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სერგი ჯაფარიძის სამოქალაქო პროცესის სახელმძღვანელოს 

გამოცემისათვის 

 
აკრძალული იურიდიული ლიტერატურის სერიის მეოთხე წიგნი 

არის 1926 წელს, სერგი ჯაფარიძის მიერ გამოქვეყნებული საუნი-
ვერსიტეტო სახელმძღვანელო - „სამოქალაქო პროცესი“. დოცენტ 
ჯაფარიძის დასახელებული წიგნი პირველი სახელმძღვანელოა, 
რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნა სამოქა-
ლაქო საპროცესო სამართლის მიმართულებით. ნაშრომი ეფუძნება 
კომპარატივისტულ მეთოდს, რითიც ავტორმა შეძლო სტუდენტე-
ბისა და პრაქტიკოსებისათვის მიეწოდებინა ინფორმაცია არა მხო-
ლოდ ადგილობრივი რეგულაციების, არამედ საზღვარგარეთის 
ქვეყნების საკანონმდებლო პრაქტიკის შესახებ და, ამასთანავე, 
წიგნში მოცემულია შესაბამისი თეორიული ანალიზი. როგორც ჩანს 
ავტორი წიგნზე მუშაობისას აქტიურად იყენებდა არა მხოლოდ საკა-
ნონმდებლო მასალას, არამედ სამოქალაქო საპროცესო სამართ-
ლის სფეროში შექმნილ სამეცნიერო ლიტერატურას როგორც 
ფრანგულ, ასევე, რუსულ ენაზე (მათ შორის, რევოლუციამდელ რუ-
სულ ლიტერატურას). აღსანიშნავია ისიც, რომ გარკვეულწილად 
წიგნში ვხვდებით კრიტიკულ მოსაზრებებსაც, სადაც ავტორი აკრი-
ტიკებს საბჭოთა რეალობაში არსებულ ზოგიერთ რეგულაციას. 

იქიდან გამომდინარე, რომ სამოქალაქო პროცესის სახელმ-

ძღვანელო გამოქვეყნდა 1926 წელს, შესაბამისად, ტექსტში მოჭარ-
ბებულად იგრძნობა იმ პერიოდისათვის დამახასიათებელი ლექსი-
კა, სიტყვები, წინადადებების წყობა, რომელიც დღეს შესაძლოა 
გრამატიკულად გამართულად არ მოგვეჩვენოს. ამიტომაც,  საჭი-
როების შემთხვევაში, ტექსტის შინაარსის აღქმის გამარტივების მიზ-
ნით, გადავწყვიტეთ სპეციალურად დამაზუსტებელი სიტყვები ან 
ასოები ჩაგვემატებინა ოთხკუთხა კავებში ([...]), რითაც გარჩევადი 
იქნება ტექსტის ავტორისეული ვერსია და სამეცნიერო რედაქტო-
რის მიერ ტექსტის გაგების მიზნით გაკეთებული ჩანართები. ყოვე-
ლივე ამის სასარგებლოდ ორი ძირითადი არგუმენტი არსებობს: 



4 

 

პირველი - როგორც პროფ. აკაკი ბაქრაძე აღნიშნავდა „წიგნს აუცი-
ლებლად უნდა ეტყობოდეს ეპოქის კვალი, სურნელება, ხასიათი...“, 
ამიტომაც ნაშრომი პირვანდელი სახით ქვეყნდება; მეორე - იქიდან 
გამომდინარე, რომ უნივერსალური ტექსტოლოგიური პრინციპები 
არ არსებობს, მკვლევარები იმ დასკვნამდე მიდიან, რომ თანამედ-
როვე ტექსტოლოგიური გამოცემები, როგორც წესი, ემყარება 
პრინციპს - „თითოეული შემთხვევა სპეციფიკურია“1; შესაბამისად, 
წინამდებარე კრებულის მომზადების დროს შევეცადეთ უპირატესო-
ბა მიგვენიჭებინა ტექსტის ავთენტურობისათვის, რაც გამოიხატება 

1926 წლის გამოცემის სტილის მაქსიმალურად დაცვაში. 
თანამედროვე ტექსტოლოგიაში პუნქტუაციის შესწორებასთან 

დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა. ზოგიერთნი მიუთითებენ, 
რომ ორთოგრაფიასა და პუნქტუაციას ტექსტის სემანტიკურ ელე-
მენტებთან შედარებით, ნაკლები მნიშვნელობა აქვს და ცალსახად 
უნდა გასწორდეს, ხოლო მეორენი კი ამის წინააღმდეგი არიან და 
აღნიშნავენ, რომ ავტორისეული მართლწერა ტექსტს სპეციფიკურ, 
ამ კონკრეტული ავტორისათვის დამახასიათებელ ელფერს სძენს2. 
ტექსტოლოგიური პრინციპების მიხედვით, ასევე, მიუთითებენ, რომ, 
„თუ პუნქტუაციას რაიმე სახის დამატებითი მხატვრული მნიშვნე-
ლობა აქვს, ვტოვებთ ხელუხლებლად, დანარჩენ შემთხვევაში კი 
ვასწორებთ“3. მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან პუნქტუაცია მხატვ-
რული მნიშვნელობით არ არის დეტერმინირებული, ვფიქრობთ, 
რომ უკანასკნელი გზა უკეთესია, ამიტომაც ის ჩასწორდა. კერძოდ, 
ძირითადად, პუნქტუაციის ნიშნები ჩაემატა და, ამასთანავე, ავტორი-
სეული გადაწყვეტაც დარჩა. 

                     
1 ნინიძე მ., გიგაშვილი ქ., ტექსტოლოგია, თბილისი, 2018, 32. 
2 იქვე, 40. 
3 იქვე, 42. 
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ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ტექსტის ავთენ-
ტურობის უზრუნველსაყოფად, ერთი მხრივ, დაცულია ავტორის სი-
ცოცხლეში გამოცემული ნაშრომის სტილი1, და, მეორე მხრივ, გარ-
ჩევადია ტექსტში სამეცნიერო რედაქტორის მიერ შეტანილი ცვლი-
ლებები. 

წინამდებარე წიგნს, დანართის სახით, ახლავს პერიოდიკაში გა-
მოქვეყნებული რეცენზია2, რომლის ავტორი ინიციალით არის მოხ-
სენიებული - მიხ. გ-ძე. სამწუხაროდ, რეცენზიის ავტორის სავარაუ-
დო ვინაობა ჩვენთვის უცნობია. 

აკრძალული იურიდიული ლიტერატურის სერიის მეოთხე წიგ-
ნის გამოცემაში გაწეული დახმარებისათვის გვინდა დიდი მადლობა 
გადავუხადოთ საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახე-
ლობის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, მათ საცავში 
დაცული მასალების მოწოდებისათვის. ასევე, აღნიშვნის ღირსი და 
დასაფასებელია სარედაქციო კოლეგიისა და საგამომცემლო ჯგუ-
ფის მიერ გაწეული შრომა. 

 
 

                     
1 1926 წლის შემდეგ სერგი ჯაფარიძის წიგნი განმეორებით აღარ გამოცემულა. 
2 გ-ძე მიხ., ბიბლიოგრაფია - სერგი ჯაფარიძე, სამოქალაქო პროცესი, გვ. 175, 
იუსტიციის სახალხო კომისარიატის გამოცემა, გაზეთი „კომუნისტი“, 9 აპრილი, 
№79, 1927. 
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წინასიტყვაობა 

 

ამ წიგნის შინაარსი - ეს ის ლექციებია, რომლებიც წაკითხული 

იყო ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1925-1926 აკადემიუ-

რი წლის განმავლობაში. გამოცემის მიზანია სამოქალაქო პროცესის 

შესწავლისათვის ხელის შეწყობა. ჩვენ მხედველობაში გვყავდა უმ-

თავრესად ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტობა, მაგრამ, ვფიქ-

რობთ, ეს წიგნი სახელმძღვანელოდ გამოადგება ყველა იმასაც, 

ვინც საქართველოში მართლმსაჯულების სფეროში მუშაობს. 

გვინდა ერთ გარემოებას გა[ვ]უსვათ ხაზი: როგორც სავაჭრო სა-

მართალში, ისე აქაც, ჩვენ ნება მივცეთ თავს, დაგვეპირისპირები[ნ]ა, 

სასამართლოს წყობილებისა და წარმოების ძირითად[ი] პრინციპე-

ბის ფარგლებში მაინც, საბჭოთა პროცესი უცხო ქვეყნების საუკეთესო 

კანონმდებლობასთან. ეს, ჩვენის აზრით, ცოტად თუ ბევრად ფარ-

თო ჰორიზონტს გადაუშლის ყველას, ვინც საგნის შესწავლას შეუდ-

გება და, სხვათა შორის, საკმაოდ გააშუქებს იმას, თუ რაშია საბჭოთა 

პროცესის ღირსება და თავისებურება. 

ჩვენში ეს გამოცემა პირველი ცდაა ამ დარგში და როგორც 

ასეთი, რასაკვირველია, უნაკლო არ აღმოჩნდება. მაგრამ ყოველ 

შემთხვევაში ჩვენ შევეცადეთ გაგვეკეთები[ნ]ა ის, რაც - ბევრ სხვა სა-

მუშაოსთან ერთად - შესაძლებელი იყო მცირე დრო[ი]ს განმავლო-

ბაში. იმედია მომავალში სხვები უკეთ გააკეთებენ. 

დასასრულ, უნდა ვსთქვათ, რომ საკანონმდებლო მასალა და 

იურიდიული ლიტერატურა, რომლითაც ჩვენ ვისარგებლეთ, აღნიშ-

ნული იქნება გზადაგზა თავის ადგილას. 
 

ს. ჯაფარიძე 
 

1926 წ. მაისის 31, ქ. ტფილისი 
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