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განაცხადი 

 

„როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ 

ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა 

ავტორებისადმი აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან/და 

დასაცავად წარგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან 

ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.“ 
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II 
 

აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი იკვლევს შიდა კონფლიქტების გავლენას საერთაშორისო 

კონფლიქტებზე: საქართველოს შემთხვევაში 2008 წლის ომისა და უკრაინის 

შემთხვევაში ყირიმის კონფლიქტების გაანალიზებით. ნაშრომის ძირითადი 

საკვლევი თემაა რამ გამოიწვია ამ კონფლიქტების საერთაშორისო კონფლიქტებად 

აღიარება. კვლევის მიზანს წარმოადგენს თუ რა უწყობს ხელს გაჭიანურებული 

კონფლიქტის ესკალაციასა და აქტიურ სამხედრო დაპირისპირებაში გადაზრდას.  

ნაშრომი მეთოდოლოგიურად ძირითადად თვისებრივია და იყენებს 

მეთოდოლოგიის სხვადასხვა მეთოდებს, მაგალითად: სამაგიდო კვლევა. ამასთან, 

გამოყენებულია შედარებითი შემთხვევის ანალიზი (Comparative Case Study Analysis), 

თავად ქეისები: ყირიმის კონფლიქტი და აგვისტოს 5 დღიანი ომი, ასევე 

ნახევრადსტრუქტურირებული ინტერვიუები ექსპერტებთან, რაც საკითხის 

სხვადასხვა პროფილით დანახვას შეუწყობს ხელს. საკითხის შესასწავლად 

გამოყენებულია სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევები და სტატიები, სხვადასხვა  

თეორიები, რომელიც ამ საკითხის გარშემო არის დაწერილი სხვადასხვა კვლევითი 

ჯგუფებისა და ავტორების მიერ. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 2008 წლის 5 დღიანი ომი და ყირიმის 

კონფლიქტი იყო რუსეთის პასუხი საქართველოსა და უკრაინის მიერ არჩეულ 

პროდასავლურ კურსზე. ამასთან, რუსეთმა ორი სამხედრო ინტერვენციით დაანახა 

დასავლეთს, რომ იგი არ შეეგუება რეგიონში გავლენის სფეროს დაკარგვას. რუსეთის 

დოქტრინიდან გამომდინარე, მისთვის მნიშვნელოვანია იმ ტერიტორიების 

კონტროლი, რაც მას  დასავლეთის დაბალანსებაში დაეხმარება. 

საკვანძო ტერმინები: შიდა კონფლიქტი, საერთაშორისო კონფლიქტი, 2008 

წლის აგვისტო, ყირიმი, რუსეთი. 
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Abstract 

The main task for this thesis is studying the impact of internal conflict on international 

conflict, cases: Russian-Georgian war in August 2008 and the Crimean war. The aim of the 

research is to study why these cases are recognized as international conflicts. The main goal 

of the research is what escalates in protracted conflicts to the aggressive military 

confrontation.  

Methodologically the study is qualitative and is based on extensive use of case study 

approach. In order to increase the validity of the research and possibility to generalise the 

research findings various methods of qualitative methodology like interview, survey or 

historic memory interpretation will be utilised. Due to the  importance of the fact that the 

thesis is quite vast, I will be a pluralist in the matter of research strategy. The thesis will be a 

type of desk research. I will apply content analysis in comparative Case Study Analysis of 

Russian-Georgian war in August 2008 and Crimean war along with interviews to understand 

how these conflicts are defined by experts, what are their attitudes, interests and opinions 

about ongoing contentious situation.   

According result of the survey Russian-Georgian war in August 2008 and the Crimean war, 

both cases were Russia's answer to the pro-Western course chosen by Georgia and Ukraine. 

In addition, using military interventions in two countries that have pro-wester policy, Russia 

has shown to the West that Russia is not going to loose his influence in the region. Due to 

the Russian doctrine, it is important for him to control the territories that will help him to 

balance the West. 

Key Words: Internal conflict/crisis, International conflict/crisis, 2008 August war, Crimea, 

Russia 

 

 

 

 


