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ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებისა და ციფრული კომუნიკაციების განვითარების 
მომავალი თანამედროვე გლობალურ ბიზნესში 

ხიხაძე ლალი 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 
თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ინტერნეტის ქსელის გამოყენებით, არის ინფრასტრუქტურის 
დარგი, რომელიც ემსახურება მატერიალური და არამატერიალური წარმოების დარგებს, ამას-
თან ერთად უზრუნველყოფს ინფორმაციული რესურსებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 
ბიზნესსუბიექტებს გლობალური ოპერაციების განხორციელებისა და საქმიანი ურთიერთობე-
ბის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის. გლობალური ბიზნესი, პრაქტიკულად, მთლიანად 
დამოკიდებული ხდება ინფორმაციულ სივრცეზე. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებისა და ციფრული 
კომუნიკაციების სისტემების განვითარებასთან ერთად, განსაკუთრებულად იზრდება ინტერე-
სი სმარტ კონტრაქტის,1 როგორც აღნიשნული ტექნოლოგიის ყველაზე ქმედითი ინსტრუმენ-
ტის მიმართ. სწორედ სმარტ კონტრაქტის მეשვეობით ბიზნესს שეუძლია მიიღოს ის სიკეთეები, 
რაც שედეგად მოყვება ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას. კვლევის მიზანია გავაანა-
ლიზოთ თუ რა სარგებელი שეუძლია მოუტანოს მისმა გამოყენებამ თანამედროვე მსოფლიოשი 
ბიზნესის გლობალურ განვითარებას. 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ იცვლება სახელმწიფოსა და ბიზ-
ნესსექტორის, მომხმარებელსა და ბიზნესს שორის თანამשრომლობის ფორმატი. თანამედროვე 
ბიზნესკომუნიკაციებשი გავრცელებულია ისეთი ტერმინები, როგორიცაა “ბიზნესის 
დიგიტალიზაცია, “ბლოკჩეინ- ტექნოლოგია”, „სმარტ კონტრაქტი“, „ციფრული ხელმოწერა“. 

 

საკვანძო სიტყვები: ბლოკჩეინ პლატფორმა, სმარტ კონტრაქტი, ელექტრონული ხელმოწერა, 
ციფრული კომუნიკაციები, საერთაשორისო სტანდარტიზაცია, გლობალური ბიზნესი. 

 

ბლოკჩეინ პლატფორმა და სმარტ კონტრაქტი 

სმარტ კონტრაქტზე მსჯელობა აქტუალური გახდა ინტერნეტ სივრცეשი ბლოკჩეინისა და 
კრიპტოვალუტის გამოჩენის שემდეგ, ბლოკჩეინი და სმარტ კონტრაქტი განიხილება, როგორც მო-
ნაცემთა שენახვის იურიდიულად აღიარებული მეთოდი, იმ პირობით, რომ ისინი წინააღმდეგობაשი 
არ მოვლენ არსებულ წესებთან და კანონებთან. ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც ხორციელ-
დება ბლოკჩეინ სისტემაשი განიმარტება, როგორც იურიდიული ძალის მქონე. თუკი მხარეებმა 
აირჩიეს ბლოკჩეინი საკუთარ მონაცემთა שენახვის ადგილად, მაשინ ასეთი წყაროდან მიღებული 
მონაცემი მიიჩნევა იურიდიულად ვარგისად. არ שეიძლება ხელשეკრულება მოკლებულ იქნეს იუ-
რიდიულ ძალას ან იძულებით აღსრულებას იმ მოტივით, რომ ხელשეკრულების დადებისას გამო-
ყენებულ იქნა ელექტრონული ხელმოწერა და პირობები მოცემულია სმარტ კონტარქტის ფორმით. 

ბლოკჩეინ სისტემაשი ელქტრონული ხელმოწერა აღიარებულია კანონმდებლობით. ხელმოწე-
რა და ხელשეკრულება, რომელიც დაცულია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით ითვლება ელექტრონულად. 

გლობალური ბიზნესის დონეზე მიმდინარეობს სმარტ კონტრაქტის ირგვლივ ჰარმონიზაციისა 
და საერთო სტანდარტების, ნორმებისა და დამახასიათებელი ნიשან-თვისებების სტანდარტიზაცია 
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების ეგიდით. საერთაשორისო ორგანიზაციის International Organization for 
Standardization ხელმძღვანელობით שექმნილია საერთაשორისო ტექნიკური კომიტეტი - 
ISO/TC307: «Blockchain and distributed ledger technologies»,2 რომლებიც მუשაობენ კონკრეტულ 
სტანდარტებზე, კონკრეტულ რეესტრებשი მათ שორის სმარტ კონტრაქტზე. კომიტეტის წინაשე 
დგას ამოცანა שეძლებს თუ არა სმარტ კონტრაქტი გაამარტივოს ან שეცვალოს სამართლებრივი 
მექანიზმები და საქმიანი თანამשრომლობის პირობები . 

სმარტ კონტრაქტის წარმატება და საქმიანი ურთიერთობების მოწესრიგების ეფექტურობა 
მეტ წილად დამოკიდებულია ტექნიკური და სამართლებრივი პროგრესის სინქრონულ განვითარე-
ბეზე. ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება და თანამდევი საკანონმდებლო მხარდაჭერა მის-
ცემს მუხტს სმარტ კონტარქტის მასשტაბურ და უფრო ფართო გამოყენების שესაძლებლობას. 

                                                            
1 ტერმინი smart contract ქართულად ჭკვიან ხელשეკრულებას ნიשნავს, ამდენად გამოყენებული იქნება საერთაשორიოს 

ტერმინი ქართული שრიფტით- სმარტ კონტრაქტი.  
2 www.iso.org/committee/6266604.html 
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მომავალשი שესაძლებელია სმარატ კონტრაქტი გამოყენებულ იქნეს არამარტო სავაჭრო და 
საფინანსო ოპერაციებשი, არამედ ისეთი სოციალური שინაარსის გარიგებებשი, როგორიცაა მემ-
კვიდრეობით, שრომით და სადაზღვევო ურთიერთობებשი. 

მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლიდან ძალაשია საქართველოს კანონი „ციფრული დოკუ-
მენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების שესახებ“, სასურველია, დამატებით მიღებულ 
იქნეს ისეთი საკანონმდებლო აქტი, როგორიცაა კანონი „ციფრული ეკონომიკის שესახებ“, რომლის 
ფარგლებשი მოხდება სმარტ კონტრაქტის გავრცელებისა და ფუნქციონირების, გარიგების 
ავტომატურად დადებისა და שესრულების ან/და სხვა იურიდიული მნიשვნელობის საკითხების 
საკანონდმებლო დონეზე მოწესრიგება. 

ყველაზე ცნობადი ტექნოლოგია სმარტ კონტრაქტისა არის - ბლოკჩეინი. 
ბლოკჩეინი - ეს არის მონაცემთა ბაზა, რომელიც იმართება ავტონომიურად, ერთიანი ცენ-

ტრის გარეשე. ინფორმაცია ახლდება და ინახება ერთდროულად სხვადასხვა მოწყობილობებשი. 
გარდა იმისა, რომ ბლოკჩეინი არის მონაცემთა უსაფრთხო שენახვის საשუალება, ის ასევე აწვდის 
სმარტ კონტრაქტს საკვანძო ინფორმაციას. ბლოკჩეინის მეשვეობით שესაძლებელია გადავჭრათ 
გარიგების - მხარეთა שორის ნდობის საკითხი - ერთგვაროვანი დოკუმენტის არსებობა რამდენიმე 
პირის ხელשი უზრუნველყოფს მონაცემთა უცვლელობას და გამორიცხავს ტექნიკურ თავდასხმებს.3 

არსებული ბლოკჩეინ პლატფორმები, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, სისტემის მართვისა 
და მონაწილეთა שესაძლებლობების მიხედვით שეიძლება დავყოთ საჯარო და კერძო ბლოკჩეინებად 
(ბლოკჩეინ კონსორციუმებად). მნიשვნელოვანია განიმარტოს, რომ უნდა გამოვიყენოთ თუ არა 
ბლოკჩეინ სისტემა დამოკიდებულია თითოეული პროექტის სახეობაზე. მაგალითად, მისი გამოყენე-
ბა აუცილებელია, სადაც არსებობს საქმიან გარიგებებשი მონაწილეთა שორის უნდობლობის აღმოფ-
ხვრის აუცილებლობა და იქ სადაც שეუძლებელია ცენტრალიზებული პლატფორმის გამოყენება. 

სმარტ კონტარქტი არის კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს ვალდებულების 
 :ესრულებას. რომელსაც აქვს ორი ფუნქციაש

1.სმარტ კონტრაქტი უპირობოდ სრულდება; 
2.ან თვალყურს ადევნებს שესრულების პირობას (დარღვევას), რომელზედაც მხარეები ხელשეკ-

რულებით שეთანხმდნენ. 
სმარტ კონტრაქტის მთავარი ღირებულებაა ვალდებულება გახადოს თვით שესრულებადი და 

მინიმუმამდე დაიყვანოს მხარეთა ნებაზე დამოკიდებული სარისკო მოვლენები და განტვირთოს საქ-
მიანი ურთიერთობები კონტრაგენტთა განწყობისგან და დაუტოვოს მათ მცირე שანსი ვალდებულე-
ბის שეუსრულებლობისა, არ დამალონ მნიשვნელოვანი ფაქტები და არ გაუשვან שესრულების ვადები. 

მხარეთა ნების ამგვარი שეზღუდვა ბიზნესს აძლევს სტაბილური და საიმედო שემოსავლის მი-
ღების, დებიტორული და კრედიტორული ვალდებულებების მართვის, ბრუნვის წინასწარი პროგ-
ნოზისა და კომერციული გარიგებასთან დაკავשირებული დავების שემცირების שესაძლებლობას. 

სმარტ კონტრაქტი წარმოადგენს მატერიალური (ქაღალდის) ხელשეკრულების ანალოგს, იმ 
განსხვავებით, რომ ის ციფრულია და წარმოადგენს კომპიუტერულ პროგრამას, რომელიც ინახება 
ბლოკჩეინ სისტემაשი. უფრო კონკრეტულად, ჭკვიანი ხელשეკრულება არის პროგრამული უზრუნ-
ველყოფის მოდელი, რომელიც ადგენს საქმიანი გარიგების პირობების თაობაზე მოლაპარაკებების 
წესებს, ავტომატურად ადასტურებს שესრულებასა და აღასრულებს კონტრაქტით გათვალისწინე-
ბულ პირობებს. 

 

სმარტ კონტრაქტის უპირატესობები 

ქაღალდის ხელשეკრულებისაგან განსხვავებით, სმარტ-კონტრაქტი ხასიათდება რიგი უპირა-
ტესობით. კერძოდ: 

საქმიან ურთიერთობებשი მესამე პირთა ჩარევის שეზღუდვა სახელשეკრულებო თავისუფლე-
ბის პრინციპის მიუხედავად, კლასიკური გაგებით ხელשეკრულება, როგორც ორ პირს שორის გა-
რიგება არ წარმოადგენს ავტონომიურ მოვლენას, მის שესრულებაשი უმრავლეს שემთხვევებשი 
ერევა მესამე პირი, რომელიც ახდენს გარიგების პირობათა ფორმირებას (ადვოკატი), დაადასტუ-
რებს ხელשეკრულების პირობებს (ნოტარიუსი), ან/ და ახორციელებს საשუამავლო ფუნქციებს 
(კომერციული ბანკი, სახელმწიფო დაწესებულება ან სხვა სახის שუამავალი). მთელ რიგ სავაჭრო 
ურთიერთობებשი ბიზნესი დამოკიდებულია שუამავლების აქტივობაზე, რაც ზრდის საქონლის ღი-
რებულებას, ფინანსური ვალდებულების שესრულებას. 

სმარტ კონტრაქტის ერთ-ერთი მნიשვნელოვანი უპირატესობაა გაათავისუფლოს სამოქალაქო 
ბრუნვა მესამე პირთა ჩარევისაგან და მონაწილეებს მისცეს საשუალება უשუალოდ დაამყარონ 
საქმიანი ურთიერთობები ერთმანეთთან. 
                                                            
3იხ. “8 ways blockchain can be an environmental game-changer”, Celine Herweijer,Jahda Swanborough, Lead, Environment Initiatives, 

World Economic Forum. www.weforum.org 
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„ჭკვიანი“ კონტრაქტი, გარდა ამისა, שეუძლია განახორციელოს იგივე ქმედებები, რაც მესამე 
პირებს სახელשეკრულებო ურთიერთობებשი გააზიაროს სახელשეკრულებო პირობები, დაადასტუ-
როს שეთანხმების ფაქტები და უზრუნველყოს ფინანსური გარიგების שესრულების שემოწმება მე-
სამე პირის გარეשე. მარტივად, რომ ვთქვათ, ჩვენ שეგვიძლია სმარტ კონტრაქტის მეשვეობით שევ-
ქმნათ ხელשეკრულების დადების, שესრულებისა და აღსრულების ელექტრონული პროგრამა. 

მეორე, სმარტ კონტრაქტის უპირატესობად უნდა ჩავთვალოთ კონფიდენციალურობის უზ-
რუნველყოფა, სახელשეკრულებო שეთანხმების განმუხტვა მესამე პირთა ხელმისაწვდომობისგან 
განაპირობებს, როგორც გარიგების ღირებულების ასევე მხარეთა שესახებ ინფორმაციის კონფი-
დენციალურობას. რასაც განსაკუთრებული მნიשვნელობა ენიჭება ფინანსურ გარიგებებשი და იქ, 
სადაც ხელשეკრულების საგანია ინტელექტუალური საკურთრების ობიექტი,კეროდ, ფრანჩაიზინ-
გის სახელשეკრულებო სისტემაשი; 

მესამე, სმარტ კონტრაქტი იძლევა שეთანხმებულ პირობების უცვლელობის გარანტიას. ვინაი-
დან სმარტ კონტრაქტის საფუძველია პროგრამული კოდი, გარიგების პირობათა ორმაგად გან-
მარტება დაუשვებელია, שედეგად აზრს კარგავს მხარეთა დავა გარიგების ბუნდოვან პირობათა 
-ი სმარტ კონტრაქტი გაფრთხილების სახით მითითეשესახებ, როგორც წესი ბლოკჩეინ სისტემებש
ბულია „שეუძლებელია პირობათა שეცვლა“ და שესაბამისი ჩანაწერების ცვლილების שესაძ-
ლებლობა. 

მეოთხე, გარიგების שესრულებაზე კონტროლი ოფისიდან გაუსვლელად. სმარტკონტრაქტი 
ათავისუფლებს გარიგების მხარეებს ვალდებულების שესრულების პროცესზე ტექნიკური ზედა-
მხედველობისგან. ელექტრონული გარიგების დადების პირობებשი მინიმუმამდეა დაყვანილი 
ადამიანური ფაქტორის ჩარევის שესაძლებლობა. 

მეხუთე, პროგრამული ხელשეკრულების მეשვეობით שესაძლებელია გარიგების ბათილობის 
ალბათობის שემცირება ან/და გაქარწყლება. ხელשეკრულების ბათილობის გავრცელებული 
საფუძველია გარიგების მხარის ასაკობრივი שეუსაბამობა ან/და მენტალური ნაკლი, שეცდომა 
გარიგების საგანשი. სმარტ კონტრაქტის პროგრამული სახით არ არსებობის שემთხვევაשი მძიმე 
ტვირთად აწვება მომხმარებელს. ამას ემატება ისიც, რომ მესამე პირის მონაწილეობით დადებული 
გარიგება ყოველთვის ვერ ხდება გარანტი იმისა, რომ ხელשეკრულება שესრულდება და მოვალე 
პირი თავს არ აარიდებს ნაკისრი ვალდებულების שესრულებას. 

სმარტ კონტრაქტის წარმატებით დანერგვა שესაძლებელია საერთაשორისო ვაჭრობისა და ინ-
ტელექტუალური საკუთრების სივრცეשი. ინტელექტუალური საქმიანობის უმრავლესი שედეგები 
თავისი ბუნებით ციფრულია, გაზომვადია და მასთან ურთიერთობა სმარტ კონტრაქტს שეუძლია 
დამოუკიდებლად. სმარტ კონტრაქტის მეשვეობით שესაძლებელია გამარტივდეს ინტელექტუალუ-
რი საკუთრების ობიექტების ბრუნვაუნარიანობა. שესაძლებელია ავტომატიზირებულ იქნას სალი-
ცენზიო გადახდები და სხვა שემოსავლები, რომელიც უნდა გადახდილი იქნას უფლების მფლობე-
ლის პირის მიმართ, მაგალითად სალიცენზო გადასახდელების (პაუשალური, როიალტის და სხვა 
 .ემდეგש ემოსავლები) გადარიცხვა ლიცენზიის გაყიდვისש

ყველაზე თვალსაჩინო და ეფექტური სივრცე სადაც, სრულყოფილად ხდება სმარტ კონტრაქ-
ტის დანერგვა და გამოყენება არის საბანკო სექტორი. ღია სააპლიკაციო ფორმით თანამשრომლო-
ბა კლიენტებთან ბანკებს აძლევს שესაძლებლობას დანერგოს სმარტ კონტრაქტი კლიენტებთან, 
ბანკთან დამატებითი ხელשეკრულების გაფორმების გარეשე. ზოგადად სმარტ კონტრაქტის მიზა-
ნია שეამციროს გარიგების დადებასთან დაკავשირებული ხარჯები. გადამხდელმა שესაძლებელია 
სმარტ კონტრაქტის მეשვეობით გასცეს მომსახურებაზე ბრძანება მისი კუთვნილი ანგარიשიდან 
თანხების ჩამოჭრისა და გადარიცხვის שესახებ. სმარტ კონტარქტის მეשვეობით ხორციელდება 
ბანკისათვის ბრძანებების გაგზავნის, მიღებისა და დამუשავების წესი. რომლის საფუძველზე ბანკი 
ახდენს კლიენტის ანგარიשებიდან თანხის ჩამოჭრასა და გადარიცხვას. ბანკები სმარტ კონტარ-
ქტის მეשვეობით ახორციელებენ კლიენტის ანგარიשიდან თანხების გადარიცხვას, როგორც ეროვ-
ნულ, ასევე საერთაשორისო დონეზე. 

პროგრამირების ენის არჩევა დამოკიდებულია იმაზე, სმარტ კონტრაქტის שესაქმნელად რო-
მელ ტექნოლოგიას გამოვიყენებთ. პროექტები, რომელიც ტექნლოგიურად განაწილებულ რეეს-
ტრებს שორის იქმნება, ითხოვს იმ ენის გამოყენებას რომელიც თავსებადია კონკრეტული ბლოკჩე-
ინ პლატფორმისთვის. 

სმარტკონტრაქტის ინტეგრაცია გარიგების ფორმით שესაძლებელია שემდეგი სახით: 
1. მთლიანად პროგრამირების ენაზე, როდესაც გარიგება שედგენილია მთლიანად პროგრა-

მული კოდის ენაზე, ბუნებრივი ენის ანალოგის გარეשე; 
2. დუბლირებულია - როგორც ალტერნატიული საשუალება, ალგორითმს שეუძლია ხელשეკ-

რულების დუბლირება ბუნებრივ ენაზე. პროგრამა שედგენილია პროგრამული კოდის ენაზე და 
აქვს ბუნებრივი ენის ანალოგი. 



 488
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მოცემულია პროგრამული კოდებით. ხელשეკრულება שედგენილია ბუნებრივ ენაზე, ამასთან 
პროგრამის ნაწილი დაფიქსირებულია პროგრამული კოდის სახით. 

თანამედროვე ეტაპზე ყველაზე გავრცელებული - שერეული მოდელია, როდესაც ხელשეკ-
რულების ნაწილი שედგენილია ბუნებრივ ენაზე, ხოლო ნაწილი მოცემულია სმარტ კონტარქტის 
სახით. მაგალითად ალგორითმის ნაწილשი მხარეები აფიქსირებენ ფასის გადახდის წესს და 
გადახდის საשუალებებს. დანარჩენი ნაწილი, მათ שორის დავის გადაჭრის წესი, ხელשეკრულების 
 .ეწყვეტის პირობები, საქონლის აღწერილობა, ფორს-მაჟორული გარემოებები და სხვა პირობებიש

ციფრული ტექნოლოგიების საერთაשორისო სტანდარტიზაცია და განვითარების თანამედ-
როვე ტენდენციები 

საერთაשორისო დონეზე, ციფრულ ტექნოლოგიებთან დაკავשირებით, იკვეთება განსხვა-
ვებული მიდგომები. მაგალითად, ევროკავשირשი გავრცელებულია უპირატესად ტექნოლოგიური 
განვითარების იდეა, რომლის თანახმად მიიჩნევენ, რომ არ უნდა მოხდეს სმარტ კონტრაქტისა და 
ბლოკჩეინის რეგულირება ევროკავשირის არცერთ დონეზე, რადგანაც ნაჩქარევმა სამართლებ-
რივმა რეგულირებამ და ამ ფორმით ჩარევამ שესაძლებელია ხელი שეუשალოს ტექნოლოგიების 
განვითარებას. 

ციფრული ტექნოლოგიების მომხმარებელთა უფლებების დაცვის უპირატესობის იდეას 
აღიარებს დიდი ბრიტანეთი. სმარტ კონტრაქტთან დაკავשირებული საკითხები მკაფიოდ და ნათ-
ლად გადმოცემულია მთავრობასთან არსებული ექსპერტთა ცენტრის მიერ მომზადებული 
ანგარიששი - „Government Office for Science report“4, რომლის თანახმად: 

სმარტკონტრაქტი - ეს არის სახელשეკრულებო პირობები, რომელიც გადმოცემულია პროგ-
რამულ ენაზე. 

ამერიკის שეერთებული שტატები ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფოა, სადაც სმარტ კონტრაქტი 
არის აქტიური კანონשემოქმედებითი საქმიანობის ობიექტი, აქვე უნდა აღინიשნოს, რომ თითეულ 
-აობა სმარტ კონტარქტის დანერგვისა და სამარשი დამოუკიდებლად მიმდინარეობს მუשტატש
თლებრივი რეგულირების მიმართულებით. 

ბლოკჩეინი და სმარტკონტარქტი განიხილება, როგორც მონაცემთა שენახვის იურიდიულად 
აღიარებული მეთოდი, იმ პირობით, რომ ისინი წინააღმდეგობაשი არ მოვლენ არსებულ წესებთან 
და კანონებთან. ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც ხორციელდება ბლოკჩეინ სისტემაשი განი-
მარტება, როგორც იურიდიული ძალის მქონე. თუკი მხარეებმა აირჩიეს ბლოკჩეინი საკუთარ მო-
ნაცემთა שენახვის ადგილად, მაשინ ასეთი წყაროდან მიღებული მონაცემი მიიჩნევა იურიდიულად 
ვარგისად. არ שეიძლება ხელשეკრულება მოკლებულ იქნეს იურიდიულ ძალას ან იძულებით აღ-
სრულებას იმ მოტივით, რომ ხელשეკრულების დადებისას გამოყენებულ იქნა ელექტრონული 
ხელმოწერა და პირობები მოცემულია სმარტ კონტარქტის ფორმით. 

საერთაשორისო დონეზე მიმდინარეობს სმარტ კონტრაქტის ირგვლივ ჰარმონიზაციისა და სა-
ერთო სტანდარტების, ნორმებისა და დამახასიათებელი ნიשან-თვისებების სტანდარტიზაცია 
ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების ეგიდით. საერთაשორისო ორგანიზაციის International Organization for 
Standardization ხელმძღვანელობით שექმნილია საერთაשორისო ტექნიკური კომიტეტი - ISO/TC307: 
«Blockchain and distributed ledger technologies»,5 რომლებიც მუשაობენ კონკრეტულ სტანდარტებზე, 
კონკრეტულ რეესტრებשი მათ שორის სმარტ კონტრაქტზე. კომიტეტის წინაשე დგას ამოცანა שეძ-
ლებს თუ არა სმარტ კონტრაქტი გაამარტივოს ან שეცვალოს საერთაשორისო ბიზნესשი სამარ-
თლებრივი მექანიზმები. 

სმარტ კონტრაქტისა და ბლოკჩეინ პლატფორმის წარმატება და საქმიანი ურთიერთობების 
მოწესრიგების ეფექტიანობა მეტწილად დამოკიდებულია ციფრული კომუნიკაციებისა და სამარ-
თლებრივი მექანიზმების სინქრონულ განვითარებაზე. ციფრული ტექნოლოგიების პროგრესი და 
თანამდევი საკანონმდებლო მხარდაჭერა მისცემს მუხტს სმარტ კონტრაქტს გლობალურ და გამო-
ყენების ფართო שესაძლებლობებს. 

 

                                                            
4 www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology 
5www.iso.org/committee/6266604.html 



489 
 

ლიტერატურა 

1 www.gov.uk/government/organisations/council-for-science-and-technology; 
2 www.weforum.org, ways blockchain can be an environmental game-changer”, Celine Herweijer,Jahda 

Swanborough, Lead, Environment Initiatives, World Economic Forum; 
3 www.iso.org/committee/6266604.html. 
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The modern stage of global business practically completely depends on the information space. Along with the 
development of blockchein technologies and digital communications systems, especially increasing the interest 
to smart contract, as the most effective instrument of this technology. Through smart contract, businesses can 
get the benefits as a result of the development of digital technologies. The research aims is to analyze the 
benefits of its use in the development of modern world global business. 
The success of smart contract, the blockchein platform and the efficiency of business relations are more or less 
dependent on the synchronized development of digital communications and legal mechanisms. Technology 
progress and subsequent legislation support will give a smart contract extensive and global use opportunities. 
Key words: blockchein platform, smart contract, electronic signature, digital communications, international 
standardization, global business. 


