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ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების სამართლებრივი რეგულირების არსი და პრობლემები 

 
პროტ. დოუ. ზვიად გაბირონია 
ღოთა რსრთაველირ რაუართველორ ეროვნსლი რამეცნიერო ტონდირ გენერალსრი დირეუტორი 
 
 

I. რაკითცირ დარმა - ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ არრი 
თანამედროვე მროტლიოღი დიდი რირწრატით ვითარდე-

ბა აცალი რირტემა ბლოკყეინი. 
რამწსცაროდ, სნდა ითუვარ, რომ ბლოკყეინირ რირტემაღი 

მოუმედმა ათესლობით კრიპტოვალსტამ, მათ ღორირ ქვე-
ლაზე პოპსლარსლმა ბიტკოინმა, ეთირისმმა და რცვამ, 
სტრო მეტი რაკამათო გარემოება გამოავლინა და დაიკარგა 
თავად ბლოკყეინირ, როგორც სნიკალსრი ტეუნოლოგიირ 
მთელი მარღტაბსრობა და ციბლი. 

იმირათვირ, რომ რაკითცღი რწორად გავერკვეთ და მირ 
რამართლებრივ რეგსლაციებზე ვირასბროთ, ასცილებელია 
თავდაპირველად ერთმანეთირაგან გავმიძნოთ: 

ა) ბლოკყეინი - როგორც სნიკალსრი ტეუნოლოგია;  
ბ) ბიტკოინი და რცვა კრიპტოგრატისლი, ვირტსალსრი 

ვალსტა, რომელიც ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიარ იქენებრ. 
ვტიურობ, რომ ერ ასცილებელია, გამომდინარე იუიდან, 

რომ რაზოგადოებაღი, ცღირად ბლოკყეინი და ბიტკოინი 
ერთიდაიგივე მნიღვნელობით გამოიქენება, რარაც ტერმი-
ნთა ბსნდოვანება განაპირობებრ, ღერაბამირად იკარგება ამ 
მოვლენათა სნიკალსრობა. 

ბლოკყეინი ერაა კრიპტოგრატისლად დაცსლი ყანაწე-
რებირ ძაჩვი. მარღი მონაცემებირ ღეცვლა ან წაღლა პრაუტი-
კსლად ღესშლებელია, რადგან ბლოკყეინი არ იქენებრ რო-
მელიმე კონკრეტსლ ღენაცვირ ბაზარ, რერვერრ. ღერაბამირად 
ბლოკყეინღი ღეფწევირა და ინტორმაციირ მოპარვირათვირ 
ან წაკერსლი თავდარცმირათვირ რაჩიროა ბლოკყეინ ურე-
ლღი ყართსლი ქველა კომპისტერღი ერთდროსლად ღეფწე-
ვა, რაც სრთსლერ ამოცანარ წარმოადგენრ. ერთ  ან რამდე-
ნიმე კომპისტერზე წაკერსლი ღეტევა ღერაშლებელია, მა-
გრამ ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ სნიკალსრობა იმაღია, 
რომ ინტორმაციირ არლები ინაცება ურელღი მონაწილე რცვა 
მილიონობით კომპისტერღი. ამ ინტორმაციარ კი ირეთივე 
ისრიდისლი შალა აუვრ როგორც რცვა დანარყენრ. რაც 
სტრო დიდია ერ ურელი, მით სტრო რთსლია მირი განადგს-
რებირ ალბათობა. თს ყავთვლით იმარ, რომ არტრონომის-
ლი რირწრატით იზრდება ბლოკყეინირ ურელღი მონაწილე 
პირთა რაოდენობა, გარაგებია რამდენად სნიკალსრ ტე-
უნოლოგიართან გვაუვრ რაუმე. 

ბლოკყეინი (ინგლ. Blockchain)(თავდაპირველად 
ბლოკებირ ძაჩვი Block chain),  არირ მსდმივად მზარდი ყა-
ნაწერებირ რია, რაცელად „ბლოკები“, რომლებიც დაცსლია 
კრიპტოგრატისლად. თითოესლი ბლოკი, როგორც წერი, 
ღეიცავრ წეღ-მაყვენებელრ, როგორც წინა ბლოკთან დამაკა-
ვღირებელ ნიღანრ

1
, დროირ ნიღნსლრ და ტრანზაუციირ მონა-

                                                                    
1
 M. Iansiti, “The Truth About Blockchain“, Harvard Business 

Review, Harvard University, January 2017. წაკითცვირ თარიფი: 
2017-01-17. „The technology at the heart of bitcoin and other virtual 
currencies, blockchain is an open, distributed ledger that can record 

ცემებრ. ირ ირეა ღეუმნილი, რომ არრებითად მტკიცეა და მა-
რღი მონაცემებირ ღეცვლა თითუმირ ღესშლებელია. ბლოკყე-
ინი ღეიშლება გაცდერ „ფია, ტრანზაუციებირ წიგნაკი, რომე-
ლიც ცორციელდება ორ მცარერ ღორირ“.

2
 იგი დატსშნებს-

ლია P2P
3
 პრინციპზე. ერთცელ განცორციელებსლი ტრა-

ნზაუციირ ყანაწერირ ღეცვლა ღესშლებელია ქველა მომდე-
ვნო ტრანზაუციირ ბლოკირ ღეცვლირ გარეღე. 

 2008 წელრ ბლოკყეინ რირტემირ  ღეუმნა სკავღირდება 
ანონიმსრ პიროვნებარ ან პიროვნებათა ძგსტრ, რომელიც 
ცნობილია როგორც რატოღი ნაკამოტო, სკვე მომდევნო წე-
ლრ კი ბლოკყეინი გამოცცადდა კრიპტოვალსტა ბიტკოი-
ნირ მთავარ ღემადგენელ ნაწილად, რომელიც აფრიცცავრ 
და ბლოკებად გარდაუმნირ განცორციელებსლ ტრანზაუციე-
ბრ. ბლოკყეინირ გამოგონებამ ბიტკოინრ რაღსალება მირცა, 
გადაეჩრა ორმაგი ცარძვირ პრობლემა მერამე (რანდო) მცა-
რირ ყარევირ გარეღე. 

კრიპტოგრატისლად დაცსლი ბლოკებირ ძაჩვირ პირვე-
ლი ნამსღევარი აფწერილია 1991 წელრ რტისარტ წაბერირა 
და რკოტ რორნოტირ მიერ

4
. ირინი ღეეცადნენ, ღეეუმნათ ირე-

თი რირტემა, რომელიც რამდენიმე დოკსმენტრ ერთ ბლოკღი 
გააერთიანებდა

5
. 

თავდაპირველად რატოღი ნაკამოტორ მიერ გამოუვექნე-
ბსლ დოკსმენტღი რიტქვები „ბლოკი“ და „ძაჩვი“ ცალ-ცა-
ლკე იქო გამოქენებსლი. 2016 წელრ ერ ორი რიტქვა გააე-
რთიანერ და ოტიციალსრად სწოდერ „ბლოკყეინი“. 2014 
წლირ აგვირტოღი, ბიტკოინ-ბლოკყეინირ ზომამ მიაფწია 
20 გიგაბაიტრ. 2015 წლირ იანვრირთვირ მირი ზომა 30 გიგა-
ბაიტამდე გაიზარდა. 2016 წლიდან 2017 წლამდე კი 50 გი-
გაბაიტიდან გაიზარდა 100 გიგაბაიტამდე. 

                                                                                                                 
transactions between two parties efficiently and in a verifiable and 
permanent way.“  

2
 S. Raval, (2016). "What Is a Decentralized Applica-

tion?", Decentralized Applications: Harnessing Bitcoin's Blockchain 
Technology. O'Reilly Media, Inc., გვ. 1–2. 

3
 P2P პრინციპი თანამედროვე ინტორმაცისლ ტეუნოლოგიაღი დამკვი-

დრებსლი ტერმინია. Peer-to-peer, ან ღემოკლებით P2P ურელი, არირ 
ტიპირ კომპისტერსლი ურელირ გამოქენებით განაწილებსლი არუიტე-
უტსრა. ერ იმარ ნიღნავრ, რომ მარღი ღედირ ქველა კომპისტერი ან მო-
წქობილობა, რომელიც ურელირ მსღაობარ იზიარებრ. არეთ დრორ ქოვე-
ლი გამზიარებელი, ერთი და იგივე ურელღია ყართსლი თანაბარი მნი-
ღვნელობით, რწორედ ამიტომ არ არრებობრ პრივილეგირებსლი მონა-
წილება არეთ ურელღი, ღერაბამირად არც ცენტრალიზებსლი რირტემი-
რთვირ დამაცარიათებელი ადმინირტრატორი..  

4 S. Haber, W. S. Stornetta, (January 1991). "How to time-stamp a dig-
ital document". Journal of Cryptology 3 (2): 99–
111. https://link.springer.com 

5
 D. Bayer, S. Haber, W. S. Stornetta, (March 1992). "Improving the 

Efficiency and Reliability of Digital Time-Stamping". Sequences 2: 
329–334. https://link.springer.com 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=Harvard_Business_Review&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=Harvard_Business_Review&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=Harvard_University&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98_%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98_%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2_%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A2_%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98
https://books.google.com/books?id=fvywDAAAQBAJ
https://books.google.com/books?id=fvywDAAAQBAJ
https://books.google.com/books?id=fvywDAAAQBAJ
https://books.google.com/books?id=fvywDAAAQBAJ
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00196791
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00196791
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00196791
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4613-9323-8_24
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4613-9323-8_24
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4613-9323-8_24
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2014 წელრ ტერმინი „ბლოკყეინ 2.0“ მისთითებდა 
ბლოკყეინ მონაცემთა ბაზირ აცალ აპლიკაციებზე. ჟსრნა-
ლმა The Economist ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ ერ მეორე 
თაობა აფწერა როგორც „მომავალი პროგრამსლი ენა, 
რომელიც რაღსალებარ აშლევრ მომცმარებლებრ, ღეიმსღაონ 
სტრო დაცვეწილი, ჩკვიანი კონტრაუტები, ამგვარად კი ღე-
უმნან ინვოირები, რომლებიც გადაიცდება ავტომატსრად, 
როდერაც ღეკვეთა დანიღნსლებირ ადგილარ მივა“ ან „ღე-
უმნან მოწმობა, რომელიც მტლობელებრ ავტომატსრად გა-
სგზავნირ დივიდენდებრ , როდერაც მოგება გარკვესლ ზფვა-
რრ მიაფწევრ.“ ბლოკყეინ 2.0 ტეუნოლოგია გარცდა ტრანზა-
უციებირ რაზფვრებრ და ღერაშლებელი გაცადა „ფირებსლე-
ბირ გაცვლა ღსამავლირ გარეღე, რომლებიც მოუმედებდნენ 
როგორც მაკონტროლებლები ტსლირა და ინტორმაციირა“. 
ღემუმნელებირ რსრვილი იქო, ურელღი მორაცლეობირ იმ ნა-
წილირ ყართვა, რომელიც ამარ მანამდე ვერ აცერცებდა, 
ირევე, როგორც კონტიდენციალსრობირ დაცვირ გაზრდა და 
სზრსნველქოტა იმირა, რომ ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ 
ეკონომიკსრი ფირებსლება ანაზფასრდებოდა. ბლოკყეინირ 
მეორე თაობა ღერაშლებელრ ცდირ, რომ მომცმარებელმა 
ღეინაცორ „მსდმივი ციტრსლი ID და მონაცემები“, არევე, 
სზრსნველქორ ირ გზა, რომელიც როციალსრ სთანარწორო-
ბარ დააბალანრებრ, რიმდიდრირ გადანაწილებირ ბლოკყეი-
ნირესლი გზით.

6
 

2017 წლირ დარაწქირღი, წარვარდირ ბიზნერირ მიმომცი-
ლველმა განაცცადა, რომ ბლოკყეინი „არირ ტსნდამენტსრი 
ტეუნოლოგია და მაღარადამე აუვრ ღერაშლებლობა, რომ ღე-
უმნარ ტსნდამენტსრად აცალი  ეკონომიკსრი და როციალს-
რი რირტემა“. დაკვირვებებით სკვე დადარტსრებსლია, იმი-
რთვირ, რომ ბლოკყეინირ რირტემარ, როგორც ტსნდამენტსრ 
ინოვაციარ წუონდერ დიდი გავლენა, მარ დარჩირდება 
ათწლესლები ყვენ ეკონომიკსრ და როციალსრ ინტრა-
რტრსუტსრაღი ინტეგრაციირთვირ
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ერთი რამ ცცადია, რომ ბლოკყეინ ტეუნოლოგიაზე და-
ტსშნებსლი კრიპტოვალსტირ ბაზარი მირი წარმოღობიდან 
დფემდე შალიან ღეიცვალა. მირი გადამეტებსლი მოთცოვნი-
დან გამომდინარე, რომელიც ცვალებადი ბაზრირ გაყენარა 
და ცღირად „რაპნირ ბსღტირ“ რაღიღროებარაც უმნირ, რამაც 
განვითარებსლ უვექნებრ აიშსლა თავიანთი მოუალაუე-ი-
ნვერტორებირათვირ გატრთცილებები გაეგზავნა მორალო-
დნელ რირკებთან დაკავღირებით. ტაუტია, რომ უვექნებირ 
სმრავლერობა არ აფმოყნდა მზად გაეკონტროლებინა 
ბლოკყეინირ რირტემაღი არრებსლი რცვადარცვა რაცირ კრი-
პტოვალსტები და დაეწერებინა ამ ბაზრირ მოთამაღეები-
რთვირ გარკვესლი ტიპირ რეგსლაციები.  

 
II. ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რამართლებრივი რეგსლირე-

ბირ რაჩიროება 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ არრღი გარკვევირთანავე იბა-

დება კითცვა - როგორ ღეიშლება გაზრდილი რირკებიდან 
გამომდინარე მირი რეგსლაცია და რაერთოდ ღერაშლებე-
ლია კი ერ. 

ბლოკყეინ-ტეუნოლოგიებთან დაკავღირებსლი აცალი 
რეგსლაციებირა თს კანონებირ მიფება რაკმაოდ რთსლ 
პროცერთან არირ დაკავღირებსლი. მთავარი პრობლემა გა-
რაგებია: წარმოსდგენელია ერთი რაცელმწიტორ მიერ ირე-

                                                                    
6
  Project Bletchley Whitepaper, Microsoft, 2016-09-19, accessed 

2016-12-24. 
7
 Ovenden, James. Blockchain Top Trends In 2017.  

თი რამართლებრივი სრთიერთობირ რეგსლირება, რომე-
ლიც მირ ტარგლებრ რცილდება როგორც არრით, არევე, ტა-
უტობრივი მდგომარეობით. ნათელია, რომ აცალი ინტე-
რნეტ ტეუნოლოგიებირ გაყენამ რრსლიად ღეცვალა თანამე-
დროვე რამართლირ გაგება. ამიტომ ბლოკყეინირ რეგსლი-
რებაზე რასბარი მცოლოდ ნაწილობრივ ღეიშლება. 

ბლოკყეინ ტეუნოლოგიებირ რეგსლირებირ მთავარი მი-
ზეზი მაინც კრიპტოგრატისლი ვალსტებირ გაყენაა. ცნობი-
ლია, რომ თანამედროვე მროტლიორ კრიპტოვალსტებირ 
აბროლსტსრი სმრავლერობა რწორედ ბლოკყეინ ტეუნოლო-
გიებრ იქენებრ. ღერაბამირად, ბლოკყეინირ რამართლებრივი 
რეგსლირება მთლიანად ან ნაწილობრივ სკავღირდება ბი-
ტკოინირ, ეთირისმირ, და რცვა არრით მრგავრი თს ოდნავ გა-
ნრცვავებსლი კრიპტოვალსტებირ მიმართ რაცელმწიტორ 
მცრიდან დაწერებსლ ღეზფსდვებრა თს რეგსლაციებრ. 

ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ რამართლებრივი რეგსლი-
რებირ ანალიზი ცცადქოტრ, რომ უვექნები შირითადად მსღა-
ობენ რამდენიმე მიმართსლებირ რეგსლირებაზე: 

1. სნდა იუნარ თს არა აფიარებსლი ბლოკყეინ ტეუნო-
ლოგიირ გამოქენებით ღეუმნილი კვიპტოვალსტები (ბიტკო-
ინი, ეთირისმი, ლიბრა, ლაითკოინი და რცვა) კანონმდე-
ბლობით განრაზფვრსლ ვალსტად; 

2. იმ ღემთცვევაღი თს ირინი არ იუნებიან აფიარებსლი 
ვალსტად, რა რამართლებრივ ტორმად სნდა იუნან ირინი 
მიყნესლნი (ნივთი, უონება, რაუონელი, კომპისტერსლი 
პროგრამა და ა.ღ.) 

3. როგორ სნდა მოცდერ ცალკესლი კრიპტოგრატის-
ლი ვალსტებირ ემირიირ (მაინინგირ, ღეუმნირ და რცვ) რეგს-
ლირება და რაჩიროებირ ღემთცვევაღი მათი დაბეგვრა; 

4. სნდა იუნერ თს არა კრიპტოვალსტირ მეღვეობით 
დადებსლი გარიგებები (სშრავი უონებირ ნარქიდობა, ავტო-
მანუანებირ, რცვადარცვა რაცირ რაუონლირ და რცვა მოშრავი 
ნივთებირ და ა.ღ.) მიყნესლი ნამდვილად; 

5. ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რპეციტიკიდან გამომდი-
ნარე, კრიპტოვალსტირ მტლობელთა მაფალი ანონიმსრო-
ბა და მათ მიერ ბლოკყეინირ გამოქენებით დადებსლი გა-
რიგებებირ „რაეჩვოობირ“ მაფალი რირკი აიშსლებრ უვექნე-
ბრ გაატართოვონ „ტსლირ გათეთრებირ“ კანონმდებლობირ 
არეალი. 

გარდა ზემოაფნიღნსლირა, ბლოკყეინირ განვითარებამ 
რატსშველი დასდო რრსლიად აცალ, ვირტსალსრი ეკონო-
მიკირ წარმოღობარ მროტლიოღი. იუმნება მრავალი რერვირი, 
რომელიც მცოლოდ ვირტსალსრ კრიპტოვალსტებირ ქიდვა 
გაქიდვარა თს მათ რეალსრ ვალსტა ზეგანაფდებაზე მსღაო-
ბრ. გაყნდა რრსლიად აცალი ტერმინი ICO (Initial Coin 
Offering) – პირველადი მონეტებირ ღეთავაზება, რომელიც 
შალიან წგავრ რაკორპორაციო რამართალღი ცნობილ ინრტი-
ტსტრ - თავდაპირველ რაძარო ღეთავაზებარ - IPO (Initial 
Public Offering), მაგრამ მირგან განრცვავდება ორი მნი-
ღვნელოვანი კრიტერისმით: 

ა) ინვერტორი არ იუნება მომავალღი კომპანიირ აუციებირ 
მტლობელი; 

ბ) პროეუტი ასცილებლად სნდა სკავღირდებოდერ მცო-
ლოდ ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ გამოქენებარ.  

მისცედავად იმირა, რომ ე.წ. ICO ღედარებით აცალია და 
ე.წ. IPO ბევრირთვირ სტრო სრატრთცოდ გამოიქსრება, 
ეურპერტები გამოქოტენ ICO-რ რამდენიმე სპირატერობარ: 

1. კონტროლირ ღენარყსნება: თუვენ, როგორც კომპანი-
ირ მტლობელი, არ აშლევთ კომპანიირ ნაწილრ ინვერტორრ - 
თუვენ მარზე სბრალოდ რამომავლოდ ფირებსლ კრიპტო 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Economist&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AD%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://github.com/Azure/azure-blockchain-projects/blob/master/bletchley/bletchley-whitepaper.md
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/blockchain-top-trends-in-2017
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სტატია 

მონეტებრ წქიდით.  ერ კი მნიღვნელოვანია იმიტომ, რომ 
თუვენ მიიფებთ ტსლრ და, ამართან ერთად, კვლავ გააკო-
ნტროლებთ რაკსთარ კომპანიარ. 

2. გლობალიზაცია: მაღინ, როცა ზოგი კომპანია კარდა-
კარ დადირ ინვერტორირ რაპოვნელად, თუვენ ღეგიშლიათ 
მოკლე დროღი მოიზიდოთ ტსლი ცალცირგან მთელი მრო-
ტლიოდან. 

3. არანაირი რეგსლაცია: ერ კი ნიღნავრ არანაირ ბის-
როკრატიარ, რირ მოგვარებარაც თვეები რჩირდება. ტეუნო-
ლოგისრი რტარტაპ კომპანიებირთვირ რარიცოცცლო მნი-
ღვნელობა აუვრ ბაზარზე პირველობარ
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რწორედ ბლოკყეინ ტეუნოლოგიებირ რეგსლაციებირ 
არარრებობა წარმოადგენრ მთავარ გამოწვევარ. სნდა ვაფი-
აროთ, რომ მისცედავად დიდი მომციბვლელობირა (გარი-
გებებღი მერამე, ღსამავალი რსბიეუტირ (ბანკები, რცვადარცვა 
რაღსამავლო კომპანიები და ა.ღ.) არ არრებობამ), ამ ტეუნო-
ლოგიამ ბიშგი მირცა არალეგალსრ ბიზნერირ განვითარებარ 
(ტსლირ გათეთრებირ მაფალი რირკი, არალეგალსრი ბი-
ზნერირ გარიგებათა გადატანა ონლაინ რივრცეღი ბლოკყეინ 
ტეუნოლოგიებირ გამოქენებით). 

ქოველივე ერ ნათლად მოწმობრ ბლოკყეინ ტეუნოლო-
გიებირ რეგსლირებირ ასცილებლობაზე. 

 
III. ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რაკანონმდებლო რეგსლი-

რება (ღედარებით-რამართლებრივი ანალიზი) 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რაკანონმდებლო რეგსლირე-

ბირ ანალიზი მოწმობრ, რომ ამ ეტაპირთვირ რაცელმწიტოთა-
თვირ ძერ კიდევ ბსნდოვანია ამ ტეუნოლოგიირ რეალსრი 
არრი და რეგსლირება შირითადად არა თავად ტეუნოლოგი-
არ, არამედ ამ ტეუნოლოგიაზე დატსშნებსლ კრიპტოგრატი-
სლ ვალსტებრ ღეეცება. კრიპტოვალსტირ კონტროლი შირი-
თადად ღეეცება რეგსლაციებირ დაწერებარ „ტსლირ გათე-
თრებართან“, რათამაღო ბიზნერთან და რაგადარაცადო დაბე-
გვრართან მიმართებაღი. 

ა) ევროკავღირი. ევროკავღირირ არც ერთ ორგანორ 
დფემდე არ მისფია რპეციალსრი ნორმები ბლოკყეინ ტე-
უნოლოგიებთან მიმართებაღი. 2016 წელრ ევროკომირია ღე-
მოიტარგლა რეკომენდაციირ გაცემით წევრი უვექნებირა-
დმი, რომ გაეტრთცილებინათ მოუალაუეები კრიპტოვალს-
ტებირ მაფალი რირკირ ღერაცებ და დამატებითი რეგსლაციე-
ბი დაეწერებინათ კრიპტოვალსტით მოვაჩრე ონლაინ ბი-
რჟებირა და იმ კომპანიებირათვირ, რომლებიც მომცმარე-
ბლებრ კრიპტოვალსტირ ელეუტრონსლი რატსლირ რერვირე-
ბრ რთავაზობდა. 

ბ) ავრტრალია. უვექანაღი ციტრსლი ვალსტა არ განიცი-
ლება როგორც ტინანრსრი პროდსუტი და ღერაბამირად კრი-
პტოვალსტებირ რაუმიანობა არ ეუვემდებარება რავალდებს-
ლო ლიცენზირებარ (გარდა ე.წ. „ტიატსრ ტსლთან“

9
 ან რცვა 

ტინანრსრ პოდსუტებთან  დაკავღირებსლი რაუმიანობა. 
ავრტრალიაღი მოუმედებრ “ავრტრალიირ ციტრსლი ვალსტირ 
ინდსრტრიირ მოთამაღეთა უცევირ ღერაცებ კოდეური“ 
(Australian Digital Currency Industry Code of Conduct). 
დოკსმენტი აწერებრ კრიპტოვალსტით მოთამაღეებირ უცევირ 
ერთიან რტანდარტრ, მაგრამ მოუმედებრ მცოლოდ აროცია-

                                                                    
8
 იც. https://www.cryptoz.ge/single-post/2018/07/10/%E1%83%A0 

%E1%83%90-
%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1 -ICO (ბოლო 
ნაცვირ თარიფი 10.08.2019).  

9
 „ტიატსრი ტსლი“ არირ რაცელმწიტორ მიერ გამოღვებსლი და გარანტი-

რებსლი ვალსტა 

ციირ წევრებირათვირ. 2017 წლიდან კი ციტრსლი აუტივებით 
მოვაჩრე პროვაიდერები ეუვემდებარებიან რპეციალსრ რა-
ცელმწიტო რეერტრღი - ავრტრალიირ ტრანზაუციებირ რაა-
ნგარიღო-ანალიტიკსრ ცენტრღი (AUSTRAC) რეგირტრა-
ციარ. 

გ) დიდი ბრიტანეთი. 2014 წელრ ბრიტანეთირ ტინანრსრი 
რეგსლირებირა და კონტროლირ რააგენტომ (Financial 
Conduct Authority) დაადგინა, რომ კრიპტოვალსტა ბი-
ტკოინი არ წარმოადგენრ არც ვალსტარ და არც ტსლრ და არ 
ეუვემდებარება რეგსლაციებრ. 2017 წლირ რეუტემბერღი კი 
რააგენტომ განაცცადა, რომ ქსრადფებით რწავლობრ ე.წ. 
ICO ინრტიტსტრ და დარწმსნებსლნი არიან, რომ ტოკენებირ 
სმრავლერობა, რომელთა დატინანრება ICO-რ მეღვეობით 
ინვერტიციებირ მოზიდვით ცდება, სნდა დაეუვემდებარორ 
რაცელმწიტო ნორმატისლი ბაზით დაწერებსლ რეგსლაციე-
ბრ.  

დ) ვიეტნამი. ვიეტნამირ პრემიერ-მინირტრმა 2018 წელრ 
დაამტკიცა გეგმა, რომლირ მიცედვითაც ბიტკოინი ოტიცია-
ლსრად ცნო გადაცდირ ტორმად. არევე ღერაბამირ რამრაცს-
რებრ დაევალათ  კრიპტოვალსტებთან დაკავღირებსლი რა-
გადარაცადო დაბეგვრირ რეჟიმირ დამსღავება, რაც 2019 
წლიდან განცორციელდა კიდეც.  

ე) წონგ-კონგი. 2013 წლირ ნოემბერღი წონგ-კონგირ 
ტსლირ მიმოუცევირ რამრაცსრმა (Hong Kong Monetary 
Authority) განაცცადა რომ ბიტკოინი წარმოადგენრ ვირტს-
ალსრ რაუონელრ და ღერაბამირად არ ეუვემდებარება რეგს-
ლაციებრ. 2017 წელრ წონგ-კონგირ ტარიანი უაფალდებირა 
და ტისყერრებირ კომირიამ (SFC) ოტიციალსრად გამოაუვე-
ქნა, რომ ICO-რ მეღვეობით განცორციელებსლი ტოკენირ 
განვითარებირთვირ ინვერტიციებირ მოზიდვა, სნდა დაეუვე-
მდებარორ ტარიანი უაფალდებირ ღერაცებ კანონმდებლობირ 
რეგსლაციებრ. 

ვ) კანადა. 2014 წელრ კანადირ გენერალ-გსბერნატორმა 
მოიწონა კანონპროეუტი, რომლირ მიცედვითაც კრიპტოვა-
ლსტირ ბირჟები ეუვემდებარებიან რავალდებსლო რეგი-
რტრაციარ კანადირ ტინანრსრი ოპერაციებირ ანალიზირა და 
ანგარიღგებირ ცენტრღი (Financial Transactions and 
Reports Analysis Centre of Canada). მათ ევალებათ რრს-
ლად დაიცვან „ტსლირ გათეთრებირ“ წინააფმდეგ მოუმედი 
კანონმდებლობირ მოთცოვნები. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი 
მათ აკრშალსლი აუვთ კომერცისლ ბანკებღი რაბანკო ანგა-
რიღებირ გაცრნა. რცვა მიმართსლებით რეგსლაციები ამ ეტა-
პირთვირ კანადაღი არ არრებობრ. 

ზ) მეურიკა.  მეურიკირ ცენტრალსრი ბანკი ბიტკოინრ და 
რცვა კრიპტოვალსტებრ არ მიიყნევრ ვალსტად. ღერაბამი-
რად, მარ მიაკსთვნებრ რაუონლირ კატეგორიარ, რირ ღერაცე-
ბაც თავირ რაძარო ლეუციაზე განაცცადა მეურიკირ ცენტრა-
ლსრი ბანკირ ცელმშფვანელმა აგსრტინ კარრენრმა. 

თ) რინგაპსრი. 2017 წლირ ივლირღი რინგაპსრირ რავა-
ლსტო რააგენტომ (MAS) განაცცადა, რომ ICO-რ მეღვეო-
ბით ტოკენებირ განაწილება დაეუვემდებარება რინგაპსრირ 
ტარიანი უაფალდებირ და ტისყერრებირ კანონმდებლობარ. 
ამართან, რეგსლატორი ერთმანეთირაგან განარცვავებრ ცი-
ტრსლ ტოკენებრ (რომლებრაც ირ განმარტავრ, როგორც 
კრიპტოგრატისლად დაცსლ რაღსალებარ გარკვესლი რაცირ 
მოგებირ ან ტინანრსრი მომრაცსრებირ მირაფებად) და ვი-
რტსალსრ ვალსტარ, რომელრაც რეგსლატორი მიიყნევრ 
ტოკენირ ნაირრაცეობად, რომელიც გამოიქენება როგორც  
„გაცვლირ რაღსალება, ანგარიღირ ერთესლი ან ფირებსლე-
ბირ რაცავი“.  ამართან, ციტრსლი ტოკენები არ იზფსდება 
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ვირტსალსრი ვალსტირ ტსნუციონირებით. ირინი ღეიშლება 
წარმოადგენდნენ ტარიან უაფალდებრ, რომელიც სზრსნვე-
ლქოტილია ემიტენტირ აუტივებით ან უონებით. ზემოაფნი-
ღნსლიდან გამომდინარე, თს რინგაპსრირ კანონმდებლო-
ბით ტარიანი ტოკენები ატარებენ ტარიანი უაფალდებირ ღი-
ნაარრრ, მაღინ ემიტენტები ეუვემდებარებიან  რინგაპსრირ 
რავალსტო რააგენტორ (MAS) მიერ რავალდებსლო ლიცე-
ნზირებარ. 

ი) ღვეიცარია. 2017 წლირ ივლირღი ღვეიცარიირ ტედერა-
ლსრმა რაბჩომ განაცცადა, რომ იწქებრ  ბლოკყეინ ტეუნო-
ლოგიებზე დატსშნებსლი კრიპტოგრატისლი ვალსტირ რა-
მართლებრივ რეგსლირებაზე მსღაობარ. ცოლო 2018 წლი-
დან ღვეიცარიირ კონტედერაციაღი ღემავალ კიარრორ მსნი-
ციპალიტეტღი ოტიციალსრად დასღვერ ბიტკოინებირ მეღვე-
ობით გადარაცადებირ გადაცდა. 

კ) რამცრეთი კორეა. 2017 წლირ ივლირღი რამცრეთ კო-
რეაღი დაიწქო კრიპტოვალსტებირ რეგსლირებირ ღერაცებ 
რაკანონმდებლო პაკეტირ მომზადება. რეგსლირება ღეეცება 
რამ შირითად მიმართსლებარ -  ტინანრსრი ტრანზაუციებირ  
ღერაცებ არრებსლ კანონმდებლობაღი კრიპტოვალსტებირ 
გათვალირწინებარ, „ტსლირ გათეთრებირა“ და რაგადარაცა-
დო დაბეგვრირ რაკითცებირ მოდერნიზაციარ. 

ვტიურობ, რომ ამ ათი უვექნირ კანონმდებლობირ მოკლე 
ანალიზი ნათელ რსრათრ იშლევა დფეირ მდგომარეობით 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიებზე დატსშნებსლი კრიპტოვალსტე-
ბირ რეგსლირებირ ტენდენციებზე. 

რავარასდოა, რომ მომავალღი რეგსლირება ღეეცება 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ გამომქენებელ რცვა რეგმენტე-
ბრაც. 

 
IV. ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ რეგსლირებირ პრო-

ბლემები და პერრპეუტივები რაუართველოღი 
რაუართველოღი, მცირე გამონაკლირებირ გარდა, ბლო-

კყეინ ტეუნოლოგიებზე დატსშნებსლი პროდსუტებირ მარე-
გსლირებელი კანონმდებლობა არ არრებობრ. 

2019 წლირ 28 ივნირრ რაუართველორ ტინანრთა რამინი-
რტრომ გამოაუვექნა N201 რაძარო გადაწქვეტილება „კრი-
პტოაუტივირ და მირ მორაპოვებლად გამოთვლითი რიყუარირ 
(რიმშლავრირ) მიწოდებირ ოპერაციებირ გადარაცადებით 
დაბეგვრირ თაობაზე“, რომლირ პირველი მსცლირ მე-2 პს-
ნუტირ მიცედვით, „კრიპტოაუტივი არირ ციტრსლი აუტივი, 
რომლირ ღენაცვა და გაცვლა ცორციელდება ელეუტრონს-
ლად, ერთრანგიანი (დეცენტრალიზებსლი, Peer-to-peer) 
ურელით, არ რაჩიროებრ რანდო ღსამავალრ, და ტსნუციონი-
რებრ კომპისტერებირ ურელღი მომსღავე განაწილებსლი რე-
ერტრირ ტეუნოლოგიირ (Distributed ledger technology) 
პროგრამსლი სზრსნველქოტირ რაღსალებით, რომელიც 
იქენებრ კრიპტოგრატისლ მეთოდებრ. კრიპტოაუტივი წა-
რმოადგენრ ფირებსლებირ ციტრსლ გამოცატსლებარ, მირი 
გამოღვება და გაცვლა ცორციელდება დეცენტრალიზებსლი 
კონრენრსრირ მეუანიზმით, ცენტრალსრი რანდო ემიტენტი და 
ზედამცედველი/მაკონტროლებელი ორგანორ გარეღე, ცო-
ლო მარზე რაკსთრებირ სტლება დარტსრდება კრიპტოგრა-
ტისლი მეთოდებით. 

რაძარო განმარტებაღი, მითითებსლია, რომ „კრიპტოა-
უტივირ თითოესლ ერთესლრ გააყნია რაბაზრო ფირებსლე-
ბა, იგი ღეიშლება იუნერ ემირირებსლი, წქავდერ მერაკსთრე, 
გადაეცერ რაკსთრებირ სტლება რცვარ და დაიქორ ნაწილე-
ბად, ღერაშლებელია მირი ღერქიდვა და გაქიდვა. ამავე 
დრორ, კრიპტოაუტივი არ არირ გადაცდირ კანონიერი რაღსა-

ლება და არც ელეუტრონსლი ტსლი რაუართველორ კანო-
ნმდებლობირ ღერაბამირად. 

კრიპტოაუტივირ მოპოვება გსლირცმობრ კრიპტოაუტივირ 
პლატტორმირ ტსნუციონირებირ სზრსნველრაქოტად აცალი 
რტრსუტსრებირ (ბლოკებირ) ღეუმნირ რაუმიანობარ, რომლირ 
ღედეგადაც ამ რაუმიანობირ განმაცორციელებელი პირი (მა-
ინერი) ძილდოვდება კრიპტოაუტივით. აფნიღნსლი ცორცი-
ელდება ორი შირითადი პრინციპით: მაინერი თავირ ბლო-
კღი თვითონ უმნირ აცალ კრიპტოაუტივრ (კონკრეტსლი 
ალგორითმირ ღერაბამირად) და ამ ბლოკრ ადარტსრებენ 
რცვა მაინერები ან/და მაინერი იფებრ ძილდორ ტრანზაუციე-
ბირ განმაცორციელებლებირათვირ. არეთი ძილდორ ოდენო-
ბა ღეიშლება იქორ წინარწარ განრაზფვრსლი, გამოიანგარი-
ღებოდერ ალგორითმით ან განირაზფვრებოდერ თავირსტა-
ლი ბაზრით. კრიპტოაუტივირ მოპოვებირ რაუმიანობა რაჩი-
როებრ რპეციტიკსრ დანადგარებრა ან/და პროგრამსლ 
სზრსნველქოტარ, არევე, ინტერნეტთან წვდომარ. ამ რაუმია-
ნობირ რწრატი და ეტეუტსრი განცორციელება, რცვა ტაუტო-
რებთან ერთად, დამოკიდებსლია ღერაბამირ გამოთვლით 
რიყუარეზე. გამოთვლითი რიყუარე (რიმშლავრე) კი არირ იმ 
რიმშლავრირ რაზომი ერთესლი, რომლირ მეღვეობითაც კო-
მპისტერი არრსლებრ ოპერაციარ
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სნდა აფინიღნორ, რომ რაუართველოღი ციტრსლი ტს-
ლირ დანერგვირ ოპტიმირტსრ პროგნოზებრ ამცირებრ უვექა-
ნაღი არრებსლი პრობლემები. ეურპერტები გამოქოტენ ღე-
მდეგ კრიტერისმებრ:  

 რაუართველორ გააყნია ნაკლებად განვითარებადი 
ციტრსლი ეკონომიკა და განვითარებადი ელეუტრონსლი 
ბაზარი; 

 უართველი ინტერნეტ-მომცმარებლებირ დიდი ნაწი-
ლი რაღსალოზე დაბალი ღემორავლირ მუონეა, ღერაბამირად 
ონლაინ ვაჩრობირ ტემპი უვექანაღი დაბალია; 

 უვექანაღი დაგვიანებსლმა ინტერნეტიზაციირა და 
კომპისტერიზაციირ პროცერმა არრებითი გავლენა იუონია 
ციტრსლი ბაზრირ განვითარებირ დონეზე, ტაუტობრივად 
უვექანა კარგავრ  ციტრსლი ბაზრირ ღემორავლებრ; 

 ღთამბეჩდავია აფინიღნორ ბოლო 2 წელიწადღი, 
აფმარრსლებელი ცელირსტლებირ გააუტისრებსლი  პროცე-
რები და პროგრამები, რაც  მიმართსლია რატელეკომსნიკა-
ციო ინტრარტრსუტსრირ მოდერნიზებირ (დარრსლდება  
რტარტაპებირ  ცელღეწქობირ მეუანიზმებირ ტორმირება და 
ციტრსლი გარემორ რამართლებრივი რეგსლირებირ რსრვი-
ლი; 

 დარარრსლრ, სნდა აფინიღნორ, რომ ციტრსლ ტსლირ 
დანერგვაზე რასბრირ დაწქებამდე მნიღვნელოვანი რაკითცია 
რაზოგადოებირ ინტერნეტ-წიგნიერებირ ზრდა, ინტორმირე-
ბირ ამაფლებირა და გამავრცელებელი ფონირშიებებირ რაჩი-
როება;  

 ამართან, გარათვალირწინებელია, რომ უვექანაღი რა-
კმაოდ დიდი რაოდენობაა იმ ორგანიზაციებირა, რომლებიც 
არ იქენებრ პლარტიკსრი ბარათებით ანგარიღრწორებირ რე-
რვირრ და ბიზნერ რაუმიანობარ მცოლოდ ნაფდი ანგარიღრწო-
რებით აცდენრ. არეთი მოვლენებირ ტონზე, ციტრსლი ტსლრ 
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 იც. 2019 წლირ 28 ივნირრ რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრორ  N201 
რაძარო გადაწქვეტილება „კრიპტოაუტივირ და მირ მორაპოვებლად გა-
მოთვლითი რიყუარირ (რიმშლავრირ) მიწოდებირ ოპერაციებირ გადარა-
ცადებით დაბეგვრირ თაობაზე“. www.matsne.gov.ge   

http://www.matsne.gov.ge/


ბლოკყეინ ტეუნოლოგიები 
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სტატია 

დანერგვირ ტემპი არრებსლი რტრატეგიებირა და დაგეგმვირ 
ტონზე, ძერ კიდევ რთსლად განრარაზფვრია.

11
 

კრიპტოვალსტირ პოპსლარობირ ზრდირ იგნორირება 
ღესშლებელია, ცოლო ვინც ძერ არ იქენებრ, აფიუმება, რომ 
ირინი თანამედროვე ბიზნერ მარათონრ ყამორყებიან. 

დარარრსლრ, სნდა აფინიღნორ რომ ციტრსლი უვექნირ
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 https://commersant.ge/ge/post/mizezebi-romlebic-saqartveloshi-
bitkoinis-gavrcelebas-aferxebs (ბოლო ნაცვირ თარიფი 17.08.2019). 

 ღეუმნა რაჩიროებრ ინრტრსმენტებრ, რტრატეგიარ, ინტორმა-
ციარ, მეცნიერ-მკლევარებრა და მეცნიერსლ-ტეუნიკსრ 
პროგრერრ. აფნიღნსლი რერსრრით უვექანა ღეშლებრ გლო-
ბალსრ რივრცეღი ძეროვანი ადგილირ დამკვიდრებარ. 

https://commersant.ge/ge/post/mizezebi-romlebic-saqartveloshi-bitkoinis-gavrcelebas-aferxebs
https://commersant.ge/ge/post/mizezebi-romlebic-saqartveloshi-bitkoinis-gavrcelebas-aferxebs

