიბდება სასიცოცხლო სისტემების ძირითადი 30

ნაწილი – წარმოიქმნება თირკმელზედა, ჰიპოფიზის, კუჭქვეშა, შინაგანი სეკრეციის და სხვა 

ჯირკვლები (ენდოკრინული სისტემა),  მე-8 კვირაშივე ყალიბდება გულის ოთხკამერიანი 
31

სისტემა და ვითრდება სისხლძარღვოვანი ქსელი (სისხლის მიმოქცევის სისტემა).  გულისცემის 32

შეგრძნებაც მერვე-მეათე კვირიდანაა შესაძლებელი.  შესაბამისად, ამ ეტაპზე უკვე ლოგიკურია 
33

საუბარი სიცოცხლის უფლებაზეც. აღნიშნულზე დაყრდნობით, ვფიქრობთ, რეკომენდებული 

იქნება, აბორტის დაშვების პერიოდი შემცირდეს სწორედ 8 კვირამდე.

იურიდიულ ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრებაც, რომ აბორტი ზემოთ განხილული 

ჩვენებების არარსებობის შემთხვევაში უკანონოდ უნდა გამოცხადდეს ჩასახვიდან 6 კვირის შემ-

დეგ. აღნიშნული მიდგომა განპირობებულია იმით, რომ 6 კვირის ჩანასახის ტვინის მნიშვნე-

ლოვანი ნაწილი ჩამოყალიბებულია და გარკვეულწილად, ფუნქციონირებს კიდეც.  საკითხის 34

ამგვარი გადაწყვეტა,  ვფიქრობთ, ერთი მხრივ ჩანასახის სიცოცხლის უფლების  დაცვის ხარისხს 

გაზრდიდა, ხოლო, მეორე  მხრივ, შეამცირებდა იმ რისკებს, რომელთა წინაშეც დგება დედის 

კეთილდღეობა მუცლის მოშლის დროს, ვინაიდან რაც უფრო მცირე ზომისაა ნაყოფი, მით უფრო 

ადვილად ხდება მისი გამოდევნა დედის ორგანიზმიდან. თუმცა, გასათვალისწინებელია ის 

უარყოფითი ასპექტებიც, რაც შეიძლება თან სდევდეს აბორტის დასაშვებობის ვადის 

განახევრებას. კერძოდ, მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ ცვლილებას მოჰყვება უკანონო აბორტის 

გახშირება, ვინაიდან 6 კვირა, შესაძლებელია არ აღმოჩნდეს საკმარისი კანონიერი აბორტისათვის 

საჭირო ყველა პროცედურის განსახორციელებლად. პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ქალების მიერ 

ორსულობის შეცნობა მეტწილად ჩასახვის მე-2 კვირიდან ერთ თვემდე დროის ინტერვალში 

ხდება. ამას თან ერთვის მოსაფიქრებელი 5 დღიანი ვადა და ის პერიოდი, რაც საჭიროა 

აუცილებელი სამედიცინო შემოწმებისთვის, იმის დასადგენად, ხომ არ არსებობს აბორტის 

დამაბრკოლებელი რაიმე სამედიცინო ჩვენება. აგრეთვე, ბუნებრივია, სათანადო კვალიფიციური 

სამედიცინო დაწესებულებისა და აბორტისათვის საჭირო ხარჯების მოძიებაც გარკვეულ დროს 

მოითხოვს. ყოველივე ჩამოთვლილის განსახორციელებლად კი ორი კვირა, შესაძლოა, საკმარისი 

არ აღმოჩნდეს. ბუნებრივია, ყოველივე ამის გათვალისწინებით, სავალალო მდგომარეობაში 

აღმოჩნდება ის დედა, რომელმაც ორსულობა ჩასახვიდან 3-4 კვირის შემდეგ შეიცნო, რადგან მას 

ძალიან მცირე დრო რჩება ყველა კანონიერი პროცედურის დაცვით არასასურველი ორსულობის 

შესაწყვეტად და იგი, ფაქტობრივად, იძულებული ხდება, მიმართოს არალეგალურ საშუალებებს. 

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, უმჯობესი იქნება, აბორტის დასაშვებობის ვადა შემცირდეს არა 

6 - არამედ 8 კვირამდე, რათა თანაბრად დაცული აღმოჩნდეს როგორც ემბრიონის, აგრეთვე 

დედის ინტერესები.

ყოველივე ზემოთ განხილულზე დაყრდნობით, შეიძლება ითქვას, რომ უკანონო აბორტის 

მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები საჭიროებს დახვეწას, რათა სათანადოდ იქნეს 

დაცული ჩანასახის სიცოცხლის უფლება ისე, რომ არ მოხდეს დედის უფლებების უგულებელ-

ყოფა. ასეთი ბალანსი კი ვერ მიიღწევა, თუკი აბორტის კრიმინალიზაცია მოხდება. „მრავალი 

29თ. სადრაძე, ევთანაზია და ფეტუსის სისხლისსამართლებრივი დაცვის პრობლემები, თბილისი, 2012, გვ. 268 
30ვ. ბოდიაჟინა, ვ. სეროვი, მეანობა, თბილისი, 2010, გვ. 39
31იქვე, გვ.39
32იქვე, გვ. 42
33იქვე, გვ, 45
34თ. სადრაძე, ევთანაზია და ფეტუსის სისხლისსამართლებრივი დაცვის პრობლემები, თბილისი, 2012, გვ 268-269
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ქვეყნის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სრულმა აკრძალვამ უკუშედეგი გამოიღო. აბორტი გავიდა  

სახელმწიფო რეგულირების სფეროდან და გადაინაცვლა იატაკქვეშეთში.“ აბორტის გადა-

ნაცვლებამ „იატაკქვეშეთში“,  შესაძლებელია, გამოიწვიოს ქალთა მაღალი სიკვდილიანობა, 
35

ვინაიდან საკმარისად დაცული არ იქნება აბორტისათვის საჭირო სამედიცინო პირობები. 

აგრეთვე, ეს შეიძლება იქცეს არალეგალური შემოსავლის მიღების წყაროდ სათანადო ცოდნის 

არმქონე პირების ხელში. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს ინტერესია, აბორტი იყოს 

ლეგალიზებული, თუმცა ამავდროულად, მისთვის დადგენილი იყოს ფარგლები, ფეტუსის 

სიცოცხლის უფლებაში ჩარევის ვიწრო ზღვარი, რათა არ მოხდეს ქვეყანაში შობადობის 

დესტაბილიზაცია.

დასკვნა

წარმოდგენილ ნაშრომში ჩვენ მიმოვიხილეთ  სისხლის სამართლის კოდექსის 133-ე მუხლით 

გათვალისწინებული უკანონო აბორტის თანამედროვე რეგულაცია და საქართველოს დღევან-

დელი რეალობა უკანონო აბორტთან ბრძოლის ჭრილში. ზემოაღნიშნული დაგვეხმარა, გამოგვე-

კვეთა ის პრობლემური საკითხები, რაც თავს იჩენს მოცემული ნორმის გამოყენების  პროცესში.  

ჩვენი ნაშრომის  მიზანი  იყო  სწორედ  ის,  რომ წარმოგვეჩინა ფეტუსის სიცოცხლის უფლებაში 

ჩარევის ფარგლები, რისთვისაც მოვიშველიეთ საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობა, 

სასამართლო პრაქტიკა და აბორტის სტატისტიკა. მათზე დაყრდნობით, ჩამოვაყალიბეთ ის 

ცვლილებები, რომლებსაც, ჩვენი აზრით, საჭიროებს საქართველოს კანონმდებლობა აბორტის 

რეგულირების პროცესში. კერძოდ, ესენია:

· ფეტუსის სიცოცხლის უფლების აღიარება სსკ-ის 133-ე მუხლის დაცვის ძირითად 

ობიექტად;

· დედისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება უკანონო აბორ-

ტისთვის;

· ამ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, სასჯელის გამკაცრება;

· რვა კვრის შემდგომ, სამედიცინო ან ეთიკური ჩვენების არარსებობის შემთხევაში, აბორტის 

უკანონოდ ცნობა.

ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ცვლილებები ზუსტად პასუხობს თანამედროვე 

საქართველოს მოთხოვნებს, ვინაიდან, ერთის მხრივ, იგი გაზრდის ჩანასახის უფლებებს, რაც, 

სამწუხაროდ, ძალიან ზედაპირულადაა დარეგულირებული ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით, 

ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს აბორტის მაჩვენებელს საქართველოში. ეს უკანასკნელი კი 

ძალიან მნიშვნელოვანია იმ სახელმწიფოსთვის, რომლის მოსახლეობის რაოდენობაც უკანასკნელ 

წლებში სისტემატურად კლებულობს.

35შ. გეწაძე, ემბრიონის/ფეტუსის სიცოცხლის უფლება და დისკრიმინაციული აბორტი, ადამიანის უფლებათა სტან-

დარტების გავლენა საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე, 2015, გვ. 60

-112-



მარიამ ქურასბედიანი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

სამართლის ბაკალავრი

საპროცესო შეთანხმების იურდიული ბუნება: რეალობა და პერსპექტივები

The legal Nature of Plea Bargaining: Reality and Prospective

Abstract

The aim of the presented work is to make the concept of the institute of a plea bargaining conceivable for 

readers. This was established in Criminal Procedure Law in the beginning of 2004. Our critic is connected 

with the role and financial aspects of participant sides. In the first case we are talking about the participant 

side's legal status during plea bargain agreement, which is connected with a prosecutor dominant role. In 

the acting code prosecutor's prerogative is to waive a plea agreement, conduct the process of plea 

agreement, arrange terms of the offer and to determine the amount of the fine. In addition, a significant 

problem is a victim's disadvantages during plea agreement. As for the financial aspects, here the issue deals 

with huge sums of money which made freedom possible to buy. This opportunity has made the Plea 

Agreement Institute as an object of bargaining and creates a kind of understanding that freedom is only for 

rich people and prison for the poor.

შესავალი

ამ ნაშრომის მიზანია, მკითხველს წარმოდგენა შეუქმნას საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტზე, 

რომელიც 2004 წლის დასაწყისიდან დამკვიდრდა საქართველოს სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო კანონმდებლობაში. აღნიშნულმა ინსტიტუტმა დღემდე მნიშვნელოვანი ცვლილება განი-

ცადა და საკმაოდ დაშორდა თავის პირვანდელ სახეს. დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო კოდექსი ამკვიდრებს იმ ნორმას, რომ ყოველი სისხლის სამართლის საქმე არსებითად უნდა 

განიხილოს სასამართლომ, მაგრამ საპროცესო შეთანხმება წინააღმდეგობაში მოდის ამ ნორმასთან 

და ემსახურება განაჩენის გამოტანას საქმის არსებითი განხილვის გარეშე. 

ზოგადად საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს სწრაფი 

მართლმსაჯულების საკითხი, რომლითაც შესაძლებელი ხდება სისხლის სამართლის საქმეები 

მნიშვნელოვნად მოკლე დროში იქნეს განხილული. ერთი შეხედვით აღნიშნული ინსტიტუტი 

ამართლებს თავის მიზნებს, თუმცა სამწუხაროა ის რეალობა, რომელიც საპროცესო შეთანხმების 

ინსტიტუტმა დაამკვიდრა. ჩვენი კრიტიკა უმთავრესად მონაწილე მხარეების როლსა და ფინან-

სურ ასპექტებს უკავშირდება. პირველ შემთხვევაში საუბარია საპროცესო შეთანხმების დადე-

ბისას მონაწილე მხარეების სამართლებრივ მდგომარეობაზე, რომელიც უკავშირდება პროკურო-

რის დომინანტურ როლს – მოქმედი კანონმდებლობით, საპროცესო შეთანხმებაზე უარის თქმა, 

საპროცესო შეთანხმების პროცესის წარმართვა, პირობების შეთავაზება, ჯარიმის ოდენობის 

განსაზღვრა სწორედ პროკურორის პრეროგატივაა. აღნიშნული ცხადყოფს, რომ პროკურორი 

აღჭურვილია გარკვეული ძალაუფლებით და ქმნის მოსამართლის მეორეხარისხოვან როლს. 

გარდა ამისა, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს დაზარალებულის არასახარბიელო 

მდგომარეობა საპროცესო შეთანხმების დადებისას. რაც შეეხება ფინანსურ ასპექტებს, აქ საუბარია 

იმ დიდი რაოდენობის თანხებზე, რომლითაც შესაძლებელი გახდა თავისუფლების ყიდვა. ამ 
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შესაძლებლობამ კი საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი ვაჭრობის საგნად აქცია და დაამკვიდრა 

ის შეგნება, რომ თავისუფლება მხოლოდ მდიდრებისთვის არსებობს, ხოლო ციხე – ღარიბების-

თვის.

ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ყველა ის პრობლემა და უარყოფითი ასპექტები, 

რომელიც დაკავშირებულია საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის გამოყენებასთან.

1.  საპროცესო შეთანხმება: ისტორია და თანამედროვეობა

ბოლო დროს დიდი ყურადღება ეთმობა თავისებური სამართლის ინსტიტუტის განხილვას, 

როგორიცაა საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი. მისი არსი მდგომარეობს განსაკუთრებულ 

შეთანხმებაში ბრალმდებელსა და ბრალდებულს შორის, რომლის თანახმადაც ბრალდებული 

აღიარებს დანაშაულს, ხოლო პროკურორი კი კისრულობს ვალდებულებას შეცვალოს მიმდინარე 

კვალიფიკაცია, უფრო ნაკლები სანქციის სანაცვლოდ.   1

საპროცესო შეთანხმება - Plea Bargain ზოგადად არის შეთანხმება ბრალდებულსა და ბრალმდე-

ბელს შორის. საპროცესო შეთანხმება შეიძლება გაფორმდეს, როგორც აღიარებითი ჩვენების 

საფუძველზე წარსადგენი ან/და წარდგენილი ბრალდების შემსუბუქების სანაცვლოდ, ისე იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ სცნობს, მაგრამ მის მიმართ წაყე-

ნებულ ბრალდებებს სადავოდ არ ხდის.კლასიკური გაგებით, საპროცესო შეთანხმება (Plea 

Bargaining) სამი ფორმისაა:  

· Charge Bargaining,

· Sentence  Bargaining, 

· Fact Bargaining

Charge Bargaining - შეთანხმების საყოველთაოდ ცნობილი და ხშირად გამოყენებადი ფორმაა, 

რომელიც გულისხმობს მოლაპარაკებების წარმოებას ბრალმდებელსა და ბრალდებულს შორის – 

უფრო მძიმე დანაშაულში ბრალდების მოხსნის სანაცვლოდ, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის 

აღიარების მიღების მიზნით.

Sentence Bargaining - შეთანხმების ფორმაა, როდესაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს კონკრე-

ტული დანაშაულის ჩადენაში წარდგენილი ბრალის აღიარების სანაცვლოდ მსუბუქი სასჯელის 

მოთხოვნის პირობით. ბრალდებული აღიარების მიღებით ზოგავს დროს და აღარ უხდება დამა-

ტებითი მტკიცებულებების მოძიება საკუთარი პოზიციის სასამართლოში დასასაბუთებლად .

Fact Bargaining- შეთანხმების ფორმაა, როდესაც ბრალმდებელი და ბრალდებული თანხმდებიან 

სისხლის სამართლის საქმეზე გარკვეული ფაქტების არსებობაზე – სანაცვლოდ, ბრალმდებელს არ 

შეაქვს სასამართლოში წარსადგენ მტკიცებულების ნუსხაში სხვა ფაქტები.
2

საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი არ გახლავთ წმინდა ქართული ნოვაცია. ამ ინსტიტუტის 

სამშობლოდ ითვლება ამერიკის შეერთებული შტატები.  მისი არსებობის ერთ-ერთ მნიშვნე-
3

ლოვან წინაპირობას „სწრაფი მართლმსაჯულების საკითხი წარმოადგენს“, რომელიც ქმნის იმის 

გარემოებას, რომ გაცილებით მოკლე დროში იქნას განხილული სისხლის სამართლებრივი საქმე-

ები. სწორედ სწრაფი მართლმსაჯულების უფლება გახდა ამოსავალი წინაპირობა საპროცესო 

1И .Морозова, А .Анненков, С. Дадонов, Российская юстиция, Сделка о признании вины как вариант мирового соглаше-

ния , 2000 г, N10 
2დ. მანაგაძე, საპროცესო შეთანხმება საზღვარგარეთ და საქართველოში, მართლმსაჯულება და კანონი, თბილისი, 

2010, N1, გვ.27-28
3დ. ხაჩიძე, საპროცესო შეთანხმება სისხლის სამართლის საქმეებზე; კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, ბროშურა პრაქტი-

კოსი იურისტებისთვის, გვ.5
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შეთანხმების პრინციპების ჩამოყალიბებისათვის.

საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი აშშ-ში ცნობილია ადრეული XIX საუკუნის დასაწყისი-

დანვე და უკვე 1900 წელს სისხლის სამართლის საქმეების დაახლოებით 80% მთავრდებოდა 

საპროცესო შეთანხმების გზით.
4

XX საუკუნის დასაწყისში ამერიკის შეერთებულის შტატების სასამართლო პრაქტიკაში, ფართოდ 

დაინერგა საპროცესო შეთანხმება და მას შემდეგ დიდი გამოყენება პოვა.  აღსანიშნავია, რომ  აშშ-
5

ის კანონმდებლობაში სისხლის სამართლის საქმეები იშვიათად განიხილება სასამართლოში, 

რადგან 95% საქმეებისა წყდება საპროცესო შეთანხმების გზით.  საპროცესო შეთანხმების 6

ინსტიტუტის შექმნიდან დღემდე ის გამოიყენება დასავლეთ ევროპის ბევრი სახელმწიფოს 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში. გერმანიაში სისხლის საქმეთა დაახლოებით 20-40% 

განიხილება საპროცესო შეთანხმებით და დაახლოებით მსგავსი სიტუაციაა დასავლეთ ევროპის 

სხვა ქვეყნებში. ამჟამად ეს ინსტიტუტი უკვე წარმატებთ ფუნქციონირებს მრავალ ისეთ ქვეყანაში, 

რომლებიც ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება, როგორც სამართლებრივი მემკვიდრეობით, 

ისე მოქმედი კანონმდებლობით.

2.  საპროცესო შეთანხმების ქართული ვერსია 

საქართველოში საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი, როგორც სისხლის სამართლის მართლ-

მსაჯულების სფეროში სამართლებრივი რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილი, 2004 წლიდან 

ამოქმედდა. რეფორმის მიზანი იყო გამეფებული მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლა და 

ორგანიზებული დანაშაულის დამარცხება.

საქართველოში მოქმედი საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი ძირითადად ამერიკული მოდე-

ლის მსგავსია, სადაც საპროცესო შეთანხმების დადების წინადადებით, მეორე მხარეს შეუძლია 

მიმართოს როგორც პროკურორმა, ისე ბრალდებულმა.7

დღეს მოქმედი საქართველოს  სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 209-ე მუხლის მიხედ-

ვით, საპროცესო შეთანხმება გულისხმობს განაჩენის გამოტანას საქმის არსებითი განხილვის 

გარეშე, რომლის თანახმადაც ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს და უთანხმდება პროკურორს 

სასჯელზე, ბრალდების შემსუბუქებაზე ან ნაწილობრივ მოხსნაზე.  ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის 8

მიხედვით კი ბრალდებული პროკურორს შეიძლება შეუთანხმდეს ზემოხსენებულ პირობებთან 

ერთად თანამშრომლობასა და ზიანის ანაზღაურებაზე.  ნორმის უკეთ გასააზრებლად მნიშვნე-
9

ლოვანია მიმოვიხილოთ საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის განვითარების ეტაპები, რომე-

ლიც მან განვლო შემოღებიდან დღემდე. კერძოდ,  საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტმა განვლო 

განვითარების  შემდეგი ეტაპები :

პირველი ეტაპი - საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 2004 წლის 13 თებერ-

ვლის ცვლილებები და დამატებები;

4С. Тейман, профессор права, Сент-Луисского университета , США, - Сделки о признании вины или сокращенные формы 

судопроизводства: по какому пути пойдет Россия; https://goo.gl/ehHuCB  [18.07.2017].
5The devil's bargain: how plea agreements, never contemplated by the framers undermine justice – Cato institute
6ი. კოტეტიშვილი, საპროცესო შეთანხმება, შედარებითი მიმოხილვა, საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლის 

მიმოხილვა, მარტი 2010, N2, გვ.173
7საპროცესო შეთანხმება ქართულ რეალობაში, „ტაბულა“ 2010 წლის 08 დეკემბერი - http://www.tabula.ge/ge/story/ 

52381-saproceso-shetanxmeba-qartul-realobashi [18.07.2017];
8საპროცესო შეთანხმების გამოყენება საქართველოში-კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭირვალე მართლმსაჯუ-

ლებისთვის სამუშაო ჯგუფის ანგარიში. გვ.1-3
9საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 209.მე-2 ნაწილი, საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, 41(48), 13/08/1999
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მეორე ეტაპი - 2005 წლის 25 მარტის ცვლილებები;

მესამე ეტაპი - 2009 წლის 9 ოქტომბერს მიღებულ ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექს-

ში მოცემული სახე.

განვითარების ეტაპების გათვალისწინებით, საქართველოში საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუ-

ტის არსი შემდეგნაირად შეიძლება აღიწეროს: პირველი ეტაპის მიხედვით, საპროცესო შეთანხ-

მების დადების საფუძველი იყო ბრალდებულის თანხმობა, ეთანამშრომლა ბრალდების მხარეს-

თან, ეღიარებინა დანაშაული და გამოძიებისთვის მიეწოდებინა უტყუარი ინფორმაცია, რაც ამ 

დანაშაულის გახსნას ხელს შეუწყობდა.

2005 წლის მოდელით კი ორივეზე – ბრალდებაზე ან სასჯელზე,შეთანხმების შემთხვევაში ბრალ-

დებული გათავისუფლდა გამოძიებასთან თანამშრომლობისა და დახმარების პირობისაგან.

კანონის პირველი რედაქციის მიხედვით, საპროცესო შეთანხმების გარიგების შეთავაზება მხო-

ლოდ პროკურორს შეეძლო. 2005 წლიდან კი გარიგების შეთავაზების უფლება ბრალდებულსა და 

სასამართლოსაც მიეცათ. ამასთან დადგენილი იყო რამდენიმე გარანტია, კერძოდ, შეთანხმება 

დადებულ უნდა იქნეს კვალიფიციური იურიდიული დახმარების მიღების შემდეგ.  ამჟამად 10

საპროცესო შეთანხმების დადების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დამცველის სავალდე-

ბულო მონაწილეობა, შეთანხმების შესახებ ბრალდებულის წერილობითი თანხმობა და პროკუ-

რორის წერილობითი თანხმობა.

ზოგადად საპროცესო შეთანხმების დასადებად გადაწყვეტილების მიღება, ცხადია, არ არის მარ-

ტივი, ვინაიდან მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული გარკვეული სპეციფიკური ფაქტორები, 

კერძოდ, ბრალდებულის ეკონომიკური მდგომარეობა, კრიმინალური ისტორია, ნასამართლეო-

ბა,  ბრალდებულის ბრალეულობის ხარისხი, ბრალდებულის საზოგადოებრივი საშიშროება და 
11

სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტები.12

აღსანიშნავია, რომ საპროცესო შეთანხმების კრიტიკა უმთავრესად მონაწილე მხარეების როლს, 

მათ შორის არსებულ დამოკიდებულებასა და ფინანსურ ასპექტებს უკავშირდება და არა თვითონ 

საპროცესო შეთანხმების არსს. კრიტიკოსთა ყურადღების ცენტრში მოქცეულია საპროცესო შე-

თანხმების უარყოფითი ასპექტები, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია პროკურორის გაძლიერება 

მოსამართლეებისა და ადვოკატების ხარჯზე, ვინაიდან საპროცესო შეთანხმების დადებაზე 

უარის თქმა, საპროცესო შეთანხმების პროცესის წარმართვა, პირობების შეთავაზება, ჯარიმის 

ოდენობის განსაზღვრა და სხვა, სწორედ პროკურორის პრეროგატივას წარმოადგენს. გარდა ამისა, 

პროკურორს უფლება აქვს  შეხედულებისამებრ აირჩიოს სასჯელის სახე ბრალდებულის წინააღ-

მდეგ და ამასთანავე, მას შესწევს უნარი მსგავს ბრალდებებს შორის შექმნას მნიშვნელოვნად 

განსხვავებული განაჩენი.  რეალურად ბრალდებულს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი 13

ჯარიმის სანაცვლოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლებენ თუ არა, ამას პროკურორი წყვეტს, 

პროკურორი ადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატანი თანხის ოდენობას. მოსამართლეს 

შეუძლია პროკურორის მიღებულ გადაწყვეტილებას ან დაეთანხმოს ან არა, თუმცა არსებული 

სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ მოსამართლეები პროკურორის შუამდგომლობას ყოველთვის 

ეთანხმებიან.  როგორც ერთმა ამერიკელმა პროკურორმა 1978 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში 
14

10საპროცესო შეთანხმება საქართველოში, ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა" -  საქართველოს ანგარიშები და პრესრე-

ლიზები, 2010, გვ. 6-7
11Find Law -  Plea Bargain Pros and Cons, Thomson Reuters, 2017,  https://goo.gl/9zgvH4 [18.07.2017].
12მ. ლომსაძე  სისხლის სამართლის პროცესი მეექვსე გადამუშავებული და შევსებული გამოცემა, ბონაკაუზა, 

თბილისი, 2016, გვ. 265
13Tina Wan – The Unnecessary Evil Of Plea Bargaining: An Unconstitutional Conditions Problem And A Not-So-Least 

Restrictive Alternative, https://goo.gl/apcrb8 , [18.07.2018].
14ნ. როყვა, თავისუფლება, რომლის ფასსაც პროკურორი ადგენს. საპროცესო შეთანხმების დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები, გაზეთი ,,ბათუმელები“  .
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აღნიშნა, საპროცესო შეთანხმება არის „ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომელიც პროკურორს აქვს“. 

ფაქტი არის ის, რომ მოსამართლე უნდა დარწმუნდეს საპროცესო შეთანხმება არის თუ არა კანო-

ნის ფარგლებში დადებული, არ ქმნის პროკურორის შესაძლო კორუფციული ქმედების მბოჭავ 

მექანიზმს, ვინაიდან, ნაკლებად სავარაუდოა, მოსამართლეები მტკიცებულებებს რეალურად 

ამოწმებდნენ. მეორე მნიშვნელოვან უარყოფით ასპექტს წარმოადგენს მოსამართლის მეორეხა-

რისხოვანი როლი. მოსამართლე არ მონაწილეობს მოლაპარაკების პროცესში და არა აქვს უფლება, 

პროკურორის მიერ შეთავაზებულ სასჯელის გარდა სხვა სახის სასჯელი შეუფარდოს ბრალდე-

ბულს. რეალურად მოსამართლის როლი საპროცესო შეთანხმების დადებისას მხოლოდ მხარეე-

ბის მიერ შეთანხმებული სასჯელის დანიშვნა-არდანიშვნით განისაზღვრება. როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ნაკლებად სავარაუდოა მოსამართლეები მტკიცებულებებს რეალურად ამოწმებდნენ 

მაგალითად, ნაცვლიშვილისა და ტოგონიძის საქმეში პროკურორი ბრალდებულს საპროცესო 

შეთანხმების გაფორმებაზე მხოლოდ მას შემდეგ დასთანხმდა, რაც მან სახელმწიფოს სასარგებ-

ლოდ მანქანათმშენებელი ქარხნის წილები დათმო და დამატებით „საკუთარი სურვილით“ 50 000 

ლარი გადაიხადა. სასამართლომ საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა, ოღონდ მასში მხოლოდ 35 00 

ლარზე იყო საუბარი, მანამდე გადახდილი „საჩუქრები“ კი მითითებული არ ყოფილა“. 
15

განსაკუთრებით  საყურადღებოა, საპროცესო  შეთანხმების დადებისას, დაზარალებულის ინტე-

რესების გაუთვალისწინებლობის საკითხი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში დადგე-

ნილია, რომ პროკურორმა შესაბამისი კონსულტაცია უნდა გაიაროს საპროცესო შეთანხმების 

დადებისას დაზარალებულთან და შეატყობინოს მას საპროცესო შეთანხმების დადების თაობაზე. 

საუბარია მხოლოდ კონსულტაციის გავლასა და ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულებაზე. 

გაურკვეველია რა მიზანს ემსახურება  დაზარალებულთან კონსულტაცია, თუ მას კონკრეტული 

შედეგის მოტანა არ შეუძლია დაზარალებულისთვის. კანონში ასევე საუბარია იმაზე, რომ მას უფ-

ლება აქვს სასამართლოს განუცხადოს ზიანის შესახებ, რომელიც დანაშაულის ჩადენის შედეგად 

მიადგა. მართალია, ზიანი მნიშვნელოვანი ელემენტია პირის დაზარალებულად ცნობისთვის, 

თუმცა ბუნდოვანია რა სამართლებრივი დატვირთვა აქვს იმ ფაქტს, რომ დაზარალებულს შეუძ-

ლია მიმართოს სასამართლოს თუ დაზარალებულისთვის სასურველი შედეგი არ დადგება.
16

იურისტებისა და უფლებადამცველების კრიტიკის ერთ-ერთ ობიექტს  ადვოკატის შეზღუდული

როლი წარმოადგენს. „ბოლოს იურისტები იმასაც აკრიტიკებენ, რომ საპროცესო შეთანხმებით 

მათი როლი ძალიან შეიზღუდა.

საყურადღებოა, საპროცესო შეთანხმების დადების შედეგად დაკისრებული ჯარიმების ოდენობა, 

ვინაიდან , როგორც სასჯელის სახე, განსაკუთრებულად რთული შესასრულებელია ჯარიმა

ბრალდებულის მხრიდან, რადგან საზოგადოების ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად 

არასტაბილური და არასაიმედოა. ცხადია, სასამართლო პროცედურა სისხლის სამართლის 

საქმეებზე არამხოლოდ მოითხოვს მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარჯებს, არამედ სასტიკად 

ზღუდავს სასამართლოს სწრაფად განიხილოს სისხლის სამართლის საქმეები,  მაგრამ არანაკლებ 
17

დიდ თანხებზეა საუბარი საპროცესო შეთანხმების დადების შედეგად დადგენილ ჯარიმებზე და 

ზოგადად ჯარიმის სანაცვლოდ სასჯელის შემსუბუქება არღვევს თანასწორი და სამართლიანი 

მართლმსაჯულების პრინციპს. შესაძლოა ერთ დანაშაულში თანაბრად მონაწილე და თანაბრად 

ბრალეულმა ორმა პირმა  სრულიად განსხვავებული სასჯელი მიიღოს მხოლოდ იმის გამო, რომ 

ერთისთვის ჯარიმის თანხის გადახდა ხელმისაწვდომი აღმოჩნდეს, მეორესთვის კი – არა. 

აღნიშნული პირდაპირ უკავშირდება იმ ფაქტს,  რომ ციხე არსებობს ღარიბებისთვის, ხოლო 

თავისუფლება – მდიდრებისთვის. 
18

15საპროცესო შეთანხმება საქართველოში, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 2010, გვ.13-14 
16საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია - დაზარალებულის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში 

(საქართველოში არსებული კანონმდებლობის პრაქტიკა და საერთაშორისო მდგომარეობა ), თბილისი, 2016, გვ.18-19
17Журнал “Домашний Адвокат“, cтатьи: разумный компромисс в уголовном процессе, ДА N2, 2005 Г.
18საპროცესო შეთანხმება საქართველოში, ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 2010, გვ.16, 22
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აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტმა სრული ქაოსი შექმნა სამარ-

თალწარმოებაში და დაუპირისპირდა ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპებს, როგორიცაა შეჯიბრობი-

თობისა და თანასწორობის პრინციპი. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საპროცესო შეთანხმების 

ინსტიტუტმა, სერიოზული ეჭვის ქვეშ დააყენა შეჯიბრობითობისა და ფუნდამენტური პრინცი-

პის დაცვის საკითხი. საქმე  ეხება როგორც ფუნქციების, ისე სხვა უფლებამოსილებების გაზრდას 

ბრალდების მხარის სასარგებლოდ, რითაც, ფაქტობრივად, დაკნინდა შეჯიბრობითობის როლი 

და მნიშვნელობა.19

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი განმარტავს, რომ აღიარებითი ჩვენება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უტყუარი, თუ სხვა  გარემოებებითაც დასტურდება, მაგრამ საპროცესო 

შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში, დაზარალებულის ადვოკატებს არ ეძლევათ საშუალება, 

წარადგინონ მტკიცებულებები, რაც ცრუ აღიარებით ჩვენებაზე შეიძლება მიუთითებდეს. კანონი 

ასევე არ განმარტავს, რა კატეგორიის დანაშაულებზე შეიძლება გაფორმდეს საპროცესო შეთანხ-

მება და რა ბრალზე  შეიძლება მორიგება, პროკურორი თავად წყვეტს, რა სახის თანამშრომლობა 

რა სასჯელის ზომას შეესაბამება.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ საპრო-

ცესო შეთანხმების სტატისტიკაზე. კერძოდ, როგორც პირველი ინსტანციის სტატისტიკური 

ანალიზი გვიჩვენებს, განაჩენის გამოტანით განხილული საქმეების ხვედრითი წილი ყოველ-

წლიურად მატულობს. 2013 წლის პირველი 6 თვის მიხედვით, განაჩენის გამოტანით განხილულ 

საქმეებში საპროცესო შეთანხმების პროცენტულმა მაჩვენებელმა წინა წლების მაჩვენებლებს 

გადააჭარბა და 91% შეადგინა.

19დ. ბენიძე, შეჯიბრობითობის ტრანსფორმაცია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში, 

სამეცნიერო ნაშრომების კრებული, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. 
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საპროცესო შეთანხმებით განხილული საქმეები
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საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში
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100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

48
.1

0%

49
.2

0%

52
.2

0%

55
.2

0%

58
.2

0%

60
.0

0% 80
.2

0%

79
.5

0%

87
.5

0%

86
.7

0%

87
.8

0%

87
.9

0%

91
.2

0%

90
.9

0%

2007                  2008                  2009                  2010                  2011                  2012            2013 6 თვე

საქმე      პირი

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0

www.idfi.ge

42,361,459

51,009,724

38,627,578

201220112010

2y= -1E+07x +7E+07x-5E+7
2R =0.999

8,040,393

2009



აღნიშნული სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ  საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი წამყვანი მექანი-

ზმის ფუნქციას ასრულებს და ამასთან დამახინჯებული პრაქტიკის რეალურ მაგალითს ქმნის.20

1.  შევინარჩუნოთ თუ არა საპროცესო შეთანხმება ?

ყოველი სახელმწიფო, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ იყოს დემოკრატიული და სამართლებ-

რივი, განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეკიდოს სისხლის სამართლის პოლიტიკის გან-

ხორციელებას. ვინაიდან სისხლის სამართლის მართებული პოლიტიკა არის გასაღები დამნაშა-

ვეობის შემცირებისა და გარანტი ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების. თუ ხელისუფლება, 

ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, შესაძლებლობათა მაქსიმუმს არ განახორციელებს 

სისხლის სამართლის მართებული პოლიტიკის გატარებისთვის, მაშინ ადამიანის უფლებების 

უხეში დარღვევის, დამნაშავეობის ზრდისა და საზოგადოებაში სამართლებრივი კულტურის 

დაცემის ალბათობა იქნება ძალიან მაღალი.

პოლიტიკა, როგორც ამას ცალკეულ თავებში აღვნიშნავთ, თავისებურად ვლინდება სისხლის 

სამართლის პროცესშიც.  საპროცესო შეთანხმება საქართველოში არც ისეთი წარმატებულია, 21

როგორც ამას ხელისუფლება წარმოადგენს და არც ისეთი გამოუსწორებელი, როგორც ოპონენ-

ტები ახასიათებენ.

უნდა ვაღიაროთ, რომ საპროცესო შეთანხმებას მიუხედავად ბევრი უარყოფითი ასპექტისა, აქვს 

არსებობის უფლება ჩვენს სისხლის სამართლის პროცესში მთავარი პრობლემა არის შემდეგი: 

უნდა დაიდოს თუ არა საპროცესო შეთანხმება ყველა კატეგორიის დანაშაულზე? ამ მხრივ მნიშვ-

ნელოვანია აქცენტი გავაკეთოთ ესპანეთის პრაქტიკაზე, ვინაიდან ესპანეთის კანონმდებლობაში 

საპროცესო შეთანხმება შეიძლება დაიდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პროკურორი 

მოითხოვს პატიმრობას არაუმეტეს 6 წლით.
22

დღეს არსებული სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხისადმი საზოგადოების დამოკიდე-

ბულება მკვეთრად უარყოფითია. ამის შედეგად ბრალდებულებს მიაჩნიათ, რომ არჩევანი არა 

აქვთ და უმჯობესია საპროცესო შეთანხმებაზე დათანხმდნენ, ვინაიდან, უდანაშაულოებიც რომ 

იყვნენ, სავარაუდოდ, მაინც ციხეში ჩაჯდომა მოუწევთ. ამ განწყობის შეცვლა საკმაოდ რთულია, 

თუმცა შეუძლებელი არ არის.

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საპროცესო შეთანხმების სისტემის გამჭირვალობის 

გაზრდა. ხელისუფლებამ საჯარო უნდა გახადოს ინფორმაცია, თუ რა საქმეებზე ფორმდება 

საპროცესო შეთანხმებები და ინტერნეტში გამოაქვეყნონ იმ პირთა სია, რომლებიც საპროცესო 

შეთანხმებას აფორმებენ. გამონაკლისები შეიძლება დაიშვას იმ მსჯავრდებულების მიმართ, 

რომლებიც გამოძიებას უფრო მძიმე დანაშაულზე ან დამნაშავეთა ორგანიზებულ ჯგუფზე 

ინფორმაციას მიაწვდიან. რაც შეეხება საქმეებს, რომლებიც ფულის გადახდით სრულდება, 

მათთან დაკავშირებული ინფორმაცია სრულიად გამჭირვალე უნდა იყოს.

გარდა ამისა, სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა იყოს ცალკე პუნქტი საპროცესო შეთანხმების 

საფუძველზე მიღებული შემოსავლებისთვის, რაც გაფორმებულ საპროცესო შეთანხმებაზე 

დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნებასთან ერთად, იმის დადგენას შეუწყობს ხელს, თუ 

რამდენად სრულად აღირიცხება შეთანხმებიდან შემოსული თანხები.

    20სასამართლო სტატისტიკა 2007-2013; IDFI, სასამართლო სტატისტიკის მოდული; საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო, აღსრულების ბიურო; 23 ივლისი, 2013 - https://goo.gl/tKUGZC [18.07.2017];
21ვ. წითელაური, საქართველოში სისხლის სამართლის პოლიტიკის შესაძლო განვითარება და მნიშვნელობა, 

სამართლის ჟურნალი - goo.gl/abqZyW [18.07.2017];
22А.М. Конаровский, соискатель МУ МВД –Категории преступлений и сделки о признании вины
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დასკვნა

დასკვნის სახით შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი 

ამკვიდრებს ძალიან სამწუხარო პრაქტიკას, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის ისეთ ფუნდა-

მენტურ პრინციპებთან, როგორიცაა თანასწორობისა და შეჯიბრობითობის პრინციპი. ჩვენ მიმო-

ვიხილეთ კონკრეტული უარყოფითი ფაქტები, რომლებიც უშუალოდ საპროცესო შეთანხმების 

მონაწილე მხარების როლსა და ფინანსურ ასპექტებს უკავშირდება. მნიშვნელოვანი პრობლემა 

გამოიკვეთა საპროცესო შეთანხმებით დაკისრებულ ჯარიმებთან დაკავშირებით, რომელსაც მივ-

ყავართ იმ სამწუხარო რეალობასთან, რომ თავისუფლება  არსებობს მდიდრებისთვის, ხოლო ციხე 

– ღარიბებისთვის.

მნიშვნელოვანია გაუქმდეს ყველა კატეგორიის დანაშაულზე საპროცესო შეთანხმების დადების 

შესაძლებლობა და განისაზღვროს თუ რომელი კატეგორიის დანაშაულებზე იქნება შესაძლებელი 

საპროცესო შეთანხმების დადება, ყოველივე ეს კი უნდა აისახოს საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსში. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ საპროცესო შეთან-

ხმების ინსტიტუტი საჭიროებს მნიშვნელოვან რეფორმას, რომელიც უპირველეს ყოვლისა უკავ-

შირდება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის გამჭვირვალობას. ცხადია, რეფორმის გატარება 

არ არის მარტივი, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ მხრივ გადაიდგას გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯე-

ბი, რათა უახლოეს მომავალში აღმოიფხვრას ის დამახინჯებული პრაქტიკა, რომელიც დღეს 

გვაქვს.
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ლარისა ლიპარტელიანი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
 ფაკულტეტის მაგისტრანტი 

მარიამ მოთიაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
 ფაკულტეტის მაგისტრანტი 

ინდივიდის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იუგოსლავიის ტრიბუნალის 

მიხედვით

Individual Criminal Responsibility according to International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia 

(ICTY)

Abstract

In this Article author reviews Individual Criminal Responsibility according to International Criminal 

Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) 

Since there are various opinions about individual criminal responsibility above mentioned issue is very 

urgent. The considerations differ towards the following issue: are individual criminal responsibility and its' 

preconditions  clearly determined; Is the charter of International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia 

(ICTY) is progressive in relation with individual criminal responsibility. 

The main part of this article includes the research of above mentioned issues due to the comparative analysis 

of charter of International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), customary law and 

international case law. 

შესავალი

მსოფლიო მოაზროვნეები უძველესი დროიდან გვთავაზობდნენ თეორიებს, რომელთა მიზანი 

იყო ადამიანის ფენომენის წინა პლანზე წამოწევა და მათი უფლებების გაუმჯობესება. ასე რომ არ 

ყოფილიყო, კაცობრიობა თვითგანადგურებამდე მივიდოდა. ურთიერთდაპირისპირებულ 

ძალთა შორის სახელმწიფო და სამართალი ჩადგა, მაგრამ ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ სახელმწიფო-

ებრიობისა და სამართლის არსებობის პირობებში არ ირღვეოდა და დღესაც არ ირღვევა ადამიანის 

უფლებები.
1

ადამიანის უფლებათა  საერთაშორისო-სამართლებრივი დაცვა დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე  

აქტუალური საკითხია. საერთაშორისო თანამშრომლობა ადამიანის უფლებათა განმტკიცებისა 

და დაცვის სფეროში დღითიდღე ფართოვდება და სულ უფრო მეტად ეფექტური ხდება. სწორედ, 

ადამიანის უფლებების დაცვას ემსახურება მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულება და  არაერ-

თი საერთაშორისო ორგანიზაციის საქმიანობა.

როგორც წესი, საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი არის  სახელმწიფო და საერთაშორისო ორ-

1გ. ლობჟანიძე, ა.ტუკვაძე, გ. ჯაოშვილი, შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში, თბილისი, 2006,  გვ. 212
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განიზაცია. შესაბამისად, ისინი საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის  სუბიექტე-

ბიც არიან. საერთაშორისო სამართლის განვითარების საფუძველზე, წარმოიშვა ინდივიდის საერ-

თაშორისო სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. საერთაშორისო სამართლით 

აღიარებულ ვალდებულებათა სერიოზული დარღვევებისათვის ინდივიდთა პასუხისმგებლო-

ბის აუცილებლობა განპირობებულია ჰუმანური ფასეულობების დაცვით. ოცდაათი წლის გან-

მავლობაში ორი მსოფლიო ომის უპრეცედენტო დამანგრეველმა შედეგებმა დღის წესრიგში 

დააყენა, ამ შედეგების „შემოქმედთა“ საერთაშორისო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლო-

ბის საკითხი და მომავალი თაობების შემდგომი ტრამვისაგან დაცვის მიზნით აუცილებელი 

გახადა დამაჯერებელი მექანიზმების ჩამოყალიბება.

სწორედ ომის დანაშაულებისა და არაადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩამდენ პირთა  

დასჯისათვის გახდა საჭირო, თავდაპირველ ეტაპზე ნიურბერგისა და ტოკიოს საერთაშორისო 

სამხედრო ტრიბუნალების, ხოლო მოგვიანებით კი იუგოსლავიისა და რუანდის ტრიბუნალების  

შექმნა.

მოცემულ ნაშრომში მოკლედ განვიხილავთ ინდივიდის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებ-

ლობის საკითხს იუგოსლავიის ტრიბუნალის მიხედვით.

1. ინდივიდი, როგორც საერთაშორისო  სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

სუბიექტი

კაცობრიობის განვითარების ყველა ეტაპზე, სახელმწიფოების ჩამოყალიბებიდან მოყოლებული, 

მოქმედებდა სათანადო და ამ სახელმწიფოებისათვის სავალდებულო ქცევის წესები. საწყის ეტაპ-

ზე საერთაშორისო სამართალს საფუძვლად საწარმოო ურთიერთობები ედო, რაც კაცობრიობის 

განვითარებასთან ერთად ფართოვდებოდა და უფრო მრავალფეროვანი ხდებოდა. იგი უფრო და 

უფრო მეტ ქვეყანას ასახავდა თავის ქსელში და სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებიც  უფრო 

მეტად მრავალფეროვანი ხდებოდა.

მსოფლიო ეკონომიკისა და მის საფუძველზე აღმოცენებული პოლიტიკური, სავაჭრო, კულტუ-

რული და სხვა ურთიერთობების განვითარების კვალდაკვალ მსოფლიოში სულ უფრო და უფრო 

მეტი ქვეყანა უკავშირდებოდა ერთმანეთს და საერთაშორისო ხასიათის ხელშეკრულებების 

საფუძველზე ერთმანეთთან ამყარებდნენ პოლიტიკურ, სავაჭრო, კულტურულ, სამშვიდობო და 

სხვა სახის ურთიერთობებს. რაც უფრო მეტი სახელმწიფო ერთვებოდა საერთაშორისო 

ურთიერთობებში, მით უფრო მეტად ჩნდებოდა საერთაშორისო ქცევის წესების შემოღების 

საჭიროება, რათა ამ ურთიერთობებში დაცული ყოფილიყო თითოეული მხარის ინტერესები და 

უფლებები. ამავე დროს, სამეცნიერო-ტექნიკურმა რევოლუციამ წარმოშვა ომის საშუალებათა 

ისეთი სახეები, რომელიც კაცობრიობას სრული განადგურებით ემუქრება. ბირთვული იარაღის 

გამოგონებამ უშიშროების საკითხი  გლობალურ პრობლემად აქცია,  რადგან ბირთვული იარაღი 

ყველა ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის საფრთხეს წარმოადგენს. ამ პრობლემამ ყველა ქვეყნის 

უსაფრთხოება ერთმანეთს დაუკავშირა და ერთი ჯაჭვით გადააბა.

საერთაშორისოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის პრინციპი თანამედროვე საერთაშორისო 

სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი საწყისია, რომელიც ყველა ნორმის აუცილებელ ელემენტს 

წარმოადგენს და რომლის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა საერთაშორისო სამართლის არსებობა. 

საერთაშორისო სამართლის სუბიექტის მოქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც არღვევს საერთაშო-

რისო სამართლებრივ ნორმას, სუბიექტის საერთაშორისო სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 

იწვევს. საერთაშორისო პასუხისმგებლობის პრინციპი ყოველთვის ერთი და იგივე შინაარსისა და 

მოცულობის არ იყო. იგი ვითარდებოდა საერთაშორისო სამართლის განვითარებასთან ერთად და 
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დღეისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტია, რომლის მიზანია განამტკიცოს 

მშვიდობა და უსაფრთხოება, ასევე საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების გამოყენების 

სტაბილურობა.
2

საერთაშორისო მართლსაწინააღმდეგო აქტები ორ ძირითად ჯგუფად იყოფა:

1.   მართლსაწინააღმდეგო აქტები, რომლებიც საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას  

უქმნიან საფრთხეს, ლახავენ ყველა სახელმწიფოს სასიცოცხლო ინტერესებსა და საეთა-

შორისო სამართლის ძირითად საწყისებს;

2. მართლსაწინააღმდეგო აქტები, რომლებიც გარკვეულ სახელმწიფოს მეტ-ნაკლებად 

სერიოზულ ზიანს აყენებენ, მაგრამ არსებითად მშვიდობისა და უსაფრთხოების პრინციპს 

არ არღვევენ.

პირველი ჯგუფის აქტები საერთაშორისო  დანაშაულია და მათ სუბიექტს განსაკუთრებულად 

მძიმე პასუხისმგებლობა ეკისრება. ამ სახის პასუხისმგებლობა პირველი მსოფლიო ომის  შემდგომ 

პერიოდში დაფიქსირდა, როდესაც პროგრესული კაცობრიობა აქტიურ ბრძოლას იწყებს კაცობ-

რიობის წინააღმდეგ მიმართული უდიდესი ბოროტების არგესიული ომის – კანონგარეშე გამოც-

ხადებისათვის. საერთაშორისო სამართლებრივი დანაშაულისათვის პასუხისმგებლობის პრინცი-

პი დახვეწილ და სრულ სახეს მეორე მსოფლიო ომის დროს იღებს.

დღეისათვის საერთაშორისო დანაშაული ისეთი ქმედება ან უმოქმედობაა, რომლის შედეგად 

ირღვევა საერთაშორისო მშვიდობა და ხალხთა უსაფრთოება.

როგორც ცნობილია, კლასიკური საერთაშორისო სამართლის თანახმად, საერთაშორისო სამართ-

ლის სუბიექტებს წარმოადგენენ სახელმწიფოები და სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციები, 

ხოლო ინდივიდები არ არიან საერთაშორისო სამართლის ნორმათა პირდაპირი ადრესატები.

საერთაშორისო სასამართლოში, რომელიც გაერთიანებული ერების წესდებით არის დაფუძნე-

ბული, მხოლოდ სახელმწიფოები შეიძლება იყვნენ სასამართლოს მიერ განსახილველი საქმის 

მხარეები.

საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტის 36-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, სასამართლოს 

წარმოებას განეკუთვნება ყველა საქმე, რომელიც გადაეცემა მას მხარეების მიერ და გაერთია-

ნებული ერების წესდებით ან მოქმედი ხელშეკრულებით და კონვენციებით სპეციალურად 

გათვალისწინებულია ყველა საკითხი.

პიროვნება საერთაშორისო სამართლის ვალდებულებათა სუბიექტად მოგვევლინა მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც წარმოიშვა ინდივიდუალური სისხლისსამართლებ-

რივი პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელიც განისაზღვრა საერთაშორისო სამართლის მიერ. ეს 

საკითხი პირველად აისახა ნიურბერგისა და ტოკიოს, ხოლო მოგვიანებით, იუგოსლავიისა და 

რუანდის ტრიბუნალების წესდებებსა და კიდევ უფრო მოგვიანებით, რომის სტატუტში, რომელ-

მაც საფუძველი ჩაუყარა მუდმივმოქმედი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 

შექმნას.

რამდენიმე ათეული წლის წინათ ინდივიდებს არ ეკისრებოდათ საერთაშორისო სამართლით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩაიდენდნენ საერთაშორისო 

სამართლით გათვალისწინებულ დანაშაულს, მათი გასამართლება ხდებოდა ეროვნული სასამარ-

თლოების მიერ. თუმცა, არსებობდა გამონაკლისი შემთხვევებიც მეკობრეებთან მიმართებით. 

ყველა სახელმწიფო განურჩევლად იმისა, ადგებოდა თუ არა მას ზიანი მეკობრეობისაგან, 

დაკავების შემთხვევაში, მათ ასამართლებდა. 

 2მ. ჯიქია,  ინდივიდის სტატუსი თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში (მონოგრაფია), 2011
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მეკობრეების მიმართ ამგვარი მიდგომით სახელმწიფოები, რომლებიც ჩართული იყვნენ 

საერთაშორისო ურთიერთობებში, გამოხატავდნენ მზაობას მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში და ამით 

იცავდნენ არა მხოლოდ მათი, არამედ სხვა სახელმწიფოს ინტერესებს,  რადგან მეკობრეები, 

რომლებიც  თავისუფლად დათარეშობდნენ  საზღვაო წყლებში, განურჩევლად ესხმოდნენ თავს 

სავაჭრო ხომალდებს და მნიშვნელოვნად აზიანებდნენ ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკურ 

ინტერესებს. ხშირ შემთხვევაში, ისინი ხელყოფდნენ ასევე ადამიანების სიცოცხლეს. ცალსახაა, 

რომ მეკობრეების წინააღმდეგ ბრძოლაში სახელმწიფოებს საერთო მიზანი და ინტერესები 

ამოძრავებდათ.

საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ ვალდებულებათა სერიოზული დარღვევებისათვის 

ინდივიდთა პასუხისმგებლობის აუცილებლობა განპირობებულია, სწორედ ჰუმანური ფასეუ-

ლობების დაცვისა და სხვადასხვა დარღვევების თავიდან აცილებით. შეიარაღებული კონფლიქ-

ტების პერიოდში ან დიქტატორული რეჟიმის დროს, საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ 

ჩადენილმა დანაშაულებმა წარმოშვა დამნაშავეთა დასჯის აუცილებლობა. ეჭვგარეშეა, რომ ომის 

დანაშაულებისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩამდენ პირთა დასჯა ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პირობაა საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებისათვის. 

მსოფლიოში არსებული ყველა სისხლისსამართლებრივი სისტემა აღიარებს ინდივიდუალური 

სისხლისსამათლებრივი პასუხისმგებლობის კონცეფციას, რაც გამოწვეულია იმ ნორმათა დარღ-

ვევით, რომლებიც ითვალისწინებენ სისხლისსამართლებრივ შედეგს ანუ დანაშაულს. აქედან 

გამომდინარე, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა წარმოადგენს როგორც შიდა, ასევე 

საერთაშორისო სისხლის სამართლის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს. 

ინდივიდებისათვის კონკრეტული საერთაშორისო  ვალდებულებების უხეში დარღვევისათვის 

პასუხისმგებლობის დაკისრება შესაბამისობაშია საერთაშორისო სამართალთან, რათა დაცული 

იყოს გარკვეული ფასეულობები და მოხდეს გადამეტებული ძალადობის შეჩერება. ფართომას-

შტაბიანი სამხედრო კონფლიქტებისა თუ დიქტატორული რეჟიმების არსებობის დროს, 

საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილმა სისასტიკემ წარმოშვა დამნაშავეების დასჯის 

აუცილებლობა. ასევე ეჭვგარეშეა, რომ ადამიანთა დასჯა, რომელთაც ჩაიდინეს ომის დანაშაუ-

ლები და დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ, ხელს უწყობს გაეროს ქარტიის შესაბამისად, 

საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების დამყარებასა და შენარჩუნებას. ნორმები, 

რომლებიც ზემოთ მოტანილი დანაშაულებისათვის ადამიანს აკისრებს პასუხისმგებლობას, 

საერთაშორისო სამართლის ზოგადაღიარებული პრინციპებია.3

საერთაშორისო დანაშაულისათვის პირი პასუხისმგებელია, როგორც პირდაპირი, ასევე არა-

პირდაპირი პასუხისმგებლობის საფუძველზე. საერთაშორისო სამართალში პირდაპირი ინდი-

ვიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხი ნათლად წარმოაჩინა ნიურბერგის ტრიბუნალმა. 

აღნიშნული წესდების მიხედვით, პირებს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ეკისრებათ 

მშვიდობის წინააღმდეგ, ადამიანურობის წინააღმდეგ და ომის დანაშაულისათვის. ამ დანა-

შაულებს შემდგომში, რომის სტატუტის საფუძველზე დაემატა 1949 წლის ჟენევის კონვენციების 

„სერიოზული დარღვევები.  4

ნიურბერგის საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალის შექმნით უარყოფილი იქნა ის ფაქტი, რომ 

საერთაშორისო სამართალი ზემოქმედებს მხოლოდ სახელმწიფოთა  ქმედებაზე. ტრიბუნალის 

წესდებაში აღინიშნა, რომ საერთაშორისო სამართალი გამოყენებული უნდა იყოს როგორც 

3A. Orakhelashvili, The position of the individual in international law, “California western international law journal”, 2001, 

p.270
4 -1949 წლის ჟენევის 1-ლი კონვენციის 50-ე მუხლი; 1949 წლის ჟენევის მე-2 კონვენციის მე-15 მუხლი; 1949 წლის ჟენე

ვის მე-3 კონვენციის 130-ე მუხლი; 1949 წლის ჟენევის მე-4  კონვენციის 147-ე მუხლი; 1977 წლის 1-ლი დამატებითი 

ოქმის მე-11(4), 85-ე და 86-ე მუხლები.
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სახელმწიფოებთან, აგრეთვე ინდივიდებთან მიმართებით და პირი უნდა დაისაჯოს საერთაშო-

რისო სამართლის დარღვევისათვის.  ნიურბერგის ტრიბუნალის მიერ განსაზღვრული ინდივი-5

დუალური პასუხისმგებლობის პრინციპი საერთაშორისო სისხლის სამართლის ქვაკუთხედად 

იქცა. იგი ხელს უშლის დანაშაულების ჩადენას იმ პირობით, რომ დასჯის დამნაშავეს, ვინც ასეთ 

დანაშაულს ჩაიდენს. შემდგომში, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხი კოდიფიცი-

რებული იქნა ყოფილი იუგოსლავიის, რუანდის ტრიბუნალების სტატუტებში, რომის სატუტში 

და ა.შ.

ამ სტატუტების თანახმად, ინდივიდი პასუხისმგებელია, როგორც პირდაპირი მონაწილეობი-

სათვის დანაშაულის ჩადენაში ან დანაშაულის ბრძანებაში, წაქეზებაში, დაგეგმვაში, მომზადებასა 

და დახმარებაში (მატერიალურად, მორალურად), აგრეთვე უმოქმედობისათვის, როცა მან არ 

მიიღო სათანადო ზომები დანაშაულთა თავიდან ასაცილებლად.

ინდივიდის პასუხისმგებლობის პირველ პრეცენდენტს, როგორც აღინიშნა წარმოადგენდა 

ნიურბერგისა და ტოკიოს საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალების შექმნა მეორე მსოფლიო 

ომის დასრულების შემდეგ. აღნიშნული ტრიბუნალები შეიქმნა საყოველთაოდ აღიარებული 

შემთხვევის საფუძველზე, კერძოდ, პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ჩადენილი იქნა უამრავი 

დანაშაული ომისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ, მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელებისა 

და იაპონელების მიერ. მათი შექმნა მიზნად ისახავდა ომის დამნაშავეთა დასჯას. მიზეზი ტრიბუ-

ნალების შექმნისა, გახდა ის გარემოება, რომ არ არსებობდა არანაირი იმედი, რომ ზემოაღნიშნუ-

ლი სახელმწიფოები აღასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას და დასჯიდნენ ომის დამნაშავეებს.

დღეს არსებობს მუდმივი ხასიათის სისხლის სამართლის სასამართლო, რომელიც რომის 

სტატუტის საფუძველზე წარმოიქმნა, მას ხელი მოეწერა 1998 წელს. რომის სტატუტის თანახმად, 

საერთაშორისო სისიხლის სამართლის იურისდიქციაში შედის საერთაშორისო სისხლის სამართ-

ლით გათვალისწინებული დანაშაულები გენოციდი, ომის დანაშაულები და ადამიანურობის 

წინააღმდეგ  დანაშაული.

2. იუგოსლავიის ტრიბუნალის შექმნა და მისი მნიშვნელობა   

1991 წლიდან იუგოსლავიაში დაწყებულმა სამოქალაქო ომმა მოკლე დროში ძლიერი ესკალაცია 

განიცადა. შეიარაღებული კონფლიქტის მსხერპლთა რიცხვმა არნახულ რაოდენობას მიაღწია. 

ძალადობის, წამების, არაადამიანური მოპყრობისა თუ სხვა დანაშაულებრივ ქმედებათა 

მსხვერპლი გახდნენ ადამიანები. კონფლიქტი განსაკუთრებული სიმწვავით მიმდინარეობდა  

ბოსნია-ჰერცოგოვინას ტერიტორიაზე. ბოსნიაში შეიარაღებული ფორმირებები დაშინების 

მიზნით კლავდნენ ადამიანებს, ცოცხლად დარჩენილებს აიძულებდნენ ქონება დაეთმოთ, შემდეგ 

კი ისინი გადაჰყავდათ საკონცენტრაციო და საპატიმრო ბანაკებში, სადაც მამაკაცებს კლავდნენ, 

ხოლო ქალებზე ძალადობდნენ. მოკლულთა რიცხვმა ათასებს მიაღწია.

ამ მოვლენებით შეშფოთებულმა უშიშროების საბჭომ რამდენიმე რეზოლუცია მიიღო, რომ-

ლითაც ის მკაცრად აფრთხილებდა კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს და მოუწოდებდა დაეცვათ 

ჰუმანიტარული სამართლის ნორმები.  მიღებულმა რეზოლუციებმა საბოლოო მიზანს ვერ 
6

მიაღწია, რის გამოც გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია N808 (1993), რომლითაც 

დადგინდა შექმნილიყო „საერთაშორისო ტრიბუნალი იმ პირთა სასამართლო დევნისათვის, 

რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე 1991 წლიდან ჩადე-

ნილ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის სერიოზულ დარღვევებზე.“
7

5Charter of the international military tribunal Nurberg,1945
6გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები N713(1991), 764(1992), 771(1992), 780(1992)
7გაეროს უშიშროების საბჭოს 1993 წლის 22თებერვლის რეზოლუცია N808
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1992 წლის ოქტომბერში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს მიერ 

შეიქმნა კომისია, რომელსაც დაევალა ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე 1991 წლიდან 

მოყოლებული ჟენევის კონვენციებისა და საერთაშორისო სამართლის სხვა ნორმების დარღვე-

ვებზე ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი. მოპოვებული ინფორმაციითა და მათი ანალიზით 

დადგინდა, რომ ადგილი ჰქონდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ფართომასშტაბიან 

დარღვევებს.

საბოლოოდ, 1993 წლის 25 მაისს, უშიშროების საბჭოს N827 რეზოლუციით შეიქმნა სისხლის 

სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი ყოფილი იუგოსლავიისათვის. ამავე რეზოლუციით 

მიღებული იქნა ტრიბუნალის სტატუტი. კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ვალდებულნი იყვნენ, 

დაეცვათ ჟენევის კონვენციებით დადგენილი ნორმები, ხოლო ინდივიდები, რომლებიც გასცემ-

დნენ ბრძანებას მათი დარღვევის თაობაზე ან ასრულებდნენ ამ ბრძანებას, წარმოადგენდნენ 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის სუბიექტებს. მოგვიანებით, 1994 წელის 11 

თებერვალს, სტატუტის მე-15 მუხლის საფუძველზე მიღებული იქნა პროცედურისა და მტკიცე-

ბულებათა წესები. 

იუგოსლავიის ტრიბუნალის იურისდიქცია ვრცელდება მხოლოდ ყოფილი იუგოსლავიის ტერ-

იტორიაზე 1991 წლის 1 იანვრიდან ჩადენილ დანაშაულებზე. ტრიბუნალის შემადგენლობაში 

შედის 25 მოსამართლე, რომელთაგან 16 მუდმივი წევრია.

სტატუტის თანახმად, ტრიბუნალის იურისდიქცია ვრცელდება შემდეგ დანაშაულებზე:

·����1949 წლის ჟენევის კონვენციების სერიოზული დარღვევები;

· ომის ადათებისა და კანონების  დარღვევა;

· გენოციდი;

· დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ.

თავისი არსებობის მგანმავლობაში იუგოსლავიის ტრიბუნალმა 142 საქმე განიხილა, მათ შორის: 

92 საქმე სერბების წინააღმდეგ, 33 – ხორვატების წინააღმდეგ, 8 – კოსოვოელი ალბანელების 

წინააღმდეგ, 7 – ბოსნიელი მუსლიმანების წინააღმდეგ, 2 – მაკედონელების წინააღმდეგ.  

ტრიბუნალი განიხილავს საქმეებს კონფლიქტში მონაწილე ყველა მხარის მიერ ჩადენილი 

დანაშაულებზე, განსხვავებით ნიურბერგის საერთაშორისო ტრიბუნალისაგან, სადაც გამარჯვე-

ბულების მიერ დამარცხებულების  გასამართლება განხორციელდა.

3.  იუგოსლავიის ტრიბუნალის როლი ინდივიდის სისხლისსამართლებივი პასუხისმგებლობის 

საკითხში

იუგოსლავიის ტრიბუნალის წესდებამ ნიურბერგისა და ტოკიოს წესდებებისაგან განსხვავებით  

დანაშაულებრივი მონაწილეობის უფრო სრულყოფილი  დოქტრინა ჩამოაყალიბა.

ტრიბუნალის მიერ საქმეების განხილვისას წამოიჭრა, როგორც ზემდგომის პასუხისმგებლობის, 

ასევე უშუალოდ ამსრულებლის პასუხისმგებლობის საკითხიც.

იუგოსლავიის  სისხლის სამართლის ტრიბუნალის სტატუტის მე-7 მუხლის 1-ლი ნაწილი პირის 

ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას აწესებს დანაშაულის ჩადენის, დაგეგმვის, შეკვეთის, წაქე-

ზების და დახმარებისთვის.8

ტრიბუნალის მიერ ჩამოყალიბდა სამი ელემენტი ჯგუფური დანაშაულისათვის, ესენია: ადამი-

ანთა ჯგუფი, გეგმა და გეგმის შედეგად გარკვეული წვლილის შეტანა დანაშაულის ჩადენაში. 

8Statute of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, 1993, article7(1)
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ტრიბუნალის მიხედვით ჯგუფური დანაშაული შეიძლება დავყოთ სამ კატეგორიად:

პირველ კატეგორიაში შედის ის დანაშაულები, რომელთაც ადამიანების გარკვეული ჯგუფი 

გეგმავს და სისრულეში მოჰყავს. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ყველა მონაწილეს ჰქონდა განზრახვა 

ჩაედინა დანაშაული, თითოეულ მათგანს ეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

მეორე კატეგორია მოიცავს სისტემურ დანაშაულს. დანაშაულის ჩამდენი პირი გათვითცნობიერე-

ბული უნდა იყოს სისტემის კრიმინალურობაში და უნდა ჰქონდეს სისტემის ფარგლებში დანა-

შაულის ჩადენის განზრახვა. ასეთი პირი პასუხისმგებელია სისტემის ჩარჩოებში ჩადენილი 

დანაშაულებრივი ქმედებისათვის.

მესამე კატეგორია მოიცავს ისეთ დანაშაულებს, რაც ჩადენილია გეგმის ჩარჩოებს გარეთ. 

ჯგუფური დანაშაულის ჩამდენი შეიძლება პასუხისმგებელი იყოს ისეთი დანაშაულისათვის, რაც 

არ არის ჯგუფის გეგმით განსაზღვრული, თუმცა ის წარმოადგენს გეგმით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ბუნებრივ შედეგს. 

იუგოსლავიის ტრიბუნალს, ისევე როგორც რუანდის ტრიბუნალს მნიშვნელოვანი როლი 

მიუძღვის  მეთაურის პასუხისმგებლობის საკითხის დეფინიციაში. იუგოსლავიის  ტრიბუნალმა 

მის მიერ განხილულ მრავალ საქმეში გააკეთა მითითება იმასთან დაკავშირებით თუ როდის არის 

დანაშაულის უშუალო აღმსრულებელი ბრალდებული მეთაურის კანონიერ დაქვემდებარებაში; 

როდის შეერაცხება ბრალდებულს დანაშაულის შესახებ ცოდნის ფაქტი, როცა არ არის საკმარისი 

მტკიცებულებები ბრალდებულის მიერ დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ ცოდნის ფაქტთან 

დაკავშირებით; როდის ეკისრება ბრალდებულ მეთაურს ვალდებულება, გამოიძიოს ქვეშევრ-

დომთა ქმედებები; რა სახის დამსჯელობითი და თავიდან აცილების ზომები უნდა გაატაროს, რომ 

არ დაირღვეს მასზე დაკისრებული ვალდებულება.

იმისათვის, რომ იუგოსლავიის ტრიბუნალის სტატუტის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით 

მეთაურის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, აუცილებელია, რომ ზემდგომი ახორციელებ-

დეს პირდაპირ ან არაპირდაპირ კონტროლს ქვეშევრდომებზე, რომელთაც ჩაიდინეს საერთაშო-

რისო ჰუმანიტარული სამართლის მძიმე დარღვევები; ზემდგომმა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა 

ქვეშევრდომის საქმიანობის შესახებ და ზემდგომმა უნდა მიიღოს აუცილებელი და გონივრული 

ზომები უფლებამოსილების ფარგლებში, რათა თავიდან აიცილოს დანაშაულის ჩადენა ან 

დასაჯოს  დამნაშავეები.

ზემდგომის ეს პასუხისმგებლობა ეფუძნება იმ გარემოებას, რომ იგი უნდა ახორციელებდეს 

კონტროლს ქვეშევრდომთა  მიმართ და ჰქონდეს შესაძლებლობა, თავიდან აიცილოს დარღვევები 

ან დასაჯოს მათი ჩამდენი  დამნაშავე პირები. არც ჟენევის კონვენციების 1-ლი დამატებითი ოქმის 

86-ე მუხლი და არც ამ სტატუტის მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტი არ აწესებს პასუხისმგებლობას არა-

სამხედრო მეთაურებზე, იმის გამო, რომ ისინი თანამდებობრივად ძალიან მაღლა დგანან 

დანაშაულის აღმასრულებელზე.

იუგოსლავიის ტრიბუნალის მიერ განხილულ  საქმთა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია დუშკო 

ტადიჩის საქმე. დუშკო ტადიჩი იყო სამხედრო შენაერთის მეთაური და 1992 წელს ბოსნიელი 

მუსლიმების წინააღმდეგ მრავალრიცხოვან და სასტიკ დანაშაულებს ჩადიოდა.

1999 წლის 15 ივლისს ტრიბუნალის სააპელაციო პალატამ გამოიტანა საბოლოო განაჩენი 

მოცემულ საქმეზე. ტადიჩის მიმართ წარდგენილი ერთ-ერთი ბრალდება შეეხებოდა 5 მამაკაცის 

მკვლელობას, რაც ტადიჩის სამხედრო შენაერთის მიერ ერთ-ერთ სოფელში ჩატარებული 

ოპერაციის შედეგად განხორციელდა. სააპელაციო სასამართლომ ტადიჩი დამნაშავედ ცნო 

აღნიშნულ ბრალდებაში. ტრიბუნალის პოზიცია გამომდინარეობდა „საერთო მიზნის „დოქტრი-

ნიდან, რომ ტადიჩი პასუხისმგებელი უნდა ყოფილიყო მკვლელობაზე იმ შემთხვევაშიც, თუ ის 
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ჩადენილი იყო მისი ჯგუფის სხვა წევრების მიერ და მაშინაც, თუ ეს ქმედებები აუცილებლობით 

არ შეადგენდა საერთო გეგმის ნაწილს. სააპელაციო პალატის აზრით, მკვლელობის რისკი გახდა 

წინასწარი საერთო გეგმის განხორციელების განჭვრეტადი შედეგი და ბრალდებულმა გამოიჩინა 

გაუფრთხილებლობა ან გულგრილობა ასეთი რისკის მიმართ. 

აღნიშნული საქმე საინტერესოა იმ თვალსაზრისითაც, რომ სააპელაციო პალატამ დადასტურე-

ბულად მიიჩნია დუშკო ტადიჩის მიერ ომის წარმოების კანონებისა და ჩვეულებების დარღვევა 

და საქმის თავდაპირველად განმხილველი სასამართლო პალატისაგან განსხვავებით, მსგავსი 

ქმედებების ჩადენა შინაარსობრივად მიიჩნია საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 

დარღვევად.  

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენციები და მათი პირველი დამატებითი ოქმი ზოგიერთი 

სახის დანაშაულს მიიჩნევს სერიოზულ დარღვევად“  და, უნივერსალურ პრინციპზე დაყრდნო-
9

ბით, მათ დასჯადად აცხადებს. ჟანევის ამ კონვენციების მიხედვით სერიოზული დარღვევების 

კონცეფცია არ გამოიყენება არასაერთაშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტთან მიმართებით. 

იმისათვის, რომ ტადიჩი ჰუმანიტარული სამართლის სერიოზული დარღვევისათვის გაესამართ-

ლებინათ, ამოსავალი წერტილი უნდა ყოფილიყო შეიარაღებული კონფლიქტის საერთაშორისო 

ხასიათის დამტკიცება. ჟენევის კონვენციების მე-2 მუხლი კონფლიქტის საერთაშორისო ხასიათს 

ორ ან მეტ სახელმწიფოს შორის ადგენს. ბოსნიელი სერბები, თავისთავად არ წარმოადგენდნენ 

სახელმწიფოს. საპელაციო პალატას უნდა განესაზღვრა, მოქმედებდნენ თუ არა ისინი როგორც 

იუგოსლავიის ფედერალური რესპუბლიკის წარმომადგენლები. სააპელაციო პალატამ, უკუაგდო 

სტანდარტი, რომელიც საერთაშორისო სასამართლომ დაადგინა საქმეზე – „ნიკარაგუა შეერთებუ-

ლი შტატების წინააღმდეგ“. აღნიშნული საქმის მიხედვით, მხოლოდ მონაწილეობა, თუნდაც 

გადამწყვეტი ხასიათის (აჯანყებულთა დაფინანსება, წვრთვნა, აღჭურვა, სამიზნეების შერჩევა და 

ოპერაციების დაგეგმვა) არასაკმარისია იმისათვის, რომ პასუხისმგებლობა შეერაცხოს მესამე 

სახელმწიფოს.

ტადიჩის საქმეზე სააპელაციო პალატამ მიიჩნია, რომ მიუხედავად სახელმწიფო და ინდივიდუა-

ლური პასუხისმგებლობის განსხვავებისა, თვით სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის დამკვიდრე-

ბული სტანდარტის ტესტიც არადამაჯერებელი იყო და გადასინჯვას საჭიროებდა. პალატის 

აზრით, მესამე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხის დასასმელად  სავსებით საკმარისი 

იყო ე.წ „ზოგადი კონტროლის სტანდარტი“. უცხო სახელმწიფოს მხრიდან სამხედრო თუ გასამ-

ხედროებულ ორგანიზაციაზე ზოგადი კონტროლის არსებობა შესაძლებელს ხდიდა მისთვის ამ 

ორგანიზაციის მიერ ჩადენილ ყველა ქმედებაზე პასუხისმგებლობის შერაცხვას და შესაბამისად, 

საერთაშორისო კონფლიქტებში საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ამოქმედებას.

ტადიჩის საქმეზე სააპელაციო პალატამ გააგრძელა საკუთარი პრაქტიკა და შეეცადა უფრო მეტი 

სიცხადე შეეტანა ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების ზოგად ელემენტში. 

კერძოდ, ამ საკითხში აუცილებელია დადგინდეს შემაკავშირებელი რგოლის არსებობა შეია-

რაღებული კონფლიქტის არსებობასა და ჩადენილ დანაშაულს შორის. პალატის განმარტებით, 

ასეთი რგოლის განსაზღვრა უნდა  განხორციელდეს ორი გარემოების გათვალისწინებით:

1. ქმედების ჩადენა გეოგრაფიულად და ქრონოლოგიურად დაკავშირებული უნდა იყოს შეი-

არაღებულ კონფლიქტთან“;10

2. ქმედება არ უნდა იყოს არსობრივად განყენებული შეიარაღებული კონფლიქტის კონტექს-

ტიდან“;
11

9ჟენევის I კონვენციის მუხლი 50, II კონვენციის მუხლი 51, მუხლი 130, IVკონვენციის მუხლი 147; I დამატებითი ოქმის 

მე-11(4), 85-ე და 86-ე მუხლები.
10ტადიჩის საქმე, სააპელაციო პალატის განაჩენი, პუნქტები 239 და 633.
11იქვე: პუნქტი  634.
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3. სააპელაციო პალატამ მიიჩნია, რომ უკანასკნელი პირობა თავის მხრივ  კიდევ ორი კომპო-

ნენტისაგან შედგება, კერძოდ:

4. ქმედების ჩამდენმა იცის ქმედების ჩადენასთან დაკავშირებული უფრო ფართო კონტექს-

ტის შესახებ;12

5. ქმედების  ჩადენა არაა განპირობებული მხოლოდ და მხოლოდ ჩამდენის პირადი მოტივე-

ბით. (ეს კომპონენტი მოცემულ საქმეში პალატამ არ მიიჩნია რელევანტურად).
13  

იუგოსლავიის ტრიბუნალის მიერ განხილულ საქმეთაგან მნიშვნელოვანია ასევე „გენერალ ბლას-

კიჩის საქმე“. 2003 წლის 3 მარტს იუგოსლავიის ტრიბუნალის მიერ გენერალ ბლასკიჩს შეეფარდა  

შემდეგი:

· ჟენევის კონვენციების 7  მძიმე დარღვევა;

· ომის კანონებისა და ჩვეულებების 11 დარღვევა;

· ადამიანობის წინააღმდეგ მიმართული 3 დანაშაული;

· იუგოსლავიის ტრიბუნალის სტატუტის მე-2,მე-3, მე-5 მუხლებით გათვალისწინებული 

ქმედებები.

ბლასკიჩს, როგორც მეთაურს, უნდა მიეღო აუცილებელი და გონივრული ზომები, რითაც თავი-

დან იქნებოდა აცილებული ზემოთაღნიშნული დანაშაულების ჩადენა ხორვატიის თავდაცვის 

საბჭოს შეიარაღებული ძალების მიერ. ბლასკიჩს, როგორც მეთაურს, თავისი პოზიციიდან გამომ-

დინარე უნდა სცოდნოდა, თუ რას ჩადიოდნენ მის დაქვემდებარებაში მყოფი ჯარები და თუ არ 

იცოდა, ესეც დანაშაულს წარმოადგენს. 

სასამართლო პალატის მითითებით სამხედრო მეთაურები მუდმივად ინფორმირებული უნდა 

იყვნენ იმის თაობაზე, ასრულებენ თუ არა მათი ქვეშევრდომები დაკისრებულ ამოცანებს და ამ 

მხრივ უნდა მიიღონ აუცილებელი ზომები. თუ ზემდგომი გულმოდგინედ ასრულებდა დაკის-

რებულ მოვალეობას და მაინც ვერ შეიტყო ჩადენილ ან შემდგომ ჩასადენ დანაშაულთა შესახებ, 

მაშინ მას ამისათვის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება.

იუგოსლავიის ტრიბუნალმა სამოქალაქო და სამხედრო მეთაურების ინდივიდუალურ პასუხის-

მგებლობაზე იმსჯელა „დელალიჩის“, „ალექსოვკის“ და „მილოშევიჩის“ საქმეებში და  ინდივი-

დუალური პასუხისმგებლობის საკითხი სხვადასხვაგვარად გადაწყვიტა.

იუგოსლავიის ტრიბუნალმა წინა საერთაშორისო ტრიბუნალებისაგან განსხვავებით მნიშვნელო-

ვანი ადგილი დაუთმო დანაშაულში თანამონაწილე პირების მიმართ პასუხისმგებლობის გან-

საზღვრის საკითხს. საკითხს დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა არამარტო ინდივიდუალური პასუხის-

მგებლობის გასარკვევად, არამედ სასჯელის განსაზღვრის მიზნითაც. მაგალითად, იუგოსლავიის 

ტრიბუნალი მის მიერ განხილულ „ვასილიევიჩის საქმეში“ აღნიშნავს, რომ დახმარება და წაქეზება 

იწვევს პასუხისმგებლობის ისეთ სახეს, რომელიც უფრო ნაკლებ სასჯელს იმსახურებს, ვიდრე 

დანაშაულის თანამონაწილეობრივი აღსრულება.  დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილეობის 14

ხარისხი განსაზღვრავს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის სიმძიმეს. „სემანცას“ 

საქმეში, რომელშიც დანაშაულებრივი ქმედება გამოიხატებოდა წაქეზებაში, დახმარებასა და 

ბრძანების გაცემაში,  ტრიბუნალმა დაადგინა, რომ ქმედება უნდა დაკვალიფიცირდეს, როგორც 15

ბრძანების გაცემა. გადაწყვეტილების საფუძველი ის არის, რომ ბრძანების გაცემა არის ინდივი-

დუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ყველაზე მძიმე ხარისხი და, შესაბამი-

სად, ყველაზე მკაცრი სასჯელიც უნდა იქნას გამოყენებული.

12იქვე: პუნქტები 656-657
13იქვე: პუნქტები 658-659
14Judgment, Vasiljevic, (IT-98-32-A), Appeals Chamber, 25 February, 2004, paragraph 182;
15Judgment,Semanza, (ICTR-97-20-A), Appeals Chamber, 20 Mary, 2005, paragraph 355
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დასკვნა

ამდენად, საკითხის შესწავლით გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ იუგოსლავიის ტრიბუნალმა, მიუ-

ხედავად მისი სამოქმედო არეალის შეზღუდულობისა, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა (და 

კვლავაც ასრულებს) პიროვნების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის განვითარების 

საქმეში. ის ფაქტი, რომ რომის სტატუტი დღეს რეალობაა, დიდწილად არის ამ ტრიბუნალის 

დამსახურება, ხოლო ამ ტრიბუნალის მიერ ზოგიერთ საქმეზე გამოტანილი განაჩენი კი საერთა-

შორისო სისხლის სამართლისა და ჰუმანიტარული სამართლის განვითარებისათვის უაღრესად 

მნიშვნელოვანია და ეჭგარეშეა, რომ დიდად წაადგება ახალშობილ მუდმივმოქმედ სასამართ-

ლოს.

საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული დანაშაული ჩადენილია  ინდივიდებისა და 

არა აბსტრაქტული წარმონაქმნების მიერ. სწორედ კონკრეტული პირები იღებენ გადაწყვეტილე-

ბებს საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის შესახებ და ასევე, 

ასეთი გადაწყვეტილების საფუძველზე კონკრეტული პირები ჩადიან საერთაშორისო სამართ-

ლით გათვალისწინებულ დანაშაულებს. ტრიბუნალმა უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი შეას-

რულა საერთაშორისო ხასიათის მქონე დანაშაულების გენოციდის, ადამიანურობის წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაულის, ომის დანაშაულისა და სხვა დანაშაულებრივი ქმედებების ჩამდენი 

პირების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის განმტკიცების საქმეში. 

სწორედ იუგოსლავიის ტრიბუნალის შექმნის დროიდან, 1990-იანი წლებიდან, იწყება საერთა-

შორისო სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის კონცეფციის ფართომასშტაბიანი განვი-

თარება და აღიარება, რასაც შედეგად მოჰყვა რომის სტატუტის შექმნა და მუდმივმოქმედი 

სისხლის სამართლის  საერთაშორისო სასამართლოს დაარსება.

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ იგი 

მისი წინამორბედებისაგან განსხვავებით არის მუდმივმოქმედი და სტატუტის მონაწილე ყველა 

მხარეზე ვრცელდება. ზემოთ აღნიშნული სასამართლოს შექნა ხაზს უსვამს საერთაშორისო სისხ-

ლის სამართალში ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მნიშვნელო-

ბას, რაც თავის მხრივ საერთაშორისო ასპარეზზე ინდივიდის ადგილის გამყარებას განაპირობებს.

დღეს საერთაშორისო  ასპარეზზე არსებობს სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის მქო-

ნე სახელმწიფოები, რომელთა უმრავლესობა მშვიდობისა და თანამშრომლობის მსურველია. ეს 

სახელმწიფოები პირნათლად ასრულებენ საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და ქმნიან ახალ 

პროგრესულ წესებს. ამით თანამედროვე სამართალი ძირფესვიანად განსხვავდება ადრინდელი-

საგან, როდესაც საერთაშორისო სამართალი მხოლოდ უფრო ძლიერ და უფრო განვითარებულ 

ქვეყნებს შორის ურთიერთობას არეგულირებდა, ხოლო კოლონიური ქვეყნების მიმართ ძალის 

გამოყენება კი კანონიერ აქტად მიიჩნეოდა.

თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი უარყოფს ასეთ დაყოფას და იგი ყოველი ერის თუ 

ხალხის თვითგამორკვევის უფლებას აღიარებს და საერთაშორისო სამართლის ნორმებით განამ-

ტკიცებს სხვადასხვა სახელმწიფოთა მშვიდობიანი თანაარსებობის ხელშეწყობას, ხოლო სახელმ-

წიფოთა შიგნით კი ხელს უწყობს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას, რაც, უპირველეს 

ყოვლისა, ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიას წარმოადგენს.  
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ანა აფციაური
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

ს      ახელმწიფოს მეთაური თანამედროვე ქართულ კონსტიტუციურ მოდელში

Head of State in Modern Georgian Constitutional Law

Abstract

The presented article discusses the role of Head of State in modern Georgian Constitutional Law. As usual, 

constitutions explicitly divide power between various branches of government. A head of state is one of the 

most important political figures, who represent the national unity and independence of the state. 

Despite the fact that Georgia belongs to the young constitutional countries, numerous of changes were 

made since 1995, which established different institutes of head of state.  In fact, these changes always have 

an affect on state formation and that may cause violation of the balance between the branches of 

government. 

The article provides review of the positive and negative aspects of the constitutional reforms concerning 

head of state. 

შესავალი

საქართველო ახალგაზრდა კონსტიტუციური სახელმწიფოების რიცხვს მიეკუთვნება. მართალია,  

ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მრავლად გვხვდება სხვადასხვა სამართლის ძეგლი, თუმცა მათი კონს-

ტიტუციურ წყაროებად განხილვა მიზანშეუწონელია. ქართული კონსტიტუციონალიზმის 

დასაწყისად სამართლიანად ითვლება 1918 წლის 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აქტი, რომელსაც მოჰყვა 1921 წლის კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება.

არასრული საუკუნოვანი კონსტიტუციური ისტორიის განმავლობაში, არც ერთ ინსტიტუტს არ 

განუცდია იმდენი ცვლილება და არ გამოუწვევია ისეთი მწვავე კრიტიკა, როგორიც სახელმწიფო 

მეთაურის ინსტიტუტს. ეს ძირითადად დაკავშირებული იყო ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ 

პროცესებთან. თანამედროვე მოქმედ კონსტიტუციურ მოდელში სახელმწიფოს მეთაური, ქვეყნის 

პირველი პირი, პრეზიდენტია. ამ ინსტიტუტის ჩამოყალიბება 1991 წელს მოხდა, თუმცა აღსანიშ-

ნავია, რომ ჯერ კიდევ 1921 წლის კონსტიტუციის დამფუძნებელ მამებს სურდათ პრეზიდენტის 

თანამდებობის დაწესება. სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტის ფორმირება მუდმივად იწვევდა 

მმართველობის ფორმის ცვალებადობას.

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ამ უკანასკნელის თავისებურებების და მასთან დაკავშირებული 

პრობლემური საკითხების ანალიზი თანამედროვე ქართულ კონსტიტუციურ მოდელში.

1.  სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი

კლასიკური გაგებით სახელმწიფო აპარატი ფუნქციონირებს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი 

და სასამართლო ხელისუფლებების, აგრეთვე სხვა, ამა თუ იმ სახელისუფლებო შტოს მიღმა არსე-
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ბული ინსტიტუტების მეშვეობით.  ამ სისტემაში გამორჩეული ადგილი უკავია სახელმწიფოს 1

მეთაურს. გამონაკლისების გარდა, სახელმწიფოს მეთაური განსახიერებულია ერთ პიროვნებაში 

და ატარებს მისთვის დამახასიათებელ ინდივიდუალურ ფორმას.  კლასიკური გაგებით, სახელმ-
2

წიფოს მეთაური მონარქიული მმართველობის ქვეყნებში მონარქია, ხოლო რესპუბლიკური 

მმართველობის ქვეყნებში – პრეზიდენტი.

სახელმწიფოს მეთაურის ძალაუფლების განმსაზღვრელია კონკრეტული სახელმწიფოს პოლი-

ტიკური რეჟიმი და მმართველობის ფორმა. სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია სახელმწიფოს 

მეთაურის როლი, თუმცა ძირითადად ეს უკანასკნელი ასრულებს ერთგვარი არბიტრის ფუნქციას 

ხელისუფლების შტოებს შორის. თავად ტერმინი „სახელმწიფოს მეთაური“ ხაზს უსვამს ამ პირის 

განსაკუთრებულ პირველად მდგომარეობას.  აღმასრულებელი ფუნქციებით აღჭურვილნი არიან 
3

სახელმწიფოს მეთაურები საპრეზიდენტო რესპუბლიკებში, შერეული მმართველობის ფორმის 

რესპუბლიკებში, დუალისტურ და აბსოლუტურ მონარქიებში. ასეთი ფუნქციები დამახასიათე-

ბელი არაა საპარლამენტო ტიპის რესპუბლიკებისა და საპარლამენტო მონარქიების სახელმწიფო 

მეთაურებისთვის.
4

მმართველობის ესა თუ ის სისტემა განსაზღვრავს სახელმწიფოს მეთაურის აღმასრულებელი 

ხელისუფლებით აღჭურვის ხარისხს.  ძირითადად, სახელმწიფოს მეთაური არის სახელმწიფოს 5

ერთიანობისა და დამოუკიდებლობის სიმბოლო. ასევე, ის წარმოადგენს კონსტიტუციის, კონს-

ტიტუციური პრინციპების, მათ შორის, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების 

და სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის გარანტს.

კონსტიტუცია უნდა ქმნიდეს მყარ საფუძველს სახელმწიფო ხელისუფლების ფორმირებისა და 

განხორციელებისთვის. ამის მიუხედავად, სახელმწიფოს მეთაურის როლი, მისი უფლებამო-

სილებები ყოველთვის არაა ნათლად განსაზღვრული. ცალკეული ქვეყნების კონსტიტუციების 

მიხედვით, სახელმწიფოს მეთაური წარმოადგენს ან აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ან 

საკანონმდებლოს, ან სასამართლოს, ან არ მიეკუთვნება ხელისუფლების არცერთ შტოს.6

მონარქიულ სახელმწიფოებში ხელისუფლება „ამოდის მონარქისგან“.  ეს არ ვრცელდება საპარ-7

ლამენტო მონარქიებზე, სადაც მონარქი სიმბოლური, ფორმალური, წარმომადგენლობითი 

ფუნქციებითაა აღჭურვილი – „მეფე მეფობს, მაგრამ არ მართავს“. პრეზიდენტის ინსტიტუტი 

დამახასიათებელია რესპუბლიკური მმართველობის ქვეყნებისათვის. პრეზიდენტი, როგორც სა-

ხელმწიფოს მეთაური, განასახიერებს ნეიტრალურ ძალას და ამასთან, პოლიტიკური ხელმძღვა-

ნელია.  სწორედ მმართველობის ფორმაზეა დამოკიდებული პრეზიდენტის ძალაუფლება.  
8

მაგალითად, საპრეზიდენტო ტიპის რესპუბლიკებში პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაურთან 

ერთად აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურსაც წარმოადგენს. საპარლამენტო რესპუბ-

ლიკებში ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლება დარღვეულია პარლამენტის სასარგებ-

ლოდ, რომელიც ირჩევს პრეზიდენტს. სახელმწიფოს მეთაური სარგებლობს ცერემონიული, 

ფორმალური უფლებამოსილებებით. საპარლამენტო რესპუბლიკაში სახელმწიფოს მეთაური 

1ვ.გონაშვილი, ქ.ერემაძე, გ.თევდორაშვილი, გ.კახიანი, გ. კვერენჩხილაძე, ნ.ჭიღლაძე, შესავალი საკონსტიტუციო 

სამართალში, თბილისი, 2016, გვ.367
2ა.დემეტრაშვილი, ავტორთა კოლექტივი,  კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელო, თბილისი, 2003, გვ. 270.
3ვ.გონაშვილი, ქ.ერემაძე, გ.თევდორაშვილი, გ.კახიანი, გ. კვერენჩხილაძე, ნ.ჭიღლაძე, შესავალი საკონსტიტუციო 

სამართალში, თბილისი, 2016, გვ. 369
4იქვე: გვ. 372
5ა.დემეტრაშვილი, ავტორთა კოლექტივი,  კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელო, თბილისი, 2003, გვ. 272 
6ვ.გონაშვილი, ქ.ერემაძე, გ.თევდორაშვილი, გ.კახიანი, გ. კვერენჩხილაძე, ნ.ჭიღლაძე, შესავალი საკონსტიტუციო 

სამართალში, თბილისი, 2016, გვ. 371
7იქვე: გვ. 372
8ა.შაიო, ხელისუფლების თვითშეზღუდვა, თბილისი, 2003,  გვ. 216
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არის „უხელისუფლებო“ პრეზიდენტი.  შერეული ტიპის რესპუბლიკებში გვხვდება პრეზიდენ-9

ტი სიმბოლური ფუნქციებით, სახელმწიფოს ძლიერი მეთაურისთვის დამახასიათებელი კომპე-

ტენციებით ან პრემიერ-მინისტრთან განაწილებული ძალაუფლებით.

მონარქის მიერ სახელმწიფოს მეთაურის თანამდებობის დაკავება დაკავშირებულია მემკვიდრეო-

ბითობასთან, გამონაკლის შემთხვევაში, არჩევითობასთან. რაც შეეხება პრეზიდენტს, ის 

თანამდებობას იკავებს არჩევნების შედეგად განსაზღვრული ვადით. პრეზიდენტის აირჩევა 

განსხვავებული წესებითა და პროცედურებით. სახელმწიფოს მეთაური – პრეზიდენტი შესაძლოა 

არჩეულ იქნეს საყოველთაო-სახალხო არჩევნების მეშვეობით, პარლამენტის ან ორპალატიანი 

პარლამენტის არსებობის შემთხვევაში რომელიმე პალატის მიერ, აგრეთვე, სპეციალურად 

შექმნილი საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთადერთი 

ქვეყანაა, სადაც პრეზიდენტი აირჩევა ირიბი არჩევნების გზით.10

2.  სახელმწიფო მეთაურის ინსტიტუტი 1921 წლის კონსტიტუციისა და 1992 წლის ,,მცირე 

კონსტიტუციის'' მიხედვით

1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულ კრებაზე ერთხმად მიიღეს საქართველოს დამოუკი-

დებლობის აქტი. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა. მათ შორის,  

რუსეთის იმპერიაში მომხდარი 1917 წლის თებერვალ-მარტის რევოლუცია, ოქტომბრის სამ-

ხედრო გადატრიალება, ამიერკავკასიის სეიმის დაშლა. 1918 წელს მიღებული დამოუკიდებლო-

ბის აქტი საქართველოს აცხადებდა სუვერენულ, სრულუფლებიან სახელმწიფოდ, რომელიც 

საერთაშორისო ომიანობისას ინარჩუნებდა ნეიტრალიტეტს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 

დამოუკიდებლობის აქტი პირველი საკონსტიტუციო სამართლებრივი ხასიათის აქტია.
11

1918 წლის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის მეშვიდე პუნქტი განსაზღვრავდა სახელმ-

წიფო ხელისუფლების მოწყობის პრინციპებს. სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო რესპუბლიკური 

მმართველობის ფორმის და  თავისი ფუნქციები დემოკრატიული მეთოდებით განეხორციელე-

ბინა.  აღსანიშნავია, რომ 1918 წლის 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი არ 
12

ადგენდა სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტს. აქტის მიხედვით, დამფუძნებელი კრების 

მოწვევამდე სახელმწიფოს მართვა-გამგეობის საკითხებს გაუძღვებოდა დამფუძნებელი კრება და 

დროებითი მთავრობა, რომელიც, თავის მხრივ, პოლიტიკურად პასუხისმგებელი იქნებოდა 

ეროვნული საბჭოს წინაშე.  ამგვარი მოწყობა, ფაქტობრივად, ნიშნავდა საქართველოში მმართ-13

ველობის საპარლამენტო მოდელის ჩასახვას.

საქართველოს პირველი კონსტიტუციის შემუშავება სამი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, 

რაშიც მონაწილეობას იღებდა ორი საკონსტიტუციო კომისია. საქართველოს დამფუძნებელი კრე-

ბისა და საკონსტიტუციო კომისიის მიზანი ევროპული ტიპის დემოკრატიული სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბება და ქვეყანაში საკონსტიტუციო მართლწესრიგის დამყარება იყო.  კონსტიტუციის 14

დამფუძნებელ მამებს შორის კამათის საგანს წარმოადგენდა პრეზიდენტის ინსტიტუტის 

9დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 85
10ვ.გონაშვილი, ქ.ერემაძე, გ.თევდორაშვილი, გ.კახიანი, გ. კვერენჩხილაძე, ნ.ჭიღლაძე, შესავალი საკონსტიტუციო 

სამართალში, თბილისი, 2016, გვ. 379
11დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 31
12ა.დემეტრაშვილი, ი.კობახიძე, კონსტიტუციური სამართალი, თბილისი, 2011, გვ. 51
13დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 32
14იქვე: გვ. 34
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შემოღების საკითხი. ამ მხრივ, მოსაზრებები გაიყო ორად – სოციალ-დემოკრატებსა და ეროვნულ-

დემოკრატებს შორის, რომლებიც ემხრობოდნენ პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღებას. 

ეროვნულ-დემოკრატების აზრით, პრეზიდენტი დანიშნავდა მინისტრებს და პოლიტიკური 

კრიზისების დროს შეითავსებდა არბიტრის როლს.  თავის მხრივ, ამ ინსტიტუტის დამკვიდრება 15

ხელს შეუწყობდა ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლების გამიჯვნას. ამასთან, პრეზიდენ-

ტისა და პარლამენტის ერთობლივი მმართველობა ძლიერი ხელისუფლების არსებობისთვის  

მყარ საფუძველს შექმნიდა.16

სოციალ-დემოკრატებისათვის მთავარი კოლეგიალური მმართველობა იყო. ისინი საკუთარ 

პოზიციას ამყარებდნენ შვეიცარიული მოდელის მაგალითზე. სოციალ-დემოკრატების აზრით, 

ერთი პირის მმართველობა შექმნიდა ხელისუფლების უზურპაციის საფრთხეს.  საკონსტიტუციო 

კომისია აცნობიერებდა, რომ სახელმწიფოს სჭირდებოდა მეთაური. ამ შემთხვევაში გადაწყდა 

შვეიცარიული მოდელის დამკვიდრება, რომლის მიხედვითაც, მთავრობის თავმჯდომარეს მიე-

ნიჭებოდა „რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობა“.  მთავრობის თავმჯდომარე იყო 
17

კოლეგიური ორგანოს წევრი, რომელიც სარგებლობდა განსაკუთრებული პრეროგატივებით.   
18

მთავრობის თავმჯდომარე აირჩეოდა ერთწლიანი ვადით პარლამენტის მიერ. კონსტიტუცია 

დასაშვებად მიიჩნევდა ერთი პირის არჩევას ზედიზედ ორჯერ. მთავრობის დანარჩენი წევრების 

მოწვევის უფლებამოსილება მთავრობის თავმჯდომარეს ჰქონდა. ეს უფლებამოსილება ძირითა-

დად დამახასიათებელია საპრეზიდენტო რესპუბლიკებისა და კონსტიტუციური მონარქიების 

სახელმწიფოს მეთაურთათვის.  19

მთავრობის თავმჯდომარის კომპეტენციას წარმოადგენდა ელჩების დანიშვნა, განსაკუთრებულ 

მდგომარეობაში, როდესაც მთავრობის დადგენილების გამოცემა დაბრკოლებული იქნებოდა, 

რესპუბლიკის შეიარაღებული ჯარების გამოწვევა, რაც საჭიროებდა დაუყოვნებლივ პარლა-

მენტისთვის შეტყობინებას. თავმჯდომარეს შეეძლო თავისი განკარგულებით მოეწვია ,,რევიზია'' 

კანონით დადგენილი საკითხების განსახილველად.  მთავრობის თავმჯდომარე გამოსცემდა 
20

ბრძანებასა და განკარგულებას კანონის აღსასრულებლად, თუმცა ამ უკანასკნელს არ შეეძლო 

კანონის მოქმედების შეჩერება ან აღსრულების დაბრკოლება.

საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს გააჩნდა მხოლოდ კონსტიტუციით მინიჭებული 

უფლებამოსილებები. მთავრობის თავმჯდომარე პოლიტიკურად ანგარიშვალდებული იყო 

პარლამენტის წინაშე. აღსანიშნავია, რომ 1921 წლის კონსტიტუციით დამკვიდრებულ მოდელში 

პარლამენტი სარგებლობდა განუსაზღვრელად დიდი ძალაუფლებით, რაც თავის მხრივ, არ 

ჯდება კლასიკურ საპარლამენტო მოდელში. ამგვარი მმართველობა უპრეცედენტო იყო მსოფ-

ლიო კონსტიტუციონალიზმში.  უპრეცედენტო იყო ისიც, რომ 1921 წლის 21 თებევრლის კონსტი-
21

ტუციით, ფაქტობრივად, მივიღეთ „უთავო“ სახელმწიფო.

სამწუხაროდ, 1921 წლის კონსტიტუციას არ ჰქონია მოქმედების რეალური შესაძლებლობა და 

რთულია ვიმსჯელოთ, რამდენად ეფექტური იქნებოდა ძირითადი კანონით დადგენილი მმართ-

ველობის ფორმა. 1921 წლის 25 თებერვალს ქვეყანაში საბჭოთა დიქტატურა დამყარდა. საქართ-

ველო დემოკრატიიდან დიქტატურაზე გადავიდა.  საქართველოში, ისევე როგორც სხვა საბჭოთა 
22

15იქვე: გვ. 37
16იქვე: 36
17საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია, მუხლი 70
18დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 36
19იქვე: გვ. 38
20საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია, მუხლი 70
21დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 40
22იქვე: გვ. 41
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რესპუბლიკებში, საბჭოთა კონსტიტუციები მოქმედებდა, რომლებიც საბჭოთა კავშირის 

კონსტიტუციის დუბლიკატს წარმოადგენდა. გასაბჭოებულ საქართველოში სულ მიღებულ იქნა 

ოთხი კონსტიტუცია–1922, 1927, 1937 და 1978 წლებში.  1990 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოში 
23

სრულდება 70 წლიანი საბჭოური ბატონობა. 28 ოქტომბერს ჩატარდა პირველ მრავალპარტიულ 

მაჟორიტარულ-პროპორციულ არჩევნები. 1991 წლის 9 აპრილს უზენაესმა საბჭომ გამოაცხადა 

საქართველოს სახელმწოფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. 1991 წლის 9 აპრილის 

დადგენილებით, საქართველოს რესპუბლიკაში დაწესდა პრეზიდენტის თანამდებობა.  ამ 24

პერიოდში მიღებულ იქნა კანონი „პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ“, რომლის თანახმად პრეზი-

დენტი უნდა ყოფილიყო საქართველოს რესპუბლიკის მოქალაქე, რომელიც აირჩეოდა საყოველ-

თაო, თანასწორი, პირდაპირი და ფარული არჩევნების გზით. პრეზიდენტობის კანდიდატების-

თვის დაწესდა ასაკობრივი ცენზი – მინიმალური 35 და მაქსიმალური 65 წელი. პრეზიდენტი იყო 

საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და თავისუფლებების, საქართველოს კონსტიტუციისა 

და კანონების დაცვის გარანტი, მეთაურობდა საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის 

ორგანოთა სისტემას, საქართველოს უზენაეს საბჭოს წარუდგენდა მთავრობის თავმჯდომარის 

კანდიდატურას დასანიშნად, მასთან შეთანხმებით აყალიბებდა მთავრობის შემადგენლობას, 

უზენაეს საბჭოს წარუდგენდა ყოველწლიურ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ, ხელს 

აწერდა კანონებს, უფლება ჰქონდა საკუთარი შენიშვნებით უკან დაებრუნებინა კანონპროექტი, 

იღებდა გადაწყვეტილებას რეფერენდუმის გამართვის შესახებ, უფლებამოსილი იყო დაეთხოვა 

უზენაესი საბჭო, გაეუქმებინა საქართველოს მთავრობის დადგენილებები და განკარგულებები 

და ა.შ. პრეზიდენტს შეეძლო გამოეცა ბრძანებულება და განკარგულება, რომლის შესრულებაც 

სავალდებულო იყო მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. საქართველოს პრეზიდენტი იყო ხელშეუხე-

ბელი. მისი გადაყენება შეეძლო უზენაეს საბჭოს მხოლოდ ქვეყნის ღალატის შემთხვევაში.  ასეთ 25

დროს პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებდა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო მის 

მიერ მოვალეობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში – მთავრობის თავმჯდომარე. 1991 წელს 

ქვეყანაში დაიწყო სამხედრო ამბოხი, რაც გაგრძელდა 1992 წლის იანვრამდე და გამოიწვია 

დემოკრატიული, ლეგიტიმური მთავრობის დამხობა.26

1992 წლის 6 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო საქართველოს კანონი „სახელმწიფო 

ხელისუფლების შესახებ“, რომელიც ცალკეული სახელისუფლებო ორგანოების უფლებამოსი-

ლებებს განსაზღვრავდა. მოწესრიგების სფეროს გათვალისწინებით, ამ უკანასკნელს „მცირე კონს-

ტიტუციას“ უწოდებენ.  „მცირე კონსტიტუცია“ ქმნიდა სახელმწიფოს მეთაურის იმგვარ ინსტი-27

ტუტს, რომლის ანალოგის მოძებნაც შეუძლებელია დემოკრატიული რეჟიმის ქვეყნებში. კანონის 

მიხედვით, სახელმწიფოს მეთაური იყო პარლამენტის მიერ მისი სიითი შემადგენლობის ორი 

მესამედით არჩეული პარლამენტის თავმჯდომარე. სახელმწიფოს მეთაურის – პარლამენტის 

თავმჯდომარის უფლებამოსილება განისაზღვრებოდა პარლამენტის უფლებამოსილების ვადით.

საკმაოდ უჩვეულოა „მცირე კონსტიტუციის“ მე–17 მუხლის მე–4 პუნქტი, რომლის თანახმადაც 

სახელმწიფოს მეთაური – საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე „ხელს აწერს და აქვეყნებს 

კანონებს; უფლებამოსილია არაუგვიანეს ათი დღის ვადისა დაუბრუნოს კანონპროექტი თავისი 

მოსაზრებებით პარლამენტს ხელახალი განხილვისთვის და კენჭისყრისთვის“. იმ შემთხვევაში, 

თუ პარლამენტი დაადასტურებდა შენიშვნებს, პარლამენტის თავმჯდომარე მოაწერდა მას ხელს. 

გამოდის, პარლამენტის თავმჯდომარე, რომლის მოვალეობასაც შეადგენს პარლამენტის 

საქმიანობის გაძღოლა, პარლამენტისავე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ვეტოს უფლებით 

სარგებლობდა.

23ა.დემეტრაშვილი, ი.კობახიძე, კონსტიტუციური სამართალი, თბილისი, 2011, გვ. 53
24დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 47
25იქვე: გვ. 50
26იქვე: გვ. 52
27იქვე: გვ. 54
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სახელმწიფოს მეთაურს ჰქონდა ისეთი მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები, როგორებიცაა: 

საქართველოს რესპუბლიკაზე სამხედრო თავდასხმის შემთხვევაში საომარი მდგომარეობის 

გამოცხადება, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო 

მმართველობის ორგანოთა სისტემის მეთაურობა, პრემიერ-მინისტრის მოადგილეების, მინის-

ტრთა კაბინეტის წევრების დანიშვნა და გათავისუფლება, პრემიერ-მინისტრის ან მინისტრთა 

კაბინეტის წევრისთის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ პარლამენტში წინადადების შეტანა. 

პარლამენტის თავმჯდომარე გამოსცემდა ბრძანებულებებსა და განკარგულებებს.28

საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის – პარლამენტის თავმჯდომარის უფლებამოსილების 

შეწყვეტას უკავშირდებოდა მისი გადადგომა, უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებ-

ლობა ან თანამდებობიდან გადაყენება. კანონი ,,სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ“ ითვალის-

წინებდა იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ სამშობლოს 

ღალატის, კონსტიტუციური კანონების უხეში დარღვევის ან სხვა საფუძვლის არსებობის 

შემთხვევაში.  პარლამენტის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის ან უფლებამოსილე-
29

ბის განხორციელების შეუძლებლობლობის შემთხვევაში სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობის 

შესრულება ეკისრებოდა პრემიერ-მინისტრს; პრემიერ-მინისტრის მიერ ამ მოვალეობის შეუსრუ-

ლებლობის შემთხვევაში კი – პარლამენტის სპიკერს.

1993 წელს მუშაობა დაიწყო საკონსტიტუციო კომისიამ, რასაც შედეგად მოჰყვა 1995 წლის 24 

აგვისტოს მოქმედი კონსტიტუციის მიღება.

3.  სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი მოქმედ კონსტიტუციურ მოდელში

1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული კონსტიტუციით კვლავ აღდგა პრეზიდენტის ინსტიტუტი. 

ახალი კონსტიტუცია ამკვიდრებდა მმართველობის საპრეზიდენტო მოდელს.  მმართველობის 
30

ამ მოდელში ყველაზე უკეთაა გამიჯნული ხელისუფლების შტოებს შორის ძალაუფლება. საინ-

ტერესოა, რომ კონსტიტუციის შემუშავების პროცესში მიმდინარეობდა მსჯელობა შერეული 

ტიპის მმართველობის მოდელის დამკვიდრებასთან დაკავშირებით, სადაც პრეზიდენტს მინიჭე-

ბული ექნებოდა მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები.  საბოლოოდ, უკვე მიღე-
31

ბული კონსტიტუცია ამკვიდრებდა ძლიერი პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რამაც დიდი კრიტიკა 

გამოიწვია. პროექტის მომხრეების აზრით, მხოლოდ განსაკუთრებული უფლებამოსილებებით 

აღჭურვილი პრეზიდენტი შეძლებდა ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას.
32

კონსტიტუციის თავდაპირველი რედაქციით პრეზიდენტი იყო სახელმწიფოსა და აღმასრულე-

ბელი ხელისუფლების მეთაური, რომლის წინაშეც ანგარიშვალდებულნი იყვნენ მთავრობის 

წევრები.  აღსანიშნავია, რომ ამ დროს მთავრობა ჯერ კიდევ არ წარმოადგენს კოლეგიურ ორგანოს. 

ის იყო პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო, რომელსაც ნორმატიული აქტების მიღების უფლება არ 

ჰქონდა.  პრეზიდენტს მიენიჭა კონსტიტუციის ზოგადი ან ნაწილობრივი გადასინჯვის კანონ-33

პროექტის შეტანის უფლება. ფაქტობრივად, თავდაპირველი რედაქციით დამკვიდრებულ 

მოდელში ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი დარღვეული იყო საქართველოს პრეზიდენ-

ტის სასარგებლოდ.

28საქართველოს რესპუბლიკის კანონი სახელმწიფო ხელისუფლების შესახებ, 1992 წ,  მუხლი 18
29იქვე: მუხლი 19
30დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 59
31მ.მაცაბერიძე, პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართველოში, თბილისი, 2014, გვ. 16
32იქვე: გვ. 19
33დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 60
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საქართველოს კონსტიტუციამ მასშტაბური ცვლილებები განიცადა 2004 და 2010 წლებში. 2004 

წლის 6 თებერვლის კონსტიტუციური კანონის მიზანი იყო სახელმწიფო ხელისუფლების 

უმაღლეს ორგანოთა სისტემის ცვლილება. საპრეზიდენტო მოდელის ნაცვლად, შემოღებულ იქნა 

მმართველობის ფორმა, რომლის საფუძვლადაც ე.წ.ფრანგული მოდელი სახელდება.  კონსტი-34

ტუციის კანონპროექტთან დაკავშირებით დასკვნა მოამზადა ვენეციის კომისიამ, რომლის თანახ-

მადაც, კონსტიტუციური კანონპროექტის მიზანი წარმოადგენდა არსებული საპრეზიდენტო 

მოდელის ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემით ჩანაცვლებას, თუმცა არ მომხდარა მიზნის 

სრულად რეალიზება.  
35

2004 წლის 6 თებერვლის საკონსტიტუციო რეფორმამ კრიტიკა დაიმსახურა პრეზიდენტის 

გაზრდილ უფლებემოსილებათა გამო. ამ რედაქციით საქართველოს პრეზიდენტი იყო ქვეყნის 

პირველი პირი, სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც მოქმედებდა კონსტიტუციისა და კანონის 

ფარგლებში.  პრეზიდენტი, როგორც ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, ამტკიცებდა სამხედრო 

ძალების სტრუქტურასა და საჯარისო წესდებებს, პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენდა 

საქართველოს სამხედრო დოქტრინისა და სამხედრო ძალების აღმშენებლობის კონცეფციის 

პროექტებს.  მას მიენიჭა მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები საგარეო პოლიტიკის განხორ-36

ციელებაში. კერძოდ, ის გახდა უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში, მიენიჭა 

სხვა სახელმწიფოთა და საერთაშორისო ორგანიზაციათა ელჩების მიღებისა და სხვა დიპლომატი-

ური წარმომადგენლების აკრედიტაციის, აგრეთვე, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების დადებისა, უცხოეთის სახელმწიფოებთან  მოლაპარაკების წარმოების უფლება.

კრიტიკის ობიექტი გახდა ის საკონსტიტუციო დებულებები, რომლებიც ითვალისწინებდა 

პრეზიდენტის გაზრდილ უფლებამოსილებას მთავრობის მიმართ. საქართველოს პრეზიდენტს 

შეეძლო განსაკუთრებულ სახელმწიფოებრივ საკითხებთან დაკავშირებით მოეწვია მთავრობის 

სხდომა და სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება საკუთარი აქტით გაეფორმებინა. პრეზი-37 

დენტს შეეძლო მთავრობის გადაყენება, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინის-

ტრების თანამდებობიდან გათავისუფლება. ასევე ჰქონდა დისკრეციული უფლებამოსილება, 

პარლამენტის თანხმობის გარეშე დაენიშნა პრემიერ-მინისტრი, შეეჩერებინა ან გაეუქმებინა 

მთავრობისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების აქტები, თუ ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ 

საქართველოს კოსნტიტუციას და პრეზიდენტის ნორმატიულ აქტს. უარყოფითად შეფასდა, 

პრეზიდენტის უფლებამოსილება სახელმწიფო ბიუჯეტის დეკრეტით დამტკიცების შესახებ.  

2004 წლის რეფორმის შედეგად დამკვიდრებულ მოდელს ბევრი კონსტიტუციონალისტი 

,,სუპერსაპრეზიდენტო“ მოდელად მოიხსენიებს, რაც პირდაპირ კავშირშია პრეზიდენტის გაზრ-

დილ უფლებამოსილებებთან. ეს უკანასკნელი აშკარად არ ჯდება ე.წ ,,ფრანგული მოდელის“ 

ფარგლებში.

2010 წლის 15 ოქტომბერს განხორციელდა მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური რეფორმა, რომლის 

მიზანიც იყო ქვეყნის თანამედროვე, მდგრადი და სტაბილური განვითარება, სამართლის უზე-

ნაესობა, სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის ცივილიზებული ურთიერთობის 

უზრუნველყოფა,  სახელმწიფოს ბოჭვა ძირითადი უფლებებით, სახელმწიფო სახელისუფლებო 

განშტოებათა ეფექტიანი, გაწონასწორებული სისტემის შექმნა. რეფორმის დაწყება განპირობე-

ბული იყო საქართველოს სახელმწიფოებრივი მოწყობის ეფექტური საკონსტიტუციო მოდელის 

ჩამოყალიბების აუცილებლობით.  კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ნორმები, რომლებიც 38

34იქვე: გვ. 60
35იქვე: გვ. 61
36შ.პაპუაშვილი, უფლებამოსილებათა გადანაწილება პრეზიდენტსა და მთავრობას/პრემიერ-მინისტრს შორის 

კონსტიტუციის ძველი და ახალი რედაქციით,  თბილისი, 2014, გვ. 5
37დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 63
38იქვე: გვ. 64
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აწესრიგებდნენ სახელისუფლებო შტოებს შორის უფლებამოსილებებს და ადგენდნენ ახლებურ, 

განსხვავებულ წესებს, ამოქმედდა 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების 

შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან.
39

2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონით ცვლილება განიცადა არა მხოლოდ ცალ-

კეულმა სახელისუფლებო ინსტიტუტებმა, არამედ შეიცვალა სახელმწიფოს მოწყობის ფორმაც. 

ქვეყანა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ორიენტირებულ რეჟიმზე გადავიდა.  ამ მოსაზრებას 40

იზიარებს პროფესორი ბაბეკიც.  გადაისინჯა პრეზიდენტის უფლებამოსილებებიც. უკვე არსე-
41

ბულ მოდელში საქართველოს პრეზიდენტი აღარ სარგებლობს საკანონმდებლო ინიციატივის, 

კონსტიტუციის სრული ან ნაწილობრივი გადასინჯვის კანონპროექტის ინიცირების უფლებით. 

მის კომპეტენციაში არ შედის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემა პარლამენტისთვის მთავრობის 

სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ კანონპროექტის 

წარდგენის, აგრეთვე, მთავრობისთვის ბიუჯეტის კანონპროექტის წარდგენის შესახებ.

მოქმედი რედაქციით, პრეზიდენტი აირჩევა საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი საარჩევნო 

უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით.  საქართველოს პრეზიდენტად შეიძლება არჩეულ 42

იქნეს საქართველოს საარჩევნო უფლების მქონე მოქალაქე 35 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართ-

ველოში უცხოვრია 5 წელი მაინც და არჩევნების დანიშვნის დღემდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში 

ცხოვრობდა საქართველოში.  კონსტიტუცია არ აკეთებს დათქმას პრეზიდენტის დაბადებით 43

ქართველობაზე. ძირითადი კანონის 29–ე მუხლის თანახმად, პრეზიდენტის თანამდებობა არ 

შეიძლება დაიკავოს პირმა, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. 

პრეზიდენტის უფლებამოსილება განისაზღვრება 5 წლით. ერთი და იგივე პირის არჩევა შეიძლება 

ზედიზედ ორჯერ. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ითვლება კანდიდატი, რომელ-

საც ხმას მისცემს არჩევნებში მონაწილეთა ნახევარზე მეტი. თუ არ მოხდება ხმათა საკმარისი 

რაოდენობის მოგროვება, არჩევნების ჩატარებიდან ორი კვირის თავზე დაინიშნება მეორე ტური, 

სადაც მონაწილეობას მიიღებს საუკეთესო შედეგის მქონე ორი კანდიდატი, რომელთაგან 

არჩეულად ჩაითვლება ის, ვინც მეტ ხმას მიიღებს. 

კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით პრეზიდენტი ინარჩუნებს საქართველოს სამხედრო 

ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის წოდებას. როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი, იგი ანი-

ჭებს უმაღლეს სამხედრო წოდებებს, ხელმძღვანელობს საქართველოს ეროვნული უშიშროების 

საბჭოს და თანამდებობებზე ნიშნავს მის წევრებს.  საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოზე 44

შეიარაღებული თავდასხმის შეთხვევაში აცხადებს საომარ მდგომარეობას, ასევე უფლებამო-

სილია მიიღოს გადაწყვეტილება სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ, სათანადო პირობების 

არსებობისას დებს ზავს და ამ გადაწყვეტილებათა მიღებიდან არაუგვიანეს 48 საათისა, ეს 

გადაწყვეტილებები დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს პარლამენტს.  პრეზიდენტი საგანგებო 

ან საომარი მდგომარეობის დროს გამოსცემს კანონის ძალის მქონე დეკრეტებს, რომლებიც 

მოქმედებს შესაბამისად საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის დამთავრებამდე. დეკრეტები 

წარედგინება პარლამენტს შეკრებისთანავე.  შეიზღუდა პრეზიდენტის კომპეტენციები საგარეო 
45

ურთიერთობებში. მის უფლებამოსილებას აღარ წარმოადგენს ელჩების დანიშვნა თუ აკრედი-

39გ.კვერენჩხილაძე, ქართული კონსტიტუციონალიზმის ნოვაციები:პრეზიდენტისა და მთავრობის კონსტიტუციური 

კონსტრუქცია და მიმართების თავისებურებები 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ჭრილში, თბილისი, გვ.  2
40დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 64
41იქვე: გვ. 67
42საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 70, I პუნქტი
43საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 70, II პუნქტი
44დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 231
45საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 73, I პუნქტი, ,,ი'' ქვეპუნქტი
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ტაცია, სხვა სახელმწიფოებთან მოლაპარაკების წარმოება, საერთაშორისო ხელშეკრულებათა 

ხელმოწერა, საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდგომ ეს ღონისძიებები შეიძლება განხორციელ-

დეს მხოლოდ მთავრობასთან შეთანხმებით.  2004 წლის 6 თებერვლის ცვლილებით პრეზი-
46

დენტი იყო საქართველოს უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში. მოქმედი 

რედაქციით, პრეზიდენტი ,,წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში“.  კონსტი-
47

ტუციის ეს ნორმა ბუნდოვანია, რადგან კონსტიტუციის 78-ე მუხლის IV პუნქტის თანახმად, 

პრემიერ-მინისტრი და მინისტრები საგარეო ურთიერთობებებში წარმოადგენენ საქართველოს 

თავიანთი კომპეტენციების ფარგლებში. პრობლემურია, მაინც ვინ უნდა წარადგინოს ქვეყანა 

მნიშვნელოვან საგარეო ღონისძიებებზე – პრეზიდენტმა თუ პრემიერ-მინისტრმა. უკანასკნელ 

წლებში ეს საკითხი მუდმივი განხილვისა და დისკუსიების საგანია. შესაბამისად, კარგი იქნება 

თუ კონსტიტუცია ამ მხრივ მეტ სიცხადეს შეიტანს. 

2010 წლის რეფორმის შემდეგ, პრეზიდენტს შეეზღუდა საკონონმდებლო ინიციატივის უფლება.  

მოქმედი რედაქციით, პრეზიდენტის უფლებამოსილებები საკანონმდებლო საქმიანობის სფერო-

ში სიმბოლურია და ნომინალურ ხასიათს ატარებს.  პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის 48

თავმჯდომარის, პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ¼–ის მოთხოვნით ან მთავრობის წარდგი-

ნებით სესიებს შორის პერიოდში მოიწვევს პარლამენტის რიგგარეშე სესიას, ხოლო მორიგი სესიის 

მიმდინარეობისას რიგგარეშე სხდომას. თუ მოწვევის აქტი მოთხოვნის წარდგენიდან 48 საათის 

განმავლობაში არ გამოიცა, პარლამენტი ვალდებულია მომდევნო 48 საათის განმავლობაში 

შეუდგეს მუშაობას. ფორმალურად პრეზიდენტი მონაწილეობს საკანონმდებლო პროცესში, რაც 

გულისხმობს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტზე ხელის მოწერასა და გამოქვეყნებას ან 

მოტივირებული შენიშვნებით დაბრუნებას.  ვეტოს სამართლებრივი მექანიზმი საკანონმდებლო 

ორგანოს მიმართ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკონტროლო უფლებაა.  პროფესორ გიორგი 
49

კვერენჩხილაძის აზრით, ვეტო არის ხელისუფლების დაბალანსების და უკეთესი საკანონმდებ-

ლო პროდუქტის მიღების ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ბერკეტი. პრეზიდენტი უფლებამოსი-

ლია კონსტიტუციით დადგენილ შემთხვევაში და წესით, დაითხოვოს პარლამენტი. აღსანიშნა-

ვია, რომ ფრანგი მეცნიერი მორის დიუვერჟე პრეზიდენტის ,,მნიშვნელოვან ძალაუფლებად'' 

მიიჩნევდა მის მიერ მთავრობის დანიშვნის, პარლამენტის დათხოვნის შესაძლებლობას და ვეტოს 

მექანიზმის გამოყენებას. მისი აზრით, ამათგან ერთ-ერთის არსებობა პრეზიდენტს ანიჭებდა 

,,მნიშვნელოვან“ კომპეტენციას.  კონსტიტუციის არსებული მოდელით პრეზიდენტს შეუძლია 
50

დაითხოვოს პარლამენტი და ასევე, მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნოს პარლამენტს 

კანონპროექტი ე.ი. აამოქმედოს ვეტოს მექანიზმი. ამ მხრივ, საქართველოს პრეზიდენტის 

ძალაუფლება ცალსახად მეტია, ვიდრე კლასიკური საპარლამენტო მოდელის პრეზიდენტის. 

პრეზიდენტი ფორმალურად მონაწილეობს მთავრობის ფორმირების პროცესშიც. კერძოდ, 

ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთანავე მთავრობის უფლებამოსილება 

მოხსნილად ითვლება და საქართველოს პრეზიდენტი მასვე აკისრებს მოვალეობის შესრულებას 

მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე. საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის უფლება-

მოსილების მოხსნიდან 7 დღის ვადაში წამოაყენებს პარლამენტის არჩევნებში საუკეთესო შედე-

გის მქონე საარჩევნო სუბიექტის მიერ მისთვის წარდგენილ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას. 

თუ მთავრობამ კონსტიტუციის მე-80 მუხლით გათვალისწინებული პროცედურის შესაბამისად 

ნდობა ვერ მიიღო ან არ იქნება წარდგენილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, პრეზიდენტი 7 

46გ.კვერენჩხილაძე, ქართული კონსტიტუციონალიზმის ნოვაციები:პრეზიდენტისა და მთავრობის კონსტიტუციური 

კონსტრუქცია და მიმართების თავისებურებები 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ჭრილში, თბილისი, გვ. 5
47საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 69, III პუნქტი
48დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 232
49იქვე: გვ. 233
50დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 93
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დღის ვადაში პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად წამოაყენებს პარლამენტის სიითი შემადგენ-

ლობის არანაკლებ ორი მეხუთედის მიერ წარდგენილ კანდიდატურას. მთავრობის შემადგენლო-

ბისთვის ნდობის გამოცხადებიდან 2 დღის ვადაში პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს და 

ასევე 2 დღის ვადაში მთავრობის სხვა წევრებს. თუ პრეზიდენტი აღნიშნულ ვადაში არ გამოსცემს 

სამართლებრივ აქტს პრემიერ-მინისტრის დანიშვნის თაობაზე, პრემიერ-მინისტრი  დანიშნუ-

ლად ითვლება.
51

კონსტიტუციას დაემატა ახალი 731, რომლითაც ქართურ საკონსტიტუციო რეალობაში დამ-

კვიდრდა პრეზიდენტის სამართლებრივ აქტებზე პრემიერ-მინისტრის მხრიდან კონტრასიგნა-

ციის ინსტიტუტი.  კონტრასიგნაცია განიხილება, როგორც სამართლებრივი სიმბოლო, რომელიც 52

ადასტურებს სახელმწიფოს მეთაურის აქტების აღსრულებაზე პასუხისმგებლობის მთავრობის 

წევრებზე გადატანას.  კონსტიტუციის არსებულ რედაქციაში პრეზიდენტი მისთვის მინიჭებუ-
53

ლი უფლებამოსილებების დიდ ნაწილს სწორედ კონტრასიგნაციით ახორციელებს. კონტრასიგნა-

ციას არ საჭიროებს პრეზიდენტის ბრძანება (გარდა კონსტიტუციით პირდაპირ გათვალისწი-

ნებული შემთხვევებისა), საქართველოს პრეზიდენტის ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, 

კონსტიტუციის შესაბამისად, გამოცემულია მთავრობის წარდგინებით ან რომლებზეც მთავრო-

ბას მიცემული აქვს წინასწარი თანხმობა. აგრეთვე, კონტრასიგნაციას არ საჭიროებს პრეზიდენტის 

ის სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ეხება კანონის ხელმოწერას, გამოქვეყნებას ან პარლა-

მენტში კანონპროექტის შენიშვნებით დაბრუნებას, კონსტიტუციით განსაზღვრულ თანამდე-

ბობის პირთა წარდგენას, დანიშვნას, გათავისუფლებას, საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის 

მიმართვას, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის წამოყენებასა და თანამდებობაზე დანიშვნას, 

საომარი მდგომარეობის გამოცხადებასა და გაუქმებას და ა.შ. პრეზიდენტის სამართლერივი აქტი, 

რომელიც საჭიროებს კონტრასიგნაციას, ქვეყნდება და სამართლებრივ შედეგებს წარმოშობს 

მხოლოდ კონტრასიგნაციის შემთხვევაში.
54

საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში შედის საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 3 წევრის დანიშვნა. იგი პარლამენტის თავმჯდომარესა და უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარესთან შეთანხმებით საკონსტიტუციო სასამართლოს შემადგენლობას ასარჩევად 

წარუდგენს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას. აგრეთვე, პარლა-

მენტს ასარჩევად წარუდგენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებსა და უზნაესი სასამართ-

ლოს თავმჯდომარის კანდიდატურას.

კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით, საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს კონს-

ტიტუციის დაცვის გარანტი.  ის ნიშნავს არჩევნებს, შეიწყალებს მსჯავრდებულთ, წყვეტს 55

მოქალაქეობის მინიჭებისა და შეწყვეტის საკითხს, ანიჭებს სახელმწიფო ჯილდოებსა და სპე-

ციალურ წოდებებს. საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია საქართველოს პარლამენტის, 

საქართველოს მთავრობის, არანაკლებ 200 000 ამომრჩევლის მოთხოვნით დანიშნოს რეფერენ-

დუმი კონსტიტუციითა და კანონით განსაზღვრულ საკითხებზე, მისი ჩატარების მოთხოვნის 

მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში.56

საქართველოს პრეზიდენტს გააჩნია იმუნიტეტი. დაუშვებელია თანამდებობაზე ყოფნის დროს 

მისი დაპატიმრება ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემა. პრეზიდენტის უფ-

ლებამოსილების შეწყვეტა უკავშირდება უფლებამოსილების ვადის ამოწურვას. შესაძლოა 

51საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 80, VIII პუნქტი
52გ.კვერენჩხილაძე, ქართული კონსტიტუციონალიზმის ნოვაციები:პრეზიდენტისა და მთავრობის კონსტიტუციური 

კონსტრუქცია და მიმართების თავისებურებები 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ჭრილში, თბილისი, გვ.  6
53იქვე: გვ.  7
54 1საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 73 , V პუნქტი
55საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 71, I პუნქტი
56საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 74, I პუნქტი
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უფლებამოსილების შეწყვეტა ვადის ამოწურვამდეც. კონსტიტუცია ითვალისწინებს პრეზი-

დენტის იმპიჩმენტის წესით გადაყენებას კონსტიტუციის დარღვევის ან მის ქმედებაში დანაშაუ-

ლის შემადგენლობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში. საკითხის აღძვრის უფლება აქვს 

პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ს. პრეზიდენტი იმპიჩმენტის წესით 

თანამდებობიდან გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს 

პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3.

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ უფლებამოსილების განუხორციელებლობის ან ვადამდე 

შეწყვეტის შემთხვევაში, მის უფლებამოსილებას ახორციელებს პარლამენტის თავმჯდომარე, 

ხოლო თუ პარლამენტი  დათხოვნილია  –  პრემიერ-მინისტრი.

საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გამოსცემს დეკრეტს, 

ბრძანებას, ბრძანებულებასა და განკარგულებას. პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა გან-

ხორციელების ხელშეწყობის მიზნით იქმნება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. 

საქართველოს პრეზიდენტი განსაზღვრავს ადმინისტრაციის სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს, 

თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს ადმინისტრაციის უფროსს.57

დასკვნა

როგორც რამდენჯერმე აღინიშნა, საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის ინსტიტუტმა მრავალ-

ჯერ განიცადა ცვლილება, რაც დაკავშირებული იყო საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ 

ვითარებასთან. ყველაზე უფრო ხანგრძლივად  გასტანა პრეზიდენტის ინსტიტუტმა, თუმცა ეს 

უკანასკნელი მუდმივი კრიტიკის ობიექტი იყო ჯერ კიდევ 1995 წლიდან. თავდაპირველი 

რედაქციით, დამკვიდრდა ე.წ ხისტი ,,ამერიკული“ მოდელი, რომელსაც ახასიათებდა პრეზი-

დენტი ფართო უფლებამოსილებებით.

2004 წლის 6 თებერვლის საკონსტიტუციო რეფორმის მიზანი იყო შერეული მოდელის დამკვი-

დრება, რომლის ძირითადი მახასიათებელია ბიცეფალური აღმასრულებელი ხელისუფლება.  ამ 
58

რეფორმის კრიტიკის ობიექტი სწორედ სახელმწიფოს მეთაურის – საქართველოს პრეზიდენტის 

მნიშვნელოვნად გაზრდილი უფლებამოსილებები გახდა. სწორედ ამიტომ 2004 წლის ცვლი-

ლებით დამკვიდრებული მოდელი გასცდა შერეული ტიპის რესპუბლიკის ფარგლებს და დაამ-

კვიდრა ე.წ. ,,სუპერსაპრეზიდენტო“ ტიპის მმართველობა.

საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით მკვეთრად შეიზღუდა პრეზიდენტის 

უფლებამოსილებები. მისი კომპეტენციები უთანაბრდება საპარლამენტო ტიპის რესპუბლიკის 

სახელმწიფოს მეთაურის კომპეტენციებს. ვენეციის კომისიის დასკვნის თანახმად, პრეზიდენტის 

უფლებამოსილებები უფრო მეტად შეესაბამება საპარლამენტო სისტემას,  თუმცა, როგორც 
59

ზემოთ აღინიშნა, პრეზიდენტი ფლობს ისეთ მნიშვნელოვან მექანიზმს, როგორიცაა ვეტო, 

აგრეთვე, აქვს პარლამენტის დათხოვნის უფლებამოსილება. პროფესორ ირაკლი კობახიძის 

აზრით, მოქმედი რედაქციით მივეღეთ კვაზი-საპარლამენტო ტიპის რესპუბლიკა.

აღსანიშნავია, რომ ვენეციის კომისია დადებითად აფასებს პრეზიდენტის კომპეტენციების 

შემცირებას,  თუმცა მოქმედ კონსტიტუციაში კვლავ რჩება პრობლემური საკითხები, რომლებიც 60

57საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 77

⁵⁸გ.კვერენჩხილაძე, ქართული კონსტიტუციონალიზმის ნოვაციები:პრეზიდენტისა და მთავრობის კონსტიტუციური 

კონსტრუქცია და მიმართების თავისებურებები 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ჭრილში, თბილისი, გვ.  15
59დ.გეგენავა, ბ.ქანთარია, ლ.ცანავა, თ.თევზაძე, ზ.მაჭარაძე, პ.ჯავახიშვილი, თ.ერქვანია, თ.პაპაშვილი, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სამართალი, თბილისი, 2015, გვ. 66
60იქვე: გვ. 67
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საჭიროებს გადახედვას. კონსტიტუციონალისტთა შეფასებით, კარგი იქნება თუ მოხდება 

კონსტიტუციის მისადაგება მმართველობის რომელიმე კლასიკურ მოდელთან. ეს თავისთავად 

გავლენას მოახდენს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებზე და სავარაუდოდ, კვლავ მოხდება 

სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუციის ცვლილება. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცვლილებები ემსა-

ხურებოდეს ქვეყანაში სტაბილური პოლიტიკური ვითარების შექმნას და არ იყოს მორგებული 

პოლიტიკურ კონიუნქტურას.
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Perspectives of Federalism in Georgia

Abstract

th
After declaring independence Georgia managed to adopt a new constitution on 24  of August, 1995. 

According to the article 2 of constitution: “the territorial state structure of Georgia shall be determined by a 

constitutional law on the basis of principle of circumscription of authorization after the complete 

restoration of the jurisdiction of Georgia over the whole territory of country”. This particular provision 

clearly underlines the principle that will define a governance model, but it is still unclear which principles 

will be leading in the final territorial arrangement, that further complicates the above-mentioned issue. 

Considering the existing reality there is an opinion that federalism can be the best solution according to its 

content. In the conclusion, the authors consider the most convenient model for existing reality of Georgia 

that could regulate not only the issue of territorial arrangement but also could eliminate the existing 

conflicts.  

შესავალი

საქართველოს თანამედროვე, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ფორმირებისთვის აუცილებელია 

მოწესრიგდეს მთელი რიგი პრობლემური საკითხებისა.

საქართველოს პარლამენტის მიერ 1995 წელს მიღებულ კონსტიტუციაში ღიად დარჩა ისეთი ფუნ-

დამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა.

სახელმწიფოს ტერიტორიულ მოწყობაში იგულისხმება სახელმწიფო ხელისუფლების ტერიტო-

რიულ-ადმინისტრაციული ორგანიზება და სახელმწიფოს შემადგენელ ნაწილებს, ცენტრალურ 

და ადგილობრივ ხელისუფლებას, შორის ურთიერთობა.1

სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის შერჩევისას აუცილებელია გათვალისწინებული იყოს 

რიგი საკითხები, კერძოდ: გეოგრაფიული მდებარეობა, კულტურული დიფერენციაცია ქვეყნის 

სხვადასხვა ნაწილში, წარსულის გამოცდილება, რეალობაში არსებული ის პრობლემები, რომელ-

თა მოგვარებასაც ვგეგმავთ ტერიტორიული მოწყობის შეცვლით და ა.შ.

თანამედროვე კონსტიტუციური სამართალი სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის ფედერა-

ციულ და უნიტარულ ფორმებს იცნობს. აღსანიშნავია, რომ არც ერთი მათგანი არ არის იდეალური 

1ზ. რუხაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი, თბილისი, 1999, გვ. 26
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და ორივე  ფორმას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

ნაშრომში ავტორები ეცდებიან დეტალურად დაახასიათონ ფედერალიზმის, როგორც ტერიტო-

რიული მოწყობის ნიშნები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები, განიხილონ მსოფლიოში არსე-

ბული ფედერალური მოწყობის სხვადასხვა მოდელი და განსაზღვრონ საქართველოს ტერიტო-

რიული მოწყობის ხარვეზების  გადაწყვეტის გზები.

1.  ფედერალიზმის ცნება და ფუნქცია

ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის სამართლის ფილოსოფოსი შარლ ლუი მონტესკიე თავის კლასიკურ 

ნაშრომში „კანონთა გონი“ საუბრობს პატარა სახელმწიფოთა პრობლემებზე და მიიჩნევს, რომ  

მათი  დაცვისა  და  შენარჩუნების  საუკეთესო  საშუალება  ფედერირება  ანუ  გაერთიანებაა 

(republique  federative). 
2

ლიტერატურაში პოლიტიკური მეცნიერებების შესახებ ფედერალიზმი სახელმწიფოთა განვი-

თარების საშუალებად  და უნიტარიზმთან შედარებით უფრო პროგრესულ, დემოკრატიულ 
3

ფორმად მიიჩნევა,  რაც განპირობებულია იმით, რომ ფედრელიზმი სახელმწიფო ხელისუფლე-4

ბის დეცენტრალიზაციის მაღალი დონით ხასიათდება. 

დოქტრინულ წყაროებში ფედერალიზმის განმარტებისას, ხშირად, მისი ეტიმოლოგიური 

მნიშვნელობიდან ამოდიან. ფედერალიზმი ლათინური სიტყვისგან „fedus“ წარმოდგება და 

ქართულად „კავშირს“ ნიშნავს. სახელმწიფოს ფედერაციული ძალები, როგორც მათ ცნობილი 

ინგლისელი მოაზროვნე ჯონ ლოკი უწოდებს, გვთავაზობს წესებს, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ 

ხელმძღვანელი და სხვა დანარჩენი სუბიექტები ისე, რომ მიღწეულ იყოს შეთანხმება თავდაუსხ-

მელობასა და საერთო თავდაცვაზე.
5

სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნება „foedus“ პირველად  გერმანელმა იურისტმა იოჰან ალთუზი-

უსმა  გამოიყენა, რომელიც მოგვიანებით შეცვალა ცნებით „consociatio“.6 7

ფედერალიზმის ცნობილი მკვლევარის, დანიელ ელაზარის, მიხედვით, ფედერალიზმს აქვს ორი 

მნიშვნელობა. ვიწრო გაგებით ფედერალიზმი გულისხმობს ურთიერთდამოკიდებულებას 

ხელისუფლების სხვადასხვა დონეებს შორის, ხოლო ფართო გაგებით, ეს არის დეცენტრალიზა-

ციის საფუძველზე თვითმმართველობისა და ხელისუფლებაში კონსტიტუციური წილობრივი 

მონაწილეობის ერთობლიობა. 

უნიტარულისაგან განსხვავებით, ფედერაციული სახელმწიფო ისეთი საკავშირო სახელმწიფოა, 

რომელშიც გაერთიანებული არიან იურიდიულად დამოუკიდებელი, ერთიანი სამართლებრივი 

სტატუსის მქონე სახელმწიფო წარმონაქმნები, ე.წ. ფედერაციის სუბიექტები, რომელთა დამოუ-

კიდებლობა შეზღუდულია მხოლოდ ფედერაციის უფლებებით.8

ფედერალიზმი არის შიდასამართლებრივი ურთიერთობის ისეთი ფორმა, რომელიც თანამ-

შრომლობას, კომპრომისსა და შეთანხმებას ემყარება,  წინააღმდეგ შეთხვევაში საფრთხე ემუქ-9

2შ. ლ. მონტესკიე, კანონთა გონი, ფრანგულიდან თარგმნა დ. ლაბუჩიძემ, CIPDD, თბილისი, 1994, გვ. 156-163.
3John Law, How can we define federalism, 2014, p. E-90
4ზ. რუხაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი, თბილისი, გვ. 163
5Peter H. Aranson, fedrealism: the reasons of rules, CATO Journal;Spring/Summer90, Vol. 10 Issue 1, p18
6ა. ელერდაშვილი, უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბილისი, 2006

7Nitschke, P., Die föderale Theorie des Johannes Althusius, in: Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des frühen 

Föderalismus, Rechtstheorie, Beiheft 16. 1997, S. 241 ff
8გ. ხუბუა, ფედრალიზმი, როგორც ნორმატიული პრინციპები და პოლიტიკური წესრიგი, თბილისი, გვ. 154
9Гладун Е.Ф. Проблемы установления федерализма в Российской Федерации, Ст. 7-15
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რება სახელმწიფოს სტაბილურობას და აღნიშნული სახელმწიფო მუდმივი კონფლიქტური 

ზონებით ხასიათდება. ფედერალიზმი კი თავის თავში მოიცავს ფუნქციას, ჩაახშოს კონფლიქტი 

ცენტრსა და სუბიექტებს შორის.
10

ყოველივე ზემოაღნიშნული, რასაკვირველია, არ ამოწურავს ფედერალიზმის ცნებასა და ფუნქ-

ციას. საკითხი საკმაოდ ვრცელია და მრავლისმომცველი. წინამდებარე ნაშრომში ყურადღება 

გამახვილებულია ფედერალიზმის ასპექტებზე საქართველოსთან მიმართებით.

2.  ფედერაციული სახელმწიფოს ნიშნები და მათი შესაბამისობა საქართველოს ფედერალიზმთან  

იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს კონსტიტუციაში ჩაიწერება, რომ საქართველო არის ფედე-

რაციული სახელმწიფო, მივიღებთ ტერიტორიულ ერთეულებად დაყოფილ ქვეყანას, რადგანაც 

ფედერაცია წარმოადგენს ავტონომიური გაერთიანებების კავშირს უფრო დიდ, საერთო 

ფუნქციებისა და საერთო ორგანოების მქონე, დამოუკიდებლად მოქმედ ერთობასთან, რაც 

გამოიხატება ქვეყანაში აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების არსებობითა და 

მათი მჭიდრო კავშირით საქართველოსთან. აღიშნულ პირობებში სახეზე გვექნება განუყოფელი 

პლურალიზმი, ფედერაციულ სუბიექტებს შორის კი ურთიერთობა დამყარებული იქნება 

თანამშრომლობასა და კოორდინაციის პრინციპებზე. 

საქართველოს ფედერაციის სუბიექტები ფედერაციის პირობებში მონაწილეობას მიიღებენ 

საერთო-სახელმწიფო უფლებამოსილებათა განხორციელებაში. ისინი შედარებით ნაკლებად 

იქნებიან დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, როგორც უფლებამოსილებათა და 

განსაკუთრებით ფინანსების გამიჯვნის გზით, ისე დავის გადაწყვეტის განსაკუთრებული 

პროცედურის მეშვეობით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ფედერაციის სუბიექტთა პოლიტიკური ავტონომია გარკვეულ ჩარჩოს 

უნდა ერგებოდეს. საქართველოს ფედერალიზმის პირობებშიც ფედერაციის სუბიექტებს 

მკვეთრად განსაზღვრული პოლიტიკური ავტონომია ექნებათ. 

საქართველოსათვის ტერიტორიული მოწყობის საკითხის წინ წამოწევასთან ერთად უნდა 

შევეხოთ საკითხს ორპალატიანი პარლამენტის შემოღებასთან დაკავშირებით. საკითხი იმის 

შესახებ, არის თუ არა ქართული სახელმწიფო მზად ორპალატიანი (ბიკამერალური) პარლამენტის 

ამოქმედებისათვის, კომპლექსურია და სისტემური კვლევის საგანი უნდა იყოს. 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 მუხლის თანახმად, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 

შესაბამისი პირობების შექმნისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ფორმი-

რების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობაში იქნება ორი პალატა: რესპუბლიკის 

საბჭო და სენატი; რესპუბლიკის საბჭო (მოაზრებულია ქვედა პალატად) შედგება პროპორციული 

წესით არჩეული წევრებისაგან, ხოლო სენატი (ზედა პალატა) აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბ-

ლიკაში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და საქართველოს სხვა ტერიტორიულ ერთეულებში 

არჩეული წევრებისა და საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული 5 წევრისაგან კომპ-

ლექტდება.

საქართველოს პარლამენტის ორპალატიანი სისტემის არსებობის პირობებში უზრუნველყოფილი 

იქნება ტერიტორიული წარმომადგენლობა, რაც ხელს შეუწყობს რეგიონალიზმისა და ფედერა-

ციულობის პრინციპის რეალიზებას. ფედერაციული სუბიექტები ფედერალური ნების ჩამოყალი-

ბების პროცესში მონაწილეობენ ფედერალური პარლამენტის მეორე პალატის მეშვეობით. 

10გ. გორაძე, ფედერალიზმის პერსპექტივები ქართულ სინამდვილეში, თბილისი, 2009, გვ. 16
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ყველა ელემენტი, რაც დამახასიათებელია ფედერალიზმისათვის განმტკიცებული იქნება საქართ-

ველოს კონსტიტუციით, შესაბამისად, გართულებული იქნება მათი შეცვლის პროცედურა. 

საქართველოში იმოქმედებს პოტენციური კონფლიქტების გადაწყვეტის სამართლებრივი მექა-

ნიზმი ფედერალური დავის სასამართლო წესით გადაწყვეტის სახით.

3.  ფედერალიზმის პირობებში აფხაზეთის რეინტეგრაციის პრესპექტივები

ის, რომ საქართველო შეიძლება გახდეს ფედერაციული სახელმწიფო იმთავითვე დაკავშირე-

ბულია იმ პრობლემებთან, რაც დღეს მის წინაშე დგას. განსაკუთრებით გამოვყოფთ აფხაზეთის 

რეინტეგრაციის საკითხს.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფედერალიზმი არ არის საუკეთესო, მაგრამ დღევანდელი გადასა-

ხედიდან ის მართვის სისტემის ერთადერთ მოდელად გვესახება, რომელიც უზრუნველყოფს 

ქართველთა და აფხაზთა თანაცხოვრებას ერთიან სახელმწიფოში. ასეთ შემთხვევაში, აფხაზეთი 

ფედერალური ხელშეკრულების საფუძველზე, შევა საქართველოს შემადგენლობაში. ხელშეკრუ-

ლება კი გახდება საქართველოს კონსტიტუციის არსებითი ნაწილი. მხარეები შეთანხმდებიან, 

რომ კონსტიტუცია არ შეეხება ფედერალური კავშირიდან გასვლის საკითხს.

ფედერალიზმის პირობებში აფხაზეთს ექნება კონსტიტუციის დამდგენი ძალაუფლება, სახელმ-

წიფო სტრუქტურები აირჩევა აფხაზეთს მოსახლეობის მიერ. აფხაზეთი განიხილება როგორც 

ერთიანი ქართული სახელმწიფოს ნაწილი.

ქართული სახელმწიფო იქნება აფხაზთა კულტურული თვითმყოფადობის, ენის, ისტორიის, 

ეროვნული იდენტობის დაცვის გარანტი. საქართველო აღიარებს და დაიცავს ფედერალურ 

პრინციპს - „ერთიანობა მრავალფეროვნებაში“ და ხელს შეუწყობს აფხაზთა კულტურულ 

განვითარებას. თავის მხრივ, აფხაზეთის ხელისუფლება ვალდებულია დაიცვას აფხაზეთის 

მოსახლეობის ძირითადი უფლებები განურჩევლად ინდივიდის ეთნიკური კუთვნილებისა, 

სოციალური მდგომარეობისა და აღმსარებლობისა. 

ფედერალურ კავშირში აფხაზეთი თმობს რიგ კომპეტენციებს და გადასცემს მას ცენტრალურ 

ხელისუფლებას, ამასთანავე იღებს პასუხისმგებლობას საერთო-ქართული სახელმწიფოს მართ-

ვაზე საქართველოს პარლამენტის მეორე პალატაში. 

იმ შემთხვევაში, თუ დღის წესრიგში დადგა აფხაზეთის ტერიტორიული საზღვრების შეცვლა, 

საჭირო გახდება როგორც საქართველოს, ასევე აფხაზეთის პარლამენტის თანხმობა. საქართვე-

ლოს დედაქალაქში კი აფხაზეთს ეყოლება თავისი წარმომადგენლობა.

რუსეთის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით გახდა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის 

საფუძველი. ომმა და სისხლისღვრამ ქართველებსა და აფხაზებს შორის წარმოშვა გაუცხოება და 

რიგი პრობლემები, რომლებსაც, ცხადია, ფედერალური მოდელი ავტომატურად ვერ მოაგვარებს, 

მაგრამ ფედერალიზმის ერთ-ერთი პარადოქსი სწორედ ისაა, „რომ ჩვენ ერთმანეთს ვუახლოვ-

დებით ერთმანეთისაგან დაშორების გზით“. ქართულ - აფხაზური ურთიერთობების პრობლემა 

გადავა დიალოგის ფორმატში და წარიმართება ერთიანი პოლიტიკური სისტემის ფარგლებში.
11

4.  ბოდენის დოკუმენტი 

ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დამთავრებისა და აფხაზეთის რეგიონზე ქართული მხარის 

11გ. ხუბუა, საქართველოს ფედერალიზმის პერსპექტივები, Pro Et Contra, ფედერირებული საქართველო?
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მიერ ეფექტური კონტროლის დაკარგვის შემდეგ,  დაიწყო მრავალმხრივი მოლაპარაკებები 

შექმნილი ვითარების მშვიდობიანად მოგვარებისთვის. საქართველოს ხელისუფლების მიერ 

აქტიურად იყო გამოყენებული საერთაშორისო ტრიბუნაც, რის შედეგადაც შეიძლება ჩაითვალოს 

ე.წ „ბოდენის დოკუმენტი“.  აღნიშნული დოკუმენტი შესაძლოა ჩაითვალოს კონფლიქტის მონა-12

წილე მხარეთა შესაძლო კომპრომისულ ვარიანტად, რომელიც ეყრდნობა ფედერალიზმის ძირი-

თად პრინციპებს.

„ბოდენის დოკუმენტის“ ანალიზის შედეგად ვიღებთ მის ძირითად დებულებებს შემდეგი 

სახით:13

· საქართველო არის სუვერენული სახელმწიფო, რომლის შემადგენლობაში შედის სუვერე-

ნული წარმონაქმნი – აფხაზეთი;

· აფხაზეთს აქვს განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს სახელმწიფოში;

· თბილისსა და სოხუმს შორის ურთიერთობა რეგულირდება ფედერალური კონსტიტუცი-

ური შეთანხმებით, რომელიც არის საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ძალის მქონე 

და რომლის შეცვლა ან გაუქმება დასაშვებია მხოლოდ ორმხრივი შეთანხმებით;

· საქართველოსა და აფხაზეთის კონსტიტუციები უნდა შეიცვალოს კონსტიტუციური 

შეთანხმების შესაბამისად;

· თბილისსა და სოხუმს შორის ურთიერთობა ემყარება უფლებამოსილების გამიჯვნის 

პრინციპს;

· საქართველოსა და აფხაზეთის კონსტიტუციებით თანაბრად უნდა იყოს აღიარებული და 

დაცული ადამიანისა და ეროვნულ უმცირესობათა უფლებები, ხოლო აფხაზეთის კონსტი-

ტუცია უნდა შეიცავდეს გარანტიებს დევნილთა და ადგილნაცვალ პირთა საცხოვრებელ 

ადგილებში დაბრუნების უფლების დაცვის თაობაზე;

· საქართველოს სახელმწიფო და აფხაზეთი უნდა შეთანხმდნენ საქართველოს საკონსტიტუ-

ციო სასამართლოს დაკომპლექტების თაობაზე.

ზემოაღნიშნული დებულებების თანახმად, საქართველო არის სუვერენული სახელმწიფო და, 

შესაბამისად, საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა 

და საზღვრების ხელშეუხებლობა აღიარებული მსოფლიო თანამეგობრობებისა და საერთაშო-

რისო საზოგადოებების მიერ. ამავდროულად მის შემადგენლობაში შედის სუვერენული 

სტატუსის მქონე აფხაზეთი, რომელსაც აქვს სახელმწიფოს ხარისხი და ეს სახელმწიფოებრიობა არ 

არის წარმოშობილი საქართველოს სახელმწიფოს მხრიდან; მას საკუთარი, დამოუკიდებელი 

ლეგიტიმაციის წყარო აქვს, რაზეც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ აფხაზური ხელისუფლება 

ეფუძნება საკუთარი კონსტიტუციით განსაზღვრულ მთელ რიგ კომპლექსურ იურიდიული 

მნიშვნელობის წყაროებს; სწორედ აფხაზეთის მოსახლეობის მიერ ირჩევა და კომპლექტდება 

აფხაზური ხელისუფლება; სწორედ ეს აძლევს მას სახელმწიფოს ხარისხსა და სუვერენიტეტს, 

თუმცა, ბუნებრივია, ეს სუვერენიტეტი შეზღუდულია და ის საქართველოს სახელმწიფოს განუ-

ყოფელი ნაწილია.
14

ძალიან საინტერესოდ არის განსაზღვრული უფლებამოსილებების საკითხი, კერძოდ, აფხაზეთის 

ხელისუფლებას შესაძლებელია მიეცეს მისთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხების 

დამოუკიდებლად გადაწყვეტის უფლება, მაგალითად, ფედერალური გადასახადების დადგენის 

უფლება. ამ შემთხვევაში ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ექნება უფლება, რომ უხეშად ჩაერიოს 

ამ და მსგავსი ტიპის საკითხებში, მაგრამ აუცილებელია გადაწყვეტილებები იყოს ჰარმონიაში 

ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკასთან. ეს საკითხი მეტად ფაქიზ მოპყრობას საჭიროებს 

12საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის დიტერ ბოდენის მიერ გაეროს 

გენერალური მდივნის მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლების მონაწილეობით შემუშავებული დოკუმენტი“, 

„უფლებამოსილებათა გამიჯვნის ძირითადი პრინციპები თბილისსა და სოხუმს შორის“, 2001 წლის 20 ნოემბერი.
13გ. გორაძე, ფედერალიზმის პერსპექტივები საქართველოში, თბ., 2012, გვ. 158-159
14გ. გორაძე, ფედერალიზმის პერსპექტივები საქართველოში, თბ., 2012, გვ.166
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და, აუცილებელია, წინასწარ გაიწეროს აფხაზეთის ხელისუფლებისა და ცენტრალური ხელი-

სუფლებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილებანი და კონსტიტუციით ან კონსტიტუციური 

კანონით უზრუნველყოფილი იქნას ბერკეტები აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად.

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დებულება არის დევნილთა და ადგილნაცვალ პირთათვის 

გარანტიების მიცემა საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უფლების დაცვის შესახებ. ჯანსაღი 

და ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელია გარკვეულწილად აღდგეს 

ისტორიული მოცემულობა და აფხაზეთში მაცხოვრები პირები დაუბრუნდნენ მათ კერას, რაც, 

ერთი მხრივ, აფხაზეთის, როგორც ფედერალური სუბიექტის, ეკონომიკურ სიძლიერესა და 

ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას განაპირობებს, ხოლო, მეორე მხრივ, სიმყარეს შესძენს 

საქართველოს სახელმწიფოებრიობას.

ე.წ „ბოდენის დოკუმენტი“ თავისი არსით არ არის საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის 

პრობლემის გადამჭრელი საშუალება. ბუნებრივია, ის ცდილობს მოაწესრიგოს აფხაზეთის, 

როგორც კონფლიქტური რეგიონის საკითხი, თუმცა  არ შეიცავს მითითებებს ზოგადად, მთელი 

საქართველოს მოწყობის შესახებ; შესაბამისად, საჭიროა მისი დახვეწა და საერთაშორისო 

სამართალთან თანხვედრაში მოყვანა.

5.   საქართველოს ფედერალიზმის პოზიტიური ასპექტები

მართვის ფედერალური სისტემა საქართველოში ხელს შეუწყობს საქმიანი, ადგილობრივ მოთ-

ხოვნებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღებას. ფედერალური წესრიგის პირობებში 

მოქალაქეებს ექნებათ პოლიტიკურ პროცესში აქტიური მონაწილეობის მეტი შესაძლებლობა. 

ამავე დროს, ადგილობრივი პრობლემატიკა მათთვის უფრო ახლობელი და ნაცნობი იქნება, 

ვიდრე ცენტრალურ დონეზე გადასაწყვეტი საკითხები. 

ფედერალიზმისათვის დამახასიათებელია პოლიცენტრიზმი, რაც საშუალებას იძლევა პოლიტი-

კური პროცესები თანაბრად განვითარდეს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ფედერალიზმის 

პირობებში ამაღლდება საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის დონე, უპირველეს ყოვლისა 

კი, განვითარდება პოლიტიკური დიალოგის კულტურა. ქვეყანაში ჩამოყალიბებული პოლიტი-

კური ცენტრები, როგორც წესი, არ იქნებიან ერთიანი პოლიტიკური ძალა. განსხვავებული პოლი-

ტიკური იდეოლოგიისა და ორიენტაციის მქონე ძალები იძულებული არიან ურთიერთშორის 

წარმართონ კონსტრუქციული დიალოგი, პატივი სცენ ერთმანეთის აზრებსა და პოზიციებს. 

ფედერალური წესრიგის პირობებში უფრო ინტენსიური გახდება პარტიულ-პოლიტიკური 

კონკურენცია. 

ფედერაციული სახელმწიფო შეამცირებს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას 

მისი ვერტიკალური დანაწილების გზით (ძალაუფლების ჰორიზონტალური დანაწილების პარა-

ლელურად). შესაბამისად, ფედერალიზმი უზრუნველყოფს ინდივიდუალური თავისუფლების 

მაღალ ხარისხს სახელმწიფოში და ქმნის სისტემის სტაბილურობის დამატებით გარანტიებს.   
15

ფედერაციის პირობებში უკეთესად მოხდება სუბსიდიარობის პრინციპის რეალიზაცია, ამას-

თანავე, შეიქმნება კონფლიქტების მოწესრიგების დამატებითი შესაძლებლობა და ფედერაციის 

სუბიექტებს შორის მოხდება ჯანსაღი შეჯიბრების წაქეზება. 

15გ. ხუბუა, ფედრალიზმი, როგორც ნორმატიული პრინციპები და პოლიტიკური წესრიგი, თბილისი, გვ. 184
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დასკვნა

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ფედერალიზმის ცნება და ფუნქცია, საქართველოს შესაძლო 

ფედერირების პირობებში ფედერალიზმის სტრუქტურული ნიშნების შესაბამისობაში მოყვანა 

საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის პრინციპებთან, ფედერალიზმის ფარგლებში აფხა-

ზეთის რეინტეგრაციის შესაძლებლობა და ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღებული ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი _ ბოდენის დოკუმენტი.

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში მალევე დაიწყო ახალ კონსტიტუციაზე 

მუშაობა, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით კი ტერიტორიული მოწყობის საკითხი 

ღიად დარჩა. აღნიშნული პრობლემა გადაწყვეტას საჭიროებს, მაგრამ ამას წინ რიგი პოლიტიკური 

პროცესები უნდა უძღოდეს.

როგორც არაერთხელ აღინიშნა, ფედერალიზმს აქვს თავისი უარყოფითი მხარეები, მაგრამ  იმ 

პრობლემათა გათვალისწინებით, რომლებიც საქართველოს წინაშე დგას (განსაკუთრებით უნდა 

გამოიყოს რუსეთის მიერ დარღვეული ტერიტორიული მთლიანობა) ტერიტორიული მოწყობის 

ფორმებიდან საუკეთესოა. იგი იძლევა აფხაზეთის დაბრუნებისა და ძლიერი, ერთიანი ქართული 

სახელმწიფოს შექმნის შესაძლებლობას. ის მიმზიდველია აფხაზეთისთვის, როგორც რუსეთის 

ფედერაციაზე დამოკიდებული სუბიექტისთვის, რადგან არაღიარებულ აფხაზეთს რუსეთის 

ფედერაციის მფარველობის ქვეშ უფრო ნაკლები თავისუფლება აქვს, ვიდრე ქართული 

სახელმწიფოს ფედერაციულ მოდელში ექნება, აფხაზეთი შეძლებს სრულად გამოიყენოს  

ეკონომიკური პოტენციალი, რომელსაც ფლობს, ამასთანავე აღსანიშნავია პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მიღების თავისუფლება და აქტიური ჩართულობა სახელმწიფო მართვაში. 

აფხაზეთი, როგორც საქართველოს ნაწილი გახდება საერთაშორისო ურთიერთობების მონაწილე.
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სოფიკო ქურასბედიანი 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის   

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი  

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება როგორც ვალდებულების   ,    

შესრულებისა და სახელშეკრულებო სამართლიანობის უზრუნველყოფის მექანიზმი      

Adapting the contract to changed circumstances, as the performance of an obligation and contractual 

mechanism for ensuring fairness

Abstract

The aim of the civil law is to ensure the civil rights subjects of freedom and equality, contractual freedom 

and equality rise to contractual rights. But at the initial stage contractual freedom and equality is ensured. In 

the Georgian law “Adapting the contract's concept to changed circumstances is given in article 398 of Civil 

Law which is really problematic and there is not perfectly shown the requesting legal prerequisites in the 

adapting the contract to changed circumstances. Also, the legislative gap is that in changed circumstances 

the side's negotiation is not obligatory. To accomplish this, my aim in the conference paper is to review all 

the legal problems in article 398. This is analyzed in comparison to the legal framework on the example of 

Germany and the Anglo-American Laws. Also, international agreements and conventions will be reviewed, 

where the above-mentioned topic is covered by these regulations.

შესავალი

სამოქალაქო სამართლის მიზანია უზრუნველყოს სუბიექტთა თავისუფლება და თანასწორობა. 

სახელშეკრულებო თავისუფლება და თანასწორობა წარმოშობს სახელშეკრულებო სამართლია-

ნობას, თუმცა შესაძლოა შეიქმნას ვითარება, რომელიც უსამართლოდ აქცევს გარიგების შედეგს, 

იმის მიუხედავად, რომ საწყის ეტაპზე სახელშეკრულებო თავისუფლება და თანასწორობა 

უზრუნველყოფილია.

ვალდებულებითი სამართლის მოწესრიგების სფერო, მხარეთა ნების გამოვლენის საფუძველზე 

წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებთან ერთად, გარემოების უკონტროლო და 

მოულოდნელი შეცვლით გამოწვეული შედეგებიცაა. ხელშეკრულების საფუძვლად მიჩნეული 

გარემოებების ცვლილება სახეს უცვლის თავად ვალდებულებას და მხარეთა თავდაპირველი 

მიზნებისგან განკერძოებულად აყენებს. თუ გარემოების ცვლილება სცდება მხარეთა კონტროლის 

ფარგლებს და პირს არ შეიძლება დაეკისროს გარკვეული მოვლენის დადგომის რისკი, 

აუცილებელია საკანონმდებლო ნება ბატონობდეს სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად.

ქართულ სამართალში  შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების კონცეფცია 

მოცემულია სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლში, რომელშიც საკმაოდ პრობლემურია მასში 

სრულყოფილად არ არის ჩამოყალიბებული ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი 

მისადაგების მოთხოვნის სამართლებრივი წინაპირობები, გარდა ამისა, პრობლემური საკითხია 

გარიგების საფუძვლად მიჩნეული გარემოებების მოშლა. ასევე, საკანონმდებლო ხარვეზია ისიც, 

რომ შეცვლილი გარემოებების პირობებში ხელშეკრულების გადარჩენის მიზნით, მხარეთა  

მოლაპარაკება არ არის სავალდებულო ხასიათის. აღნიშნული პრობლემების გამო სასამართლო 

და მხარეები მოკლებული არიან შესაძლებლობას, სწორად გამოიყენონ მოცემული სამართ-

ლებრივი ინსტიტუტი, როგორც სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი გარიგების საფუძვლების 

რღვევისას.
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საკითხის აქტუალურობიდან და პრობლემურობიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია  

398-ე მუხლში არსებული ყველა საკანონმდებლო პრობლემა, რომელიც გერმანიისა და ანგლოამე-

რიკული სამართლის მაგალითზე შედარებითსამართლებრივ ჭრილშია გაანალიზებული. ასევე, 

განხილულია ის საერთაშორისო ხელშეკრულებები და კონვენციები, რომელიც აწესრიგებს 

შეცვლილ გარემოებებთან დაკავშირებულ საკითხებს.

1.  შეცვლილი გარემოებების სამართლებრივი პრობლემატიკა საქართველოში და პარალელები       

ანგლოამერიკულ და კონტინენტურსამართლებრივ დოქტრინებთან   

მსოფლიო გლობალიზაციისა და მზარდი უნიფიკაციის პირობებში, როდესაც სამართალი სულ 

უფრო ჰარმონიზაციისკენ მიისწრაფვის შეუძლებელია იურდიული ინსტიტუტების შესწავლა 

მხოლოდ შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის საფუძველზე. შესაბამისად, აუცილებელია 

ევროპული იდეალებისკენ სწრაფვა, მის სტანდარტებზე გადასვლა, სამართლის განვითარება და 

მისი ევროპეიზაცია კი ამ პროცესის ერთ-ერთ აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს.  აღნიშ-
1

ნული მეთოდი ეროვნული სამართლის სრულყოფას ეხმარება, რომელიც სხვადასხვა სამართ-

ლებრივ სისტემაში დამკვიდრებული სამართლის ანალოგი ინსტიტუტებისა და ცნებების ურთი-

ერთკავშირში შესწავლით მიიღწევა.  აქედან გამომდინარე, ნაშრომში შეცვლილ გარემოებებთან 
2

დაკავშირებული პრობლემატიკა ანგლო-ამერიკულ და კონტინენტურ დოქტრინებთან შედარე-

ბითსამართლებრივი ანალიზის ჭრილშია განხილული.

სახელშეკრულებო ურთიერთობებში შეცვლილი გარემოებების აღმოცენება თანამედროვე 

სამოქალაქო ბრუნვის თანმდევი რისკია, რომლის პირობებშიც ხელშეკრულების უზენაესობის 

პრინციპის შეუზღუდავი გამოყენება სახელშეკრულებო წონასწორობისა და სამართლიანობის 

ხელყოფას განაპირობებს, რის გამოც, ის წინააღმდეგობაშია სამოქალაქო ბრუნვისთვის 

დამახასიათებელ სიკეთეთა სამართლიანი გაცვლისა და კეთილსინდისიერების პრინციპთან. 

სახელშეკრულებო ურთიერთობის დროს  მხარეთა მიერ წინასწარ განსაზღვრული გარემოებები 

შეიძლება ისე შეიცვალოს, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ვალდებულების მბოჭავ 

ხასიათზე.  
3

თანამედროვე მსოფლიოს ყველა სამართლებრივ სისტემაში ვალდებულების შესრულება, 

მიუხედავად ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლისა, ვალდებულებითი სამართლის ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტია.  აღსანიშნავია, რომ შეცვლილი გარემოებებისადმი 4

ხელშეკრულების მისადაგება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასტაბილური სამოქალაქო 

ბრუნვის პირობებში, რაც დამახასიათებელია პოსტსაბჭოური ქვეყნებისთვის.  შესრულება, 
5

ვალდებულებითი ურთიერთობის საგანია. შეცვლილი გარემოებების მჭიდრო კავშირი ვალდე-

ბულების შესრულებასთან, როგორც ცენტრალური მნიშვნელობის ინსტიტუტთან, ამაღლებს 

საკითხის მეცნიერულ ღირებულებას და ზრდის მისი კვლევის ინტერესს. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი შეცვლილ გარემოებებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის 

რეგლამენტაციას არ ითვალისწინებს  შესრულების გართულების, ან ფორსმაჟორის სახელწო-

დებით, თუმცა ქართული კანონმდებლობით განმტკიცებული კონცეფციები არსებითად, 

ვალდებულების შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის უზოგადეს სამართლებრივ 

1დ. გეგენავა, წინათქმა კრებულში: ლადო ჭანტურიას 50, საიუბილეო გამოცემა, თბილისი, 2013, გვ. 5.
2 -ჩიტაშვილი ნ., ბრალის მნიშვნელობა სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის განსაზღვრისთვის, „სამართლის ჟურ

ნალი“, №1, თბილისი, 2009, გვ. 145.
3ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენგელია რ., ხეცურიანი ჯ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი , 

წიგნი  მე-3, ვალდებულებითი სამართალი, ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2001, გვ. 399.
4ზ. ძლიერიშვილი, ვალდებულების შესრულება, თბილისი, 2006, გვ. 12.
5ბ. ზოიძე, საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი საქართველოში, თბილისი, 2007, გვ. 22-33.
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პრინციპებს ეხმიანება.6

შეცვლილი გარემოებების პრობლემატიკას ეთმობა სსკ-ის 398-ე მუხლი, რომლის პირველი 

წინადადებით შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება განსაზღვრული 

სამართლებრივი წინაპირობების არსებობას უკავშირდება: 1) ხელშეკრულების საფუძვლად 

მიჩნეული გარემოებების; 2) არსებითი ცვლილების; 3) აღმოცენება ხელშეკრულების დადების 

შემდგომ; 4) გარემოებათა წინასწარ გათვალისწინების შეუძლებლობა - არაგანჭვრეტადობა; 

გაუთვალისწინებლობა, 5) გარემოებების არსებობა მოვალის კონტროლის სფეროს მიღმა, 

შესაბამისად, მოვალის არაბრალეულობა; 6) ვალდებულების შესრულების უკიდურესი 

დამძიმება; 7) მიზეზობრივი კავშირი – ხელშეკრულების შესრულების გართულება, როგორც 

შეცვლილი გარემოებების უშუალო შედეგი; 8) გარემოებათა წინასწარ გათვალისწინების 

შემთხვევაში: ა) მხარეთა მიერ ხელშეკრულების არდადება ან ბ) მის განსხვავებულ შინაარსზე 

შეთანხმება.7

უნიფიცირებულ სამართალში შესრულების გართულების გამოყენების აუცილებელ საფუძვლად 

განსაზღვრულია სსკ-ის მიერ პირდაპირ არაფორმულირებული სხვა წინაპირობები: ვალდებუ-

ლების შეუსრულებლობის რისკის გამორიცხვა მხარის პასუხისმგებლობის სფეროდან, შესაბა-

მისად, დაბრკოლების არსებობა მოვალის კონტროლის სფეროს მიღმა, დაბრკოლების თავიდან 

აცილების, დაძლევის ან მისი შედეგების აღმოფხვრის, შემცირების შეუძლებლობა, მხარეთა არა-

ბრალეულობა შეცვლილი გარემოებების დადგომისთანავე, კონტრაჰენტის მიმართ შეტყობინე-

ბის ვალდებულების დაცვა, მიზეზობრივი კავშირი შეცვლილ გარემოებებსა და ვალდებულების 

შესრულების დაბრკოლებას შორის. შესრულების გართულების ცალკეული წინაპირობების 

არსებობის დადასტურება გარკვეულწილად შესაძლებელია სსკ-ის 398-ე მუხლის ინტერპრეტა-

ციის გზით განხორციელდეს. კერძოდ, თუ გარემოებათა ცვლილება მხარისათვის არ არის 

ხელშეკრულების დადების ეტაპზე სავარაუდო, სახეზეა გაუთვალისწინებლობის წინაპირობა, 

რომელიც იმავდროულად გულისხმობს დაბრკოლების არაკონტროლირებად ხასიათს, მის 

გარდაუვალ ბუნებას, თუ კონტრაჰენტი არ ითვალისწინებდა და არც შეეძლო გაეთვალისწინებინა 

გარემოებათა ცვლილება, შესაბამისად, იგი მოკლებული იყო ამ დაბრკოლების თავიდან 

აცილების, დაძლევისა ან მისი უარყოფითი შედეგების აღმოფხვრის ობიექტურ შესაძლებლობას 

საჭირო წინდახედულობისა და გულისხმიერების გამოვლენის შემთხვევაშიც.
8

ამრიგად, ვალდებულების შესრულების უკიდურესი გართულებისა და შესრულების შეუძ-

ლებლობის კონცეფციების დეტალურ საკანონმდებლო მოწესრიგებას სსკ არ ახდენს. შესაბამი-

სად, ამ ინსტიტუტების სამართლებრივი წინაპირობებისა და თანმდევი შედეგების განსაზღვრა 

ისტორიული ტრადიციების მქონე ქართული და უცხოური სამართლებრივი სისტემების იური-

დიული დოქტრინის, ასევე, სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე უნდა განხორ-

ციელდეს. განსახილველი საკითხის არსებული მწირი მოწესრიგების ნაცვლად, შესრულების 

გართულებისა და შეუძლებლობის კონცეფციების სამართლებრივი მახასიათებლები დეტალუ-

რად უნდა მოწესრიგდეს და განისაზღვროს მათი გამოყენებისთვის აუცილებელი სამართლებ-

რივი ბუნება, აღნიშნული, კი, საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემებისა და ინსტიტუტების 

კვლევის საფუძველზე მიიღწევა.

შეცვლილი გარემოებებით განპირობებული შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის 

საბაზისო კონცეფციები მნიშვნელოვნად უახლოვდებიან ერთმანეთს დამფუძნებელი სამართ-

ლებრივი წინაპირობებით, მაგრამ განსხვავდებიან თანმდევი სამართლებრივი შედეგებით. 

6ნ. ჩიტაშვილი, შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება, როგორც ვალდებულების შესრულების 

გართულების სამართლებრივი შედეგი, ,,სამართლის ჟურნალი“, №1, თბილისი, 2001,  გვ. 239.
7ბ.  ზოიძე, 60 საიუბილეო კრებული, თბილისი, 2013, გვ. 315.
8ნ. ჩიტაშვილი, შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება, როგორც ვალდებულების შესრულების 

გართულების სამართლებრივი შედეგი, „სამართლის ჟურნალი“, №1, თბილისი, 2001, გვ. 106.
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ობიექტურად განხორციელებადი ვალდებულების შესრულების უკიდურესი გართულებისას, 

შეცვლილი გარემოებებისადმი თავდაპირველი შეთანხმების მისადაგების სამართლებრივი 

მექანიზმი განიხილება ხელშეკრულების გადარჩენის საშუალებად, ხოლო ფორსმაჟორი შესრუ-

ლების ვალდებულებისგან და პასუხისმგებლობისგან უპირობო გათავისუფლების საფუძველია.

სსკ-ის 398-ე მუხლში ფორმულირებული სამართლებრივი წინაპირობების უმრავლესობა არა 

მხოლოდ შესრულების გართულების, არამედ შესრულების არაბრალეული შეუძლებლობის 

სამართლებრივ მახასიათებლებად შეიძლება იქნეს განხილული. შესაბამისად, პასუხისმგებ-

ლობისგან გათავისუფლების სისტემის სრულყოფილი ფორმულირებისთვის აუცილებელია 

დეტალურად ჩამოყალიბდეს ვალდებულების შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის 

კლასიკური კონცეფციების დაფუძნების განზოგადებული სამართლებრივი წინაპირობები, 

მათთვის ნიშანდობლივი სამართლებრივი მახასიათებლებით, აღნიშნული კონსტრუქციების 

მოქმედების ფარგლებით. ამგვარად, უნდა გაიმიჯნოს შესრულების ვალდებულებისგან 

გათავისუფლებისა და ხელშეკრულების ადაპტაციის საზღვრები.

ანგლოამერიკული სამართალი არ იცნობს ტერმინებს ,,ფორსმაჟორი" და ,,შესრულების გართუ-

ლება“  შეცვლილი გარემოებების პრობლემატიკასთან დაკავშირებით მოქმედებს ხელშეკრუ-
9

ლების მიზნის ამაოებისა და კომერციული განუხორციელებლობის დოქტრინები.10

ანგლოამერიკულ სამართალში ეტაპობრივად განხორციელდა მკაცრი პასუხისმგებლობის 

კომბინირება ბრალეული პასუხისმგებლობის პრინციპთან და ამ გზით ის დაუახლოვდა კონტი-

ნენტური სამართლის იურდიული აზროვნების სისტემას. შესაბამისად, ხელშეკრულების მიზნის 

ამაოებისა და კომერციული პასუხისმგებლობის დოქტრინების საკანონმდებლო იმპლემენტა-

ციით დააზუსტა და დააკონკრეტა შეთანხმების მბოჭავი ძალის მოქმედების ფარგლები.

კონტინენტური სამართლის სისტემა ბრალეული პასუხისმგებლობის მიმდევარია, განსხვავებით 

ანგლოამერიკულისგან, სადაც მკაცრი პასუხისმგებლობის პრინციპი არსებობს, რომელიც 

იზღუდება 1. ფორსმაჟორული დათქმებითა და 2. ხელშეკრულების ამაოების დოქტრინით.

გერმანიაში შეცვლილი გარემოებების საკანონმდებლო რეგლამენტაცია მოხდა პირველი 

მსოფლიო ომის შემდეგ ორტმანის  გარიგების საფუძვლის თეორიის მიხედვით. შეცვლილი 

გარემოებების გამო ხელშეკრულება წყვეტს მოქმედებას, თუ არ გამართლდა მხარეთა მოლოდინი, 

წარმოდგენები და ვარაუდები, რომლებსაც ისინი მიზნად ისახავდნენ ხელშეკრულების დადების 

მომენტში, ამ დოქტრინის მიზანია, მოაწესრიგოს სახელშეკრულებო ურთიერთობები  შეცვლილი 

გარემოებების დროს.11

2.  სად გადის ზღვარი სახელშეკრულებო თავისუფლებასა და სახელშეკრულებო სამართლია-       

ნობას შორის ე მუხლთან მიმართებით  398-   

სახელშეკრულებო თავისუფლება აუცილებლობაა, თუმცა მისი რეალიზაციის მასშტაბი ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში განსხვავებულია და ზოგჯერ სახელშეკრულებო წონასწორობის 

პრობლემასაც უკავშირდება. სახელშეკრულებო წონასწორობა არის თანასწორობის პრაქტიკული 

გამოვლინება, იგი მხარეებს შორის უფლება-მოვალეობების სამართლიან გადანაწილებაზე 

მიუთითებს, როცა არსებობს სახელშეკრულებო თანასწორობა, სახელშეკრულებო წონასწორობაც 

მყარდება, ხოლო, როგორც კი ირღვევა უფლება-მოვალეობების ეკვივალენტურობა სახელშეკ-

9 -ნ. ჩიტაშვილი, ბრალის მნიშვნელობა სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის განსაზღვრისთვის, „სამართლის ჟურ

ნალი“, №1, თბილისი, 2009, გვ. 159.
10 -ნ. ჩიტაშვილი, შეცვლილ გარემოებათა პირობებში სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი საფუძვ

ლებისა და თანმდევი სამართლებრივი შედეგების ანალიზი, „სამართლის ჟურნალი“, №2, თბილისი, 2014, გვ. 153.
11 -ა.იოსელიანი, კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში, შედარებითსამართლებრივი გამო

კვლევა, ჟურნ. „ქართული სამართლის მიმოხილვა“, სპეციალური გამოცემა, 2007, გვ. 62.

-153-



რულებო წონასწორობასაც საფრთხე ემუქრება.12

თანამედროვე ევროპული კერძო სამართალი სახელშეკრულებო თავისუფლების უარყოფითი 

შედეგების ნეიტრალიზაციას სახელშეკრულებო სამართლიანობით ახერხებს. 

კონტრაჰენტებმა სახელშეკრულებო სამართლიანობის მიღწევის მიზნით პატივი უნდა სცენ ორი-

ვე მხარის ინტერესს, მათ უნდა გამოიჩინონ გულისხმიერება და სახელშეკრულებო ურთიერთობა 

კეთილსინდისიერებაზე დააფუძნონ.  კეთილსინდისიერების პრინციპი დიდწილად დაკავში-
13

რებულია მორალურ სტანდარტებთან, იგი თავად არის მორალური სტანდარტი, ეთიკურ-

სამართლებრივი პრინციპი.  შეუძლებელია ხელშეკრულების ინსტიტუტი თანამედროვე სამო-14

ქალაქო სამართალში თავისუფლებისა და სამართლიანობის ცნებებისგან იზოლირებულად იქნას 

განხილული,  თუმცა არსებობს სოციალური ხასიათის პრობლემა – სახელშეკრულებო უსამართ-15

ლობა, რომელიც კონკრეტული ხელშეკრულების დროს სპეციფიკურად ვლინდება.16

დროს შეუძლია დაარღვიოს ხელშეკრულების თავდაპირველი წონასწორობა.  შეცვლილ 17

გარემოებებთან ხელშეკრულების მისადაგება სწორედ დროის მსვლელობით დარღვეული 

სახელშეკრულებო წონასწორობის აღდგენის სსკ-ით განმტკიცებული საშუალებაა, იგი მაშინ 

უნდა იქნეს გამოყენებული, როცა შესრულების მოთხოვნა, შეცვლილი გარემოებების გამო 

ეწინააღმდეგება სამოქალაქო ბრუნვისთვის დამახასიათებელ სიკეთეთა სამართლიანი გაცვლისა 

და კეთილსინდისიერების მოთხოვნებს.  ვალდებულების შესრულება სამოქალაქო კანონ-
18

მდებლობის უმთავრესი ამოცანაა, მაგრამ, ისევე, როგორც კანონით დაცული ყველა დანარჩენი 

სიკეთე, არც ეს პრინციპია აბსოლუტური ხასიათის, სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, მხარე არ 

შეიძლება იყოს ყოველგვარი რისკის მატარებელი, რადგან ხელშეკრულება არ წარმოადგენს 

მხოლოდ მხარეთა ინტერესების ურთიერთგადაკვეთის „წერტილს“ იგი გარკვეულწილად 

განხილულ უნდა იქნეს, როგორც ,,საერთო პროექტი“, რომელშიც თითოეული მხარე ვალდებუ-

ლია ითანამშრომლოს. ხელშეკრულების დადების შემდეგ იმ პირობათა შეცვლა, რომლებიც 

თავის დროზე  მისი დადების საფუძველს წარმოადგენდნენ, ბუნებრივად იწვევს მხარეთა უფლე-

ბებისა და პასუხისმგებლობის ფარგლების გადახედვას.19

სსკ-ის 398-ე მუხლით ხელშეკრულება წარმოჩნდება, როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც 

გარემოებათა შესაბამისად შეიძლება საჭიროებდეს სახეცვლილებას,  ხელშეკრულების მისა-
20

დაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი არის ზღვარი, სახელშეკრულებო თავისუფლებასა და 

სახელშეკრულებო სამართლიანობას შორის.

12თ. ჩაჩანიძე, სახელშეკრულებო თავისუფლება და სახელშეკრულებო სამართლიანობა თანამედროვე სახელშეკრუ-

ლებო სამართალში, ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი,“ №3, (26)10,  გვ. 22.
13იქვე: 
14დ. კერესელიძე, კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბილისი, 2009, 92.
15ლ. ჭანტურია , ევროპული კერძო სამართლის რეცეფცია საქართველოში, ჟურნ., ,,ადამიანი და კონსტიტუცია“, №4, 

2005, გვ. 187.
16ი. შენგელია, სახელშეკრულებო თავისუფლება, როგორც სამოქალაქო სამართლის პრინციპი, არსი და მნიშვნელობა, 

ჟურნ., ,,მართლმსაჯულება და კანონი,“ №4 (23)09, გვ. 31.
17თ. ზარანდია, სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების ვადები,  თბილისი, 2005,  გვ. 97.
18ბ. ზოიძე, ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

კომენტარი, წიგნი მე-3, თბილისი, 2001, გვ. 400.
19ი. შენგელია, სახელშეკრულებო თავისუფლება, როგორც სამოქალაქო სამართლის პრინციპი, არსი და მნიშვნელობა, 

ჟურნ., ,,მართლმსაჯულება და კანონი,“ №4 (23)09, გვ. 13.
20ბ. ზოიძე, ევროპული კერძო სამართლის რეცეფცია საქართველოში, თბილისი, 2005, გვ. 288.
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3.  შეცვლილი გარემოებების პირობებში მხარეთა მოლაპარაკების სავალდებულოობა ქართულ       

სამართალში შედარებით სამართლებრივი ანალიზი ანგლოამერიკულ ფრანგულ იტალიურ (     ,  

და გერმანულ სამართალთან  )

სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლი გარიგების საფუძვლების დარღვევით გამოწვეული 

შედეგების თავიდან აცილების მიზნით, განსაზღვრავს კონტრაჰენტთა ხელახალი შეთანხმების 

შესაძლებლობას.  აღნიშნული მუხლი ეწინააღმდეგება ხელშეკრულების მისადაგების 21

მოთხოვნისა და მოლაპარაკების სავალდებულოობის პრინციპს, ინმდენად, რამდენადაც 

ითვალისწინებს შემთხვევებს, როდესაც შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების 

მისადაგების ნაცვლად, შესაძლებელია პირდაპირ მოთხოვნილ იქნეს ხელშეკრულებიდან 

გასვლა. შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების ადაპტაცია მხარეთა შეთანხმების 

აღსრულებისა და მათი ინტერესების რეალიზების მექანიზმია, ამიტომაც უამრავ სამართლებრივ 

სისტემაში ერთმნიშვნელოვნად აღიარებულია მხარეთა მოლაპარაკების სავალდებულოობა  

ხელშეკრულების ადაპტაციის მიზნით. არსი, სწორედ ისაა, რომ, უპირველესად, სავალდებულო 

წესით უნდა მოხდეს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მცდელობა 

და მხოლოდ აღნიშნულის უშედეგოდ დასრულების შემდგომაა შესაძლებელი ამოქმედებულ 

იქნეს ხელშეკრულებიდან გასვლის მოთხოვნა. 

სსკ არ განამტკიცებს ხელშეკრულების ადაპტაციის მიზნით მოლაპარაკების სავალდებულოობის 

პრინციპს. სსკ-ის 398-ე მუხლის ბოლო წინადადებისა და  მე-3 ნაწილის თანახმად, თუ მხარე არ 

მოითხოვს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგებას, მოვალე გათავისუფ-

ლდება სახელშეკრულებო ბოჭვისგან და მიენიჭება ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლება. 

დაუშვებელია არსებობდეს მოლაპარაკების წარმოების ვალდებულების უგულებელყოფის 

უფლება. შესაბამისად, საკანონმდებლო დებულებას (შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს 

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება) უნდა მიენიჭოს იმპერატიული 

მნიშვნელობა და შესაძლებლობა უნდა განისაზღვროს ვალდებულების სახით. არსი სწორედ ისაა, 

რომ, უპირველესად, სავალდებულო წესით უნდა განხორციელდეს შეცვლილი გარემოებე-

ბისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მცდელობა მხარეთა მიერ და მხოლოდ აღნიშნულის 

უშედეგოდ დასრულების შემდგომ შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების შეწყვეტა 

მისგან გასვლის უფლების გამოყენებით. შესაბამისად,  სსკ-ის 398-ე მუხლი უნდა ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი ფორმულირებით: ,,თუ ის გარემოებები, რომლებიც ხელშეკრულების დადების 

საფუძველი გახდა, ხელშეკრულების დადების შემდეგ აშკარად შეიცვალა და მხარეები არ 

დადებდნენ ამ ხელშეკრულებას ან დადებდნენ სხვა შინაარსით, ეს ცვლილებები რომ 

გაეთვალისწინებინათ, ასევე, თუ ცალკეულ გარემოებათა და სამართლიანობის პრინციპის 

გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკ-

რულების მკაცრად დაცვა, მაშინ აღმოცენდება შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების 

მისადაგების მოთხოვნა.22

საკანონმდებლო ცვლილებას საჭიროებს აგრეთვე სსკ-ის 398-ე მუხლის მესამე ნაწილი, რომლის 

მიხედვითაც, „თუკი შეუძლებელია ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, 

ან მეორე მხარე ამას არ ეთანხმება, მაშინ იმ მხარეს, ვისი ინტერესიც დაირღვა, შეუძლია უარი 

თქვას ხელშეკრულებაზე.“

აღნიშნული საკანონმდებლო დებულება ეწინააღმდეგება ხელშეკრულების მისადაგების 

პრინციპს, ეს ნორმა უგულებელყოფს სასამართლოს როლს შეცვლილი გარემოებებისადმი 

ხელშეკრულების მისადაგების პროცესში, რამდენადაც ხელშეკრულებიდან დაუყონებლივ 

21 -დ. ტაბატაძე, ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, ქართული ბიზნეს სამართლის მიმო

ხილვა, მე-2 გამოცემა, 2013, გვ. 32.
22ნ. ჩიტაშვილი, შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება, როგორც ვალდებულების შესრულების 

გართულების სამართლებრივი შედეგი, „სამართლის ჟურნალი“, №1, თბილისი, 2014, გვ. 241.
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გასვლის უფლებას უკავშირებს ერთ-ერთი მხარის ნებას, მოლაპარაკების პროცესის გაუვლელად 

და მოლაპარაკების შემდგომ ეტაპად სასამართლოსადმი ადაპტაციის მოთხოვნის უფლების 

წარდგენას არ განიხილავს, არადა შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების 

ინსტიტუტი პრეცედენტული სამართლის პირმშოა, რომელიც სასამართლო წიაღში აღმოცენდა 

და შემდგომ ჰპოვა საკანონმდებლო რეგლამენტაცია.23

ხელშეკრულების ადაპტაციის შესაძლებლობაზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება უნდა 

მიენდოს სასამართლოს და შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების შესა-

ძლებლობისა და გონივრულობის შეფასება უნდა განისაზღვროს სასამართლოს ექსკლუზიურ 

უფლებამოსილებად.

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების ადაპტაცია ხელშეკრულების შეწყვეტასა ან მის 

მკაცრად აღსრულებასთან შედარებით მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს მხარეთა ინტერესების 

განხორციელებას.  შეცვლილი გარემოებების პირობებში შესრულების ვალდებულება მოვა-
24

ლისთვის უკიდურესად მძიმეა შესასრულებლად, მაგრამ ეს სირთულე არ არის კრედიტორის 

შესრულების ინტერესთან მნიშვნელოვნად არაპროპორციული. კრედიტორის შესრულების 

ინტერესსა და მოვალის შესრულების სირთულეს შორის შეუსაბამობა არ არსებობს, რამდენადაც 

რთულია ვალდებულების შესრულება მოვალისთვის, იმდენად მნიშვნელოვანია ამგვარი 

შესრულების მიღება კრედიტორისათვის. ამ პირობებში ხელშეკრულების მისადაგება ყოველ-

თვის მოვალის, როგორც დაზარალებული მხარის, ინტერესებს ეხმიანება, რომლისთვისაც 

თავდაპირველი პირობებით შესრულება მძიმე შედეგებს უკავშირდება. კრედიტორისათვის 

უმჯობესია ხელშეკრულების უცვლელი პირობების შესრულება, რომელიც მნიშვნელოვნად 

ზრდის მისთვის სახელშეკრულებო ინტერესს, ხელშეკრულების ფასსა და სარგებლიანობას. 

თუმცა, კრედიტორისათვის შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების შესაბამისობაში 

მოყვანა არ იქნება მძიმე ეკონომიკური შედეგის მომტანი, რამდენადაც მისადაგების დროს 

სახელშეკრულებო პირობების მოდიფიცირებისას სასამართლო მაქსიმალურად ხელმძღვანე-

ლობს კეთილსინდისიერებისა და სამართლიანობის პრინციპით.
25

მოლაპარაკების სავალდებულოობის პრინციპი კონტინენტური სამართლის სისტემის არსობ-

რივი მახასიათებელია, რამეთუ იგი განსაკუთრებით ორიენტირებულია სახელშეკრულებო 

ურთიერთობის დაცვასა და ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფაზე. უნიფიცირებულ 

კერძო სამართალში შეცვლილი გარემოებების გავლენით შესრულების უკიდურესი დამძიმების 

შემდგომ დაზარალებულ მხარეს წარმოეშობა სახელშეკრულებო მოლაპარაკებაში ჩართვის 

მოთხოვნა კონტრაჰენტის მიმართ.  ევროპული პრინციპებისა და უნიდრუას სახელშეკრულებო 26

პრინციპების ძალით მხარეთა სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების წინაპირობად დადგენი-

ლია სახელშეკრულებო მოლაპარაკების წარმატებულობა, რაც იმავდროულად გულისხმობს, რომ 

მხარეთა ურთიერთმოლაპარაკება კონტრაჰენტთა კანონით მინიჭებული ვალდებულებაა. უნიდ-

რუას სახელშეკრულებო 6.2.3-ე მუხლი ანიჭებს მხარეეს მოლაპარაკებაში კონტრაჰენტის  

მოწვევის უფლებას, რასაც, ბუნებრივია, შეესატყვისება ხელშემკვრელი მხარის სანაცვლო ვალ-

დებულება, მრავალ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებაშიც აღნიშნულია მოლაპარაკებაში ჩართვის 

ვალდებულება. 

კეთილსინდისიერების პრინციპი არის სახელშეკრულებო მოლაპარაკებაში კონტრაჰენტის 

ჩართვის მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი ფსკ-ში.

23ნ. ჩიტაშვილი, შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო მეორად 

მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი, თბილისი, 2014, გვ. 260.
24იქვე: გვ. 240.
25იქვე: გვ. 261.
26
იქვე: გვ. 158-159.
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გსკ-ის 313-ე პარაგრაფი პირდაპირ არ მიუთითებს მოლაპარაკებაში ჩართვის ვალდებულებაზე, 

თუმცა დავის გადაწყვეტისას შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების ადაპტაციის 

უპირატესობა მის შეწყვეტასთან შედარებით მოლაპარაკების ეტაპის სავალდებულოობაზე 

მეტყველებს. გერმანულ სასამართლო პრაქტიკაში კი აღიარებულია, რომ მხარეს ენიჭება 

შეტყობინების გაგზავნისა სახელშეკრულებო მოლაპარაკების მოთხოვნის უფლება. თვით 

გერმანული ვალდებულებითი სამართლის რეფორმამდეც გერმანული სასამართლო პრაქტიკა 

ხელშეკრულების საფუძვლის რღვევისას მხარეთა უპირველეს ვალდებულებად აღიარებდა 

კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე ურთიერთმოლაპარაკების სავალდებულოობას 

ხელშეკრულების ადაპტაციის მიზნით. 

ამერიკულ სამართლებრივ დოქტრინაში კეთილსინდისიერების პრინციპი არის მიჩნეული, 

როგორც კონტრაჰენტზე მოლაპარაკებაში ჩართვის ვალდებულების დაკისრების საფუძველი, 

როდესაც შეცვლილი გარემოებების გავლენით მეორე მხარის მიერ უკიდურესად რთულდება 

ვალდებულების აღსრულება. კერძო აესკ-ის 1-304 პარაგრაფის თანახმად, ნებისმიერი ხელშეკ-

რულება და მოვალეობა, მისი განხორციელებისა და აღსრულების პროცესში ითვალისწინებს 

კეთილსინდისიერების ვალდებულების დაცვას. 

იტალიური დოქტრინის თანახმად, როდესაც ხელშეკრულების შესრულების პირობები აღარ 

შეესაბამება იმ ეკონომიკურ ლოგიკას, რომელიც ხელშეკრულების დადების ეტაპზე არსებობდა, 

მაშინ დაზარალებულ მხარეს აქვს უფლება მოითხოვოს მოლაპარაკების დაწყება სახელშეკრუ-

ლებო წონასწორობის აღდგენის მიზნით.

დასკვნა

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების სამართლებრივი წინაპირობები 

სრულად არ არის რეგლამენტირებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. გამიჯნული არაა 

ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების წინაპირობები, რომლებსაც სხვადასხვა სამართ-

ლებრივი შედეგი მოსდევს. პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სისტემის სრულყოფილი 

ფორმირებისათვის აუცილებელია ქართულ სამართალში დეტალურად ჩამოყალიბდეს 

ვალდებულების შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის კლასიკური კონცეფციების 

დაფუძნების განზოგადებული სამართლებრივი წინაპირობები, მათთვის ნიშანდობლივი 

ძირითადი სამართლებრივი მახასიათებლების დადგენითა და სინთეზირებით აუცილებელია 

დაზუსტდეს აღნიშნული კონსტრუქციების მოქმედების ფარგლები, შესაბამისად, გაიმიჯნოს შეს-

რულების ვალდებულებისგან გათავისუფლებისა და ხელშეკრულების ადაპტაციის საზღვრები. 

აღნიშნულის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება შესრულებისა და ფორსმაჟორის ზოგადსახელ-

შეკრულებო პრინციპებად, ტერმინოლოგიური და არსობრივი სახით დამკვიდრება ქართულ 

სამართალში და მათი დაახლოება ეროვნული განსხვავებულობისაგან თავისუფალ უნიფიცი-

რებულ სამართალთან. შესრულების გართულების შემთხვევაში შესაძლებელი ხდება ხელშეკრუ-

ლების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, ხოლო ფორსმაჟორის დროს,  ხელშეკრულების 

შეწყვეტა ხდება, სახელშეკრულებო სამართლიანობისა და თანასწორუფლებიანობის პრინციპის 

დაცვის შესაძლებლობა ის დემარკაციული ხაზია, რომელიც შესრულების გართულებისა და 

შეუძლებლობის საზღვრებს მიჯნავს, ერთი მხრივ, ხელშეკრულების ადაპტაციისა და, მეორე 

მხრივ, შესრულების ვალდებულებისგან სრული გათავისუფლების სახით. ამდენად, აღნიშნული 

ნორმის განმარტება და განვითარება სასამართლოს მიერ სწორი ინტერპრეტირების მეშვეობით 

უნდა მოხდეს, თუმცა სასამართლო შეზღუდულია პროცესუალური ნორმებით და სასამართლო 

პრაქტიკის განვითარებას მხარეების მიერ სწორად წარმართული პროცესი, მატერიალური 

მოთხოვნების დასაბუთებულობა, განაპირობებს. 398–ე მუხლი ავლენს გარკვეულ ხარვეზებს. 

კერძოდ, ხელშეკრულების მხარეს აძლევს უფლებას, დაუსაბუთებლად განაცხადოს უარი 
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ხელშეკრულების მისადაგებაზე და ამით იზღუდება სასამართლოსთვის მიმართვის გზით 

ხელშეკრულების მისადაგების განხორციელება (ხელშეკრულების მოდიფიცირების მოთხოვნის 

უფლება). გარდა აღნიშნულისა, საკანონმდებლო ხარვეზს წარმოადგენს დათქმა, რომლის 

თანახმადაც, „ხელშეკრულების მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკრულების 

მკაცრად დაცვა.“ აგრეთვე, პრობლემურია, განხილული გადაწყვეტილებები, რომლებიც დეტა-

ლურად განმარტავს 398–ე მუხლის წინაპირობებს, გააჩნია პრეცედენტული მნიშვნელობა და 

მასში გარკვეული უზუსტობებია სამართლებრივი წინაპირობების თვალსაზრისით. სასამართ-

ლომ გონივრული და სამართლიანი განმარტება გააკეთა „ხელშეკრულების მკაცრად დაცვასთან 

დაკავშირებით“ და იგი ორმხრივი რესტიტუციის საფუძველზე წარმოშობილი ვალდებულებების 

შესრულებას დაუკავშირა. აღნიშნული განმარტებით შესაძლებელია სამართლიანი შედეგის 

მიღწევა, თუმცა იგი ეწინააღმდეგება ნორმას, როგორც სიტყვასიტყვითი, ისე ლოგიკური 

განმარტების მიხედვით.

სსკ-ის 398-ე მუხლით განმტკიცებული ნორმა შესაძლებელია დაზუსტდეს შემდეგი ფორმუ-

ლირებით: თუ ის გარემოებები, რომლებიც ხელშეკრულების დადების საფუძველი გახდა, 

ხელშეკრულების დადების შემდეგ აშკარად შეიცვალა და მხარეები არ დადებდნენ ამ 

ხელშეკრულებას ან დადებდნენ სხვა შინაარსით, ეს ცვლილებები რომ გაეთვალისწინებინათ, 

ასევე, თუ ცალკეულ გარემოებათა და სამართლიანობის პრინციპის გათვალისწინებით ხელშეკ-

რულების მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკრულების მკაცრად დაცვა, მაშინ 

აღმოცენდება შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მოთხოვნა. 

სახელშეკრულებო მოლაპარაკების ვალდებულების საკანონმდებლო დონეზე რეგლამენტაცია 

მნიშვნელოვნად წაახალისებს დავების მშვიდობიანი გადაწყვეტის ფორმების გამოყენებას 

სასამართლო პროცესებთან შედარებით. ხელშეკრულების შეწყვეტის საპირისპიროდ მხოლოდ 

მოლაპარაკების წარმოების გზით შეძლებენ მხარეები იყვნენ მოქნილნი, ხელი შეუწყონ 

ურთიერთობის ფორმირებასა და ჰქონდეთ კოორდინაცია კეთილსინდისიერების პრინციპის 

დაცვით დავის გადაწყვეტის პროცესში, რათა მიღწეულ იქნეს სახელშეკრულებო ურთიერთობის 

მიზანი –  ვალდებულების შესრულება.
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მარიამ ტოტიკაშვილი
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი

შრომის ინსპექციის როლი საქართველოში

Labour Inspection in Georgia

Abstract

Effectively regulated labour market stands as one of the main priorities for any country, as it tightly engages 

social and ergonomic progress. Despite the fact that in 2013 the Code of Labour was amended, employees 

are not able to use it properly, as there is an evident lack of enforcement of these regulations, moreover, in 

number of cases they are violated by employers and no one carries out an effective supervision. In this 

regard, the most problematic issues are linked to overtime payment, overtime work, employment contracts, 

the right to leave, as well as working in health-threatening conditions. Georgian legislative system includes 

regulations regarding labour relations and the upper mentioned troublesome parts of the Labour market is 

regulated by law, thus, for the enforcement of the labour regulations, the legislation provides employees 

with the responsible supervisory body represented by a Labour Inspector . It is the Government's direct 

obligation to monitor labour market and provide its citizens with the effective protection of their labour 

rights. According to the statistics, the violation of employees' rights is alarmingly increasing. Taking the 

tendency and the importance of labour-related issues into consideration, as a researcher in this field, I 

would like to analyze the following aspects: the importance of the Labour Inspection in Georgia, the rights 

and duties of this institution as well as the specific measurements and resources of Labour Inspector for the 

sufficient inspection of labour market, how to provide proper control of labour-related relations, what 

legislative changes should be done in order to increase the effectiveness of Labour Inspection. Furthermore, 

in my research work, I would also include the analyses of current ineffective monitoring system of the 

Labour Market, review Recommendations of various international organisations, such as - International 

Labour Organization, the Employers' Association and more. Additionally, I would concentrate my research 

work on how to increase the process of Georgian Labour regulations compliance with XXX attachment of 

EU Association Agreement.

შესავალი

საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლი განამტკიცებს შრომის უფლებას. შრომის უფლება 

სოციალურ უფლებას განეკუთვნება, რომლის დაცვასაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს. ეს 

უფლება ნაკლებად ექვემდებარება სასამართლო წესით დაცვას. სახელმწიფოს აკისრია, როგორც 

ნეგატიური ვალდებულება, არ დაარღვიოს თავის მოქალაქეთა უფლებები, ასევე, პოზიტიური 

ვალდებულება, უზრუნველყოს ამ უფლებების ეფექტური დაცვა. მან უნდა  შექმნას შესაბამისი 

მექანიზმები, რათა კონსტიტუციით განმტკიცებული ადამიანის უფლებები მაქსიმალურად იყოს 

დაცული. საქართველოში შრომის უფლებას  აწესრიგებს: საქართველოს კონსტიტუცია, შრომის 

კოდექსი და საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები. 

შრომითი ურთიერთობის ეფექტიანი მოწესრიგება ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთ 

უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს, რადგან მასზეა დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკური  და 

სოციალური პროგრესი. იმისთვის, რომ დაცული იყოს ყველა ადამიანის შრომის უფლება და 

შესაძლებლობა ჰქონდეთ, შრომის კოდექსის ნორმებიდან გამომდინარე მათთვის მინიჭებული 

უფლებებით ისარგებლონ, აუცილებელია, ქვეყანაში  შრომის ინსპექცია არსებობდეს, რომელიც  

-159-



კონტროლს განახორციელებს. მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს საქართველოს შრომის 

კოდექსში ცვლილებები შევიდა, ამ ცვლილებებით დასაქმებული ადამიანები ვერ სარგებლობენ, 

რადგან დასაქმებულთა უფლებები მაინც ირღვევა და მასზე ეფექტურ ზედამხედვველობას 

არავინ ახორციელებს. ამ კუთხით განსაკუთრებული აქცენტი ზეგანაკვეთური შრომის ანაზ-

ღაურებაზე, სამუშაო დროზე, შრომით ხელშეკრულებებზე, შვებულების უფლებაზე, ასევე, 

ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემოში მუშაობაზე კეთდება. ქართულ საკანონმდებლო სივრ-

ცეში ეს ნორმები არსებობს და ბუნებრივია, უნდა არსებობდეს სახელმწიფო უწყება, რომელიც ამ 

ნორმებს ყურადღებას მიაქცევს.

საქართველოში არსებული პრობლემებიდან და თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე,  

ნაშრომში განხილულია, თუ რა როლს ასრულებს ქვეყანაში შრომითი ინსპექციის არსებობა, 

კონკრეტულად რა უფლებამოსილება ექნება მას და რა მექანიზმის საშუალებით განახორციელებს 

მონიტორინგს, ასევე, საუბარია  საკანონმდებლო ცვლილებებზე. 

გარდა ამისა, ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია დღეს არსებულ შრომის ინსპექტირების 

დეპარტამენტის არაეფექტურ ფუნქციონირებასა და მასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ პრობლე-

მებზე. ასევე, საქართველოს ვალდებულებაზე, განსაზღვრულ ვადებში ეტაპობრივად დაუახლო-

ვოს თავისი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობას შრომით ნაწილში, ასოცირების 

ხელშეკრულების XXX-ე დანართის მიხედვით.

ნაშრომში გამოყენებულია შედარებით-სამართლებრივი და ლოგიკური კვლევის მეთოდები. 

1.  შრომის ინსპექციის ინსტიტუტი 

1.1.   შრომის ინსპექციის არსი 

შრომის ინსპექციის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ქვეყანაში არსებობდეს შესაბამისი უწყება, 

რომელიც უზრუნველყოფს შრომითი უფლებების დარღვევების აღმოფხვრასა და პრევენციას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს შრომის კანონი, აუცილებელია არსებობდეს 

შესაბამისი  ორგანო, რომელიც განახორციელებს კონტროლს ამ ნორმების შესრულებაზე. იმ 

შემთხვევაში, თუ ადგილი ექნება დარღვევებს, შრომის ინსპექციამ უნდა მოახდინოს რეაგირება. 

შრომის ინსპექციის არსებობის მთავარი არსი არის ის, რომ, სანამ დასაქმებული მიმართავს 

სასამართლოს თავისი დარღვეული ან სადავო უფლების აღდგენის მიზნით, ქვეყანაში 

არსებობდეს მექანიზმი, რაც გამოიწვევს სასამართლოში მიმართვამდე შრომის უფლების დაცვას. 

ეს თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს სასამართლოში საქმეების ნაკლებობასა და დამსაქმებლის 

მხრიდან უფლების ბოროტად გამოყენების თავიდან არიდებას. 

1.2.  დღეს  მოქმედი  შრომის  ინსპექციის  შექმნა

თავდაპირველად შრომის ინსპექცია გაუქმდა 2006 წელს, ხოლო გაუქმების საფუძველი იყო ის, 

რომ ყველაფერი უნდა მოეწესრიგებინა ბაზარს, ხოლო სახელმწიფოს მხრიდან შრომის 

ინსპექციის არსებობა უხეშ ჩარევას იწვევდა  დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. 2015 წელს 

შეიქმნა შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა, აგრეთვე, საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 6 იანვრის ბრძანების (N01-1/ნ)  

საფუძველზე განისაზღვრა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებები,  2015 
1

1„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ „  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ბრძანება N 01-1/ნ, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 08/01/2015
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წლის 21 აპრილს ცვლილება შევიდა აღნიშნულ ბრძანებაში, მას დაემატა მე-12 დანართი. ამ 

დანართის მიხედვით განისაზღვრა დღეს მოქმედი შრომის ინსპექტირების დებულება,   რომლის 2

მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“, „ა.გ“ ქვეპუნქტები, მე-2 მუხლის მე-2 

პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტები ამოქმედდება  შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებების 

ამოქმედების შემდეგ. გამომდინარე აქედან, შრომის ინსპექტირების მანდატი არ ვრცელდება: ა) 

კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სახელმწიფო ზედამხედველობის  

განხორციელება:

ა.ა. სამუშაო პირობების შესაბამისობაზე შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მოთხოვ-

ნებთან; ტექნიკური რეგლამენტებისა და შრომის უსაფრთხოების მექანიზმების დანერგვასა და 

ფუნქციონირებაზე;  სამუშაო ადგილებზე წარმოების პროცესის უსაფრთხოების  წესების დაც-

ვაზე; დამსაქმებლის მიერ შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირე-

ბული ვალდებულებების შესრულებაზე; გამოვლენილ დარღვევებზე შესაბამისი სანქცირების 

მექანიზმის გამოყენება; ა.ბ. შრომის კანონმდებლობის დაცვაზე; ა.გ. ორგანიზაციაში მომხდარი 

უბედური შემთხვევების გამოკვლევასა და აღრიცხვაზე;
3

დღეს, ქვეყანაში არსებობს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი 

ორგანოა. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი წარმოადგენს ადმინისტრაციულ 

ორგანოს, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებისას ეყრდნობა მოქმედ საპროცესო კანონმდებ-

ლობას. ინსპექტირების პროცესში დეპარტამენტი წარმოებას ატარებს შრომის პირობების 

ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის,  შრომის პირობების ინსპექტირების ჩატარების წესისა 4

და ანკეტის დამტკიცების შესახებ ბრძანების,  ასევე, იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუა-
5

ტაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორ-

ციელების წესის საფუძველზე.  6

1.3.  შრომის ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 დეკემბრის N 627-ე დადგენილებით განისაზღვრა შრომის 

ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ამოქმედდა 2017 წლის პირველი 

იანვრიდან. ეს პროგრამა თითქმის არაფრით განსხვავდება 2016 წლის სახელმწიფო პროგრა-

მისგან. 2017 წლის პროგრამის მიზანია დაეხმაროს დამსაქმებელს, უზრუნველყოს შრომის 

უსაფრთხოების ნორმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვა. რაც შეეხება პროგრამის 

ამოცანებს, ესენია: ა. შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია; ბ. გამოვლენილ  

დარღვევებზე დამსაქმებელთა და ცნობიერების ამაღლება, ინფორმირება და დასაქმებულთა 

კონსულტირება; გ. იძულებითი შრომის პრევენციის მიზნით ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინ-

გის) საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; დ. 

2„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ,  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

2015 წლის 21 აპრილის N01-10/ნ ბრძანება, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 21/04/2015
3იქვე, მე- 7 მუხლი.
4„შრომის პირობების ინსპექტირების 2017 სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის  N627 დადგენილება, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 30/12/2016
5„შრომის პირობების ინსპექტირების ჩატარების წესისა და ანკეტის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის N01-55/ო ბრძანება, საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე, 28/11/2011 
6„იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო 

ზედამხედველობის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის 

N112 დადგენილება, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,  10/03/2016
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შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუ-

შავება/გადასინჯვა; ე. შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის ინსტიტუციონალუ-

რი რეფორმის საჭიროების განსაზღვრა.  

რაც შეეხება ამ პროგრამის სამიზნე ჯგუფს,  ეს ყველაფერი  ნებაყოფლობითია. 

პროგრამის ღონისძიებებია: ა) ადგილობრივი, დონორი და საერთაშორისო ექსპერტების/ორგანი-

ზაციების დახმარებით ინსპექტორების ტრენინგი; ბ) არასაჯარო ანგარიშების/დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების მომზადება და დამსაქმებლის ან/და დასაქმებულთა კონსულტირება; გ) 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; დ) შრომის უსაფრთხო-

ებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სისტემური დარღვევების გამოვლენა და მათი 

აღმოფხვრის ღონისძიებების ასახვა შესაბამის დოკუმენტში; ე) ანალიზის საფუძველზე, შრომის 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავე-

ბა/გადასინჯვა და, საჭიროების შემთხვევაში, საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება; ვ) 

საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ეფექტურად განხორციელებისა და დეპარტამენტის 

სრულფასოვანი ფუნქციონირების მიზნით, თარგმნის მომსახურების, ავტომობილების, მზომი 

ხელსაწყოების, სპეცტანსაცმლისა და სპეცფეხსაცმლის, კომპიუტერული მოწყობილობებისა და 

სხვა შესაბამისი აღჭურვილობის შესყიდვა; ზ) პროგრამის ადმინისტრირება.
7

2.  პრობლემები და გამოწვევები შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტთან დაკავშირებით

2.1.  შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის არაეფექტური ფუნქციონირება

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მთავარ ფუნქციად დასაქმების ადგილებზე 

შრომის პირობების სახელმწიფო ზედამხედველობა განისაზღვრა, რაც გულისხმობს ორგანოს 

უფლებამოსილებას, ზედამხედველობის ქვეშ მოაქციოს როგორც შრომის უსაფრთხოების, ისე 

შრომითი პირობების შემოწმება. დებულებით განსაზღვრულია ორგანოს მანდატი, წინასწარი 

გაფრთხილების გარეშე განახორციელოს ზედამხედველობა დასაქმების ადგილზე და საჭი-

როების შემთხვევაში, გამოიყენოს სანქცირების მექანიზმი. თუმცა, დასახელებული ნორმების 

მოქმედება იმთავითვე შეჩერდა და დეპარტამენტი ამ უფლებამოსილებას დღემდე ვერ იყენებს.  
8

დეპარტამენტს შრომითი უსაფრთხოების შესასწავლად ნებაყოფლობით არცერთ კერძო და 

სახელმწიფო დაწესებულებაში არ შეუძლია შესვლა (გარდა ტრეფიკინგზე ეჭვის არსებობისა). 

ასევე, დარღვევის დროს დეპარტამენტს მხოლოდ რეკომენდაციის მიცემა შეუძლია დაწესებულე-

ბისთვის. შედეგებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა არსებობს, რადგან შრომის უსაფრთხოების 

შესახებ ინფორმაცია, არც საზოგადოებისთვის და არც დასაქმებულისათვის ღია არ არის.  გარდა 

ამისა, სხვა მნიშვნელოვან შრომით პირობებთან დაკავშირებით არ ამახვილებს ყურადღებას, 

როგორებიცაა: ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, შვებულების, ხელშეკრულებების მოწეს-

რიგებული სისტემა. შრომის ინსპექტირების მიზანია პრევენციის შექმნა, დებულებაში არაფერი 

წერია ზედამხედველობის განხორციელების წესსა და სანქციების გამოყენების პირობების 

შესახებ. შესაბამისად, დღეს დეპარტამენტი, არსებული უფლებამოსილების ფარგლებში, არაა 

ეფექტური და აღსრულებადი მექანიზმებით აღჭურვილი ორგანო. იგი მხოლოდ რეკომენდა-

ციების გაცემით შემოიფარგლება, რაც თავის მხრივ, შესასრულებლად სავალდებულო არ არის. 

7„შრომის ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“. საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება N 627, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 30/12/2016
8„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების 

დებულებების დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

N01-10/ნ ბრძანება, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 21/04/2015 მუხლი 7 
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2.2   პრობლემები  შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

საქართველოს შრომის კოდექსის  VIII თავით განსაზღვრულია დამსაქმებლის მიერ უსაფრთხო 

და ჯანსაღი სამუშაო პირობების შექმნა. თუმცა ხშირია შემთხვევა, როდესაც არ არის დაცული 

უსაფრთხოების პირობები. 2011-2016 წლის ივნისის ჩათვლით საწარმოო შემთხვევების შედეგად 

დაშავებულია 724 ადამიანი, ხოლო დაიღუპა 252 ადამიანი.  
9

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) აღმოსავლეთ-დასავლე-

თის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული 

შტატების საერთაშორისო სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით ჩაატარა კვლევა შრომითი ურთიერ-

თობებისა და პირობების დასადგენად მძიმე და მსუბუქ მრეწველობაში, ტრანსპორტსა და 

მომსახურების სფეროში. 

შრომითი უფლებების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით კვლევამ შეისწავლა შრომითი პირო-

ბები და ურთიერთობები დასაქმების ოთხ სხვადასხვა სფეროში, ესენია: მძიმე მრეწველობა, 

მსუბუქი მრეწველობა, სარკინიგზო ტრანსპორტი და მომსახურება. 13 სხვადასხვა დასაქმების 

ადგილის შესწავლის შედეგად მონაცემები მძიმე მრეწველობისა და სარკინიგზო ტრანსპორტის 

შესახებ გაიმიჯნა მსუბუქი მრეწველობისა და მომსახურების სფეროსაგან. წიაღისეულის მომ-

პოვებელ და გადამამუშავებელ საწარმოებში, ასევე, სარკინიგზო სატრანსპორტო სფეროში, 

რესპონდენტები საუბრობენ უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მწვავე საჭიროებებზე, 

შრომითი ურთიერთობის არასათანადო მოწესრიგებასა და ანაზღაურების შესახებ. დამატებით, 

მოცემულ დასაქმების ადგილებზე, სადაც შრომა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების, ჰიგი-

ენური ნორმების დაცვისა და კვების განსაკუთრებულ საჭიროებებს გულისხმობს, დასაქმე-

ბულები გამუდმებით უშედეგოდ აყენებენ შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების 

მოთხოვნებს.

აღნიშნულ სფეროებში მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქმებულთათვის ერთ-

ერთ ყველაზე მწვავე საკითხად სამუშაო ინციდენტებისა და გარდაცვალების შემთხვევების 

გამოძიებისა და მათზე სათანადო რეაგირების საჭიროება იკვეთება. დამატებით, სტაბილური 

დასაქმებისა და ხანგრძლივვადიანი სტაჟის მიუხედავად, დასაქმების ამ სექტორში შრომის სოცი-

ალური გარანტიები მწირია. ასევე, მძიმე, მავნე თუ საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქმებულები 

შესაბამისი სოციალური პაკეტების საჭიროებაზე საუბრობენ.10

2.3.  დასაქმებულთა  შრომითი უფლებები საქართველოში 

დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა საქართველოში. 

შრომითი უფლებების დარღვევის ნათელი მაგალითია დასაქმებულთა გაფიცვები.  გარდა ამისა, 

ვინაიდან ქვეყანაში უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დასაქმებულები იძულე-

ბულნი არიან, დათანხმდნენ მათთვის მიუღებელ პირობებს, იმუშაონ მცირე ანაზღაურებაზე, 

დაემორჩილონ დამსაქმებლის მითითებებს და სხვ. 

დამსაქმებელი უხეშად არღვევს შრომის ნორმებს და, შესაბამისად, ლახავს კონსტიტუციით 

აღიარებულ და გარანტირებულ შრომის უფლებას. საქართველოს ორგანული კანონის, შრომის 

კოდექსის მე-2 მუხლის მე-6 ნაწილის მიხედვით, შრომითი ურთიერთობისას მხარეებმა უნდა 

დაიცვან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ადამიანის ძირითადი უფლებები და 

9ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), საწარმოო ტრავმით დაშავებული და 

დაღუპული – ინფოგრაფიკა, (27.02.2016), ხელმისაწვდომია: https://emc.org.ge/2016/02/27/emc-10 [19.07.2017].
10ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), „შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება 

და დასაქმებულთა შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში“, თბილისი, 2017.
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თავისუფლებები. მძიმე გამოწვევაა შემდეგ საკითხებთან: თანამშრომლებს შორის უფლება-

მოვალეობების გამიჯვნა, ზეგანაკვეთური შრომის ინტენსივობა, შვებულების უფლება და მშრო-

მელთა დაჯარიმების არაადეკვატურად მკაცრი სანქციები დასაქმებულთა დისციპლინირების-

თვის. გარდა ამისა, ამ სფეროში ყველაზე პრობლემური საკითხია არასრული და პრეკარიატული 

დასაქმება. შესაბამისად, ამ საკითხებზე კონტროლს არ ახორციელებს შრომის ინსპექტირების 

დეპარტამენტი. 

3.  საქართველოს ვალდებულება შრომის ინსპექტირების ეფექტურ ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებით

3.1.  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობა შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან 

ევროკავშირის საბჭოს 2005 წლის 27 ივნისის რეგლამენტისა (980/2005) და ევროკომისიის 2005 

წლის 21 დეკემბრის გადაწყვეტილების – 2005/924/EC თანახმად, საქართველოზე ვრცელდება 

მდგრადი განვითარებისა და კარგი მმართველობის სპეციალური წამახალისებელი მექანიზმი, ე.წ 

GSP+. ქვეყანაზე ეს მექანიზმი რომ გავრცელდეს, აუცილებელია ის აკმაყოფილებედეს ორ 

კრიტერიუმს, ესენია: ქვეყანა უნდა მიეკუთვნებოდეს „დაუცველი“ ქვეყნების ჯგუფს და, მეორე, 

ქვეყანას რატიფიცირებული უნდა ჰქონდეს და ეფექტიანად ახორციელებდეს საერთაშორისო 

კონვენციათა მთელ რიგს. კონვენციები ორ ჯგუფად იყოფა, ესენია: გაეროს/შრომის საერთა-

შორისო ორგანიზაციის (შსო) ძირითადი კონვენციები ადამიანის უფლებებისა და შრომის 

უფლებების სფეროში, კონვენციები გარემოს დაცვისა და მმართველობის სფეროში. 

საქართველოს რატიფიცირებული აქვს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 8 კონვენცია, 

რომელთაგან ორი კონვენცია უშუალოდ ეხება იძულებით შრომას. კონვენცია „იძულებით 

შრომის აკრძალვის შესახებ“ (N105) და კონვენცია „იძულებითი და სავალდებულო შრომის 

შესახებ.“ 11

3.2.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის აქტები  შრომის ინსპექტირებასთან დაკავშირებით

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შრომის ინსპექტი-

რებას, აქედან გამომდინარე, მან პრიორიტეტი მიანიჭა შრომის ინსპექციის შესახებ ორი კონვენ-

ციის (N81 და N129) რატიფიკაციის ხელშეწყობას. 

შრომის ინსპექციის შესახებ კონვენცია, 1947 წლის (№81), ეს პრიორიტეტული კონვენცია, მოით-

ხოვს, რომ სახელმწიფოებმა, რომლებმაც მოახდინეს მისი რატიფიცირება, იქონიონ შრომის 

ინსპექტირების სისტემა მრეწველობისა და ვაჭრობის სფეროებში; ყოველი სახელმწიფო, 

რომელიც ახდენს ამ ოქმის რატიფიცირებას, ვალდებულია შრომის ინსპექციის შესახებ 1947 წლის 

(№81) კონვენციის დებულებები გაავრცელოს არაკომერციულ სექტორში ანუ ისეთ სფეროში 

საქმიანობაზე, რომელიც არ განეკუთვნება ამ კონვენციით განსაზღვრული მრეწველობის ან 

ვაჭრობის სფეროს. იგი, ასევე, საშუალებას აძლევს ოქმთან მიერთებულ ქვეყნებს, შემოიღონ 

სამუშაო ადგილების ინსპექტირების განსაკუთრებული წესი ამავე ოქმში ჩამოთვლილ ცალკეულ 

საჯარო სამსახურებში.

შრომის ინსპექციის (სოფლის მეურნეობა) შესახებ კონვენცია, 1969 წლის (№129) ეს პრიორიტე-

11 -„ჯეპლაკის საქმიანობა“, საქართველოს შრომის კანონმდებლობის შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბა

მისობის მოკლე მიმოხილვა ევროკავშირის პრეფერენციათა გენერალიზებული სისტემის მოთხოვნათა ჭრილში, 

ქართული სამართლის მომიხილვა, 10/2007-4, 406.
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ტული კონვენცია, რომელიც შინაარსობრივად №81 კონვენციის მსგავსია ქვეყნებისაგან, რომლებ-

მაც მოახდინეს მისი რატიფიკაცია, მოითხოვს შრომის ინსპექტირების სისტემის დაარსებასა და 

ფუნქციონირებას სოფლის მეურნეობის სფეროში. შრომის ინსპექციით შესაძლებელია მოცულ 

იქნან ეროვნული კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად განსაზღვრული მოიჯა-

რეები, რომლებიც არ  იყენებენ გარეშე პირთა დახმარებას. 

საქართველოს ამ ორი კონვენციის რატიფიცირება არ მოუხდენია, თუმცა მანამდე ის ვალდე-

ბულია ქვეყანაში შექმნას შესაბამისი პირობები, მოაწესრიგოს, დახვეწოს და მაქსიმალურად 

დაუახლოვოს თავისი კანონმდებლობა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებს. 

3.3.  ასოცირების ხელშეკრულება 

ასოცირების შესახებ შეთანხმება საერთაშორისო შეთანხმებაა, რომლითაც მოხდა საქართველოს 

ევროკავშირთან დაახლოება ყველა სფეროში. ამ შეთანხმების მთავარი მიზანი არის ის, რომ 

მოხდეს საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება. 

3.4.  ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე

არსებობს მთელი რიგი მომწესრიგებელი აქტები, რომლებიც ხაზს უსვამენ თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე. ასეთი აქტებია: 

1989 წლის 12 ივნისის 89/391/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე მუშაკთა უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღების შესახებ.

1989 წლის 30 ნოემბრის საბჭოს 89/654/EEC დირექტივა სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების თაობაზე (პირველი ინდივიდუალური დირექტივა 

89/391/EEC დირექტივის მე-16(1) მუხლის კონტექსტში)   

1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 92/57/EEC დირექტივა დროებით ან მოძრავ სამშენებლო უბნებზე 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების იმპლემენტაციის შესახებ 

(მერვე ინდივიდუალური დირექტივა  89/391/EEC დირექტივის მე16(1) მუხლის კონტექსტში)12

      

4.  შრომის ინსპექცია, როგორც ეფექტიანი დაცვის მექანიზმი

4.1.  შრომის ინსპექციის უფლებამოსილება  

მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არსებობს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი, ის მაინც ვერ 

უზრუნველყოფს დასაქმებულთა უფლებების დაცვას. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირთან 

ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ერთ-ერთი პუნქტი შრომითი ინსპექ-

ციის ეფექტურ მუშაობასა და უწყების როლის გაზრდას ეხება, საჭიროა ცვლილებები შევიდეს 

შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის ფუნქციონირებაში. შრომის ინსპექციის მანდატი უნდა 

გაიზარდოს, მან დასაქმების ადგილებზე უნდა შეამოწმოს, როგორც დასაქმებულთა ჯანმრთე-

ლობა და უსაფრთხოება, აგრეთვე სამუშაო პირობები, დასაქმებულთა უფლებები, როგორებიცაა: 

გაერთიანების უფლება, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები და დასაქმებულთა 

სოციალური უსაფრთხოება, მან უნდა შეამოწმოს შრომის შინაგანაწესი და, შესაბამისად, 

12ასოცირების ხელშეკრულება, XXX-ე დანართი. 
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ხელშეკრულებები. ასევე, ყველა დასაქმებულზე უნდა ვრცელდებოდეს შრომის სამართლის 

კანონმდებლობა და მისი აღსრულების მექანიზმი, იქნება ეს საჯარო სექტორი, კერძო თუ 

თვითდასაქმებული ადამიანის შემთხვევა. გარდა ამისა, შრომის ინსპექტირება არ უნდა იყოს 

ნებაყოფლობითი, ის უნდა იყოს სავალდებულო, წინასწარ ნებართვა არ უნდა იყოს საჭირო, 

შემოწმებები უნდა იყოს, როგორც გეგმური, ისე არაგეგმური.

4.2  შრომის ინსპექციის პრევენციური და რეაგირებითი მექანიზმები  არსებულ დარღვევებთან 

დაკავშირებით

შრომის კანონმდებლობის დაცვა, მონიტორინგი და ზედამხედველობა ხორციელდება პრევენ-

ციის მიზნით. პრევენციული მიზანი გულისხმობს გარკვეული სტრატეგიის შემუშავებას, რაც 

უზრუნველყოფს  საწარმოო შემთხვევების, შრომითი დავების, დასაქმებულის მიმართ არა-

თანასწორი მოპყრობის თავიდან აცილებას. გარდა ამისა, შრომის ინსპექციის ერთ-ერთ 

უფლებამოსილებას წარმოადგენს ინფორმაციისა და რჩევების გაცემა დამსაქმებლებისა თუ 

დასაქმებულებისათვის იმ საკითხებზე, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სამართლებ-

რივ ნორმათა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. შრომითი უფლებების დარღვევას სათანადო  

რეაგირება უნდა მოჰყვეს. მაგალითად: გაფრთხილება, შენიშვნა სხვადასხვა სახის დარღვევათა 

აღმოფხვრის თაობაზე, ფულადი ჯარიმა, დაწესებულების საქმიანობის შეჩერება, ლიცენზიის 

გაუქმება, დაწესებულების საქმიანობის შეწყვეტა, სამოქალაქო და სისხლისსამართლებრივი 

სანქციები.

დასკვნა

სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ უზრუნველყოს და დაიცვას თითოეული ადამიანის 

სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, აქედან გამომდინარე, ვალდებულება, რომელიც სახელმწიფოს 

აკისრია,  შესასრულებლად სავალდებულოა. აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების 

პროექტში ასახული არ არის შრომის უფლებების ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველსა-

ყოფად სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს შექმნის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია 

აღნიშნული გათვალისწინებული იყოს, რადგან გაცილებით მეტი უჯდება ბიზნესს თითოეული 

ასეთი უბედური შემთხვევის დროს კომპენსაციის გაცემა, ვიდრე ის პრევენციული ღონისძიე-

ბების გატარება, რომელსაც წლების განმავლობაში მოვითხოვთ. 

შრომის ინსპექცია უნდა აღიჭურვოს უპირობო დაშვების მანდატით  დასაქმების ადგილებზე 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხების შესასწავლად. რეფორმის შემდეგ აღარ იქნება 

საჭირო დამსაქმებლის თანხმობა და ჩატარდება მონიტორინგი. დარღვევების შემთხვევაში, 

მოთხოვნის საფუძველზე უნდა იყოს სანქცირების  საშუალება. შრომითი ინსპექციის მანდატის 

უფლებამოსილება უნდა ვრცელდებოდეს არა მხოლოდ შრომის, უსაფრთხოებისა და ჯანმრ-

თელობის საკითხებზე, არამედ სხვა შრომის უფლებებსა და პირობებზე.

-166-



Gvantsa Saneblidze

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Law

Analysis of Effectiveness of Common Law

1.  Historical Summary of Precedential Law

Precedential law, in another way "Common Law'' which plays a pivotal role in forming Anglo-American 

legal system has been evolved on the ground of preceding rulings by judges. Common law is based on 

judgements made in the past, which have gained the power in the countries like Great Britain and The 

United States of America, and nowadays those judgements represent precedents that determine case-based 

reasoning. Therefore, judges discuss recent cases not according to statutory law, but based on judgements 

made in the past.

From the very beginning, the precedential law was used in a very rigid and inflexible way. Although it 

promised some degree of certainty during the decision-making process, this kind of approach still could not 

guarantee a fruitful outcome in terms of justice as there always has been room for the law to grow and 

change with changing conditions. Therefore, a Practice Statement is very important, since it allows the 

flexibility of using judicial precedents. 

In 1996, the Lord Chancellor regarding the use of precedent in the House of Lords issued the Practice 

Statement. This statement stated that the use of precedent represented an indispensable foundation to 

measure what was the law by its nature and to decide its application to individual cases. Although, it 

provided some degree of certainty and trust towards existing system by that time, it also led to injustice in 

particular cases due to its rigid adherence. Judges would strictly stick with the previous precedent to decide 

the particular present case.  According to Practice Statement, judges have been granted the freedom to 

depart from a previous binding precedent when it appears "right to do so".  However, the House of Lords 

initially was reluctant to use given flexibility, nowadays, due to rapid growth and change of conditions in 

this field of law, they seem to have very effective approach to this flexibility.  1

2. Division of Power Based on The Hierarchy of Courts  

In order to closely evaluate and summarize the effectiveness of common law, first of all it is essential to draw 

a boundary between different courts of England. It represents the greatest significance in terms of hierarchy 

because the more senior the court is, it is more likely that its decision will create a binding precedent that the 

other courts must follow. The Hierarchy of the courts is as follows:  2

1.   Magistrate's and County Courts represent the courts of first instance which make the initial decisions 

when the parties go to court for the first time. Magistrate's Courts unlike County courts deal with less 

serious criminal cases, whereas County Courts discuss less important civil cases. None of these set 

binding precedents for other courts or itself in later cases. 

2.  Crown Court hears more serious criminal cases and at the same time deals with some appeals from 

Magistrate's Courts. Even though, Crown Court does not carry out binding precedent for other courts, 
1 thJ. Martin, GCSE Law, 5  edition,  2012, pg.111 
2Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) UQO1 

2014/15 edition, United Kingdom, Chapter 2.6.3 The Hierarchy of the Courts, pg. 31
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its decisions may sometimes be persuasive which courts in later cases may choose to follow.

3.  High Court is bound by decisions of the Court of Appeal, House of Lords and Supreme Courts. Its 

decisions are binding precedents for the County Courts but it is not bound by its own previous decisions, 

although they are strongly persuasive precedents. 

4.  Divisional Court of the High Court is bound by decisions of the court of appeal, house of lords and 

supreme court. Its decisions are binding on Magistrate's Courts, the County Courts, Crown Court and 

High Court. It is normally bound by its own previous decisions. 

5.   Family Court is a new court established in April 2014 which is bound by decisions of the Court of Appeal, 

House of Lords and Supreme Court. It is expected that it will not be bound by its own previous decisions 

and those of the High Courts, although they will be strongly persuasive.

6.   Court of Appeal is divided into two "divisions" which are bound by decisions of the House of Lords and 

Supreme Courts. The Court of Appeal establishes three exceptions. According to the first exception, if 

the Court of Appeal has made two conflicting previous decisions, it may choose between them and its 

choice will be binding in the future. According to the second exception, if a previous decision of the 

Court of Appeal contradicts with a decision of the House of Lords or Supreme Court, it will be bound to 

follow the House of Lords/Supreme Court decision which simply reflects the requirement that the Court 

of Appeal is bound by decisions of the House of Lords and the supreme Court. According to the third 

exception, a previous decision of the Court of Appeal may be considered, in a later case, to be per 

incuriam which is a Latin phrase and it means "through carelessness" and is usually used when the 

earlier decision was made in ignorance of a binding precedent or a statute. The court of Appeal may 

choose, in such circumstances, not to follow the earlier precedent.  It is a bit controversial what is 
3

considered as "carelessness". We cannot fully exclude the idea of a previous judge making the decision 

based on what he personally thought was right at that time regarding the similar case. That is why per 

incuriam can be consideredas obscure and in need of further explanation. The court of Appeal's decision 

will bind the Crown Court, Magistrate's Courts, Divisional Court of the High Court, High Court, Family 

Court and County Court. 

7.   House of Lords represented the highest court in the system of UK courts until October 2009. It heard 

civil and criminal appeals which raised general public importance. In its Practice Statement which has 

been stated above, judges did not need to follow their own previous decisions when it appeared "right to 

do so". One of the great example for that approach is Shivpuri [1986]  case where the court decided not to 

follow its previous decision in Anderton v Ryan [1985] case.  The general public importance that it had 
4

to consider was whether or not the defendant could be convicted of attempting to commit which was, in 

fact, impossible to commit. Criminal Attempts Act 1981 had been incorrectly interpreted by the House 

of Lords in Anderton v Ryan [1985] case, that is why it was "right to do so" not to use the previous 

decision of Shivpuri [1986] case.

8.   Supreme Court was created in 2009 in place of the House of Lords. As with the House of Lords, it deals 

with civil and criminal cases from all around the United Kingdom that raise points of general public 

importance. In the same way as the House of Lords, its decisions are binding on all the courts below it in 

the UK court system. According to Practice statement, it is not bound to follow its own previous 

decisions and those of the House of Lords, although they will be strongly persuasive. 

3.  Ratio decidendi and Obiter Dicta

In order to give a complete analysis regarding the effectiveness of common law it is significant to clearly 

3Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) UQO1 2014/15 

edition, United Kingdom, Chapter 2.6.3 The Hierarchy of the Courts, pg. 34
4Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) UQO1 2014/15 

edition, United Kingdom, Chapter 2.6.3 The Hierarchy of the Courts, pg.35
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emphasize on two, fundamental institutes from the precedential system. The first such institute is called 

ratio decidendi. This Latin phrase literally means "the reason for the decision" but for further and deeper 

understanding of this phrase, judges define it as "the proposition of law which decides in the light or context 

of the material facts"  It represents the binding element of the decision, which then has continuing .5

importance for lawyers and judges in later court cases.  Using ratio decidendi helps judges to analyze present 

cases and core aspects of them and then either apply them to previous cases or distinguish them from one 

another, which tends to be very effective procedure in terms of comparison of two or more individual facts. 

Such approach guarantees higher level of certainty once there is found the similarity between two or more 

cases that usually are based on the same circumstances. 

One of the most famous cases of ratio decidendi is Donoghue v Stevenson [1932].  Lord Atkin while 
6

discussing this case took the opportunity to set out a far-reaching statement of principle and it became the 

foundation of the area of the law of tort known as "negligence".  The facts concerned a claimant who drank 7

from a bottle of ginger beer, which contained a decomposed snail and became ill as a result. Crucially, the 

ginger beer was not purchased by the claimant but by a friend. The House of Lords held in favor of the 

claimant. 

Sometimes, a judgment will contain legal discussion which does not carry legal importance for the decision 

making process a or for the case itself.  This is referred to as a Latin phrase obiter dicta  by the meaning: 

"words said by the way".  Obiter dicta can be considered as one of the most effective institutes beside ratio 
8

decidendi as in its part of judgment, the judge discusses what he thinks the law would be if the facts of the 

case had been different. These presumptions can be useful while dealing with similar circumstances in other 

different cases as these legal discussions in judgments give broader analysis of particular case and its 

alternative variations. 

4.  What Are the Flexible Tools Used In Precedential Law

In order the inequitable result to be avoided and the fair decision to be made by the court, judges always take 

into consideration the circumstances of the particular case and the precedents from previous decision 

individually. Such approach helps the court to attain justice and guarantee certainty throughout the 

decision-making process. Judges use different flexible tools and ways to ensure effective resulting process, 

such as overruling, reversing and distinguishing methods.
9

Overruling is the term used where a court in a later case decides that the law in previous case was wrongly or 

autocratically decided. It is essential the judge to be able to act according to his/her faith and decide what 

he/she thinks is the best scenario for the particular case. The system that grants such freedom to the court 

works effectively as its outcomeis based on certainty and careful reasoning of judges. 

Reversing occurs on an appeal when a higher court decides that the lower court made the wrong decision in 

the same case. So a decision by the court of Appeal could be reversed if the losing party successfully appealed 

5Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) UQO1 2014/15 

edition, United Kingdom, Chapter 2.6.4 The Hierarchy of the Courts, pg.38
6Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) UQO1 

2014/15 edition, United Kingdom, Chapter 2.6.3 The Hierarchy of the Courts, pg. 38
7Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) UQO1 2014/15 

edition, United Kingdom, Chapter 2.6.4.1 Ratio Decidendi and Obiter Dicta, pg.38
8Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) UQO1 2014/15 

edition, United Kingdom, Chapter 2.6.4.2 Obiter Dicta, pg.39.
9 thJ. Martin, GCSE Law, 5  edition,  2012, pg.115
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against the Court of Appeal's decision to the Supreme Court. One of the biggest advantages that this 

approach contains is that on the stage of either reversing or upholding basic human rights are firmly 

defended such as right to freedom and liberty, right to protection and security and most importantly right to 

seek relief against arbitrary and unlawful detention, otherwise known as Habeas Corpus which refers to 

Magna Carta Act of 1215.
10

Distinguishing is a method used by judges to avoid following what would otherwise be a binding precedent. 

The judge will point out some difference in the facts between the previous precedent and the present case he 

is trying which demonstrates the fact that the judge draws a distinction between the two cases. As a result, 

judge can explain that he does not need to follow the previous decision as it was based on a different set of 

circumstances. This sort of approach is effective in decision-making process as it avoids parties from 

receiving the unlawful result that in reality has nothing to do with the facts of the previous precedent.  

5.  Advantages and Disadvantages of Precedential Law

In order to have further understanding of effectiveness of Common Law and how it really benefits the 

country to have progressed and sustainable legal system, I want closely to evaluate the advantages and 

disadvantages of the precedential law.

One of the biggest advantages of the precedential law is its certainty. The strict hierarchy of the courts 

means that it is often possible to state with certainty what the courts' decision will be on a given set of facts. 

In particular, it is easily predictable for people to know for instance, what the effect of particular term in a 

contract will be while organizing their business and making contracts. It also makes it easier for lawyers to 

advise their clients on what to do and what the law is. As a result, it would reduce the number of cases going 

to court for a decision. Another core advantage of the precedential law is flexibility that is determined by the 

different effective approaches such as overruling, reversing and distinguishing that I stated above. Precision 

is also one of the advantages of the precedential law as they are based on real facts that happened previously 

and there is a vast amount of detail in the law that is highly emphasized by those precedents. It is also less 

obscure due to examples that makes it easier to understand the law and to apply it to future cases. 

However effective the precedential law might seem, for each of the above advantages it is possible to argue 

that there is a corresponding disadvantage. One of the biggest disadvantages of the precedential law is 

rigidity. It is claimed that the case law system is too rigid and it is too difficult to change especially when the 

law is uncertain. There is also a danger of illogical distinctions when distinguishing is used to avoid a 

previous decision. There is always the risk that the judge may distinguish two cases on a very small point 

that is difficult to justify. Beside all the stated disadvantages, precedential law is also very volumetric and 

complex because it involves a large number of cases to illustrate the law that therefore makes it too complex. 

Although, computer databases have made it easier for lawyers to find all the relevant past cases, it still tends 

to be time-consuming and difficult. Where there are several different decision on the same point of law, the 

law may be very complicated. 

Apart from these disadvantages, there is another problem of finding the ratio decidendi in a judgment. Some 

judgments are several pages long and the judges do not always separate the relevant and irrelevant points 

clearly. The problem becomes worse if in an appeal court more than one judge gives a judgment in a case.

10
Introduction to Law and Practice, Course Manual, editor: Edward Stone, MA(Oxon), Solicitor(non-practicing) 

UQO1 2014/15 edition, United Kingdom, Chapter 2.6.3 The Hierarchy of the Courts, pg. 39
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 6.  Concluding Remarks

I consider the precedential law to be effective in terms of its uniformity and practicality. The aim of my 

thesis was to distinctly illustrate the effective performance and the greatest importance of the judicial 

precedents in the Common Law system. There is uniformity in the precedential law that means that the 

similar cases are treated in the same way. This is important to give the system a sense of justice and to make 

the system acceptable to the public. In the democratic and progressive world it is crucial basic human rights 

to be firmly defended and all sorts of arbitrary and unlawful approach to be eradicated from the legal 

systems. This is the kind of stability precedential law guarantees by carry out the practice that strictly 

controls the actions of legislative, executive and judicial authorities.

Judicial precedent is practical in nature as it is based on real facts that relate to real people. It tends to be more 

practical while seeking the justice in real cases as it gives judges a wide spectrum of opportunities to attain it 

and to encourage its realization in the real world. Despite all the problems of the precedent it is generally 

agreed that there must be some form of following past decisions because if there were no consistency in 

decisions making, the law would become chaotic.  
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