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რედაქტორისსვეტი

რაჟ დენ კუპ რაშ ვი ლი 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის დი რექ ტო რი
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მოხარული ვარ,რომ ჟურნალ „საზოგადოებრივი ადვოკატის“
უკვე მეორე ნომერს იხილავს ფართო საზოგადოება. ჟურნალი
გლობალურიპანდემიისდროსადაგარემოშიიშვა.მაშინ,როცა
საზოგადოებრივიცხოვრებისყველასფერო‒სოციალური,ეკო
ნომიკური, პოლიტიკური, სამეცნიერო თუ სპორტული შეიცვალა
დაგლობალურმაპანდემიამკაცობრიობასცხოვრებისსულსხვა
წესები დაუდგინა. ცხადია, აღნიშნულმა მოვლენებმა ადამიანის
უფლებებისდაცვაზეცთავისიგავლენამოახდინა.გარკვეულიგა
მოწვევებიმართლმსაჯულებაზეხელმისაწვდომობისმიმართულე
ბითაცკიშეიქმნა.
სწორედ ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იურიდიული ში

ნაარსის ჟურნალის არსებობას, რომელიც ქმნის სივრცეს მნიშვ
ნელოვანი სამართლებრივი თემების განხილვისთვის და მოსაზ
რებების ურთიერთგაცვლისთვის. თემები, რომელსაც ჟურნალში
გთავაზობთ,ისევდაისევადამიანისუფლებებისდაცვისგაუმჯო
ბესებასისახავსმიზნად.
ნებისმიერიქვეყნისისტორიაში,ადამიანისუფლებებისდათა

ვისუფლებისშეზღუდვისკლასიკურიმაგალითიაამქვეყნისოკუ
პაცია აგრესორი სახელმწიფოს მიერ. ამ მხრივ, საქართველოს
მწარე გამოცდილებიდან, 1921 წლის 25 თებერვლიდან, 100
წელიგავიდა.რუსეთისმიერსაქართველოსხელახალამადაპყ
რობამსრულადშეცვალაჩვენიქვეყნისცხოვრებადახალხისბე
დი.ჟურნალშიწაიკითხავთსაინტერესოამბავსქართულიგანძის
„მოგზაურობაზე“დაერთიადამიანისთავგანწირულერთგულება
ზესამშობლოსმიმართ,რომელიცუმთავრესიღირებულებაა,რა
დროდაჟამიცარუნდაიდგეს.
მოხარულივარ,რომსაზოგადოებრივიადვოკატებიაქტიურად

ჩაერთნენჟურნალისამნომრისმომზადებაშიდამათიმოსაზრე
ბებიმათსავეპირადგამოცდილებასეყრდნობა.ესარისნათელი
მაგალითიიმისა,რომიურიდიულიდახმარებისსამსახურიათასო
ბითადამიანის,განსაკუთრებითკიმოწყვლადი,გადახდისუუნარო
მოქალაქეებისცხოვრებაშიუაღრესადდადებითროლსთამაშობს.
პანდემიას ერთი დადებითი მხარე მაინც აქვს ‒ ასე თუ ისე,

იძულებული ვართგანვმარტოვდეთდარაიმე საინტერესო წავი
კითხოთ.
ჰოდა,ინებეთ:„საზოგადოებრივიადვოკატის“მეორენომერი!
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ზაზა ჯღარკავა

დეკლარაცია

ვაქციოთ  
კანონი 
ყველასთვის 
ხელმისაწვდომი

„ერთადერთი სტაბილური მდგომარეობა
არის ის, სადაც ყველა ადამიანითანასწორია
კანონის წინაშე“‒  25 საუკუნის წინ არისტო
ტელესმიერწარმოთქმულიესფრაზადღემდე
არკარგავსაქტუალობასდამთავარ ორიენ
ტირადრჩებამსოფლიოსყველადემოკრატიუ
ლისახელმწიფოსთვის.ამმხრივგამონაკლი
სიარცსაქართველოა,სადაცკანონისწინაშე
თანასწორობა  ქვეყნის მთავარიდოკუმენტით
‒კონსტიტუციითაგამაგრებული.
სწორედ არისტოტელეს 25 საუკუნის წინ

წარმოთქმულიწინადადებითიწყებაიურიდიუ
ლიდახმარებისსამსახურისისდეკლარაციაც,
რომელსაც 11 ივნისს, სასტუმრო „თბილისი
მერიოტში“ მოეწერა  ხელი და რომელიც
ქვეყნის მასშტაბით დაწყებული მოძრაობის ‒
„ვაქციოთკანონიყველასთვისხელმისაწვდო
მი“‒სულისკვეთებასგამოხატავს.
მოძრაობა „ვაქციოთ კანონი მოქმედი ყვე

ლასთვის“მომზადდაიურიდიულიდახმარების
სამსახურისინიციატივითდაიგიევროპისსაბ
ჭოსსაქართველოსოფისის(CouncilofEurope
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ინიციატივა

„ერთადერთი სტაბილური 
მდგომარეობა არის ის,
სადაც ყველა ადამიანი 
თანასწორია კანონის წინაშე.“

არისტოტელე



OfficeinGeorgia)დაამერიკისშეერთებული
შტატების საერთაშორისო განვითარების საა
გენტოს(USAIDPROLoG‒PromotingRuleof
Law inGeorgiaActivity) მხარდაჭერითხორ
ციელდება.
იურიდიული დახმარების სამსახურის დი

რექტორმა,რაჟდენკუპრაშვილმა,პარტნიორი
უწყებებისწარმომადგენლებსგააცნოისმთა
ვარისაფუძვლები,რომელმაცგამოიწვიაპრო
ექტის ‒ „ვაქციოთ კანონი ყველასთვის ხელ
მისაწვდომი“‒საჭიროება.დირექტორისპირ
ველმამოადგილემნინომელაძემპრეზენტაცი
ისფარგლებშიწარადგინააქტივობებისგეგმა,
რომელსაციურიდიულიდახმარებისსამსახური
დეკლარაციაზეხელმომწერიუწყებებისდადო
ნორთამხარდაჭერითგანახორციელებს.
იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ

ინიცირებულმოძრაობასშეუერთდნენდადეკ
ლარაციაზე ხელი მოაწერეს იუსტიციის სამი
ნისტროს, მთავრობის ადმინისტრაციის ადა
მიანის უფლებათა სამდივნოს, რეგიონული
მმართველობისდეპარტამენტის,სახელმწიფო
ინსპექტორის,ადვოკატთაასოციაციის,მედია
ტორთაასოციაციისმთავარმაპირებმადასა
ხალხოდამცველმა.
დაგეგმილია60მდესაინფორმაციოსაკონ 

სულტაციო შეხვედრის ჩატარება საქართვე
ლოს სოფლებსა და ქალაქებში. პროექტის
მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის ცნობიერების
ამაღლებასხვადასხვააქტუალურსამართლებ
რივსაკითხზემათთვისინფორმაციისმიწოდე
ბით, ადგილზე კონსულტაციების გაწევითადა
პრეზენტაციებისწარდგენით.
საინფორმაციო შეხვედრების თემატიკა გა

ნისაზღვრება პარტნიორებთან თანამშრომ
ლობითდარეგიონის სპეციფიკის გათვალის
წინებით. ზოგადი საკითხები მოიცავს არას
რულწლოვანთა უფლებებს, ქალთა მიმართ
დაოჯახში ძალადობას, მიწისრეგისტრაციას,
სოციალურ საკითხებს, ჯანდაცვას, განათლე
ბას,პერსონალურინფორმაციებს,დასაქმებას,
ნაფიცმსაჯულებსდასხვა.
ნოემბრის ბოლოსდეკლარაციაზე ხელმომ

წერები კვლავ შეიკრიბებიან და  რეგიონებში
გასვლის6თვიანიმუშაობისშედგებსშეაჯამე

ბენ.ასევეიმსჯელებენ2022წელსპროექტის
გარძელების სამომოავლო გეგმებზეც, რათა
კანონიკიდევუფროხელმისაწვდომიგახადონ
ყველასათვის.

რაჟ დენ კუპ რაშ ვი ლი,  
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის  
სამ სა ხუ რის დი რექ ტო რი

‒ კანონის უზენაესობა არის მხოლოდ მა
შინ,თუ კანონი არის მოქმედიდა ყველასათ
ვისხელმისაწვდომი.ამდროსმოქალაქისსა
მართლებლივი ცნობიერების ამაღლება არის
ძალზედ მნიშვნელოვანი. იურიდიული დახმა
რებისსამსახურისმანდატიარისუფასოსამარ
თლებლივიკონსულტაციისგაწევანებისმიერი
მოქალაქისთვის. ამავდროულად ჩვენ ვახორ
ციელებთ საადვოკატო მომსახურებას სახელ
მწიფოს ხარჯზე და გარკვეულწილად ჩვენი
საქმიანობისმიმართულებაშეიცავსმოქალაქე
ების სამართლებლივი ცნობიერების ამაღლე
ბას.მიუხედავადამისა,ჩვენიახალიპროექტი
„ვაქციოთკანონიხელმისაწვდომი“მაინცგან
სხვავებული და რაც მთავარია, მასშტაბურია.
ამ  მასშტაბურობას განაპირობებს პროექტში
მონაწილე სხვადასხვა უწყებების და ორგანი
ზაციებისრაოდენობა,რომლებიცმაშინვედა
თანხმდნენ ჩვენ შეთავაზებას. ჩვენი არჩევანი
არარისშემთხვევითი:ასეთიმიდგომაძალ
ზედ მნიშვნელოვანია ისეთ რეგიონებისთვის,
სადაცინფრასტრუქტურისგამო,გადაადგილე
ბის გამო, ეკონომიური მდგომარეობის გამო,
ბევრი მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი  არ
არის ან გართულებულია სხვადასხვა უწყებე
ბის,სხვადასხვაორგანიზაციებისმომსახურება.
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ჩვენი მიზანია,  უფროდეტალურად ავუხსნათ
საქართველოსყველამოქალაქესმათისამარ
თლებლივიუფლებები,რაცთანმიმდევრულად
მიგვიყვანსჩვენსსაბოლოომიზნამდე‒გავხა
დოთკანონიყველასთვისხელმისაწვდომი.
თანასწორობა და ღირსეული ცხოვრება შე

საძლებელიამხოლოდდამხოლოდიმგარე
მოებებში, როდესაც ადამიანის უფლებები და
თავისუფლებები არამხოლოდ აღიარებულია,
გაცხადებულია კონსტიტუციით და კანონებით,
არამედარისმოქმედი,პრაქტიკულიდახელ
მისაწვდომიმოსახლეობისათვის.
საზოგადოება,რომელსაცარაქვსგაცნობი

ერებული ის სამართლებლივი განზომილება,
რომელშიც ის ცხოვრობს, მოკლებულია შე
საძლებლობას,გამოიყენოსუფლებებიდამო
ახდინოს მათი რალიზაცია. ეს ფაქტობრივად
მათთვისამუფლებებისარარსებობასუთანაბ
რდება.
პირველეტაპზეჩვენმიზნადვისახავთ,რომ

მოძრაობა ხელმისაწვდომი იყოს მოწყვლადი
ჯგუფებისათვის.ესენიარიანქალები,ბავშვები,
ეთნიკური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძ
ლებლობებისპირები,სოციალურადდაუცველი
პირები,ასევეაქცენტიგაკეთებულიასოფლად
დამაღალმთიანადგილებშიმცხოვრებმოსახ
ლეობაზე,იქიდანგამომდინარე,რომსამართ
ლებლივიცნობიერებაუფრომაღალიაიმად
გილებში, სადაც რესურსები არის ხელმისაწვ
დომი,მათშორისსმარტტექნოლოგიები.ასევე
სამიზნე ჯგუფია იძულებით გადაადგილებული
პირები,დევნილები,თუმცაჩვენიმოძრაობაარ
არისმიმართულიმხოლოდკონკრეტულსამიზ
ნე ჯგუფზე და მიზნად ისახავს საქართველოს
ყველამოქალაქისთვისუფლებრივიცნობიერე
ბისამაღლებას.
მთელი საკითხი გადატანილია  თითოეული

ჩვენი მოქალაქის ინტერესზე, მისი კანონიერი
ინტერესებისდაუფლებებისდაცვაზე,სწორად
რეალიზაციაზე. ეს, რა თქმა უნდა, გაზრდის
ცნობიერებას,ხელსშეუწყობსსამართლებლი
ვიცნობიერებისგაზრდას,ასევემათივეუფლე
ბებისუფროსათანადოდდაცვასდაგამოვლე
ნასდარღვევებისმიმართულებით. განსაკუთ
რებით აქტუალური საკითხები რა თქმა უნდა,
არის იგივე ოჯახში ძალადობა, ბავშვთა უფ

ლებები, მათი საკუთრებასთან უფლებები, და
კარგია, რომ ჩვენ ასე კონსოლიდირებულად
ვიღებთამაშიმონაწილეობას.
ჩვენმამოქალაქეებმა,მიუხედავადმათიქო

ნებრივი,სოციალური,თუსხვამდგომარეობი
სა,თუგაჭირვებისა,თუპრობლემებისა,უნდა
მიაღწიონ თავიანთ უფლებათა ეფექტურრეა
ლიზაციას კვალიფიციური იურიდიული მრჩევ
ლისადვოკატისდახმარებით,რათამათარიგ
რძონთავი,რომისინისამართალში,მართლ
მსაჯულების აღსრულების პროცესში რაიმენა
ირადდაიჩაგრნენდაუფროძლიერმა,უფრო
მდიდარმათუ გავლენიანმა მხარემ მოახერხა
მათი,ასევთქვათ,სამართლებლივიდაჩაგვრა.

ნი ნო მე ლა ძე,  
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის  
დი რექ ტო რის პირ ვე ლი მო ად გი ლე

‒მოძრაობა,„ვაქციოთკანონიყველასთვის
ხელმისაწვდომი“ემსახურებამიზანს,რომგა
აძლიეროსმოქალაქეთაუნარითავად,საკუთა
რიგადაწყვეტილებითდასრულიადშესაბამი
სადგანკარგონსაკუთარიცხოვრება,თავისუფ
ლებადაეფექტურადმოაგვარონყოველდღიუ
რიცხოვრებისეულისაკითხებიდამათშორის,
აქტიურად იყვნენ ჩართულნი, როგორც საზო
გადოებრივცხოვრებაში,ასევექვეყნისგანვი
თარებაში. ზოგადად, ადამიანის უფლებების
აღიარების და გაცხადების იდეა არის საყო
ველთაომშვიდობისდამკვიდრებადაშესაბა
მისად,ერთერთისაკითხი,რაცამმოძრაობის
დროსიქნებაგაჟღერებული,ესარისდავისგა
დაწყვეტისალტერნატიულისაშუალებების,და
ვის მოგვარების მშვიდობიანი გზების შესახებ
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ინფორმაციის მიწოდება, რათა ადამიანებმა
შეძლონთავიანთი ძალისხმევით, მშვიდობია
ნად გადაწყვიტონ არამარტო სამართლებლი
ვი, არამედ ყოველდღიური ცხოვრებისეული
პრობლემები.

და ვით ასა თი ა ნი,  
ად ვო კატ თა ასო ცი ი ცის პრე ზი დენ ტი  

‒მრავალმაჩვენმამოქალაქემხშირშემთხ
ვევაში არ იცის,თურა კანონიერი უფლებები
აქვს. როგორ და რა მექანიზმებით შეუძლია
დაიცვას საკუთარი თავი, ეს საზოგადოების
მართლმსაჯულებრივი შეგნების  გარკვეული
ხარვეზია.ამაზემუშაობს,დარწმუნებულივარ,
არაერთი ორგანიზაცია, მაგრამ პრობლემა
პრობლემად რჩება. შესაბამისად, არასდროს
არისგვიანძალისხმევისგაერთიანებადაპი
რიქით. ამ შემთხვევაში მხოლოდ მივესალმე
ბით საზოგადოებრივი ადვოკატების წამოწყე
ბას.მართლმსაჯულებაარუნდაიყოსელიტური
საზოგადოების,პოლიტიკოსებისთუბიზნესმე
ნებისფუფუნებისსაგანი.სწორედჩვენითითო
ეული მოქალაქე უნდა იყოს მთავარიფოკუსი
მთელირეფორმებისა,რაზეცარაერთიწელია
ვლაპარაკობთ, მართლმსაჯულებაში უფლებე
ბისდაცვისთვალსაზრისითდასაერთოჯამში,
ამ ადამიანებზე უნდა აისახოს ყველა შედეგი
დაწარმატება,რაცმოყვებაამრეფორმას.ად
ვოკატთაასოციაციაშიგაერთიანებულია5000
კვალიფიციურილიცენზირებულიადვოკატისა
ქართველოსმასშტაბით.მზადვართ,აქტიურად
ჩავერთოთმთელიჩვენირესურსებითამპრო
ექტშიდადავუჭიროთამინიციატივასმხარი.
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ნი ნო ლომ ჯა რი ა,  
სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი  

‒ ჩვენი პრაქტიკა ადასტურებს,თუროგორ
რადიკალურად  და პოზიტიურად შეუძლია
შეცვალოს ადამიანის ცხოვრება თუნდაც ერთ
სწორსამართლებლივკონსულტაციასსაკუთა
რი უფლებების თაობაზე. ჩვენ ყოველდღიურ
ცხოვრებაშივაწყდებითხოლმეასეთპოზიტიურ
მაგალითებს.ისთემები,რაციქნაიდენტიფიც
ირებული,სახალხოდამცველისთვისპრიორი
ტეტულიარის.ოჯახშიძალადობისმსხვერპლე
ბი, ქალები, ბავშვები, ეთნიკური უმცირესობე
ბი,სოციალურადდაუცველები‒ესარისსფე
როები,სადაცსახალხოდამცველსაქვსგანსა
კუთრებულიექსპერტიზადაასევეინფორმაცია
მათისაჭიროებებისშესახებ,იმიტომ,რომჩვენ
ჩვენირეგიონალურიოფისებისმეშვეობითუფ
როაქტიურადვავლენთმათსაჭიროებებსდა
ასევეჩართულებივართიურიდიულიკონსულ
ტაციების გაწევაშიც.  შესაბამისად, ჩვენი ექს
პერტებიდა მთლიანად სახალხოდამცველის
ინსტიტუტი დიდი სიამოვნებით ჩაერთვება ამ
პროექტში.

ლონ და თო ლო რა ი ა,  
სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რი

‒ ჩვენ, ზოგადად, სახელმწიფო უწყებები
ცნობიერებისამაღლებისკამპანიებსვახორცი
ელებთ,თუმცაიმფორმითდაძალთაასეთი
გაერთიანებით,  რაც საზოგადოებრივ ადვო
კატთა სამსახურმა შემოგვთავაზა, იქნება კი
დევ უფრო ეფექტური და რაც მთავარია, გა
ვალთ გაცილებითუკეთესშედეგებზე, ვიდრე
ამას ვაკეთებდით და ვაკეთებთ ცალცალკე.
ეს მასშტაბები, რათქმა უნდა, შთამბეჭდავია,
რადგანაქამდეჩატარებულიიურიდიულიცნო
ბიერების ამაღლების ღონისძიებები კონცენტ
რირებულიიყოუფროცენტრალურქალაქებზე
დარეგიონებზედაძალიანსასიხარულოა,რომ
გვაქვსსაკმადდიდისია,სადაცვაპირებთჩას
ვლას. ჩვენ შემოგიერთდებით აბსოლუტურად
ყველგან.პირადადაცჩავერთვებირამდენიმე
მათგანში, რადგან პირველი პირების ჩართვა
იურიდიულიცნობიერებისამაღლებისკამპანი
აშიძალიანმნიშვნელოვანია.ჩვენსამსახურში
არიან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ელ
ჩებისაქართველოსყველარეგიონში,20სტუ
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დენტი, ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იქნება
მათიჩართვაცამკამპანიაში.პერსონალურმო
ნაცემთადაცვადამონიტორინგიმაინცახალი
საკითხიაქართულრეალობაში,ამიტომყოვე
ლიასეთიკამპანიისწამოწყებაჩვენთვისარის
ახალი შესაძლებლობა ჩვენი საქმიანობის კი
დევ უფრო ეფექტურად გასახორციელებლად.
დარწმუნებულივარ,ამპროექტისბოლოს,რო
ცაგავზომავთშედეგებს,ვიტყვით,რომესიყო
ძალიანსწორიპროექტი,რომელიცდავიწყეთ.

თორ ნი კე ჭე იშ ვი ლი,  
იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის მო ად გი ლე 

‒ მე პირადად მაქვს გამოცდილება მსგავს
პროექტებში მონაწილეობისადა ზუსტად ვიცი
ის დიდი აღფრთოვანება, რომელიც ადგილ
ზედახვდება ამ პროექტის მონაწილეებს იმის
გათვალისწინებით, რომ ეს არის ორმხრივი
აღმოჩენების  პროცესი. იმიტომ რომ, ადგი
ლობრივი საზოგადოება ყოველთვის ძალიან
დიდიენთუზიაზმითელოდებაასეთიტიპისაქ
ტივობებსდავფიქრობ,რომსაკმაოდზუსტად
დარაც მთავარია,დროულად მოხდა ამღო
ნისძიებათაციკლისდაგეგმვა.
ეს ჯგუფები,რომლებიც სხვადასხვარეგიო

ნებშიგაემგზავრებიან,იქნებიანმართლაცელ
ჩები მშვიდობის, განვითარების, სამართლია
ნობისდაგანუზომლადმნიშვნელოვანიიქნება
ის წვლილი, რომელსაც შეიტანენ ადგილობ
რივი საზოგადოებების განვითარებაში ადგი
ლებზედემოკრატიულიპროცესებისკონსოლი
დაციისმიმართულებით.

ირაკ ლი ხან დაშ ვი ლი,  
მე დი ა ტორ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე

‒ თქვენი პროექტი ორმაგად საინტერე
სოა მედიატორებისთვის  გამომდინარე იქი
დან, რომ თვითონ პროექტის სახელწოდება
‒ „ვაქციოთ კანონი ყველასთვის ხელმისაწ
ვდომი“ ‒დღესდიდი გამოწვევაა მედიაციის
წინაშე.პრობლემადკვლავრჩებაიურიდიული
ცნობადობადავებისგადაწყვეტისას.მიუხედა
ვადიმისა,რომბევრიგაკეთდა,დღესაცსაზო
გადოების გარკვეულ ნაწილს ამ მიმართულე
ბითწარმოდგენაარაქვსშექმნილი.იურიდიუ
ლიდახმარებისსამსახურისმხრიდანწამოსულ
ინიციატივასმედიატორთაასოციაცია,რათქმა
უნდა,დიდისიამოვნებითშემოუერთდება,რო
გორც დეკლარაციაზე ხელმოწერით, ასევე
შემდგომ სხვადასხვა ეტაპებზე მჭიდრო თა
ნამშრომლობის კუთხით. საზოგადოება უნდა
დარწმუნდეს,რომზოგადადკანონიმართლაც
ხელმისაწვდომია ყველასთვის, უნდა იცოდეს,
რომარსებობსდავებისგადაწყვეტისალტერ
ნატიული გზები, რომ კანონი არის საკმაოდ
მძლავრი ინსტრუმენტი საკუთარი უფლებების
საკუთარი ხელითრეალიზებისადა საკუთარი
ხელითსაკუთარიხვალინდელიდღისდარეგუ
ლირებისა;მშვიდობიანად,ნაკლებიდანახარ
ჯითდაკეთილგონივრულირეალობისხარჯზე,
ინტერესზემორგებულიშეთანხმებისმიღწევის
გზით.
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მა კა ბე რა ძე,  
მთავ რო ბის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
სამ დივ ნოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 

 ‒როგორცარუნდაგანვითარდესთანამედ
როვე ტექნოლოგიები, ვფიქრობ, რომ პირის
პირ შეხვედრას ალტერნატივა არ აქვს. იმი
ტომ,რომპირისპირშეხვედრარამდენიმემი
მართულებითარისბენეფიტისმომტანი.ერთი,
რომთვითონმოსახლეობისთვისინფორმაცია
ხდებახელმისაწვდომიიმსამართლებლივიმე
ქანიზმებისშესახებ,რომლითაცმათშეუძლიათ
დაიცვანსაკუთარიუფლებები,მეორესმხრივ
სახელმწიფოსტრუქტურებს,რომლებიც ჩადი
ანადგილებზე,აქვთსაშუალებაამადმიანების
პრობლემებზე მიიღონ პირდაპირი ინფორმა
ციადამესამემიმართულება,რომელიცვფიქ
რობ, არანაკლებმნიშვნელოვანია ამ საზოგა
დოების ცნობიერების ამაღლებისთვის სამარ
თლებლივი კულტურის მიმართულებით ისეთ
მგრძნობიარე თემებზე, როგორიცაა, მაგალი
თად, გენდერული თანასწორობა, ბავშობის
ასაკშიქორწინებადაასეშემდეგ;ამთემებზე
ამადამიანებისინფორმირებადაიურიდიული
პასუხისმგებლობისგაღვივება.ესკიპირდაპი
რიხელშემწყობიაიმპოლიტიკისიმპლემენტა
ციის,რომელსაცსახელმწიფოახორციელებს.

თე ი მუ რაზ შეყ ლაშ ვი ლი,  
მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ის  
რე გი ო ნებ თან ურ თი ერ თო ბის 
დე პარ ტა მენ ტი

‒სრულმხარდაჭერასვუცხადებთამმნიშვ
ნელოვან პროექტს და ყველანაირ თანადგო
მასგპირდებითროგორცრეგიონებისხელმძღ
ვანელებთან,გუბერნატორებთან,ასევემუნიცი
პალიტეტებისხელმძღვანელებთან. მზადვარ,
ვიყომეგზურიდაშუამავალიპროექტისმსვლე
ლობისასწარმოქმნილიშესაძლოპრობლემე
ბისმოგვარებაში.

ირინა ლორთქიფანიძე,  
USAID PRoLog-ის წარმომადგენელი

‒  მართლაც უპრეცედენტოა,როდესაც ამდე
ნიუწყებაერთობლივადიღებსმონაწილეობას
ერთ კონკრეტულ პროექტშიდა მათი ყველას
საზრუნავიჩვეულებრივიადამიანია.მართმსა
ჯულება, იურიდიული პროფესიადა იურიდიუ
ლი დახმარება ორიენტირებული უნდა იყოს
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ადამიანზე, სწორედ ასეთი მიდგომა აკეთილ
შობილებსამპროცესსდახდისმასუფროდე
მოკრატიულს. სასიხარულოა,რომ  პროცესში
იურიდიული დახმარების საბჭოში წარმოდგე
ნილიორგანიზაციებისგარდა,მონაწილეობენ
სახელისუფლოსტრუქტურებიც,რაცკიდევერ
თხელგვარწმუნებს,რომპროექტიწარმატებით
განხორციელდება.

ბე ქა ჯი ქი ა,  
ევ რო საბ ჭოს ოფი სი სა ქარ თ ვე ლო ში

‒ საერთაშორისო მხარდაჭერის პროექტებ
ში ხშირად ისმის ასეთი შეკითხვა ‒ რა უნდა
გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი როლი, ის
ინსტიტუციური მხარდაჭერა, რასაც ჩვენ ვუ
წევთ სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებს,
საზოგადოებისთვისუფრონათელიდახილვა

დიგახდეს?ჩემიაზრიამასთანდაკავშირებით
არისის,რომმეტიბენეფიტი,სარგებელიუნდა
მოვუტანოთუშუალოდჩვეულებრივმოქალაქე
ებს, რომლებსაც აქვთთავიანთი ყოველდღი
ური პრობლემები. თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ,
მაშინსაერთაშორისომხარდაჭერისაღქმამო
ქალაქეებში უფრო ნათელი იქნება. პირადად
ჩემი გადმოსახედიდან, ამ პროექტში ევროპუ
ლი კონტრიბუცია სწორედ ამ მიმართულებას
ითვალისწინებს. ჩვენ ვეხმარებით უშუალოდ
მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ იურიდიული
პრობლემა ან მსგავსი პრობლემა შეიძლება
გამოუჩნდეთ მომავალში. პროექტი იმდენად
მასშტაბურიადაიმდენრეგიონსმოიცავს,რომ
შეუძლებელია,გარკვეულიშედეგებიარდავი
ნახოთდა არგამოჩნდესთუნდაც  სტატისტი
კურ მონაცემებში, თუ ამ შედეგების მიღწევას
შევძლებთ. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ,
შედეგებისმონიტორინგსგადამწყვეტიმნიშვ
ნელობაექნებაამპროექტისმიზნისმიღწევაში.
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მო მა ვა ლი  
არის დღეს!
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ნოვაცია



იურიდიული დახმარების სამსახური არის
პირველი უწყება საქართველოში, რომელიც
პრაქტიკულ საქმიანობაში, იურიდიული კონ
სულტაციების გაცემისას ხელოვნურ ინტე
ლექტს გამოიყენებს. ინოვაციური სერვისი,
რომელიც უფასო სამართლებრივი დახმარე
ბის სისტემაში დაინერგება, მნიშვნელოვნად
გაზრდისხელმისაწვდომობასიურიდიულდახ
მარებაზედადაზოგავსბენეფიციართადროს.
პროგრამა, რომელიც ხელოვნური ინტე

ლექტისდახმარებითშემუშავდება,სამსახურის
ვებგვერდზე ჩაშენდება და საშუალებას მის
ცემს მომხმარებლებს მსოფლიოს ნებისმიერი
წერტილიდან მიიღონ იურიდიული დახმარე
ბა. აღნიშნული სერვისი განსაკუთრებით გა
აიოლებს ხელმისაწვდმობას სამართლებრივ
დახმარებაზეუცხოეთშიმყოფისაქართველოს
მოქალაქეებისთვის,ხოლოუცხოელებს,რომ
ლებიცქართულენასარფლობენ,შეუძლიათ
კონსულტაცია მიიღონ ინგლისურ, გერმანულ
დარუსულენებზე.
იურიდიული დახმარების სამსახურისთ

ვის ხელოვნურ ინტელექტის პროგრამის შექ
მნაში ეხმარება პლატფორმა https://www.
knowledgetools.de,  რომელიც ასევე პირვე
ლია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში
დამისიდახმარებითხელოვნურიინტელექტი
წარმატებითდაინერგაბუნდესტაგისადაგერ

ნინო ჩუტკერაშვილი

იურიდიული დახმარების სამსახურის 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

მანიისრამდენიმესამინისტროსსერვისებში.
ამასთან დაკავშირებით, 30 სექტემბერს,

„შერატონმეტეხიპალასში“,სსიპიურიდიული
დახმარების სამსახურისორგანიზებით ჩატარ
და კონფერენცია „ხელოვნური ინტელექტის
გამოყენება იურიდიული დახმარების სამსა
ხურში“.კონფერენციისდევიზიიყო„მომავალი
არის დღეს“, რაც გულისხმობს სამეცნიერო
მიღწევების,ინოვაციებისდანერგვისპროცესის
დაჩქარებასჩვენსყოველდღიურობაში.
კონფერენციასესწრებოდნენადგილობრივი

დასაერთშორისოორგანიზაციებისწარმომად
გენელები, დონორები, რომლებიც უშუალოდ
მონაწილეობენ უფასო სამართლებრივი დახ
მარებისსერვისებისმიწოდებისგაუმჯობესების
საქმეში.
კონფერენციაზეონლაინრეჟიმშიგერმანიი

დანჩაერთნენკომპნია„ნოულიჯთულსინთერ
ნეიშენალის“(KnowledgeToolsInternational)
დამფუძნებელითილოვენდი,სამართლისინ
ჟინერი ოსკარფონ კოსელი, ხელოვნური ინ
ტელექტის ალგორითმის პროგრამა მიმოიხი
ლაშტეფანბრაიდენბახმა,ხოლოპროგრამის
პრაქტიკული პრეზენტაცია წარადგინა ლადო
სირდაძემ.
ხელოვნურიინტელექტისგარკვეულიგამოწ

ვევების წინაშეც გვაყენებს და გამოწვევების

სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად  
იწყე ბა ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის 
გა მო ყე ნე ბა იური დი უ ლი  
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში
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30 სექტემბერს, „შერატონ მეტეხი 
პალასში“, სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახურის ორგანიზებით 
ჩატარდა კონფერენცია „ხელოვნური 
ინტელექტის გამოყენება იურიდიული 
დახმარების სამსახურში“. 



დაძლევაშიც გვეხმარება. იურიდიული დახმა
რების სამსახური წელიწადში საშუალოდ 30
ათას კონულტაციას გასცემს. მათი უმეტესობა
ზეპირი კონსულტაციაა. სწორედ  ჩვენი მომ
სახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,
ინერგება ინოვაციური მეთოდი,რომელიც სა
შუალებას იძლევა კონსულტაციები გაიცეს წე
რილობით,გარდა„ცხელიხაზის“სატელეფო
ნო კონსულტაციებისა. ხელოვნური ინტელექ
ტისგამოყენებით,რამდენიმედამაზუსტებელი
შეკითხვის საშუალებით, სამსახურის იურისტ
კონსულტანტებსანუშუალოდპროგრამას,სა
შუალებაექნებარამდენიმეწამშიგასცესწერი
ლობითიკონსულტაცია.გარდადაზოგილირე
სურსებისა,სამსახურსექნებაგანზოგადებული

მიდგომა გაწეული კონსულტაციების მიმართ,
რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს გაწეული
კონსულტაციებისხარისხისუზრუნველყოფას.
კონფერენციისმონაწილეებმასრულიმხარ

დაჭერა აღუთქვეს იურიდიული დახმარების
სამსახურსინოვაციურიპროექტისგანხორციე
ლებაში. კონფერენციის მონაწილეებმა სამსა
ხურს ინოვაციების სფეროში „პირველი მერ
ცხალი“უწოდეს, რადგან იგი სწორედ პირვე
ლიასაბიუჯეტოორგანიზაციებიდან,რომელიც
აქტიურადგამოიყენებსხელოვნურინტელექტს
თავისსერვისებში.სამართლისინჟინრებიიმე
დოვნებენ, რომ აღნიშნული პროექტი აღმოჩ
ნდება სხვებისთვის მისაბაძი, გადამდები მა
გალითი და მალე სხვა უწყებებიც აქტიურად
ჩაერთვებიანხელოვნურიინტელექტისდანერ
გვაში.საბოლოოჯამშიკიბენეფიციარები,შემ
ცირებულიბიუროკრატიისპირობებში,მაღალი
ხარისხის, კვალიფიკაციის სერვისს მიიღებენ
დადაზოგავენდროს,ენერგიას.

კონფერენციის მონაწილეებმა  
სრული მხარდაჭერა აღუთქვეს 
იურიდიული დახმარების 
სამსახურს ინოვაციური 
პროექტის განხორციელებაში. 
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სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და 
დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის 
თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის 
სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო 
მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის 
თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ 
იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია 
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო 
აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 
2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს 
მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და 
დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის 
თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის 
სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო 
მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის 
თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ. სსიპ 
იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს. ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია 
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს მიერ.

სსიპ იურიდიული სამსახურის ემბლემის აღწერილობა: ლაჟვარდის არშიით შემოსაზღვრული ჰერალდიკური ფარის ვერცხლის 
ველზე გამოსახულია ჰერალდიკური ფარი არშიით. მცირე ფარის ვერცხლის ველის ზედა ნახევარზე დატანილია საქართველოს 
სახელმწიფო დროშის მეწამული ხუთჯვრიანი გამოსახულება, ხოლო ქვედა ნაწილში კლასიკური სვეტის მეწამული სტილიზებული 
ფიგურა. სსიპ იურიდიული სამსახურის ემბლემის აღწერილობა: ლაჟვარდის არშიით შემოსაზღვრული ჰერალდიკური ფარის 
ვერცხლის ველზე გამოსახულია ჰერალდიკური ფარი არშიით. მცირე ფარის ვერცხლის ველის ზედა ნახევარზე დატანილია 
საქართველოს სახელმწიფო დროშის მეწამული ხუთჯვრიანი გამოსახულება, ხოლო ქვედა ნაწილში კლასიკური სვეტის მეწამული 
სტილიზებული ფიგურა. სსიპ იურიდიული სამსახურის ემბლემის აღწერილობა: ლაჟვარდის არშიით შემოსაზღვრული ჰერალდიკური 
ფარის ვერცხლის ველზე გამოსახულია ჰერალდიკური ფარი არშიით. მცირე ფარის ვერცხლის ველის ზედა ნახევარზე დატანილია 
საქართველოს სახელმწიფო დროშის მეწამული ხუთჯვრიანი გამოსახულება, ხოლო ქვედა ნაწილში კლასიკური სვეტის მეწამული 
სტილიზებული ფიგურა. სსიპ იურიდიული სამსახურის ემბლემის აღწერილობა: ლაჟვარდის არშიით შემოსაზღვრული ჰერალდიკური 
ფარის ვერცხლის ველზე გამოსახულია ჰერალდიკური ფარი არშიით. მცირე ფარის ვერცხლის ველის ზედა ნახევარზე დატანილია 
საქართველოს სახელმწიფო დროშის მეწამული ხუთჯვრიანი გამოსახულება, ხოლო ქვედა ნაწილში კლასიკური სვეტის მეწამული 
სტილიზებული ფიგურა.

სსიპ იური დი უ ლი სამ სა ხუ რის ემ ბ ლე მის აღ წე რი ლო ბა:

ლაჟ ვარ დის არ ში ით შე მო საზღ ვ რუ ლი ჰე რალ დი კუ რი ფა რის 
ვერ ცხ ლის ველ ზე გა მო სა ხუ ლია ჰე რალ დი კუ რი ფა რი არ ში ით. 
მცი რე ფა რის ვერ ცხ ლის ვე ლის ზე და ნა ხე ვარ ზე და ტა ნი ლია სა
ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო დრო შის მე წა მუ ლი ხუთ ჯ ვ რი ა ნი გა მო
სა ხუ ლე ბა, ხო ლო ქვე და ნა წილ ში კლა სი კუ რი სვე ტის მე წა მუ ლი 
სტი ლი ზე ბუ ლი ფი გუ რა.

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს 2021 წლის 
თებერვლის თვიდან  ახალი ლოგო აქვს.

ლოგო მოწონებული და დამტკიცებულია ჰერალდიკის 
სახელმწიფო საბჭოს მიერ.



1  
შე სა ვა ლი

სოციალური სამართლიანობა მნიშვნელოვა
ნი გამოწვევაა დღევანდელი დემოკრატიული
მმართველობებისთვის.მეტიც,სოციალურისა
მართლიანობა შედის თითქმის ყველა პოლი
ტიკურიაქტორისგანსახორციელებელიქმედე
ბების სიაში. საქმე ის არის,რომ სოციალური
სამართლიანობის საყოველთაოდ აღიარებუ
ლიდეფინიციაარარსებობსდაჩვენარშეგ
ვიძლიაგადაჭრითვთქვათ,თურაარისსამარ
თლიანიდარაარა.
ზოგადად შეიძლება ითქვას,რომ სოციალუ
რი სამართლიანობა დღეს აღიქმება და გა
ნიმარტება იმგვარად, რომ სახელმწიფომ და
საზოგადოებამ უნდა იზრუნოს ღარიბ და და
უცველმოსახლეობაზე.თუმცასაკამათოაიმის
განსაზღვრა,თუვინარიანისადამიანები,ანუ
დაუცველები,ვისაცსაზოგადოებისდასახელმ
წიფოსმხარდაჭერასჭირდება.აღნიშნულიდე
ფინიციის პრობლემა ნათლად ჩანს ქართულ

რეალობაშიც. ხშირად ვხვდებით შემთხვევებს
სოციალური შემწეობის მოხსნასთან დაკავში
რებით,რომელიცარასამართლიანადაღიქმე
ბახოლმესაზოგადოებაში.
სოციალურისამართლიანობისტერმინისბუნ
დოვანებამგამოიწვია,სავარაუდოდ,საყოველ
თაო დაზღვევის რეფორმაში ბოლო წლებში
შესულიცვლილებები.როგორცვიცით,საწყის
ეტაპზე საყოველთაო დაზღვევა განკუთვნილი
იყო საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის,
განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსი
სა. იმის გათვალისწინებით,რომ სამედიცინო
დახმარება ერთერთი ყველაზე ძვირადღირე
ბული სერვისია, ცხადია თავიდანვე ნათელი
იყო, რომ განვითარებადი ქვეყნისთვის, უფა
სო ჯანდაცვით მოქალაქეების უზრუნველყოფა
გრძელვადიანპერიოდშიფინანსურადრთული
დახშირშემთხვევაშიშეუძლებელიიქნებოდა.
აღნიშნული სერვისის უფასოდ მიწოდება არ
ხდებაისეთგანვითარებულქვეყანაშიცკი,რო
გორიცაა,მაგალითად,გერმანიისფედერაცია.

სულხან გველესინი

იურიდიული დახმარების 
სამსახურის დირექტორის 
მოადგილე

შე და რე ბი თი ანა ლი ზი

სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა  
ევ რო პა ში
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2
ის ტო რი უ ლი სა ფუძ ვ ლე ბი

2.1.	 რო	მის	ან	ტი	კუ	რი	ხა	ნა
სოციალური პოლიტიკა ჯერ კიდევ ძველი
რომიდან იღებს სათავეს. რომში არსებობდა
საყოველთაოჯანმრთელობისდაცვისსისტემა,
რომელიც ხელისუფლებას ექვემდებარებოდა
დაისყველარომაელისთვისხელმისაწვდომი
იყო. ღარიბი მოსახლეობის მხარდასაჭერად,
ჯერკიდევგაიუსგრაჩუსის(153121ქრისტეს
შობამდე)დროსშეიქმნაკანონიხორბლისფა
სების რეგულაციის შესახებ, რომელიცრომის
მოსახლეობას საშუალებას აძლევდა, შეღავა
თიანფასებში,სახელმწიფოსთანადაფინანსე
ბითმიეღოთხორბალი.*1უფრომოგვიანებით
კი,რომისღარიბმოსახლეობასშესაძლებლო
ბა მიეცა მიეღო უფასო პური. მეტიც, რომში
არსებობდა ოჯახების დახმარების პროგრამა,
რომლის მიხედვითაცღარიბოჯახებსდა ბავ
შვებს სახელმწიფო ეხმარებოდა. ღარიბი მო
სახლეობისხელშემწყობისახელმწიფოპროგ
რამებთან ერთად, ძველ რომში არსებობდა
სპეციალური ფონდები, სადაც მოსახლეობას
ნებაყოფლობითშეჰქონდაშენატანებიდარო
მელიც განკუთვნილი იყო მძიმედ ავადმყოფი
მოსახლეობის დახმარებისთვის, ისევე, რო
გორც დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისა
დაგარდაცვლილისოჯახისდახმარებისთვის.

2.2.	ჩი	ნე	თი
ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეორე საუკუ
ნეში, ჩინეთში  არსებობდა სახელმწიფოს მი
ერ დაფინანსებული სამედიცინო დახმარება.
მართალია, სამედიცინო დახმარება პირველ
ეტაპზე მხოლოდ დიდ ქალაქებში მცხოვრებ
მოსახლეობასშეეძლომიეღო,თუმცაქრისტეს
შობამდე პირველ საუკუნეში, იგი ხელმისაწვ
დომი გახდა მთელი ქვეყნის მოსახლეობის
თვის. საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა ასევე
მოიცავდა სამედიცინო განათლების მიღების
შესაძლებლობასაც, რომელიც ქრისტეს შობი
დან V საუკუნეში ხელმისაწვდომი იყო ყველა
სამედიცინო აკადემიაში, ისევე,როგორც ჩან
გისსამეფოუნივერსიტეტში.*2  

2.3.	სო	ცი	ა	ლუ	რი	პო	ლი	ტი	კა	შუ	ა	სა	უ	კუ	ნე	ებ	ში	
და	ინ	დუს	ტ	რი	უ	ლი	და	ფრან	გუ	ლი	რე	ვო	ლუ	ცი	ის	
მნიშ	ვ	ნე	ლო	ბა
შუასაუკუნეებისევროპაშისოციალურიპოლი
ტიკაძირითადადხორციელდებოდაკათოლი
კური ეკლესიის მიერ. კათოლიკური ეკლესი
ისწიაღშიმოწყობილიიყოთავშესაფრებიდა
ჰოსპიტლები, რომელიც დახმარებას უწევდა
ღარიბებს, მოხუცებსდაქვრივებს. ევროპული
ქვეყნებისგანვითარებასთანერთადმე14საუ
კუნიდანარსებობდასპეციალურისახელმწიფო
ფონდები, რომელიც ქვეყნის ღარიბი მოსახ
ლეობისთვისიყოგანკუთვნილი.*3   
მნიშვნელოვანი ცვლილებები სოციალური
პოლიტიკის მიმართულებით იწყება მე18 სა
უკუნიდან,რომელიცპირდაპირკავშირშიაინ
დუსტრიულ და ფრანგულ რევოლუციებთან.
ინდუსტრიული რევოლუცია ეკონომიკური ხა
სიათისაადაიგიმე18საუკუნისმეორენახევ
რიდან დიდი ბრიტანეთიდან დაიწყო, რომე
ლიც შემდგომ საფრანგეთში, გერმანიაში და
მთელს ევროპაში გავრცელდა. ინდუსტრიულ
რევოლუციასუკავშირდებაისეთიმნიშვნელო
ვან გამოგონებებს, როგორიცაა, მაგალითად,
ორთქლზემომუშავეძრავი,მექანიკურისაქსო
ვიმანქანადაა.შ.

*1   Michael Henkel, Sozialpolitik in Deutschland und Europa, S. 13

*2  Michael Henkel, Sozialpolitik in Deutschland und Europa, S. 13

*3  Michael Henkel, Sozialpolitik in Deutschland und Europa, S. 15
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მი სი სა მი ძი რი თა დი პრინ ცი პი
სოციალური სახელმწიფოს დანიშნულები
დან, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ადამია
ნისთავისუფლება,იკვეთებასამიდამატებითი
პრინციპი: სოციალური თანასწორობა, სოცია
ლურისამართლიანობადასოციალურიუსაფ
რთხოება.*4

zz სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკა გუ
ლისხმობსიმას,რომთუიგიუზრუნველყოფს
თავისუფლებას ინდივიდისთვის, მან თავი
სუფლებასთან ერთად უნდა უზრუნველყოს
თანასწორობის პრინციპის დაცვაც. შესაბა
მისად,საფრანგეთისრევოლუციისშემდგომ
პრინციპი–თავისუფლებადათანასწორობა
ერთობლივადუნდაიყოსგანხორციელებუ
ლიდაარაცალცალკე.თუმცასოციალური
პოლიტიკისგანხორციალებასულაცარგუ
ლისხმობსიმას,რომყველამოქალაქესგა
ნურჩევლადმათისოციალურიჯგუფისკუთ
ვნილებისა,შეექმნასთანაბარისოციალური
პირობები. არამედ, სოციალური თანასწო
რობა გულისხმობს სოციალური პირობების
გათანაბრებს სხვადასხვა საზოგადოებრივ
ჯგუფებსშორის.შესაბამისად,არცერთისა
ზოგადოებრივი ჯგუფი, მათი სოციალური
მდგომარეობისგამოარუნდაგაირიყოსსა
ზოგადოებრივიცხოვრებიდან.მაგალითად,
დაუსაქმებელ ადამიანებს, როგორც სოცი
ალურ ჯგუფს, ენიშნებათ სოციალური დახ
მარებაიმისათვის,რომმათსრულფასოვა
ნი მონაწილეობა შეძლონ საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში. იგივე შეიძლება ითქვას სხვა
სოციალურ ჯგუფებზე, როგორებიცაა, მაგა
ლითად,ბავშვები,შშმპირებიდაა.შ.*5 

zz სოციალური პოლიტიკის მთავარი პრინცი
პია აგრეთვე, სოციალური სამართლიანო
ბა. სოციალური სამართლიანობა გულის
ხმობს იმას, რომ სოციალური პირობების
გათანაბრებაუნდამოხდესსამართლიანად.
სოციალურიპირობებისსამართლიანადგა
თანაბრება გულისხმობს იმას, რომ დახმა

რაცშეეხებაფრანგულრევოლუციას,იგიმე
18 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთში დაიწყო,
რომელიც პოლიტიკური ხასიათისაა და რო
მელიც საფუძვლად დაედო ფეოდალური სა
ხელმწიფომოწყობებისნგრევასდაადამიანის
უფლებების, როგორც ღირებულებების, ჩამო
ყალიბებას.
საფრანგეთის რევოლუციამ განაპირობა ის,
რომადამიანს,როგორცინდივიდს,უნდაჰქო
ნოდათანაბარიუფლებებიდათავისუფლებე
ბი.ესპრინციპიკი,საფუძვლადდაედოახალი
ეკონომიკურიდასოციალურიწესრიგისჩამო
ყალიბებას. შესაბამისად, ადამიანის უფლებე
ბისდაცვისგარანტიუნდაგამხდარიყოლიბე
რალური კანონმდებლობა, რომელიც თავის
მხრივსაშუალებასმისცემდაინდივიდსდამო
უკიდებლად ეზრუნა საკუთარი ეკონომიკური
კეთილდღეობისთვის.საფრანგეთისრევოლუ
ციისმთავარიპრინციპიიყოთავისუფლებადა
თანასწორობა, რომელზეც უნდა დაფუძნებუ
ლიყონებისმიერიპოლიტიკა,ნებისმიერსფე
როში.
სოციალურ პოლიტიკაში, ლიბერალური შე
ხედულებების ინტეგრირება ევროპის ქვეყნებ
ში განსხვავებულად ჩამოყალიბდა. განსხვა
ვებული მიდგომები სოციალური პოლიტიკის
მიმართ ევროპის ქვეყნებში განაპირობა ამ
ქვეყნებისპოლიტიკურიდაეკონომიკურიგან
ვითარების ტემპმა.  სოციალური პოლიტიკის
განსხვავებული მიდგომებია დღესაც ევროპის
სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებიც საკუთარ
მოქალაქეებს სოციალურიდახმარების სისტე
მებისგანსხვავებულმოდელებსსთავაზობენ.
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რებაუნდაგაეწიოსკონკრეტულსოციალურ
ჯგუფებს,ვისაცმათიფიზიკურითუსხვაშე
საძლებლობებისგამოარშეუძლიათთავად
უზრუნველყონთავიანთისოციალურიმდგო
მარეობის გაუმჯობესება. ასეთი ჯგუფებია:
სამუშაოს არმქონე პირები, მარჩენალ და
კარგულები,მარტოხელადედებიდაა.შ.*6

zz ასევე, სოციალური პოლიტიკის მთავარი
პრინციპია უსაფრთხოება, რომელიც ამავ
დროულად მოიცავს თავისუფლების კომ
პონენტსაც. სოციალური უსაფრთხოება
გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი თავისუ
ფალი უნდა იყოს სოციალური მდგომარე
ობის მკვეთრად გაუარესების რისკებისგან.
რისკების გადაზღვევის პასუხისმგებლობა
კი ყველა სახელმწიფოს ვალდებულებაა.
სწორედამიტომბევრქვეყანაში,მათშორის
გერმანიაში არსებობს სოციალური დაზღ
ვევა, რომლის გამოყენება შეიძლება სხვა
დასხვა სიტუაციებში, როგორიცაა: ავადმ
ყოფობა, უმუშევრობა, უბედური შემთხვევა
დასიკვდილი.ამდენად,სოციალურიდაზღ
ვევა გულისხმობს ცხოვრებისეული რისკე
ბის გადაზღვევას. სოციალური დაზღვევის
ანალოგად საქართველოში შესაძლოა გან
ვიხილოთ დაგროვებითი პენსიის რეფორ
მა, თუმცა ის განსხვავდება იმ სოციალური
დაზღვევის სისტემისგან, რომელიც გერმა
ნიისფედერაციაშიმოქმედებს.კერძოდ,სა
ქართველოსკანონიდაგროვებითიპენსიის
შესახებ განსაზღვრავს წინაპირობებს, თუ
რა შემთხვევაში შეუძლია მონაწილეს მიი
ღოსდაგროვებულიპენსიასაპენსიოასაკის
მიღწევამდე. ეს წინა პირობებია: საპენსიო
ასაკისდადგომადაშეზღუდულიშესაძლებ
ლობების არსებობა. ამდენად, გერმანული
სისტემისგან განსხვავებით,რომელიც გარ
და შეზღუდული შესაძლებლობისა, სხვა
ცხოვრებისეულ რისკებსაც აზღვევს, დაგ
როვებითიპენსიასაქართველოშიმხოლოდ
საპენსიო ასაკის დადგომას და შეზღუდულ
შესაძლებლობებსმოიცავს.ბუნებრივია,აღ
ნიშნული მიდგომა გადახედვას საჭიროებს,
რადგან თუნდაც ავადმყოფობისას, როდე

საც ადამიანს მკურნალობის თანხების და
ფარვაარშეუძლია,სამართლიანიიქნებო
და,რომმასამდროსდაგროვილიპენსიის
გამოყენებაშეეძლოს.*7 

4
სო ცი ა ლუ რი 

უზ რუნ ველ ყო ფის პრინ ცი პე ბი
თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა უკავ
შირდება სხვადასხვა პრინციპს. სოციალური
პოლიტიკის პრინციპებიდან განსაკუთრებით
დიდმნიშვნელობასიძენსდაზღვევის,მზრუნვე
ლობითიდათანადგომისპრინციპები.ესარის
პრინციპები, რომლითაც სოციალური უზრუნ
ველყოფისვიწროგანმარტებაარისშესაძლე
ბელი.სოციალურიუზრუნველყოფისპრინციპე
ბიგულისხმობს,ისეთიმექანიზმებისშემუშავე
ბას,რომლებიცმოქალაქეებსცხოვრებისეული
რისკებიდან გამოწვეულ შედეგებს თავიდან
აარიდებსდამათდაცულობისშეგრძნებასგა

*4  Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in 
Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage (zuerst erschienen 
1850), Darmstadt 1959 (Neudruck der Ausgabe München 1921), 
Bd. 3, 104, Bd. 1, 45; über Lorenz von Stein aufschlussreich 
etwa der Aufsatz von Ernst-Wolfgang Böckenförde, Lorenz von 
Stein als Theoretiker der Bewegung von Staat und Gesellschaft 
zum Sozialstaat, in: ders., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur 
Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, 
Frankfurt a.M. 1991, 170-208.

*5  Rupert Scholz, Das grundgesetzliche Sozialstaatsprinzip und 
seine Konkretisierung im Bundesstaat, S. 11

*6  Rupert Scholz, Das grundgesetzliche Sozialstaatsprinzip und 
seine Konkretisierung im Bundesstaat, S. 11

*7  Rupert Scholz, Das grundgesetzliche Sozialstaatsprinzip und 
seine Konkretisierung im Bundesstaat, S. 11
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უჩენს. სოციალური პოლიტიკის მთავარ პრინ
ციპებთანერთადარსებობსსხვაპრინციპებიც:
სოლიდარობის,სუბსიდიარობისდათვითდახ
მარებისპრინციპები.
zz დაზღ	ვე	ვის	პრინ	ცი	პი‒როგორცზემოთაააღ
ნიშნული,ესპრინციპიმოიცავსმოქალეების
დახმარებას, უბედურიშემთხვევის,უმუშევ
რად დარჩენის, შესაძლებლობის შეზღუდ
ვისდროსდაა.შ.

zz თა	ნად	გო	მის	პრინ	ცი	პი	‒გერმანიისფედერა
ციაში,ამპრინციპისმთავარიგარანტიარის
შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც
დახმარებით უზრუნველყოფს სამსახურეობ
რივი მოვალეობის შესრულებისდროსდა
ზარალებულ სახელმწიფო სამსახურში და
საქმებულ ადამიანებს. ასეთი კატეგორიაა
მაგალითად, ომის შედეგად დაზარალებუ
ლი ადამიანები ან სამსახურეობრივი მოვა
ლეობისშესრულებისასდაზარალებულიპო
ლიციელებიდაა.შ.

zz მზრუნ	ვე	ლო	ბის	პრინ	ცი	პი	‒ამპრინციპისმი
ხედვით, ფინანსური ან სხვა სახის დახმა
რებაგაეწევაიმპირებს,ვისაცსხვაგვარად
დახმარებისმიღებისსაშუალებაარაქვს.ამ
პრინციპით ძირითადად ხდება იმ ადამია
ნებისდახმარება,რომლებიცთუმცადახმა
რებასსაჭიროებენ,მაგრამარცერთსოცია
ლურპროგრამაშიარხვდებიან.
გერმანიის ფედერაციაში განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება დაზღვევის პრინციპს.*8
ესსულაცარნიშნავსიმას,რომსხვაპრინცი
პები უმნიშვნელოა, არამედ სხვა პრინციპე
ბი უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე
დაზღვევისპრინციპი.შესაბამისად,გერმანიის
ფედერაციის სოციალური პოლიტიკა უპირა

ტესობასანიჭებსშერეულსისტემას,რომელიც
ორიენტირებულია დაზღვევის პრინციპზე. უნ
და აღინიშნოს, რომ დასავლური ქვეყნების
უმეტესობასწორედშერეულსისტემასანიჭებს
უპირატესობას, თუმცა განსხვავება შეიძლება
იყოსის,რომესათუისქვეყანაუპირატესობას
ანიჭებდეს არადაზღვევისპრინციპს,არამედ
სოციალურიპოლიტიკისსხვაპრინციპს. მაგა
ლითისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატები
უპირატესობასანიჭებსთანადგომისპრინციპს,
ხოლოდანიადადიდიბრიტანეთიკიმზრუნვე
ლობისპრინციპს.*9   
რაც შეეხება საქართველოს, ისიც შეიძლე
ბა ითქვას, რომ შერეული ტიპის სოციალური
სახელმწიფოა, თუმცა ბუნდოვანია საქართვე
ლოსთვისპრიორიტეტულიპრინციპი.

5
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის  
გა მოწ ვე ვა: სო ცი ა ლუ რი  
დახ მა რე ბის ბო რო ტად  

გა მო ყე ნე ბა 
სოციალური პოლიტიკის განხორციელების
უმთავრესი გამოწვევაა სოციალური დახმა
რების ბოროტად გამოყენება. მართალია, ვე
რავინ შეაფასებს იმ ზიანის ზუსტ ოდენობას,
რასაც სახელმწიფო სოციალური დახმარების
ბოროტადგამოყენებისშედეგადიღებს,თუმცა
ესზიანიძალიანდიდია.ბოროტადგამოყენე
ბავლინდებასამედიცინოსფეროში,როდესაც
საჭიროზემეტიმედიკამენტისგამოწერახდება
დაა.შ.სოციალურისისტემისბოროტადგამო
ყენებისრისკინათლადგამოკვეთასაყოველ
თაო ჯანდაცვის რეფორმამ საქართველოში.
კერძოდ,ვინაიდანსოციალურიმომსახურების
სააგენტოს არ აქვს ზედამხედველობის საკმა
რისიბერკეტებიიმისათვის,რომგააკონტრო
ლოს სამედიცინოდაწესებულების მიერ ჩატა
რებული სამედიცინო მანიპულაციის მართე
ბულობა, სამედიცინო დაწესებულებებს აქვთ
ცდუნება პაციენტის დიაგნოზი დაამძიმოს ან
სხვადიაგნოზიდაწეროს,რათამკურნალობის
თვისდამატებითიანაზღაურებამიიღოს.მსგავ
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სიტიპისრისკები,მნიშვნელოვნადზრდისსა
ყოველთაოჯანდაცვისხარჯებს,რაცსაფრთხეს
უქმნის მთლიანობაში ამ პროგრამის განხორ
ციელებას.
სოციალური დახმარებების ბოროტად გამო
ყენება, არა მხოლოდ იმ ადამიანებზე მოქმე
დებსნეგატიურადვისაცესდახმარებარეალუ
რადესაჭიროება, არამედისდიდუარყოფით
ზეგავლენასახდენსმთელსსაზოგადოებაზე.
სოციალური პოლიტიკის ამ პრობლემების
გამო, ბევრი აკრიტიკებს სოციალურ სახელმ
წიფოებს და მაგალითად მოჰყავთ ამერიკის
შეერთებული შტატები, რადგან სოციალური
პოლიტიკის კრიტიკოსები ხშირად შეცდომით
ფიქრობენ,რომამერიკისშეერთებულიშტატე
ბიარარისსოციალურისახელმწიფო.*10  

ექ ს კურ სი: სო ცი ა ლუ რი  
პო ლი ტი კა ამე რი კის  

შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში
ფართოდგავრცელებულია მოსაზრება,რომ
აშშარარისსოციალურისახელმწიფო.ამმო
საზრებასაქვსთავისიისტორიულისაფუძვლე
ბი.კერძოდ,პირველიესარისრელიგიურპუ
რიტანული ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც
სიღარიბის გამომწვევი მიზეზი იყო, მხოლოდ
დამხოლოდადამიანებისცხოვრებისწესიდა
რომამაშისახელმწიფოარუნდაჩარეულიყო.
მეორე მოსაზრება ეფუძნება პრინციპს ‒ self
mademan,რომლისმიხედვითაცყველაადა
მიანს, თავისი შრომით აქვს შანსი, რომ მიი
ღოსკეთილდღეობა.ესმიდგომამიმართულია

*8  Hildengard Mueller, Aufgaben des Staates unda Aufgaben des 
Buergers, S.39

*9  Michael Henkel, Sozialpolitik in Deutschland und Europa, S. 128

*10  Michael Henkel, Sozialpolitik in Deutschland und Europa, S. 128

*11  Michael Henkel, Sozialpolitik in Deutschland und Europa, S. 128

ინდივიდის დამოუკიდებლობისა და პასუხის
მგებლობისკენ, რომელიცთავის მხრივ გამო
რიცხავს სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების
გაწევას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს
დახმარება ცალმხრივია და სანაცვლოდ სა
ხელმწიფოარაფერსარიღებს.
მე20 საუკუნის დასაწყისამდე შეერთებულ
შტატებში არ არსებობდა სოციალური პოლი
ტიკა, რომელსაცდაემთხვა ეკონომიკურირე
ცესია,რამაცთავისმხრივგამოიწვიასამუშაო
ადგილების შემცირება და სიღარიბე. ამ მოვ
ლენამ განაპირობა ის, რომ პრეზიდენტ რუზ
ველტისდროსდაიწყოახალიეკონომიკურიდა
სოციალურიპოლიტიკა,რომელსაცეწოდაე.წ.
NewDeal. ამ პერიოდიდან მოყოლებულიშე
ერთებულიშტატებიარისსოციალურისახელმ
წიფო,რაცგულისხმობსიმას,რომაშშშიარსე
ბობსსოციალურიპოლიტიკა,რომელიცევრო
პაშიცნობილპრინციპებზეადაფუძნებული.*11  
სოციალური პოლიტიკის გამოწვევების მიუ
ხედავად, უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური
დახმარება არა მხოლოდ მორალურ, არამედ
სუფთაეკონომიკურასპექტებსაცუკავშირდება.
სოციალური დახმარება ღარიბებისთვის, არა
მხოლოდ იმ ერთი ადამიანისთვისაა სარგებ
ლიანი, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის.
სოციალურიპოლიტიკისმთავარიმიზანია,ყვე
ლაადამიანმა,მიუხედავადსოციალურიმდგო
მარეობისა, სრულფასოვნად შეძლოს საზოგა
დოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა. საზოგა
დოებრივცხოვრებაშიჩართულიმეტიადამია
ნიქმნისუკეთესეკონომიკასდამეტდოვლათს
სახელმწიფოსთვის.მნიშვნელოვანია,საქართ
ველოუფროინტენსიურადმიისწრაფოდესიმი
საკენ,რომჩვენიქვეყანაყველაიმპრინციპის
განუხრელად დამცველი და განმახორციელე
ბელიგახდეს,რასაცევროპულიდაზოგადად,
დასავლურისოციალურიპოლიტიკაითვალის
წინებს.
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1951 წელს საფრანგეთმა, გერმანიამ, იტა
ლიამ, ბელგიამ, ლუქსემბურგმა და ნიდერ
ლანდებმახელიმოაწერესფოლადისადაქვა
ნახშირისევროპულიგაერთიანებისშექმნასდა
სწორედესფაქტიმიიჩნევაევროპისკავშირის
შექმნისდასაწყისად.ეკონომიკურიკავშირების
გაძლიერების მიზნით, ამავე ქვეყნებმა 1957
წელსშექმნესევროპისეკონომიკურიგაერთია
ნება–საერთობაზარი(1992წლიდანევროპის
გაერთიანება)დაევროპისატომურიენერგიის
გაერთიანება.ამგაერთიანებებისთანამედრო

ვეევროპისკავშირამდემისვლასათწლეულე
ბი დასჭირდა და იგი ხორციელდებოდა რო
გორცახალიწევრებისმიღებით,ასევექვეყნე
ბისრიგიფუნქციებისდელეგირებითგაერთია
ნებისათვის.იურიდიულადკავშირიგაფორმდა
1992წელსმაასტრიხტისშეთანხმებით.
ევროკავშირი27დემოკრატიულისახელმწი
ფოსუნიკალურიპოლიტიკურიდაეკონომიკუ
რი გაერთიანებაა, რომელიც მიზნად ისახავს
მშვიდობის,კეთილდღეობისადათავისუფლე
ბისუზრუნველყოფასმისი500მილიონიმოქა
ლაქისთვის.

 ევროკავშირის ძირითად კანონ
მდებლობას წარმოადგენს წევრი
ქვეყნებისმიერხელმოწერილიხელ
შეკრულებები. ეს ხელშეკრულებები
საფუძველს უყრის ევროკავშირის პო
ლიტიკას, აფუძნებს მის ინსტიტუციო
ნალურ სტრუქტურას, საკანონმდებლო
პროცედურებს და უფლებამოსილებებს.
ამ ხელშეკრულებების მაგალითია: 1957
წლის, „ევროპის ეკონომიკური გაერთი
ანების“ რომის ხელშეკრულება, 1986

წლის „ერთიანი ევროპული აქტი“, 1992

დავით სიმონია

იურიდიული დახმარების სამსახურის 
ანალიტიკური სამმართველოს უფროსი

ასოცირების 
ხელშეკრულება -  
გზა ევროკავშირისკენ 
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წლის „მაასტრიხტის ხელშეკრულება“, 1997
წლის„ამსტერდამისხელშეკრულება“და2007
წლის„ლისაბონისხელშეკრულება“.
ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტი
2012 წელს შეადგენდა მთელი მსოფლიოს
23%ს – 16,6 ტრილიონ აშშ დოლარს. იგი
უდიდესი ერთიანი ბაზრის მქონე გაერთიანე
ბა,მშპ,ასევესაგარეოვაჭრობითადაიმპორ
ტით,ლიდერიამსოფლიოში.მსოფლიოს500
ყველაზე მომგებიანი, მსხვილი კომპანიიდან
161ისსათაოოფისიევროპისკავშირშიმდე
ბარეობს. ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი
ქვეყნებისმიხედვითსხვადასხვაადამერყეობს
7000დან78000აშშდოლარამდე.კავშირში
შექმნილია ერთიანი ბაზარიდა უზრუნველყო
ფილია ადამიანების, კაპიტალის, მომსახურე

ბის, საქონლის თავისუფალი გადაადგილება.
18 ქვეყანამ გააუქმა ეროვნული ვალუტა და
ჩამოაყალიბა ევროზონა. ჩამოყალიბებულია
ერთიანისაგარეოდაუშიშროებისპოლიტიკა,
რომელიც გულისხმობს შეთანხმებული საგა
რეო და უშიშროების პოლიტიკის განხორციე
ლებას. რიგ შემთხვევებში გადაწვეტილებები
მიიღება როგორც წევრ ქვეყნებს შორის მო
ლაპარაკებებით, ასევე იმ სტრუქტურების მეშ
ვეობით,რომელიცშექმნილიაორგანიზაციაში.
ქვეყნებს შორის გადაადგილება, უვიზოა, მათ
შორის, ზოგი იმ ქვეყნისათვის, ვინც არ არის
კავშირისწევრი(ნორვეგია,შვეიცარია,ისლან
დია,ლიხტენშტეინი).2014წელსამჩამონათ
ვალსდაემატა მოლდოვა, 2017 წელს კი სა
ქართველო.
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ევროკავშირი 27 დემოკრატიული 
სახელმწიფოს უნიკალური 
პოლიტიკური და ეკონომიკური 
გაერთიანებაა



საქართველოს დაახლოება ევროპის კავ
შირთან 90იან წლებში დაიწყო და პირველი
უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელმაც
საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის
ურთიერთობას სისტემატიური ხასიათი მისცა,
იყო პარტნიორობისა და თანამშრომლობის
ხელშეკრულება (PCA) (www.eu-nato.gov.ge/ge/
eu/agreement),რომელიც1996წელსლუქსემ
ბურგშიგაფორმდა,ხოლოძალაში1999წლი
დან შევიდა. ხელშეკრულებით განისაზღვრა
მხარეთა თანამშრომლობის პრიორიტეტული
სფეროები, მათ შორის: პოლიტიკური დია
ლოგი;ვაჭრობა,ბიზნესიდაინვესტიციები;სა
მართლებრივი,ეკონომიკურიდაკულტურული
თანამშრომლობა;დემოკრატიადა ადამიანის
უფლებები;კრიმინალთანბრძოლა,არალეგა
ლური ემიგრაციის პრევენციაკონტროლი და

სხვა.
მომდევნოწლებისგანმავლობაშისაქართვე
ლო ევროპის კავშირისფინანსურიდა ტექნი
კური დახმარების ერთერთი მნიშვნელოვანი
ბენეფიციარიგახდა.„პარტნიორობისადათა
ნამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმების (PCA)
დადებიდან18წლისშემდეგ,2014წელს,ხე
ლი მოეწერა მეორე ხელშეკრულებას – ასო
ცირების შეთანხმებას (AA) (https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/2496959), რომელმაც ჩა
ანაცვლა PCA და მხარეთა შორის დაამყარა
ასოცირება. საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება ამბი
ციური და ინოვაციური, ე.წ. „ახალი თაობის“
შეთანხმებაა,რადგან,მანამდეგაფორმებული
მსგავსი შეთანხმებებისგან განსხვავებით, მო
იცავსღრმადა ყოვლისმომცველითავისუფა
ლივაჭრობისსივრცისკომპონენტს(Deepand
ComprehensiveFreeTradeArea–DCFTA)და
ითვალისწინებს ევროკავშირთან დაახლოე
ბის მნიშვნელოვან კონკრეტულ მექანიზმებს.
18წლიანი ინტეგრაციული პროცესებისა და
ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შედე
გად, საქართველო აღიარებულ იქნა ევროპუ
ლიმისწრაფებებისადაევროპულიარჩევანის

წლების განმავლობაში 
საქართველო ევროპის კავშირის 
ფინანსური და ტექნიკური 
დახმარების ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი  
ბენეფიციარი გახდა 
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მქონე სახელმწიფოდ, საფუძველი ჩაეყარა
ახალდა გაღრმავებულ პოლიტიკურდა ეკო
ნომიკურინტეგრაციას,რომელმაცქართველი
ხალხისთვის გააჩინა ევროპული პერსპექტივა
და შანსი ევროპული ფასეულობების ოჯახში
ღირსეულიადგილისდამკვიდრებისთვის.
ასო		ცი		რე		ბის	 შე		თან			ხ			მე		ბა	 სა		ქარ			თ			ვე		ლოს	 სა		ერ		

თა		შო		რი		სო	 ხელ			შეკ			რუ		ლე		ბა		ა,	 რომ			ლის	 ფარ			გ		
ლებ			ში	სა		ქარ			თ			ვე		ლო	ვალ			დე		ბუ		ლია	და		უ		ახ			ლო		ვოს	
სა		ქარ			თ			ვე		ლოს	 კა		ნონ			მ			დებ			ლო		ბა	 ევ			რო		კავ			ში		რის	
კა		ნონ			მ			დებ			ლო		ბას,	 გა		ნა		ხორ			ცი		ე		ლოს	 პო		ლი		ტი	
კუ		რი	ასო		ცი		რე		ბა	და	ღრმა	ეკო		ნო		მი		კუ		რი	ინ			ტეგ		
რა		ცი		ა.საქართველოსკონსტიტუციის78ემუხ
ლმა განსაზღვრა და დაადგინა, რომ ყველა
კონსტიტუციურიორგანო ვალდებულია საქმი
ანობაგანახორციელოსიმგვარად,რომხელი
შეუწყოსსაქართველოსსრულინტეგრაციასევ
როკავშირში.ასეთიპოლიტიკურიდასამართ
ლებრივიდღისწესრიგისპირობებში,არსები
თადმნიშვნელოვანიხდებაცოდნაევროკავში
რისსამართლისადაასოცირებისშეთანხმების
შესახებ.
შეთანხმება ქმნის თანამშრომლობის გაღრ
მავების შესაძლებლობებს შემდეგი ძირითადი
მიმართულებებით:
სა		ერ			თო	 ევ			რო		პუ		ლი	 ფა		სე		უ		ლო		ბე		ბის	 გან			მ			ტ		

კი		ცე		ბა	 და	 დაც			ვა.	 დემოკრატიის და კანონის
უზენაესობის, კარგი მმართველობის, ადამია
ნისუფლებათადაძირითადთავისუფლებათა
ერთგულებადა გავრცელება; საერთაშორისო
სამართლისპრინციპების,მათშორისსუვერე
ნიტეტისა და საერთაშორისოდ აღიარებულ
საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის პა
ტივისცემა; კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით
მოგვარებისხელშეწყობა.
სა		გა		რეო	 და	 უსაფ			რ			თხო		ე		ბის	 პო		ლი		ტი		კა. პო
ლიტიკურიდიალოგისადათანამშრომლობის

გაღრმავებაშესაბამისსფეროებში,მათშორის,
შიდასახელმწიფოებრივი რეფორმა, საერთა
შორისო მასობრივი განადგურების იარაღის
გაუვრცელებლობა, რეგიონალური სტაბილუ
რობადასხვა.
მარ			თ			ლ			მ			სა		ჯუ		ლე		ბა,	 თა		ვი		სუფ			ლე		ბა	 და	 უსაფ		

რ			თხო		ე		ბა, მათ შორის, საზღვრის მართვის სა
კითხებზე თანამშრომლობის გაღრმავება, ფუ
ლის გათეთრების, ტერორიზმის, ნარკოტიკე
ბითუკანონოვაჭრობის,ორგანიზებულიდანა
შაულისადაადამიანთატრეფიკინგისწინააღმ
დეგბრძოლა;პერსონალურმონაცემთადაცვა
დასხვა.
დარ			გობ			რი		ვი	 პო		ლი		ტი		კის	 ყვე		ლა	 სფე		როს	 მო	

დერ			ნი		ზე		ბა	და	ევ			რო		პუ		ლი	სტან			დარ			ტე		ბის	და		ნერ		
გ			ვა, მაგ., ისეთ სფეროებში, როგორიც არის
ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა,
სოფლისმეურნეობა,ტურიზმი,კვლევადატექ
ნოლოგიები,დასაქმებადასოციალურიპოლი
ტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, სამო
ქალაქო საზოგადოება, რეგიონალური განვი
თარებადასხვა.
ვაჭ			რო		ბა	და	ვაჭ			რო		ბას			თან	და		კავ			ში		რე		ბუ		ლი	სა	

კითხე		ბი,რომელიცითვალისწინებსსაქართვე
ლოსადაევროკავშირსშორისღრმადაყოვ
ლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივ
რცის (Deep and Comprehensive Free Trade
Area – DCFTA) ჩამოყალიბებას. „ასოცირების
შესახებშეთანხმებაში“ვაჭრობასთანდაკავში
რებულისაკითხებისგანხორციელებაქმნისევ
როკავშირისშიდაბაზარზესაქართველოსეტა
პობრივი ეკონომიკური ინტეგრაციისრეალურ

საქართველო ვალდებულია 
დაუახლოვოს საქართველოს 
კანონმდებლობა ევროკავშირის 
კანონმდებლობას
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მექანიზმს.
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ჩამოყალიბება
ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია
ასოცირების შეთანხმებისა და მისი უმთავრე
სი მიზანია ევროკავშირსა და საქართველოს
შორის საქონლის, მომსახურების, კაპიტალის
გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველ
ყოფა. DCFTA შეღავათიან სავაჭრო ვითარე
ბას (საბაჟოვალდებულებებისგანგათავისუფ
ლებას) სთავაზობს საქართველოში წარმოშო
ბილ პროდუქტს. ამდენად, მნიშვნელოვანია
„საქონლის ეროვნულობის“ დადგენა. DCFTA
არისასოცირებისშეთანხმებისისნაწილი,სა
დაც ყველაზედიდი მოცულობით არის შესას
რულებელი სამართლებრივი აპროქსიმაციის
ვალდებულებები(რეგულატორულიდაახლოე
ბა).DCFTAისნაწილშიწარმოდგენილიასამი
მიზნისგანვითარებისმნიშვნელობა:სავაჭრო
ეკონომიკური მიზანი, შრომისადა სოციალუ
რი დაცვის მიზანი, გარემოსდაცვითი მიზანი.
მდგრადიგანვითარებისპოლიტიკაამავდრო
ულად,მოითხოვსინვესტორებისადაინვესტი
ციებისმიმართდაცვისდონისშენარჩუნებას.

სა		ქარ			თ			ვე		ლო		ევ			რო		კავ			შირს	 შო		რის	 ღრმა	 და	
ყოვ			ლის			მომ			ც			ვე		ლი	თა		ვი		სუ		ფა		ლი	ვაჭ			რო		ბის	სივ			რ		
ცის	ჩა		მო		ყა		ლი		ბე		ბა	ხელს	შე		უწყობს:
zz ევროკავშირისბაზრისმოთხოვნებთანთავ
სებადისავაჭროსისტემისფორმირებას;

zz გამჭვირვალე,სტაბილურიბიზნესგარემოს
ჩამოყალიბებას;

zz საქართველოსსაინვესტიციომიმზიდველო
ბისადაშესაბამისად,უცხოურიინვესტიციე
ბისზრდას;

zz ქვეყნისმდგრადგანვითარებასადაბუნებ
რივირესურსებისრაციონალურადგამოყე

ნებას;
zz ახალისაწარმოებისადასაექსპორტოპრო
დუქციისშექმნას;

zz ადგილობრივიწარმოებისმასშტაბების
ზრდისკვალობაზეახალისამუშაოადგილე
ბისშექმნას;

zz ქართულიპროდუქციისსაექსპორტობაზრე
ბისდივერსიფიცირებასადაგაფართოებას;

zz ქართველიექსპორტიორებისთვისექსპორ
ტთანდაკავშირებულიხარჯებისშემცირე
ბას;

zz ქართველიმომხმარებლისთვისუსაფრთხო
დაუვნებელიპროდუქტისმიწოდებას;

zz ინტელექტუალურისაკუთრებისუფლების
დაცვას;

zz სახელმწიფოადმინისტრირებისორგანო
ებისგანვითარებასსაუკეთესოევროპული
პრაქტიკისშესაბამისად;

zz ზოგადად,ეკონომიკურიზრდისსტიმული
რებასადაქვეყნისეკონომიკურგანვითარე
ბას:მოკლევადიანპერსპექტივაშიმთლიანი
შიდაპროდუქტის(მშპ)ზრდას.

მოქალაქეთა მხრიდან ყველაზე ხშირად ის
მის კითხვა იმის შესახებ, ითვალისწინებს თუ
არა „ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ ევრო
კავშირში გაწევრიანებას. „ასოცირების შესა
ხებ შეთანხმება“ არ ითვალისწინებს ევრო
კავშირში გაწევრიანებას, თუმცა, შეთანხმება
ევროკავშირთანდა მის კანონმდებლობასთან
დაახლოების იმდენად მაღალ დონეს მოი
ცავს, რომ მისი ეფექტიანი განხორციელება,
ფაქტობრივად, შეუქცევადს ხდის ქვეყნის ევ
როინტეგრაციის პროცესს. „ასოცირების შესა
ხებშეთანხმება“მიზნადისახავსევროკავშირ
თან პოლიტიკურ ასოცირებასადა ეტაპობრივ
ეკონომიკურინტეგრაციას. შეთანხმება საქარ
თველოევროკავშირის მომავალი ურთიერ
თობისთვის გრძელვადიან საფუძველს ქმნის,
თუმცა, არგამორიცხავს ურთიერთობის სამო
მავლოგანვითარებასევროკავშირისხელშეკ
რულების (TreatyonEuropeanUnion) (https://
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eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT) შესა
ბამისად.„ასოცირებისშესახებშეთან
ხმების“პრეამბულაშინათქვამია,რომ
მხარეთა საერთო სურვილია, შემდ
გომშიგანავითარონ,გააძლიერონდა
გააღრმავონურთიერთობებიამბიციუ
რიდაინოვაციურიგზით;შეთანხმებაში
აღიარებულია საქართველოს ევროპუ
ლი მისწრაფებები და ევროპული არჩე
ვანი,აღნიშნულია,რომისსაერთოღირე
ბულებები,რომლებსაცეფუძნებაევროკავში
რი – დემოკრატია, ადამიანის უფლებათა და
ძირითადთავისუფლებათადაცვადაკანონის
უზენაესობა – ასევე წარმოადგენს პოლიტიკუ
რიასოცირებისადაეკონომიკურიინტეგრაცი
ისქვაკუთხედს.
ასოცირების შეთანხმებით აღიარებულია სა
ქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა,
თუმცა ასოცირების შეთანხმების ტერიტორი
ული მოქმედების პრინციპის თანახმად, მი
სი გამოყენება აფხაზეთსა და ცხინვალისრე
გიონში მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი,
თუ საქართველოს ხელისუფლება მოიპოვებს
სრულ კონტროლს ამ ტერიტორიებზე. ასოცი
რების შეთანხმება ითვალისწინებს ევროკავ
შირის კანონმდებლობასთან აპროქსიმაციას
და არა ჰარმონიზაციას. არსებობს დაახლო
ების (აპროქსიმაციის) ორი სახე: ეტაპობრივი
დადინამიური;არსებობსსამართლებრივიაპ
როქსიმაციის3სტადია:ევროპულისტანდარ
ტებისასახვაქართულკანონმდებლობაში;ევ
როპულისტანდარტებისასახვაქართულპრაქ
ტიკაში (შესრულება); ევროპული სტილის ად
მინისტრაციულიპრაქტიკისშექმნადაჯანსაღი
პრაქტიკისდამკვიდრება(აღსრულებაპასუხის
მგებლობის ელემენტებით). შექმნილია ევრო
კავშირსადასაქართველოსშორისდიალოგის
ფორმატები სამთავრობო დონეზე, საპარლა
მენტო დონეზე, სამოქალაქო საზოგადოების
დონეზე; საპარლამენტო თანამშრომლობა
წარმოადენსფორუმსდა ამ სივრცეში არ მი
იღება სავალდებულო ხასიათის გადაწყვეტი
ლებები; ასოცირების შეთანხმების ფარგლებ

ში სავალდებულო გადაწყვეტილებებს იღებს
მხოლოდ სამთავრობო დონე. ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან დაახლოების სხვადასხ
ვამეთოდიგამოიყენებადასაინტერესოა,რომ
დასაშვებიაე.წcopypasteსტანდარტი(მაგა
ლითად,ევროკავშირისრეგლამენტებთანდა
ახლოებისას).
დამკვიდრებული პრაქტიკის შესაბამისად,
იმისათვის,რომქვეყანაგაწევრიანდესევრო
პისკავშირში,იგიუნდააკმაყოფილებდესე.წ.
„კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს“, რაც გულისხ
მობს სა		ზო		გა		დო		ე		ბის	 მოწყო		ბის	 დე		მოკ			რა		ტი		ულ	
პრინ			ცი		პებს,	 თა		ვი		სუფ			ლე		ბის,	 ადა		მი		ა		ნის	 უფ			ლე	
ბე		ბი		სა	და	სა		მარ			თ			ლებ			რი		ვი	სა		ხელ			მ			წი		ფოს	არ			სე	
ბო		ბა		სა	 და	 პა		ტი		ვის			ცე		მას.	 კან			დი		დატ			მა	 სა		ხელ			მ		
წი		ფო		ებ			მა	უნ			და	უზ			რუნ			ველ			ყონ	იმ	ინ			ს			ტი		ტუ		ტე		ბის	
სტა		ბი		ლუ		რო		ბა,	რომ			ლე		ბიც	უზ			რუნ			ველ			ყო		ფენ	დე	
მოკ			რა		ტი		ას,	ადა		მი		ა		ნის	უფ			ლე		ბებ			სა	და	თა		ვი		სუფ		
ლე		ბებს,	 კა		ნო		ნის	 უზე		ნა		ე		სო		ბას.	 ასო		ცი		რე		ბის	 შე	
თან			ხ			მე		ბით	 ნა		კის			რი	 ვალ			დე		ბუ		ლე		ბე		ბის	 სრუ		ლად	
და	 სწო		რად	 შეს			რუ		ლე		ბა	 კი	 სა		ქარ			თ			ვე		ლოს			თ			ვის	
მე		ტად	 მნიშ			ვ			ნე		ლო		ვა		ნია	 არა		მარ			ტო	 იმ	 კუთხით,	
რომ	 იგი	 ავ			ტო		მა		ტუ		რად	 და		აკ			მა		ყო		ფი		ლებს	 ე.წ.	
„კოპენჰაგენის	 კრი		ტე		რი		უ		მებს“, არამედ იმი
ტომ,რომქვეყანაშიუფრომეტადგანმტკიცდე
ბადემოკრატიულიინსტიტუტებისადაკანონის
უზენაესობა, ადამიანის უფლებებისადაძირი
თადითავისუფლებებისპატივისცემადახელი
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ნინო მელაძე 

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის 
დირექტორის პირველი მოადგილე

მტკი ცე ბის ტვირ თი მცდა რი  
სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბით  
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის  
ანაზღა უ რე ბი სას
საქართველოსადაუცხო
ქვეყნების
პრაქტიკისმიმოხილვა

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის უფ ლე ბა 
წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს კონ-
სი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე-
ბას. სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 
28-ე მუხ ლის თა ნახ მად, მო ქა ლა-
ქის უფ ლე ბა ხელ მი საწ ვ დომ და ხა-
რის ხი ან ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
მომ სა ხუ რე ბა ზე უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლია კა ნო ნით. 

ისტორია
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მედიცინა



ჯანმრთელობისდაცვისუფლებასიცავსარა
ერთი საერთაშორისო აქტი. ჯანმრთელობის
დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები, წარ
მოშობენ ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათადაცვისკონვენციისმე2,მე
3,მე8დამე14მუხლებისდარღვევას.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამარ
თლომარაერთგადაწყეტილებაშიგაამახვილა
ყურადღებაჯანმრთელობისდაცვისუფლებაზე,
მისმნიშვნელობასადასახელმწიფოსვალდე
ბულებაზე.საქმეში‒ვოსაფრანგეთისწინააღ
მდეგ*1 ‒ევროპულმასასამართლომაღნიშნა,
რომ კონვენციის მე2 მუხლით გათვალისწი
ნებული სიცოცხლის უფლება, რომელიც კონ
ვენციისერთერთყველაზეფუნდამენტურუფ
ლებას წარმოადგენს, ავალდებულებს სახელ
მწიფოებს,რომ არა მხოლოდთავი შეიკავონ
სიცოცხლის უფლების განზრახ მოსპობისაგან,
არამედმიიღონსათანადოზომებიმათიურის
დიქციასდაქვემდებარებულიპირებისსიცოცხ
ლის დასაცავად. ეს პრინციპი ეხება, ასევე,
ჯანმრთელობის სფეროსაც. სახელმწიფოთა
პოზიტიურივალდებულებაადაიცვანპაციენტის
უფლებები.უფრომეტიც,ევროპულმასასამარ
თლომსაქმეში‒ტროსელიერისაფრანგეთის
წინააღმდეგ ‒ მიუთითა, რომ ადამიანის უფ
ლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაც
ვის კონვენციის მე2 მუხლით განსაზღვრული
პოზიტიურივალდებულებამოითხოვსსახელმ
წიფოებისაგან ისეთირეგულაციების მიღებას,
რომლებიცდაავალდებულებსსაჯაროთუკერ
ძოსამკურნალოდაწესებულებებს,მიიღონშე
საბამისი ზომები პაციენტების სიცოცხლისდა
საცავად*2.

მცდარი სამედიცინო ქმედებით მიყენებუ
ლი ზიანის ანაზღაურება სამედიცინო სფეროს
კომპლექსურობისა და მტკიცებულებების სპე
ციფიკურობის გათვალისწინებით ხშირ შემთხ
ვევაშიპაციენტისათვისგამოწვევადრჩება.შე
საბამისად,პაციენტისუფლებებისეფექტურად
დაცვისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება მტკიცების ტვირთის განაწილების სა
კითხს.

მტკიცების ტვირთის განაწილებაზე დამოკი
დებულია მტკიცების სუბიექტთა მატერიალურ
სამართლებრივ უფლებათა სწორად რეალი
ზაცია. მტკიცების ტვირთის მხარეთა შორის
არასწორი გადანაწილების შედეგია მცდარი
გადაწყვეტილებისმიღება*3.

მცდარი სამედიცინო ქმედებით მიყენებული
ზიანისანაზღაურებისდროსმტკიცებულებების
მოპოვებისა და მტკიცების ტვირთის განაწი
ლებისსაკითხზე,ადამიანისუფლებათაევრო
პულმასასამართლომსაქმეში‒სტორკსიგერ
მანიის*4 წინააღმდეგ‒აღნიშნა,რომმისთვის
ცნობილია იმ ზოგადი სირთულეების შესახებ,
რომელსაცპაციენტიაწყდება,რათადაამტკი
ცოს,რომსწორედექიმისშეცდომასმოჰყვამი
სიჯანმრთელობისდაზიანება.

მცდარისამედიცინოქმედებით მიყენებული
ზიანისანაზღაურებისდროსმტკიცებისტვირ
თის განაწილებასთან მიმართებით საქართვე
ლოსა და უცხო ქვეყნის კანონმდებლობა და
პრაქტიკაგარკვეულწილადგანსხვავებულია.

განვითარებული ქვეყნების მიდგომებში უფ
რომეტადარისხაზგასმამტკიცებისტვირთის
„შებრუნებაზე“პაციენტისსასარგებლოდდაამ
ტვირთის სამედიცინო დაწესებულებაზე გადა
ტანაზე. აღნიშნული განპირობებულია იმფაქ
ტით,რომპაციენტს,რომელსაცმიადგაზიანი,

*1 Vo v. France.

*2 Trocellier v France.

*3  თოდრია თ., ფაქტობრივი გარემოებების მნიშვნელობა 
საკასაციო სასამართლოში, (სადისერტაციო ნაშრომი) 
თბილისი, 2010.

*4   STORCK V. GERMANY.
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ადამიანის უფლებათა 
ევროპულმა სასამართლომ 
არაერთ გადაწყეტილებაში 
გაამახვილა ყურადღება 
ჯანმრთელობის დაცვის 
უფლებაზე



არ გააჩნია სპეციალური ცოდნა, ხოლო სამე
დიცინო დაწესებულებას აქვს საკმარისი რე
სურსიდაკომპეტენციაიმისთვისრათაამტკი
ცოს,რომზიანიგამოიწვიაარაექიმისქმედე
ბამ,არამედსხვაფაქტორებმა.ქართულისასა
მართლოპრაქტიკაკიამმიმართებითგარკვე
ულწილადარათანმიმდევრულია.

აღსანიშნავია,რომმცდარისამედიცინოქმე
დებითმიყენებულიზიანისანაზღაურებისდროს
მტკიცებისტვირთისგანაწილებისსაკითხზერე
გულაციასშეიცავსსაქართველოსსამოქალაქო
კოდექსის1007ემუხლი,რომლისთანახმად,
პირისჯანმრთელობისათვისმიყენებულიზიანი
ანაზღაურდება საერთოსაფუძვლებით. ზიანის
მიმყენებელითავისუფლდებაპასუხისმგებლო
ბისაგან,თუდაამტკიცებს,რომზიანისდადგო
მაშიმასბრალიარმიუძღვის.

ამმუხლისსაფუძველზე,მტკიცებისტვირთის
განაწილებასთანდაკავშირებით,მითითებულია
არაერთსასამართლოსგადაწყვეტილებაში.

საქართველოსუზენაესისასამართლოს2018
წლის11მაისისგადაწყვეტილების(საქმე №ას
1111112018)  თანახმად, „დაზარალებულმა
ერთდროულად უნდა დაამტკიცოს ისეთი გა
რემოებები, როგორიცაა:  ა) ზიანი; ბ) ზიანის
მიმყენებლის არამართლზომიერი მოქმედება
ან უმოქმედობა; ბ) არამართლზომიერ ქმედე
ბასა და დამდგარ ზიანს შორის მიზეზობრივი
კავშირი. ამავე გადაწყვეტილებაში სასამართ
ლომგანმარტამცდარისამედიცინოქმედება.
გადაწყვეტილების თანახმად, „საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 1007ე მუხლის მიზ
ნიდან გამომდინარე, მართლსაწინააღმდეგო
ქმედებად მიიჩნევა სამედიცინო დაწესებულე

ბისმიერარასწორადგანხორციელებულიდი
აგნოსტიკა, ქირურგიულიოპერაცია და მკურ
ნალობა, რამაც გამოიწვია ზიანი. პაციენტს
ზიანის ანაზღაურების უფლება აქვს იმ შემთხ
ვევაში,თუ:1.სამედიცინოსაქმიანობისმიზანი
მიღწეული არ არის (ადამიანის ჯანმრთელო
ბისაღდგენადასიცოცხლისშენარჩუნება)და
2.მედიცინისმუშაკისქმედებაარშეესაბამება
სამედიცინო მაჩვენებლებს“ (საქართველოს
უზენაესისასამართლოს2018წლის11მაისის
გადაწყვეტილებასაქმე №ას1111112018)”.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სა
მოქალაქოსაქმეთაპალატის2011წლისგან
ჩინების (2ბ/230011)თანახმად, მოქმედი კა
ნონდებლობით სამკურნალო დაწესებულებას
ეკისრებაიმისმტკიცებისტვირთი,რომპაციენ
ტი იგივე ზიანს მიიღებდამართლზომიერიდა
უშეცდომომკურნალობისშედეგადაც.დაზარა
ლებული მხარის თანაბრალეულობის შესახებ
განმარტებებიუნდაწარმოადგინოსდადაამტ
კიცოსსამკურნალოდაწესებულებამ.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სა
მოქალაქო საქმეთა პალატის 2010 წლის 25
მაისის Nას1268152609 გადაწყვეტილების
თანახმად,პაციენტსადაექიმსშორისწარმო
შობილი ურთიერთობა გარკვეული სპეციფი
კითხასიათდება,ექიმიპასუხსაგებსმხოლოდ
მცდარი სამედიცინო ქმედებისთვის და მი
სი საქმიანობის მიმართ ბრალეულობის პრე
ზუმფცია არ მოქმედებს. ექიმს ეკისრება იმის
მტკიცების ტვირთი, რომ პაციენტის მიმართ
ჩატარდამართლზომიერიდაუშეცდომომკურ
ნალობა, მისი პასუხისმგებლობადგება არას
წორმკურნალობის შემთხვევაშიდა მხოლოდ
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განვითარებული ქვეყნების 
მიდგომებში უფრო მეტად არის 
ხაზგასმა მტკიცების ტვირთის 
„შებრუნებაზე“ პაციენტის 
სასარგებლოდ 
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ასეთი მკურნალობის თანამდევ უარყოფით
შედეგზე.აღნიშნულიკატეგორიისდავებშიპა
ციენტს (მისნათესავსანკანონიერწარმომად
გენელს) ეკისრება,როგორცფაქტებისსრულ
ყოფილადდადამაჯერებლადწარდგენისადა
გაცხადების ვალდებულება, აგრეთვე  მტკი
ცების  ტვირთი იმისდასადასტურებლად, რომ
მკურნალობისას შეცდომა დაუშვეს. თუ მისი
განმარტებები არ დადასტურდება, მაშინ სამ
კურნალო შეცდომა მოთხოვნის საწინააღმდე
გოდარდამტკიცდება.ასევე,პაციენტმაუნდა
წარმოადგინოსდადაამტკიცოს,რომდამდგა
რი ზიანი ეფუძნება სამედიცინო დაწესებულე
ბისვალდებულებისდარღვევას*5.

თუმცა, საქართველოს უზენაესი სასამართ
ლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014
წლის 28 მაისის Nას2602442014 განჩინე
ბის თანახმად, არაბრალეულობის მტკიცების
ტვირთი აწევს სამედიცინო დაწესებულებას.
ასეთდროს,პაციენტისჯანმრთელობისდაზია
ნებისფაქტისარსებობაქმნისიმისპრეზუმფცი
ას,რომმისჯანმრთელობასზიანისამედიცინო
დაწესებულებისბრალითმიადგადასაწინააღ
მდეგოს დადასტურება სამედიცინო დაწესებუ
ლებამუნდაგანახორციელოს“.

მსგავს მსჯელობას შეიცავს საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს ადრეული გადაწყვე
ტილებებიც,კერძოდ,2005წლის13აპრილის
Nას3340605გადაწყვეტილებაშიმითითებუ
ლია,რომ ზიანის მიყენებისას არსებობს ბრა
ლეულობისპრეზუმფცია–ზიანისმიმყენებელი
მიიჩნევაბრალეულად,თუარდაამტკიცებსმი
სიბრალისარარსებობისფაქტს.

აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ

შტატებში მოქმედებს ე.წ. საქმე თავად ღაღა
დებს  (Res Ipsa Loquitur) პრინციპი,რომლის
თანახმად, უბედური შემთხვევის/ზიანის არსე
ბობაგულისხმობსმისდაუდევრობითჩადენას,
ანუარსებობსქმედებისდაუდევრობითჩადენის
პრეზუმფცია. შესაბამისად, მტკიცების ტვირთი
გადადის მოპასუხეზე*6. აღნიშნული მიდგომა
გამართლებულიაიმით,რომსაქმეთავადღა
ღადებს (Res Ipsa Loquitur) პრინციპის გამო
უყენებლობისშემთხვევაშიმივიღებთსიტუაცი
ას,რომმოპასუხეარაღიარებსდამოსარჩელე
კი ვერასოდეს მიიღებს ზიანის ანაზღაურებას.
ესპრინციპიაიძულებსმოპასუხეს,იყოსაქტი
ური, წარადგინოსარგუმენტებიდამიუთითოს
მოსარჩელისზიანისწყაროზე.შესაბამისად,ეს
პრინციპიმტკიცებისტვირთსაკისრებსმოპასუ
ხეს/სამედიცინოდაწესებულებას*7.

მსგავსი პრინციპი არსებობს საფრანგეთშიც
(Evidencebyexclusion).თუსხვაფაქტორებით
ვერ აიხსნება დამდგარი ზიანი, მაშინ ექიმის
ქმედება ითვლება ზიანის მიმყენებელ ქმედე
ბად*8.  შესაბამისად, მტკიცებისტვირთი,რომ

*5   საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
პალატის 2021 წლის 18 მაისის №ას-38-2021 განჩინება.

*6   საქმე Ybarra v. Spangard (USA);

*7   იხ. 5.

*8  Cass. le civ., Jan. 24, 2006, Bull. civ. 1, No. 35; JCP 2006, 1, 
166, No. 5, obs. Ph. Stoffel-Munck; JCP 2006, I, 10082, note L. 
Grynbaum; RTD civ. 2006, 323, obs. P. Jourdain.

დაზარალებული მხარის 
თანაბრალეულობის 
შესახებ განმარტებები უნდა 
წარმოადგინოს და დაამტკიცოს 
სამკურნალო დაწესებულებამ. 

31



ადგილი არ ჰქონია საექიმო შეცდომას  ეკის
რებაექიმს.ამასთან,თუექიმსუნდამიეღწია
კონკრეტულიშედეგისთვის,დადგებამისიპა
სუხისმგებლობისსაკითხიამშედეგისმიუღწევ
ლობისთვის,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაც
ისდაამტკიცებს,რომარსებობდასხვამიზეზი:
ფორსმაჟორი,მესამეპირისბრალიანთავად
პაციენტისბრალი*9.

ბელგიაში,მოსარჩელემუნდადაადასტუროს
მიზეზობრივი კავშირი სამედიცინო შეცდომასა
დაზიანსშორის.ბელგიისსასამართლოპრაქ
ტიკისთანახმად(პირობებისექვივალენტურო
ბისთეორია‒equivalenceofconditions),ნე
ბისმიერიფაქტორი,რომელმაც ხელი შეუწყო
ზიანისდადგომას,უნდაიქნესგანხილულიზი
ანის მიზეზად, იმ შემთხვევაშიაც კი,თუ არსე
ბობსმხოლოდარაპირდაპირიკავშირი*10.

მიზეზობრივ კავშირთან დაკავშირებით, ამე
რიკისშეერთებულიშტატების,გერმანიის,ჰო
ლანდიის,კანადისდასხვამრავალიგანვითა
რებულიქვეყნებისსასამართლოებსაქვთშემ
დეგიმიდგომა:მიზეზობრივიკავშირიითვლება
დადგენილად,თუჩადენილიმართლსაწინააღ
მდეგო ქმედება ალბათობის მაღალი ხარის
ხითიწვევსდამდგარზიანს.ასეთშემთხვევაში
მთავარია მიზეზობრივი კავშირის ერთერთი
ძირეულიკომპონენტისდადგენაანუიმისდად

გენა,რომჩადენილქმედებასალბათობისმა
ღალი ხარისხით შეეძლო გამოეწვია იმ სახის
ზიანი,რაცდადგა.აღნიშნულისგაქარწყლება
კი ეკისრება მართლსაწინააღმდეგო ქმედების
ჩამდენს (სამედიცინო დაწესებულებას, ექიმს)
სათანადომტკიცებულებებით.უფრომეტიც,თუ
მართლსაწინააღმდეგოქმედებაარამხოლოდ
ქმნის,არამედზრდისზიანისმიყენებისრისკს
დარეალურადმოხდება კიდეც ამრისკის მა
ტერიალიზება,მაშინამშემთხვევაშიცმიზეზობ
რივიკავშირიითვლებადადგენილად.საწინა
აღმდეგოუნდადაამტკიცოსმართლსაწინააღმ
დეგოქმედებისჩამდენმაპირმა*11.

შესაბამისად,საქართველოშიპაციენტისუფ
ლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით, მიზან
შეწონილიაქართულისასამართლოპრაქტიკა
უფრო მეტად დაუახლოვდეს განვითარებული
ქვეყნებისმიდგომებსდაარაორაზროვნადგა
ნიმარტოს მტკიცების ტვირთის „შებრუნებისა“
დამისისამედიცინოდაწესებულებაზე(ექიმზე)
დაკისრების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევა
ში, სამედიცინო სფეროს სირთულის და იმის
გათვალისწინებით, რომ მცდარი სამედიცინო
ქმედებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების
დროს, ხშირ შემთხვევაში ყველაზე მყარ და
უტყუარმტკიცებულებას,სწორედისევსამედი
ცინოსფეროსწარმომადგენლებისმიერგაცე
მულიდასკვნაწარმოადგენს,პაციენტიარათა
ნაბარ ვითარებაში იმყოფება მოწინააღმდეგე
მხარესთან(ექიმი,სამედიცინოდაწესებულება)
მიმართებითდამისიუფლებებისდაცვაცხში
რადგართულებულია.

*9  EUROPEAN COMMITTEE ON LEGAL CO-OPERATION 
(CDCJ) CDCJ (2005) 3 rev1.

*10 იხ. 8.

*11  Digest of European Tort Law. Vol. 1. Essential Cases on 
Natural Causation (2007) 102–11, 215 f. and 408 f.; Dicky 
Trading II-case of Hoge Raad (HR) 26 January 1996, Ned-
erlandse Jurisprudentie (NJ) 1996, 607. See also W.H. 
van Boom/I. Giesen, The Netherlands.
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ბელგიაში, მოსარჩელემ უნდა 
დაადასტუროს მიზეზობრივი 
კავშირი სამედიცინო შეცდომასა 
და ზიანს შორის. 



თეა ყაულაშვილი

თბილისის იურიდეულის  
დახმარების ბიუროს ადვოკატი

სა ერ თა შო რი სო  
დაც ვა  
სა ქარ თ ვე ლო ში

პრაქტიკულისაკითხები

ჩვენს რე ა ლო ბა ში შევ ხ ვ დე ბით არა ერთ უცხო ქვეყ-
ნის მო ქა ლა ქე სა თუ მო ქა ლა ქე ო ბის არ მ ქო ნე პირს, 
რომ ლე ბიც იძუ ლე ბულ ნი გახ დ ნენ სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით 
და ე ტო ვე ბი ნათ თა ვი ან თი სამ შობ ლო. ეს მი ზე ზე ბი შე-
იძ ლე ბა იყოს რა სის, რე ლი გი ის, ეროვ ნე ბის, გარ კ ვე უ-
ლი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფი სად მი კუთ ვ ნი ლე ბის ან პო ლი-
ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის გა მო ქვეყ ნის და ტო ვე ბა, ან სუ-
ლაც წარ მო შო ბის ქვე ყა ნა ში ისე თი მძი მე მდგო მა რე ო-
ბის არ სე ბო ბა ‒ სა ო მა რი, ეკო ნო მი კუ რი თუ სხვა  ‒ რომ 
იქ დაბ რუ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, გარ და უვ ლად საფ რ თხე 
და ე მუქ რე ბა მათ სი ცოცხ ლეს ან / და ჯან მ რ თე ლო ბას.
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პირადი გამოცდილება



სწო რედ ამ უცხო ე ლე ბის, ან მო ქა ლა-
ქე ო ბის არ მ ქო ნე პი რე ბის სა მარ თ ლებ-
რივ დახ მა რე ბას ახორ ცი ე ლებს სსიპ 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი, 
რომ ლის ერ თ -ერთ რი გით ად ვო კატ საც 
მე წარ მო ვად გენ. შე სა ბა მი სად, გა გი ზი-
ა რებთ ამ ადა მი ა ნე ბის დაც ვის ღო ნის-
ძი ე ბებს, პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბას 
და პრობ ლე მა ტურ სა კითხებს, რო მე-
ლიც დღემ დე დგას ჩვე ნი სა ხელ მ წი-
ფოს წი ნა შე. მაშ, ასე:

ის ტო რი ულ ჭრილ ში 
საქართველოშიპირველილტოლვილებიჯერ
კიდევ1994წლიდანგამოჩნდნენ,თუმცა1999
წლამდემათირაოდენობაერთეულებითშემო
იფარგლებოდა. თავშესაფარის თხოვნამ მა
სობრივიხასიათიმიიღო1999წელს,როდესაც
რუსეთისფედერაციისჩეჩნეთისრესპუბლიკაში
საომარიმოქმედებებიდაიწყო.საქართველოს
ხელისუფლებამ ჯგუფური მიდგომით სტატუ
სისმინიჭებისპრინციპს(PrimaFacie)მიმართა
დაცხრაათასამდეპიროვნებასლტოლვილის
სტატუსი მიანიჭა. 2012 წლიდან დაიწო თავ
შესაფრის მაძიებელთა დიდი რაოდენობით
შემოსვლა ‒ მეორე ტალღა და  2014 წლის
ბოლოსთვის თავშესაფრის მაძიებელთა რაო
დენობაც გაცილებით გაიზარდა. აღნიშნული,
ძირითადად, ახლო აღმოსავლეთში გამწვავე
ბულმასამოქალაქოდაპირისპირებამდაშეი
არაღებულმა კონფლიქტებმაგამოიწვია.თავ

შესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის ზრდაზე
გავლენაიქონიაუკრაინაშიდაწყებულმაკონფ
ლიქტმაც.ნელნელა,მაგრამშესამჩნევადიზ
რდებათავშესაფრისმაძიებლებისრიცხვისხვა
ქვეყნებიდანაცდადღესუკვემსოფლიოსთით
ქმისყველაქვეყნიდანმომართავენსაქართვე
ლოსსახელმწიფოსთავშესაფრისთხოვნით.

სა მარ თ ლებ რივ ჭრილ ში  
საქართველოში საერთაშორისო დაცვის
საკითხები რეგულირდება საერთაშორი
სო აქტებით ჟენევის 1951 წლის კონვენცით
„ლტოლვილისსტატუსისშესახებ“,1967წლის
ოქმით „ლტოლვილის სტატუსის შესახებ“ და
საქართველოსკანონით„საერთაშორისოდაც
ვისშესახებ“.
მითითებულიკანონმდებლობიდანგამომდი
ნარე,დაიმისმიხედვით,თურამიზეზითსტო
ვებს სახელმწიფოს (წარმოშობის ქვეყანას)
ესათუისპირი,საქართველოშისაერთაშორი
სო დაცვის სამი ფორმა არსებობს. კერძოდ,
ლტოლ	ვი	ლის	სტა	ტუ	სი,	ჰუ	მა	ნი	ტა	რუ	ლი	სტა	ტუ	სი,		
დრო	ე	ბი	თი	დაც	ვის	ქვეშ	მყო	ფი	პი	რის	სტა	ტუ	სი. 
სახელმწიფოორგანო,რომელიცსაერთაშო
რისოდაცვასთან დაკავშირებით განცხადებას
განიხილავსდა იღებს შესაბამის გადაწყვეტი
ლებას, გახლავთ საქართველოს შინაგან საქ
მეთა სამინისტროს მიგრაციისდეპარტამენტი.
სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური კი
საერთაშორისო დაცვის იმ ეტაპზე ერთვება,
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როდესაც ამათუ იმ მიზეზთაგამო მიგრაციის
დეპარტამენტითავშესაფრისმაძიებელსუარს
ეუბნება სტატუსის მინიჭებაზე. იმდენად მნიშ
ვნელოვანია ჩვენი სამსახური ამ დროს, რომ
უარის შესახებ გადაწყვეტილებაში პირდაპირ
არისმითითებული,რომპირსაქვსუფლებათა
ვი დაიცვას იურიდიულიდახმარების სამსახუ
რისმეშვეობითდამიმართოსსასამართლოს.
სწორედ იურიდიული დახმარების სამსახურის
ადვოკატები ვახორციელებთ სამართლებრივ
დახმარებასასეთითავშესაფრისმაძიებლების
თვისკონსულტაციისგაწევით,სარჩელისმომ
ზადებით და შემდგომ უკვე საქმის სასამართ
ლოშიწარმართვით.
იურიდიული დახმარების სამსახური 2016
წლიდან ახორციელებს თავშესაფრის მაძიე
ბელთა სავალდებულო სამართლებრივ დაც
ვასსაქართველოში.ამდროიდანმოყოლებუ
ლიდღემდეარაერთისაქმეიქნაგანხილული,
რამაცთავისმხრივმნიშვნელოვანიპრაქტიკის
ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი. თამამად შეიძ
ლებაითქვას,რომსაქართველოშიჩვენისამ
სახურიარისსწორედისპლატფორმა,რომელ
საცამტიპისსაქმეთაწარმოებაშიყველაზედი
დიპრაქტიკულიგამოცდილებააქვს.
მაგალითისათვის შემიძლია გავიხსენო არა
ერთი შემთხვევა,რომელიც წარმატებითდას
რულდადადღემდეცხოვრობენესადამიანე
ბისაქართველოშილეგალურად.ასემაგალი
თად:

საქმე1 
ბი ჭი აზი უ რი ქვეყ ნი დან
ერთერთიპირველისაქმე,რომელიცმახსენ
დება,იყობიჭიაზიურიქვეყნიდან(შეგნებულად
არვასახელებქვეყანას,მისიიშვიათისახელი
დან გამომდინარე, რომ ცნობადი არ გახდეს
ინფორმაცია). იგიპოლიტიკურინიშნითიყო
დევნილი.მამამისისპარტიულობისგამოდა

იწყოოჯახის წევრებისდევნა. კერძოდ, ბიჭის
სახლიდაწვეს,რისშედეგადაცდაიღუპადედა,
ორიდადაბიძაშვილი.ხოლომამადააკავეს
და ციხის საკანში მოკლეს. ამის შემდგომ მას
მამამისისმეგობარმაარალეგალურადგაუმზა
და პასპორტი, სადაც მისი ასაკი ერთი წლით
გაზრდილი მიუთითა, რათა მას შეძლებოდა
ქვეყნის დატოვება, როგორც სრულწლოვანს.
ასე აღმოჩნდა ეს ბიჭი საქართველოში, სრუ
ლიადმიუსაფარიდაუიმედო.მასმოპასუხესა
მინისტრომორჯერუთხრაუარითავშესაფრის
მინიჭებაზე:ერთხელ,როცათვითონმიმართა
დამეორედ,როცასასამართლომდაავალასა
მინისტროს ემსჯელა მის საკითხთან დაკავში
რებით.ამისშემდგომმე,როგორციურიდიული
დახმარების სამსახურის ადვოკატს, დამეწერა
ესსაქმედადავიწყებიჭისდახმარება.
სამინისტრომ ბიჭს თავშესაფარი არ მისცა
იმის გამო, რომ არასანდოდ და არათანმიმ
დევრულად ჩათვალა მისი მონათხრობი. არ
დავეთანხმე მოპასუხე სამინისტროს პოზიციას
დამივუთითეიმმდგომარეობაზე,რომბიჭსგა
დატანილი აქვს უმძიმესი ტრამვა ოჯახის წევ
რებისდაკარგვისგამო.თანიგიიმდროისათ
ვის იყო არასრულწლოვანი,რაც კიდევ ერთი
ხელშემშლელიფაქტორიშეიძლება ყოფილი
ყო მის მიერ ამა თუ იმ ფაქტის ზედმიწევნით
თანმიმდევრულად გადმოსაცემად. აღინიშნა,
რომ  მცირეოდენი ვარაუდის არსებობაც კი
იმისშესახებ,რომპირისსიცოცხლესანჯანმ
რთელობას საფრთხე დაემუქრება მისი  წარ
მოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში,
გამორიცხავს მის დაბრუნებას ამ ქვეყანაში,
ხოლოაღნიშნულისსაწინააღმდეგოდსამინის
ტრომ ვერაფერი წარმოადგინა. უფრომეტიც,
მანვერგამორიცხა,რომბიჭიუსაფრთხოდიგ
რძნობდა თავს თავის ქვეყანაში დაბრუნების
შემთხვევაში.
სასამართლომსრულადგაიზიარაჩემიპოზი
ციადასარჩელიდაკმაყოფილდა‒ბიჭსაზი
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ური ქვეყნიდან, რომელსაც ოჯახის არცერთი
წევრიდარჩაცოცხალი,მიენიჭალტოლვილის
სტატუსისაქართველოშიდაჩვენიქვეყანაგახ
დამისითავშესაფარი.

საქმე2
გო გო ნა სო მა ლი დან
მახსენდება სომალელი გოგოს ისტორია,
რომელიციყოობოლიდასაკუთარიძმაავიწ
როვებდა(ფაქტებიძალიანმძიმეიყომოსასმე
ნადდამითუმეტეს,აქვერგადმოვცემ).ძალა
დობისშემდეგმანმოახერხაქვეყნისდატოვება
დაითხოვათავშესაფარისაქართველოში.მო
პასუხე სამინისტრომ გოგონას მონათხობი ამ
ჯერადაცარასანდოდჩათვალადაუარიუთხრა
თავშესაფრისმინიჭებაზე.შევისწავლერასაქ
მისმასალები,ინფორმაციაწარმოშობისქვეყ
ნისშესახებ,მივხვდი,რომამსაქმესმოგების
შანსი ჰქონდა. მომზადდა სარჩელი და აღი
ნიშნა,რომგოგონაშევიწროვებასგანიცდიდა
ცხოვრებისყველადონეზე, მსხვერპლიგახდა
ოჯახის მხრიდან და თავი ვერ დაიცვა თავის
ქვეყანაშიმხოლოდიმიტომ,რომიქქალივერ
იქნებამართალი,იქქალსგანიხილავენ,რო
გორცსაგანსდაა.შ.
სასამართლომამშემთხვევაშიცსრულადგა
იზიარაადვოკატისპოზიციადაგოგონასსომა

ლიდან მიენიჭა თავშესაფარი საქართველო
ში.იგიდღესაცცხოვრობსჩვენსქვეყანაშიდა
შრომითსაქმიანობასაცეწევა. ვფიქრობ,რომ
ამშემთხვევაშიკიდევერთისიცოცხლეგადა
ვარჩინეთ.

საქმე3
ოჯა ხი ეგ ვიპ ტი დან
ოჯახი ეგვიპტიდან, რომლის წევრები არიან
კოპტიქრისტიანები,დევნასგანიცდიდათავის
ქვეყანაშისწორედრელიგიურინიშნით.მოპა
სუხესამინისტრომოჯახსუარიუთხრაიმმოტი
ვით,რომმათიმონათხრობიჩათვალაარასან
დოდ.ჩემიმთავარიარგუმენტისანდოობასთან
დაკავშირებითგახდაის,რომთუარარეალუ
რიდევნა,წარმატებულიოჯახი,მაღალიშემო
სავლითდა ისტორიულად იქ მცხოვრებლები,
არდატოვებდნენქვეყანასდააქსახელმწიფოს
კმაყოფაზეარიქნებოდნენ.ამასემატებოდაის
ფაქტიც, რომ ეგვიპტეში იმჟამად კოპტურ ეკ
ლესიაზე არაერთი თავდასხმა განხორციელ
და, რაც სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
მასალებითაცმტკიცდებოდა.ამსაქმემაცორ
ჯერმოიარასასამართლო,პირველჯერზენა
წილობრივ დაკმაყოფილდა მათი მოთხოვნა
და მეორედ უკვე სრულად დაკმაყოფილდა
სარჩელი და სამწლიანი დავის შემდეგ ოჯახ

AFP
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მა ეგვიპტიდან მიიღოლტოლვილის სტატუსი
საქართველოში. ეს ოჯახიც დღეს ცხოვრობს
ჩვენსქვეყანაშიუსაფრთხოდდალეგალურად.

საქმე4 
დე და- შ ვი ლი ირა ნი დან
ეს არისუახლესი საქმე, სადაცწლებისგან
მავლობაშიქალიგახდაოჯახურიძალადობის
მსხვერპლი ქმრის მხრიდან. მან როგორღაც
მოახერხა,  შვილთან ერთადდატოვა ქვეყანა
და ითხოვა თავშესაფარი საქართველოში. ამ
შემთხვევაშიც სამინისტრომ უნდობლობის გა
მო უარი უთხრა დედაშვილს და არ მიიჩნია
მათი მონათხრობი დამაჯერებლად და ნამდ
ვილად. მე, როგორც ადვოკატმა, შევიმუშავე
საქმისსტრატეგია.არასრულწლოვანმაახსნა
განმარტება მისცა სასამართლოს, ყურადღება
გამახვილდაბავშვისსაუკეთესოინტერესზედა
იმგარემოებაზე,რომმცირედიალბათობაცკი
იმისა, რომ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნე
ბულდედაშვილს შეიძლება საფრთხედამუქ
რებოდა, ჩვენი ქვეყანა დამნაშავე იქნებოდა
ამადამიანებისწინაშე,რომარშეიფარა.მით
უფრო,რომბავშვები,როგორცწესი,არიტყუ
ებიანდა აქაც ბავშვმათავისი სურვილითდა
შეულამაზებლადისაუბრაიმფაქტებისშესახებ,
რომელიცცალსახადძალადობრივიიყო.
ჩატარდა არაერთი სხდომა და სასამართ
ლომ მოისმინა რა საქმე სრულად, ადგილ
ზე თათბირით დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა
მოთხოვნადადედაშვილს ირანიდან მიეცათ
ლტოლვილისსტატუსისაქართველოში.ესიყო
შემთხვევა, სადაც ემოციები ვერ შევიკავეთ.
ტიროდაპროცესისყველამონაწილე,რადგან
გააზრებულიგვქონდა,რომჩვენჩვენიძალის
ხმევით,მინიმუმ,ორიადამიანისსიცოცხლეგა
დავარჩინეთ.
არის ისეთი შემთხვევები, როცა თავშესაფ
რის მაძიებელთა განაცხადი სანდოდ მიაჩნია
მოპასუხესამინისტროს,მაგრამქვეყნისუსაფ
რთხოებიდან გამომდინარე, უარს ეუბნებიან.
არსებობსკონტრდაზვერვისინფორმაცია,რომ
ესადამიანისაშიშიაჩვენიქვეყნისთვისდაარ
უნდამიეცესთავშესაფარი.აქადვოკტებივაწყ

დებით პრობლემას, ვინაიდან აღნიშნული ინ
ფორმაცია მიეკუთვნება სახელმწიფო საიდუმ
ლოებასდაერთადერთი,ვისაცმისშინაარსზე
წვდომააქვს,არისმოსამართლე.შესაბამისად,
დაცვის სტრატეგია პრაქტიკულად უსუსურია,
ჩვენ არ ვიცით, როგორ შევაფასოთ მტკიცე
ბულება,რომლისშინაარსიცუცნობიადაამა
ვედროს,გვაქვსსამინისტროსპასუხი,რომამ
კონკრეტულადამიანსსაფრთხეემუქრებაწარ
მოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში.
ესსაკითხიდღემდერჩებაპრობლემად,თუმ
ცაყოფილაშემთხვევები,რომასეთიდავებიც
მოგვიგია.
ზემოაღნიშნული მაგალითები არის ის მცი
რედი ჩამონათვალი, რომელიც ცხადყოფს
იურიდიული დახმარების სამსახურის მნიშვნე
ლობას.ჩვენ,ადვოკატებსგააზრებულიგვაქვს,
რომვიცავთენისბარიერისმქონე,მოწყვლად
კატეგორიას,რომლებიცმოლოდინითშესცქე
რიან ჩვენს სახელმწიფოს, რომ არ იქნენ გა
ძევებულიიმქვეყანაში,სადაცმათსიცოცხლეს
ან ჯანმრთელობას გარდაუვლად საფრთხე
ემუქრება. აქვე მინდა აღვნიშნო:რათქმა უნ
და,არისშემთხვევები,როცააშკარადეჭვიგე
პარებადასაცავიპირისმონათხრობში,ხვდები,
რომდევნისგამოკიარა,უკეთესიცხოვრების
გამოუნდასაქართველოშილეგალურადცხოვ
რება, მაგრამ აქ მაინც ერთი „თუ“ არსებობს,
‒უნდაგამოირიცხოსყოველგვარიეჭვი,რომ
ამადამიანებსსაფრთხეარდაემუქრებათწარ
მოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში.
და მაინც, თუ სასწორზე 50/50 მდგომარეობა
იქნება,ეჭვიუნდაგადაწყდესდასაცავიპირის
სასაგრებლოდ.სწორედამნიუანსებისგამოვ
ლენაშივეხმარებითჩვენ,ადვოკატებიდასაცავ
პირებსდაარვუშვებთშანსსხელიდან,რომმა
თიდაცვისარგუმენტებიარმივაწოდოთსასა
მართლოს.
ვისურვებდი, რომ ყველას თავის ქვეყანაში
უზრუნველად ეცხოვროს და არასოდეს დამ
დგარიყოს დღის წესრიგში თავშესაფრის სა
კითხი. მხოლოდ სამოგზაუროდ, სწავლაგა
ნათლებისთვისევლოთადამიანებსსხვაქვეყ
ნებში.
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შრომის უსაფრთხოების და შრომის უფლე
ბებისდაცვააის,რაზეცმუდმივადვსაუბრობთ,
როგორც სამუშაო შეხვედრებზე, ასევე  სოცი
ალური ქსელებისა და ტელევიზიების მეშვეო
ბით.
შრომით ურთიერთობაში დომინირებული

მხარემაინცდამსაქმებელიგამოდის.იგიაღ
ჭურვილია სამართლებრივი და ფინანსური
ბერკეტებით,თავად განსაზღვრავსდათავად
სთავაზობსდასაქმებულსშეთანხმებას შრომი
თიურთიერთობისპირობებისშესახებ.დასაქ

შრო მის 
უსაფ რ თხო ე ბა  
და უფ ლე ბე ბი

ნა თია ბერ ძე ნიშ ვი ლი

მცხე თის იური დი უ ლი  
დახ მა რე ბის ბი უ როს  
ად ვო კა ტი

მებულისთავისუფალინებაა,დაეთანხმებათუ
არა ამ პირობებს. ამავდროულად, შრომითი
ურთიერთობა თავისი ხასიათით ისედაც სუ
ბორდინაციაზეააგებული.
შეტანილი ცვლილელებების გათვალისწი

ნებით, ახალ კოდექსში, განსხვავებით ძვე
ლისგან, უფროდაბალანსირებულია მხარეთა
შორისურთიერთობები. ასევე,  ძველიკანონ
მდებლობისძირითადიპრობლემაიყოშეუსა
ბამობა საერთაშორისო ვალდებულებებთან,
რატიფიცირებულ კონვენციებთან, რომლებიც
სავალდებულოაშესასრულებლად.დამსაქმებ
ლები გაცილებით მეტი პრივილეგიებით სარ
გებლობდნენ, ვიდრე დასაქმებულები, თუმ
ცა კანონი მათ ამჟამად ნათლად უსაზღვრავს
ვალდებულებს.
არშემიძლია,არშევეხოშრომითიუსაფრ

თხოებისსაკითხებს.რატომღაცგვგონია,რომ
შრომისუსაფრთხოებამაინცდამაინცმაღარო
შიანმშენებლობაზემომუშავეპირთათვისუნდა
იყოსდაცულიდაეს,რათქმაუნდა,ასეარაა.
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ახალ კოდექსში, განსხვავებით 
ძველისგან, უფრო 
დაბალანსირებულია მხარეთა 
შორის ურთიერთობები.



სხვადასხვასფეროშიდასაქმებულპირთათვის
შრომით უფლებებზე განსხვავებული მიდგომა
შესაძლებელიაჩავთვალოთროგორცდისკრი
მინაცია.
კერძო სექტორშიდასაქმებულთათვის მნიშ

ვნელოვანიდააქტუალურისაკითხიაშრომითი
უსაფრთხოება,  შრომითი უფლებების დაცვა.
მიუხედავად ცვლილებებისა,დღემდე არასაკ
მარისად არის მოწესრიგებული კერძო სექ
ტორშიდასაქმებულთასიცოცხლისადაჯანმრ
თელობისათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს
შექმნა. ასევე, ბევრ სამუშაო ადგილას არაა
დასაქმებულთაშრომითიუფლებებიდაცული.
სწორედ ამიტომ გახდა შრომით კოდექს

ში ცვლილებების შეტანა, ასეთი ამაღელვებე
ლიდამსაქმებლებისთვის.პოზიციასსაჯაროდ,
მედიის მეშვეობით აფიქსირებდნენ.  ისინი
თვლიდნენ,რომ მათიშემოწმებაგამოიწვევ
და უმუშევრობას, ხელფასების შემცირებას.
ამისნათელიმაგალითიგახლდათსაქართვე
ლოსდამსაქმებლებისმიერგამოთქმულიმო
საზრება,რისთანახმადაცნებისმიერისიახლე,
რაც დასაქმებულს სამართლებრივად უკეთეს
მდგომარეობაში აყენებდა, საფრთხეს შეიცავ
და.
დამსაქმებლები აპელირებდნენ და აპელი

რებენ, რომ განხორციელებული ცვლილებე
ბიქვეყნისეკონომიკაზეუარყოფითგავლენას
მოახდენს, ანუ ისინი საუბრობდნენ ნეგატიურ
ეფექტებზედაარარეალურადკერძოსეტქორ
შისხვადასხვამომსახურებისსფეროშიდასაქ
მებულთა გაუსაძლის მდგომარეობაზე.  სამუ
შაოსაათებისშემცირება,ზეგანაკვეთურისამუ
შაოსანაზღაურება,შვებულება,სტაჟირებისსა
კითხი, კონტროლიამყველაფერზე  მათთვის
მიუღებელი და საფრთხის შემცველ საკითხს
წარმოადგენდა, რაც სამწუხაროა, რადგან
ისინიმოვალენიარიანდაიცვანსაქართვლოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორ
მები.ერთისიტყვითრომვთქვათ,ეკონომიკის
მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩენად აფასებდ
ნენ დასაქმებულთათვის ნებისმიერ პოზიტიურ
ცვლილებასკანონმდებლობაში.
დამსაქმებლები საუბრობდნენ ჩიხზე, რო

მელშიც შეიძლება შესულიყვნენდასაქმებული
დადამსაქმებელი.ვინაიდანდასაქმებულების
უფლებები არ იყო დაცული და მათ უწევდათ
თვეობით, წლობით დავებში ჩართვა დამსაქ
მებელთან, მათთვისისპოზიტიურიცვლილე
ბები,რაცკანონითგაიწერა,მისასალმებელია.
დამსაქმებელმა უნდა გაიაზროს ის პასუხისმ
გებლობა, რაც გააჩნია თითოეული დასაქმე
ბულისწინაშე.აქიგულისმება,როგორცშრო
მითი უსაფრთხოების  საკითხი, ისე შრომითი
უფლებებისდაცვა.ბევრიპრეცენდენტიაიმისა,
თუ როგორ ცდილობენ დამსაქმებლები  და
საქმებულები ჩააგდონ ისეთ მდგომარეობაში,
რომ თვითონ დატოვონ სამუშაო ადგილები.
შრომით ურთიერთობაში ევალებათ ერთი და
აკისრებენფიზიკურადდატვირთულსხვასამუ
შაოს,ურღვევენშრომითუფლებებს.
ტელევიზიით გამოსვლისას ამ ყველაფერს

დასაქმებულები გარკვეულწილად აღიქვავენ
როგორცსადამსჯელოქმედებას,იყოგანსაზღ
რული წინააღმდეგობებიც. რეალურად, ვფიქ

39

დამსაქმებელმა უნდა გაიაზროს 
ის პასუხისმგებლობა, რაც გააჩნია 
თითოეული დასაქმებულის წინაშე. 



რობ,ისინიმეტიპასუხისმგებლობითგანეწყო
ბიან, რათა ნებისმიერი სამართალდარღვევა
გარდა, იმისარომ ინდივიდუალურდავას შე
ეხება,ასევემნიშვნელოვანიიქნებაშემდგომი
მისისაქმიანობისადასახელისათვის.
ჩვენი ყველას მიზანია, ჩავერთოთ აქტიუ

რადარამხოლოდდასაქმებულების,არამედ
დამსაქმებლების უფლებათადაცვაში, მაგრამ
სამწუხაროდ,ხშირიაშრომითიურთიერთობის
თავისებურებიდან გამომდინარე შემთხვევე
ბი იმისა, თუ როგორ გააზრებულად ირღვევა
ადამიანისშრომითიუფლებებისამუშაოადგი
ლებზე.არისშემთხვევები,როდესაცმოქალქე
ებიიმასაცვერარკვევენ,თუვისთანიმუშავეს,
ვინარისმისიდამსაქმებელი,ვისმოსთხოვონ
შრომის ანაზღაურება. კერძოდ, ტენდერებში
გამარჯვებული კომპანიების მიერ შესასრულე
ბელ ფიზიკურ სამუშაოებზე, ისინი შუამავლის
მეშვეობით ახორციელებენ დასაქმებულებთან
ურთიერთობებს, და მიუხედავად დავებისა,
ვერ მივდივართ შედეგამდე, რადგან შესაძ
ლებელია, აღსრულების ეტაპზე  კომპანიებს
არჰქონდეთიმისრესურსი,რომელემენტარუ
ლადაანაზღაურონგაწეულიშრომა.
მოქალაქეები ასევე არ არიან ინფორმირე

ბულიიმისთაობაზე,თურახარჯებიშეიძლება
გაწიონსასამართლოშიდავებისშემთხვევაში.
თუშრომითანაზღაურებასთანგვაქვსსაქმე,ამ
შემთხევაში სახელმწიფო ბაჟის შესახებ კანო
ნი გვათავისულფებს სასამართლოში სახელ
მწიფო ბაჟის გადახდისაგან, რაც ძალიან მი
სასალმებელია. მაგრამდავებიარამხოლოდ
შრომითანაზღაურებაზეა,შესაძლებელიაიყოს
შრომისუფლებებისადაუსაფრთხოებისწესე
ბისდარღვევაზე.ამიტომსასურველია,აღნიშ
ნულიყველასათვისხელმისაწვდომიიყოს.
ასევე,ვინაიდანშრომითიდავებიხასიათდე

ბათავისებურებებით,უმჯობესიიქნებასწრაფი
მართლმსაჯულება, რადგან ადამიანი რჩება

სახსრებისგარეშე,ზოგშემთხვევაში,ფაქტობ
რივადსაარსებოთანხისგარეშე.დავებისგა
ჭიანურება არაა კარგი  არცდასაქმებულისთ
ვის, როგორც ავღნიშნეთ და არც დამსაქმებ
ლისთვისაც.
ყველაფერთან ერთად, მიღწევაა ცვლილე

ლები კანონმდებლობაში შრომით ინსპექციის
მანდატთან  დაკავშირებულ საკითხებში, რო
მელიც ეხება მონიტორინგს, როგორც შრო
მითი უსაფრთხოების, ისე შრომითი უფლებე
ბის განხორციელებაზე. უამრავი ბენეფიციარი
ცდილობს სასამართლოს წესით დაიცვას თა
ვისი უფლებები. შრომითი ინსპექციისგააქტი
ურებითშესაძლებელიაშემცირდესაღნიშნული
დავებიც. დასაქმებულთათვის ძალიან მნიშვ
ნელოვანია ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ
ინსპექციისადმი  მიმართვისას, მისი მოთხოვ
ნით,უნდაიყოსდაცულიდასაქმებულთაანო
ნიმურობისსაკითხი,რაცუფრომეტგამბედა
ობასშესძენსთითოეულდასაქმებულს,იბრძო
ლოსსაკუთარიუფლებებისთვის.სამწუხაროდ,
დღემდე პრაქტიკაში იკვეთება უნდობლობის
ფაქტებიცდამივესალმებით,თუიქნებაბევრი
პრეცენდენტი, როდესაც ინსპექციის შედეგად
გამოვლინდება ისეთი დარღვევები შრომით
ურთიერთობებში,რომელიცსტიმულსმისცემს
სხვას, დაიცვას თავისი შრომითი უფლებები,
ამავდროულადდასაქმებულთათვისიყოსპრე
ცენდენტიდანიმუშიიმისა,რომმათიარასწო

მოქალაქეები ასევე არ არიან 
ინფორმირებული იმის თაობაზე, 
თუ რა ხარჯები შეიძლება 
გაწიონ სასამართლოში დავების 
შემთხვევაში. 
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რიქმედებაარიქნებაუპასუხოდდატოვებული
და  ყველა დამსაქმებელი განურჩევლად სა
წარმოს/დამსაქმებლისგავლენისადასიდიდი
სა,პასუხისმგებელიიქნებათავისიქმედებებზე.
რა თქმა უნდა, საერთაშორისოდ აღიარე

ბული ვალდებულებების იმპლემენტაცია მო
ითხოვდა ცვლილებებს კანონში, რაც  აისახა
კიდეც.წინსვლაგვექნება,თუესაღსრულებუ
ლიიქნებაყველაინდივიდისმიმართ.
რატომღაც სტატიაში ყურადღება მხოლოდ

კერძოსექტორზეგავამახვილე,მაგრამ საჯა
როდაწესებულებებზეცზუსტადისევრცელდე
ბა კანონით განსაზღვრული განაწესები, რო
გორც კერძოზე.  საინტერესო ფაქტია ისიც,
რომ აღნიშნული ისნპექცია ეხება როგორც
კერძო,ისესაჯაროსექტორს,პროგრესია,რომ
მათშეუძლიათწინასწარიშეტყობინებისგარე
შე შევიდნენდღეღამის ნებისმიერდროს  ნე
ბისმიერშენობასადასივრცეში.დამსაქმებელს
აქვსვალდებულება,დაუყოვნებლივმიაწოდოს
ყველადოკუმენტიდაინფორმაცია,რომელიც
აუცილებელია ინსპექტირების განსახორციე
ლებლად,მათშორის,თუისშეიცავსპერსონა
ლურინფორმაციასაც.
შე	საძ	ლე	ბე	ლი	ა,	 ად	მი	ნის	ტ	რა	ცი	უ	ლი	 სა	მარ

თალ	დარ	ღ	ვე	ვის	თ	ვის	გა	ნი	საზღ	ვ	როს	და	გა	მო	ყე
ნე	ბულ	იქ	ნას	ად	მი	ნის	ტ	რა	ცი	უ	ლი	სახ	დე	ლე	ბიც: 
ა)გაფრთხილება;
ბ)ჯარიმა,რომლისოდენობაცგანსხვავდება

საწარმოთასიდიდისადადარღვევისკატეგო
რიისმიხედვით;
გ)სამუშაოპროცესისშეჩერება

ჯარიმის გადახდა არ ათავისუფლებს პირს
საურავისგადახდისაგან.
შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ კანო

ნით გათვალისწინებული უფლებამოსილების
განხორციელებისას, მისთვის განზრახ ხელის
შეშლისთვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრე
ბა საქართველოს კანონმდებლობით. ანუ ნე
ბისმიერი დამსაქმებელი ვალდებული იქნება
ხელი არ შეუშალოს და პირნათლად შეასრუ
ლოს მოთხოვნა, რაც შემოწმებისას მათ წი
ნაშე დადგება. თავდაპირველად  ისინი ამას
სადამსჯელო ქმედებად აღიქვავდნენ. თვალ
ნათლივ ჩანდა მათი პოზიცია  მედია საშუა
ლებებით, მაგრამ დღესდღეობით, შრომითი
კანომდებლობის აღსრულებაზე მონიტორინგს
გაფართოებულიმანდატითსწორედინსპექცია
ახორციელებს.
მისასალმებელია სიახლე, რომელიც ეხება

დისკრიმინაციისაკრძალვასთანაბარიანაზღა
ურებისშესახებქალისადამამაკაცისშემთხვე
ვაში,სამუშაოდროისრეგულირებასდაა.შ.
იმედსვიტოვებთ,რომკანონშიშესულიყვე

ლა ცვლილება გაამართლებს იმ მოლოდინს
რაცყველაჩვენთანამოქლაქესაქვს.

საჯარო დაწესებულებებზეც 
ზუსტად ისე ვრცელდება 
კანონით განსაზღვრული 
განაწესები, როგორც კერძოზე.  
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პირობითიმსჯავრიერთერთიუმნიშვნელო
ვანესი ინსტიტუტია სისხლის სამართალში. ის
წარმოადგენსსისხლისსამართლებრივიზემოქ
მედებისღონისძიებათაგანსაკუთრებულსახეს.
მისაქტუალობასგანაპირობებსმისიხშირიგა
მოყენებასამოსამართლოსაქმიანობაში.
პირობითმსჯავრს,როგორცსისხლისსამარ

თლებრივი ზემოქმედების ღონისძიებას, წარ
მოუდგენელია,იგივემიზნებიარჰქონდეს,რაც
სასჯელს.*1სასჯელის,ისევეროგორცპირობი
თიმსჯავრისმიზანიარისისსაბოლოოშედეგი,
რომლისმიღწევაცსურსსახელმწიფოსიძულე
ბითიღონისძიებებისგამოყენებით.*2სასჯელიც
დაპირობითიმსჯავრიცწარმოადგენსმსჯავრ
დებულისმიერჩადენილიქმედებისათვისსის
ხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შე
დეგს. პირობით მსჯავრდებისას გამოსაცდელ
ვადაში გარკვეული მოვალეობების დაკისრე
ბითა და სათანადო ქცევაზე ზედამხედველო
ბითსახელმწიფომიმართულიაიმავემიზნების
განხორციელებისკენ, რისკენაც მიისწრაფვის
მსჯავრდებულისათვის სასჯელის დანიშვნი
სას.*3

პირობითმსჯავრს,ისევეროგორცსასჯელს,
აქვსროგორცუტილიტარული,ისეარაუტილი
ტარულიმიზანი:უტილიტარულიმიზანიგულის
ხმობსსასარგებლოეფექტს,რაცგამოიხატება
ახალი დანაშაულის თავიდან აცილებადობა
სადადამნაშავისრესოციალიზაციაში. ხოლო
არაუტილიტარულიმიზანივლინდებასამართ
ლიანობისაღდგენაში.*4

საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექ
სითგანსაზღვრულიამხოლოდსასჯელისმიზ
ნები, კერძოდ, სსკის 39ე მუხლის პირველი
ნაწილის მიხედვით, სასჯელის მიზანია სამარ
თლიანობისაღდგენა,ახალიდანაშაულისთა
ვიდანაცილებადადამნაშავისრესოციალიზა
ცია.პირობითიმსჯავრისმიზნებისისხლისსა
მართლისკოდექსითგანსაზღვრულიარარის.
„პირობითი მსჯავრი წარმოადგენს სახელმწი
ფოსმხრიდანნეგატიურ,სამართლიანდაგარ
დაუვალრეაქციისგამოხატულებისფორმას“*5,
ამიტომმასგააჩნიაზუსტადიგივემიზნები,რაც
სასჯელს.

პი რო ბი თი 
მსჯავ რის 
მიზ ნე ბი

მაგ და შინ ჯი კაშ ვი ლი

თბი ლი სის იური დი უ ლი  
დახ მა რე ბის ბი უ როს ად ვო კა ტი
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პოლემიკა

სასჯელიც და პირობითი 
მსჯავრიც წარმოადგენს 
მსჯავრდებულის მიერ 
ჩადენილი ქმედებისათვის 
სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის შედეგს. 



სამართლიანობა თავისი არსით მრავალას
პექტიანი მოვლენაა. სახელმწიფოში სამართ
ლისარსებობისპირდაპირიდანიშნულებაადა
მიანთა თანაცხოვრების სამართლიანი მოწეს
რიგებაა,*6 შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ,
რომ პირობითი მსჯავრის,როგორც სისხლის
სამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიების,
უპირველესიმიზანისამართლიანობისაღდგე
ნაა.
სამართლიანობის საყოველთაოდ აღიარე

ბული ცნება არ არსებობს, სამართლიანობა
შეფასებითიკატეგორიაადაშეუძლებელიაერ
თიანისტანდარტისდადგენა.სამართლიანობა
არის ის უმთავრესი კრიტერიუმი, რომლითაც
ხელმძღვანელობს, როგორც კანონმდებელი,
ისე ნორმის შემფარდებელი.*7 არისტოტელეს
განმარტებით,„სამართლიანობაარისსამართ
ლისღირებულებითიმასშტაბი“.
ჩადენილი დანაშაულისთვის დანიშნული

სასჯელის უმთავრესი მიზანია საზოგადოებასა
დადაზარალებულ პირსდაუბრუნოს სამართ
ლიანობის უზენაესობის შეგრძნება, რასაც გუ
ლისხმობსსამართლიაონობისაღდგენა,თუეს
ასეარმოხდება,მხოლოდახალიდანაშაულის
თავიდანაცილებისადადამნაშავისრესოცია
ლიზაციისმიზნისმიღწევა,ვერჩაითვლებასა
მართლიანობსაღდგენად.*8

სამართლიანობისაღდგენამაშინარისსაჭი
რო, როცა დაირღვევა არსებული მდგომარე
ობადამისი აღდგენისთვისსაჭიროაგარკვე

*1  იხ. ი. დვა ლი ძე, სის ხ ლი სა მარ თ ლის ზო გა დი ნა წი ლი 
(სასჯელი და და ნა შა უ ლის სხვა სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი 
შე დე გე ბი), თბი ლი სი, 2013, გვ. 128

*2 იხ. მ. ლეკ ვე იშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი და სას ჯე ლის შე-
ფარ დე ბის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი და კრი მი ნო ლო გი უ-
რი ას პექ ტე ბი, ჟურ ნა ლი ,,მართლმსაჯულება და კა ნო ნი“, 
N4, 2014, გვ. 18

*3 იხ. ი. დვა ლი ძე, და სახ. ნაშრ., გვ. 128

*4 იხ. მ. ლეკ ვე იშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი და სას ჯე ლის შე-
ფარ დე ბის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი და კრი მი ნო ლო გი უ-
რი ას პექ ტე ბი, ჟურ ნა ლი ,,მართლმსაჯულება და კა ნო ნი“, 
N4, 2014, გვ. 20

*5 მ. ქა თა მა ძე, პი რო ბი თი მსჯავ რი, რო გორც ნე გა ტი უ რი სის-
ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის რე ა ლი ზა ცი ის 
ფორ მა, ჟურ ნა ლი ,,სამართალი“, N11-12, 2002, გვ. 93

*6 იხ. ი. დვა ლი ძე, და სახ. ნაშრ., გვ. 25-26

*7 იხ. იქ ვე.

*8 იხ. ი. ვარ ძე ლაშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი, თბი ლი სი 2016, 
გვ. 58

*9 იხ. ი. დვა ლი ძე, და სახ . ნაშრ., გვრ.27

*10 იხ. იქ ვე.

*11 იხ. ი. ვარ ძე ლაშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი, თბი ლი სი, 2016, 
გვ. 59-60

1
სა მარ თ ლი ა ნო ბის  
აღ დ გე ნა ‒ პი რო ბი თი  
მსჯავ რის მი ზა ნი 

ული ღონისძიებების გატარება.*9 მართალია,
პირვანდელი მდგომარეობისდაბრუნება ზოგ
ჯერ შეუძლებელია, მაგალითად, მკვლელო
ბის შემთხვევაში, მაგრამთუკი საზოგადოებას
გაუჩნდებაუსაფრთხოებისგანცდადაკანონის
უზენაესობისქმედითობისშეგრძნება,სამართ
ლიანობის აღდგენის მიზანი განხორციელებუ
ლადუნდაჩაითვალოს.*10

სამართლიანობის აღდგენის მიზანი პირდა
პირ კავშრიშია მსჯავრდებულის მიერ ჩადენი
ლიდანაშაულებრივიქმედებისთვისპროპორ
ციული სასჯელის განსაზღვრასთან. სასჯელი
დამნაშავისპიროვნებისადამისმიერჩადენი
ლი ქმედების ადეკვატური უნდა იყოს. სამარ
თლიანობის აღდგენას ემსახურება სასამართ
ლოსმიერდანიშნულიისეთისასჯელი,რომე
ლიცშეესაბამებამსჯავრდებულისპიროვნებას,
მსჯავრდებულის მიერ ჩადენილიდანაშაულის
სიმძიმეს და დაზარალებულის ინტერესებს.*11 
ცნობილი ფრანგი განმანათლებელი მონტეს
კიე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა
დანაშაულსადასასჯელსა შორის პროპორცი
ისდაცვას.აშკარადშეუსაბამოდაალოგიკურ
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არისტოტელეს განმარტებით, 
„სამართლიანობა არის 
სამართლის ღირებულებითი 
მასშტაბი“. 



სასჯელს უბუდურებისადა საზოგადოებაში სა
მართლებრივი ნიჰილიზმის გამოწვევა შეუძ
ლია.*12 ამდენად, სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის ღონისძიება ადეკვატური
უნდაიყოს,ადეკვატურობაკიმაშინგვაქვსსა
ხეზე,თუისდანაშაულისთანაზომიერიდათა
ნაზომადია.*13

ამრიგად, ყოველივე ზემოაღნიშნულის სა
ფუძველზე პირობითი მსჯავრის, როგორც სა
ხელმწიფო იძულების სისხლისსამართლებრი
ვიღონისძიების,უპირველესიმიზანიცსამართ
ლიანობისაღდგენაა.

სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში
დამნაშავის „დასჯასთან“ ერთად ძირითადი
ყურადღება მისიგამოსწორებისათვის საჭირო
„ღონისძიებებზეა“ გადატანილი, რომელმაც
უნდა უზრუნველყოს მომავალში დანაშაულის

თავიდან აცილება.*14 ჯერ კიდევ ძველი წელ
თაღრიცხვის მე4 საუკუნეში პლატონი თავის
„კანონებში“ აღნიშნავდა, რომ უპირველესად
სახელმწიფომდამნაშავეს სასჯელიუნდაშეუ
ფარდოსარაიმიტომ,რომმანდანაშაულიჩა
იდინა,არამედიმისთვის,რომმომავალშიარც
მანდაარცსხვამაღარდაუშვასდანაშაულის
ჩადენა.*15

სასჯელისერთერთიმიზანს,საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 39ე მუხლის
მიხედვით, წარმოადგენს ახალი დანაშაულის
თავიდანაცილება.სასჯელისგარდაუვალობას
ზოგადპრევენციულიფუნქციააქვს.*16სისხლის
სამართლის თეორიაში ახალი დანაშაულის
თავიდან აცილებას პრევენცია ეწოდება. პრე
ვენცია*17 ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს წი
ნასწარი ზომების მიღებას,რათათავიდან იქ
ნეს აცილებულირაიმე. სისხლის სამართლის
თეორიაში არსებობს ორი სახის პრევენცია ‒
გენერალური (ზოგადი)და კერძო პრევენცია.
ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება რომ
პრევენციისორივესახისგანხორციელებასემ
სახურება, ამაზე მეტყველებს სისხლის სამარ
თლის კოდექსის 39ე მუხლის მე2 ნაწილის
დათქმა იმის შესახებ, რომ „სასჯელის მიზანი
ხორციელდება მსჯავრდებულსადა სხვა პირ
ზე ზემოქმედებით.“ ე.ი. ახალი დანაშაულის
თავიდან აცილების მიზანი გულისხმობს,რომ
ახალი დანაშაული არ უნდა იქნეს ჩადენილი
როგორც მსჯავრდებულის, ისე სხვა პირების
მიერ.*18გენერალურიპრევენციამიმართულია
საზოგადოებაზე ზემოქმედებისკენ, სპეციალუ
რიპრევენციაკი‒მსჯავრდებულზე.
დანაშაულის თავიდან აცილების გენერა
ლურ პრევენციას ემსახურება სისხლის სა
მართლისკანონიგამოქვეყნებისმომენტი
დან,მასშედეგ,რაცმოხდებაქმედების
კრიმინალიზაციადამეორემხრივ,კონკ
რეტულიპირისმიმართსასჯელისდანიშ
ვნადააღსრულება.*19

ზოგადი პრევენციისგან განსხვავებით,
სასჯელის კერძო პრევენცია ხორციელდე
ბა მხოლოდ მსჯავრდებულის მიმართ, რაც
გულისხმობს,რომ სასჯელისდანიშვნისადა

2
ახა ლი და ნა შა უ ლის 
აცი ლე ბა ‒ პი რო ბი თი 
მსჯავ რის მი ზა ნი

სასჯელი დამნაშავის პიროვნებისა 
და მის მიერ ჩადენილი ქმედების 
ადეკვატური უნდა იყოს. 
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მისიმოხდისშემდეგმსჯავრდებულსაღარუნ
დაჰქონდესსურვილი,ხელმეორედჩაიდინოს
დანაშაული.*20

საინტერესოა, რამდენად უზრუნველყოფს
პირობითი მსჯავრი გენერალური და კერძო
პრევენციების განხორციელებას? პირობითი
მსჯავრდებისასდამნაშავესსახელმწიფო/სასა
მართლოუცხადებსნდობასდაგამოსაცდელი
ვადისა და გარკვეული უფლებამოვალეობე
ბისდაკისრებითტოვებსთავისუფლებაში.მარ
თალია,ზოგადიპრევენციახორციელდებასას
ჯელისდანიშვნამდეც,თუმცა ზოგადი პრევენ
ცია ასევე ხორციელდება კონკრეტული პირის
მიმართსასჯელისდანიშვნითაც,რადგანსაზო
გადოებისთვის ნათელი ხდება,რომდამნაშა
ვედაუსჯელიარრჩება.*21 პირობითიმსჯავრი
მისი სპეციფიკური ბუნებიდან გამომდინარე,
შეიძლება ითქვას, ვერ უზრუნველყოფს გენე
რალური პრევენციის მიზნების განხორციელე
ბას, რადგან პირობითად ჩათვლილი სასჯე
ლი საზოგადოებისთვის ნაკლებად აღქმადია;
მაგალითად: საზოგადოება, რომლისთვისაც
ცნობილია,რომკონკრეტულმაპირმაჩაიდინა
თაღლითობადაამპირსხედავსსრულთავი
სუფლებაში,ყოველგვარისასჯელისრეალური
მოხდისგანთავისუფალს.პირობითიმსჯავრის
ზოგადის პრევენცია საზოგადოების წევრებ
ზევერახდენსგავლენასვერცნეგატიურიე.ი.
გაფრთხილებისთვალსაზრისით,რომთუისიც
იმავე ქმედებას ჩაიდენს, აუცილებლადდაის
ჯება, და ვერც პოზიტიური გენერალური პრე
ვენციის გზით ‒ რადგან საზოგადეობა ვერ
აღიქვამს სასჯელის მუქარას, მართლშეგნების
ამაღლებაც ვერ ხერხდება. ზოგჯერ კი შეიძ
ლება აღმოჩნდნენ საზოგადოებაში ერთეული
წევრები,რომელთაცშეექმნებათილუზია,რომ
ჩადენილიდანაშაულისმიუხედავად,ქმედების
ჩამდენსსახელმწიფოარსჯისდაგაუჩნდებათ

სურვილი, მათაც განახორციელონ იგივე ქმე
დებაიმიმედით,რომდაუსჯელიდარჩებიან.

საქართველოს სისხლის სამართლის კო
დექსის39ემუხლის1ლინაწილითსასჯელის
ერთერთმიზნადგანსაზღვრულიადამნაშავის
რესოციალიზაცია. დამნაშავის რესოციალიზა
ციისმიზანიმხოლოდდამნაშავისპიროვნებას
ეხება.ადამიანისპიროვნებადჩამოყალიბების
თვისგადამწყვეტიმნიშვნელობააქვსმისურ
თიერთობასსაზოგადოებისწევრებთან.
მშვიდობიან თანაცხოვრებას საზოგადოება
ახერხებს მათში დამკვიდრებული ნორმების,
ზოგადიქცევის წესების შესრულებითადაღი
რებულებების პატივისცემით. იმისთვის, რომ
მოხდესპიროვნებისსოციალიზაცია, მანუნდა
გაითავისოს საზოგადეობის ერთობლივი თა
ნაცხოვრებისათვის აუცილებელი ზემოაღნიშ
ნულიპრინციპები.*22

*12 იხ. ზ. ნა ნო ბაშ ვი ლი, სას ჯე ლის რა ო ბა ფი ლო სო ფოს თა 
თვალ საზ რი სით, ჟურ ნა ლი ,,სამართალი“, N1-2, 1998, გვ. 
62

*13 იხ. გ. თუ მა ნიშ ვი ლი, სას ჯე ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის სა კითხი 
და ნა შა ულ თან მი მარ თე ბა ში, ჟურ ნა ლი „სამართალი“  
N1-2, 2003, გვ. 127

*14  იხ. ი. ვე სელ სი, ვ. ბო ილ კე, სის ხ ლის სა მარ თ ლის ზო გა დი 
ნა წი ლი, რე დაქ ტო რი ი. დვა ლი ძე, თბი ლი სი, 2010, გვ. 15

*15 იხ. ზ. ნა ნო ბაშ ვი ლი, სას ჯე ლის რა ო ბა ფი ლო სო ფოს თა 
თვალ საზ რი სით, ჟურ ნა ლი ,,სამართალი“, N1-2, 1998, გვ. 
59

*16 იხ. ი. დვალი ძე, და სახ. ნაშრ., 29

*17 ლათ. Praeventio

*18 იხ. ი. ვარ ძე ლაშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი, თბი ლი სი, 2016, 
გვ. 61

*19 იხ. ი ვარ ძე ლაშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი, თბი ლი სი 2016, 
გვ. 64

*20 იხ. ი. ვარ ძე ლაშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი, თბი ლი სი, 2016, 
გვ. 75-76

*21 იხ. ფ. ად ლე რი, გ. ო. ვ. მუ ლე რი, ვ. ს. ლა უ ფე რი, შე და-
რე ბი თი კრი მი ნა ლო გია და სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მა 
აშ შ - ში, გვ. 159

*22 იხ. ი. დვა ლი ძე, და სახ. ნაშრ., გვ. 29

3
დამ ნა შა ვის რე სო ცი ა-
ლი ზა ცია ‒ პი რო ბი თი 
მსჯვა რის მი ზა ნი 

სისხლის სამართლის თეორიაში 
არსებობს ორი სახის პრევენცია ‒
გენერალური (ზოგადი) და კერძო 
პრევენცია. 
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მსჯავრდებულისრესოციალიზაციის განმარ
ტება მოცემულია საქართველოს პატიმრობის
კოდექსის116ემუხლის1ლინაწილით,რომ
ლის მიხედვითაც, „მსჯავრდებულისრესოცია
ლიზაციაარისმსჯავრდებულშისაზოგადოების,
სხვაადამიანების,ზნეობისნორმებისადაადა
მიანთათანაცხოვრებისდამკვიდრებულიწესე
ბისადმისპატივისცემისადაპასუხიმგებლობის
გრძნობისჩამოყალიბება.“
რესოციალიზაცია მსჯავრდებულის კანონ

მორჩილ მოქალაქედ გარდაქმნის პროცე
სია.*23 „დამნაშავის რესოციალიზაციის წარმა
ტებითგანხორციელებაყოველთვისმოითხოვს
კომპლექსურმიდგომას.ესააკარგადგააზრე
ბული სამოქმედო გეგმა, რომელიც, ზოგადი
ხასიათის ღონისძიებების გატარებასთან ერ
თად, მოითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას.“
რესოციალიზაციის მიზნის განხორციელება
მოითხოვსდამნაშავისპიროვნებისძირფესვი
ანად შესწავლას, მისი ფსიქოლიგიური, სამე
დიცინო თუ სხვა საჭიროებების განსაზღვრას
დახელშეწყობას.რესოციალიზაციისპროცესი
ხანგრძლივიადა გრძელდება სასჯელის მოხ
დისშემდგომაც,სახელმწიფომხელიუნდაშე
უწყოს ნასამართლევი პირის საზოგადოებრივ
ცხოვრებაშიჩართულობას.*24

პირობით მსჯავრის, ისევე როგორც სასჯე
ლის,ერთერთმიზანსმსჯავრდებულისრესო
ციალიზაცია წარმოადგენს. პირობით მსჯავ
რდებისას, დამნაშავის რესოციალიზაციისას
შესაძლებელია ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო

ვითარებას წავაწყდეთ: პირველი, რო
დესაც რესოციალიზაციისგანხორციელებაუფ
რომარტივიდაადვილადმიღწევადია:მსჯავ
რდებული იმყოფება თავისუფლებაში, თუმცა
მისიესთავისუფლებაპირობადადებულია,გა
მოსაცდელი ვადაში მას უწევს სასამართლის
მიერ განსაზვრული პირობების ზედმიწევნით
შესრულება. ამის მიუხედავად, ის აგრძელებს
სოციალურგარემოშიჩვეულცხოვრებას,ხშირ
შემთხვევაში რჩება იგივე სამსახურში და სა
ზოგადოებისთვის უცნობ ფაქტადაც კი რჩება
მისი მსჯავრდება. ის იაზრებს მის მიერ სისხ
ლისსამართლებრივიპასუხიმგებლობისსიმძი
მესდაგამოსაცდელივადისდასრულებისშე
დეგადწინდახედულობის ნორმებისადმი მეტი
პატივისცემით განიმსჭვალება. თუმცა, მეორე
მხრივ, შესაძლოა მივიღოთ სიტუაცია, როდე
საცსაზოგადოებისწევრებისათვისცნობილია,
რომ მათ უხდებათ მსჯავრდებულის გვერდით
ცხოვრება,უჩნდებათერთგვარიშიშისგანცდა
დაორიენტირებულნიარიან„შორსდაიჭირონ
თავი“ პირობით მსჯავრდებულისგან, რაც იწ
ვევს ამ უკანასკნელის გაუცხოებას, შესაბამი
სად,რთულდებარესოციალიზაციის პროცესი.
სახელმწიფოსაც,რომელიცვერახორციელებს
ყოველდღიურდაყოველწუთიერზედამხედვე
ლობას პირობით მსჯავრდებულზე, შესაძლე
ბელია ყურადღების მიღმა დარჩეს პირობით
მსჯავრდებულისისსაჭიროებანი,რაცაუცლიე
ბელიამისირესოციალიზაციისთვის.შესაბამი
სად, პირობით მსჯავრდებისას შესაძლებელია
გართულდეს კიდეც რესოციალიზაციის პრო
ცესი.ამრიგად,პირობითიმსჯავრისერთერთ
მიზანსწარმოადგენსდამნაშავისრესოციალი
ზაცია,რომლისმიღწევისგზაზეშესაძლებელია
წავაწყდეთორ ურთიერთსაპირისპირო სიტუა
ციას,ერთისმხრივ,გაადვილდესესპროცესი
დამეორესმხრივ‒გართულდეს.

*23 იხ. ი. ვარ ძე ლაშ ვი ლი, სას ჯე ლის მიზ ნე ბი, თბი ლი სი 2016, 
გვ. 87

*24 იხ. ი. დვა ლი ძე, და სახ. ნაშრ., გვ. 30

დამნაშავის რესოციალიზაციის 
მიზანი მხოლოდ დამნაშავის 
პიროვნებას ეხება. 
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ფოტო ამბები

„შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე პირთა უფლებების დაცვის“ 
წარდგენა. (ბათუმი)

„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
უფლებების დაცვის“ წარდგენა. (თბილისი)



დედოფლისწყაროს საკონსულტაციო 
ცენტრის გახსნა

„ვაქციოთ კანონი ყველასათვის 
ხელმისაწვდომი“ დეკლარაციის ხელის 
მოწერა

ლენტეხის საკონსულტაციო 
ცენტრის გახსნა

ახმეტის საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა
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ფოტოამბები



ონის საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა ხაშურის საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა 

იმიტირებული სასამართლო 
პროცესი ქუთაისში

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება 
იურიდიული დახმარების სამსახურში 
„მომავალი არის დღეს“

იმიტირებული სასამართლო პროცესი 
თელავში
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კო ჯო რი, ტა ბახ მე ლა, შავ ნა ბა და, სო-
ღან ლუ ღი, ლო ჭი ნი და ლი ლო.  დღეს ეს 
ად გი ლე ბი  ბევრ ადა მი ან ში მხო ლოდ 
სა ა გა რა კე ნაკ ვე თე ბის  ასო ცი ა ცი ას იწ-
ვევს, არა და ზუს ტად 100 წლის წინ ამ 
40-კილომეტრიან ზოლ ზე გა დი ო და ქარ-
თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს ყოფ ნა -არ ყოფ ნის 
ბე დი.  
თე ბერ ვ ლის იმ სუს ხი ან დღე ებ ში რუ სუ-
ლი ბოლ შე ვიზ მი გა ნად გუ რე ბით და ე მუქ-
რა ყვე ლას და ყვე ლა ფერს, ქარ თუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბით დაწყე ბუ ლი, მა-
ტე რი ა ლუ რი თუ არა მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე-
უ ლო ბე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 

ამფასეულობებისგადარჩენაზურგშიდარ
ჩენილი  ქართველებისგან ზუსტად ისეთივე
თავგანწირვას მოითხოვდა, როგორც  იმ 12
ათასი ქართველი ჯარისკაცისგან, რომლებიც
იმდროსგაყინულსანგრებშიწითელიარმიის
შემოტევებსიგერიებდა.
ფრონტის ხაზის პარალელურად თბილის

ში,მუზეუმებშიეროვნულსაგანძურსსაგულდა
გულოდ აღრიცხავდნენ, სპეციალურ ყუთებში
ალაგებდნენ, ლუქავდნენ და საევაკუაციოდ
ამზადებდნენ.
რომარაექვთიმეთაყაიშვილისმოგონებები,

საგანძურისევაკუაციისდეტალებსალბათვერც
ვერასოდესგავიგებდით.ვერგავიგებდით,თუ
როგორდარატომმოხდასაგანძურისევაკუა
ცია და რა უძღოდა წინ ამ გადაწყვეტილებას
1921წლის19თებერვლისდილასთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტში.

ზაზა ჯღარკავა

გადარჩენილი
განძი

ოკუპაციას 

ფოტომასალა: საქართველოს ეროვნული არქივი

ისტორია
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აი	 რას	 იხ	სე	ნებს	 ექ	ვ	თი	მე	 თა	ყა	იშ	ვი	ლი:	
„წითელი არ მია თბი ლისს უახ ლოვ დე ბო და, მი
ბა რებს ივა ნე და მე უბ ნე ბა: ხომ ხე დავ, ექ ვ თი
მე, მო დის რუ სის ჯა რი, მტრო ბით და სი ძულ ვი
ლით, ისი ნი და არ ბე ვენ და გა ძარ ც ვა ვენ ჩვენს 
ეკ ლე სი ებს, მუ ზე უ მებს და ყვე ლა სა ზო გა დო
ებ რივ და წე სე ბუ ლე ბებს; ამი ტომ ახ ლა ვე შენ 
უნ და ნა ხო მთავ რო ბის თავ მ ჯ დო მა რე, გა აც ნო 
ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი გან ძე უ ლო ბის გა ძარ ც ვა და
ღუპ ვის სა შიშ რო ე ბა. ის ახ ლა ვე უნ და შეგ როვ
დეს და სა ქარ თ ვე ლო დან დრო ე ბით უცხო ეთ ში 
უნ და გა ი ტა ნოთ გა და სარ ჩე ნად.

მე მა შინ ვე თან ხ მო ბა გან ვუცხა დე ივა ნეს და 
საჩ ქა როდ წა ვე დი სა სახ ლე ში. იმ დროს შინ 
ნო ეს ნახ ვა არც ისე ად ვი ლი იყო, მაგ რამ მე 
მან და უ ყოვ ნებ ლივ მი მი ღო, მო მის მი ნა და მა
შინ ვე გა მო ა ძა ხე ბი ნა ჩე მი კარ გი ნაც ნო ბი და 
მე გო ბა რი იოსებ ელი გუ ლაშ ვი ლი ‒ თა ნა შემ
წე ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის (კონსტანტინე კან დე
ლა კის), კა ცი გა ნათ ლე ბუ ლი, ენერ გი უ ლი და 
საქ მი ა ნი. ბა ტონ ნო ემ მას  უთხ რა: იოსებ, შენ  
თა ნამ შომ ლობ ექ ვ თი მეს თან. გაძ ლევთ სრულ 
უფ ლე ბას, იმოქ მე დოთ თქვე ნი შე ხე დუ ლე ბე
ბის და მი ხედ ვით გან ძე უ ლო ბის შე საკ რე ბად, 
გაძ ლევთ უფ ლე ბას ყო ველ გ ვა რი ტრან ს პორ
ტის რეკ ვი ზი ცი ი სას და სა ჭი რო თან ხებს. იქ ვე 
უკარ ნა ხა ეს ბრძა ნე ბა მის მდი ვანს, ხე ლი მო
ა წე რა და გად მომ ცა: მხო ლოდ, ‒ და ა ყო ლა, 
‒ ექ ვ თი მე, შენ ინიშ ნე ბი გან ძე უ ლო ბის გამ გედ 
და უცხო ეთ ში დაც უნ და გა მოჰ ყ ვე ამ გან ძე უ
ლო ბას ამ უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შე ნახ ვით. 
ასლს გან ძე უ ლო ბის აღ წე რი ლო ბი სას სა თა ნა
დო თქვე ნი და თქვენ მი ერ შედ გე ნი ლი კო მი სი
ის ხე ლის მო წე რით დას ტო ვებთ, სა დაც თქვენ 
სა ჭი როდ და ი ნა ხავთ. 

მე უარი გან ვაცხა დე უცხო ეთ შიდ წას ვ ლა
ზედ, მო ვახ სე ნე, ‒ მე ოჯა ხო ბას მარ ტო ვერ 

დავ ტო ვებ  მეთ ქი. ბა ტონ ნო ემ ცი ვად მი პა სუ
ხა: მე უღ ლე საც წა მო იყ ვან და იქ ვე უკარ ნა
ხა მდი ვანს ბრძა ნე ბუ ლე ბა ჩე მი და იოსე ბის 
(ელიგულაშვილის) ჩემს თა ნა შემ წედ და ნიშ
ვ ნი სა. ხე ლი მოგ ვა წე რი ნა, ას ლი მდი ვანს გა
დას ცა, გვი სურ ვა წარ მა ტე ბა და გვითხ რა ‒ მე 
ყო ველ თ ვის თქვენს გან კარ გუ ლე ბა ში ვარ, არ 
მო მე რი დოთ  ‒ მაგ რად ხე ლი ჩამოგვართვადა
დაგვემშვიდობა.“

ივანე ჯავახიშვილის შიში უსაფუძვლო არ
იყო.1917წლისოქტომბერშიკერენსკისმთავ
რობის ჩამოგდების შემდეგ ხელისუფლებაში
მოსულიბოლშევიკურიმთავრობა,მიზანმიმარ
თულადშეუდგა ერმიტაჟის საცავებიდან სამუ
ზეუმოექსპონატებისგამოტანასდაგაყიდვას.
სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ლე

ნინის მთავრობამ, დაცარიელებული  ხაზინის
შევსების ერთერთ წყაროდ სწორედ ერმიტა
ჟის და სხვა მუზეუმების ანტიკვარული ნივთე
ბისგაყიდვაჩათვალა.გარდაამისა,ლენინის
მთავრობაბუნტისშიშითთვალსხუჭავდამუზუ
მებისგახშირებულძარცვაზეც,საიდანაცმოპა
რულნივთებსდამშეულიადამიანებიიქვებაზ
რებშიჰყიდდნენანსაკვებშიცვლიდნენ.
ჯავახიშვილიდარწმუნებულიიყო,რომოკუ

პაციის შემთხვევაში  ბოლშევიკები ქართულ
ეროვნულ საგანძურსაც იგივე ვერდიქტს გა
მოუტანდნენ. ამიტომ  წითელ არმიაზე სრულ
გამარჯვებამდე,  ქართული საგანძურის უსაფ
რთხოადგილზეგატანა,ჯავახიშვილისაზრით,
ჟორდანიასმთავრობისმთავარისაზრუნავიუნ
დაგამხდარიყო.

ექვთიმე  თაყაიშვილი / იოსებ ელიგულაშვილი
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რომ არა ექვთიმე თაყაიშვილის 
მოგონებები, საგანძურის 
ევაკუაციის დეტალებს ალბათ 
ვერც ვერასოდეს გავიგებდით.  



19თებერვალს,როცანოეჟორდანიამეროვ
ნულისაგანძურისევაკუაციისბრძანებასხელი
მოაწერა,ქართულმაჯარმაფრონტზეარნახულ
გამარჯვებასმიაღწია.1113თებერვალსლო
რესთანსასტიკიდამარცხებისშემდეგესპირ
ველი წარმატება იყო. 19 თებერვლს სოღან
ლუღსა და ქვემო ფონიჭალასთან ქართულმა
ჯარმაწითელიარმიაპირწმინდადგაანადგუ
რა. ბოლშევიკთა გადარჩენილმა  ნაწილებმა
იაღლუჯისა და სადახლოს მიდამოებს ძლივს
შეაფარათავი.
19თებერვალისშუადღესთბილისშიმარში

რების ნაცვლად, წითელი არმიელებირუსთა
ველის გამზირზე მიიზლაზნებოდნენ. მაშინდე
ლიგაზეთებისმიხედვით,იმდღესრუსთაველ
ზე2ათასამდეტყვეჩამოატარეს.
იმავე დღეს სოღანლუღსა და ფონიჭალას

თან გამარჯვების შემდეგ თბილისის დაცვის
ეპიცენტრმაკოჯორიტაბახმელასმიმართულე
ბით გადაინაცვლა. აქ წითელარმიელებს კო
ჯორიუკვეაღებულიჰქონდათდატაბახმელას
გავლით  ქართული ჯარის ალყაში მოქცევას
ცდილობდნენ. კოჯორიტაბახმელასფრონტის
პარალელურად, წითელმა არმიამ შეტევა წა

მოიწყოასევე სოჭისდადარიალის მიმართუ
ლებებზეც. მიუხედავად ერთდროული შეტევი
სა,წითელარმიასყველაფრონტზეუკანდახე
ვამოუწია.
20 თებერვალს ქართულმა ჯარმა წითელი

არმიელებისგანმთლიანადგაწმინდაკოჯორი
ტაბახმელასმიმართულებადასოფელიკოჯო
რითავისისიმაღლეებითკვლავუკანდაიბრუ
ნა.ფრანგულიკრეისერებისდახმარებითწარ
მატებული იყო ქართული ჯარის მოქმედებები
სოჭის მიმართულებითაც, ხოლოდარიალთან
ბოლშევიკთამოწინავერაზმებსდუშეთისბატა
ლიონიგაუსწორდა.
უშედეგო იყო წითელ არმიელთა შეტევა

მტკვრის მარცხენა სანაპიროსთანაც ნავთლუ
ღის მიმართულებით. აქ სახალხო გვარდიამ
ჯერ მოიგერია მტრის შეტევა, ხოლო შემდეგ,
თვითონგადავიდაიერიშზედასადგურივაზი
ანი აიღო. წითელმა არმიამ12 კილომეტრით
უკანდაიხიადადღევანდელგაჩიანთანგამაგ
რდა.
კოჯორთანდანავთლუღთანწითელიარმიის

განადგურებისამბავითბილისშიმალევეგავრ
ცელდა.გამარჯვებამკიდევუფრომტკიცეგახა
დამოსახლეობისსაბრძოლოგანწყობა,თუმცა
ამამბავსგავლენაარმოუხდენიაუნივერსიტე
ტისმესამესართულზეშეკრებილადამიანებზე,
სადაც საგანძურის აღრიცხვა და ყუთებში ჩა
ლაგება კვლავ სწრაფი ტემპით გრძელდებო
და.
მაშინ თბილისში სულ ორიოდე  სამუზეუმო

ნაგებობა იყო, ამიტომ ეროვნული საგაძურის
დიდინაწილი,გარდაკავკასიისმუზეუმისადა
სამხატვრო გალერეისა, თბილისის უნივერსი
ტეტშიინახებოდა.
აქ,უნივერსიტეტისმესამესართულზესამუ

ზეუმოგანყოფილებაშიინახებოდაწერაკითხ
ვისგამავრცელებელისაზოგადოების,საისტო
რიოსაეთნოგრაფიოსაზოგადოებისადასაეკ
ლესიომუზეუმებისსაგანძურები.ამსამუზეუმო
განძეულობაში იყოროგორც ქართული ქრის
ტიანული მატერიალური კულტურის ძეგლები,
ისე ჩვენი ძველი ხელნაწერები, მათ შორის
„ვეფხისტყაოსნისა“.
სამუზეუმო ნივთების აღწერა, შეფუთვა  და
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22თებერვალს წითელიარმიამთბილისზე
შეტევაკვლავგანაახლა.რუსულმაკავალერი
ამ კოდადან ახალი შეტევა წამოიწყოდა კო
ჯორსმანგლისისმხრიდანშეუტია.მანგლისის
აღების შემდეგ  წითელი არმიის ცხენოსნები
კოჯრისკენდაიძრნენ,თუმცაისევუშედეგოდ.
მათიკავალერიისმეწინავეჯგუფებიქართულ
მაარტილერიამ  შეაჩერა.  ბოლშევიკებისათ
ვისუკვეაშკარაიყო,რომპირდაპირიშტურმით
თბილისისაღებაშეუძლებელიიყო.
23 თებერვლიდან წითელმა არმიამ ბრძო

ლის ტაქტიკა შეცვალა. დაიწყო ძალების გა
დაჯგუფება და  40კილომეტრიანი ფრონტის
ხაზის კიდევ უფრო დაგრძელება.  ამ დღეს
ბოლშევიკებმამოახერხესაფეთქებულიფოი
ლოსხიდისაღდგენა,საიდანაცრკინიგზითდა
მატებითიცოცხალიძალა,ჯავშანმანქანებიდა
ტანკებიშემოიყვანეს.
23 თებერვლის  მდგომარეობით ფრონტის

ხაზი იწყებოდა წყნეთიდან, კოჯორიტაბახ
მელას გავლით, თელეთის ქედით ეშვებოდა
სოღანლუღთანდამიდიოდამტკვრამდე.თავ
დაცვის ამავე ხაზს განეკუთვნებოდა მცხეთის
მიმართულებაც, სადაც ნახშირგორის მთაზე
ასამდემოხალისეიყოგამაგრებული.თავდაც
ვისხაზისბოლომონაკვეთსმტკვრისმარცხენა
სანაპიროწარმოადგენდა,რომლიციწყებოდა
უშუალოდმტკვრისსანაპიროდან,მიუყვებოდა
მდინარე ლოჭინს და მთავრდებოდა სოფელ
დიდლილოსთან.
23 თებერვალმა  ფრონტზე შედარებით

მშვიდობიანადჩაიარა,თუარჩავთვლითთავ
დაცვის  ხაზის მარცხენა სექტორს მდინარე

ხის კონტეინერებში დასაწყობება 21 თებერ
ვალსაცგაგრძელდადაიმავედღესდასრულ
და.ახლამთავარიიყოამდალუქულიყუთების
რკინიგზის სადგურამდე მიტანა და ქუთაისში
უსაფრთხოგადატანა.
21 თებერვალს  თბილისში ფრონტიდან

კვლავ სასიხარულო ამბები მოვიდა, კოჯრის
მიმართულებითწითელიარმიისღამისშეტევე
ბიისევმარცხითდასრულდა,სახალხოგვარ
დიამ ბოლშევიკებს უკან კოდამდედაახევინა.
წარმატებული აღმოჩნდა ფრონტის მარცხე
ნა სექტორთან ქართული ჯარის მოქმედებები
მთავარსარდალ გენერალ კვინიტაძის მეთაუ
რობით.
სოფელლილოსთანნახევრადალყაშიმოქ

ცეულმა რუსულმა ქვედანაყოფებმა მხოლოდ
გაქცევით უშველეს თავს.  თბილისის აღების
3დღიანიშტურმი ბოლშევიკებისთვისუშედე
გოაღმოჩნდა.
ფრონტზექართველებისსასარგებლოდგან

ვითარებულ მოვლენებზე ისიც მიანიშნებდა,
რომთბილისში, 21თებერვალს, საღამოს ათ
საათზე დამფუძნებელი კრების დეპუტატები
მთავრობისსასახლეში(დღევანდელიმოსწავ
ლეახალგაზრდობისსასახლე)შეიკრიბნენდა
საქართველოსკონსტიტუციამიიღეს.

ახლა  მთავარი იყო ამ 
დალუქული ყუთების  რკინიგზის 
სადგურამდე მიტანა და 
ქუთაისში უსაფრთხო გადატანა.
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მტკვრიდანლილომდე,სადაცრუსებმასადგუ
რივაზიანიისევდაიკავეს.ფრონტისხაზისსხვა
მონაკვეთებზექართულმაჯარმაპოზიციებიუც
ვლელად შეინარჩუნა. ფრონტი ხაზზე დროე
ბითმასიმშვიდემდაისადგურა.
ამ დროს თბილისში, უნივერსიტეტის მთა

ვარკორპუსშიექვთიმეთაყაიშვილიდაიოსებ
ელიგულაშვილი დალუქული ყუთების საბო
ლოოაღრიცხვას აზუსტებდნენ,რის შემდეგაც
დალუქულ ყუთებს რკინიგზის სადგურზე  აგ
ზავნიდნენ.საიდუმლოტვირთი24თებერვალს
ქუთაისშიჩავიდა.ტვირთთანერთადქუთაისში
ჩავიდნენექვთიმეთაყაიშვილიდაიოსებელი
გულაშვილიც.

აი	რო	გორ	იხ	სე	ნებს	ამ	დღეს		ექ	ვ	თი	მე	თა	ყა	იშ
ვი	ლი: „სამუზეუმო ნივ თე ბის მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ნ. 
ყი ფი ან მა, სა ქარ თ ვე ლოს (ყოფ. კავ კა სი ის) მუ
ზე უ მე ბის გამ გემ გა ა ყო ლა ჩვენ გან კარ გად ცნო
ბი ლი იონა თა მაშ ვი ლი. რო მელ მაც მოგ ვი ტა ნა 
წე რი ლო ბი თი და მოწ მე ბა, რომ ქუ თა ი სის ხა ზი
ნამ უკ ლებ ლად მი ი ღო გაგ ზავ ნი ლი სა მუ ზე უ მო 
ნივ თე ბი. ის და მოწ მე ბა ყი ფი ან მა მე მაჩ ვე ნა.“ 

კატასტროფამდეჯერკიდევ სრული24სა
ათი იყოდარჩენილი. 24თებერვალსფრონ
ტის ყველა მიმართულებაზე ქართულმა სარ
დლობამ12ათას მებრძოლსმოუყარათავი.
ფოილოსხიდისაღდგენისშემდეგკიწითელი
არმიისშემადგენლობამ22ათასსგადააჭარბა.
საგრძნობიუპირატესობაჰქონდაწითელარმი
ასშეიარაღებაშიც.
24 თებერვლის გამთენიისას ცოცხალი ძა

ლითდაახალიშეიარაღებითგაძლიერებულ
მა წითელმა არმიამ ერთდროული შეტევა წა
მოიწყოფრონტისმთლიანზოლზე.ბრძოლები
საღამომდე გაგრძელდა, რიცხობრივი უპირა
ტესობის მიუხედავად, დიდილილოდან  მო
ყოლებულიწყნეთამდე,წითელმაარმიამქარ
თველებისდაცვისხაზივერსადგაარღვია.
ქართული ჯარის წარმატება მაინც მყიფედ

გამოიყურებოდა, მოშიშვლებული ზურგი და
რეზერვისარარსებობამანევრის საშუალებას
უსპობდაგენერალკვინიტაძეს.
სწორედ ამ ფაქტორით ისარგებლეს ბოლ

შევიკებმადაქართულიჯარისთავდაცვისხაზს
ფლანგებიდანშეუტიეს.წითელიარმიისკავა
ლერიამერთიშეტავამანგლისიდანნახშირ
გორისმიმართულებითწამოიწყო,ხოლომეო
რე,საპირისპირომხარეს‒მარტყოფიდანავ
ჭალისკენ.
წითელმაკავალერისტებმააიღეს სოფელი

მამკოდა,სოფელიგლდანიდაავჭალისრკი
ნიგზისსადგური,ერთიშეხედვითალყისშეკვ
რასთითქოსაღარაფერიუკლდა,მაგრამორ
მაქართულმაჯავშანმატარებელმამოხალისე
ებთანერთადავჭალადარკინიგზისსადგური
ისევუკანდაიბრუნა.
სოფელ ნორიოსთან  ასევე განეიტრალდა

ფლანგური შეტევების საფრთხეც. უკვე ცხადი
იყო,რომდამატებითიძალებისმობილიზების
გარეშექართულიჯარიფლანგებზედაწოლას
ვერ გაუძლებდა. რეზერვის მობილიზაცია კი
საკმაოდროსმოითხოვდა.
24თებერვლის23საათსადა30წუთზექარ

თული ფრონტის ყველა სარდალმა  გიორგი
კვინიტაძესგანუკანდახევისბრძანებამიიღო.
გარდაუვალი ალყის თავიდან ასაცილებლად
მთავარსარდლმა თბილისის დატოვებისა და

54

24 თებერვალს ფრონტის 
ყველა მიმართულებაზე 
ქართულმა სარდლობამ 12 ათას  
მებრძოლს მოუყარა თავი. 
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სი ი სა და ხა ზი ნის წარ მო მად გე ნელ თა თან დას
წ რე ბით, გა და ვარ ჩი ე. რაც სა მუ ზე უ მო იყო ‒ ჩა
ვაწყე, რაც არა ‒ მიტ რო პო ლიტ ნა ზა რის მი ერ 
და ნიშ ნულ წარ მო მად გე ნელს ეკ ლე სი ი სას ჩა
ვა ბა რე სი ით და ხე ლიც მო ვა წე რი ნე, რომ მი
ი ღო“, ასე	იხ	სე	ნებ	და	ამ	დღეს	ექ	ვ	თი	მე	თა	ყა	იშ
ვი	ლი.

მთავარსარდლის  გადაწყვეტილებას, დაე
ტოვებინადედაქალაქიდამცხეთასთანმოეწყო
ახალიფრონტისხაზი,შედეგიარმოჰყოლია.
პირიქით,ამგადაწყვეტილებამდამღუპველად
იმოქმედაჯარზედამთლიანდჩაკლაჯარისკა
ცებში საბრძოლოსულისკვეთება. ჯარისკაცთა
დიდმანაწილმააღარისურვაბრძოლისგაგრ
ძელება.ახალისანგრებისგათხრისნაცვლად,
საკუთარსოფლებშიმიწისდამუშავებაარჩია.
რეალურად, გენერალმა კვინიტაძემ ფრონ

ტის ხაზის აღდგენა მცხეთის ნაცვლად  მხო
ლოდხაშურთანმოახერადაკონტრშეტევაზე
გადასვლისთვის მზადება სწორედ ხაშურიდან
დაიწყო. მთავარსარდლის გეგმებს განხორ
ციელება მაინც არ ეწერა.თავი იჩინა სახალ
ხოგვარდიის ხელმძღვანელობასადა არმიის
ხელმძღვანელობას შორის დაპირისპირებამ
დაისბოლონაპერწკალიცკი,რომელიცბოლ
შევიკთაგანდევნასუკავშირდებოდა,საბოლო
ოდჩაქრა.
1 მარტს  ექვთიმეთაყაიშვილმა და იოსებ

მცხეთასთან გამაგრების გადაწყვეტილება მი
იღო.
გენერალკვინიტაძისაზრით,ფრონტისხაზის

მაქსიმალურიდამოკლებაქართულჯარსმეტი
მანევრისდასულისმოთქმისსაშუალებასმის
ცემდა. მხოლოდამის შემდეგგახდებოდა შე
საძლებელითბილისისგანთავისუფლება.
როცა გიორგი კვინიტაძემ ქართული ჯარის

უკან დახევის გადაწყვეტილება მიიღო, თბი
ლისისრკინიგზისსადგურშიმხოლოდსამიმა
ტარებელი იყო დარჩენილი: დამფუძნებელი
კრების,მთავრობისდამთავარსარდლის.სხვა
ყველაუწყებაევაკუირებულიიყოქუთაისში.
25თებერვლისგამთენიისასწითელიარმიის

მეწინავე რაზმებითბილისშიშევიდნენ.მთავ
რობის სახლის გარდა, წითელ არმიელებმა
შუადღემდე ყველა ადმინისტრაციული შენობა
დაიკავესდალენინსმოსკოვშითბილისისაღე
ბაუპატაკეს.

ქუ	თა	ის	ში	 ემიგ	რი	რე	ბულ	 მთავ	რო	ბას	 ექ	ვ	თი	მე	
თა	ყა	იშ	ვი	ლი	 	 ად	გი	ლობ	რივ	 ხა	ზი	ნა	ში	 დახ	ვ	და,	
სა	დაც	ლი	კა	ნი	დან	და	ზუგ	დი	დის	მუ	ზე	უ	მი	დან	წა
მო	სა	ღებ	ნივ	თებს	ელო	დე	ბო	და.	„ქუთაისის ხა ზი
ნა ში დიდ ძა ლი ქო ნე ბა იყო დაგ რო ვი ლი: ხა ზი
ნი სა, მუ ზე უ მე ბი სა და ეკ ლე სი ე ბი სა. მუ ზე უმ თა 
ნივ თე ბი ქუ თა ი სის ხა ზი ნამ უკ ვე ჩა ლა გე ბუ ლი 
და გამ ზა დე ბუ ლი მი ი ღო, ხო ლო სა ეკ ლე სიო 
ნივ თე ბი, კ. კან დე ლა კის თხოვ ნი თა და ეკ ლე
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ელიგულაშვილმა უკვე იცოდნენ,რომ  საგან
ძური ბათუმში უნდა ჩაეტანათ, ხოლო იქიდან
ფრანგულკრეისერზეგადაეტვირთათ.

 
ექ	ვ	თი	მე	 თა	ყა	იშ	ვი	ლის	 მო	გო	ნე	ბის	 მი	ხედ	ვით,	

სა	ნამ	და	ლუ	ქუ	ლი	ყუ	თე	ბი	ბა	თუ	მის	მა	ტა	რე	ბელ	ზე	
და	იტ	ვირ	თე	ბო	და,	 ხე	ლახ	ლა	 მოხ	და	 სა	გან	ძუ	რის	
აღ	რიცხ	ვა.	„კ. კან დე ლაკ მა, მე, იოსებ ელი გუ
ლაშ ვილ მა და ტფი ლი სის ხა ზი ნის გამ გემ ბეკ
მა მთე ლი ღა მე გა ვა ტა რეთ ქუ თა ი სის ხა ზი ნა ში, 
რომ ნივ თე ბი ჩაგ ვე ლა გე ბი ნა, დაგ ვე ბეჭ და და 
ვაგ ზალ ზე გა საგ ზავ ნად გაგ ვემ ზა დე ბი ნა. გა
დაწყ ვე ტი ლი იყო, რომ ის მა ტა რე ბე ლი, რომ
ლი თაც ნივ თე ბი იგ ზავ ნე ბო და, ქუ თა ი სი დან 
ბა თუ მის მი მარ თუ ლე ბით უნ და გა მო სუ ლი ყო 
ღა მე, გა თე ნე ბამ დის...  ამი ტომ დი დი მუ შა ო ბა 
დაგ ვ ჭირ და, რომ მოგ ვეს წ რო. ყუ თებს ხა ზი ნის 
სა ერ თო ნუ მე რა ცია გა უ კე თეს, რომ უფ რო სწო
რი ან გა რი ში გვქო ნო და“, იხ	სე	ნებს	ექ	ვ	თი	მე	თა
ყა	იშ	ვი	ლი		

განძისთვისსაბოლოონუმერაციისმინიჭები
სადააღრიცხვისშემდეგყველაყუთიხაზინი
დანქუთაისისრკინიგზისსადგურშიგადაიზი
და.სადგურშიტვირთსიოსებელიგულაშვილი
დახაზინისუფროსიბეკიდახვდნენ.მათიზე
დამხედველობით ხდებოდა მატარებლის სა
ცავში ყუთების დალაგება და საიდენტიფიკა
ციობარათისთაყაიშვილთანგაგზავნა.
მხოლოდამპროცედურისდამთავრებისშემ

დეგ მოვიდა სადგურში ექვთიმე თაყაიშვილი
მეუღლესთან ერთად და მატარებელიც ბათუ
მისკენდაიძრა.
3მარტს249ყუთშიგადანაწილებულიეროვ

ნულისაგანძურითდატვირთულიმატარებელი
ბათუმისსადგურშიშევიდა.
გართულებული ვითარების გამო საგანძური

კინაღამ თურქ ასკერებს ჩაუვარდათ ხელში,
თუმცა ფრანგებმა იყოჩაღეს და ფრანგი ელ
ჩის აბელ შევალიეს შუამავლობით საგანძური
5მარტს ფრანგულკრეისერ„ერნესტრენან
ზე“გადაიტანეს.
კრეისერი ბათუმიდან 11 მარტს გავიდა.

ფრანგმა სამხედროებმა განძის ქართველი
მეთვალყურეები კრეისერზე არ აუშვეს.  თუმ
ცა,როგორცთაყაიშვილიიგონებს,რასათვა
ლავითაცჩაბარაყუთებშიფრანგებსბათუმში,
იმავე სათვალავით ჩაიბარა უკან სტამბულში.
სტამბულში  ფრანგული კრეისერი 14 მარტს
შევიდა.
ამასობაში,8მარტსსაქართველოსრევკომმა

ჟორდანიასმთავრობასსამხედროოპერაციის
დასრულება,ბოლშევიკურირეჟიმისცნობადა
კოალიციური მთავრობის შექმნაზე დისკუსიის
დაწყებაშესთავაზა.17მარტს,როცაჟორდანი
ასმთავრობასშავიზღვისპატარაზოლისგარ

ექვთიმე თაყაიშვილის 
მოგონების მიხედვით, სანამ 
დალუქული ყუთები ბათუმის 
მატარებელზე დაიტვირთებოდა, 
ხელახლა მოხდა საგანძურის 
აღრიცხვა. 
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დაყველაფერიდაკარგულიჰქონდა,დამფუძ
ნებელიკრებისწარმომადგენლებიბათუმიდან
ქუთაისშირევკომისდელეგატებთანდასაბჭო
თა რუსეთის წარმომადგენლებთან შესახვედ
რადჩავიდნენ.
მოლაპარაკებები18მარტამდეგაგრძელდა.

საბჭოთარუსეთისწარმომადგენლებიბათუმის
ოკრუგისმხარდაჭერისსანაცვლოდ,მოითხოვ
დნენგასაბჭოებულისაქართველოსბოლშევი
კურიხელისუფლებისკანონიერადაღიარებას.
სხვავარიანტიჰქონდათმომზადებულიშულა
ვერისრევკომისწევრებს,რომლებიცდამფუძ
ნებელიკრებისწარმომადგენლებსთვითლიკ
ვიდაციისვარიანტსსთავზობდნენ.
ბუნებრივია,ესორივევარიანტიმიუღებელი

იყოჟორდანიასმთავრობისწარმომადგენლე
ბისთვის. მთავარმა მომლაპარაკებელმა გი
ორგილორთქიფანიძემაუხსნარუსდაქართ
ველბოლშევიკებს,რომდამფუძნებელიკრება
უფლებამოსილიარიყოძალაუფლებაგადაე
ცავინმესთვის,რადგანამძალაუფლებისმთა
ვარი წყარო იყო ქართველი ხალხი, რომელ
მაც ეს კრება აირჩია.  ამ არგუმენტის შემდეგ
ბოლშევიკთა ხელისუფლების ლეგიტიმაციაზე
მოლაპარაკებებმააზრიდაკარგა.
18მარტისხელშეკრულებისმიხედვით,ხელი

მოეწერა 17 პუნქტიან შეთანხმებას, რომლის
IV მუხლების ჩათვლით ჟორდანიას მთავრო
ბასაბჭოთახელისუფლებასბათუმისოკრუგის
გაკონტროლებისუფლებასაძლევდა. VIმუხ
ლიკიერთობლივსამხედრომოქმედებასით
ვალისწინებდათურქიასკერებისწინააღმდეგ.

ესშეთანხმება,რათქმაუნდა,არშესრულ
და. ბათუმის  ოკრუგის თურქი ასკერებისგან
გაწმენდაისევქართულჯარსდაგიორგიმაზ
ნიაშვილსმოუწია.იმავედღესსაქართველოს
დემოკრატიულმა მთავრობამ, პოლიტიკური
პარტიების მეთაურებმა და ქართული ჯარის
ოფიცრობამორიფრანგულიდაერთიიტალი
ურიგემითსაქართველოდატოვა.
20 მარტს საქართველოს მთავრობამ თავი

მოიყარა სტამბულში, სადაც განძის  დალუ
ქული ყუთები  ფრანგული კრეისერიდან ისევ
ფრანგულსამოქალაქოგემ„ბიენჰოაზე“გა
დაიტვირთა.ესკინიშნავდაიმას,რომსაქარ
თველოსთანდაკავშირებითპოლიტიკურპრო
ცესებს მთლიანადფრანგები და მათი  ელჩი
აბელშევალიეაკონტროლებდნენ.აშკარაიყო,
რომ ინგლისელთა პასიურობის გამო ჟორდა
ნიას ხელისუფლებამ საკუთარი და ქართული
სახელმწიფოს მომავალი მთლიანად საფრან
გეთსდაუკავშირა.
„ბიენჰოაზე“ავიდნენექვთიმეთაყაიშვილი,

მისი მეუღლე, იოსებ ელიგულაშვილი, ასევე
მთავრობისთავმჯდომარენოეჟორდანია და
მთავრობისსრულიშემადგენლობა.20მარტს
„ბიენჰოა“ სტამბულის პორტიდან გავიდა და
10აპრილსმარსელისპორტსმიადგა.
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლი

კიდან ევაკუირებული ეროვნული განძი 1944
წელს,უკვესაბჭოთასაქართველოშიდაბრუნ
და.განძთანერთადდაბრუნდნენექვთიმეთა
ყაიშვილი და მისი მეუღლე. „ბიენჰოას“ და
ნარჩენიქართველიმგზავრებიდანსამშობლო
ში აღარავინ დაბრუნებულა. მათ საბოლოო
განსასვენებელი  საფრანგეთში, ლევილის
ქართულმამულშიჰპოვეს.

საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკიდან ევაკუირებული 
ეროვნული განძი 1944 წელს, 
უკვე საბჭოთა საქართველოში 
დაბრუნდა. 
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ხა მუ რა ბის  
  კა ნო ნე ბი და  
      თა ნა მედ რო ვე  
       სა მარ თა ლი

ხა მუ რა ბის კა ნო ნე ბი, ანუ ხა მუ რა ბის 
კო დექ სი ‒ ძვე ლი ბა ბი ლო ნუ რი პე რი ო-
დის სა კა ნონ მ დებ ლო კრე ბუ ლი ა, რომ-
ლის ძი რი თა დი ტექ ს ტი აქა დურ  ენა ზე 
ლურ ს მუ ლი წარ წე რის სა ხით  შე მო ი ნა-
ხა. ტექ ს ტი კო ნუ სის მაგ ვარ დი ო რი ტულ 
სტე ლა ზეა ამოკ ვე თი ლი. ხა მუ რა ბის კა-
ნო ნე ბი არ სე ბუ ლი წეს წყო ბი ლე ბის დი-
დი რე ფორ მის შე დე გი ა. ის ტო რი კო სე ბი 
მას ძვე ლი აღ მო სავ ლე თის იური დი უ ლი 
აზ როვ ნე ბის მწვერ ვალს უწო დე ბენ. 

კანონების კითხვისას არ შეიძლება უცნაუ
რიგანცდაარდაგეუფლოს,სადაცერთმანეთს
ცვლისრამდენიმესახისემოცია:განცვიფრე
ბა,აღტაცება,სინანული;დამიუხედავადქმე
დებისათვისდაწესებულისასჯელისუმკაცრესი
ზომებისა,პატივისცემაცკიგიჩნდებაიმპიროვ
ნებისადმი, რომელმაც ასეთი მნიშვნელოვანი
სამართლებრივი ძეგლი დაუტოვა კაცობრიო
ბას. გაოცებას იწვევს იმ პერიოდში ურთიერ
თობების სამართლებრივად იმგვარი მოწეს
რიგება,რაცდღევანდელკანონმდებლობაშიც
აქტუალურიადამათიარსებობაადამიანისუფ

ლებებისდაცვაზე მიუთითებს. მინდა, ხამურა
ბისკანონებიამჭრილშიგანვიხილოდაგასა
გებადმოვიტანოთქვენამდეჩემიპოზიცია.
ხამურაბისკანონებიშეიქმნაბაბილონში,მე

ფეხამურაბისმიერ,ძვ.წმე17საუკუნეში.ხა
მურაბის(ჰამურაბი;ძვ.წ17921750წწ)რწმე
ნით, ის ღმერთების მიერ იყო არჩეული მისი
ხალხისთვის კანონებისდასაწერად.„ანუმ	და	
ბელ	მა	სა	ხე	ლით	მო	მიხ	მეს	მე,	ჰა	მუ	რა	ბი,	ღვთის
მო	ში	ში,	ამაღ	ლე	ბუ	ლი	უფ	ლის	წუ	ლი,	რა	თა	ქვეყ
ნის	თ	ვის	 მო	მე	ტა	ნა	 ჭეშ	მა	რი	ტე	ბის	 მმარ	თ	ვე	ლო
ბა“.
კანონთა კრებული  შედგება სამი ნაწილის

გან: პრეამბულა, ძირითადი ნაწილი და დას
კვნა. პრეამბულაში მოცემულია მონარქის ძა
ლაუფლებისრელიგიურიდასამართლებრივი
საფუძვლებიდაგადმოცემულიაკანონთაკრე
ბულის შექმნის მიზანი:„ქვეყნად	 ბრწყი	ნავ	დეს	
სა	მარ	თ	ლი	ა	ნო	ბა,	 რა	თა	 მო	ის	პოს	 კა	ნონ	დამ	რ	ღ
ვევ	ნი	 და	 ბო	როტ	მოქ	მედ	ნი,	 რა	თა	 ძლი	ერ	მა	 არ	
შე	ა	ვიწ	რო	ვოს	სუს	ტი“.
ამძეგლისგულდასმითწაკითხვისასვეცნო

ბით ძველ შუამდინარეთში გაბატონებულ სო

ირინა ბარბაქაძე

მცხეთის იურიდიული  
დახმარების ბიუროს 
კონსულტანტი

ფესვები
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ციალურ და სამართლებრივ ურთიერთობებს;
მოსახლეობის განსხვავებულ კატეგორიებად
დაყოფისგამართლებას,გაბატონებულიფენე
ბის სამართლებრივი სტატუსის ხელშუხებლო
ბას. თვალში საცემია სამართლის უძველესი
წყაროს‒ჩვეულებითისამართლისნორმების
სავალდებულო ხასიათი, კოლექტიური პასუ
ხისმგებლობის პრინციპი, მკაცრი და ზოგჯერ
სასტიკი სასჯელისსახეები. ეს არცააგასაკვი
რი, თუ გავიხსენებთ იმ პერიოდს და სოცია
ლურმდგომარეობას,რადროშიცესკანონები
იქნამიღებული.თუმცაჩემიყურადღებააქუფ
როსხვარამემმიიპყრო.
დამეთანხმებით ალბათ, რომ სამართლია

ნობისპრინციპიამპერიოდისათისცოტახმამა
ღალინათქვამია,თუმცანიშანდობლივია,რომ
კანონმდებელი კანონთა კოდექსში სასჯელის
დაწესებისწინაპირობადდანაშაულისდამტკი
ცებასმიიჩნევს:
„უკეთუ	კაც	მა	კა	ცი	და	ას	მი	ნა,	მკვლე	ლო	ბა	და

აბ	რა	ლა	 და	 ვერ	 და	უმ	ტ	კი	ცა,	 მი	სი	 დამ	ს	მე	ნე	ლი	
სიკ	ვ	დი	ლით	უნ	და	და	ი	სა	ჯოს	(მუხლი	N1)...	
„უკეთუ	კაც	მა	ან	და	ვერ	ცხ	ლი,	ან	და	ოქ	რო,	ან

და	 მო	ნა	 ქა	ლი,	 ან	და	 ხა	რი,	 ან	და	ცხვა	რი,	 ან	და	
ვი	რი,	ან	და	სხვა	რამ	კა	ცის	შვი	ლი	სა	გან	ან	კა	ცის	

მო	ნი	სა	გან	მოწ	მე	ე	ბის	ან	სა	ბუ	თის	გა	რე	შე	იყი	და	
ან	შე	სა	ნა	ხად	მი	ი	ბა	რა,	ეს	კა	ცი	ქურ	დია	და	სიკ	ვ
დი	ლით	უნ	და	და	ი	სა	ჯოს“	(მუხლი	N	7).	  
ეჭვგარეშეა, აღნიშნული, კანონმდებლის

დახვეწილ სამართლებრივ აზროვნებაზე მიუ
თითებს.თუგავაკადნიერდებიდადღევანდელ
კანონმდებლობასთან გავავლებ პარალელს,
არავინშეიძლებადაისაჯოს,თუარიქნებამის
მიმართამისდამადასტურებელიმტკიცებულე
ბანი. საინტერესოა ალბათ,რომდღევანდელ
იურისპრუდენციაშიმოქმედებსსისხლისსამარ
თლის ერთერთი ძირითადი პრინციპი, რომ
ლისმიხედვითთითოეულიადამიანი,რომელ
საცბრალადედებასისხლისსამართლისდა
ნაშაულისჩადენა, უდანაშაულოდაამიჩნეული
მანამ,სანამმისიდანაშაულიარდამტკიცდება.
უფრო მეტიც, ამ მხრივ, მეტად საინტერესოა
კოდექსის მე9მუხლი,სადაცკანონმდებელი
ორივემხარესაკისრებსმისისიმართლისდა
მადასტურებელიმტკიცებულებებისწარმოდგე
ნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვინც ამას ვერ
მოახერხებს, მის მიმართ შედეგიც შესაბამისი
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დადგება „...უკეთუ	 კაცს	 რა	ი	მე	 და	ე	კარ	გა,	 და
ნა	კარ	გი	 სხვა	 ვინ	მეს	 უნა	ხა	 ხელ	ში,	 ის	 კა	ცი	 კი,	
ვი	საც	და	ნა	კარ	გი	ხელ	ში	უნა	ხეს,	იტყ	ვის,	გამ	ყიდ
ველ	მა	 მომ	ყი	და,	 მოწ	მე	ე	ბის	 თან	დას	წ	რე	ბით	 ვი
ყი	დე	ო“,	ხოლოდანაკარგისპატრონიიტყვის:
„ჩემი	და	ნა	კარ	გის	მცნო	ბელ	მოწ	მე	ებს	მო	ვიყ	ვა
ნო“,	 მყიდ	ველ	მა	 უნ	და	 მო	იყ	ვა	ნოს	 გამ	ყიდ	ვე	ლი	
და	 მოწ	მე	ე	ბი,	რო	მელ	თა	თან	დას	წ	რე	ბი	თად	იყი
და;	 ასე	ვე	 და	ნა	კარ	გის	 პატ	რონ	მაც	 უნ	და	 მო	იყ
ვა	ნოს	 თა	ვის	 და	ნა	კარ	გის	 მცნო	ბე	ლი	 მოწ	მე	ე	ბი.	
მო	სა	მარ	თ	ლე	ნი	მათ	საქ	მეს	გა	მო	ი	ძი	ე	ბენ,	ყიდ	ვა	
გა	ყიდ	ვის	მოწ	მე	ებ	მა	და	და	ნა	კარ	გის	მცნო	ბელ	მა	
მოწ	მე	ებ	მა	თა	ვი	ან	თი	ცოდ	ნა	ღმერ	თის	წი	ნა	შე	უნ
და	აღი	ა	რონ	და	თუ	გამ	ყიდ	ვე	ლი	ქურ	დად	ჩა	ით	ვ
ლე	ბა,	სიკ	ვ	დი	ლით	უნ	და	და	ი	სა	ჯოს.	და	ნა	კარ	გის	
პატ	რო	ნი	თა	ვის	და	ნა	კარგს	და	იბ	რუ	ნებს,	ხო	ლო	
მყიდ	ვე	ლი	თა	ვის	 მი	ერ	მი	წო	ნილ	ვერცხლს	გამ
ყიდ	ვე	ლის	სახ	ლი	დან	წა	ი	ღებს.“	
 არისთუ არა ეს მხარეთა შორის იმ შეჯიბ

რებითობის პრინციპის გამოყენება, რომელიც
დღევანდელკანონმდებლობაშიდემოკრატიის
პრინციპის ერთერთი ძირითადი გამოვლინე
ბაა?
საინტერესოა, რომ მხარეთა შორის გარკ

ვეულწილად ხელშკრულებები და გარიგებე
ბიიდებადაკანონმდებელიასეთიგარიგების
ნამდვილობისასაღიარებლად,ისევეროგორც
დღვანდელ კანონმდებლობაში, გარკვეულ
მოთხოვნებსუყენებსხელშეკრულებისდაგა
რიგების დამდებ  მხარეებს. „უკეთუ	 შა	მა	ლუ	
და	უ	დევ	რად	მო	იქ	ცა	და	თამ	ქა	რის	თ	ვის	მი	ცე	მულ	
ვერ	ცხ	ლ	ში	სა	ბუ	თი	არ	აიღო,	უსა	ბუ	თო	ვერ	ცხ	ლი	

ან	გა	რიშ	ში	არ	ჩა	იგ	დე	ბა“	(მუხლი	105).	
კოდექსიდანირკვევა,რომძველბაბილონში

მოქმედებდა  თანამედროვე პრინციპიც „ერთ
საქმეზეორჯერგადაწყვეტილებაარგამოიტა
ნება“.მნიშვნელოვანია,რომკანონმდებელი
სასჯელის შეფარდებისას  ხელმძღვანელობს
პრინცით:„სასჯელი	და	ნა	შა	უ	ლის	სა	ფა	სუ	რი	ა“.
კრებულისმიხედვით,მოწმისდასჯაცრუჩვე

ნებისმიცემისგამო,აქტუალურია.აღნიშნული,
დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობითაც
დასჯადია, თუმცა რასაკვირველია, სასჯელის
ზომებიარარისისეთიმკაცრიდასასტიკი,რო
გორიც იმდროს იყო:„უკეთუ	 კა	ცი	 სა	სა	მარ	თ
ლო	ში	და	ნა	შა	უ	ლის	მოწ	მედ	გა	მო	ვი	და	და	თა	ვი	სი	
ნათ	ქ	ვა	მი	 ვერ	 და	ამ	ტ	კი	ცა,	 თუ	კი	 ეს	 სი	ცოცხ	ლის	
საქ	მე	ა,	ეს	კა	ცი	სიკ	ვ	დი	ლით	უნ	და	და	ი	სა	ჯოს,	უკე
თუ	ხორ	ბ	ლის	ან	და	ვერ	ცხ	ლის	საქ	მე	ზე	გა	მო	ვი	და	
მოწ	მედ,	 ამ	 საქ	მის	 სას	ჯე	ლი	 უნ	და	 და	ე	კის	როს“	
(მუხლები	3,4).
საყურადღებოა,რომე.წ.უნებლიედანაშაუ

ლი,კრებულისმიხედვით,ნაკლებადმკაცრად
ისჯება,ვიდრეგანზრახი.ამრიგად,ცოლისთა
ნამონაწილეობამეუღლისმკვლელობაშიისჯე
ბოდა სიკვდილით, მაგრამ ოპერაციის დროს
ექიმის მიერ პაციენტის უნებლიე მკვლელობა
ისჯებოდათითებისმოჭრით(153,218).დღეს
მოქმედიკანონითაცორივეშემთხვევაშისასჯე
ლისზომაგანსხვავებულია.
საინტერესო და რიგ შემთხვევაში ამაღელ

ვებელია კანონთა კრებულის ის თავი, რომე
ლიც საოჯახო ურთიერთობებს აწესრიგებს.
მემკვიდრეობისსაკითხშიკანონმდებლისმიერ
შვილისინტერესიდაცულია, მიუხედავადიმი
სა, ისთავისუფალი  მოქალაქისთუ მონა ქა
ლისგან  იშვა. „უკეთუ	 კაც	მა	 ცო	ლი	 მო	იყ	ვა	ნა	
და	 ცოლ	მა	 შვი	ლე	ბი	 უშ	ვა,	 ეს	 ქა	ლი	 მოკ	ვ	და	და	
მის	შემ	დეგ		კაც	მა	მე	ო	რე	ცო	ლი	მო	იყ	ვა	ნა	და	მან	
შვი	ლე	ბი	შვა,	მა	მის	სიკ	ვ	დი	ლის	შემ	დეგ		შვი	ლე
ბი	დე	დე	ბის	 მი	ხედ	ვით	 არ	 უნ	და	 გა	ნიყ	ვ	ნენ,	თი
თო	ე	ულ	მა	თა	ვი	სი	დე	დის	 მზით	ვი	 უნ	და	 მი	ი	ღოს,	
ხო	ლო	მა	მის	სახ	ლის	ქო	ნე	ბა	თა	ნაბ	რად	გა	ი	ყონ“. 
ანდა„თუ	კაცს	მე	უღ	ლის	გა	ნაც	და	მო	ნა	ქა	ლის
გა	ნაც	შვი	ლე	ბი	ეყო	ლა	და	მა	მამ	სი	ცოცხ	ლე	ში	ვე	
თქვა,	 მო	ნა	 ქა	ლის	 შვი	ლებ	ზე	 „ჩემები	 არი	ა	ნო“	
და	მე	უღ	ლის	შვი	ლებს	გა	ნუ	კუთ	ვ	ნა	ისი	ნი,	 მა	შინ	
მა	მის	სიკ	ვ	დი	ლის	შემ	დეგ	მე	უღ	ლი	სა	და	მო	ნა	ქა
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ლის	შვი	ლებ	მა	მა	მის	სახ	ლის	ქო	ნე	ბა	თა	ნაბ	რად	
უნ	და	 გა	ი	ყონ“. (მუხლი	 167) მინდა აქვე ავღ
ნიშნო,რომდღევანდელიკანონმდებლობაშიც
მნიშნელოვანიადგილიუჭირავსამსაკითხსდა
იცავს კანონით პირველი რიგის მემკვიდრის,
შვილის, ინტერესს. თუმცა, ჩემი განცვიფრება
აქარდამთავრებულა.დიდიგაოცებაგამოიწ
ვიაიმფაქტმა,რომჯერკიდევსაუკუნეებისწინ,
კანონმდებელმაგაითვალისწინაუღირსიმემკ
ვიდრისინსიტუტიდამშობელს გარკვეულწი
ლად მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევის
უფლებამისცადარათქმაუნდა,მხოლოდსა
სამართლოსგზით.თუმცამას,სასამართლო
შიამმოთხოვნისმტკიცებისტვირთიცდააკის
რა:	„უკეთუ	 	კა	ცი	ვა	ჟის	მოკ	ვე	თას	გა	ნიზ	რა	ხავს	
და	 მო	სა	მარ	თ	ლეს	 ეტყ	ვის	 „ვაჟი	 უნ	და	 მო	ვიკ	ვე
თო	ო“,	 მო	სა	მარ	თ	ლე	ნი	 მის	 საქ	მეს	 გა	არ	ჩე	ვენ	
და	 თუ	კი	 მემ	კ	ვიდ	რე	ო	ბი	სა	გან	 მო	საკ	ვეთს	 მძი	მე	
და	ნა	შა	უ	ლი	არ	ჩა	უ	დე	ნი	ა,	 მა	მა	თა	ვის	ვაჟს	მემ
კ	ვიდ	რე	ო	ბი	სა	გან	 ვერ	 მოკ	ვეთს”	 (მუხლი	 168).	
ხოლოთუმშობელმაშეძლოამისდამტკიცება, 
„მამას	შე	უძ	ლია	თა	ვი	სი	შვი	ლი	მემ	კ	ვიდ	რე	ო	ბის
გან	მოკ	ვე	თოს	“	(	მუხ	ლი	169).	კანონითმემკვიდ
რეობახდებოდათითოეულიბავშვის(ვაჟებისა
და ქალიშვილების) თანაბარი წილის მეშვეო
ბით(თანხვედრადღევანდელკანონმდებლო
ბასთან).
რამდენად გასაოცარიც არ უნდა იყოს, აქ

ვე იკვეთება შვილად აყვანის ინსტიტუტიც,
რომელიც ჩემი აზრით, ასევე თანხვედრაშია
თანამედროვე სამართალთან. ამ კანონის მი
ხედვით, შვილად აყვანის შემდეგ ნაშვილები
კარგავს ბიოლოგიურ მშობლებთან და ნათე
სავებთან კავშირს: „უკეთუ	 კაც	მა	 უასა	კო	 ბავ
შ	ვი	თა	ვის	სა	ხელ	ზე	შვი	ლად	აიყ	ვა	ნა	და	გა	ზარ
და,	ეს	მი	სი	გაზ	რ	დი	ლი	უკან	აღარ	მო	ითხო	ვე	ბა“	
(მუხლი	 185). ისევე, როგორც დღევანდელი
მდგომარეობით საკანონმდებლო სისტემაში,
ძველბაბილონშიცკანონდებელიმშვილებელს
ნაშვილების მიმართ გარკვეულ ვალდებულე
ბებს აკისრებს: „უკეთუ	 კაც	მა	 შვი	ლად	 აყ	ვა	ნი
ლი	ბავ	შ	ვი	გა	ზარ	და,	თა	ვი	სი	სახ	ლი	ააშე	ნა,	მე	რე	
შვი	ლე	ბი	 იყო	ლია	 და	 გაზ	რ	დი	ლის	 მოკ	ვე	თა	 გა
ნიზ	რა	ხა,	ეს	შვი	ლი	მი	სი	სახ	ლი	დან	ხელ	ცა	რი	ე	ლი	
არ	უნ	და	წა	ვი	დეს.	მა	მო	ბილ	მა	თა	ვი	სი	ქო	ნე	ბი	დან	
მემ	კ	ვიდ	რის	მე	სა	მე	დი	წი	ლი	უნ	და	მის	ცეს	და	ისე	

უნ	და	გა	უშ	ვას“		(მუხლი	191).
მართალია, ანდერძის არსებობა იმ პერიო

დისათვისგამორიცხულია,მაგრამჩემიაზრით,
გარკვეულწილად ანდერძის ანალოგად შეიძ
ლებაჩაითვალოსშემდეგიმუხლისშინაარსი:
„უკეთუ	ქალ	ქუ	რუმს,	ნა	დითს,	ან	და	სიქრსს	მა	მამ	
ბეჭ	დი	ა	ნი	მზით	ვის	სა	ბუ	თი	და	უ	წე	რა	და	მას	ში	ჩა	უ
წე	რა,	რომ	ქალს	თა	ვის	ნე	ბა	ზე	შე	უძ	ლია	მემ	კ	ვიდ
რე	ო	ბის	გა	ცე	მა,	ყო	ვე	ლი	სურ	ვი	ლის	აღ	ს	რუ	ლე	ბის	
ნე	ბა	 მის	ცა,	 მა	მის	 სიკ	ვ	დი	ლის	 შემ	დეგ	 შე	უძ	ლია	
თა	ვი	სი	მემ	კ	ვიდ	რე	ო	ბა	თვის	ნე	ბა	ზე	გას	ცეს	‒	ძმე
ბი	ვერ	გა	მო	ე	და	ვე	ბი	ან“	(179ე	მუხ	ლი).
ალბათ გასაგები უნდა  იყოს, რომ  განსა

კუთრებით გულდასმით გავეცანი ძველ ბაბი
ლონში ქალის, როგორც სოციალურ, ისე სა
მართლებრივ მდგომარეობას. დამაინტერესა,
არსებობდათუარამაშინდელკანონმდებლო
ბაშისამართლისისნორმა,რომელიცოჯახის
შექმნასთანიყოდაკავშირებულიდამასაწეს
რიგებდა.ჩემიყურადღებამიიპყრო128ემუხ
ლმა:„უკეთუ	კაც	მა	ცო	ლი	ითხო	ვა,	მაგ	რამ	ხელ
შ	კ	რუ	ლე	ბა	არ	და	უ	დო,	ეს	ქა	ლი	არ	არის	ცო	ლი“. 
რაარისესმოთხოვნა? გავსთუარადღვან
დელ კანონმდებლობით ოჯახის ქორწინების
რეგისტრაციისსავადებულომოთხოვნას?ჩემი
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ყურადღების ღირსია ის გარემოება, რომ
კანონშემომქმედი  ჩუქებით  მიღებული ქონე
ბის მესაკუთრის ინტერესს იცავს ყველასგან,
მათ შორის, შვილებისგანაც კი (მუხლი 150).
„უკეთუ	 კაც	მა	 თა	ვის	 ცოლს	 მი	წა,	 ბა	ღი	 ან	 სხვა	
რამ	სა	ქო	ნე	ლი	აჩუ	ქა	და	ბეჭ	დი	ა	ნი	სა	ბუ	თიც	მის
ცა,	ქმრის	შემ	დეგ	შვი	ლე	ბი	მას	ვერ	შე	ე	ცი	ლე	ბი
ან..“	 აქ იმ ინდივიდუალურ საკუთრების ხელ
შეუხებლობაზეასაუბარი,რაცდღესაცმნიშნე
ლოვნადდაცულიდახელშეუხებელია.
ალბათგახსოვთ,დასაწყისშიაღვნიშნე,რომ

ამკანონშემომქმედისმიმართგარკვეულპატი
ვისცემასგანვიცდი მისი სათანადონიჭისადა
გამჭრიახობის გამო. უდავოდ გამჭრიახობის
მანიშნებელია  ე.წ„სავალომონობის“ინსტი
ტუტისმისსასარგებლოდგამოყენებისსაფუძ
ვლითკანონმდებლობაშიგატარებულიცვლი
ლებანი.
კანონისმიხედვით,ის,ვინცსავალომონო

ბაშიჩავარდებოდა,ვალდებულიიყომევალის
თვისთავისიშრომითვალიორმაგადაენაზღა
ურებინა. ანუ,როგორცთავანი ისე პროცენტი
დაამვდროულადთავისრჩენისათვისსაჭირო
პროდუქტისღირებულება. ამ ეპოქის იურიდი
ული საბუთიდან ირკვევა, რომ სავალო მო
ნობახშირად3050წლითდაზოგჯერმთელი
სიცოცხლითაც განისაზღვრებოდა. ხამურაბმა
სავალომონობა სამი წლითგანსაზღვრა. აღ
ნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ კი კრედი
ტორსაუცილებლადუნდაგაეთავისუფლებინა
მოვალე. აი, სწორედ აქ იკვეთება ხამურაბის
გამჭრიახობა. გათავისუფლებული ადამია
ნი (რომელსაც აღარაფერი გააჩნდა) სამეფო
კარს ეკედლებოდა: არამესაკუთრე და არას
რულუფლებიანი მუშქენუმი (თაყვანისმცემელი
მეფისა). ასეთი ადამიანები ავსებდნენ ჯარს,
სამოხელეოაპარატს,რაცსახელმწიფოძლიე
რებაზედადებითადისახებოდა.როგორცჩანს,
ხამურაბმა ეს წინამორბედზე (ლიფითიშტარი)
უკეთგანჭვრიტადაბევრადუკეთესიფორმით,
სასარგებლოდგამოიყენა.
ყველაზეარსებითიდამნიშვნელოვანი:არ

სებობს სასამართლოს ინსტიტუტი. ორგანო,
რომელიცსაქმესიხილავსდასასჯელსუფარ
დებს დამნაშავეს. აღნიშნულს აკეთებს მტკი
ცებულებათა გამოკვლევის საფუძველზე, რაც

აზრით, ეს ასეადა ეს კიდევ ერთხელ მიუთი
თებს კანონშემომქმედის დახვეწილ სამართ
ლებრივ აზროვნებაზე. ძალიან საინტერესოა
152ე მუხლი: „უკეთუ	 მას	 შემ	დეგ,	 რაც	 ქა	ლი	
კა	ცის	 სახ	ლ	ში	 შე	ვა,	 ვალს	და	ი	დე	ბენ,	თამ	ქა	რის	
წი	ნა	შე	ორი	ვე	ნი	აგე	ბენ	პა	სუხს“.კიდევერთხელ
ისმევა კითხვა ‒ არისთუ არა ეს  თანამედ
როვეკანონმდებლობაშიარსებულიდანაწესი,
რომლისმიხედვითაცქორწინებისგანმავლო
ბაშიაღებულვალზეორივემეუღლეთანაბრად
აგებს პასუხს? ჩემი აზრით კი, პასუხი აშკარა
დანათელიადაამასვეადასტურებსხამურაბის
კანონების151ემუხლი:„...თუ	კი	კაცს	ქა	ლის	
მოყ	ვა	ნამ	დე	ემარ	თა	ვა	ლი,	მი	სი	მე	ვა	ლე	ე	ბი	მის	
ცოლს	ვერ	და	ი	ხუ	თა	ვენ.	თუ	ამ	ქალს	ვიდ	რე	კა
ცის	სახ	ლ	ში	შე	ვი	დო	და	ვა	ლი	ემარ	თა,	ქა	ლის	მე
ვა	ლე	ე	ბი	მის	ქმარს	ვერ	და	ი	ხუ	თა	ვენ“.  
საინტერესოა, ხამურაბის მიერ, დღეს მოქ

მედი კანონით გათვალისწინებული სტიქიური
უბედურების  ან  დაუძლეველი ძალის  გამო
ვალდებულებისშესრულებისაგანგათავისუფ
ლების პრინციპის გათვალისწინება. 	 „უკეთუ	
პირს	 ვინ	მეს	 ვა	ლი	 მარ	თებს.	 მი	წა	 კი	 ადად	მა	
დატ	ბო	რა	ან	წყალ	დი	დო	ბამ	წა	ლე	კა,	ან	და	გვალ
ვის	გა	მო	მი	წა	ზე	ხორ	ბა	ლი	არ	მო	უ	ვი	და,	ამ	წელს	
ხორ	ბა	ლი	შუძ	ლია	მე	ვა	ლეს	არ	და	უბ	რუ	ნოს,	ფირ
ფი	ტა	წა	შა	ლოს	და	ამ	წელს	სარ	გე	ბე	ლი	არ	გა	და
უ	ხა	დოს“.		 
რაცშეეხებადავაშიმხარისათვისმტკიცების

ტვირთის დაწესებას და ამ მოთხოვნის შეუს
რულებლობისგამოარასახარბიელოშედეგის
დადგომის საკითხს, აქტუალური იყო მაშინაც
დათავის აქტუალურობასდღსაც არ კარგავს
(მუხლი122).„უკეთუ	კა	ცი	ვერცხლს,	ან	და	ოქ
როს,	ან	და	სხვა	რამ	სა	ქო	ნელს	შე	სა	ნა	ხად	ვინ	მეს	
აბა	რებს,	ყვე	ლა	ფე	რი,	რა	საც	აბა	რებს,	მოწ	მე	ებს	
უნ	და	 აჩ	ვე	ნოს,	 ხელ	შეკ	რუ	ლე	ბა	 გა	ამ	ზა	დოს	 და	
შე	სა	ნა	ხად	 ისე	 მი	ა	ბა	როს,	 	 (მუხლი	 123)	 უკე	თუ	
მოწ	მე	ე	ბი	სა	ან	ხელ	შეკ	რუ	ლე	ბის	გა	რე	შე	მი	ა	ბა	რა	
შე	სა	ნა	ხად	და	სა	დაც	მი	ა	ბა	რა,	უარი	უთხ	რეს,	ამ	
საქ	მეს	სარ	ჩე	ლი	არ	ექ	ნე	ბა“.	
განაგაოცებასარუნდაიწვევდესათასწლე

ულის წინ შედგენილი კანონითდავის შემთხ
ვევაშისიმართლისდამტკიცებისათვისმტკი
ცებულებებისწარდგენისმაღალისტანდარტის
მოთხოვნა?
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კიდევერთხელაღვნიშნავ,მეტადმნიშვნელო
ვანია,ცივილურისამყაროსათვისაადამახასი
ათბელიდაპასუხობსდღვანდელმოთხოვნებ
საც.
ამ შემთხვევისთვის განვიხილავ ისევ ხამუ

რაბისკანონის168ემუხლს,სადაცპირდაპირ
მინიშნებაამოსამართლისროლზესაქმისგან
ხილვისას:„...მოსამართლენი	მის	საქ	მეს	გა	არ
ჩე	ვენ	და,	თუ	კი	ვაჟს	მემ	კ	ვიდ	რე	ო	ბის	გან	მო	საკ
ვე	თი	მძი	მე	და	ნა	შა	უ	ლი	არ	ჩა	უ	დე	ნი	ა,	მა	მა	თა	ვის	
ვაჟს	 მემ	კ	ვიდ	რე	ო	ბის	გან	 ვერ	 მოკ	ვეთს“.	 აქვე,
მოსამართლეს დიდ პასუხისმგებლობას აკის
რებს მის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილე
ბის სამართლიანობაზე, ხოლოამ მოთხოვნის
დარღვევის შემთხვევაში, თუ მას აღნიშნული
დაუდასტურდა,კანონმდებელიმოსამართლის
მიმართმკაცრსასჯელსიყენებსდასაქმიანო
ბის გაგრძლების უფლებას ართმევს.	 „უკუთუ	
მო	სა	მარ	თ	ლემ	 სა	მარ	თა	ლი	 გან	სა	ჯა,	 გა	ნა	ჩე	ნი	
გა	მო	ი	ტა	ნა.	ბე	ჭე	დი	დას	ვა,	ხო	ლო	შემ	დ	გომ	ამი	სა	
სა	მარ	თა	ლი	 შეც	ვა	ლა,	 ამ	 მო	სა	მარ	თ	ლეს	 სა	მარ
თ	ლის	 შეც	ვ	ლა	ში	 ამ	ხე	ლენ:	 ამ	 საქ	მის	 სას	ჯელს	
თორ	მეტ	მა	გად	გა	და	იხ	დის	და	საკ	რე	ბუ	ლო	ში	თა
ვი	სი	 სა	მო	სა	მარ	თე	ლეო	სა	ვარ	ძ	ლი	დან	გა	და	ა	ყე
ნე	ბენ,	 უკან	 ვე	ღარ	 დაბ	რუნ	დე	ბა	 და	 მო	სა	მარ	თ
ლე	ებ	თან	ერ	თად	სა	სა	მარ	თ	ლო	ში	ვე	ღარ	დაჯ	დე
ბა“	(მუხლი	5).		          
დასასრულს მინდა მცირედი ანალიზი  გა

ვაკეთო. შემიძლია ვთქვა, რომ საუკუნეების

წინ შექმნილ სამართლებრივ სისტემაში, კერ
ძოდ ხამურაბის კანონებში იკვეთება უამრავი
მაგალითი, რომელიც გარკვეულწილად მიგ
ვანიშნებს ადამიანის უფლებების დაცვაზე.
ამასთანავე, ამავე დოკუმენტებში გათვალის
წინებულია ზნეობრივი ნორმების დარღვე
ვის შემთხვევაში უმკაცრესი სასჯელი (მუხლი
154,155,157).გასაკვირიარცაა,რომხამურა
ბისმიერშექმნილიკანონებიძველიმესოპოტა
მიის (შუამდინარეთი) ისტორიისგანმავლობა
შიითვლებოდამნიშვნელოვანიღირებულების
მქონედოკუმენტად,რომელსაცსწავლობდნენ
იურისტები.ამიტომაცაა,რომხამურაბისკანო
ნებისაფუძვლადდაედოშემდეგშექმნილკა
ნონებს. ეპოქის გათვალისწინებით ხამურაბის
კანონებშიმოწესრიგებულიასამართლისარა
ერთიდარგი,რომელიცდღევადელსაკანონ
მდებლოსისტემაშიარსებობს,რათქმაუნდა,
მეტად დახვეწილი და მორგებული დღევან
დელსამყაროზე.ზედმეტიაიმპერიოდისათვის
დემოკრატიულობაზე საუბარი, მაგრამ ძველ
ბაბილონისეულ სამართალში მოიძებნება ის
დეტალები, რომლებიც ჩემი აზრით, მონაწი
ლეობსკანონისუზენაესობისპრინციპისჩამო
ყალიბებაში.ესელემენტებიისპატარანაპერწ
კალია,რომელიცათასწლეულებისშემდეგგა
იზარდადაიმნათელმხარედგადაიქცა,რასაც
დღევანდელ ყოფაში ადამიანის უფლებების
დაცვისშუქურადმოვიაზრებთ.
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წერილიც     სიხარულიც
იურიდიულიდახმარებისსამსახურისადვოკატებსადაკონსულ
ტანტებსთავიანთი საქმიანობით ადამიანთა ცხოვრების მიმარ
თულებისგანსაზღვრაუწევთ.საბედნიეროდ,ხშირადხდება,რო
ცაყველაფერიკარგადმთავრდებადაბედისბორბალიცჩვენი
ბენეფიციარებისსასარგებლოდდატრიალდებახოლმედაშესა
ბამისად,სამსახურშიშემოსულკორესპონდენციებშიმადლიერი
ბენეფიციარებისწერილებიცჩნდება.

მადლიერება
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ტერორისტების ჯგუფი შეიჭრა სასტუმროში, სა
დაცადვოკატთაასოციაციისსხდომამიმდინარე
ობს.ტერორისტებისლიდერიაცხადებს:
‒ თუკი ყველა მოთხოვნას არ დაგვიკმაყოფი
ლებთ, საათში თითო  ადვოკატს გავათავისუფ
ლებთ!

დიასახლისს,ბუღალტერსდაადვოკატსეკითხე
ბიან,რამდენია2+2.
დიასახლისიპასუხობს:‒ოთხი!
ბუღალტერი:‒3ან4.ბალანსსგადავხედავ.
ადვოკატი მიიხედმოიხედავს და ხმადაბლა
კითხულობს:‒რამდენიგინდათ,რომიყოს?

ტიბეტელ ბუდისტებს ეკრძალებათ რეინკარნა
ციამთავრობისნებართვისგარეშე.

ალაბამასეკლესიაშიაკრძალულიახელოვნური
ულვაშისტარება,თუკიისხალხსსიცილისხასი
ათზედააყენებს.

თუკი გასათხოვარი ხარ, რამდენიც გინდა და
ლიე,მაგრამგათხოვილსბოლივიაშიეკრძალება
ერთჭიქაზემეტიღვინისდალევა.

თუკიტურინში(იტალია)დღეშისამჯერარასე
ირნებძაღლს,500ევროთიდაჯარიმდები.დანა
შაულადითვლებაძაღლისთვისთმისშეღებვაც.

ალაბამაში აკრძალულია საახალწლო კონფე
ტის(გირლანდის)გასროლადამიმობნევა.

თუკი ოკლაჰომაში ქალს არაპატიოსნად მოიხ
სენიებდაშესაბამისზედსართავებსგამოიყენებ,
25დან 500დოლარამდედაჯარიმდები. აქ კო
მუნიკაციის ყველა საშუალება იგულისხება, მათ
შორის,ინტერნეტიდატელეფონიც.

ფოსტაში   მამაკაცი  კონვერტს აწერს: „ჩემო
სიყვარულო“ და აგზავნის. როცა ათასი ცალი
უკვეგააგზავნადა  ყველასხვადასხვა მისამარ
თზე, იქ მომუშავე გოგონას ცნობისმოყვარეობამ
სძლია:‒რატომაკეთებთამას?
‒ოჯახურიდავებიჩემისფეროა,ადვოკატივარ
‒მიუგოკმაყოფილმა.

კლიენტმაახალთახალიასდოლარიანიკუპიურა
მიაწოდაადვოკატსდაწავიდა.სულმალეადვო
კატმააღმოაჩინა,რომამკუპიურასკიდევერთი
ასდოლარიანიმიწებებოდა.ადვოკატიძველთაძ
ველიდილემისწინაშეაღმოჩნდა:აეღომეორე
კუპიურაცთუ ისთავისითანაშემწისთვისგაენა
წილებინა?

მხიარულადპროფესიაზე

როცა კანონი     
 ხუმრობსწერილიც     სიხარულიც

65



თბილისი
სულხან	კომახიძე / საკონტაკთო პირი
თამარ მეფის გამზ. №14, 0112,
+995 (32) 2954474; 2920055;
+995 (595) 364410
skomakhidze@legalaid.ge

მცხეთა
ალუდა	ბუჩუკური
 დ. აღმაშენებლის ქ. №51
ტელეფონი: +995 (32) 2513873
მობილური: +995 (595) 901705
 abuchukuri@legalaid.ge

თელავი
ლიანა	ჭუნიაშვილი
ვარდოშვილის ქ. №7
+995 (350) 271538
+995 (595) 901707
ltchuniashvili@legalaid.ge

სიღნაღი
თამაზ	გურაშვილი
აღმაშენებლის ქ. №7
+995 (355) 231082
+995 (599) 937973
tgurashvili@legalaid.ge

რუსთავი
მაია	ნოზაძე
ბოსტანქალაქის ქ. №6,
+995 (341) 241425
+995 (595) 901706
mnozadze@legalaid.ge

გორი
გიორგი	ჯეირანაშვილი
სამეფოს ქ. №54
+995 (370) 279556
+995 (595) 901704
gjeiranashvili@legalaid.ge

უფასო სამართლებრივი დახმარების მიღება 
შესაძლებელია სამუშაო დღეებსა და საათებში, 
იურიდიული დახმარების სამსახურის ოფისებში:

დარეკეთ: 

 292 0055
 ან

ახალციხე
დავით	ზარიძე
თაბუკაშვილის ქ.№17
+995 (362) 220735
+995 (599) 722176
dzaridze@legalaid.ge

ზესტაფონი
გელა	ბერაძე
წერეთლის ქ. №11
+995 (492) 253637
+995 (595) 364441
gberadze@legalaid.ge

ქუთაისი
გელა	სიორდია
სადგურის მოედანი №3ა
+995 (431) 253411; 253412
+995 (595) 901700
gsiordia@legalaid.ge

ზუგდიდი
რომან	კეიდია
კოსტავას ქ. №24
+995 (415) 220040
+995 (595) 901702
rkeidia@legalaid.ge

ფოთი
ნათია	ბოჯგუა
ვახტანგ გორგასლის ქ. №22
+995 (493) 223234
+995 (595) 901703
nbodjgua@legalaid.ge

ბათუმი
იამზე	ზანდარაძე
პუშკინის №145
 +995 (595) 901701
izandaradze@legalaid.ge

ოზურგეთი
იამზე	მემარნიშვილი
ილია ჭავჭავაძის ქ. №12 
+995 (496) 275992
+995 (595) 308850
imemarnishvili@legalaid.ge

ამბროლაური 
თეა	ჩიკვაიძე
აღმაშენებლის ქ. №24
+995 (595) 308847
tchikvaidze@legalaid.ge

მესტია
ავთანდილ	ჯაფარიძე
სეტის მოედანი №19
+995 (551) 201947;  
+995 (599) 294477
ajaparidze@legalaid.ge

საჩხერე
სალომე	გიორგაძე
თავისუფლების ქ.№4
+995 (558) 194637
sgiorgiadze@legalaid.ge

ახალქალაქი
ინგა	გვარამაძე
თამარ მეფის №44
+995 (599)358585
igvaramadze@legalaid.ge

წალკა
დავით	გოგიჩაიშვილი
არისტოტელეს №22
+995 (599) 090091
dgogichaishvili@legalaid.ge

მარნეული
ლალი	ალუდაური
რუსთაველის №73
+995 (551) 424400
laludauri@legalaid.ge
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დუისი
ნუნუ	გელდიაშვილი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 
სოფელი დუისი
 +995 (599) 161076
ngeldiashvili@legalaid.ge

შუახევი
ირინა	ცინცაძე
დაბა შუახევი,  
ხიმშიაშვილის ქ №2
+995 (577) 420943
itsintsadze@legalaid.ge
 
ცაგერი
ნინო	ურთმელიძე
რუსთაველის ქუჩა №65
 +995 (595) 097660
nurtmelidze@legalaid.ge
 
ჭიათურა 
სალომე	გიორგაძე
ნინოშვილის ქუჩა #5
+995 (558) 194637
sgiorgadze@legalaid.ge

ლაგოდეხი
გიორგი	ევსტაფიშვილი
მერაბ კოსტავას ქუჩა №1
+995 (557) 750 374
gevstapishvili@legalaid.ge

დუშეთი
ირინა	ბარბაქაძე
დავით აღმაშენებლის ქუჩა №27
+995 (595) 337 177
ibarbakadze@legalaid.ge
 
დმანისი
ლალი	ალუდაური
წმინდა ნინოს ქუჩა №39
+995 (551) 424 400
laludauri@legalaid.ge

 
ყვარელი
მერი	ხაჩიძე
კუდიგორის ქუჩა №2
 +995 (595) 901 753
 mkhachidze@legalaid.ge

 
ბაღდათი
მაია	ხვადაგიანი
შოთა რუსთველის  ქ.№21
+995 (595) 901 722
mkhvadagiani@legalaid.ge

წყალტუბო
მაია	ხვადაგიანი
შოთა რუსთველის ქ. №25 
+995 595 901 722;
mkhvadagiani@legalaid.ge

 
ხულო
ირინა	ცინცაძე
დავით აღმაშენებლის ქ. №3 
+995 555 250 247;
tsintsadze@legalaid.ge

ქედა
ირინა	ცინცაძე
26 მაისის ქ. №2 
+995 555 253 274; 
itsinstadze@legalaid.ge
 
ქობულეთი
ინგა	ყიფიანი
თავისუფლების ქ. №13; 
+995 555 253 274;
ikipiani@legalaid.ge
 
აბაშა 
მაია	რობაქიძე
უჩა კაჭარავას ქ.№1
+995 599 98 42 99;
mrobakidze@legalaid.ge
 
მარტვილი
მაია	რობაქიძე
თავისუფლების ქ №.10
+995 599 98 42 99;
mrobakidze@legalaid.ge
 
ჩხოროწყუ
ნინო	მინჯია
დავით აღმაშენებლის ქ №1
+995 595 901 724;
nminjia@legalaid.ge
 
წალენჯიხა
ნინო	მინჯია
სალიას ქ №5
+995 595 901 724;
nminjia@legalaid.ge
 
სენაკი
მაია	რობაქიძე
აკაკი წერეთლის ქ №1
+995 599 98 42 99;
mrobakidze@legalaid.ge

 

ხობი
სალომე	ჯანჯღავა
ცოტნე დადიანის ქ №185
+995 591 911 304;
sjanjgava@legalaid.ge

დედოფლისწყარო
გიორგი	ევსტაფიშვილი
მ.კოსტავას ქ. №.44
+995 (557) 750 374
gevstapishvili@legalaid.ge

ახმეტა 
ნუნუ	გელდიაშვილი
ბ. ჩოლოყაშვილის ქ. №. 50
+995 (599) 161076
ngeldiashvili@legalaid.ge

ლენტეხი
ნინო	ურთმელიძე
თამარ მეფის ქ. №. 24
+995 (595) 09 76 60
nurtmelidze@legalaid.ge

ონი
თეა	ჩიკვაიძე
სოფ. შეუბანი
+995 595 30 88 47
tchikvaidze@legalaid.ge

ხაშური
მანანა	გელაშვილი
9 აპრილის ქ. №.11
+995 598  60 90 34
mgelashvili@legalaid.ge
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კანონმდებლობა

კანონმდებლობა

მედიაცია

ბავშვის 
უფლებები

მედიატორი 
საზოგადოებრივი

სიმართლე

ადვოკატი 

ადვოკატი 

კანონი

კანონი

მედიაცია

სიმართლე

კანონი

კოდექსი 

კოდექსი 

კოდექსი 

შრომის
კოდექსი

მედიატორი 
კანონმდებლობა

სიმართლე

ადვოკატი 

სამოქალაქო უფლებები

კანონი

კოდექსი 

შრომის კოდექსი

მედიატორი 

უფლებები 
   და გარანტიები

www.legalaid.ge


