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საუბრები წმინდა საყდრის დიპლომატიაზე 

 

მივიღე რა სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის მოწვევა, 

მსურს, მადლობა გადავუხადო რექტორს, პროფ. ვაჟა ვარდიძეს და 

ბატონ ირაკლი ჯავახიშვილს თავაზიანი მოწვევისათვის, რათა 

გესაუბროთ წმინდა საყდრის დიპლომატიისა და მისი საერთა-

შორისო ურთიერთობების შესახებ. მადლობას გიხდით თქვენ, 

პატივცემულო პროფესორები და თავდადებულო სტუდენტებო, ვინც 

დღეს აქ იმყოფებით. 

 

მე წარმოგიდგენთ მოხსენებას, რომელიც სამ ნაწილად იყოფა: 

პირველი, იმის გათვალისწინებით, რომ რომის კათოლიკე ეკლესია 

ერთადერთი რელიგიაა მსოფლიოში, რომელსაც სახელმწიფოებთან 

ოფიციალური დიპლომატიური ურთიერთობები აქვს, მჯერა, რომ 

სასარგებლო იქნება ზოგიერთი იმ წინარე ფაქტორის წარმოჩენა, 

რომლებმაც ხელი შეუწყო ამგვარ სინამდვილეს. ჩემი მოხსენება 

შეეხება წმინდა საყდრის თანამედროვე დიპლომატიის ზოგიერთ 

სახელმძღვანელო პრინციპსა და ასპექტს. და ბოლოს, ვფიქრობ, 

სასარგებლო იქნება წმინდა საყდრის საერთაშორისო ურთიერ-

თობების შესახებ თქვენ მიერ დასმული შეკითხვების მოსმენა. 

 

1. წმინდა საყდრის დიპლომატია, როგორც პაპი ფრანცისკე 

აცხადებდა კურიისადმი თავის 2017 წლის მიმართვაში, არის „გულ-

წრფელი და მუდმივი ძიება იმისა, რომ წმინდა საყდარი გახდეს 

ერებს შორის ხიდების, მშვიდობისა და დიალოგის მშენებელი. და 

რაკი კაცობრიობის სამსახურში მყოფი დიპლომატიაა, გაწვდილი 

ხელითა და ღია კარით, იგი ისწრაფვის, მოისმინოს, გაიგოს, 

დაეხმაროს, უბიძგოს და სწრაფად და მოკრძალებულად ჩაერიოს 

ნებისმიერ ვითარებაში, რათა შეამციროს მანძილები და ხელი 

შეუწყოს ნდობას“.1 

 

                                                           
1 მიმართვა რომის კურიას, 21/XII/2017. 
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პაპი ბენედიქტე XVI აცხადებდა, რომ „როგორც შესაძლებლის 

ხელოვნება, დიპლომატია ეფუძნება მტკიცე რწმენას, რომ მშვიდობა 

შეიძლება უკეთ იქნას მიღწეული დიალოგითა და ყურადღებიანი 

მოსმენით, ვიდრე ურთიერთბრალდებებით, უსარგებლო კრიტი-

კითა და ძალის ჩვენებით“.2 

 

2010 წელს, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში არსებულ რთულ 

ვითარებაში წმინდა საყდრის წვლილის შესახებ ჰკითხეს, პაპმა 

ბენედიქტე XVI განაცხადა: „მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ წვლილი შეგვაქვს, 

უპირველეს ყოვლისა, რელიგიური გზით. ჩვენ შეგვიძლია, აგრეთვე, 

დავეხმაროთ პოლიტიკური და სტრატეგიული რჩევებით, მაგრამ 

წმინდა საყდრის არსებითი სამუშაო ყოველთვის რელიგიურია, ის 

გულს ეხება. ყველა შემთხვევაში, რომლებშიც ჩვენ აღმოვჩენილ-

ვართ, მუდამ არსებობს საფრთხე, რომ მოთმინება დავკარგოთ, რომ 

ვთქვათ „ახლა კი საკმარისია“, და აღარ მოვისურვოთ მშვიდობის 

ძიება. (...) ჩვენ უნდა მივბაძოთ ღმერთს მის მო-თმინებაში. ძალა-

დობის ყველანაირი შემთხვევის შემდეგაც, არ უნდა დავკარგოთ 

მოთმინება, გაბედულება და თავიდან დაწყების დიდსულოვნება. 

ხელი უნდა შევუწყოთ გულის იმგვარ მდგომარეობას, რომელიც 

ხელახლა დაწყების საშუალებას იძლევა. მტკიცედ უნდა გვწამდეს, 

რომ შეგვიძლია წინ წავიდეთ, მშვიდობას მივაღწიოთ, და რომ ძალა-

დობა გამოსავალი არაა. მხოლოდ მოთმინებას შეუძლია მიაღწიოს 

სიკეთეს. ვფიქრობ, ასეთი პირობების შექმნაა ის ძირითადი სამუშაო, 

რომლის შესრულებაც შეუძლიათ ვატიკანს თავისი ორგანოები-

თურთ და პაპს“.3 

 

პაპი დიდი საერთაშორისო პრესტიჟის მქონე ფიგურაა. (საკმარისია, 

დავფიქრდეთ, რომ 2013 წლის პაპის კონკლავზე 6000 აკრედიტე-

ბული ჟურნალისტი იმყოფებოდა. როდესაც პაპი სამწყსო ვიზიტით 

ქვეყანაში ჩადის, მას ძალიან ხშირად ხვდება აეროპორტში სახელმ-

                                                           
2 მიმართვა კორეის ხელისუფალთ და იქ აკრედიტებულ დიპლომატიურ 
კორპუსს, სეული,  
14/VIII/2014. 
3 ჟურნალისტებთან საუბარი კვიპროსში ფრენის დროს, 06/VI/2010. 



4 

წიფოს მეთაური) მას აქვს მარწმუნებელი ავტორიტეტი და გავლენა, 

რომელიც მისი დანიშნულებიდან და კათოლიკე ეკლესიის მორა-

ლური წონიდან გამომდინარეობს, მსოფლიოში მისი გავლენის 

წყალობით თავისი დაწესებულებებითა და თავისი სოციალური და 

რელიგიური საქმეებით („საერთაშორისო კარიტასი“ ორჯერ უფრო 

დიდია, ვიდრე „წითელი ჯვარი“, „წითელი ნახევარმთვარე“ და 

„დავითის ვარსკვლავი“ ერთად აღებული). 

 

გარდა ამისა, როგორც მეთაური ისეთი „მსოფლიო ინსტიტუტისა“, 

როგორიცაა კათოლიკე ეკლესია, მტკიცედ ცენტრალიზებული ხელი-

სუფლებით, წმიდა მამა ინფორმაციას იღებს მსოფლიოს ყველა 

კუთხიდან, არა მარტო რელიგიურ საკითხებზე, არამედ კულტურულ, 

სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზეც. სწორედ ამიტომ შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ პაპი ძალზე კარგად ინფორმირებული პიროვნებაა და 

რომ წმინდა საყდრის დიპლომატიური საქმიანობა, შესაძლოა, ერთ-

ერთი ყველაზე ეფექტურია მსოფლიოში. 

 

წმინდა საყდრის კონკრეტული საერთაშორისო საქმიანობების და-

წვრილებით განხილვის გარეშეც, კარგადაა ცნობილი მისი გავლენა 

საერთაშორისო სცენაზე. წმინდა საყდარს არ გააჩნია პოლიტიკურ-

ეკონომიკური და სამხედრო ბუნების რესურსები (ამბობენ, რომ 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საზავო შეთანხმებებიდან წმინდა 

საყდრის გამორიცხვის საბაბით სტალინმა იკითხა, „რამდენი 

დივიზია ჰყავს ვატიკანს?“). წმინდა საყდრის როლი საერთაშორისო 

დიპლომატიაში აღიარებულია ისტორიული და სიმბოლური პრივი-

ლეგიებით, როგორიცაა სამოციქულო ნუნციოს აღიარება კონკრე-

ტულ ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის დუაი-

ენად. წმინდა საყდარი სთავაზობს დიპლომატიას, რომელიც არის 

“super partes” (მიუკერძოებელი). 

 

წმინდა საყდრის დიპლომატიის ზოგიერთ უახლეს მიღწევათაგან შე-

გვიძლია დავასახელოთ: მისი, როგორც შუამავლის, როლი არგენ-

ტინასა და ჩილეს შორის ბიგლის სრუტეზე დავაში; პაპ იოანე პავლე 

II როლი ბერლინის კედლის დაცემასა და მის შემდგომ მოვლენებში 
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(რომლებმაც ბიძგი მისცეს საქართველოს დამოუკი-დებლობას); მისი 

აქტიური მონაწილეობა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პრო-

ცესში (მიუხედავად მისი განგრძობადი დარღვევისა); ბალკანეთში; 

ერაყში სამხედრო ჩარევის თავიდან ასაცილებლად; რელიგიებს 

შორის ძმური დიალოგის ხელშეწყობისთვის (აღსანიშნავია ახლა-

ხანს აბუ დაბიში ძმობის შესახებ დოკუმენტზე ხელმოწერა); ჰუმანი-

ტარული დახმარება და სოლიდარობა ლტოლვილებთან და ღარი-

ბებთან (პაპ ფრანცისკეს ვიზიტი კუნძულ ლესბოსზე, საბერძნეთში); 

და მრავალ სხვა მგრძნობიარე საკითხში მსოფლიოს გარშემო. 

 

ამგვარად, წმინდა საყდარი წარმოდგენილია მსოფლიო სცენაზე 

იმისათვის, რომ ითანამშრომლოს ყველა ხალხთან და ერთან 

(განურჩევლად მათი რასის თუ მრწამსისა), კვლავაც შეახსენოს ყვე-

ლანაირი გამანადგურებელი თავკერძობისგან ჩვენი საერთო სახლის 

დაცვის მნიშვნელობა. 

 

2. ამგვარად, ჩვენ გვაქვს დიპლომატია, რომელიც, უპირველეს 

ყოვლისა, მოთმი-ნების დიპლომატიაა, რათა რაც შეიძლება დიდი 

სიკეთე მოიტანოს. ის ცდილობს, რომ გულის სიმართლეს შეეხოს. 

ვისი სახელით? ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში, როგორც სამოციქულო 

ნუნციო, მოქმედებს წმინდა საყდრის სახელით, რომელიც გაგე-

ბულია, როგორც ეკლესიის მმართველობა, რომლის მეთაურიც არის 

პაპი, რომის ეპისკოპოსი და რომის წმიდა კათოლიკე სამოციქულო 

ეკლესიის უზენაესი მწყემსი, რომელიც, იმავდროულად, ვატიკანის 

ქალაქ-სახელმწიფოს სუვერენიტეტით სარგებლობს. 

 

ამ განსხვავებათა გაგებისათვის საჭიროა ზოგიერთი ისტორიული 

მოვლენის გაგება, განსაკუთრებით, 1929 წლის 11 თებერვლისა, რო-

დესაც წმინდა საყდრისა და იტალიის რესპუბლიკის სრულუფლე-

ბიანმა წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ცნობილ შეთანხმებას, 

ლატერანის ხელშეკრულება რომ ეწოდება, რომელმაც ე.წ. „რომის 

საკითხს“ ბოლო მოუღო. იმ დროს არ არსებობდა ქალაქ-სახელმ-

წიფო ვატიკანი. იმ მომენტში წმინდა საყდარი ახალ საერთაშორისო 

სუბიექტად და სამართლებრივ ერთეულად იქცა. 
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წმინდა საყდარი შეიქმნა ლატერანის ხელშეკრულებით, რომელმაც 

ფორმალურად გააუქმა პაპის სახელმწიფოების ადრინდელი ტერი-

ტორიები, რომლებიც ოკუპირებული იქნა 1870 წელს, პიემონტის 

მეფის ჯარების რომში შეჭრით. ლატერანის ხელშეკრულებაზე 

მოლაპარაკებებისას, მხარეებისთვის მნიშვნელოვანი იყო იმის ხაზ-

გასმა, რომ უწყვეტად გაგრძელებულიყო სამოციქულო საყდრის 

საერთაშორისო აღიარება, მიუხედავად პაპის სახელმწიფოების 

დანაკლისისა. ამან აჩვენა, რომ სახელმწიფოები და მთავრობები არ 

უყურებდნენ წმინდა საყდარს უბრალოდ როგორც ტერიტორიულ 

ერთეულს, მართალია, აუცილებელს, თუმცა როგორც საერთა-

შორისო სამართლებრივ ერთეულსაც, რომლიც მიზანიც იყო ეკლე-

სიის სულიერი სუვერენიტეტის შენარჩუნება უმაღლესი პონტი-

ფექსის მსახურებით. (აღსანიშნავია ის, რომ 1870 და 1929 წლებს 

შორის პაპი განაგრძობდა სხვადასხვა ქვეყნიდან ელჩების მიღებასა 

და სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფოსთან თავისი ლეგატების 

წარგზავნას) 

 

ლატერანის ხელშეკრულების პრეამბულა მკაფიოდ აცხადებს, რომ 

წმინდა საყდარს სჭირდება ავტონომიის ხილული ნიშანი, რათა შე-

ასრულოს თავისი მისია საერთაშორისო სფეროში სრული დამოუკი-

დებლობით. ამის გათვალისწინებით, საჭიროდ იქნა მიჩნეული, რომ 

აღიარებულიყო წმინდა საყდრის სრული სუვერენიტეტი ვატიკანის 

ქალაქ-სახელმწიფოზე. ფაქტობრივად, ვატიკანი არის ტერიტორია 

რომში, მდინარე ტიბრის მიღმა, სადაც მდებარეობს პაპის რეზი-

დენცია და კურია, სამოციქულო საყდრის განყოფილებები თუ 

სამინისტროები, წმ. პეტრეს ბაზილიკა და საცხოვრებლები, მუზე-

უმები, არქივები, ბიბლიოთეკა და მიმდებარე ბაღები. 

 

ლატერანის ხელშეკრულება აღიარებდა წმინდა საყდრის სრულ 

სუვერენიტეტს კონკრეტულ ტერიტორიაზე, ქალაქ ვატიკანზე, რომე-

ლიც მხოლოდ 44 ჰექტარს მოიცავდა. ეს მცირე ტერიტორია სულ 

ისაა, რაც პაპის ადრინდელი ტერიტორიებისგან დარჩა, რომელთა 

მთლიანი ფართობიც დაახლოებით 40 000 კვადრატულ კილომეტრს 
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მოიცავდა. ეს ტერიტორია, რომელსაც ქალაქ-სახელმწიფო ვატიკანი 

ეწოდება, არის იურიდიული სინამდვილე სახელმწიფოს ყველა უფ-

ლებითა და პრეროგატივით, რომლის მიზანიცაა, უზრუნველყოს 

წმინდა საყდარი, მისი ტერიტორიული საზღვრების დაცვით, მისი 

სულიერი საყოველთაო მისიის თავისუფალი და დამოუკიდებელი 

გამოყენებით. (ქალაქ-სახელმწიფო ვატიკანი სარგებლობს ნებისმი-

ერი სხვა სახელმწიფოს ყველა პრეროგატივით, გასცემს პასპორტებს, 

ავტომობილის სანომრე ნიშნებს, აქვს კომუნიკაციები, ჰყავს თავისი 

არმია, პოლიცია და უსაფრთხოების ძალები. ამგვარი სუვერენიტეტი 

უზრუნველყოფს პონტიფექსის თავისუფლებას ზეწოლისგან, რაც 

დააბრკოლებდა მის სახარებისეულ მისიას). 

 

წმინდა საყდარი ანუ სამოციქულო საყდარი, მკაცრად თუ ვიტყვით, 

არის პეტრესეული მსახურება (პაპის მსახურება), რომელში ორმაგი 

სუვერენიტეტია: როგორც საყოველთაო ეკლესიის მწყემსისა და რო-

გორც ქალაქ-სახელმწიფო ვატიკანის მეთაურისა. უფრო ფართო 

აზრით, დიკასტერიები (განყოფილებები) ეკუთვნის წმინდა საყ-

დარს, რომლებიც, პაპის ავტორიტეტით, თანამშრომლობენ ეკლესი-

ის მმართველობაში.4 კანონიკურად, წმინდა საყდარი სუვერენული 

ერთეულია, რომელიც ფორმირებულია, როგორც ეკლესიის მმარ-

თველობის ცენტრალური ორგანო, აღწერილი კანონიკური სა-

მართლის კოდექსის 361-ე კანონში, როგორც რომის პონტიფექსის 

მსახურება, სამართლებრივი სინამდვილე, რომელიც მიღებულია 

საერთაშორისო სამართლით. 

 

სუვერენული და დამოუკიდებელი ბუნება, ავტონომიური ქმედუნა-

რიანობა და საშინაო და საგარეო თვითორგანიზაციის ძალა წმინდა 

საყდრის ის მახასიათებლებია, რომლებსაც სახელმწიფოთა თანამე-

გობრობა აღიარებს. წმინდა საყდარი ქალაქ-სახელმწიფო ვატიკანის 

არსებობის მიზეზია. მისი სუვერენიტეტი აღიარებულია საერთაშო-

რისო სამართლებრივი სისტემის მიერ.  

 

                                                           
4 შეად., კანონი 362, კანონიკური სამართლის კოდექსი. 
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„კათოლიკე ეკლესიას და სამოციქულო საყდარს მორალური 

პიროვნების ბუნება აქვთ თავიანთი ღმრთიური დადგენილებით“.5 

მაგრამ საერთაშორისო დონეზე ეკლესიაც არის თუ არა წმინდა 

საყდრის ცალკეული იურიდიული სუბიექტი? – არა. საერთაშორისო 

დონეზე მუდამ წმინდა საყდარია, რომელიც ჩანს, როგორც საერთა-

შორისო სუბიექტი, და არასდროს მიუთითებს შიდა სამართლებრივ 

სისტემაზე, რომელიც კანონიკური სამართლის კოდექსით რეგუ-

ლირდება. ამგვარად, დასტურდება, რომ წმინდა საყდარი კათოლიკე 

ეკლესიის მმართველობაა, ის არ ასიმილირდება მმართველობის 

სამოქალაქო კონცეფციასთან, ვინაიდან ეკლესიის მმართველობა 

გაგებულია, როგორც საკრებულოსადმი მსახურება.6 

 

პაპის ხელისუფლება არის საყოველთაო მამობა, რაც უდავოდ მის 

სამართლებრივ, მორალურ და რელიგიურ მოთხოვნებს გულის-

ხმობს. წმინდად ინსტიტუციური თვალსაზრისით, „ეკლესიის ძირი-

თადი და ხელშეუხებელი სტრუქტურა არ არის დემოკრატიული, 

არამედ საკრამენტული და იერარქიულია“.7 შეერთებულ შტატებსა 

და კანადაში სამოციქულო ვიზიტის დროს ჟურნალისტებთან შეხ-

ვედრისას (10-20 სექტემბერი, 1987 წ.), პაპი იოანე პავლე II 

ამტკიცებდა, რომ ეკლესია არ არის დემოკრატია, არამედ თეოკრა-

ტია, რომლის თავი იესო ქრისტეა. 

 

3. ამ თავისებურების გათვალისწინებით, „სწევს თუ არა ეკლესია 

იმის რისკს, რომ დროებითი წყობის დაწესებულებებსა და 

სააგენტოებს დაემსგავსოს?“ – ამ შეკითხვას სვამდა პაპი პავლე VI, 

რომელიც განმარტავდა, რომ დიპლომატიაში რომის პონტიფექსები: 

„ემორჩილებოდნენ თვითონ დავალების იმპერატივს – რომ ინტე-

რესი გამოეჩინათ სამოქალაქო საზოგადოების მიმართაც – მეტის-

მეტად არ ესარგებლათ ამ სფეროთი, რომელიც არ იყო მათ კომ-

პეტენციაში, არამედ პატივი ეცათ სამოქალაქო და საერთაშორისო 

ცხოვრების ფუნდამენტური პრინციპებისათვის: როგორებიცაა 

                                                           
5 კან. 113-§1, კანონიკური სამართლის კოდექსი. 
6 იხ., LG, თავი III, კათოლიკე ეკლესიის კატეხიზმო, 874-896. 
7 კარდინალი რაცინგერი, Entretien sur la foi, Paris 1985, 54. 
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სამართლიანობა ყველასთვის, ურთიერთჰარმონია და თანამშრომ-

ლობა ხალხებს შორის; ერთი სიტყვით, ეთანამშრომლათ ამ საერთო 

სიკეთის მშვიდობიან ძიებაში, რომლის დროებითი ხელისუფლებაც 

უნდა იყოს მსახურების გარანტია და მშვიდობის დაცვა“.8 

 

წმინდა საყდრის დიპლომატი არ იცავს ტერიტორიულ, სამხედრო ან 

სტრატეგიულ ინტერესებს, არამედ მისი მისიაა, დაიცვას და ხელი 

შეუწყოს ადამიანის უფლებებს, რელიგიური თავისუფლების ჩა-

თვლით, რომელიც არსებითია ყველა სხვა უფლების დასაცავად, და 

თანამშრომლობს ერებთან სამართლიანი, ეთიკური და მშვიდო-

ბიანი საზოგადოების მშენებლობაში.  

 

ვისთან არის დიპლომატი პაპის წარმომადგენელი? ადგილობრივ 

ეკლესიასთან და თუკი შესაძლებელია, სამთავრობო დაწესებულე-

ბებთანაც. ფაქტობრივად, სიგელები, რომლებიც მას თან აქვს, 

როდესაც “მიმღებ” ქვეყანაში შედის, ორგვარი დანიშნულებისაა: 

თავისი დიპლომატიური ფუნქციით, იგი იღებს რწმუნებათა ორ 

სიგელს სახელმწიფოს მეთაურის მიმართ (ერთი, რომელიც უკან 

გაიწვევს წინა სამოციქულო ნუნციოს, ხოლო მეორე – ახალი ნუნციოს 

აკრედიტაციის სიგელი); შემდეგ, ამათ გარდა, ის იღებს სიგელს 

ეპისკოპოსთა კონფერენციის თავმჯდომარის მიმართ, რომელსაც 

ეწოდება „წარდგენის სიგელი“ (და არა აკრედიტაციის სიგელი), რო-

მელიც მიუთითებს საეკლესიო ფუნქციაზე ან შიდასაეკლესიო 

მისიაზე. რასაკვირველია, პაპის წარმომადგენლის ფუნქციებმა 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა საუკუნეების განმავლობაში. 

მაგალითად, 1917 წლის კანონიკური სამართლის კოდექსში უფრო 

მნიშვნელოვანი იყო მისი დიპლომატიური წარმომადგენლობები 

სახელმწიფოებში, ვინაიდან იღებდა წმინდა საყდრის ძალზე 

სეკულარული სახელმწიფოს მდგომარეობას, რაც გაბატონებული 

იყო პაპის სახელმწიფოებში და რაც 1870 წელს დაკარგა. (მესამე 

საუკუნეში ადრეული საეკლესიო კრებების დროიდან, პაპის წარმო-

                                                           
8 მიმართვა წმინდა საყდართან აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის 
წევრებს, 12/I/1970. 
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მადგენლებს თან ჰქონდათ რწმუნებათა და წარდგენის სიგელები. 

დღეს, ყველა სახელმწიფოს ელჩები წარუდგენენ რწმუნებათა 

სიგელებს იმ სახელმწიფოს მეთაურს, რომელიც მათ დიპლომატიურ 

მისიას იღებს) 

 

თუმცა „თანაზიარების“ ეკლესიის ახალი კრებისეული ხედვით, რო-

მელიც სრულყოფილი “societas”-ის კონცეფციას განიხილავდა 

(წმინდა საყდრის კლასიკური მოძღვრება ვატიკანის მეორე კრე-

ბამდე), სრულყოფილი “societas”-ის კონცეფცია გადამუშავდა და 

პაპის წარმომადგენლობები გახსნილი გახდა უფრო შიდასაეკლესიო 

ფუნქციისადმი. ანუ, „პაპის ლეგატის ძირითადი, უმთავრესი და 

კონკრეტული სამსახური სამოციქულო საყდარსა და ადგილობრივ 

ეკლესიებს შორის კავშირის განმტკიცებაა, რაც სულ მეტად მყარი და 

ქმედითი უნდა გახდეს“.9 

 

პაპის წარმომადგენლობის ეს პირველი ასპექტი არაა დიპლო-

მატიური. ეს „ცალმხრივი“ საეკლესიო წარმომადგენლობაა. კათო-

ლიკე ეკლესია ერთი და უმაღლესი ხელისუფლებაა პაპის პიროვნე-

ბაში, რომელიც თავის წარმომადგენელს გზავნის ადგილობრივ 

ეკლესიაში. აქედან გამომდინარე, ეს საეკლესიო წარმომადგენლობა 

არ მოითხოვს კონკრეტული ადგილობრივი ეკლესიის თანხმობას. ეს 

ფუნქცია გამომდინარეობს თავად პაპის, როგორც კათოლიკე 

ეკლესიის საყოველთაო მწყემსის, პრიმატიდან. ის იმართება კანონი-

კური სამართლის კოდექსის ნორმებითა და სხვა საეკლესიო კანონე-

ბით, რომლებიც კათოლიკე ეკლესიას მიკუთვნებულ დაწესებუ-

ლებებსა და პიროვნებებს აწესრიგებს. 

 

ჩვენ ვიცით, რომ ცალკეულ ეპისკოპოსებს „ეკისრება სამღვდლო 

ფუნქცია და ჩვეული და ყოველდღიური ზრუნვა საკუთარი ცხვრე-

ბისთვის. ეპისკოპოსები არ უნდა მივიჩნიოთ რომის პონტიფექსების 

ნაცვლებად, რადგან ისინი საკუთარ ძალაუფლებას ახორცი-

                                                           
9 სამოციქულო წერილი Motu Proprio, Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 
24/VI/1969, მუხლი IV-§12. 
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ელებენ“.10 მაშინ ზუსტად როგორია ნუნციოს როლი ადგილობრივ 

ეკლესიასთან მიმართებით? მისი როლია: აცნობოს ეკლესიის 

მდგომარეობის შესახებ; დაეხმაროს და შეაგულიანოს ეპისკოპოსები 

მათ მისიაში; დაიცვას და ხელი შეუწყოს ეკლესიის თავისუფლებას 

და ზოგადად, რელიგიურ თავისუფლებას; ითანამშრომლოს ეკუმე-

ნიზმსა და ინტერრელიგიურ დიალოგში; ეპისკოპოსებთან ერთად 

იმოქმედოს თანხმობისა და მშვიდობის ხელშეწყობაში და ბოლოს, 

შეატყობინოს ეპისკოპოსთა დანიშვნის საინფორმაციო პროცესები, 

რომლებიც სამოციქულო საყდარს უნდა წარედგინოს. 

 

ესაა ნუნციოს საეკლესიო ფუნქცია, რომელიც 1983 წლის კანონიკური 

სამართლის კოდექსის 364-ე კანონშია განმარტებული. მომდევნო 

კანონი აღწერს სამოციქულო ნუნციოს კონკრეტულ დიპლომატიურ 

ფუნქციას: ხელი შეუწყოს კარგ ურთიერთობებს სახელმწიფო ხელი-

სუფლებებთან, განიხილოს ორმხრივი სახელმწიფო საკითხები, 

რომლებიც ეხება ეკლესია-სახელმწიფოს ურთიერთობებს; და ბო-

ლოს, მოამზადოს და შეასრულოს შეთანხმებები, ხელშეკრულებები 

და სხვა კონვენციები. 

 

დიპლომატიური მისია წარიმართება საერთაშორისო სამართლით 

და კონკრეტულად, დიპლომატიური სამართლით. პაპის დიპლო-

მატიური მისიები პირველად საერთაშორისო სამართალში კოდი-

ფიცირდა 1815 წელს, „დიპლომატიური წარმომადგენლების სტა-

ტუსის შესახებ“ ვენის კონგრესის რეგულაციების პირველ მუხლში და 

მოგვიანებით 1961 წლის 18 აპრილს, „დიპლომატიური ურთიერთო-

ბების შესახებ“ ვენის კონვენციის მე-14 და მე-16 მუხლებში. (ეს 

დოკუმენტები აწესრიგებენ წმინდა საყდრის დიპლომატიას, კონკრ-

ეტულად კი სამოციქულო ნუნციოს მოიხსენიებენ იმავე რანგით, 

როგორც ნებისმიერ ელჩს) 

 

დიპლომატიურ დონეზე, დიპლომატიური წარმომადგენლობა იბა-

დება მხარეებს შორის შეთანხმებიდან: წმინდა საყდრის შემთხვე-

                                                           
10 Lumen Gentium, 27. 
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ვაში, როგორც მააკრედიტებელი ხელისუფლება და სახელმწიფო 

(მმართველობის მეშვეობით) ან საერთაშორისო ორგანიზაციების 

ხელმძღვანელობა. თავად წარმომადგენლობა არ არის მრავალ-

მხრივი. მაგრამ შეიძლება ვილაპარაკოთ მრავალმხრივ დიპლომა-

ტიაზე საერთაშორისო სამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართე-

ბით, რომელიც, თავისი ბუნებით, სხვადასხვა და კანონიერი საერთა-

შორისო სუბიექტების დელეგატების შეხვედრებით ხორციელდება. 

 

ნუნციოებისა და ლეგატების ყოფნა ადგილობრივ ეკლესიებსა და 

სამოქალაქო ხელისუფლებებთან (სახელმწიფოები, მთავრობები, 

საერთაშორისო ორგანიზაციები) ათასწლოვანი რეალობაა, რომელ-

მაც დიდ მასშტაბებს მიაღწია თანამედროვე ეპოქაში. მაგალითად, 

დღეს, 2019 წელს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში აკრედი-

ტებული 193 ქვეყნიდან წმინდა საყდარი ოფიციალურ დიპლო-

მატიურ ურთიერთობებს ინარჩუნებს 185 სუვერენულ სახელმწი-

ფოსთან (იხილეთ პაპის წელიწდეული 2019). მთელ მსოფლიოში 105 

სამოციქულო ნუნციოა (ელჩი), ხოლო ზოგიერთი მათგანი პაპის 

წარმომადგენლობით სარგებლობს ერთზე მეტ ქვეყანაში, როგორც 

საქართველოში სამოციქულო ნუნციოს შემთხვევაში ხდება, რომე-

ლიც, აგრეთვე, არის ნუნციო სომხეთში. 

 

გარდა ამისა, წმინდა საყდარი დიპლომატიურ ურთიერთობებს 

ინარჩუნებს გაეროს თითქმის ყველა საერთაშორისო მთავრობა-

თაშორის და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. წმინდა საყდრის 

თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან და-

იწყო 1947 წელს, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც გაერო 

ახალშექმნილი იყო და ერთა ლიგა ჩაანაცვლა. იმ დროს გაერო 

განიხილავდა წმინდა მიწას (ისრაელი და პალესტინა) და წმინდა 

ადგილებს, რომლებიც უნდა ყოფილიყვნენ არაბული სახელმწი-

ფოებისა და ისრაელის “corpus separatum”, სადაც იერუსალიმი 

იქნებოდა გაერთიანებული ერების წარმომადგენლის პირდაპირი 

ძალაუფლების ქვეშ და განსაკუთრებული საერთაშორისო სტატუსი 

ექნებოდა. 
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პიუს XII მხარი დაუჭირა გაეროს ორ რეზოლუციას, შესაბამისად, 1948 

წლის 11 დეკემბერს და 1949 წლის 9 დეკემბერს. წმინდა საყდარს 

ურთიერთობები ჰქონდა გაერთიანებულ ერებთან მთელი 1950-ანი 

წლების განმავლობაში, 1964 წლის 6 აპრილამდე, როდესაც ნიუ 

იორკში მუდმივი მისია დაფუძნდა და პაპის წარმომადგენელი 

დაინიშნა. დღეს პაპის წარმომადგენელს სამოციქულო ნუნციოს და 

მუდმივი დამკვირვებლის სტატუსი აქვს. აქედან გამომდინარე, 

საერთაშორისო ურთიერთობებში დამკვირვებლის ფიგურა ახალია 

და უკანასკნელ ათწლეულებში მიიღო თავისი სამართლებრივი 

სტატუსი. 

 

საუკუნეებია, რაც პაპის დიპლომატია სამყაროს ნაწილია, მოიპოვებს 

ინფორმაციას მისიონერების, ექსპერტების, დიპლომატებისა და 

ძალზე მრავალგვარი კავშირების შეუდარებელი ქსელის წყალობით. 

ის ცდილობს ხიდების აშენებასა და დიალოგის წარმოებას, 

რისთვისაც ხელს უწყობს მშვიდობას, განვითარებასა და ადამიანის 

ღირსებას. მისი დიპლომატია ფესვგადგმულია ქრისტიანულ წმიდა 

წერილში, მისი მოქმედება შთაგონებულია კათოლიკური სოცი-

ალური სწავლებით, ხოლო მისი მთავარი ინტერესი პიროვნების 

ღირსებაა. 

 

პატივცემულო პროფესორებო, ძვირფასო მეგობრებო, მეორე საუ-

კუნის უცნობი ავტორი წერდა, რომ „ქრისტიანები ისევე არიან ამ 

წუთისოფლისთვის, როგორც სული – სხეულისთვის“.11 სულის დავა-

ლებაა, გაამაგროს სხეული, იყოს მისი შეგნება და ისტორიული 

მახსოვრობა. ორიათასწლოვანი ისტორია ერთმანეთთან აკავშირებს 

საკაცობრიო საზოგადოებასა და ქრისტიანობას. ესაა ისტორია, 

რომელიც თავისუფალი არაა კონფლიქტებისა და შეცდომებისგან, 

არც ცოდვებისგან, არამედ ყოველთვის სულდგმულობს სურვილით, 

რომ ააშენოს მასზე, რაც კეთილია. ამას ვხედავთ სილამაზეში, რომე-

ლიც შთაგონებულია ქრისტიანული ხელოვნებით, არქიტექტურით, 

მუსიკით, ბიბლიოთეკებით, მეცნიერებით და ა.შ., და მეტადაც, 

                                                           
11 ეპისტოლე დიოგნეტოსის მიმართ, 6. 
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ქველმოქმედებისა და საერთო საკაცობრიო სიკეთის იმ მრავალი 

საქმის სილამაზეში, რაც ჩვენ სამყაროს აერთიანებს. გვსურს, 

განვაგრძოთ ჩვენი დედამიწის ერთად მშენებლობა, რომელიც 

ბრუნავს არა ეკონომიკის გარშემო, არამედ პიროვნების სიწმინდის, 

ხელშეუხებელი ღირებულებების ირგვლივ; მიწა, რომელიც მხნედ 

ევლება თავის წარსულს და თავდაჯერებულად უცქერს თავის 

მომავალს, რათა მთელი სისავსით იცხოვროს თავის ამწყოში. 

 

  


