
   

 
ფეხით მოსიარულეების კვლევა  

ივლისი, 2011 

    1 

თვისებრივი კვლევის 

ანგარიში 

ვერსია: 1.0 

 

 

მომზადებულია “პარტნიორობა საგზაო 

უსაფრთხოებისთვის” 

ივლისი, 2011 

თბილისი, საქართველო 

 

ფეხით მოსიარულეების  

კვლევა 



   

 
ფეხით მოსიარულეების კვლევა  

ივლისი, 2011 

    2 

 
სარჩევი 

 
 
 

 

1.შესავალი ......................................................................................................................... 3 

2. კვლევის დიზაინი ........................................................................................................ 4 

2.1 კვლევის მიზანი და ამოცანები ............................................................................ 4 

2.2 კვლევის მეთოდოლოგია ...................................................................................... 5 

3.ანალიზი და ინტერპრეტაცია ..................................................................................... 6 

3.1 გზაზე გადასვლის ქცევა და მასთან დაკავშირებული დამოკიდებულებები
 .......................................................................................................................................... 6 

3.1.1 ფეხით მოსიარულეთათვის შექმნილი ზოგადი გარემოს შეფასება ...... 6 

3.1.2 მიწისქვეშა გადასასვლელებისა და გადასასვლელი ხიდების 

გამოყენების პრაქტიკა და მასთან დაკავშირებული დამოკიდებულებები .. 8 

3.2 ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის მიმართ განწყობა და 

დამოკიდებულებები ................................................................................................. 16 

3.2.1 ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის ცნობადობა ......... 16 

3.2.2 ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის დარღვევის 

შემთხვევაში დაწესებული ჯარიმის მიმართ დამოკიდებულებები ............ 17 

3.2.3  ჯარიმის ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებული 

დამოკიდებულებები ............................................................................................. 18 

4. დასკვნები..................................................................................................................... 20 

 

  



   

 
ფეხით მოსიარულეების კვლევა  

ივლისი, 2011 

    3 

1.შესავალი  
 
 
მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს ფეხით მოსიარულეთა  

კვლევის ანალიტიკურ ანგარიშს, რომელიც მომზადებულია  ”ეისითი 

კვლევის” მიერ არასამთავრობო ორგანიზაცია ”პარტნიორობა საგზაო 

უსაფრთხოებისათვის”.  

კვლევის წინაპირობას წარმოადგენდა ერთის მხრივ, თბილისში, 

მოძრაობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიმართ მოსახლეობის 

დამოკიდებულებებისა და განწყობების შესწავლა,  ჯარიმის ოდენობის 

გაზრდის შემთხვევაში მათი დამოკიდებულებებისა და სამომავლო 

ქცევის იდენტიფიცირება, ხოლო მეორეს მხრივ, მიწისქვეშა 

გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების მიმართ 

დამოკიდებულებების შესწავლა და იმ ბარიერების განსაზღვრა, რის 

გამოც მოსახლეობა  არ/იშვიათად  სარგებლობს მიწისქვეშა   

გადასასვლელებით და გადასასვლელი ხიდებით.  

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად ”ეისითი”-მ დამკევთთან 

შეთანხმებით შეიმუშავა კვლევის დიზაინი, განსაზღვრა კვლევის 

კონკრეტული ამოცანები და მეთოდოლოგია.   

კვლევა ჩატარდა თბილისში, საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 

30.06.2011  

მოცემულ დოკუმენტში წარმოდგეილია ფეხით მოსიარულეების 

კვლევის ძირითადი შედეგები და დასკვნები. 
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2. კვლევის დიზაინი 
 

 

2.1 კვლევის მიზანი და ამოცანები   

 
კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა თბილისის 

მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და განწყობების შესწავლა 

ფეხით მოსიარულეთა ქალაქში მოძრაობის მარეგულირებელი 

კანონის მიმართ.  

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე გამოიკვეთა კვლევის 

კონკრეტული ამოცანები:  

 

 მიწისქვეშა გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების  

გამოყენების პრაქტიკა 

 დამოკიდებულებები მიწისქვეშა გადასასვლელებისა და 

გადასასვლელი ხიდების მიმართ  

 მიწისქვეშა გადასასვლელებით და გადასასვლელი 

ხიდებით სარგებლობის ბარიერები   

 მიწისქვეშა გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების 

არსებობისა და მათი გამოყენების პოზიტიური და 

ნეგატიური მხარეების იდენტიფიცირება 

 თბილისის მოსახლეობის დამოკიდებულებები და 

განწყობები ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის მიმართ 

 დამოკიდებულებები ჯარიმის თანხასთან მიმართებაში 

 დამოკიდებულებები ჯარიმის თანხის ოდენობის 

გაზრდასთან მიმართებაში  
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2.2 კვლევის მეთოდოლოგია  

 

 
ფეხით მოსიარულეების  კვლევისას, საკვლევ საკითხებზე ინსაიტების 

მიღების მიზნით, გამოყენებულ იქნა კვლევის თვისებრივი მეთოდი.  

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ორი ფოკუსური ჯგუფური 

დისკუსია.  

კვლევის სამიზნე სეგმენტს წარმოადგენდნენ : 

 20-35 წლის ასაკის თბილისის ფეხით მოსიარულე 

მოსახლეობა 

 36-55 წლის ასაკის თბილისის ფეხით მოსიარულე 

მოსახლეობა  

რომლებიც არ/იშვიათად სარგებლობენ მიწისქვეშა 

გადასასვლელებით და გადასასვლელი ხიდებით. 

ფოკუსური ჯგუფების ხანგრძლივობა შეადგენდა 1.5-2 საათს.  

 

ფოკუსური ჯგუფები ჩატარდა 2011 წლის 30 ივნისს,  თბილისში, 

”ეისითის” სათაო ოფისში.  
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3.ანალიზი და ინტერპრეტაცია 
 

 
3.1 გზაზე გადასვლის ქცევა და მასთან დაკავშირებული 

დამოკიდებულებები  

 
3.1.1 ფეხით მოსიარულეთათვის შექმნილი ზოგადი გარემოს შეფასება 

 

თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა,  რომ რესპონდენტების 

უმრავლესობა მეტ-ნაკლებად პოზიტიურად აფასებს თბილისში 

ფეხით მოსიარულეებისთვის შექმნილ გარემოს. რესპონდენტების 

ამგვარ აღქმას განაპირობებს წარსულთან შედარებით, ბოლო 

პერიოდში, თბილისში  გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, მეტად 

გამკაცრებული საგზაო კონტროლი, ქალაქში დამონტაჟებული უფრო 

მეტი და მოწესრიგებული შუქნიშანი, რაც გარკვეულწილად ქუჩაში 

ფეხით გადაადგილებისთვის მეტ  კომფორტს უქმნის მოსახლეობას. 

თუმცა, მიუხედავად წარსულთან შედარებით გამოსწორებული 

მდგომარეობისა, თვისებრივი კვლევის მონაწილეების აზრით,  

თბილისის ქუჩებში მაინც არ არის ფეხით მოსიარულეებისთვის 

შექმნილი კომფორტული გარემო, რის მიზეზადაც ისინი შემდეგ 

ფაქტორებს ასახელებენ: 

 გზაზე გადასასვლელი საშუალებების მოუწესრიგებელი 

მდგომარეობა 

  გადატვირთული ქუჩები და ტროტუარები   

 კონკრეტულ გადასასვლელებზე (დახაზული ზებრა) 

მძღოლების მხრიდან ფეხით მოსიარულეების უფლებების 

უგულებელყოფა 

 

აღსანიშნავია, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორები, ჯგუფის 

მონაწილეების აზრით,  იძულებულს ხდის მოსახლეობას ფეხით 

გადაკვეთოს სამანქანო გზა და გარკვეულწილად საფრთხეში ჩაიგდოს 

თავი. 

 
”სხვათაშორის კომფორტული გარემოა, ადრე უფრო არ იყო, ფეხით 
უფრო მომწონს ვიდრე ტრანსპორტით, რატომღაც ესე მირჩევნია. 
ადრე ვერც მიწისქვეშა გადასასვლელში ვერ ჩახვიდოდი და არც 
შუქები არ იყო, არც ელემენტარულად სისუფთავე არ იყო, 
ადრინდელთან შედარება არ არის.” [ქალი, 38 წლის] 
 
”საშუალო რომ ავიღოთ არც ცუდია არც კარგია, რაღაც კიდე 
შეიძლება რომ შეიცვალოს,  თბილისში მოძრაობა უსაფრთხო არ არის 
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მაინცდამაინც, შეიძლება წითელი იყოს ანთებული, მაგრამ მანქანამ 
გაიაროს, შეიძლება პირიქითაც მოხდეს, ფეხით მოსიარულემ 
დაარღვიოს. ბოლო დროს მოწესრიგდა გადასასვლელები, უფრო 
მეტია გადასასვლელი, უფრო მეტი შუქნიშანია, უფრო გამკაცრდა 
კონტროლი, ჯარიმებია და ა.შ.” [კაცი, 36 წლის] 
 
”ყოველთვის ფეხით მირჩევნია თუ ძალიან შორი მანძილი არ არის. 
ქუჩებში განათება არის, მოწესრიგებულია. ადრინდელთან 
შედარებით ბევრად გამოსწორებულია, მაგრამ არც ადრე არ მიყვარდა 
და არც ეხლა არ მიყვარს მიწისქვეშა გადასასვლელი.” [კაცი, 44 წლის] 
 
”კომფორტულს ვერ დავარქმევდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ქუჩები 
ძალიან გადატვირთულია მანქანებით. ერთგვარი კომფორტი შეიქმნა 
თითქოს ხიდებით, მაგრამ იქ გადასვლა მეზარება, გვირჩევნია ისევ 
ისე გადავკვეთოთ გზა და ცოტა რისკის ქვეშაც ვიგდებთ თავს.” 
[ქალი, 26 წლის] 
 
”ბევრი რაღაც მოწესრიგდა, შუქნიშნები ფუნქციონირებს, მიწისქვეშა 
გადასასვლელებში  კამერები დაყენდა, მაგრამ ქალაქში ძალიან დიდი 
მტვერია, ეს დისკომფოტრს ქმნის და სადღაც რომ გეჩქარება 
გადასასვლელი არის სადაც დახაზულია, იქ მანქანამ უნდა 
გაგატაროს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მანქანა კი გაგატარებს, მაგრამ 
შენ როცა გადადიხარ უკვე გისიგნალებს და გეუბნება, რომ ეს მისი 
გზა არის, მან არ იცის წესი თუ როგორ უნდა იაროს, ძირითად 
შემთხვევებში არავინ არ აჩერებს.” [კაცი, 37 წლის] 

თვისებრივი კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ რესპონდენტები 

იშვიათად ან საერთოდ არ სარგებლობენ მიწისქვეშა 

გადასასვლელებით და გადასასვლელი ხიდებით, შესაბამისად, ფეხით 

გადადიან სამანქანო გზაზე. აღსანიშნავია, რომ რესპოდენტები 

უპირატესობას შუქნიშნებს ანიჭებენ და გზაზე გადასვლის ყველაზე 

კომფორტულ, მოსახერხებელ და უსაფრთხო საშუალებად მიიჩნევენ. 

ასევე გამოვლინდა  განსაკუთრებით პოზიტიური დამოკიდებულება 

თბილისში, ბოლო პერიოდში გაკეთებული კუნძულებისა და ხელით 

სამართავი შუქნიშნების მიმართ, თუმცა მათ გამოყენებასთან 

დაკავშირებული რესპონდენტების მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. 

რესპონდენტების ერთი ნაწილი, შუქნიშნის არსებობის შემთხვევაში, 

ყოველგვარი წესრიგის დაცვით  კვეთს გზას, იმ შემთხევვაშიც კი, თუ 

შუქნიშანი ცოტა მოშორებითაა (მიდის შუქნიშანთან, ელოდება 

”მწვანეს” და  გადადის გზაზე). ხოლო რესპონდენტების მეორე ნაწილი 

შუქნიშნიდან მოშორებით ელოდება  მანქანების გაჩერებას და 

გადადის გზის იმ მონაკვეთში სადაც არ არის დახაზული ფეხით 

მოსიარულეთა გადასასვლელი, თუმცა მიიჩნევენ, რომ ამგვარად 

ისინი წესრიგს არ არღვევენ და არც საფრთხეში იგდებენ თავს.   
 
რესპონდენტები კარგად აცნობიერებენ, თუ რა საფრთხეებთან 

შეიძლება იყოს დაკავშირებული გზის უკანონო გადაკვეთა, თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ ეს მათ ქცევაზე, რომ ისარგებლონ მიწისქვეშა 

გადასასვლელებით ან გადასასვლელი ხიდებით, ნაკლებად აისახება. 
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რესპონდენტები ასახელებენ შემდეგ საფრთხეებს, რომლებიც შესაძლოა 

გზის უკანონო გადაკვეთამ გამოიწვიოს:  

 ავტო საგზაო შემთხვევა, როგორც ფეხით მოსიარულეებისთვის 

ასევე მძღოლებისთვის  

 მძღოლებისთვის სააავრიო მდგომარეობის შექმნის საშიშროება  

 დაჯარიმება პატრულის მიერ 

 მძღოლების გაღიზიანება 

 
”გზაზე ფეხით გადასვლა კომფორტული ნამდვილად არ არის, მაგრამ 
დროის სიმცირის გამო მირჩევნია უცბად გადავიდე, არ ვსარგებლობ 
არც მიწისქვეშებით და არც ხიდებით.” [კაცი, 21 წლის] 
 
”ჩემთვის, მაგალითად, შუქნიშანი უფრო დიდი კომფორტია, ხიდზე 
ასვლა და გადასვლა უფრო დიდ დროს გიკარგავს, შუქნიშანზე უფრო 
მირჩვენია რომ გადავიდე.” [ქალი, 26 წლის] 
 
”შუქნიშანი როცა არ არის საკმაოდ არაკომფორტულია იმიტომ, რომ 
მოძრაობა გადატვირთულია და რისკის ფაქტორიც არის თავისთავად.” 
[ქალი, 31 წლის] 
 
”მეც ვღიზიანდები და მძღოლებსაც ვაღიზიანებ დარწმუნებული ვარ.” 
[ქალი, 31 წლის] 
 
”მეც იგივეს ვფიქრობ, რისკის ფაქტორი არის, მაგრამ მირჩვენია 10 
წამში გადავკვეთო ის მონაკვეთი ვიდრე 1 წუთი ვიარო კიბეებზე.” 
[კაცი, 29  წლის] 

 

 

 

3.1.2 მიწისქვეშა გადასასვლელებისა და გადასასვლელი ხიდების 

გამოყენების პრაქტიკა და მასთან დაკავშირებული დამოკიდებულებები 

 

 

თვისებრივი კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ  თბილისში მიწისქვეშა 

გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების არსებობა 

აუცილებელია, რესპონდენტების აზრით, თბილისის ქუჩებში საკმაოდ 

გადატვირთული მოძრაობაა და გზის უკანონო გადაკვეთა საკმაოდ 

მნიშვნელოვან, სასიცოცხლო რისკებს უკავშირდება. თუმცა მათი 

აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში  მიწისქვეშა და მიწისზედა 

გადასასველლები საკმაოდ მრავლადაა, ხშირ შემთხვევაში 

არარაციონალურად არის განლაგებული და მათი გაუმართავი და 

მოუწესრიგებელი მდგომარეობიდან გამომდინარე,  მიწისქვეშა 

გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების გამოყენება ფაქტიურად 

არ ხდება და უფუნქციოდ არის დარჩენილი.    
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”მიწისქვეშა გადასასველი ნამდვილად უნდა იყოს და ხიდები არ 
მგონია, ისეთ ადგილას არის გაკეთებული საერთოდ რო არ არის 
საჭირო, დიღმის ტრასაზე, აღმაშენებლის ხეივანი და ესეთ ადგილი რო 
არის და ლილოსკენ რო მიდიხარ იქ უნდა იყოს აუცილებლად, ტრასა 
არის დიდი სიჩქარით დადიან და უნდა იყოს და ქალაქში არ არის 
საჭირო. იქ უნდა იყოს სადაც ბავშვებია, სკოლაა, ბაღია და ვთქვათ რამე 
სასწავლებელია უმაღლესი და არ არის შუქნიშანი, მაგრამ ესეც ძალიან 
იშვიათია, მაგრამ თუკი ხიდია და ხიდის დაბლა შუქნიშანია არავინ არ 
ავა ზევით.” [კაცი, 41 წლის] 
 
”აუცილებელია  მიწისქვეშა გადასასვლელები, მაგრამ უნდა იყოს 
მოწესრიგებული.” [ქალი, 38 წლის] 

 

 
მიწისქვეშა გადასასვლელები 

 

როგორც კვლევის მონაცემებიდან ირკვევა, რესპონდენტები საკმაოდ 

ნეგატიურად არიან განწყობილები მიწისქვეშა გადასასვლელების 

მიმართ, რასაც განაპირობებს მათ მიერ აღქმული მიწისქვეშა 

გადასასვლელების გაუმართავი და მოუწესრიგებელი მდგომარეობა. 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა მიწისქვეშა გადასასვლელების შემდეგი 

ნაკლოვანებები:   

 მიწისქევშა გადასასვლელებში არსებული ანტისანიტარია 

 

 ნაგვისგან დაბინძურებული 

 შიგნით არსებული მოუწესრიგებელი ტუალეტები  

 მაწანწალა ძაღლების არსებობა  

 

 მიწისქვეშა გადასასვლელების გაუმართავი/დაზიანებული 

მდგომარეობა 

  

 ამოყრილი ფილები  

 წვიმის დროს ჩამოსული წყალი (ჩნდება წყლის გუბეები) 

 განათების არარსებობა (განსაკუთრებით ღამის საათებში 

მიწისქვეშა გადასასვლელების უმრავლესობა 

ჩაბნელებულია) 

 უჰაერობა (არ არის ჰაერაცია) 

 

 მიწისქვეშა გადასასვლელებით სარგებლობა არ არის უსაფრთხო 

(აღნიშნული ფაქტორი ძირითადად ქალებს და ბავშვებს ეხებათ) 

 

 დაყაჩაღების საშიშროება  

 უმრავლეს მიწისქვეშა გადასასვლელებში კამერების 

არარსებობა  
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 პოლიციის მიერ მიწისქვეშა გადასასვლელების ნაკლები 

კონტროლი 

 

 მიწისქვეშა გადასასვლელები არ არის მოსახერხებელი 

ყველასთვის  

 

 ფიზიკურად უნარშეზღუდული ადამიანები  

 ბავშვები ეტლით  

(მიუხედავად იმისა, რომ ერთეულ მიწისქვეშა 

გადასასვლელებში არის დამონტაჟებული რელსები 

ეტლებისთვის, კვლევის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ 

აღნიშნული რელსები საკმაოდ დახრილი და 

მოუხერხებელია, შესაბამისად მისი გამოყენება 

ფაქტიურად ვერ ხერხდება) 

 

 მიწისქვეშა გადასასვლელებში არიან მათხოვრები, რაც 

რესპონდენტების აზრით ადამიანის ფსიქოლოგიაზე 

ნეგატიურად აისახება  

აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების ამგვარი აღქმა მკვეთრად აისახება 

მათ ქცევაზე და მიწისქვეშა გადასასვლელებით სარგებლობის 

მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენს.  

 

 
”არ არის  სისუფთავე პირველ რიგში, ვიდეო–კამერები და განათება 
რაც აუცილებელია და უნდა იყოს.” [კაცი, 41 წლის] 

 
”მოუწესრიგებელია იმ მხრივ, რომ არის სიბინძურე, ვინტილაცია არ 
არსებობს საერთოდ. ფილარმონიასთან  მაგალითად, არის მაღაზიები, 
მაგრამ საშინელი სუნი არის, ბაღის მხარეს რო ადიხარ ტუალეტიც 
არის და საშინელი სუნია.ღამე უსაფრთხოც არ არის. შუქიც არ არის და 
მითუმეტეს მანდ იყო მანიაკის შემთხვევები, გმირთა მოედნის 
მიწისქვეშეთში იყო და კოსტავას ქუჩაზე.” [ქალი, 31 წლის] 

 
”განათების პრობლემაა, სიბინძურეა და რატომღაც მგონია, რომ ერთი 
დაცვის პიროვნება უნდა არსებობდეს, აუცილებელია.” [კაცი, 44 წლის] 

 
”რომ ჩადიხარ ბევრი გაჭირვებულია და ეს ძალიან  ფსიქოლოგიური 
მომენტია, ძალიან დამთრგუნველია.” [კაცი, 21 წლის] 
 
”როგორც ტუალეტს ისე რომ ხმარობენ, ხომ შეიძლება, რომ მართლა 
გააკეთონ ფასიანი ან რაღაც.” [ქალი, 31 წლის] 
 
”კედლები შეიძლება კარგად იდგეს, მაგრამ არ არის გაყვანილობა 
გაკეთებული ისე როგორც საჭიროა.თვითონ მშენებლობის მხრიდან 
უნდა ჰქონდეს კონდიცირება, რომ ჰაერი მოძრაობდეს.” [კაცი, 29  
წლის] 
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”ტექნიკური გაუმართავობაა, ამოყრილია ფილები, ფეხი ჩაგივარდება, 
ზოგან საფეხურები არ არის.” [კაცი, 36 წლის] 
 
”ზოგან საპირფარეშოა რომელსაც კარები არ აქვს, გვერდით ხილს და 
სოკოს ყიდიან და სურსათს, ეს ყოვლად მიუღებელია.” [კაცი, 37 წლის] 

 
”მოხუცებულებს  ძალიან უჭირთ და უნარშეზღუდულებზე საერთოდ 
არ არის საუბარი, იქ ვერანაირად ვერ მოხვდებიან, ვერც საბავშვო 
ეტლით ვერ ჩახვალ,  ფილარმონიასთან რელსები გააკეთეს, მაგრამ  
დიდად არის დახრილი, გამორიცხულია იქ თავი შეიკავოს.” [ქალი, 31 
წლის] 
 
”ხშირად გადავსულვარ გზაზე, რადგან არის მიწისქვეშა 
გადასასვლელი, სადაც აუტანელი სუნია, განა იმიტომ, რომ მეშინია 
ჩასვლა, არანაირად არ მეშინია ერთი ორჯერ ჩავედი, მაგრამ ლამის 
დავიხრჩე.   ორი ბოძი არის განათებული, დანარჩენი ოთხი 
ჩაბნელებულია, ანუ ეს თვითონ მე პირადად ძალიან დიდ 
დისკომფორტს მიქმნის.” [კაცი, 37 წლის] 

აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების აზრით, ქალაქის ცენტრალურ 

უბნებში არსებული რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელი სხვებთან 

შედარებით გამართული და მოწესრიგებულია, რაც დადებითად 

განაწყობს ფეხით მოსიარულეებს და მისი გამოყენებისკენ უბიძგებს.  

თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა კონკრეტული 

სიტუაციები, რა შემთხვევაშიც  რესპონდენტები სარგებლობენ 

მიწისქვეშა გადასასვლელებით: 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვთან ერთად უწევთ გზის გადაკვეთა - 

რესპონდენტები ერთმნიშვნელოვნად მიიჩნევენ, რომ ბავშვთან 

ერთად ფეხით გადაადგილების შემთხვევაში, გზის უკანონო 

გადაკვეთა მიზანშეწონილი არ არის  და მიწისქვეშა 

გადასასვლელის გამოყენება აუცილებელია. მიუხედავად 

ზემოთ ჩამოთვლილი მიწისქვეშა გადასასვლელების 

ნაკლოვანებებისა,  მისი გამოყენება ბევრად უსაფრთხოდ 

აღიქმება, თუმცა, ამავდროულად, მათი გამოყენება საკმაოდ 

დიდ დისკომფორტს უკავშირდება.    

 იმ შემთხვევაში, თუ მიწისქვეშა გადასასვლელი გამართული და 
მოწესრიგებულია - რესპონდენტები ასახელებენ თბილისის 

ცენტრალურ უბნებში არსებულ რამდენიმე მიწისქეშა 

გადასასვლელს, რომლითაც ისინი მუდმივად სარგებლობენ, 

რადგან მისი გამოყენება არ უქმნით მათ დისკომფორტს და 

ამგვარად ისინი უფრო უსაფრთხოდ გადაადგილდებიან.  

 გზაზე გადატვირთული მოძრაობის შემთხვევაში -  

რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ გადატვირთული მოძრაობის 
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შემთხვევაში გზის უკანონო გადაკვეთა ავტო-საგზაო 

შემთხვევის საფრთხეს მკვეთრად ზრდის, რაც მათ იძულებულს 

ხდის ისარგებლონ მიწისქვეშა გადასასვლელით.   

 დროის უკმარისობის შემთხვევაში - რესპონდენტები 

სარგებლობენ მიწისქვეშა გადასასვლელით მაშინ, როდესაც 

დროში არიან შეზღუდულები და არ შეუძლიათ დაელოდონ 

მანქანების დიდი  ნაკადის შემცირებას. 

თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რესპონდენტების მეტ-

ნაკლებად პოზიტიური დამოკიდებულება მიწისქევშა 

გადასასვლელებში არსებულ ვაჭრობასთან დაკავშირებით. მათი 

აზრით, მიწისქვეშა გადასასვლელში არსებული მაღაზიები 

გარკვეულწილად ქმნის კომფორტულ გარემოს: (1) მუდმივად 

განათებულია, (2) არის სისუფთავე, (3) მეტად დაცულია/უსაფრთხოა, 

რაც რესპონდენტების აზრით,   მიწისქვეშა გადასასვლელით 

სარგებლობის მოტივაციას ზრდის.  

 
”მე მაშინ ვსარგებლობ,  როცა დიდი მოძრაობაა, მაგალითად 
ფილარმონიასთან მართლა ისეთი მოძრაობაა, რომ იქ შეუძლებელია 
გზაზე გადახვიდე, იმ დროს ჩავალ და ვისარგებლებ მიწისქვეშა 
გადასასვლელით, ან მაღაზია ან რაღაც შეიძლება მაინტერესებდეს და 
შეიძლება იმის სანახავად ჩავიდე, მაგრამ უფრო დიდი მოძრაობის 
გამო ჩავალ.” [ქალი, 26 წლის] 
 
”ოპერასთან გადავდივარ იქაც დიდი მოძრაობაა და არ გადავსულვარ 
გზაზე, იქ მართლა შემშინებია და ვერ გამირისკავს გადასვლა, 
მისარგებლია ასევე ფილარმონიასთან იქაც მოძრაობის გამო.” [ქალი, 26 
წლის] 

”თავისუფლებაზე და რუსთაველზე რომ გადადიხარ მიწისქვეშა 
გადასასვლელით, გამორიცხულია იქ შიში დაგეუფლოს.” [კაცი, 41 
წლის] 

”მე მისარგებლია, მაგრამ მხოლოდ ბავშვთან ერთად, მე 
ფილარმონიასთან ვმუშაობ, მაგრამ ყოველთვის ზემოდან გადავდივარ, 
ჩემთან ერთად ბავშვი იშვიათად არის.” [ქალი, 31 წლის]  

”რამოდენიმე კვირის წინ, ჩემი 1 წლის დეიდაშვილი მყავდა, წაყვანა 
მომიწია მე და უბრალოდ შემეშინდა და ბინძური მიწისქვეშა 
გადასასვლელით ვისარგებლე.” [კაცი, 21 წლის] 

”უსაფრთხოებაც უფრო მეტად არის დაცული, სალონები რომ არის 
გახსნილი და სათამაშო ობიექტები, ასე თუ ისე ისინი თავიანთი 
დაცვისთვის ფულს იხდიან, რაც არ უნდა იყოს პოლიცია იქნება თუ 
კერძო დაცვა ის აუცილებლად ჩამოაკითხავს და თავიანთი მაღაზიის 
წინ მოასუფთავებენ.მაღაზიები რომ არის და ხალხი რომ მოძრაობს 
უფრო დაცული ხარ და არ არის ისეთი სიტუცია როგორც ცირკთან 
არის.” [კაცი, 41 წლის] 
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”იმ შემთხვევაში გადავალ მიწისქვეშა გადასასვლელიდან, თუ ძალიან 
მეჩქარება და ვერ დაველოდები მანქანების ნაკადი როდის შეწყდება, 
თუ ვხედავ რომ ცოტა ხანი შემიძლია დაველოდო და გადავკვეთო, 
მაშინ არა.” [კაცი, 44 წლის] 

”მე რუსთაველზე რამდენჯერაც მომიწია გადაკვეთა, გადავდივარ სულ 
მიწისქვეშა გადასასვლელით ამას  იმით ავხსნი, რომ იქ არც 
შუქნიშანია, არც ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი, არის მარტო 
მიწისქვეშა გადასასვლელი,  სხვა გზა არ არის, მეშინია რომ მანქანა არ 
დამეჯახოს, პატრულის დაჯარიმების არ მეშინია.” [კაცი, 36 წლის] 

”ვაკის პარკთან, ჩაბნელებულია, არ არის განათებული, მაგის შემდეგ 
გადასასვლელია ყიფშიძეზე,  იქაც საშინელი სიტუაციაა, იქაც 
ჩაბნელებულია, რამდენიმე გადასასვლელს აქვს უპირატესობა 
მინიჭებული და მოწესრიგებულია,  ყველა უნდა იყოს ერთნაირად.” 
[კაცი, 41 წლის] 

 

როგორც კვლევის მონაცემებიდან ირკვევა, მიწისქვეშა 

გადასასვლელების ზემოთ ხსენებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრის 

შემთხვევაში, რესპონდენტები მზად არიან მუდმივად ისარგებლონ 

მიწისქვეშა გადასასვლელებით და ამგვარად ერთი მხრივ დაიცვან 

ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონი,   ხოლო მეორე მხრივ, 

არ ჩაიგდონ თავი საფრთხეში.  

 
 

გადასასვლელი ხიდები 

 

 

გადასასვლელ ხიდებთან დაკავშირებული რესპონდენტების 

მოსაზრებები  არაერთგვაროვანია. რესპონდენტების ერთი ნაწილი 

მიიჩნევს, რომ ზოგიერთ ადგილებში გადასასვლელი ხიდების არსებობა 

საჭიროა, რადგან ფეხით მოსიარულეების მიერ მათი გამოყენება 

საკმაოდ ხშირად ხდება. მათი აზრით, ქალაქის გარკვეულ 

მონაკვეთებში,  გადასასვლელი ხიდები გზის უკანონოდ გადაკვეთის 

ერთადერთ კანონიერ და უსაფრთხო ალტერნატივას წარმოადგენს. 

რესპონდენტების მეორე ნაწილი თბილისში გადასასვლელი ხიდების 

საჭიროებას ვერ ხედავს და მიიჩნევს,  რომ გადასასვლელი ხიდებით 

არავინ არ სარგებლობს, შესაბამისად, მათი  აშენების იდეა  

გამართლებული არ არის. რესპონდენტები ერთმნიშვნელოვნად 

მიიჩნევენ,  რომ გადასასვლელი ხიდები ვიზუალურად საკმაოდ 

არამიმზიდველია და არ ჯდება ქალაქის იერსახეში.  

აღსანიშნავია, რომ თვისებრივი კვლევის მონაწილეები თავად არ 

სარგებლობენ გადასასვლელი ხიდებით, რადგან გზაზე გადასვლის 

მეტად არაკომფორტულ საშუალებად აღიქვამენ.  

თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა გადასასვლელი ხიდების 

შემდეგი ნაკლოვანებები: 
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 მოუხერხებელი, დამღლელი - რესპონდენტები 

ერთმნიშვნელოვნად მიიჩენვენ, რომ გადასასვლელი ხიდით 

სარგებლობა საკმაოდ დიდ ენერგიას მოითხოვს, იქიდან 

გამომდინარე, რომ გადასასვლელი ხიდები საკმაოდ მაღალია 

და ბევრი საფეხურურია ასავლელი, შესაბამისად, 

რესპონდენტები ხშირ შემთხვევაში უპირატესობას გზის 

უკანონოდ გადაკვეთას ანიჭებენ. აღსანიშნავია, რომ 

აღნიშნული ფაქტორი, ჯგუფური დისკუსიის მონაწილეებში,  

გადასასვლელი ხიდებით სარგებლობის ყველაზე 

მნიშვნელოვან ბარიერად განიხილება.  

 გაუმართავი, არამყარი - რესპონდენტების აზრი ერთგვაროვანია 

იმასთან დაკავშირებით, რომ გადასასვლელი ხიდები საკმაოდ 

ცუდად არის კონსტრუირებული, ძალიან ყანყალებს, რაც  

განცდას ტოვებს, რომ ხიდები არამყარია.  

 სეზონურობა  გადასასვლელი ხიდებით სარგებლობის მეტად 

მნიშვნელოვან ბარიერად განიხილება. რესპონდენტები 

ერთმნიშვნელოვნად მიიჩნევენ, რომ წლის კონკრეტულ 

პერიოდებში გადასასვლელი ხიდები უფუნქციოდ რჩება - 

ზამთრის პერიოდში კიბეები  იყინება და მისი გამოყენება 

შეუძლებელი ხდება, ხოლო ზაფხულში რკინა ძალიან ხურდება 

და მისი გამოყენება საკმაოდ დიდ დისკომფორტს უკავშირდება.  

 გადასასვლელ ხიდზე განთავსებული სარეკლამო ბილბორდები 

- რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ ბოლო პერიოდში 

გადასასვლელ ხიდებზე განთავსებულმა სარეკლამო 

ბილბორდებმა   ხიდები საკმაოდ ჩააბნელა და უჰაერობა 

გამოიწვია, რაც რესპონდენტებში (უმეტესად ქალებში) იწვევს 

განცდას, რომ გადასასვლელი ხიდით სარგებლობა არ არის 

უსაფრთხო. (მაგ. დაყაჩაღება) 

 გადასასვლელი ხიდები ყველასთვის (მაგ. უნარშეზღუდული 

ადამიანები, ბავშვები ეტლით) არ არის მოსახერხებელი - 

რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ უნარშეზღუდული ადამიანები 

და მშობლები, ვისაც ჰყავთ ბავშვები ეტლით ვერანაირად ვერ 

ისარგებლებენ გადასასვლელი ხიდებით.  

 

როგორც კვლევის მონაცემებიდან ირკვევა, რესპონდენტების აზრით, 

გადასასვლელი ხიდით სარგებლობა საკმაოდ დამღლელი და 

არაკომფორტულია, შესაბამისად, ისინი გზის უკანონო გადაკვეთას 

ანიჭებენ უპირატესობას. ფოკუსური დისკუსიის შედეგად ირკვევა, რომ 

რესპონდენტები მხოლოდ მაშინ ისარგებლებდნენ გადასასვლელი 

ხიდებით, თუ შეიქმნებოდა ხიდის კიბეების  ნაკლებად დამღლელი 

ალტერნატივა. რესპონდენტებს მაგალითად  მოჰყავთ  ლიფტი ან 

ესკალატორი.  
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”მე მომწონს, აქ  სკოლასთან რომ არის, რადგან ადრე  არ იყო და 
სკოლის ბავშვებს გაჩერებამდე გზაზე უწევდათ გადარბენა, ზოგს 
მშობელი არ ჰყავს თან და ბავშვია მაინც, ეხლა რომ გააკეთეს ვხედავ 
ხშირად  გადადიან ბავშები  და გადმოდიან, მაგრამ  ვაჟაზე რომ არის, 
გაჩერებიდან იქ არავინ არ მიდის, რომ გადავიდეს.” [კაცი, 36 წლის] 
 
” მე თავიდანვე ვიცოდი, რომ ხიდებით   არავინ არ ისარგებლებდა, არც 
იდეა არ მომწონებია. ამ თანხით რაც დაიხარჯა, უმჯობესი იქენბოდა 
მოეწესრიგებინათ ის რაც იყო, ვიდრე რაღაც ახალი გაეკეთებინათ.” 
[ქალი, 26 წლის] 
 
”მეც ასევე არც იდეა მომწონს და არც ვიზუალურად.” [ქალი, 31 წლის] 
 
”ზოგან ისეთ ადგილებშია, ძალიან ახლო ახლო მანძილზე, რომ იმ 
ადგილებში ხალხიც იმდენი არ მოძრაობს, რომ ვიღაცამ ისარგებლოს 
იმ ხიდზე გადასვლით. მაგალითად გურამიშვილის გამზირზე, იმხელა 
ქუჩაზე შეგხვდებათ 7 გადასასველი და მე ვფიქრობ, ძალიან 
გადატვირთულია ქუჩა. ზოგ ადგილას საჭიროა, მაგრამ ზოგან ისეთ 
ადგილას არის მართლა არ არის საჭირო.” [ქალი, 26 წლის] 
 
”ქალაქი არ არის ისეთი მასშტაბური, რომ იდგეს ამდენი ხიდი, უნდა 
იყოს უბრალოდ მოწყობილი კომფორტულად.” [კაცი, 37 წლის] 
 
”ზუსტად ეხლა, რომ მოვდიოდი ვაჟადან გადმოვჭერი, ვისარგებლე 
ისეთი მოძრაობა იყო  და სულ შიშით გადმოვედი.” [ქალი, 26 წლის] 
 
”მიწისქვეშაში თუ არის უშუქობის პრობლემა, აქ ასასვლელშიც არის 
უშუქობის პრობლემა, ბევრი რამ აქვთ გასათვლელი, გააკეთონ 
გაჩერებებთან, გააკეთონ ისეთ ადგილებთან სადაც არის 
უმნიშვნელოვანესი.” [კაცი, 37 წლის] 
 
”მე ეს ძალიან დიდ დისკომფორტს მიქმნის, ჯერ რკინის ხმაური, 
მანქანების ხმა იმდენად ამოდის კიბეებზე ნამდვილად არ ვარ 
ნერვოზიანი, მაგრამ რაღაცნაირი შიში მაქვს, ვიზუალურად ხომ 
ნამდვილად არ მომწონს. სხვა კონსტრუქცია რომ ჰქონდეს, ლამაზი 
მაინც იქნებოდა.” [ქალი, 31 წლის] 
 
”ძალიან ბევრი საფეხურია ასავლელი, რეკლამებით არის დახურული  
და საღამოს მართლა სიბნელეა.” [კაცი, 35 წლის] 
 
”მეზობელს ბავშვი დაჰყავს სკოლაში, სკოლასთან არის გადასასვლელი 
ხიდი და ბავშვი რომ ავიყვანე ფიზიკურად მეტკინა ფეხებიო ბავშვმა 
უთხრა და ხელში აყვანით მე დავიღალეო.” [კაცი, 44 წლის] 
 
”მე მაგალითად სასამართლოში როცა  დავდიოდი გადავდიოდი 
ხიდზე, მაგრამ რომ მოიყინა ვეღარ, მერე უკვე მარშუტკა გამოვიცვალე, 
რომელიც პირდაპირ მიდიოდა სასამართლოსთან და ისე შევეჩვიე, რომ 
მერე აღარც ვსარგებლობდი.” [კაცი, 23 წლის] 
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”კიდევ უნდა გამყარება ქვემოდან, მე არ ვთვლი ნამდვილად რომ 
წაიქცევა ან გადაყირავდება, მაგრამ არ არის კომფორტული, 
რაღაცანაირად მოქმედებს მაინც.” [ქალი, 31 წლის] 
 
”ჩემთვისაც დამღლელია, თან უკვე სიცხე რომ არის ორივე მხარე 
ამოკეტილია, საერთოდ საშინელებაა.” [ქალი, 31 წლის] 
 
”არც მოხუცი ვარ და არც ბავშვიანი მაგრამ მაინც ფიზიკურად 
ჯანმრთელობა არ მიწყობს ხელს, რომ ავიდე ცუდად გავხდები და არ 
შემიძლია. ჩემთვის მაგალითად არ არის მისაღები.” [კაცი, 44 წლის] 
 
”მაშინ უნდა იყოს, როგორც საზღვარგარეთ არის ლიფტებით 
ასასვლელი.” [ქალი, 38 წლის] 

 
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას,  რომ გადასასვლელი ხიდები 

საკმაოდ მოუხერხებელი და არაკომფორტულია. რესპონდენტები 

მიიჩნევენ, რომ გადასასვლელი ხიდები თბილისში მრავლად არის, ისეთ 

ადგილებშიც კი სადაც მისი გამოყენება ფაქტიურად არ ხდება, 

შესაბამისად, მათი აზრით, უმჯობესი იქნებოდა, გადასასვლელ 

ხიდებზე ნაკლები ფინანსური რესურსი დახარჯულიყო და ამგვარად 

მიწისქვეშა გადასასვლელების მდგომარეობა გამოსწორებულიყო. 

საგულისხმოა, რომ რესპონდენტები მიწისქევშა გადასასვლელებსა და 

გადასასვლელ ხიდებს შორის უპირატესობას მიწისქვეშა 

გადასასვლელებს ანიჭებენ, რადგან მიიჩნევენ, რომ ნაკლებად 

დამღლელია, თუმცა, ღამე გადაადგილების შემთხვევაში, უპირატესობა 

ქალების მხრიდან გადასასვლელ ხიდებს ენიჭებათ, როგორც უფრო 

მეტად უსაფრთხო ვიდრე მიწისქვეშა გადასასვლელი.  

 
”გადასასვლელი ხიდი რო იყოს და იყოს მიწისქვეშა გადასასვლელი 
საღამოს პერიოდში მე მაგალითად ხიდით გადავიდოდი. ვფიქრობ 
უფრო მეტად უსაფრთხოა.”  [ქალი, 26 წლის] 

 

 

3.2 ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის 

მიმართ განწყობა და დამოკიდებულებები 

 
3.2.1 ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის ცნობადობა  

 

თვისებრივი კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ რესპონდენტების 

უმრავლესობას სმენია ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი 

კანონის შესახებ, თუმცა რესპონდენტების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ 

ეს მხოლოდ ფორმალობაა, რადგან გზაზე უკანონოდ  გადასვლის გამო 

არავის აჯარიმებენ. რესპონდენტების მეორე ნაწილს საკუთარ თავზე 

აქვს გამოცდილი დაჯარიმება, ან ახლობლებისგან სმენია ამის შესახებ. 

ისინი მიიჩნევენ, რომ დაჯარიმება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ 

პატრულმა დააფიქსირა კანონდამრღვევი. 
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”გზის გადაკვეთა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა რომ არის, 
როგორც ესეთი ვიცი, მაგრამ დაჯარიმება არ გამიგია. [კაცი, 23 წლის] 
”გადავსულვარ ვერაზე და გამაჩერა ქალმა პატრულმა, დამაჯარიმა.” 
[ქალი, 38 წლის] 
 
”ჩემი საახლობლოდან არავინ არ დაუჯარიმებიათ.” [კაცი, 21 წლის] 
 
” 3 ლარია პირველი დაჯარიმებისას, მეორედ თუ არ ვცდები 15 ლარი, 
მერე იზრდება და იზრდება. ვიცი, რომ თუ პატრული დაინახავს იმ 
შემთხვევაში ხდება დაჯარიმება.” [ქალი, 31 წლის] 
 
”მე არ დავუჯარიმებივარ,  მაგრამ კანონის შესახებ რა თქმა უნდა ვიცი 
არსებობს ეგეთი კანონი, საკმაოდ ნორმალური კანონია, მაგრამ თუკი 
ეს კანონი არის უკვე მიღებული მოსახლეობის აზრიც უნდა იყოს 
გათვალისწინებული, რომ აჯარიმებ, იქ უნდა ჰქონდეს რაღაც პირობა 
იმისათვის, რომ მოსახლეობამ ისარგებლოს ამ გადასასვლელებით.” 
[კაცი, 37 წლის] 

 
 

 

3.2.2 ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის დარღვევის 

შემთხვევაში დაწესებული ჯარიმის მიმართ დამოკიდებულებები 

თვისებრივი კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ ფეხით მოსიარულეთა 

მარეგულირებელი კანონის დარღვევის შემთხვევაში, ჯარიმის არსებობა 

მიზანშეწონილია, რადგან შესაძლოა ამგვარი კანონდარღვევა საკმაოდ 

სერიოზული შედეგის მომტანი აღმოჩნდეს, (ავტო-საგზაო შემთხვევის 

სახით) თუმცა მიიჩნევენ, რომ დაჯარიმება იმდენად იშვიათად ხდება 

და ჯარიმის ოდენობაც იმენად უმნიშვნელოა, რომ ეს ფეხით 

მოსიარულეების ქცევაზე  გავლენას არ ახდენს.   

როგორც კვლევამ უჩვენა, რესპონდენტების უმრავლესობა მიწისქვეშა 

გადასასვლელებით და გადასასვლელი ხიდებით ნაკლებად 

სარგებლობს და გზის უკანონო გადაკვეთას ამჯობინებს, რაც გარკვეულ 

დისკომფორტთანაც ასოცირდება. საგულისხმოა, რომ  ეს  

დისკომფორტი ავტო-საგზაო შემთხვევის საფრთხეს მეტად 

უკავშირდება ვიდრე დაჯარიმების საშიშროებას.  აღსანიშნავია, რომ 

გზაზე პატრულის შემჩნევის შემთხვევაში, რესპონდენტები ცდილობენ 

არ გადაკვეთონ გზა და (1) დაელოდონ პატრულის წასვლას, ან (2) 

ისარგებლონ მიწისქვეშა გადასასვლელით ან გადასასვლელი ხიდით.  

 

რესპონდენტების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ თუ ჯარიმა გაიზრდება, 

ფეხითმოსიარულეები კანონს აღარ დაარღვევენ, რესპონდენტების 

მეორე ნაწილი თვლის, რომ  ჯარიმის ოდენობის გაზრდა საჭირო არ 

არის, რადგან კანონდამრღვევების ინტენსიური დაჯარიმების 

შემთხვევაში პრობლემა ისედაც აღმოიფხვრება, თუმცა ამავდროულად 

გამოვლინდა რესპონდენტების ერთგვარი აზრი, რომ იმ შემთხვევაში, 

თუ მიწისქვეშა გადასასვლელები და გადასასვლელი ხიდები 
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მოწესრიგდება, ჯარიმის დაწესება საჭირო აღარ იქნება, რადგან 

მოსახლეობა, საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, ისედაც ისარგებლებს 

მიწისქვეშა გადასასვლელებით.   

 
”მიზანშეწონილია ამ კანონის არსებობა, მაგრამ  სადაც ეს კანონი 
ფუნქციონირებს, მაშინ უნდა იყოს დაყენებული  საკითხი  
მოწესრიგების, განათების, უსაფრთხოების და ა.შ. თორე მოსახლეობას 
მაინც დააჯარიმებენ, მაინც გადავა მეორედ,  მესამედ.” [კაცი, 37 წლის] 
 
”დაჯარიმება უნდა იყოს იმიტომ, რომ ხალხმა მართლა ისწავლოს, რომ  
მოძრაობის წესები არ დაარღვიოს.” [ქალი, 26 წლის] 
 
”თუნდაც  იმიტომ, რომ დღესდღეობით მე ყურადღებას არ ვაქცევ და 
უნდა ვაქცევდე იმიტომ, რომ ამით საფრთხეს ჯერ ჩემს თავს ვუქმნი, 
მერე მძღოლს და ზოგჯერ შეიძლება საკუთარ თავს არ შევუქმნა, მაგრამ 
მძოლი დაზარალდეს ან რაღაც სერიოზული მოხდეს, ამიტომ ერთხელ 
და ორჯერ რომ დავჯარიმდები, მერე შევიგნებ.” [კაცი, 44 წლის] 
 
”თუ ნორმალური მიწისქვეშა იქნება და ეს რაც ჩამოვთვალეთ ჩავალ და 
გადავალ იმ მიწისქვეშათი.” [კაცი, 35 წლის] 
 
”არიან ადამიანები ვინც ერიდება. მე უბრალოდ შეიძლება მოვერიდო 
თუ პატრული დავინახე.” [კაცი, 36 წლის] 
 
”ვარღვევთ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ რო დამაჯარიმებენ აღარ 
დავარღვევ.” [ქალი, 26 წლის] 
 
”კანონი ჯარიმის ამ ნაწილში უნდა არსებობდეს, მაგრამ მაინც 
დავარღვევ ალბათ, თუ მოწესრიგდება ყველაფერი მაშინ არ 
დავარღვევ.” [ქალი, 31 წლის] 

 
 

3.2.3  ჯარიმის ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებული 

დამოკიდებულებები 

ჯარიმის გაზრდასთან დაკავშირებული რესპონდენტების მოსაზრებები 

არაერთგვაროვანია. რესპონდენტების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმ 

შემთხვევაში, თუ ჯარიმის ოდენობა 15 დან  20 ლარამდე გაიზრდება, 

მოსახლეობა იძულებული იქნება დაემორჩილოს ფეხით მოსიარულეთა 

მარეგულირებელ კანონს და ისარგებლოს მიწისქვეშა 

გადასასვლელებით და გადასასვლელი ხიდებით, ხოლო 

რესპონდენტების მეორე ნაწილი პროტესტს გამოთქვამს ამასთან 

დაკავშირებით და თვლის, რომ ჯერ აუცილებელია მიწისქვეშა 

გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების მოწესრიგება, რადგან 

მათი აზრით,   მიწისქვეშა გადასასვლელების და გადასასვლელი 

ხიდების ამჟამინდელი მდგომარეობა არ არის დამაკმაყოფილებელი, 

შესაბამისად, მათი აზრით, გზის უკანონო გადაკვეთაზე დიდი 

ოდენობით ჯარიმის დაწესება მიზანშეწონილი არ არის, რადგან ეს მათ 

სამომავლო ქცევას არ შეცვლის და  ამგვარად კანონდარღვევები ვერ 
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დარეგულირდება. მათი აზრით, აუცილებელია მიწისქვეშა 

გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების გამართვა და 

მოწესრიგება, რაც თავისთავად დაარეგულირებდა ფეხით 

მოსიარულეთა გადაადგილებას.   

კვლევის მონაწილეების აზრით, მას შემდეგ რაც მიწისქვეშა 

გადასასვლელები მოწესრიგდება, ჯარიმის ოდენობის გაზრდა მეტად  

შეუწყობდა  ხელს ფეხით მოსიარულეების კანონდარღვევების სრულად 

აღმოფხვრას.   

 
”ჯარიმის გაზრდა  დიდ პროტესტს გამოიწვევს, მიწისქვეშა 
გადასასვლელების პრობლემა თუ არ იქნება მოგვარებული.  ვერ 
დამიწესებს მე სახელმწიფო ჯარიმას, იმისათვის რაც არ არსებობს. თუ 
არის კომფორტი, სისუფთავე, მოსახლეობა იქ ჩადის, რა თქმა უნდა მეც 
ჩავალ.  ეს ჯარიმა დასაწყისისთვის ერთი თვე იქნება შიშის ფაქტორი,   
გადავალ და დამაჯარიმებს,  მაგრამ შემდგომ მაინც აღდგება თუ 
მიწისქვეშა გადასასვლელები არ იქნება მოწესრიგებული.” [კაცი, 37 
წლის] 
 
”ჯარიმის გაზრდა არ არის საჭირო, თუ ამაზე რეაგირება მოხდება ისე, 
რომ ყველა ის  ფეხით მოსიარულე დაჯარიმდეს, ვინც ამ კანონს 
დაარღვევს, მაშინ ეფექტური იქნება. იშვიათად აჯარიმებენ.” [ქალი, 31 
წლის] 
 
”თუ ყველაფერი წესრიგში მოვა, გადასასვლელი ხიდები, მიწისქვეშა 
გადასასვლელები, დამერწმუნეთ მე მგონი ჯარიმის საჭიროებაც აღარ 
იქნება.” [კაცი, 41 წლის]  
 
”ჩემთვის სულ ერთია 3 ლარი იქნება თუ 20 ლარი, ამას არ ექნება 
მნიშვნელობა, უბრალოდ ნებისმიერი ადამიანის ბიუჯეტს დაემჩნევა 
ეს თანხა, მეტი არაფერი, ვისაც უნდა გადასვლა მაინც გადავა, 
გადაიხდის ოღონდ 20 ლარს.” [ქალი, 31 წლის] 
 
”თუ ყველა პირობა არსებობს იმის, რომ მე უსაფრთხოდ გადავიდე 
ერთი ნაპირიდან მეორეზე მაშინ არანორმალური უნდა ვიყო, რომ 
ადრენალინი დავხარჯო იმაზე, რომ მანქანა არ დამეჯახოს.” [კაცი, 36 
წლის] 
 
”ადამიანის უსაფრთხოების ზომები იქნება დაცული და ის მიხვდება 
რო უნდა ჩავიდეს.” [კაცი, 37 წლის] 
 
”არ არის ეს საკითხი ასე მძიმედ დასაყენებელი თუ 3 ლარია ჯარიმა და 
თითოეულ ადამიანს 3 ლარი რომ დააკისროს ჯარიმის სახით, ის 
ადამიანი ნელ ნელა დაიწყებს ფიქრს იმაზე, რომ მისი ბიუჯეტიდან 
გავა 3 ლარი ყოველ გადასვლაზე და 20 ლარი არის ძალიან დიდი 
თანხა.” [კაცი, 37 წლის] 
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4. დასკვნები  
 
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ  თვისებრივი კვლევის 

მონაწილეები საკმაოდ ხშირად არღვევენ ფეხით მოსიარულეთა 

მარეგულირებელ კანონს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ კარგად აქვთ 

გაანალიზებული, თუ რა შესაძლო საფრთხეებთანაა დაკავშირებული 

გზის უკანონოდ გადაკვეთა.  

 

როგორც კვლევამ უჩვენა, გზის გადაკვეთის უმთავრეს მიზეზად 

მიწისქვეშა გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების გაუმართავი 

და მოუწსრიგებელი მდგომარეობა სახელდება. რესპონდენტები 

მიიჩნევენ, რომ მიწისქევშა გადასასვლელების და გადასასვლელი 

ხიდების ამგვარი მდგომარეობა იძულებულს ხდის მათ დაარღვიონ 

კანონი და ამავდროულად საფრთხეში ჩაიგდონ თავი.  

 

საგულისხმოა, რომ რესპონდენტები მეტ-ნაკლებად ინფორმირებულები 

არიან ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის შესახებ და ამ 

კანონის დარღვევის შემთხვევაში დაწესებული ჯარიმის შესახებ, თუმცა 

მიიჩნევენ, რომ არსებული ჯარიმა ნაკლებად აისახება მათ ქცევაზე, 

რადგან დაჯარიმება საკმაოდ იშვიათად ხდება და ჯარიმის ოდენობაც 

უმნიშვნელოდ აღიქმება. 

 

თვისებრივი კლევის შედეგად გამოვლინდა რესპონდეტების აზრთა 

სხვადასხვაობა ჯარიმის ოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით. ერთი 

მხრივ, მიჩნეულია, რომ ჯარიმის ოდენობის გაზრდა დაარეგულირებდა 

ფეხით მოსიარულეების მოძრაობის წესებს, თუმცა მეორე მხრივ 

მიწისქევშა გადასასვლელების და გადასასვლელი ხიდების 

მოუწესრიგებელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჯარიმის ოდენობის 

გაზრდა მიზანშეწონილად არ აღიქმება.  

 

 

 


