
1 

 

saqarTvelos teqnikuri universiteti 

 

biznesteqnologiebis fakulteti 

 

 

 

 

xelisufleba da  

sazogadoeba _ 2021 
 

 

XV saerTaSoriso samecniero konferenciis Sromebis 

krebuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sagamomcemlo saxli 

`teqnikuri universiteti~ 

 

 



2 

 

saqarTvelos teqnikuri universiteti 

 

biznesteqnologiebis fakulteti 

 

 

xelisufleba da  

sazogadoeba _ 2021 
 

XV saerTaSoriso samecniero konferenciis Sromebis 

krebuli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbilisi 
2022 

 

 

 



3 

 

uak 659.4 

 

xelisufleba da sazogadoeba _ 2021 
 

XV saerTaSoriso samecniero konferencia 
 

 

konferenciis saredaqcio sabWo: 

 

rusudan quTaTelaZe – biznesteqnologiebis fakultetis dekani 

genadi iaSvili – profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

SoTa doRonaZe – profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

giorgi baRaTuria – profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

TinaTin iaSvili – profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

oTar qoCoraZe – profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

giorgi caava – profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

Tamar revaziSvili – asocirebuli profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

oTar baRaTuria –  asocirebuli profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

besik SerazadiSvili – asistent-profesori, biznesteqnologiebis fakulteti 

vilhelm hauzeri – stu-is sapatio doqtori, profesori, germania. zaarlandis 

teqnikisa da ekonomikis universiteti. ekonomikur mecnierebaTa 

fakulteti 

Stefen huteri – profesori, doqtori. zaarlandis teqnikisa da ekonomikis 

universiteti. ekonomikur mecnierebaTa fakultetis dekani 

Stefan langi – profesori, doqtori.   miunxenis universiteti. kerZo saadvokato 

biuros xelmZRvaneli 

gothard Staineri – doqtori, miunxeni. uZravi qonebis biuros xelmZRvaneli 

andreas brandti – profesori, doqtori. berlini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© sagamomcemlo saxli `teqnikuri universiteti~, 2022 

ISBN 978-9941-28-861-6  

http://www.gtu.ge 
yvela ufleba daculia. am wignis arc erTi nawilis (iqneba es teqsti, foto, ilustracia Tu sxva) gamoyeneba aranairi formiT da 

saSualebiT (iqneba es eleqtronuli Tu meqanikuri) ar SeiZleba gamomcemlis werilobiTi nebarTvis gareSe. 
 

saavtoro uflebebis darRveva isjeba kanoniT. 

wignSi moyvanili faqtebis sizusteze pasuxismgebelia avtori/avtorebi. 

avtoris/avtorTa pozicias SeiZleba ar emTxveodes sagamomcemlo saxlis pozicia. 
 

 



4 

 

 

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY 
 

FACULTY OF BUSINESS TECHNOLOGIES 

 

 

AUTHORITY AND SOCIETY - 2021 
 

 

XV International Scientific Conference 

Proceedings 

 

 
 

 

 

 
Tbilisi 

2022 



5 

 

UDC 659.4 

 

AUTHORITY AND SOCIETY - 2020 

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

 

THE CONFERENCE EDITORIAL COUNCIL: 

 

Rusudan Kutateladze - Dean of the Faculty of Business Technologies 

Genadi Iashvili - Professor, Faculty of Business Technologies 

Shota Dogonadze - Professor, Faculty of Business Technologies 

Giorgi Bagaturia - Professor, Faculty of Business Technologies 

Tinatin Iashvili - Professor, Faculty of Business Technologies 

Otar Kochoradze - Professor, Faculty of Business Technologies 

Giorgi Tsaava - Professor, Faculty of Business Technologies 

Tamar Revazishvili - Assoc. Professor, Faculty of Business Technology 

Otar Baghaturia - Assoc. Professor, Faculty of Business Technology 

Besik Sherazadishvili - Assistant Professor, Faculty of Business Technologies 

Wilhelm Hauser - GTU Honorary Doctor, Professor, Germany. Saarland University of Technology and 

Economics. Faculty of Economics 

Stephen Hutter - Professor, Ph.D. Saarland University of Technology and Economics. Dean of the Faculty of 

Economics 

Stefan Lang - Professor, Ph.D. University of Munich. Head of a private law firm 

Gotthard Steiner - PhD, Munich. Head of Real Estate Bureau 

Andreas Brandt - Professor, Ph.D. Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Publishing House `Technical University~, 2022 

ISBN 978-9941-28-861-6  
http://www.gtu.ge 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced (will this be a text, photo, illustration or otherwise) in any form or 

by any means (electronic or mechanical) without the prior written permission of publisher. 

Piracy is punished according to the law. 

Author(s) are responsible for the accuracy of all the facts provided in the book. 

The position of author(s) might not be coinciding with the position of the Publishing House. 

 

 

 



6 

 

სარჩევი  

სექცია 

საჯარო მმართველობის და საჯარო პოლიტიკის თეორია, 

პრაქტიკა და მეთოდოლოგია 

 

ჰაუზერი ვილჰელმ 

მისასალმებელი სიტყვა-------------------------------------------------------------- 

 

11 

ცოტნიაშვილი ოთარ 

მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობაში------------------------------------------------- 

 

 

14 

ტაბატაძე სულხან 

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის პრობლემა საჯარო სამსახურში------------- 

 

21 

ბაღათურია გიორგი, ლორთქიფანიძე ნინო 

გერმანიის საჯარო მმართველობის სისტემის თავისებურებები----------------- 

 

26 

კრავეიშვილი ნიკოლოზ 

მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში--------------------------------------------------------------------- 

 

 

34 

ქათამაძე ნატო,  კინწურაშვილი რუბენი 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალთა მონაწილეობის  

შემაფერხებელი ფაქტორები და პერსპექტივები----------------------------------- 

 

 

41 

ბაღათურია გიორგი, გლურჯიძე ცისია, ყაჭიაშვილი გვანცა 

ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე გამოწვევების რამდენიმე  

ასპექტი---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

48 

ხუნწარიძე ირაკლი 

საჯარო სერვისების მენეჯმენტის თავისებურებები და გამოწვევები 

თანამედროვე საქართველოში-------------------------------------------------------- 

 

 

61 

ქადაგიძე გვანცა 

სახელმწიფო მართვის მექანიზმები სოციალური პილიტიკის 

განხორციელებაში--------------------------------------------------------------------- 

 

 

69 

ჭიპაშვილი ზაზა 

დეცენტრალიზაციის 2020−2025 წლების სტრატეგია - გამოწვევები და 

პერსპექტივა---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

76 

მელქაძე ანა 

ინფორმაციის მიღების თავისუფლება---------------------------------------------- 

 

83 

მამულაიძე თამთა, ბაღათურია ოთარ, ლელაძე დავით 

ციფრული ტრანსფორმაცია და ახალი (უცნობი) ფორმაციის პერსპექტივები- 

 

91 

მესხი ირაკლი, ქოჩორაძე ოთარ 

საჯარო მმართველობის ცნება და არსი (საჯარო რეფორმების 

მიმდინარეობის შესახებ საქართველოში)----------------------------------------- 

 

 

114 

კორძახია მიშა 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულების მოლოდინები 

საქართველოში------------------------------------------------------------------------- 

 

 

131 

სექცია 

პოლიტიკა და კულტურა 

ქუთათელაძე რუსუდან, ბახტაძე   თენგიზ, კობიაშვილი ანა 

 მეტალექტორი, მეტასწავლება------------------------------------------------------- 

 

 

 

138 

ვასაძე  მანანა, ბორცვაძე ნინო 

სოციალური მედია და სამოქალაქო ჩართულობა--------------------------------- 

 

151 

ბაკურაძე ნინო, რევაზიშვილი თამარ  

ინკლუზიური პროფესიული განათლება  - გამოწვევები და პერსპექტივები--  

 

157 



7 

 

შანიძე შოთა, იაშვილი თინათინ 

ტოტალიტარიზმი, ხელისუფლების კონცენტრაციის ერთერთი ნეგატიური 

სახე-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

168 

მამულაშვილი გიორგი 

ევროპული ქვეყნების პროფესიული განათლებისა და პროფესიული 

გადამზადების სისტემის მაგალითები---------------------------------------------- 

 

 

179 

საღარაძე ელენე, იაშვილი თინათინ 

მენეჯმენტში არსებული კულტურული განსხვავებების გამოწვევები---------- 

 

186 

დურგლიშვილი ლალი, რევაზიშვილი თამარ 

სოციალური მუშაობა სკოლაში------------------------------------------------------ 

 

       190 

კალანდაძე ინგა 

ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა საქართველოს საპარლამენტო           

ცხოვრებაში----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

195 

ტერტერაშვილი ხატია 

საქართველოს მთვარობის განათლების  პოლიტიკა  და პანდემიით  

გამოწვეული კრიზისის  მართვის ძირითადი ასპექტები------------------------- 

 

 

204 

სექცია 

საჯარო მმართველობის  ეკონომიკური საკითხები და სამართლებრივი   

ბაზა 

 

იაშვილი  გენადი, გვენეტაძე  შორენა 

ბიზნესის გამოწვევები და შესაძლებლობები საგადასახადო პოლიტიკის 

ჭრილში--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

218 

ლორთქიფანიძე  რევაზ 

სახელმწიფოებრივი აზროვნების აუცილებლობა ელექტრონული 

მენეჯმენტის უსაფრთხოებისათვის------------------------------------------------   

 

 

225 

იაშვილი თინათინ, ღლონტი თამთა, შერაზადიშვილი ბესიკ 

პერსონალური მონაცემების დაცვის აქტუალური საკითხები 

საქართველოში- 

 

 

230 

იაშვილი გენადი, წვერავა ლაშა 

ინოვაციური პოლიტიკის მნიშვნელობა სახელმწიფო მმართველობის 

პროცესში-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

235 

ცაცანაშვილი ანა 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის როლი და მნიშვნელობა ციფრული 

მეთოდები  არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

პროცესში------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

241 

აროშვილი ნინო 

ეკონომიკური გლობალიზაცია და თანამედროვე მსოფლიო-------------------- 

 

246 

მიროტაძე გიორგი 

ორგანიზაციული ქცევის საკითხები სასამართლო პროცესში------------------- 

 

       255 

ყოლბაია დავით 
პოლიტიკური ელიტის როლი ეთნკონფლიქტების მოწესრიგებაში  

(აფახაზეთის მაგალითზე)----------------------------------------------------------- 

 

 

263 

ტოხოსაშვილი მარი 

ისლამური  სამართლის შესაბამისობა მმართველობის დემოკრატიულ  

ფორმასთან---------------------------------------------------------------------------   

 

 

268 

ჯანჯღავა კესო, შერაზადიშვილი ბესიკ 

საარსებო მინიმუმის განსაზღვრა და მისი მნიშვნელობა მოსახლეობის 

სოციალური დაცვისთვის------------------------------------------------------------ 

 

 

276 

  



8 

 

შენგელია ქეთევან 

ეკონომიკური უსაფრთხოება - ქვეყნის სტაბილურობის და განვითარების 

გარანტი--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

281 

იაშვილი გენადი, ბარათაშვილი ანა 

საქართველო და მიგრაციული პროცესები----------------------------------------- 

 

290 

იაშვილი გენადი, ხალვაში ფატი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების 

კონტროლის მექანიზმები და პროცედურების რეგიონალური დონის 

ანალიზი აჭარის მაგალითზე--------------------------------------------------------- 

 

 

 

297 

ბულბულაშვილი რუსუდან 

სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის  

ამაღლების ალგორითმი------------------------------------------------------------- 

 

 

304 

ბარბაქაძე ხათუნა, კაკაშვილი ნატო 

საბრუნავი კაპიტალის მართვის სრულყოფის საკითხის შესახებ-------------- 

               

312 

უგულავა მაია 

ჯანდაცვის დანახარჯების მართვის ერთი ეფექტური მეთოდის შესახებ------ 

 

319 

აზნაურაშვილი ზურაბ 

მოსამართლის დაცვის გარანტიები დისციპლინურ სამართალწარმოებაში--- 

 

327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
CONTENTS  

SECTION 

THEORY, PRACTICE AND METHODOLOGY OF PUBLIC 

ADMINISTRATION  

AND PUBLIC POLICY 

 

Hauser Wilhelm 

Welcome words--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11 

Tsotniashvili Otar 

The importance of citizen involvement in local self-government------------------------------ 

 

14 

Tabatadze Sulkhan 

The problem of search engine optimization in public service---------------------------------- 

 

21 

Bagaturia Giorgi, Lortkipanidze Nino 

Peculiarities of the German public administration system-------------------------------------- 

 

26 

Kraveishvili Nikoloz 

Forms of citizen participation in the implementation of local self-government------------- 

 

34 

Katamadze Nato, Kintsurashvili Rubeni 

Factors and perspectives hindering women's participation in local self-government----- 

 

41 

Baghaturia Giorgi, Glurjidze Tsisia, Kachiashvili Gvantsa 

Several aspects of modern human resource management challenges------------------------- 

 

48 

Khuntsaridze Irakli 

Peculiarities of Public Service Management and Existing Challenges in Modern 

Georgia------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

61 

Kadagidze Gvantsa 

Public administration mechanisms in the implementation of social policy------------------- 

 

69 

Chipashvili Zaza 

Decentralization Strategy 2020-2025 - Challenges and Prospects----------------------------- 

 

76 

Melkadze Ana 

Freedom of information----------------------------------------------------------------------------- 

 

83 

Mamulaidze Tamta, Baghaturia Otar, Leladze David 

Digital transformation and prospective of a new (unknown) formation---------------------- 

 

91 

Meskhi Irakli, Kochoradze Otar 

The concept and essence of Public Governance (About the current state of public 

reforms in Georgia)---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

114 

Kordzakhia Misha 

Labor Safety Policy Enforcement Expectations in Georgia------------------------------------ 

 

131 

SECTION 

POLICY AND CULTURE 

 

 

Kutateladze  Rusudan, Bakhtadze  Tengiz, Kobiashvili  Ana 

Meta-Lecturer, Meta-Teaching--------------------------------------------------------------------- 

 

138 

Vasadze Manana, Bortsvadze Nino 

Social Media and Civic Engagement-------------------------------------------------------------- 

 

151 

Bakuradze Nino, Revazishvili Tamar  

Inclusive Vocational Education - Challenges and Prospects----------------------------------- 

 

157 

Shanidze Shota, Iashvili Tinatin 

Totalitarianism, one of the negative forms of the power concentration----------------------- 

 

168 

Mamulashvili Giorgi 

Examples of vocational education and vocational training systems in European 

countries----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

179 

Sagaradze Elene, Iashvili Tinatin 

Existing Challenge of Cultural Difference in Management------------------------------------ 

 

186 

Durglishvili Lali, Revazishvili Tamar 

Social work at school-------------------------------------------------------------------------------- 

 

190 



10 

 

Kalandadze Inga  

Participation of ethnic minorities in the parliamentary life of Georgia----------------------- 

 

195 

Terterashvili Khatia 

Georgian Government Education Policy and Key Aspects of Pandemic Crisis 

Management 

 

204 

 

SECTION 

ECONOMIC ISSUES  AND LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

 

Iashvili Genadi, Gvenetadze Shorena 

Business Challenges and Opportunities in Tax Policy------------------------------------------ 

 

218 

Lordkipanidze Revaz 

Need of State Thinking for Security of E-Management----------------------------------------- 

 

225 

Iashvili Tinatin, Glonti Tamta, Sherazadishvili Besik 

Topical issues of personal data protection in Georgia------------------------------------------- 

 

230 

Iashvili Genadi, Tsverava Lasha 

The importance of innovative policies in the governance process----------------------------- 

 

235 

Tsatsanashvili Ana 

Digital techniques are intangible cultural In the process of inheritance management------ 

 

241 

Aroshvili Nino 

Economic Globalization and the Modern World------------------------------------------------- 

 

246 

Mirotadze Giorgi 

Issues of organizational behavior in the court---------------------------------------------------- 

 

255 

Kolbaia David 

Role of the Political Elite in Ethnic Conflict Resolution 

(Based on the Example of Abkhazia)-------------------------------------------------------------- 

 

 

263 

Tokhosashvili Mari 

Conformity of Islamic law with the democratic form of governance------------------------- 

 

268 

Janjgava Keso, Sherazadishvili Besik 

Determining the subsistence level and its importance for the social protection of the 

population--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

276 

Shengelia Ketevan 

Economic Security - Guarantee for Stability and Development of the Country------------- 

 

281 

Iashvili Genadi, Baratashvili Ana 

Georgia and migration processes------------------------------------------------------------------- 

 

290 

Iashvili Genadi, Khalvashi Pati 

Executive Control Mechanisms and Regional Level Analysis of Procedures by a 

Representative on the Example of Adjara--------------------------------------------------------- 

 

 

297 

Bulbulashvili Rusudan 

Algorithm for increasing the competitiveness of medical organizations---------------------- 

 

304 

Barbakadze Khatuna, Kakakshvili Nato  

About the improvement of working capital management-------------------------------------- 

 

312 

Ugulava Maya 

On one effective way to manage health care costs---------------------------------------------- 

 

319 

Aznaurashvili Zurab 

Guarantees of Protecting Judges in Disciplinary Proceedings--------------------------------- 

 

327 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Welcoming by Prof. Wilhelm Hauser 

 

Hauser Wilhelm,  

Professor of HTW Saar; Honorary Doctor of GTU Wilhelm Hauser.  

University of Applied Sciences (HTW Saar) 

 

Hello dear colleagues, 

I am glad to have the opportunity to participate in the international scientific conference 

“Authority and Society - 2021” organized by the Faculty of Business Technologies of the 

Georgian Technical University. The topics of the mentioned sections of the conference are very 

important. 

The cooperation between our universities has existed since the 1980’s and includes many 

successful joint projects. A few months ago, the existing Memorandum of Understanding was 

renewed, in which numerous projects are being implemented and planned, in particular: 

Several doctoral students of GTU have already internships at various enterprises in 

Saarland, Germany. GTU students' participation in HTW online lectures from the 2020’s winter 

semester is guaranteed; Regular online lectures are planned by HTW Saar representatives for 

GTU students; As well as lectures by HTW Saar professors at GTU. We are actively involved in 

the development of the Ph.D. Doctoral Programm “Public Administration” (in English) at GTU 

Faculty of Business Technology, which is also of interest to HTW Saar masters; We are 

implementing a project about a "double diploma" for a master's degree. A visit of HTW Saar’s 

professors and students to GTU is already planned for 2022; It is also planned to attend GTU 

lectures in the spring semester of 2022. We hope this event will be bilateral and GTU professors 

and students will also arrive in Saarbrücken. We welcome the participation of GTU professors in 

the international conferences of HTW Saar and the annual "European Week", which was not 

held due to the Covid 19-Pandemic in 2020-2021, but we hope to have the opportunity to hold it 

again from next year. 

HTW Saar professors (e.g. Prof. Dr. Steffen Hütter, Prof. Malte Bainhauer, Assistant Prof. 

Dominic Shug) often attend GTU international conferences. They will also greet you warmly. 

We hope our cooperation will continue successfully and we will be able to implement all 

current and planned projects! 

 

I wish you a successful conference! 
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პროფ. ვილჰელმ ჰაუზერის მისასალმებელი სიტყვა 

ჰაუზერ ვილჰელმ ,   

ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის პროფესორი 

გერმანია, ქ.ზაარბრიუკენი, სტუ–ს საპატიო დოქტორი. 

 

მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო, 

მოხარული ვარ რომ მეძლევა შესაძლებლობა, მონაწილეობა მივიღო 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში  „ხელისუფლება და 

საზოგადოება - 2021“. აღნიშნული კონფერენციის სექციების თემატიკა ძალზე 

აქტუალურია.  

ჩვენს უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობა  1980–იანი წლებიდან არსებობს 

და მრავალ წარმატებულ ერთობლივ პროექტს მოიცავს. რამდენიმე თვის წინ მოხდა 

არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის განახლება, რომლის  

ფარგლებშიც ხორციელდება და დაგეგმილია არაერთი პროექტი, კერძოდ: 

სტუ–ს რამდენიმე დოქტორანტმა უკვე გაიარა პრაქტიკა გერმანიის 

ქ.ზაარბიუკენის სხვადასხვა საწარმოში. უზრუნველყოფილია სტუ-ს სტუდენტების 

მონაწილეობა HTW–ს ონლაინ ლექციებში 2020 წლის ზამთრის სემესტრიდან; 

დაგეგმილია რეგულარული ონლაინ ლექციები HTW Saar-ის წარმომადგენლების 

მხრიდან სტუ-ს სტუდენტებისთვის; ასევე HTW Saar-ის პროფესორების ლექციები 

სტუ–ში. აქტიურად ვართ ჩართული სტუ–ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე 

ინგლისურენოვანი „საჯარო მამრთველობის“ სადოქტორო პროგრამის შემუშავებაში, 

რომლითაც დაინტერესებულნი არიან ასევე HTWSaar-ის მაგისტრები; 

ვახორციელებთ პროექტს მაგისტრატურის „ორმაგი დიპლომის“ შესახებ. 2022 წელს 

უკვე დაგეგმილია HTWSaar-ის პროფესორების და სტუდენტების ვიზიტი სტუ-ში; 

ასევე დაგეგმილია სტუ–ს ლექციებზე დასწრება 2022–ს გაზაფხულის სემესტრში. 

იმედი გვაქვს რომ ეს ღონისძიება იქნება ორმხრივი და  სტუ–ს პროფესორები და 

სტუდენტები ასევე ჩამოვლენ ზაარბრიუკენში. ჩვენ მივესალმებით სტუ–ს 

პროფესორების მონაწილეობას HTW Saar-ის  საერთაშორისო კონფერენციებში და 

ყოველწლიურ „ევროპულ კვირეულზე“, რომელიც კოვიდ–პანდემიის გამო 2020–2021 
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წლებში არ ჩატარებულა, მაგრამ იმედი გვაქვს მომავალი წლიდან კვლავ მოგვეცემა 

მისი ჩატარების შესაძლებლობა. 

HTW Saar-ის პროფესორები (მაგალითად პროფ. შტეფან ჰუტერი; პროფ. მალტე 

ბაინჰაუერი, ასისტ.პროფ. დომინიკ შუგი) ხშირად მონაწილეობენ სტუ–ს 

საერთაშორისო კონფერენციებში. ასევე მათგან გადმოგცემთ გულითად სალამს. 

იმედი გვაქვს ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა წარმატებით გაგრძელდება და 

შევძლებთ ყველა მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტის განხორციელებას! 

გისურვებთ კონფერენციის წარმატებულ მუშაობას! 
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მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საქმიანობაში 

ცოტნიაშვილი ოთარ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 

 

აბსტრაქტი 

არაერთი განვითარებული ქვეყნის გამოცდილება ადასტურებს, რომ 

საზოგადოების კეთილდღეობის და ზოგადად ქვეყნის წარმატებისთვის ძალზედ 

მნიშვნელოვანია ძლიერი და დამოუკიდებელი თვითმმართველობის სისტემის 

ჩამოყალიბება. ადგილობრივი თვითმმართველობა ერთის მხრივ მოსახლეობას 

აძლევს საშუალებას მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის მართვაში და იზრუნონ საკუთარი 

უფლებების დასაცავად, მეორეს მხრივ ხელს უწყობს საზოგადოებაში 

პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას.   

თვითმმართველობის სისტემაში  ერთერთი მნიშვნელოვან კომპონენტია 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში მოსახლეობის აქტიური 

თანამონაწილეობა, როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ასევე  

განსახორციელებელი პროექტების დაგეგმვის ეტაპზე. ამდაგვარი მიდგომის 

შედეგად შესაძლებელი ხდება არსებული რესურსების უფრო სამართლიანად 

გადანაწილება, გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის და საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება. საერთაშორისო გამოცდილება ასევე ცხადყოფს, რომ მნიშვნელოვანია 

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სხვადასხვა ინიციატივებით წაახალისოს 

მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების, ჩართულობის უზრუნველყოფა ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხების მოგვარებაში,  არსებული პრაქტიკა ასევე აჩვენებს, რომ 

მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების ჩართულობის შედეგად მცირდება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დამოკიდებულება ცენტრალური 

ხელისუფლების ორგანოებზე.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოცემული ნაშრომის ფარგლებში 

წარმოჩენილია მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობაში, შესწავლილი და განხილულია შესაბამისი 

სამეცნიერო ლიტერატურა, რის შემდგომ ნაშრომი ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით. 
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საკვანძო სიტყვები: ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოები,  მოქალაქეთა ჩართულობა. 

   

ტერმინი თვითმმართველობა მისი სახელწოდების შინაარსშივე გულისხმობს 

საზოგადოების გადამწყვეტ როლს მართვის პროცესში. კერძოდ მოქალაქეთა 

ჩართულობას  ისეთი საკითხებში, რომლებიც მოქალაქეების ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში წარმოიშვება და ხშირ შემთხვევაში საჭიროებს სწრაფ და ადეკვატურ 

რეაგირებას: გზების, წყალმომარაგების, კანალიზაციის, დასაფთავებასთან 

დაკავშირებული საკითხები და ა.შ.  სწორედ აღნიშნულ პრობლემებზე მუშაობა და 

რეგირება წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას. 

პროცესის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ერთის მხრივ სამართლებრივი 

ნორმების დადგენა, ხოლო მეორეს მხრივ არანაკლებად მნიშვნელოვანია, როგორ 

მუშაობს არსებული ნორმები პრაქტიკულ ასპექტში. დღემდე ჩატარებული არაერთი 

კვლევა ადასტურებს, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის 

საქმიანობაში გაუმჯობესებას საჭიროებს და ამ მიმართულებით უფრო ქმედითი 

ნაბიჯებია გადასადგმელი, მაგალითად:  

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ 2017 წელს სამეგრელო 

ზემო-სვანეთის მუნიციპალიტეტებში  ჩატარებული კვლევის თანახმად 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში მოქალაქეთა 

ჩართულობის თვალსაზრისით ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა გამოიკვეთა: 

მოქალაქეებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია ჩართულობის 

მექანიზმებსა და შესაძლებლობებზე, ასევე არსებული მექანიზმები არ იძლევიან 

ეფექტური ჩართულობის შესაძლებლობას და მოსახლეობის მიერ გამოვლენილი 

პრობლემების გადაწყვეტის გარანტიას. 

ასევე 2017 წელს „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ 

მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, რომელიც შეეხებოდა თვითმმართველობის 

საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკის შეფასებას შემდეგ ქალაქებში: 

ქუთაისი, ბათუმი, ახალციხე  თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ხარისხი მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს. 
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 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ დაკვეთით 2018 წელს 

ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად: „გამოკითხულ მოქალაქეთა მესამედი თვლის, 

რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მის ინტერესებს არ გამოხატავს“.  

აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა პირველ რიგში თავად 

მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად არის მნიშვნელოვანი, საქართველოშიც და 

მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში მოქალაქეთა ჩართულობის არაერთი 

წარმატებული მაგალითის არსებობს:  

საქართველოში, როგორც სამოქალაქო ჩართულობის მაგალითად 

შესაძლებელია ბოლო პერიოდში რიონის ხეობაში განვითარებული მოვლენების 

შეფასება. მოქალაქეები რამოდენიმე თვის მანძილზე აპროტესტებენ ნამახვანჰესის 

მშენებლობას, რის შედეგად უკვე შეჩერებულია მშენებლობის პროცესი და საუბარია 

პროექტის სრულიად გაუქმებაზე. 

რუმინეთში მუნიციპალიტეტები აქტიურად იყენებენ სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოს კომპონენტს. 2001 წელს ქალაქ ბრასოვში საჯარო განხილვისას მოქალაქეებმა 

გამოყვეს კონკრეტული პრიორიტეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი,  მიზნის 

მისაღწევად შეიქმნა მოხალისეთა 14 წევრიანი ჯგუფი „ტრანსპორტის მრჩეველთა 

კომიტეტი“, რომელიც დაკომპლექტდა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებით. 

ჯგუფმა სატრანსპორტო საკითხებზე შეიმუშავა პრიორიტეტების დოკუმენტი 

(რომელშიც გაიწერა შემდეგი საკითხები ავტობუსების შესყიდვა, ფასი, სუბსიდირება 

და ა.შ.). 

სლოვაკეთში ქალაქ პეზინოკის მოქალაქეებმა 2008 წელს წამოიწყეს კამპანია 

ნაგავსაყრელის მშენებლობის წინააღმდეგ. მოქალაქეების აზრით ნაგავსაყრელის 

აშენება დააზიანებდა ქალაქის ეკოლოგიურ გარემოს, მიუხედავად იმისა, რომ 

პროტესტი რამოდენიმე წელს გაგრძელდა, საბოლოდ პრობლემის მოგვარებაში 

აქტიურად ჩაერთო ადგილობრივი თვითმმართველობა და ნაგავსაყრელი აღარ 

აშენდა. 

90-იან წლებში პოლონეთის ქალაქ ზვოლენის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 

კაპიტალური ინვესტიციების გეგმის შემუშავება. მერის გადაწყვეტილებით სჭირო 

იყო პროცესში მოქალაქეების შეუზღუდავი მონაწილეობა. ამისთვის მომზადდა 

კაპიტალური ინვესტიციების ბარათები, სადაც მოსახლეობას შეეძლო საკუთარი 
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პრიორიტეტების დაფიქსირება. ბარათები დარიგდა მაღაზიებში, ოფისებში 

სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. მოგვიანებით ეს ბარათები 

შეგროვდა და გადაეცა შესაბამის ადგილობრივ ორგანოებს, საბოლოოდ კი 

მოსახლეობის შენიშვნები აისახა საკრებულოს მიერ მიღებულ დოკუმენტში. 

ქალაქ სოპოტში 2008 წელს დაიწყო საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომლის 

შედეგად ქალაქში შეიცვალა ადგილობრივი ნორმატიული აქტები კერძოდ: ქალაქის 

მოსახლეობა ითხოვდა მწვანე პარკის შენარჩუნებას ისე რომ არ მომხდარიყო 

განაშენიანება, მიუხედავად დაპირებისა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ 

გაითვალისწინა მოსახლეობის მოსაზრებები, რის შედეგად მოქალაქეებმა 2009 

წამოიწყეს კამპანია სახელწოდებით „დემოკრატია მეტია ვიდრე არჩევნები“. 

კამპანიის მიზანი იყო მოქალაქეებს ეჩვენებინათ, რომ გარდა არჩევნებში 

მონაწილეობისა მათ ჰქონდათ უფლებამოსილება აქტიურად ყოფილიყვნენ 

ჩართულნი ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში. პროტესტის დაწყებიდან სამ 

თვეში მოსახლეობამ მიაღწია იმას, რომ შეიცვალა ადგილობრივი კანონმდებლობა 

და მასში ჩაიწერა, რომ მოქალაქეებს ჰქონდათ უფლება ცვლილებები შერეტანათ 

ადგილობრივ კანონებში, ასევე სულ რაღაც 200 ხელმოწერის შეგროვების 

შემთხვევაში შეეძლოთ ინიაციატივის წარდგენა ადგილობრივ საბჭოში 

(საკრებულოში). 

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა პრაქტიკაში ასევე გვხვდება ისეთი 

შემთხვევები როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და 

მოსახლეობას შორის არ არის საკმარისი კომუნიკაცია და ასეთ შემთხვევებში 

ვლინდება ხარვეზები ეფექტიანი მმართველობის კუთხით: მაგალითად გორის 

მუნიციპალიტეტის ერთერთ სოფელში ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გამოყო 

ტერიტორია სასაფლაოს მოსაწყობად, თუმცა ეს კონკრეტული ლოკაცია რიგი 

მიზეზების გამო (სოფლიდან დაშორებული მდებარეობა, ადგილამდე რთულად 

მისასვლელი გზა) მოსახლეობამ დანიშნულებისამებრ ვერ გამოიყენა, შესაბამისად 

ვერ დადგა შედეგი რომელიც მისაღები იქნებოდა ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის. 

მაგალითად ერედვის მუნიციპალიტეტში ზოგიერთ შემთხვევაში 

ბენეფიციალს ვერ მიუღია კონკრეტული სოციალური დახმარება იმ მიზეზით, რომ 
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არ ჰქონდა ინფორმაცია აღნიშნული სოციალური პროგრამის არსებობის შესახებ და 

ინფორმირების შემდეგ კი განცხადების წარდგენის ვადა გასული აღმოჩნდა. 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა უნდა გაითვალისწინონ ის ფაქტი, რომ ყველა 

სოფელს არ აქვს ინტერნეტი და სხვა ელექტრონული კომუნიკაციის  საშუალებები, 

შესაბამისად მოსახლეობის ინფორმირება უნდა მოხდეს სხვა ფორმებით, 

(შეხვედრებით, პერიოდულად საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგებით და ა.შ.) 

რათა მოქალაქეებმა მიიღონ ის სიკეთე, რომელიც მათი საყოფაცხოვრებო პირობების 

გასაუმჯობესებლად არის გამოყოფილი. 

დასკვნა 

დასკვნის სახით შესაძლებელია ითქვას, რომ წარმატებულ ქვეყნებში 

არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობაში არის მიმდინარე პროცესი, რომელიც დროსა და 

სივრცეში პერიოდულად ცვლილებებს საჭიროებს. ჩართულობის პროცესის 

სრულყოფისათვის აუცილებელია, რომ მზაობა არსებობდეს ორივე მხრიდან, 

როგორც საზოგადოებიდან ასევე ხელისუფლების ორგანოებიდან. იმისათვის, რომ 

ურთიერთობა იყოს შედეგიანი მოსახლეობასა და თვითმმართველობის ორგანოებს 

შორის, აუცილებელია არსებობდეს უწყვეტი კომუნიკაცია და ინფორმაციის 

გაზიარება, ინფორმაციის შევსება და საბოლოო კონსესუსის მიღწევა, რათქმაუნდა ეს 

არ არის მარტივი პროცესი  და მიზნის მისაღწევად საჭიროა ისეთი გარემოს 

არსებობა, რომ მოქალაქეებს უფრო მეტად განუვითარდეთ საჭირო უნარჩვევები და 

ჩამოუყალიბდეთ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ხარისხი. აღნიშნული 

მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი შესაძლოა შეასრულონ მათ შორის 

უმაღლესმა სასწავლო დაწესებულებებმაც. უპირველესად კი მოქალაქეთა 

ჩართულობის ხელშეწყობის ღონისძიებებზე პასუხისმგებლობა და ვალდებულებაც 

აკისრიათ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს, სასურველია 

ჩართულობის მიმართულებით ისინი არ იყვნენ შემოფარგლული მხოლოდ 

საკანონმდებლო რეგულაციებით ( პეტიცია, სახალხო კრება და ა.შ.) და მათგან 

მოდიოდეს ახალი ინიციატივები, პროექტები, გეგმები რომელიც წაახალისებს 

საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს მიიღონ მონაწილეობა როგორც ადგილობრივი 

საკითხების განხილვაში, ასევე ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  
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ლიტერატურა: 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტია 

2. საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

3. საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი; 

4. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა „საჯარო სამსახურის რეფორმის 

მომდინერეობის შეფასება“ 2017 წელი; 

5. საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს მიერ 2017 წელს სამეგრელო ზემო-

სვანეთის მუნიციპალიტეტებში  ჩატარებული კვლევა „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ; 

6. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევა 

თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკის შეფასება 

შემდეგ ქალაქებში: ქუთაისი, ბათუმი, ახალციხე; 

7. „ადგილობრივი თვითმმართველობა ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარებისთვის"  საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული 

ასოციაციის კვლევა. 
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The importance of citizen involvement in local self-government  

 

Tsotniashvili Otar,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The experience of many developed countries proves that the establishment of a strong 

and independent self-government system is very important for the welfare of the society and the 

country in general. On the one hand the local self-government allows the population to 

participate in the management of the country and take care to protect their rights, on the other 

hand it contributes to the establishment of the responsibility in society. 

One of the important components in the self-government system is the active 

participation of the population in the solution of local important issues, both in the decision-

making process and in the planning stage of the projects implementation. Such an approach 

makes it possible to redistribute existing resources more fairly, raise a high quality of 

transparency and raise awareness of society. International experience also shows that it is 

important for local authorities to encourage different segments of the population through various 

initiatives to ensure effective involvement in solving local issues. Existing practice also shows 

that the involvement of different groups of the population reduces the dependence of local self-

government bodies on central government bodies. 

Based on the above, the paper presents the importance of citizen involvement in the 

activities of local self-government, the relevant scientific literature is studied and discussed, 

after which the paper is as follows. 

 

Keywords: local self-government, local self-government bodies, citizen involvement. 
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საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის პრობლემა საჯარო სამსახურში 

ტაბატაძე სულხან,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 

 

აბსტრაქტი 

თეზისი ეხება  საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის პრობლემას საჯარო 

სამსახურში, რომლის გადაწყვეტა შემოთავაზებულია საიტის დამზადების თუ 

სიახლის განთავსების დროს Google-ს რეკომენდაციებისა და შეზღუდვების 

გათვალისწინებით. ინტერნეტში საჯარო სექტორის მიერ გავრცელებული 

ინფორმაციის სანდოობის, ინფორმაციაზე წვდომის და სახელმწიფო სერვისების 

გაუმჯობესების მიზნით შერჩეულია  საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის 

ტექნოლოგია. 

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო სამსახური, საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია, 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

 

საჯარო სამსახურის ვალდებულებაა  ინფორმაციის ხელმისაწვდომიბის 

უზრუნველყოფა და საკუთარი საქმიანობის შესახებ სიახლეების გასაჯაროება. ხშირ 

შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას უპირისპირებენ 

კონფიდენციურობას. ეს მაშინ, როცა საქმე ეხება  გადაწყვეტილებების მიღების 

დეტალურ პროცედურებს[1].  ჩვენს შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაში  

იგულისხმება საჯარო ინფორმაციის ინტერნეტრესურსებში ძიების ეფექტურობა. 

 პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ინტერნეტში განთავსებული ავთენტური 

ინფორმაცია ხშირად ძნელი მოსაძებნია. მართალია, ჩვენს ეპოქაში, ინტერნეტი 

ინფორმაციის გავრცელების საუკეთესო საშუალებაა, რადგან აქ განთავსებული 

მონაცემები უწყვეტად ხელმისაწვდომია (არ განიცდის დეგრადაციას და არ ხდება 

მისი უმიზეზოდ გაქრობა). მიუხედავად ამისა დღის წესრიგში დგება ინფორმაციის 

წყაროსა და მისი სანდოობის საკითხი. წყარო შეიძლება გახდეს საძიებო სისტემაში 

დაწინაურებული საიტი (ტელეკომპანია, სააგენტო ან რომელიმე სხვა კერძო 

პლატფორმა). ამიტომ, ხელისუფლებას კიდევ ერთი ვალდებულება აკისრია:  
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უზრუნველყოს საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია საკუთარი საჯარო ინფორმაციის 

უტყუარობისა და ხელმისაწვდომობის მიზნით   და ამით შექმნას ხარისხიანი 

სახელმწიფო სერვისების გარანტია.  

თუ საძიებო სისტემების დღევანდელ შესაძლებლობებს გადავხედავთ, 

სურათი ასეთია: მომხმარებელს ინტერნეტში ინფორმაციის ძებნის საშუალებას 

სთავაზობს სხვადასხვა პლათფორმა, როგორიცაა: Google, Yahoo, Bing, Yandex და ა.შ. 

მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც, ყველაზე 

პოპულარული ძებნის სისტემა Google-ა. მისი დახმარებით შესაძლებლობა გვაქს 

მოვძებნოთ ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაცია.  Google-ს საძიებო სისტემაში 

დადებითი შედეგის მისაღწევად ოპტიმიზაციის სპეციალისტები საქმიანობას 

ჰყოფენ ორ ნაწილად: საიტის შიდა და გარე ოპტიმიზაციად. შიდა ოპტიმიზაცია 

ეწოდება ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის დამუშავებას, რომლის აღსრულების 

ვალდებულება მომდინარეობს Google-ს რეკომენდაციებიდან. ამ აქტივობების 

გატარებით საიტი ხდება უფრო მარტივი აღსაქმელი საძიებო სისტემისთვის, რაც, 

ცხადია, დადებით ზეგავლენას ახდენს საიტის ხარისხზე. 

 შიდა ოპტიმიზაციის აქტივობებს მიეკუთვნება სათაურების / მეტა 

აღწერილობების შექმნა, საიტზე არსებული ტექსტების კლასიფიკაცია [2] ( H1, H2, … 

H5), Sitemap (ფაილი, სადაც ნაჩვენებია ვებ-გვერდის სტრუქურული ხე), Robots 

(სადაც ხდება მითითება, თუ საიტზე რომელი გვერდია ისეთი, რომელიც არის 

უხარისხო - ერთგვარი მინიშნება Google-სთვის, რომელი გვერდის დასკანერება არ 

მოახდინოს) და ა.შ. ვებ-გვერდის გარე ოპტიმიზაცია კი, მოიაზრებს ისეთი 

აქტივობების გატარებას, რომელიც უნდა განხორციელდეს სხვა საიტებიდან 

საორიენტაციო ვებ-გვერდის მიმართულებით: ბმულების მიღება, სოციალური მედია 

სიგნალები, ინფორმაციის მონიტორინგი, კონკრეტულ პერიოდში აქტუალური 

სიტყვების ( საზოგადოების ძებნის რეზულტატზე დაკვირვება - მოთხოვნა ) 

დადგენა და სხვა. 

     როგორც უკვე აღვნიშნეთ,   ინფორმაციის გავრცელების მიზნით ინტერნეტს 

იყენებს როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორი. სხვადასხვა ტელეკომპანია, 

გაზეთი, სიახლეების გამავრცელებელი პლატფორმა თუ სხვა კომპანია 

ყოველდღიურ რეჟიმში აქვეყნებს მონაცემებს საკუთარ ვებ-გვერდზე. 
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კონკურენციიდან გამომდინარე, ვებ-გვერდის ყველა მფლობელი მაქსიმალურად 

ცდილობს საიტის ოპტიმიზაციას, რათა დაიკავოს მოწინავე პოზიცია - ძებნის 

რეზულტატში, რომელსაც შემდგომში გამოიყენებს პირადი მიზნების მისაღწევად. ეს 

ყოველივე კი არის რისკის შემცველი, რადგან მოქალაქისთვის თითქმის 

შეუძლებელი ხდება განასხვაოს რომელი სიახლე შეესაბამება სინამდვილეს და 

რომელი არა.  

    საძიებო სისიტემის ოპტიმიზაციაში გამოიყენება სხვადასხვა სახის 

ტექნოლოგიები და მიდგომები. თუმცა ყველა მათგანისთვის საერთო ისაა, რომ ესაა 

პროცესი, რომელიც მოიცავს საიტებიდან ინფორმაციის წაკითხვას, მის 

კლასიფიცირებას და საძიებო რეზულტატში - მომხმარებლის საჭიროების 

მიხედვით, შემოკლებული ვიზუალით განლაგებას. 

  ხშირ შემთხვევაში ოპტიმიზაციის პირველი ეტაპი სიტყვების სფეროს 

შედგენაა. ამ სფეროში ისეთი სიტყვები იყრის თავს, რომლებიც დაახლოებუია იმ 

თემატიკასთან, რა იდეის ირგვლივაც არის შექმნილი აღნიშნული ვებ-გვერდი. 

სფერო წარმოადგენს ცხრილს, სადაც ყველა ფრაზას გვერდით აქვს მიწერილი 

მომხმარებლის მიერ ამ სიტყვების ძიების რაოდენობა. მასზე დაკვირვება გვაძლევს 

სტრატეგიის განსაზღვრის, ვებ-გვერდის ხისებრ დიაგრამად წამოდგენის და სხვა 

სასარებლო ინფორმაციის აღქმის შესაძლებლობას [3]. ეს აქტივობა ითვლება საიტის 

დეველოპმენტის დაწყების წინარე ეტაპად. ამის შემდეომ იწყება უშუალოდ ვებ-

გვერდის შემადგენელი კომპონენტებზე მუშაობა, რომლის დროსაც უნდა მოხდეს 

Google-ს ალგორითმების მიხედვეთ კონტენტის ჩამოყალიბება.  

საიტის მონაცემები საძიებო სისტემისთვის რაც უფრო მისაღები ფორმითაა 

წარმოდგენილი, მით მეტია ალბათობა იმისა, რომ მომავალში ვებ-გვერდმა დაიკავოს 

უკეთესი ადგილი ძებნის რეზულტატში . Google-ს კონტენტის შემმოწმებელ 

ტექნოლოგოას GOOGLE PANDA ეწოდება. მასთან ერთად Google-ს აქვს შექმნილი 

200-მდე ალგორითმი, რომლებიცი იღებენ მონაწილეობას საძიებო სისტემის 

ოპტიმიზაციაში. მათ საფუძვლად უდევს მათემატიკური ლოგიკები. ამგვარი 

სისტემა მაქსიმალური სიზუტით ირკვევს ყველა ვებ-გვერდს და სწორედ მისი 

დახმარებით სთავაზობს თავის მომხმარებელს ხარისხიან მომსახურებას. 
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საჯარო სამსახურში ელექტრონული მმართველობის სისტემის დანერგვის 

პირობებში  სახელმწიფოსთვის გადასაჭრელ პრობლემად რჩება საზოგადოების 

დაცვა დაუზუსტებელი ინფორმაციისგან. მომხმარებლისთვის ინფორმაციის 

მიწოდება პირველწყაროდან იქნებოდა საუკეთესო ალტერნატივა, რომელიც 

მოაგვარებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემას საჯარო სექტორში. 

აქედან გამომდინარე, საჯარო სექტორში საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია 

გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენს და იგი ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის ეფექტურად განხორციელების გარანტიაა, რომლის 

უზრუნველყოფა დაკავშირებულია შემდეგ ღონისძიებებთან: 

1. Google -ს ყველა განახლებასა და რეკომენდაციებზე დაკვირვება / 

რეალიზება; 

2. ცალკეული ფუნქციებისა და ადმინისტრაციულ მმართველობითი 

პროცესების აუთსორსინგი; 

3.   „ტექნიკური ოპტიმიზაცია“ - ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის 

გადამუშავება Google-ს მოთხოვნების შესაბამისად; 

4.   შიდა და გარე ბმულების სტრატეგიის დამუშავება, რომლის მიხედვითაც 

მოხდება საიტების რეიტინგის განაწილება პრიორიტეტების მიხედვით; 

5. ყველა საჯარო სამსახურის ვებ-გვერდის ადმინისტრირების საერთო 

წესებისა და რეკომენდაციების შესახებ ნორმატიული აქტის   მიღება. 

ლიტერატურა: 

1. თომას ჰარტი - საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა,  თარგმანილია 

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ მიერ  

https://bit.ly/2Wk9yws (ბოლო ნახვა 10.10.2021 წ.); 

2. Adam Clarke- SEO 2021 Learn Search Engine Optimization With Smart Internet Marketing 

Strategies, Amazon Digital Services LLC - KDP Print, USA, 2019, p.p 33-35 ( 

https://bit.ly/3whjSn8 ბოლო ნახვა 02.11.2021); 

3. Eric Enge, Rand Fishkin, Jessie C. Stricchiola, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer - The Art 

Of Seo Mastering Search Engine Optimization 3rd Edition Ebook Book, O'Reilly Media, 2015, 

p.p193-258. 

 

 

https://bit.ly/2Wk9yws
https://bit.ly/3whjSn8
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The problem of search engine optimization in public service 

 

Tabatadze Sulkhan,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

This thesis adressess the problem of search engine optimization in public service. The 

offered solution is to take Google’s recommendations into consideration during the process of 

creating site and posting news. Search engine optimization technology is selected to improve 

Informational reliability disseminated by the public sector on the Internet, access to information 

and public services. 

 

Keywords: public service, search engine optimization, access to information. 
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გერმანიის საჯარო მმართველობის სისტემის თავისებურებები  

ბაღათურია გიორგი, 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

ლორთქიფანიძე ნინო,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში განხილულია გერმანიის საჯარო მმართველობის სისტემის 

რამდენიმე არსებითი საკითხი. ნაჩვენებია, რომ გერმანიის სახელმწიფოებრივ 

წარმატებებს მრავალწილად  განაპირობებს   ეფექტიანად და ეფექტურად მოქმედი 

საჯარო მმართველობის სისტემა - მმართველობითი სისტემის გონივრული დაყოფა, 

თითოუელი ორგანოს მკაფიოდ  ჩამოყალიბებული და გამიჯნული უფლებები და 

ვალდებულებები,  სუვერენიტეტის პრინციპების პრაქტიკული რეალიზაცია და 

ფინანსური ავტონომიურობა.  

 

საკვანძო სიტყვები: გერმანია, საჯარო მმართველობა, ფედერალური მთავრობა, 

ფედერალური შტატები, მუნიციპალიტეტი, სუვერენიტეტის პრინციპი, ფინანსური 

ავტონომია. 

შესავალი 

გერმანიის საჯარო მმართველობის სისტემა დადგენილი წესრიგის 

უზრუნველყოფის განსაკუთრებული  მექანიზმია, რომლის  მთავარი 

მახასიათებელია  კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღებისა და აღსრულების 

უნარი. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პარლამენტი, ფედერალური 

კანცლერის არჩევის წყალობით, არის ორგანო, რომელიც ქმნის ფედერალური 

მთავრობის სათავეებს. აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურა გერმანიაში 

მთლიანად ფოკუსირებულია ფედერალურ კანცლერზე. 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფუნდამენტური კანონი მთავრობის 

მეთაურად ცნობს ფედერალურ კანცლერს. მიუხედავად იმისა, რომ ფედერალური 

მთავრობა შედგება ფედერალური კანცლერისა და ფედერალური მინისტრებისგან 

(რაც ხაზს უსვამს ამ მთავრობის კაბინეტურ ხასიათს), კონსტიტუციის სხვა 

დებულებები მთავრობის მეთაურს ისეთი გადამწყვეტი გავლენის ქვეშ აყენებს, რომ 
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კანცლერი ნიშნავს მხოლოდ „პირველს თანასწორთა  შორის“ და ასრულებს მთელ 

რიგ მნიშვნელოვან სამთავრობო ფუნქციებს. გერმანული მმართველობის 

დასახასიათებლად განხილულ უნდა იქნას ფედერალური მთავრობის სტრუქტურა 

და საჯარო მმართველობის ძირითადი ორგანოები. 

ფედერალური მთავრობის სტრუქტურა 

ფედერალური მთავრობის სტრუქტურა სამი პრინციპის ნაზავია: 

 პირველ რიგში - კანცლერობის პრინციპი, 

 მეორე - უწყებრივი პრინციპი, 

 მესამე - კოლეგიალურობის პრინციპი. 

ხელმძღვანელობის ინდივიდუალური შესაძლებლობებიდან და თავად 

მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, კანცლერობის პრინციპი 

შეიძლება იყოს უფრო სუსტი ან ძლიერი. იურიდიული თვალსაზრისით, კანცლერი, 

პოლიტიკის დირექტივების ფარგლებში, შემოიფარგლება იმით, რომ თითოეული 

მინისტრი დამოუკიდებლად წარმართავს თავის საქმიანობას და პასუხისმგებლობა 

ეკისრება მასზე, ამიტომ კანცლერს არ შეუძლია მინისტრის გვერდის ავლით 

პირდაპირი მითითებები მისცეს სამინისტროების თანამდებობის პირებს; მას არ 

შეუძლია "მართოს სამინისტროებში". თუ მინისტრებს შორის უთანხმოება 

წარმოიშობა, მათ წყვეტს არა მხოლოდ კანცლერი, არამედ მთელი კაბინეტი. 

რამდენად მკაცრად მოქმედებს კოლეგიალურობის ეს პრინციპი (კაბინეტში 

ერთობლივი განხილვა და კენჭისყრა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე) მთლიანად 

დამოკიდებულია ფედერალური კანცლერის წამყვან როლზე. 

 საჯარო მმართველობის ძირითადი ორგანოები: 

გერმანიაში საჯარო მმართველობა ძირითადად სამ სხვადასხვა ორგანოდ 

იყოფა. ესენია: ფედერალური მთავრობა, ფედერალური შტატები და 

მუნიციპალიტეტები. 

აღნიშნულ ორგანოებს შორის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის 

გამიჯვნა რეგულირდება ძირითადი კანონით და კონკრეტული მუხლი (GG 87) 

განსაზღვრავს, თუ რომელი ამოცანები წარმოადგენს ფედერალურ დავალებებს და 

არ შეიძლება დაეკისროს სხვა ორგანოებს.  
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ფედერალური ადმინისტრაცია თავის მხრივ იყოფა ოთხ იერარქიულ 

საფეხურად: უმაღლესი ფედერალური ხელისუფლება, უმაღლესი ხელისუფლება, 

საშუალო და ქვედა ხელისუფლება.  

ფედერალურ უმაღლეს ორგანოებში შედის ფედერალური სამინისტროები და 

ფედერალური პრეზიდენტის ოფისი, ფედერალური კანცელარია, პრესსამსახური და 

ფედერალური აუდიტის სამსახური. ყველა მომდევნო ხელისუფლება ექვემდებარება 

უმაღლეს ფედერალურ ხელისუფლებას და საბოლოოდ ექვემდებარება მათ 

ზედამხედველობასა და მართვას.  

2012 წლის მონაცემებით, საჯარო სამსახურში დაახლოებით 4,6 მილიონი 

თანამშრომლიდან 11,1 პროცენტი დასაქმებული იყო ფედერალურ 

ადმინისტრაციაში, 50,8% სახელმწიფო ადმინისტრაციაში და 30 % ადგილობრივ 

მმართველობაში, ხოლო დანარჩენი 8,1% დასაქმებული იყო სხვადასხვა სოციალური 

დაცვის  და დასაქმების სააგენტოებში.  

ფედერალურ ადმინისტრაციას ბევრად მეტი ადმინისტრაციული დავალება 

აქვს ვიდრე ფედერალურ მთავრობას. მიუხედავად იმისა, რომ ფედერალურმა 

მთავრობა უზრუნველყოფს კანონმდებლობით რეგულირებას, შტატების 

უმრავლესობას კი ევალება მისი ადმინისტრაციული განხორციელება. კლასიკურ 

ეროვნულ ამოცანებში კი შედის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განყოფილებები. აქედან 

გამომდინარეობს, რომ სახელმწიფო ადმინისტრაციის თანამშრომლების 

უმრავლესობა დასაქმებულია განათლების სექტორში ან პოლიციაში.  

სახელმწიფო ადმინისტაცია არის საჯარო სამსახურის ნაწილი და 

მიეკუთვნება აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ადმინისტრაციული ინსტიტუტები 

შტატის სხვადასხვა დონეზე უზრუნველყოფენ არსებული კანონებისა და 

რეგულაციების სწორად გამოყენებასა და განხორციელებას საზოგადოებაში. 

უმაღლესი ადმინისტრაციული დაწესებულებებია სამინისტროები. ისინი 

განიხილავენ თემებს, რომელიც ეხება საგარეო პოლიტიკას, ეკონომიკას, ფინანსებსა 

და უსაფრთხოებას. სახელმწიფო ადმინისტრაცია არეგულირებს ყველა იმ საკითხს, 

რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მოქალაქეებზე და მათ ყოველდღიურ 

ცხოვრებაზე. სახელმწიფო ადმინისტრაცია იყოფა შემდეგ ადმინისტრაციულ შტოდ:   
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 შეკვეთის მენეჯმენტი: იგი ახორციელებს და აკონტროლებს კანონებს 

(მაგ. პოლიცია, საბაჟო, სავაჭრო ინსპექცია). 

 შესრულების მენეჯმენტი: ის უზრუნველყოფს იურიდიულად საჭირო 

ტექნიკურ ან პირად მომსახურებას (მაგალითად, დღის მოვლის ცენტრები, სკოლები, 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ენერგია და წყალმომარაგება, ნაგვის გატანა, მაგრამ 

ასევე სოციალური დახმარების სამსახურები, დასაქმების სააგენტოები). 

 ეკონომიკური ადმინისტრაცია: იგი აგროვებს შემოსავალს, ანაწილებს 

მას და მართავს არსებულ აქტივებს (მაგ. ფინანსური და.) აგადასახადო ორგანოები). 

 პოლიტიკური ადმინისტრაცია: იგი მოიცავს სუბიექტებს, რომლებიც 

მონაწილეობენ სამთავრობო პოლიტიკის დაგეგმვაში და ჩამოყალიბებაში (მაგ. 

ფედერალური და შტატების სამინისტროები, ასევე  ბუნდესტაგის ადმინისტრაცია). 

ფედერალური პრინციპის თანახმად, სახელმწიფო ხელისუფლების 

განხორციელება იყოფა ფედერალურ მთავრობასა და შტატებს შორის. ორივე მათგანს 

გააჩნია დამოუკიდებელი საკანონმდებლო, აღმასრულებელი (აღმასრულებელი 

ხელისუფლება მთავრობა და ადმინისტრაცია) და სასამართლო ორგანოები. 

ფედერალურ მთავრობასა და ფედერალურ სახელმწიფოებს შორის 

„უფლებამოსილების ჰორიზონტალური გამიჯვნის“ გამო სოციალური 

ადმინისტრაცია ორივე დონეზე მდებარეობს. ფედერალური და სახელმწიფო 

კანონების განხორციელება რეგულირდება ძირითადი კანონით, სახელმწიფო 

კონსტიტუციითა და ფედერალური/სახელმწიფო კანონებით.  

ფედერაციული ადმინისტრაციისგან განსხვავებით, ფედერალურ 

სახელმწიფოებს აქვთ ორ ან სამ საფეხურიანი ადმინისტრაციული სტუქტურა. ორ 

საფეხურიანი სტრუქტურა ძირითადად გვხვდება ქალაქსახელმწიფოებში - 

ჰამბურგი, ბრემენი, ბერლინი.  

ფედერალური მთავრობის მსგავსად, შტატებიც იყოფა იერარქიულ 

საფეხურებად. პრემიერ მინისტრი და სამინისტროები ქმნიან უმაღლე სახელმწიფო 

ორგანოებს. მათ ექვემდებარებიან უმარლესი რეგიონალური ხელისუფლება, 

რეგიონალური ცენტრალური ხელისუფლება და რეგიონალური ქვე-ორგანოები.  

სახელმწიფო უმაღლეს ორგანოებში შედიან სახელმწიფო სამინისტროები, რომლებიც 

ფედერალური სამინისტროების მსგავსად  დაყოფილია და პრემიერმინისტრთან 
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ერთად ქმნის მთავრობას. ფედერალური ადმინისტრაციის მსგავსად, სახელმწიფო 

ადმინისტრაციასაც შეუძლია შექმნას საკუთარი უმაღლესი რეგიონალური 

ორგანოები დამატებითი სტრუქტურის გარეშე და მათ გადასცეს გარკვეული 

ადმინისტრაციული ამოცანები. სახელმწიფო ხელისუფლებას (მმართველობას) 

სხვადასხვა სახელწოდებით შეიძლება შევხვდეთ, მაგალითად ჰესენში მას 

რეგიონალურ საბჭოს უწოდებენ, ხოლო ჩრდილოეთ რაი-ვესტფალიაში - რაიონულ 

მთავრობას.  

უმოკლესი გზა მოქალაქეებსა და ადმინისტრაციას შორის არის 

მუნიციპალიტეტები. მუნიციპალიტეტები ეკუთვნის ყველაზე დაბალ სახელმწიფო 

ორგანოებს. მუნიციპალური ადმინისტრაცია შეიძლება დაიყოს ორ დონედ. 

ფედერალური შტატების ყველაზე დაბალი ადმინისტრაციული ორგანოს დონეზე და 

კონსტიტუციით დაცული სტატუს მქონე იურიდიულად დამოუკიდებელი 

რეგიონალური ორგანოს დონეზე (მუხლი 28 (2) GG). იურიდიულად 

დამოუკიდებელი ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტები საჯარო სამართლის 

დამოუკიდებელი იურიდიული პირები არიან, ეს კი ნიშნავს, რომ 

მუნიციპალიტეტები იურიდიულად დამოუკიდებლები არიან და ზოგადად 

მოქმედებენ საკუთარი პასუხისმგებლობით. თვითპასუხისმგებლობა ასევე ნიშნავს, 

რომ მუნიციპალიტეტებმა დამოუკიდებლად უნდა მოაქწყონ თავიანთი 

ადმინისტრაციული სტრუქტურები, მაგალითად თავისი საკუთარი წესდების 

გამოცემით. დებულებები არის სამართლებრივი ნორმები, რომლების მოქმედებს 

მხოლოდ საკუთრი წევრების მიმართ და არეგულირებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შიდა სტრუქტურებს. მუნიციპალიტეტების მკაცრი 

სამართლებრივი დაცვა ეწინააღმდეგება ფედერალური და შტატების მთავრობების 

ფინანსურ რესურსებზე დამოკიდებულებას და კონსტიტუციაში იურიდიულ 

ინტეგრაციას. როდესაც საუბარია მუნიციპალურ თვითმმართველობაზე, 

განასხვავებენ ნებაყოფლობით და სავალდებულო დავალებებს. ნებაყოფლობითია 

ისეთი დავალებები, როგორიცაა სპორტული ობიექტების, კულტურული 

დაწესებულებების ან ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვა. 

მუნიციპალიტეტები აღნიშნულ მმართველობას ახორციელებენ საკუთარი 

შეხედულებისამებრ საკუთარივე ფინანსებით. სავალდებულო დავალებები კი 
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მოიცავს ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვას, კანალიზაციის გაწმენდას, შენობის 

ზედამხედველობას და სხვ. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ 2006 წელს 

გატარებული რეფორმის შემდეგ, ნებაყოფლობითი დავალების სავალდებულო 

დავალებებში (ამოცანებში) გადატანა შესაძლებელია მხოლოდ უშუალოდ 

სახელმწიფო ორგანოების მიერ. ადმინისტრაციის უმაღლესი ხელმძღვანელი არის 

მერი, რომელსაც მოქალაქეები პირდაპირ ირჩევენ ყველა მუნიციპალიტეტში, გარდა 

შეზვიგჰოლშტაინის. ბერლინში, ბრემენსა და ჰამბურგში მათი ორმაგი იურიდიული 

ხასიათის გამო (ერთდროულად სახელმწიფო და ქალაქი) მოქმედებს სხვადასხვა 

დებულება.  ადგილობრივი ხელისუფლების სუვერენიტეტი შემოიფარგლება 

ეროვნული ტერიტორიის მკაცრად გამიჯნული ნაწილით, კონსტიტუციით 

რეგულირდება მოვალეობის სფეროები და ადგილობრივი ხელისუფლების 

საზღვრები. ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური საფუძველია 

ძირითადი კანონის 28-ე მუხლი, რომლის შესაბამისადაც მუნიციპალიტეტებს 

უფლება აქვთ „მოაწესრიგონ ადგილობრივი საზოგადოების ყველა საკითხი 

საკუთარი პასუხისმგებლობის კანონის ფარგლებში“. 

დასკვნა 

 თანამედროვე გერმანიის წარმატება სხვა ფაქტორებთან ერთად, 

განპირობებულია ეფქტიანად და ეფექტურად მოქმედი საჯარო მმართველობის 

სისტემით.  ეს არის როგორც მმართველობითი სისტემის გონივრული დაყოფა, ისე 

თითოეულ ორგანოში მკაფიოდ დადგენილი ალდებულებები (მ.შ. ნებაყოფლობითი 

ვალდებულებები) და დაბალი დონის ორგანოების (მუნიციპალიტეტების) 

სუვერენიტეტი და ფინასური ავტონომიურობა. საქართველოს საჯარო 

მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების ერთ-ერთი შესაძლებლობად შეიძლება 

განვიხილოთ   მმართველობის გერმანული წესის ზოგიერთი ასპექტის 

განხორციელება საქართველოს რეალობაში.  
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Peculiarities of the German public administration system 

Bagaturia Giorgi,  
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Lortkipanidze Nino,  
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Abstract 

The paper discusses several essential issues of the German public administration system. It 

has been shown that the success of the German state is largely due to an effective and efficient 

system of public administration - a reasonable division of government, clearly defined and 

separated rights and obligations of each body, practical implementation of the principles of 

sovereignty and financial autonomy. 
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მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში 

კრავეიშვილი ნიკოლოზ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

  სტატია ეხება საკმაოდ მგრძნობიარე საკითხს, როგორიცაა მოქალაქეთა 

ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში. მოქალაქეთა 

უფლება, მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივი საკითხების მართვაში 

დემოკრატიული მმართველობის ძირითადი პრინციპია. წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიის პირობებში, მოქალაქეთა ჩართულობა დემოკრატიის ხარისხის ერთ–

ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს და მახასიათებელს წარმოადგენს, ისევე როგორც 

განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არსს. მიუხედავად არაერთი 

რეფორმისა და საკანონმდებლო ცვლილებისა მოქალაქეები პასიურად არიან 

ჩართული თვითმმართველობის განვითარების პროცესში. ნაშრომში 

გაანალიზებულია მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელებაში და არსებული პრობლემები. 

 

საკვანძო სიტყვები: ადგილობრივი თვითმმართველობა, მუნიციპალიტეტი, 

მოქალაქეთა ჩართულობა, მოსახლეობა. 

 

დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია ძლიერი 

თვითმმართველობა. იგი სამართლებრივი დემოკრატიული სახელმწიფოს 

ძირითადი ელემენტია. ადგილობრივი თვითმმართველობა დამყარებულია 

მოქალაქეთა ჩართულობაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების 

გადაწყვეტაში. 

 თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობაზე 

და როლზე მკაფიო მითითებაა გაკეთებული „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ ევროპულ ქარტიაში“, რომლის რატიფიკაცია საქართველომ 2004 წელს 

განახორციელა. ქარტიის თანახმად „მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ 
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სახელმწიფო საქმეების წარმართვაში წარმოადგენს ერთ-ერთ დემოკრატიულ 

პრინციპს, რომელიც საერთოა ევროპის საბჭოს ყველა წევრი სახელმწიფოსთვის.“. 

ასევე საქართველოს მიერ ხელმოწერილ ასოცირების შეთანხმებაშიც 

მნიშვნელოვან საკითხადაა გამოყოფილი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

გაძლიერება და მოქალაქეების ჩართულობა თვითმმართველობის განხორციელებაში. 

მოქალაქეთა უფლება - მონაწილეობა მიიღონ თვითმმართველობის 

განხორციელებაში გარანტირებული და აღიარებულია ეროვნული 

კანონმდებლობითაც. „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ თანახმად 

„ადგილობრივი თვითმმართველობა არის საქართველოს მოქალაქეთა უფლება და 

შესაძლებლობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, 

საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინტერესების შესაბამისად გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები.“ 

საქართველოს რეგიონული სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია 

მოქალაქეთა ჩართულობის დონის ამაღლება ადგილობრივ დონეზე 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ძველი რედაქცია მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ორ სახეს ითვალისწინებდა - პეტიციას და თანამდებობის პირთა 

საჯარო ანგარიშის მოსმენას. აღნიშნული რეგულაციები ვერ უზრუნველყოფდა 

მოქალაქეთა ჩართულობის შესაბამის დონეს. არსებულმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ 

მხოლოდ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მოხდა პეტიციის წესით საკითხის 

საკრებულოში დარეგისტრირება. განსაკუთრებით სუსტი იყო მოსახლეობის 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მონაწილეობის შესაძლებლობები მცირე 

დასახლებებში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე 2015 წელს განხორციელდა ცვლილება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის ძირითადი მიზანი იყო 

მოქალაქეთა მონაწილეობის როლის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში. კოდექსის დღევანდელი რედაქცია ითვალისწინებს მოქალაქეთა 

მონაწილეობის შემდეგ ფორმებს: დასახლების საერთო კრება; პეტიცია; სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭო; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის 
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საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა და მუნიციპალიტეტის მერის და 

საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა. 

“ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ თანახმად „დასახლების 

საერთო კრება (შემდგომ – საერთო კრება) არის სოფლის/დაბის/ქალაქის 

მოსახლეობის თვითორგანიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს 

შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის ამ დასახლებისა და 

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის, გადაწყვეტისა და 

აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ორგანოების წინაშე ინიცირების პროცესებში 

ქმედით ჩართულობას.“ დასახლების საერთო კრება უფლებამოსილია იმსჯელოს 

დასახლებისთვის მნიშვნელოვან ნებისმიერ საკითხებზე, განიხილონ დასახლებაში 

განსახორციელებელი პროექტები და შესაბამისი შენიშვნები და წინადადებები 

მიაწოდონ მუნიციპალიტეტს. მიუხედავად არსებული უფლებამოსილებისა 

პრაქტიკულად არ ხდება არსებული მექანიზმის გამოყენება, რაც გამოწვეულია 

მოსახლეობის მხრიდან ნიჰილისტური დამოკიდებულებით. ასევე აღსანიშნავია 

საკანონმდებლო ხარვეზებიც. მაგალითად, კრება უფლებამოსილია თუ მას ესწრება 

მოსახლეობის კრების წევრთა 20%. აღნიშნული რაოდენობის შეკრება უმრავლეს 

შემთხვევაში ვერ ხერხდება, რაც გამოწვეულია მიგრაციის პრობლემით. მსგავსი 

შეხვედრები ხშირად არის უშედეგო და მუნიციპალიტეტის მხრიდან არ მოყვება 

სათანადო რეაგირება, რას იწვევს მოსახლეობის დაბალ  ინტერესს და უნდობლობას.  

 თვითმმართველობის კოდექსში არ არის განმარტებული პეტიციის ცნება. 

კოდექსი პეტიციის წარდგენის უფლებას ანიჭებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ს და  საერთო კრებას. პეტიცია 

ყველაზე იშვიათად გამოყენებადი მექანიზმია. მოსახლეობას არ აქვს შესაბამისი 

ინფორმაცია პეტიციის ფორმის შესახებ, არ იციან თუ როგორ გამოიყენონ იგი და რა 

შემთხვევებში. მუნიციპალიტეტებმა უნდა უზრუნველყონ მოსახლეობის 

ინფორმირებულობა და დაინტერესებულ პირებს გაუწიონ შესაბამისი 

კონსულტაციები. 

კოდექსის თანახმად - „სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არის 

მუნიციპალიტეტის მერის/რაიონის გამგებლის სათათბირო ორგანო. სამოქალაქო 
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მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მეწარმე იურიდიული პირების, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

წარმომადგენლები.“ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

კომისიის სხდომებში მონაწილეობა გულისხმობს ნებისმიერი პირისთვის წინასწარი 

შეტყობინების გარეშე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს კომისიის საჯარო სხდომებზე დასწრების უფლებას. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს უფლება 

აქვს შეუზღუდავად დაესწროს მუნიციპალიტეტის მერის და საკრებულოს წევრის 

მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენას. „მუნიციპალიტეტის მერი და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვალდებული არიან, წელიწადში ერთხელ 

მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი 

დადგენილებით განსაზღვრული წესით მოაწყონ საჯარო შეხვედრები 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან და წარუდგინონ მათ ანგარიში გაწეული 

მუშაობის შესახებ, ანგარიშის განხილვისას უპასუხონ მუნიციპალიტეტის 

ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს.“ 

მოქალაქეთა ჩართულობის ბოლო ორი ფორმა საკმაოდ არაპოპულარულია 

უმრავლეს მუნიციპალიტეტებში, რადგან მოქალაქეთა ინტერესი არის ძალიან 

დაბალი. მოქალაქეთა მრჩეველთა საბჭო უმეტეს შემთხვევებში ფორმალურადაა 

შექმნილი. ასევე თანამდებობის პირთა ანგარიშიც ფორმალურია და წარდგენა ხდება 

ძირითადად საკრებულოს სხდომაზე, რომელსაც მხოლოდ საკრებულოს წევრები 

ესწრებიან და ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე. 

როგორც ვხედავთ, საკანონმდებლო დონეზე გარკვეულწილად 

უზრუნველყოფილია მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები, მაგრამ მიუხედავად 

ამისა მოქალაქეები ნაკლებად იყენებენ ამ საშუალებებს და არ არიან ჩართული 

თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. რაც თავის მხივ აფერხებს 

ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებასაც. აღნიშნული მოქალაქეთა პასიურობა 

გამოწვეულია მრავალი ფაქტორით როგორიცაა: მოქალაქეთა სამართლებრივი 

თვითშეგნების დაბალი დონე. მოსახლეობა ვერ ითავისებს საკუთარ როლს 

თვითმართველობის განხორციელებაში, რაც გარკვეულწილად თვითმმართველობის 
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ორგანოების პასუხისმგებლობაცაა. აუცილებელია საზოგადოებისთვის შესაბამისი 

ინფორმაციის მიწოდება რათა თითოეულმა მოქალაქემ იცოდეს თუ რა უფლება და 

როლი გააჩნია თვითმმართველობის განვითარების პროცესში. ასევე აუცილებელია 

საკანონმდებლო ბაზის კიდევ უფრო დახვეწა და გაუმჯობესება მოქალაქეთა 

ჩართულობის კუთხით. გარკვეული ნორმები აცდენილია ქართულ რეალობას და 

შეუძლებელია ან დიდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული მათი განხორციელება 

(მაგ. დასახლების საერთო კრება).  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია 

საკანონმდებლო ბაზის გადახედვა და დახვეწა არსებული რეალობიდან 

გამომდინარე და მათი პრაქტიკაში იმპლემენტაცია, რაც უზრუნველყოფს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას. 

ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის მუდმივი ინფორმირებულობა 

თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის შესახებ. ასევე 

მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობის დაინტერესება და ჩართვა თვითმმართველობის 

საქმიანობაში. 

საქართველოში რეგიონულ დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდისთვის 

მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები არ არის საკმარისი. მას თან უნდა ახლდეს 

მისი პრაქტიკაში იმპლემენტირების ეფექტური მექანიზმები, რომელიც უნდა 

ემსახურებოდეს იმ საერთო მიზანს, რასაც რეგიონის გაძლიერება და საზოგადოების 

ჩართულობის გაზრდა ჰქვია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
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Forms of citizen participation in the implementation of local self-government 

Kraveishvili Nikoloz, 

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The article covers very sensitive issues, such as citizens’ participation in the 

implementation of local self-government. The right of citizens to participate in public 

administration is a fundamental principle of democratic governance. In the condition of 

representative democracy, the citizens’ participation is one of the most important aspects and 

characteristics of the quality of democracy, as well as defining the essence of local self-

government. Despite numerous reforms and legislative changes, citizens are not actively 

involved in the process of self-government. The work studies both the forms of citizens’ 

participation in the implementation of local self-government and the existing problems. 

  

Keywords: local self-government, municipality, citizens’ involvement (participation), 

population. 
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ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალთა მონაწილეობის  შემაფერხებელი 

ფაქტორები და პერსპექტივები 

ქათამაძე ნატო,   

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ასისტენტ-პროფესორი 

კინწურაშვილი რუბენი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 
 

აბსტრაქტი 

           ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც ინსტიტუცია დემოკრატიული 

მმართველობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, ხოლო დემოკრატია 

მოითხოვს გადაწყვეტილების პროცესში ქალთა და კაცთა თანაბარ ჩართულობასა და 

მონაწილეობას. საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, საქართველო იმ ქვეყნების 

გვედრით არის, სადაც ძალიან დაბალია ქალთა წარმომადგენლობა 

გადაწყვეტილების მიმღებ და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. ქალთა პოლიტიკური 

აქტიურობისა და ჩართულობის მნიშვნელობაზე მსჯელობისას, შეგვიძლია 

რამდენიმე არგუმენტს დავეყრდნოთ; პირველი-ეს არის სამართლიანობის არგუმენტი 

- ვინაიდან ქალები მოსახლეობის ნახევარზე მეტს შეადგენენ მათ აქვთ 

ლეგიტიმური უფლება წარმოდგენილნი იყვნენ თანამდებობებზე პარიტეტულად. 

მეორე-გამოცდილებით გამყარებული არგუმენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქალებს 

აქვთ განსხვავებული გამოცდილება, ბიოლოგიური თუ სოციალურად 

კონსტრუირებული, ამიტომ მათი რეპრეზენტაცია  მნიშვნელოვანია. ასევე 

საყურადღებოა ინტერესით გამყარებული არგუმენტაცია, რაც იმას გულისხმობს, რომ 

ქალებს და კაცებს ურთიერთსაპირისპირო ინტერესები გააჩნიათ და შესაბამისად 

ქალებიც უნდა იყვნენ წარმოდგენილი პოლიტიკაში. სიმბოლური არგუმენტაცია, 

გულისხმობს აქტიური ქალი პოლიტიკაში გახდეს მაგალითი და სტიმული სხვა 

ქალების ჩართულობის.  კრიტიკული მასის არგუმენტის მიხედვით, ქალებს 

უჩნდებათ სოლიდარობის განცდა და სურვილი იყვნენ სხვა ქალების 

წარმომადგენლები, მხოლოდ მაშინ როდესაც მათი რეპრეზენტაცია გარკვეულ 

დონეს მიაღწევს, და ბოლო და მნიშვნელოვანი ეს არის დემოკრატიულობის 

არგუმენტი, რაც გულისხმობს ქალებს და კაცებს  მიეცეთ თანაბარი პირობები  
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საკუთარი შესაძლებლობების  რეალიზების, რაც ზრდის მმართველობის 

დემოკრატიის დონეს.  

 

საკვანძო სიტყვები: ადგილობრივი თვითმმართველობა; ქალთა პოლიტიკური 

მონაწილეობა; ქალების ჩართულობა; გენდერული თანასწორობა; გენდერული 

კვოტირება. 

ძირითადი ტექსტი 

          დემოკრატია თავისი არსით მრავალფეროვნებას, განსხვავებული აზრის  და 

სათქმელის გაგებას გულისხმობს. მიუხედავად ამისა, რომ მსოფლიო მოსახლეობის 

50%-ს ქალები შეადგენენ, ისინი მაინც  არ მონაწილეობენ სხვადასხვა დონეზე, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ვინაიდან მათ არ აქვთ საკმარისი წვდომა 

ძალაუფლებასთან და პოლიტიკურ რესურსებთან. პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა 

განსაკუთრებით მცირე რაოდენობის ჩართულობა თანაბრადაა დამახასიათებელი 

როგორც უკვე გამოცდილ, ასევე ახალი დემოკრატიებისათვის. საყოველთაო 

საარჩვენო უფლებამაც კი  ვერ უზრუნველყო ქალთა წარმომადგენლობის მაღალი 

დონე. 

        ქალების ჩართულობას დაბალ მაჩვენებელს თავისი მიზეზები აქვს, კერძოდ, 

საქართველოში დღეს მოქმედი საარჩევნო სისტემა, რომელიც ხელს არ უწყობს და არ 

ახალისებს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ზრდას ქვეყანაში. შიდა პარტიული 

დემოკრატია - ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა არ არის მნიშვნელოვანი და 

აქტუალური საკითხი პოლიტიკურ პარტიებში და ხშირ შემთხვევაში საუბარსაც კი 

თავს არიდებენ. ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობაზე- 

პატრიარქალური საზოგადოება და ქალის შესაძლებლობებზე გავრცელებული 

სტერეოტიპები ხელს უშლის ქალთა პოლიტიკურ აქტივობას.  

              მეტი თვალსაჩინოებისთვის, საკმარისია შევხედოთ სტატისტიკას.  2021 წლის 

მონაცემებით საქართველოში ქალები გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ასე 

გამოიყურება.  

 საკანონმდებლო ხელისუფლება - 29 ქალი დეპუტატი 150-დან (19%) 

 აღმასრულებელი ხელისუფლება - 4 ქალი მინისტრი 12-დან (10,3%) 

 სასამართლო- 163 მოსამართლე ქალი  306-დან (53%) 
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 ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოებში არჩევნების 

გენდერული სტატისტიკა ჯერ გაკეთებული არ არის, თუმცა საარჩევნო 

ცვლილება, რომელიც გულისხმობს პროპორციულ სიაში ყოველი მესამე 

კანდიდატის განსხვავებული სქესის ყოფნას იმედის მომცემად არ 

გამოიყურება) 

         საყურადღებოა ის რომ,  2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების შედეგად  

თბილისსა და საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში  სულ 277 ქალი  (13.4%) და 1781 

მამაკაცი (86,6%) კაცი აირჩიეს. ადგილობრივ თვითმმართველობაში წარდგენილი 

კანდიდატებია: 

 პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი  

კანდიდატი იყო: ქალი-36,85%; კაცი-63,15% 

 მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე წარდგენილი 

კანდიდატი  იყო: ქალი-16,84%; კაცი-83,16% 

 საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატი  იყო: ქალი-8,42%; 

კაცი-91,58% 

პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული წევრები: 

პროპორციული-80,41% კაცი, 19,59% ქალი; მაჟორიტარული-92% კაცი, 8.00% ქალი 

ხუთი თვითმმართველი ქალაქის მერობის წარდგენილი კანდიდატები: ქალი-

22,92%; კაცი 77.02%;  აქედან არჩეული კაცი-100%;  ქალი 0% 

თვითმმართველი თემის (59) მერობის წარდგენილი კანდიდატები: ქალი-12,15%, 

კაცი-87,85, აქედან არჩეული: კაცი-98,15%,  ქალი 1.85% 

გუბერნატორი: კაცი-9 (100%),  ქალი-0 (0%) 

          2017 წელს არჩეულ ქალთა რაოდენობა 1,8% აღემატება წინა 2014 წლის 

თვითმმარველობის დროს არჩეულ ქალ წევრთა საერთო ჯამს (11,6%), აქვე 

საყურადღებოა ის ფაქტი რომ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების 

შედეგებთან შედარებით არჩეულ ქალთა რიცხვი გაიზარდა რეგიონებში, ხოლო 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემცირდა 6%-ით და შეადგინა 20%. 

რთულია ისაუბრო თანასწორობაზე, როდესაც ქვეყანის მოსახლეობის 53% ქალია, 

ხოლო მათი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 20 პროცენტსაც ვერ 

აღწევს,” -აღნიშნული იყო სახალხო დამცველის განცხადებაში. 
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       ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველაზე ახლოს მდგომი ხელისუფლებაა 

ხალხთან და ყველაზე უკეთ ჩანს მართვის სუბსიდიარობის პრინციპი, შესაბამისად 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქალების ჩართულობა და თანამონაწილეობა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.  

       ადგილობრივი თვითმმართველობა  უნდა იძლეოდეს ყველაზე სწორი არჩევანის 

გაკეთების საშუალებას ყოველდღიური ცხოვრების ყველაზე კონკრეტულ ასპექტებში, 

როგორებიცაა მაგალითად, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, უსაფრთხოება, 

განათლება,  საჯარო ტრანსპორტი, დასაქმება ან ჯანდაცვა, მეტიც, ქალების სრული 

ჩართულობა ადგილობრივი და რეგიონალური პოლიტიკის განვითარებასა და 

განხორციელებაში, საშუალებას იძლევა რომ გათვალისწინებულ იქნას მათი 

ცხოვრებისეული გამოცდილება და შემოქმედებითი უნარი. თუ ჩვენ გვინდა 

მივიღოთ ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორც ერთ ერთი ინსტრუმენტი 

დემოკრატიული მმართველობის მაშინ აუცილებელია, ადგილობრივი და 

რეგიონალური ხელისუფლება სრულად ითვალისწინებდეს გენდერულ ასპექტებს 

თავიანთ პოლიტიკაში, ორგანიზაციასა და პრაქტიკაში. რეალური თანასწორობა 

მამაკაცებსა და ქალებს შორის საკვანძო მნიშვნელობისაა ეკონომიკური და 

სოციალური წარმატებისათვის - არა მხოლოდ ევროპულ ან ეროვნულ დონეზე, 

არამედ ასევე ჩვენს რეგიონებში, ქალაქებსა და ადგილობრივ თემებში. 

        ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციებიდან გამომდინარე,  

ქალების წარმომადგენლობითობა ძალზედ ეფექტიანია გენდერულად მგრძნობიარე 

პოლიტიკისა და სერვისების ჩამოსაყალიბებლად, ქალ პოლიტიკოსებს შეუძლიათ 

ადვოკატირება გაუწიონ ქალთა საკითხებს, რასაც  გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

ადგილობრივ თემთა ცხოვრების პირობებზე. ვიდრე ქალები არ ჩაერთვებიან ამ 

დონეზე პოლიტიკის შემუშავებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 

ცვლილებები ქალთა პოლიტიკურ და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში, 

უმეტეს შემთხვევაში, მინიმალური იქნება. 

დასკვნა 

        როგორც სხვა ქვეყნების პოზიტიური გამოცდილება გვაჩვენებს,  როცა 

ქვეყანაში ქალი პოლიტიკოსები  ძლიერები არიან, მაშინ მაღალია ცხოვრების 

სტანდარტები. ასევე დადებითია ცვლილებები, როგორც განათლების და 
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ინფრასტრუქტურის, ასევე ჯანდაცვის სფეროში. ქალთა  აქტიური მონაწილეობა 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში  უზრუნველყოფს დემოკრატიული 

მმართველობის წარმატებულ განხორციელებას. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე სასურველია: 

 პარტიებმა ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა გახადონ საკუთარი 

პოლიტიკის ნაწილი, მაგალითად საკუთარი სურვილით დააწესონ კვოტები და 

დაამკვიდრონ შიდა პარტიული დემოკრატია. მსგავსი გამოცდილება  რამდენიმე 

პოლიტიკურმა პარტიას ევროპის მასშტაბით უკვე აქვს,  მათ შორის არიან 

სკანდინავიური ქვეყნები, რომლებსაც დიდი ხანია უკვე ყველაზე მეტი ქალი 

პარლამენტარი ჰყავთ. მაგალითად, ნორვეგიის ცენტრისტულ პარტიას 1989 წლიდან 

აქვს 40%-იანი კვოტა ორივე სქესისთვის, ნებისმიერ არჩევნებში.  

 ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა  ქალთა პოლიტიკური 

ჩართულობისა და ლიდერობის გაზრდისთვის მიზნით შეიმუშაონ ახალგაზრდული 

პროგრამები, სადაც ახალგაზრდა ქალებს პოლიტიკურ კარიერაში ადრეული 

ასაკიდანვე შეუძლიათ  იდეების და ინიციატივების რეალიზება, ეს ეხმარება 

ახალგაზრდა ქალებს საკუთარი თავის, როგორც მნიშვნელოვანი აქტორის 

დანახვაში. 

  საქართველოს პარლამეტმა იმსჯელოს გენდერული კვოტირების 

საკითზე,( როგორც დროებითი ნორმა). ნაცვლად პარტიულ სიაში ყოველი მესამე 

განსხვავებული სქესისა, ჩაიწეროს ყოველი მეორე. ეს ყველაზე ეფექტური მექანიზმია 

პოლიტიკურ ინსტიტუტებში  გენდერული ბალანსის სწრაფად მისაღწევად. 

საარჩევნო კვოტას შეუძლია გამუდმებით იქონიოს გავლენა პოლიტიკურ შედეგებზე, 

ვინაიდან ქალ ლიდერთა არჩევის მოთხოვნა ცვლის ამომრჩეველთა 

დამოკიდებულებას და მათ მიერ ქალი ლიდერების აღქმას.  
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Abstract 

Local self-government as an institution is one of the signicifant indicators of democratic 

governance, and democracy requires equal involvement and participation of women and men in 

the decision-making process. According to international studies, Georgia ranks among the 

countries where the representation of women in decision-making and leadership positions is 

extremely low. 

When discussing the importance of women's political activism and involvement, we can 

rely on several arguments; 

Foremost this is an argument for justice - since women make up more than half of the 

population, they have a legitimate right to be represented on a parity basis. 

The second one is an argument supported by experience, which means that women have 

different, biologically or socially constructed experiences, so their representation is substantial. 

Also, noteworthy is the argument supported by interest, which implies that women and 

men have opposite interests and therefore women should be represented in politics as well. 

Symbolic argumentation means an active woman in politics to become an example and a 

stimulus for the involvement of other women. According to the critical mass argument, women 

develop a sense of solidarity and a desire to be representative of other women only when their 

representation achieves a certain level, and last but not least is the argument of democracy, 

which means giving women and men equal opportunities to realize their potential, which will 

increase the level of democratic governance. 

 

Keywords: local self-government; women's political participation; women's involvement; 

gender equality; gender quotas. 
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ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე გამოწვევების რამდენიმე ასპექტი 

ბაღათურია გიორგი,  

საქართველოს ტექნიკური უნვერსტეტის პროფესორი 
გლურჯიძე ცისია,  

TBC Pay, ადამიანური კაპიტალის მართვის განყოფილების უფროსი 

ყაჭიაშვილი გვანცა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში განხილულია ადამიანური რესურსები მართვის განვითარების 

პროცესი ტრადიციული სისტემიდან ადამიანური რესურსების სტრატეგიულ 

მართვამდე, გაანალიზებულია ადამიანური რესურსების მართვის ტრადიციული და 

სტრატეგიული მიდგომები,  ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის 

მახასიათებლები და ძირითადი მიმართულებები, მთავარი სტრატეგიები, მიმართება 

ადამიანური კაპიტალის მართვასთან, აგრეთვე პერსონალის რეკრუტმენტისა და 

შერჩევის თანამედროვე მოთხოვნები,  

 

საკვანძო სიტყვები: ადამიანური რესურსები, ადამიანური რესურსების 

სტრატეგიული მართვა, ადამიანური კაპიტალი, რეკრუტმენტი და შერჩევა      

 

შესავალი 

თავდაპირველად, 1920-იან წლებში „პერსონალის ადმინისტრირება“ მკაფიოდ 

განსაზღვრული ცნება იყო და განიხილებოდა, როგორც ადამიანების   სამუშაო 

ადგილებზე აყვანის და შემდგომ განვითარების პრაქტიკა. ორგანიზაციების 

უმეტესობაში ადამიანებს ქონდათ „პერსონალის“ ფუნქცია მკაცრად განსაზღვრული 

მოვალეობებით და პერსონალის ცნება არ განიხილებოდა სხვადასხვა 

შესაძლებლობების გამოვლენის, პიროვნული ან ორგანიზაციული განვითარების 

მხრივ. ათწლეულობის განმავლობაში მრავალი ცვლილება განიცადა ადამიანური 

რესურსების მართვის მიდგომებმა, თუმცა ძირეული ცვლილებების აუცილებლობა 

პერსონალის მენეჯმენტის სფეროში დადგა 1970-იან წლების ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში. ამ პერიოდში აშშ-ში ბიზნეს ორგანიზაციებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

კონკურენცია. ორგანიზაციები და მათი მმართველი რგოლები განიცდიდნენ ისეთი 
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ფაქტორების ზეწოლას როგორიც იყო გლობალიზაცია, ახალი რეგულაციები და რაც 

მთავარია, სწრაფი  ტექნოლოგიური ცვლილებები (rapid technological change). ამ 

ყველაფერმა ბიძგი მისცა სტრატეგიული დაგეგმვისა და მართვის სტილის 

გადახედვის პროცესს ორგანიზაციებში. ნაშრომში განხილულია ის ძირითადი 

მიმართულებები, რაც აუცილებელია ადამიანური რესურსების ეფექტიანი და 

ეფექტური მართვისთვის.  

ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე ტენდენციები 

ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში პირველი ცვლილება 

უკავშირდება თვით ადამიანური რესურსების მართვის (Human Resource Management 

- HRM) ცნების  ჩამოყალიბება.  1980-იან წლებში ჰარვარდის უნივერსიტეტში  

წარმოიქმნა ადამიანური რესურსების მართვის კონცეფცია, რომელიც რადიკალურად 

განსხვავდებოდა იმდროინდელი მიდგომებისგან. იმ პერიოდში ბიზნესის მართვა 

ძლიერ გართულდა და საჭირო გახდა ახლებური მიდგომების გამოყენება 

ადამიანების შესაძლებლობების განვითარებაში, ადამიანური რესურსების მართვის 

ჰარვარდის მოდელის საფუძველი გახდა სტრატეგიული ხედვა ადამიანების 

პოტენციური შესაძლებლობების   შესახებ. ტრადიციული ადამიანური რესურსების 

მართვის მიდგომებისგან განსხვავებით, ჰარვარდის მოდელში ადამიანების 

შესაძლებლობებსა და მათ როლს ორგანიზაციაში დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა,   

ადამიანები უკვე აღქმული იქნა როგორც ორგანიზაციის აქტივი და არა ხარჯი. 

შიცვალა დამოკიდებულებაც HRM-სადმი, იგი აღარ ითვლებოდა მხოლოდ ბიზნეს 

პროცესების გვერდით მდგომი ერთეული, რომლის ძირითადი დანიშნულება იყო 

კადრების აყვანა და ადმინისტრაციული საქმიანობა და განისაზღვრა, როგორც 

მნიშვნელოვანი როლისა და გავლენის მქონე ბიზნესის სტრატეგიულ 

გადაწყვეტილებებში. თანდათან HRM გახდა პერსონალის  დამხმარე ორგანიზაციის 

შიგნით ერთიანი მიზნების შესასრულებლად და გუნდურ მუშაობაში 

პროაქტიულად ჩასართავად და მაღალი და შედეგების მისაღწევად. ჰარვარდის  

მოდელიდან HRM-ს დიდი როლი აქცს ორგანიზაციაში, რომელიც მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს ორგანიზაციის ყველა რგოლზე. 

შემდეგი ცვლილება უკავშირდება 1990-იან წლებს. ამ პერიოდში ტერმინი 

„personnel management“ ითვლებოდა ძველმოდურად და ვინაიდან ამ სტილის 
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ორგანიზაციულ მართვას (რომელიც მიუხედავად მიდგომების ცვლილებებისა, 

მაინც საკმაოდ მრავლად იყო შემორჩენილი სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებში) 

უკვე ბევრი კრიტიკოსი ყავდა, ნელ-ნელა ქრებოდა თანამედროვე ორგანიზაციების 

ტერმინოლოგიიდან. იგი ჩაანაცვლა ტერმინმა „people management” , რომელიც 

მნიშვნელოვანია იმით, რომ სწორედ ეს ტერმინი ასახავს, თუ რამდენად ღირებული 

და მნიშვნელოვანია ორგანიზაციაში დასაქმებული ადამიანები.  ამ დროიდან სულ 

უფრო მნიშვნელოვან როლს იძენს პერსონალის მოტივაციის სხვადასხვა ფორმების 

გამოყენება. უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინ როდესაც დასავლეთის განვითარებულ 

ქვეყნებში მოტივაციის მთავარი მდგენელი აღარ არის ფინანსური დაინტერესება, 

საქართველოში სწორედ შრომის ანაზღაურებაა მოტივაციის მთავარი ფაქტორი.  

იმისათვის, რომ HRM-მა საუკეთესოდ შეასრულოს თავისი ახალი ფუნქცია, 

ამისათვის  მკვლევართა აზრით  საჭიროა  

1. ინტეგრაცია - HRM უნდა იყოს ინტეგრირებული ორგანიზაციის 

ძირითად სტრატეგიასთან, ყველა ლაინ მენეჯერთან მჭიდროდ დაკავშირებული 

საქმიანობით, დაარწმუნოს დასაქმებული ადამიანები რომ არიან ამ ორგანიზაციის 

ნაწილი; 

2. თანამშრომლების ვალდებულებები - HRM-ს შეუძლია განავითაროს 

თანამშრომლების ვალდებულებები ორგანიზაციის მიმართ ინდივიდუალურად ისე, 

რომ მათ ქონდეთ წინსვლის, მაღალი პერფორმანსის და ცვლილებების მზაობა; 

3. მოქნილობა - HRM ხელს უწყობდეს და ანვითარებდეს 

ორგანიზაციულ მოქნილობას და რეაგირებას, რწმენის, ვალდებულებების და 

მოტივაციის გაზრდით; 

4. ხარისხი - სწორი შერჩევით, ტრენინგებით და მაღალი პერფორმანსის 

ადამიანების შენარჩუნებით ორგანიზაციაში, HRM-მა წვლილი შეიტანოს 

საქმიანობის ხარისხის შენარჩუნებასა და გაზრდაში. 

დღეს, HRM როგორც People management, მოიცავს და მართავს ისეთ ამოცანებს 

როგორიცაა - ადამიანური რესურსების დაგეგმვას (human resource planning), 

სამუშაოს ანალიზს (job analysis), რეკრუტმენტი და შერჩევა (Recruitment and 

selection), მათი შემდგომი განვითარება/სწავლება/ტრენინგები, მათზე ზრუნვა 

კომპანიის შიგნით და გარეთ, შეფასების სისტემების დანერგვა, კარიერის დაგეგმვა 
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(career planning), მიმდინარე პროცესებში მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, 

მოტივაციის ფაქტორების,  კომპენსაციის, სარგებლისა და ბენფიტების დადგენა, 

თანამშრომლებს შორის სათანადო ურთიერთობების დამყარება, მათი 

ლოიალურობის გაზრდა კომპანიის მიმართ, ადამიანების ორგანიზაციაში 

შენარჩუნება, პროფკავშირებთან ურთიერთობა  და სხვა მრავალი სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაწყვეტა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია დასახული 

მიზნების ერთობლივი ძალით მიღწევაზე. 

თანამედროვე HRM ფართომასშტაბიანია და სტრატეგიულ ხასიათს ატარებს, 

იგი თანხვედრაშია ბიზნესის საჭიროებებთან და ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა 

ორგანიზაციის პრიორიტეტებს. HRM  ამყარებს ინდივიდუალურ კავშირს 

დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის, რაც აყალიბებს მისაღებ სამუშაო 

გარემოს და პრაქტიკაში სრულად აისახება პერფორმანსის ზრდაზე და 

ორგანიზაციის წარმატებაზე. ამ თვალსაზრისით HRM-მა განიცადა კიდევ ერთიც 

მნიშვნელოვანი ცვლილება და იგი გახდა ახალ მიმართულებად - სტრატეგიული  

HRM. 

სტრატეგიული  HRM  

სტრატეგიული HRM დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმ ასპექტების მართვას, რაც 

დასაქმებულ ადამიანებს თავისი წვლილის შეტანის საშუალებას აძლევს ბიზნესის 

განვითარებაში. ზოგადად სტრატეგიული HRM თვალსაზრისით ძალზედ 

მნიშვნელოვანია ადამიანების ხელშეწყობა ისეთი ქმედებებით როგორიცაა -  

ჯანმრთელი და სასიამოვნო სამუშაო გარემოს შექმნა, ადამიანური რესურსების 

სწორი დაგეგმვა პერსპექტივის გათვალისწინებით, მოქნილობა პროცესებში, 

მოქნილი სამუშაო საათები და ვალდებულებები, სამართლიანი ანაზღაურება და 

ბენეფიტები, თანამშრომლების მიერ გადაწყვეტილებების მიღება და იმპლემენტაცია 

და სხვ.  დაბოლოს, რაც მთავარია, ორგანიზაციის სტრატეგიის ცოდნა და 

მონაწილეობა შედეგების მიღწევაში, პერფორმანსის სტანდარტების გაზრდა მათივე 

მოტივაციით და ა.შ. სტრატეგიული HRM მონაწილეობს მიზნების შემუშავებაში, 

რომლებიც დაკავშირებული და თანხვედრაში იქნება ორგანიზაციის საერთო 

მიზნებთან. საჭიროა დასახული იყოს ადამიანური რესურსების მართვის ამოცანები, 

რათა ხშირად ცვალებად გარემოში ადამიანური რესურსების მართვა იმ 
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მიმართულებით განხორციელდეს, რომ მოხდეს, ერთი მხრივ, ორგანიზაციის 

ბიზნესსაჭიროებებისა და მეორე მხრივ, თანამშრომელთა ინდივიდუალური და 

გუნდური საჭიროებების თანხვედრა. ამის მიღწევა კი შესაძლებელია ადამიანური 

რესურსების გასაგები და ეფექტური პოლიტიკისა და პრაქტიკის 

შემუშავება/განხორციელების გზით. ეს ყოველივე კი იმას ნიშნავს, რომ HR მენეჯერი 

პასუხისმგებელია მართვის გამართულ  პროცესებზე  ორგანიზაციაში. HR Director  

არის ყველაზე მაღალი დონის მენეჯერი, რომელიც პასუხისმგებელია ყველა HRM 

პროცესების და პოლიტიკის გატარებაზე, სხვა მაღალი რგოლის მენეჯერებთან 

ერთად კომპანიის სტრატეგიის და ხედვების განვითარებაზე, მაღალი მიზნების 

მიღწევაზე გუნდთან ერთად.  

HR პოლიტიკა და პრაქტიკა დაკავშირებულია HRM სტრატეგიასთან. HRM 

სტრატეგია ძირითადად არის დამოკიდებულებებისა და შეხედულებების სინთეზი, 

სადაც განმარტებულია ორგანიზაციის ხედვა, მისია, მიზნები და სხვა სტრატეგიული 

დაგეგმვისა და მენეჯმენტის ძირითადი ფუნქციები და პრინციპები ()  . HRM 

სტრატეგია უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მიზნების მიღწევას, 

კონკურენტუნარიანობის შნარჩუნებას,  ასევე ადამიანური რესურსების სტრატეგიის 

სხვადასხვა ნაწილის, პოლიტიკისა და პრაქტიკის სახით, ინტეგრირებას 

ერთმანეთთან. 

ტრადიციულიდან განსხვავებით სტრატეგიულ HRM-სთვის: 

 თანამშრომლები მიიჩნევიან ორგანიზაციის ყველაზე ღირებულ რესურსად; 

 ადამიანური რესურსების მართვა ემყარება ღირებულებებს; 

 ერთგულია ორგანიზაციის მისიისა და ღირებულებების მიმართ; 

 ადამიანური რესურსების მართვა ეფუძნება დადასტურებულ, წინასწარ 

შეთანხმებულ ორგნიზაციულ ქცევას და  პოლიტიკას; 

 ადამიანური რესურსების მართვა ემყარება რწმენას, რომ თანამშრომლებსა 

და დამქირავებლებს აქვთ ერთნაირი ინტერესები; 

 ადამიანური რესურსების მართვა წარიმართება ამოცანებითა და მათი 

თანამდევი შესაძლებლობებით; 
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 ადამიანური რესურსების მართვა პროცესზეა ორიენტირებული; 

 სამუშაოს შეფასება მუდმივი გაუმჯობესების და შესრულების ხარისხის 

ზრდის მიზნით; 

ზემოაღნიშნული მოკლედ შეიძლება შვაჯამოთ შემდეგი ცხრილის სახით  

ხედვა ტრადიციული სტრატეგიული 

ორგანიზაცია მიკრო მაკრო, მულტიფუნქციური 

უნარები ადმინისტრირება, 

ტაქტიკური სამუშაოები, 

კოორდინაცია 

დიაგნოსტიკა, ანალიტიკა, 

კონსულტირება 

თანამშრომლები ხარჯი. გამოყენებადი 

რესური 

ძირითადი აქტივი 

დაგეგმვა მოკლევადიანი გრძელვადიანი 

ქმედებები, 

გადაწყვეტილებები 

რეაქტიული პროაქტიური, ინოვაციური 

HR მენეჯერის 

პროფესიონალიზმი 

შემსრულებელი ბიზმესის მართვის 

პროფესიონალი, 

ორგანიზაციის 

განვითარება 

 

HRM ძირითადი სტრატეგიული მიმართულებებია: 

 Staffing – როგორც შიდა, ისე გარე რესურსის მოძიება, შერჩევა, 

დაკომპლექტება აუტსორსინგი;  

 ანაზღაურების განსაზღვრა - პექრფორმანსზე ორიენტირებული, 

თანამდებობის მიხედვით რანჟირებული; 

 განვითარება - კარიერის დაგეგმვა, სწავლება, მულტიფუნქციური რესურსი, 

ცოდნის ეფექტური მართვა; 

 პერფორმანსის მართვა 

 მთავარი რესურსის მოტივაციისა და ჩართულობის გაზრდა 

თუ სტრატეგიული დაგეგმვა, ბიუჯეტის შედგენა და ადამიანური რესურსების 

დაგეგმვა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად განხორციელდება, ასეთი განხილვა 

შეუძლებელი იქნება. მთლიანობაში, დაგეგმვის პროცედურა უნდა ეფუძნებოდეს 

ინტეგრირებული დაგეგმვის კონცეფციას. ამის განხორციელებაში კი HRM-ს უკავია 

მნიშვნელოვანი ადგილი. სტრატეგიული HR მიმართულებების შერჩევისას უნდა 

მოხდეს გამოკვლევა და დადგინდეს თუ რა არის ძლიერი და სუსტი მხარეები 

ორგანიზაციასთან მიმართებაში, ასევე რა  შესაძლებლობები და მოსალოდნელი 
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საფრთხეები არსებობს, ისეთი როგორიცაა - კომპენსაცია, თანამშრომლები და 

პერფორმანსის მართვა. გრძელვადიანი ამოცანების განსაზღვრისას  უნდა დაიგეგმოს 

კონკრეტული ქმედებები, ისეთი როგორიცაა შერჩევის, კომპენსაციის, პერფორმანსის  

მართვის, განვითარების სტრატეგიის შემუშავება. 

HRM მთავარი სტრატეგიები 

ზოგადად HRM სტრატეგიის ჩამოყალიბებამდე აუცილებელია შიდა და გარე 

ფაქტორების შეფასება და ანალიზი. გარე ფაქტორების შეფასებისას პირველ რიგში 

უნდა შეფასდეს რესურსი, ეკონომიკა, კონკურენტები, ტექნოლოგიები, მსგავსი 

ბიზნესის არსებობა. ხოლო შიდა ფაქტორების ანალიზის დროს ფასდება რესურსი 

(რაოდენობა, შესრულება, რესურსის მოძრაობა) კომპეტენციები, ტექნოლოგიები. ამ 

თვალსაზრისით HRM მთავარი სტრატეგიები 

 განვითარება - ტალანტების მართვა, ლიდერების განვითარება, 

მულტიფუნქციური რესურსი; 

 ბენეფიტები/ანაზღაურება- შედეგის/პერფორმანსის მიხედვით შეფასება 

 მონაწილეობა მართვაში – თანამშრომლის ჩართულობა, იდეები, 

ინიციატივები 

 სელექტიურობა – მაღალი სტანდარტი ყველა მიმართულებით 

 ადამიანების შენარჩუნება 

განვითარებული ბაზრების და ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველოში 

არსებულ ორგანიზაციებში HR მენეჯერი ხშირად ადმინისტრაციულ ან უფრო 

დამხმარე როლს ასრულებს ვიდრე სტრატეგიულს ან  შედეგების შემქმნელის. 

ხშირად მმართველ მენეჯერებს (განსაკუთრებით მცირე და საშუალო კომპანიების) 

წარმოდგენაც არ აქვთ თუ რას ნიშნავს HRM თავისი მრავალმხრივი მნიშვნელობით. 

ხშირ შემთხვევებში ვერ ხდება ამ ორი რგოლის დაკავშირება, ანუ HR  მენეჯერისა  

და მაღალი მენჯემენტის თანამშრომლობა, გადაწყვეტილებების მიღება, სტრატეგიის 

ჩამოყალიბება,  რეპორტინგი და სხვა. რეალურად  

გარდა იმისა, რომ HR მენეჯერი ეხმარება ორგანიზაციას პოტენციური 

კანდიდატების მოძიებაში, ის ასევე პასუხისმგებელია 

ორგანიზაციის  ორგანიზაციული კულტურის გაძლიერებაში, ახალი 
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თანამშრომლების on-boarding-ზე,  ადამიანური რესურსის დაგეგმვასა და მათ 

შენარჩუნებში. 

HR სტრატეგია კომპანიის ადამიანური რესურსების/კაპიტალის  მართვის 

სტრატეგიაა და თუ გვაქვს სურვილი, რომ მივიღოთ ის რაც დავგეგმეთ, HR 

ჩართული უნდა იყოს ორგანიზაციის სტრატეგიის დაგეგმვაში და მოვკითხოთ 

შემდეგი ინფორმაცია: რამდენი თანამშრომელი გვყავს, როგორ არის ადამიანური 

რესურსი განაწილებული ძირითად ბიზნესებზე (რამდენი თანამშრომელია მაგ: 

გაყიდვებში, ფინანსებში და სხვ),  რა არის საშუალო ეფექტურობა, რა არის საშუალო 

დენადობა, რა არის წასვლის მიზეზი,  რა არის საშუალო ხელფასი და როგორ 

მიმართებაშია ბაზართან, რა ხდება სხვა ორგანიზაციებში და სხვ. 

კომპანიის მმართველებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ ადამიანური 

რესურსის სტრატეგია ცვლის რეკრუტინგს, შერჩევას, შეფასების სისტემას, 

ანაზღაურების სისტემას და წახალისების სისტემას. ამიტომ, როდესაც გვინდა რომ 

კომპანიამ დაგეგმილ შედეგებს მიაღწიოს, HR მენეჯერთან ერთად უნდა იფიქროს 

იმაზე, თუ რა შეცვალოს ხალხის მართვაში, მართვის რა მეთოდს სჭირდება 

ცვლილება, რომელიც ასევე შეცვლის კომპანიის წევრების ქცევას და მივალთ 

სასურველ შედეგებამდე. ადამიანური რესურსის მართვის სტრატეგია ცალსახად 

მიმართულია გუნდის წევრების ქცევის ისე შეცვლასა და მართვაზე, რომელიც 

უზრუნველყოფს კომპანიის ზრდას, კონკურენტუნარიანობას და მაღალი შედეგების 

მიღწევას.     

სტრატეგიული HRM და ადამიანური კაპიტალის მართვა HCM  

ადამიანური კაპიტალი ორგანიზაციაში წარმოადგენს ადამინურ ფაქტორს, იმ 

ინტელექტს, უნარ-ჩვევებსა და გამოცდილებას, რაც აძლევს ორგანიზაციას 

გამორჩეულ ხასიათს. ორგანიზაციის ადამიანური ელემენტები  და მისი მართვა 

გულისხმობს ორგანიზაციის შესაძლებლობას ისწავლოს, შეცვალოს, განაახლოს, 

შემოქმედებითად მიუდგეს, რასაც სწორი მოტივაციის შემთხვევაში შეუძლია დიდი 

ხნით უზრუნველყოს ორგანიზაციის არსებობა. განსხვავება ადამიანის რესურსების 

მართვის და ადამიანური კაპიტალის მართვის არსში არის შემდეგი - ადამიანური 

კაპიტალის (თანდაყოლილი უნარების, შესაძლებლობები, ენერგია) მფლობელები 

არიან თავად ეს ადამიანები და არა მათი დამქირავებელი ორგანიზაცია.  მათ აქვთ 
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არჩევანის უფლება თუ როგორ და სად გამოიყენონ ეს კაპიტალი.  სამუშაო პროცესის 

დროს ხდება შესაძლებლობებისა და ფასეულობების ორმხრივი გაცვლა და არა 

მხოლოდ ორგანიზაციის მხრიდან ადამიანის რესურსების ცალმხრივად გამოყენება.  

ადამიანური კაპიტალის შემადგენელი ნაწილებია: ინტელექტუალური კაპიტალი, 

სოციალური კაპიტალი, ორგანიზაციული კაპიტალი,ადამიანური კაპიტალის 

თეორიის მნიშვნელობა. 

პერსონალის რეკრუტმენტი და შერჩევა  

ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე პრობლემებს  შორის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სატანადო, კომპანიის შესაბამისი ადამიანური 

რესურსების არსებობა და მათი გავლენა კომპანიის ეფექტიანობაზე.  ეს ვითარება 

უშუალო კავშირშია სათანადო კადრების (ადამიანური რესურსების)  მოძიებასთან 

და სწორად შერჩევასთან (რეკრუტმენტი და შერჩევა (recruitment and selection). 

ადამიანური პერსონალის რეკრუტმენტის და შერჩევის სტრატეგიის სწორედ 

განსაზღვრა უნდა იყოს ნებისმიერი ორგანიზაციის,  სამთავრობო იქნება თუ 

კომერციული,  ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ვინაიდან ორგანიზაციის სტრატეგიის, 

ხედვების და გარემოს შესაბამისად შერჩეული ადამიანური რესურსი, რაც  დიდ 

გავლენას ახდენს კომპანიის წარმატებაზე. ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია ახალი ხედვების რეალიზება, როდესაც ის 

ეყრდნობა შესაბამის ადამიანურ რესურსებს, რომელთა  მახასიათებლები, 

პიროვნული უნარები და ღირებულებები თანხვედრაშია  ორგანიზაციისას. მეორე 

მხრივ საქართველოში კვლავაც მწვავე გამოწვევაა უმუშევრობისა და  დასაქმების 

პრობლემა ამ პროცესის ორივე მონაწილე მხარისთვის, როგორც დამსაქმებლის 

(შესაფერისი და ლოიალური კადრების მოძიება ბაზარზე), ისევე დასაქმების 

მსურველთათვის (სამუშაო ადგილების პრობლემა საქართველოში). ფაქტობრივად 

დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის მისაღები კანდიდატების მოძიება ბაზარზე, ხოლო 

სამუშაოს მაძიებლებს მუდმივად აქვთ განცდა, რომ არსებული ფონი არ აძლევთ მათ 

დასაქმების და განვითარების საშუალებას.   

უფრო კონკრეტულად ეს საკითხები შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს: 

 უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი ქვეყანაში (ბოლო მონაცემებით 2020 

წლის II კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის 
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პერიოდთან შედარებით 0.9 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 12.3 პროცენტი 

შეადგინა),  

 სამუშაო ადგილების დედაქალაქში კონცენტრირება,  

 არასწორედ განსაზღვრული, გადამეტებული სამუშაო მოთხოვნები,  

 კადრების არასწორი არხებით ძიება,  

 არსებულ ვაკანსიებზე ინფორმაციის წვდომის პრობლემა, რაც  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონების მოსახლეობისთვის და სხვ.   

საქართველოს დასაქმების ბაზარზე ბოლო პერიოდში ვლინდება 

რეკრუტმენტის არასტანდარტული და ინოვაციური მიმართულებებით 

განვითარების მცდელობები. რამდენიმე ტიპის, კერძოდ - საბანკო, სადაზღვევო, 

საგადახდო, ფინანსურ-ტექნიკურ (fin-tech)  სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციები უკვე 

აქტიურად ცვლიან recruitment and selection მიდგომებს და ასევე გეგმავენ სხვადასხვა 

კამპანიებს სასურველი კანდიდატების მოსაზიდად. თუმცა საქართველოში მოღვაწე 

ორგანიზაციების უმეტესობა არ იზიარებს თანამედროვე მსოფლიოში 

განვითარებულ მიდგომებს და ტენდენციებს, მეტიც, ორგანიზაციის მართვის ყოველ 

ახალ მეთოდზე გადასვლა ხშირად სხვადასხვა სახის სირთულეებით არის სავსე.  

როგორც სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს პერსონალის სწორი შერჩევა ერთი 

მხრივ გააუმჯობესებს პერსონალის მართვის სისტემას, ხოლო მეორე მხრივ იწვევს 

ორგანიზაციის ფინანსური მომგებიანობის ზრდას, ხარჯების ოპტიმიზაციას და ა.შ. 

ამავე დროს, ამ პროცესს თან ახლავს ორგანიზაციული ცვლილებების მართვის 

(change management) ახალი მიდგომებისთვის გარდაუვალი პროცესი თაობების, 

მენეჯერული მიდგომების, მართვის სტილის, ხედვების ცვლილება.   

დასკვნა 

თანამედროვე HRM განსაკუთრებულ როლს თამაშობს კომპანიის 

საქმიანობაში. დღეს ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ განვითარებულმა 

ინფორმაციულმა ტექნოლოგიებმა და ხელოვნურმა ინტელექტმა  შეცვალა და 

შეამცირა  ადამიანური რესურსის როლი. ეს გარემოება მოითხოვს შესაბამისად 

განათლებული პერსონალის მოზიდვას, ამ მიზნის მისაღწევად სრულიად 

არასაკმარისია საქართველოში დღეს ფართოდ გავრცელებული ტრეინიგების 

სისტემა, როდესაც ახალგაზრდა სპეციალისტი ნაკლოვანი განათლების 
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კომპენსირებას მოკლევადიანი ტრეინინგების მეშვეობით ცდილობს. ამდენად 

სტრატეგიული HRM-ის მიზანთა შორის უნდა იყოს მაღალხარისიხიანი უმაღლესი 

თუ პროფესიონალური განათლების ხელშეწყობაც. 

სტრატეგიული HRM მიდგომები და დამოკიდებულება ძირითადად ემყარება 

რესურსებზე დაფუძნებულ ხედვას. ეს აჩვენებს, რომ სწორედ ადამიანური 

რესურსების ეფექტიანი მართვა აძლევს ორგანიზაციას განსაკუთრებულ 

შესაძლებლობებს და უპირატესობას. 

დღეს HRM განვითარება წარმოუდგენელია ისეთი სფეროების გარეშე, 

როგორიცაა ინფორმაციული ტექნოლოგიები,  მარკეტინგი, “კომპანიის ბრენდინგი” . 

დამსაქმებლის ბრენდინგი ადამიანების მართვის სტრატეგიაა ბევრ დასავლურ 

კორპორაციაში და უკვე საქართველოშიც.  

ამდენად სტრატეგიული HRM-სთვის აუცილებელი მოთხოვნებს შორისაა  

უახლესი ტენდენციების გათვალისწინება.  კომპანიის (იგივე დამქირავებლის) 

ბრენდინგი არის ორგანიზაციის, როგორც საუკეთესო სამუშაო ადგილის 

რეპუტაციის შექმნა, ტალანტების მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად. მაღალი 

კონკურენციის და ტალანტების სიმწირემ დროთა განმავლობაში დამსაქმებლის 

ბრენდინგის საჭიროება  შექმნა თითქმის ყველა სფეროში და ყველა ბაზარზე. 

HR მენეჯერმა ასევე კარგად უნდა იცოდეს მარკეტინგი, რადგან ტალანტების 

მოზიდვა-შენარჩუნება ფაქტიურად მომხმარებლის მოზიდვა- შენარჩუნების 

მსგავსია. გარდა ტალანტების სიმცირისა, HRM-ის მარკეტინგულ ტრანფორმაციას 

სხვა, საინტერესო მიზეზებიც აქვს, კერძოდ, ტექნოლოგიების განვითარებით 

გამოწვეული ცვლილებები ნებისმიერ ბიზნესში, როდესაც სამუშაო სივრცე უფრო და 

უფრო ინაცვლებს ოფისიდან სოციალურ სივრცეში. 

დაბოლოს, HRM-ის უახლესი გამოწვევაა პანდემიით გამოწვეული 

დისტანციური მუშაობის აუცილებლობა. იმისდა მიხედვით ტ როგორ 

გაუმკლავდება ამ ახალ ვითარებას HRM მრავალწილად განაპირობებს 

ორგანიზაციის მუშაობის სიცოცხლისუნარიანობას. 
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საჯარო სერვისების მენეჯმენტის თავისებურებები და გამოწვევები თანამედროვე 

საქართველოში 

ხუნწარიძე ირაკლი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანატი. 

 

აბსტრაქტი 

მოცემულ დოკუმენტში წარმოდგენილია საქართველოში საჯარო სერვისების 

მიწოდების დანერგვა/განვითარების ტენდენციები და მოიცავს სამ ძირითად 

მიმართულებას -  პირველი მიმართულება ფარავს საჯარო სერვისის საბაზისო 

ფასეულობებსა და ღირებულებებს. მეორე მიმართულება მოიცავს საჯარო სერვისის 

მართვის საფუძვლებსა და ფუნდამენტურ პრინციპებს. მესამე მიმართულება 

ფოკუსირებულია საჯარო სერვისის მენეჯმენტის პროცესში ლოკალურ 

გამოწვევებზე და  საჯარო სერვისის ტრანსფორმაციის პროცესზე. გარდა ამისა,  

განიხილება საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობა საჯარო სერვისის 

მენეჯმენტის პროცესში,  ხარვეზები (საკანონმდებლო) და მართვის თავისებურებები.  

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო/სახელმწიფო სერვისები, საჯარო მმართველობა, 

მუნიციპალიტეტი, სსიპ - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ელექტრონული 

ბიზნესი, ელექტრონული მმართველობა. 

შესავალი 

საქართველოში ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობის საკითხი 

(ელექტრონული მმართველობა) ათვისების და განვითარების პროცესშია, 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულების განვითარება და მისი პროცესების 

დახვეწა უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამედროვე სახელმწიფოსთვის. შედეგად, 

შესაძლებელი იქნება დასახული მიზნების მიღწევა ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების შესაძლებლობების რეალიზაციის, რისკების მინიმუმამდე 

დაყვანისა და რესურსების ოპტიმიზაციის გზით. ელექტრონული მმართველობის 

განვითარება არ გულისხმობს მხოლოდ სახელმწიფო ადმინისტრირების ხარისხის 

გაუმჯობესებას, არამედ პირველ რიგში მთავრობის ანგარიშვალდებულების 

გაზრდას,  გამჭვირვალე, სწრაფ მართვას და ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის 
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ურთიერთობის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრებას ნიშნავს, რაც 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოქალაქეების აქტიურ 

მონაწილეობაში გამოიხატება. ელექტრონული მმართველობის ერთ-ერთ საკვანძო 

მიმართულებას დღეს საქართველოში სახელმწიფო სერვისების ეფექტურად 

უზრუნველყოფა წარმოადგენს, რომელიც ქვეყნის მოქალაქებს და სახელმწიფოს 

შორის პირველი საკომუნიკაციო არხი გახდა.  აღნიშნული სერვისები გულისხმობს 

საჯარო სექტორის მხრიდან ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებას მომსახურებისა და ინფორმაციის მიწოდების გაუმჯობესებისათვის, 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

მხარდასაჭერად. მეორე მხრივ, სისტემას, რომელიც მიზნად ისახავს სამთავრობო 

ორგანიზაციის შიგნით, სამთავრობო ორგანიზაციებს (ცენტრალურ, ადგილობრივ) 

შორის და მთავრობასა და მოქალაქეებს/ბიზნესს შორის არსებული ურთიერთობების 

ეფექტიანობის, პროდუქტიულობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 

გაზრდას და მოქალაქის როლის გაძლიერებას სახელმწიფოს მართვის პროცესში, რაც 

ხელს უწყობს სამთავრობო მომსახურების გაუმჯობესებას, საიმედოობას და 

გაიაფებას. 

ღირებულებები და  ეფექტურობა საჯარო ელექტრონული სერვისების 

განვითარების მიზანია, სამთავრობო უწყებებში, ბიზნესსექტორსა და სხვა 

დაინტერესებულ მომხმარებელს შორის, მართვის თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვის გზით, გაზარდოს ინფორმაციის გაცვლის ეფექტიანობა,  ისარგებლოს 

სამთავრობო სტრუქტურების ელექტრონული სერვისებით და მნიშვნელოვნად 

დაზოგოს დრო და ფინანსური რესურსი. 

ელექტრონული სერვისები გვხდება სხვადასხვა სფეროებში, თუმცა მათგან 

დომინანტური ორი სფეროა ელექტრონული ბიზნესი E-Business   და E-Government  

ელექტრონული მმართველობა  -  ე. ი.  ელექტრონული სერვისები ის სახეობა, როცა 

მთავრობა აწვდის სერვისს მოქალაქეებსა და ბიზნეს, ასევე სხვა სახელმწიფო 

უწყებებს. საჯარო ელექტრონული სერვისების ეფექტიანობა, ეფექტურობისაგან 

განსხვავებით მიწოდებისას სამთავრობო უწყების კომპეტენციაზეა დამოკიდებული. 

არსებობს მოსაზრებები, რომ მკვლევარები უფრო მეტად ყურადღებას  სახელმწიფო 

სერვისების ეფექტურ განხორცილებაზე ამახვილებენ და არა მის ეფექტიან 
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გამოყენებაზე, თუმცა საჯარო სერვისების ეფექტიანობა, მაინც რჩება მთავარ 

პრიორიტეტად ელექტრონული მმართველობისთვის სამუშაო დროის და 

საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვის მიზნით. 

საჯარო სერვისის მართვის საფუძვლები და პრინციპები 

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებისთვის არსებულ 

პოლიტიკის ჩარჩოს ამ დროისათვის ფარავს შემდეგი დოკუმენტები: „ღია 

მმართველობის პარტნიორობის 2014-2015 წწ. სამოქმედო გეგმა“  „ციფრული 

საქართველო - ელ-საქართველოს 2014-2018 წწ. სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“ და 

„საჯარო ფინანსების მართვის 2014-2017 წწ. სტრატეგია“. მნიშვნელოვანია 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 9 ოქტომბრის №262 დადგენილებით, 

ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნისა და 

განვითარებისთვის შექმნილი სამთავრობო კომისიის მუშაობა, რომლის მიზანი, 

სახელმწიფო უწყებებისთვის, ბიზნესისთვის, აკადემიური წრეებისა და 

მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის სივრცითი მონაცემების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაა. 2017 წელს საქართველო ღია მმართველობის პარტნიორობის 

საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა და ამან კიდევ უფრო გაზარდა მისი 

პასუხისმგებლობა საჯარო სერვისების განვითარების კუთხით. სახელმწიფო 

უწყებები დაინტერესებულ მხარეებს ელექტრონული სახით აწვდიან შესაბამის 

სერვისებს. რისთვისაც მათ სჭირდებოდათ სხვადასხვა სისტემაში დარეგისტრირება, 

რაც ზრდიდა დისკომფორტის შეგრძნებას და უსაფრთხოების დარღვევის რისკებს, 

თუმცა მას შემდეგ რაც შეიქმნა პორტალი ელ. მთავრობა, რომელიც საქართველოში 

ელ-მმართველობის გამორჩეული წარმომადგენელია, გაადვილდა თითქმის ყველა 

უწყებასთან ურთიერთობა. ეს ერთი შეხედვით მარტივი პროცესი უამრავ რესურს 

მოითხოვს, როგორც ტექნოლოგიურს, ისე ფინანსურსა და ადამიანურს.  

გამოწვევები, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ხარვეზები  

საქართველოში სახელმწიფოს მიერ მომსახურების მიწოდება ხდება 

სხვადასხვა სამინისტროს მიერ მომსახურების სააგენტოების მეშვეობით, თავად 

სამინისტროების ან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო 

დაფინანსებით. ყველა მათგანს აქვს ინდივიდუალური დებულება, რომელიც 

განსაზღვრავს მათ ფუნქციებსა და საქმიანობას, ასევე მოქმედებს შესაბამისი 
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ნორმატიული აქტები, რომლებიც აწესებს მომსახურების გადასახადს. 

გარკვეულწილად შემუშავებულია და მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის 

არაფორმალური სისტემები. ძირითადად, საჯარო მომსახურების მიწოდება ხდება 

პირისპირ, თუმცა ელექტრონული მომსახურებაც პროგრესულად ვითარდება ბოლო 

წლების განმავლობაში. მომსახურების მიწოდების საკითხი რეგულირდება 

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებით, რამდენადაც არ არსებობს 

უნივერსალური რეგულაცია ცენტრალურ დონეზე, რომელიც უზრუნველყოფს 

მომსახურების ხელმისაწვდომობის ერთგვაროვნებას. 

 მაღალი ხარისხის მომსახურებისა და მიწოდებისთვის ერთიანი პოლიტიკის 

ნაკლებობა 

ცენტრალურ დონეზე არ არსებობს თანმიმდევრული პოლიტიკა და 

ადმინისტრაციული პროცედურების სამართლებრივი ჩარჩო, რომელიც 

განსაზღვრავდა, სახელმწიფო სერვისების შექმნის და მიწოდების ერთიან 

პოლიტიკას. მათ შორის, ელექტრონულ მომსახურებას, ვებგვერდის და პორტალების 

ავტორიზაციის, იდენტიფიკაციის, სერვისების საფასურის გადახდის პროცედურებს, 

მონაცემთა უსაფრთხოებასა და მომსახურების არხების ერთგვაროვნებას. არ 

არსებობს რაიმე წესი ან სტანდარტი, რომელიც ხელს შეუწყობდა ძირითადი 

სახელმწიფო სერვისების მიწოდების ხარისხის უწყვეტ განვითარებას ან პოლიტიკა. 

 ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს არარსებობა სერვისების მიწოდების 

სფეროში. 

ყველა სსიპ-ს აქვს საკუთარი დებულება და მოქმედებს შესაბამისი 

რეგულაციები, რომლებიც განსაზღვრავს მათ ფუნქციებსა და საქმიანობის პროცესს. 

სახელმწიფო სერვისების ფასები გარკვეულწილად გამჭირვალეა, ვინაიდან კანონები, 

რომლებიც განსაზღვრავს მომსახურების ღირებულებას, ხელმისაწვდომია 

საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე. მომსახურების თითოეულ სააგენტოს აქვს 

ამგვარი ცალკეული კანონი. მაგალითად, „იუსტიციის სახლის“ მიერ „სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ მომსახურებასთან 

დაკავშირებული ფასები კანონით არ არის დადგენილი.  მომსახურების ვადები და ამ 

მომსახურებისთვის დაწესებული საფასურის ოდენობები, საფასურის გადახდის, 

გადახდილი საფასურის დაბრუნების და საფასურის გადახდისგან 
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განთავისუფლების წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანდებით ან/და 

ხელშეკრულებით. მომსახურების სისტემები არაფორმალური ხასიათისაა, 

არაერთგვაროვანი და ცენტრალურ დონეზე მათი უწყვეტობა უზრუნველყოფილი არ 

არის. 

 რეკომენდაციები 

o ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება: 

უნდა შეფასდეს სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელთა ინსტიტუციური 

მოწყობა სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებისთვის და შემუშავდეს შესაბამისი 

პოლიტიკა, რომელიც თანაბარ ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს. ამისთვის 

საჭიროების შემთხვევაში  უნდა გაფართოვდება მომსახურების მიმწოდებლების 

ტერიტორიული ქსელი. 

o პროცედურების შესახებ ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება: 

მიზანშეწონილია შემუშავდეს ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ 

ერთგვაროვანი სამართლებრივი ჩარჩო, რომლის მიზანიც იქნება ცალკეული 

რეგულაციების შეზღუდვა და მომსახურების მიმწოდებელი სააგენტოების 

სერვისების მიწოდების ადმინისტრირების თავმოყრა საერთო პროცედურების ქვეშ. 

აღნიშნულს საფუძვლად დაედება ისეთი პრინციპები, როგორიცაა: კანონიერება, 

სამართლიანობა, თანასწორი მოპყრობა, პროპორციულობა, დისკრეციული 

უფლებამოსილების კანონიერად განხორციელება, ღიაობა და გამჭვირვალობა, 

მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და კეთილსინდისიერება. შესაბამისად 

შემუშავდება სერვისებისა და ელ-სერვისების მიწოდების ერთიანი სამართლებრივი 

ჩარჩო და ხარჯთაღრიცხვის მეთოდოლოგია ცენტრალურ დონეზე.  

გარდა ამისა, აღსანიშნავია ბოლო პერიოდის აქტივობა, რომელიც 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინიციატივით განხორციელდა.   

შეიმუშავდა სახელმწიფო სერვისების შექმნის,  მიწოდების,  ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და განფასების პოლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის 

სამუშაო ვერსიები და მათი მთავრობის მიერ დამტკიცება 2020 წლის დეკემბერში 

იყო დაგეგმილი. სტრატეგია ფარავს ზემოაღნიშნული მიმართულებების 

განსაზღვრულ ნაწილს, თუმცა, აღნიშნავს, რომ შესასრულებლად სავალდებულო 
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კანონის აღსრულება სახელმწიფო სერვისების მიმართულებით არ/ვერ ხდება 

შესაბამისი ინსტიტუტების მიერ და ამ კუთხით აღსრულების მექანიზმის 

შექმნაზე/გაძლიერებაზე არაფერია ნათქვამი არც პოლიტიკის დოკუმენტში და არც 

სამოქმედო გეგმაში (ბუნდოვანი შეფასება:  უწყება მიუთითებს, რომ სტრატეგიის 

დოკუმენტში გამოწვევად ნახსენებია სახელმწიფო სერვისების შექმნისა და 

მიწოდების სამართლებრივი მხარის აღსრულების ნაკლებობა და ერთ-ერთ ამოცანად 

ითვალისწინებს ძლიერი და მკაფიო საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავებას) 

და მეორე, სააგენტოს მიერ შემუშავებულ პოლიტიკის დოკუმენტებში 

ნახსენები არ არიან მუნიციპალიტეტები, რომლებსაც დიდი როლი აკისრიათ 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სერვისების მიწოდების მიმართულებით.  მათ 

შორის, არ არის ნახსენები არც რეკომენდაციის სახით მათ მიერ აღნიშნული 

დოკუმენტის მიდგომების გათვალისწინება, არც მუნიციპალიტეტებთან რაიმე 

ტიპის თანამშრომლობა, სააგენტოს და მუნიციპალიტეტების სტანდარტების 

ურთიერთკავშირი და ა. შ. მართალია, სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს არ აქვს 

უფლებამოსილება, შეიმუშავოს სამოქმედო გეგმა, რომელიც სავალდებულოდ 

გავრცელდება მუნიციპალიტეტებზე, მაგრამ იმ მიზნით, რომ მომავალში 

სახელმწიფო სერვისებთან დაკავშირებული ცვლილებები პრაქტიკაში წარმატებით 

დაინერგოს, მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტებს ეთხოვოთ პროცესში ჩართვა და 

საკუთარი სურვილით სამოქმედო გეგმაში ვალდებულებების აღება (როგორც ეს 

ხდება ეროვნული ანტიკორუფციული გეგმის შემთხვევაში).  

o ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები 

რამდენადაც სახელმწიფო სერვისების დიდი ნაწილის მიმწოდებლებს 

წარმოადგენენ მუნიციპალური ორგანოები (მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტო, რომელიც მხოლოდ შემსრულებლის ფუნქციის მიუხედავად 

საჯარო სერვისების მიწოდების კუთხით უზრუნველყოფს დედაქალაქის და ქვეყნის 

მთლიანი ადგილობრივი  საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობას) ამ 

მიმართულებით ერთიანი მიდგომისა და მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის 

მიზნით აუცილებელია მათთან აქტიური თანამშრომლობა, სტრატეგიული 

დოკუმენტების შემუშავებაში მათი ჩართულობა და მათთვის შეთავაზება, რომ 
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13. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო - სტრატეგიული გეგმა 2017-
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Peculiarities of Public Service Management and Existing Challenges in Modern Georgia 

      Khuntsaridze Irakli, 

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

  

Abstract 

This document presents introduction / development trends of supplying public services  

in Georgia and includes three main directions- the first direction covers the basic values of 

public service. The second direction includes basis and fundamental principles of public 

service management. The third direction is focused on the local challenges in the public 

service management process and public service transformation process. In addition, there 

discusses the importance of access to public services in the public service management process, 

errors (legislative) and features of  management. 

 

Keywords: Public Services, Public Administration, Municipality, Legal Entities Of Public Law, 

Electronic Business /Eelectronic –Governance.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

სახელმწიფო მართვის მექანიზმები სოციალური პილიტიკის განხორციელებაში 

 

ქადაგიძე გვანცა,   

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სიღარიბე მსოფლიო პრობლემაა და მისი მაშტაბები გამუდმებით იზრდება. ამ 

საკითხმა გამოიწვია ჩემი თემის აქტუალურობაც, რომელშიც შევეხები 

მოქალაქისთვის „სოციალურად დაუცველი“-ს სტატუსის მინიჭების პროცესს და 

აღნიშნულ პრობლემასთან განმკლავების მეთოდებს. მსოფლიოში არსებობს 

„სტანდარტი მინიმუმი“, რომლის ქვემოთ ხალხი ,,ღარიბთა“ კატეგორიაში ხვდება.  ამ 

შემთხვევაში არც საქართველოა გამონაკლისი, სადაც დღესდღეობით მძიმე 

ეკონომიკურ-სოციალური მდგომარეობაა. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი 

ადამიანების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ამას ადასტურებს ქვეყნიდან 

მოქალაქეების გადინება და რაოდენობრი ზრდა სოციალურად დაუცველის 

სტატუსის მინიჭების. ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის 

სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა მიზანმიმართულად დაგეგმვა-

განხორციელების მიზნით შექმნილია სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზა და 

დამტკიცებულია მისი ფორმისა და მართვის წესი. საქართველოში სოციალური 

მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართევლობა აქტიურად არიან  ჩართულნი, თუმცა დღესდღეისობით 

არსებული მეთოდოლოგია არ არის სრულყოფილი და საჭიროებს 

განახლებას/დახვეწას.  

 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო, სოციალური პილიტიკა, სოციალურად 

დაუცველი პირი, ჯანდაცვა, მეთოდოლოგია. 

 

პერიოდში, როდესაც გამართულად მუშაობდა ინდუსტრიული და სოფლის 

მეურნეობის სექტორი საქართველოში/სსრკ-ში უმუშევრობა დიდწილად იყო 

დაძლეული და მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ჰქონდა ფინანსური დანაზოგი. 

სსრკ-ს მასშტაბით საქართველო ეკონომიკური სიდიდით მერვე ადგილს იკავებდა. 

1990 წლების საქართველოს ეკონომიკური კატასტროფა მრავალმა ფაქტორმა 
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განაპირობა: სამოქალაქო ომი, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომი, კორუფცია, 

კრიმინალი, საბაზრო ეკონომიკის არ ცოდნა, ჰიპერინფლაცია თუ ენერგეტიკული 

კრიზისი. 90-იანი წლების ეკონომიკური კრიზისი საქართველოში მაშინ დაიწყო, 

როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. აღნი\სნულმა ფაქტორმა თავისი როლი ითამაშა 

მოსახლეობის ფინანსურ მდგომარეობაზეც, რაც თავის მხრივ მოსახლეობის 

„მასობრივ გაღარიბებაში“ აისახა. სახელმწიფოს წინაშე წარმოიქმნა სხვადასხვა სახის 

გამოწვევები, რომელთა გადაჭრა და მოგვარებაც გადაუდებელ საჭიროებას 

წარმოადგენდა. ასეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვან პრობლემად იქცა მოუწესრუგებელი 

ჯანდაცვის სისტემაც.  დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს 

ჯანდაცვის სისტემამ რთული და საინტერესო გზა განვლო. 1991-1994 წლებში 

ინერციით ჯერ კიდევ საბჭოთა მოდელით (სემაშკოს მოდელი) მუშაობდა, რამაც 

საბოლოოდ ჩააგდო სისტემა  სრულ კოლაფსში.  1995-1997 წლებში სახელმწიფომ 

შემოიღო სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევა, მოგვიანებით კი სოციალური 

დაზღვევის სისტემა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2007 წლიდან 

დაიწყო ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის ახალი ტალღა. 

სოციალური მომსახურების სააგენტო 2007 წლის 1 ივლისს შეიქმნა, 

სოციალური დახმარების და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს და სოციალური 

დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდის გაერთიანების საფუძველზე. 2011 

წლიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაეკისრა ჯანდაცვისა და 

სოციალური პროგრამების ადმინისტრირება. სააგენტო ქვეყანაში არის ერთერთი 

უდიდესი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობებია მათი ბენეფიციარებთა დახმარების 

აღმოჩენა. აქ იგულისხმება სახელმწიფო პენსია, სოციალური დახმარება, 

ჯანმრთელობის დაზღვევა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სათანადო 

უზრუნველყოფა, მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების მეურვეობა და სხვა. 

დაახლოებით 2,5 მლნ საქართველოს მოქალაქეს ემსახურება და სააგენტოს 

თანამშრომლების რაოდენობა 2000 აღემატება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ბიუჯეტი მრავალმილიონიანია. მათი სამსახურები საქართველოს მაშტაბით 68 

მისამართზეა განთავსებული და  ემსახურება საქართველოში მცხოვრებ 

მოსახლეობის დაახლოებით მესამედს. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 
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შემდეგი რაოდენობრივი თანხები (წლების მიხედვით) მოსახლეობის მინზნობრივი 

ჯგუფების სოციალური დახმარებისათვის 2017 წელი 649,510.1, 2018 წელი 643,349.4, 

2019 წელი 770,002.0, 2020 წელი 793,000.0 .(mof.ge, ssa.gov.ge, moh.gov.ge)  

საქართველოში სიღარიბის მიღმა მყოფი მოქალაქეების კვლევას პერიოდულად 

ატარებენ სხვადასხვა ორგანიზაციაები. UNISEF-მა ,,მოსახლეობის კეთილდღეობის 

კვლევის“ მოკლე მიმოხილვის ანგარიში შეიმუშავა ,,ანალიზისა და კონსულტაციის 

ჯგუფმა“ გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით. ასეთი კვლევები ორწლიანი 

ინტერვალით ტარდება და მოიცავს საქართველოს ყველა რეგიონს.  რესპოდენტების 

შერჩევა ხდება ორეტაპიანი კლასტერული შერჩევით.  კვლევა დეტალურ 

ინფორმაციას აწვდის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს 

სოციალური დახმარების ახალი მეთოდოლოგიისა და ბავშვთა დახმარების სქემის 

დანერგვის შემდეგ შექმნილი ვითარების შესახებ. საქართველოში სიღარიბის 

მაჩვენებელი იზრდება. წარმოდგენილ ანგარიშშიც ქვეყნის მოსახლეობის 

სიღარიბისა და კეთილდღეობის მდგომარეობაში ცვლილებების შეფასება 

სამომხმარებლო ხარჯების ანალიზის საფუძველზე გაკეთდა.(unicef.org.georgia) 

ქვეყანაში ჩატარებულმა სოციალურ-ეკონომკური მდგომარეობის შესახებ 

კვლევებმა ცხადყო, რომ სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის რიცხვი 

ყოველწლიურად იზრდება. შესაბამისად მოთხოვნა მიზნობრივ სოციალური 

დახმარების შესახებაც იზრდება. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 

სოციალური მომსახურების სააგენტო მყისიერად ახდენს რეაგირებას მაძიებელთა 

განცხადებებზე, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა მოქალაქის არ ენიჭება 

სარეიტინგო ქულები. 
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მოსახლეობის კეთილდღეობის დონის შეფასების არაპირდაპირი მეთოდი ანუ 

ქულების მინიჭების სისტემა  2005 წლიდან დაინერგა. საქართველოს მთავრობის 2005 

წლის 4 აგვისტოს 126 დადგენილებით ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების  

(შინამეურნეობის) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების 

მეთოდოლოგიის დამტიკეციბის შესახებ“ ამოქმედდა კანონი და შეიქმნა 

კეთილდღეობის ინდექსი, რომელიც გამოითვლება შემდეგი მონაცემების საუძველზე 

ფორმულით: I ტოლია C/N, სადაც C-შინამეურნეობის სამომხმარებლო 

ინდექსია,ხოლო N არის შინამეურნეობის საჭიროების ინდექსი, შესაბამისად,  რაც 

უფრო ნაკლებია კეთილდღეობის ინდექსი, მით უფრო დაბალია შინამეურნეობის 

საჭირო ინდექსი.  

დადგენილი მეთოდოლოგია დროთა განმავლობაში საჭიროებს ცვლილებას, რაც 

ძირითადად გამოწვეულია ოციალური მოთხოვნილებების გათანამედროვებით.   

ფორმულის გამოყვანის პროცესში ამოღებული იქნა საყოფაცხოვრებო ნივთები 

(ტელევიზორი , სარეცხი მანქანა, გაზქურა, მაცივარი და ა.შ). ჩამონათვალი 

სარეიტინგო ქულებში აღარ აისახება. ასევე ცვლილება შეეხო სოციალური აგენტის 

შეფასებას, კერძოდ მის სუბიექტურ მიდგომას საკითხის მიმართ. მას შეეძლო 

საკუთარი მოსაზრების საფუძვლებზე გადაეწყვიტა მოქალაქის საკითხი და მიეღო 
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სუბიექტური გადაწყვეტილება ქულების მინიჭების პროცესში. დღესდღეობით 

ფორმულა ეფუძნება შემოსავლის მომტან ქონებას, ოჯახის წევრების მდგომარეობას, 

კერძოდ პენსიონერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მარტოხელა დედა და ა.შ, 

ასევე ითვალისწინებენ შემოსავლებს, გადასახადებს, ხარჯებს. ამ ყველაფრის 

გათვალისწინებით და ფორმულირებით დგება სარეიტინო ქულა. მეთოლოგია არის 

მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული. 

ფულადი სოციალური დახმარება ანუ საარსებო შემწეობის მიღება შეუძლია 

მოქალაქეს, რომელიც მიმართავს სოციალური სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ 

ერთეულს და შეავსებს დადგენილი ფორმის განაცხადს. ამით დარეგისტრირდება 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში.  განაცხადის 

შევსების შემდეგ ოჯახში მიდის სოციალური აგენტი და ავსებს ,,ოჯახის 

დეკლარაციას, სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ“. საჭირო 

ინფორმაციას სოციალური აგენტი იღებს ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელის 

მხრიდან, რაც დასტურდება ხელმოწერით. განთავსდება მონაცემთა ერთიან ბაზაში 

დამუშავდება დადგენილი მეთოდოლოგიით და ოჯახს მიენიჭება სარეიტინგო 

ქულა. აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეს დევნილობის და საარსებო შემწეობის მიღება 

ერთად არ შეუძლია. 

ფულადი შემწეობა ბენეფიციარს შეიძლება შეუწყდეს შემდეგ შემთხვევაში: 

 ოჯახის განცხადება. 

 ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის გაუქმება. 

 თუ ოჯახისთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა აღემატება საქართველოს 

მთავრობის მიერ დადგენილ ,,საარსებო შემწეობის ზღვრულ ქულას“. 

 ოჯახის წევრის 16 წლის ასაკის შესრულება ისეთ ოჯახში, რომლის 

სარეიტინგო ქულა მეტია 65 001 და ნაკლებია 100 001. 

ასევე, მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია ოჯახს შეიძლება შეუწყდეს ან  

განმეორებით რეგისტრაციის მოთხოვნის აკრძალვა გამოიყენება სოციალური 

სააგენტოსთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდების და ვალდებულებების არ 

შესრულების შემთხვევაში. 

შრომისუნარიან სოციალურად დაუცველ პირებს თავის მხრივ აქვთ 

ვალდებულება დარეგისტრირდნენ ,, სამუშაოს მაძიებლად“ worknet.gov.ge.-ზე  
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შეფასების ან გადაფასების პერიოდში, თუ მოხდა ზოგიერთი მოქალაქის სარეიტინგო 

ქულების მომატება, ოჯახს შეუძლია გაასაჩივროს შესაბამის მუნიციპალურ 

სოციალურ სააგენტოში და/ან მიმართოს ადმინისტრაციულ კომისიას. ასევე 

არსებობს მონიტორინგის სისტემა, რომელსაც შეუძლიათ მიმართონ მოქალაქეებმა 

შეცდომის აღმოჩენასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად შესაძლებელია არასწორი 

ფორმულირებიდან გამომდინარე შემწეობას იღებდეს ის ვისაც არ ეკუთვნის ან არ 

იღებდეს ის - ვისაც ეკუთვნის.  

დასკვნა  

საქართველო ისწრაფის გახდეს ევროპულ ფასეულობებზე დაფუძნებული 

ქვეყანა და მოახდინოს ევროპასთან სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია. 

საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მისაღწევად სახელმწიფო მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს, საბაზისო სოციალური დაცვის სისტემის შესაქმნელად და შესაბამისი 

სერვისით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, 

კეთილდღეობის ზრდას ითვალისწინებს დასაქმების შესაძლებლობის  ხელშეწყობით 

და არა მხოლოდ სოციალური დახმარებებით. ქვეყანა უღარიბესი ფენებისთვის 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების გაწევის პასუხიმგებლობას იღებს, თუმცა ეს 

ყველაფერი არ გვაძლევს საშუალებას ვთქვათ, რომ კრიზისი დაძლეულია და 

პრობლემა მოგვარებულია.  

ლიტერატურა: 

1. ზარქუა, ა. (2019). რა ხდებოდა 90 - იანი წლების საქართველოში – ისტორია 

რიცხვებში. 

https://on.ge/story/38048 

2. საქართველოს ჯანდაცვის სისიტემის მოკლე მიმიხილვა. 

https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2018/Failebi/06.08.2018.pdf 

3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემები. ფულადი სოციალური 

დახმარება (საარსებო შემწეობა). 

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=35 

4. მიზნობრივი სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა სიღარიბის სიღმისეული 

ანალიზი (2019). 

https://www.unicef.org/georgia/ka 
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Public administration mechanisms in the implementation of social policy 

 

Kadagidze Gvantsa,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

Poverty is a global problem and its scale is constantly increasing. The urgency of my topic 

is also caused by this issue, in which I will discuss upon the process of granting the status of 

"socially vulnerable" to a citizen and the way how to solve them. There is a "minimum standard" 

in the world, below that people  fall into the category of "poor". Georgia is no exception in this 

case, where is a hard economic and social situation . The amount of people who are under the 

poverty line is growing every year. This is confirmed by the outflow of citizens from the country 

and the increasing number of granted socially vulnerable status. In order to purposefully plan and 

implement measures to reduce the level of poverty and improve the social protection of  

population in the country, a database of socially vulnerable families has been established and its 

form and management rules have been approved. State and local self-government are actively 

involved in order to improve the social situation in Georgia, However, the current methodology 

is not complete and needs to be updated / refined. 

 

Keywords: State, social policy, socially vulnerable person, healthcare, methodology. 
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დეცენტრალიზაციის 2020−2025 წლების სტრატეგია - გამოწვევები და 

პერსპექტივა 

ჭიპაშვილი ზაზა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

                                                    აბსტრაქტი 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N678 დადგენილებით 

დამტკიცდა დეცენტრალიზაციის 2020−2025 წლების სტრატეგია და 

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო 

გეგმა. ადგილობრივი თვითმმართველობის სწორი სისტემური განვითარებისთვის 

ეს დადგენილება მნიშვნელოვანია აქტია.  

აღნიშნულ, საკონფერენციო, მოხსენებაში მიმოხილულია 

დეზენტრალიზაციის სტრატეგიის მიღებამდე არსებული მდგომარეობა და 

გამოწვევები, მისი შემუშავებისა და მიღების მიზანი, ძირითადი მიმართულებები და 

პრიორიტეტები, სტრატეგიული მიზნები, შევეხებით დადგენილების-დოკუმენტის 

ძლიერ მხარეებს. ასევე, მნიშვნელოვანია, პერპესქტივაში თუ რა შედეგს შეიძლება 

ველოდოთ 2025 წლისთვის, სტრატეგიის დასრულების დროს. სტატიაში 

ოფიციალური დოკუმენტის მიმოხილვის პარალელურად გავეცნობით ავტორისა და 

ექსპერტთა შეხედულებებს დეცენტრალიზაციის  სტრატეგიაზე, მათ შორის 

არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის წინადადებებს. 

 

საკვანძო სიტყვები: დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 2020-2025, ადგილობრივი  

თვითმმართველობა, პრიორიტეტები, გამოწვევები, პერსპექტივა,  მოსალოდნელი 

შედეგები, ძლიერი მხარეები, ექსპერტთა შეხედულებები. 

 

სტრატეგიის მიზანი 

მმართველობის დეცენტრალიზაცია, სახელმწიფო აღმშენებლობის პროცესში 

ერთ-ერთი უმთავრესი დემოკრატიული ინსტიტუტის – ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განვითარებას გულისხმობს. სრულფასოვანი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შექმნა მმართველობის სისტემის რეფორმირების ერთ-ერთი 

მთავარი ამოცანაა. დეცენტრალიზაციის სტრატეგია დაკავშირებულია 
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„თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“, სამთავრობო პროგრამით 

განსაზღვრულ ხედვას და ზელი უნდა შეუწყოს ადგილობრივ დონეზე მდგრადი 

განვითარების მიზნების მიღწევას. 

სტრატეგიის მიღებამდე არსებული ვითარების ზოგადი მიმოხილვა და 

გამოწვევები 

1998 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შექმნიდან 

დღემდე, ადგილობრივი ხელისუფლების სტრუქტურამ და მისი ორგანოების 

ფუნქციებმა არაერთი ცვლილება განიცადა. მათ შორის,1997 წელს მიღებულ იქნა 

ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის 

შესახებ“. 2006 წლამდე ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ სოფლის, 

თემის, დაბისა და ქალაქის დონეს მოიცავდა და ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საკითხების უდიდესი ნაწილი პრეზიდენტის მიერ დანიშნული, რაიონის 

ადგილობრივი მმართველობის ხელმძღვანლის - რაიონის გამგებლის კომპეტენციაში 

შედიოდა. 2005 წელს მიღებულ იქნა ახალი ორგანული კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“, რომლის შესაბამისად ადგილობრივი მმართველობა 

ჩანაცვლდა ადგილობრივი თვითმმართველობით. 2014 წელს მიღებულ იქნა ახალი 

ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, რომელის 

მნიშვნელოვანი სიახლე იყო ის, რომ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში 

მოსახლეობის მიერ პირდაპირი კენჭისყრით იქნა არჩეული როგორც 

წარმომადგენლობითი, ისე აღმასრულებელი ორგანო - გამგებელი/მერი. 2017 წელს 

საქართველოს პარლამენტის მიერ ცვლილებები იქნა შეტანილი საქართველოს 

კონსტიტუციაში (პრაქტიკულად, მიღებულ იქნა კონსტიტუციის ახალი რედაქცია), 

სადაც აღიარებულ იქნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლებისა და თვითმმართველი 

ერთეულის უფლებამოსილებათა გამიჯვნა დაეფუძნება სუბსიდიარობის პრინციპს, 

ასევე კონსტიტუციით აღიარებულ იქნა, რომ თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთარი უფლებამოსილებები უნდა იყოს არა მხოლოდ ექსკლუზიური, არამედ 

სრულიც.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ეტაპების ანალიზი და 

საკონსტიტუციო რეფორმით ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის 
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სტანდარტების დაწესება აყენებს ახალ გამოწვევებს დეცენტრალიზაციის რეფორმის 

თანმიმდევრული განსახორციელებისათვის.კერძოდ: 

1) რეფორმის განვლილი ძირითადი ეტაპები ძირითადად უკავშირდებოდა 

სახელმწიფო ხელისუფლებაში მომხდარ პოლიტიკურ ცვლილებებს. 

2)  ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემად 

რჩება სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემაში ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადგილისა და საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში მისი როლის საკითხი,  

3) თვითმმართველი ერთეულის მიერ კანონით დაკისრებული 

უფლებამოსილების განხორციელება აუცილებლად მოითხოვს ამ 

უფლებამოსილების გასატარებლად საჭირო ფინანსური თუ მატერიალური 

რესურსების გადაცემას.  

4) ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების აუცილებელი 

პირობაა გადაწყვეტილების მიღების ავტონომიურობა, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების მოხელეთა მაღალი პროფესიონალიზმი, 

თვითმმართველი ერთეულების მართვის სისტემებისა და ადმინისტრაციული 

სტრუქტურების სრულყოფა, საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდების 

ეფექტიანი და ინოვაციური სისტემების დანერგვა,  

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში დაბალია ქალთა 

მონაწილეობა ადგილობრივი საკითხების განხილვაში.  

სტრატეგიული მიმართულებები და ხედვა 2025 წლისთვის 

საქართველოს მთავრობის ხედვა დეცენტრალიზაციის პროცესთან 

მიმართებაში გულისხმობს ადგილობრივი ხელისუფლების ისეთი სისტემის 

ჩამოყალიბებასა და განვითარებას, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებითა და მოსახლეობის აქტიური 

თანამონაწილეობით, დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით, კანონის 

ფარგლებში, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების ეფექტიან და ოპერატიულ 

გადაწყვეტას, მუნიციპალიტეტის პოტენციალის სრულად გამოყენებას, მდგრად 

ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო 

პრობლემების მოგვარებასა და ცხოვრების დონის განუხრელ ამაღლებას. ამ 

სტრატეგიული მიმართულებების გადასაწყვეტად აუცილებელია სხვადასხვა 
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მნიშვნელობანი გადაწყვეტილებების მიღება და განხორციელება, მათ შორის 

საქართველოს კანონმდებლობით უზრუნველყოფილ უნდა იქნას თვითმმართველი 

ერთეულის შემოსავლების მრავალფეროვნება და სტაბილურობა, თვითმმართველ 

ერთეულს უნდა ჰქონდეს გადაწყვეტილების მიღებისას ფართო დისკრეცია და 

მოქმედების მეტი თავისუფლება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

საქმიანობაში დამკვიდრდეს კარგი მმართველობის პრინციპები და 

უზრუნველყოფილ იქნეს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 

მოსახლეობის ჩართულობა. 

დეცენტრალიზაციის ძირითადი პრიორიტეტები 

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის დოკუმენტი 2020-2025 წლების პერიოდში 

ძირითადი პრიორიტეტებია: 1) ადგილობრივი თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებების გაზრდა; 2) ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მატერიალური და ფინანსური გაძლიერება;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) სანდო, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება. 

მოსალოდნელი შედეგები 

განსახორციელებელი ღონისძიებები მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტებში 

კარგი მმართველობის პრინციპების დამკვიდრებას, ადამიანური რესურსების 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მუნიციპალური სერვისების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესებას. ასევე, მუნიციპალიტეტებში 

დაგეგმვის და მონიტორინგის სისტემის განვითარებას და შედეგზე 

ორიენტირებული მართვის ხელშეწყობას. 

სტრატეგიის ძლიერი მხარეები 

ამ სტრატეგიის ერთ-ერთ ძლიერ მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ მისი 

თითოეული დეტალზე გაკეთებულია ძლიერი და სუსტი მხარეების, 

შესაძლებლობებისა და საფრთხეების შეფასება, ე.წ. SWOT ანალიზი, ასევე 

განსაზღვრულია ის ინდიკატორები რომლითაც შეფასდება ამათუ იმ ეტაპზე 

მიღწეული შედეგების პროდუქტიულობა. გაწერილია. ასევე დეტალურადაა 

გაწერილი სტრატეგიის ანგარიშგების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცედურები, 

რომლის საფუძვლეზე ანგარიშები მომზადდება პერიოდულად. სტრატეგიის ხედვა 
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განახლდება ყველა დაინტერესებულ მხარესთან კონსულტაციების შედეგად, 

მონიტორინგი და შეფასება ძირითადად დაეყრდნობა ოფიციალურ მონაცემებს და 

კვალიფიციურ შეფასებებს. 

ექსპერტთა შეფასებები 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ (არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია 

„ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის“) მომზადებული 

ალტერნატიული პროექტისა და სარეკომენდაციო წინადადებების შესაბამისად, 

მუნიციპალიტეტებს უნდა გადასცემოდათ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 

ქონება, დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთები ავტომატურად უნდა 

გამოცხადებულიყო მუნიციპალურ საკუთრებად. თუმცა მათი რეკომენდაციები, 

როგორც მომუშავე ჯგუფის წევრები, ამ სტრატეგიაში არ აისახა და მათი აზრით 

არსებული დეცენტრალიზაციის სტრატეგია ძალაუფლების ერთ ხელში მოქცევის 

საშიშროებას ქმნის.  

ექსპერტთა ნაწილი (ექსპერტი დავით ზარდიაშვილი) კი ფიქრობს რომ ეს 

სტრატეგია წინ გადადგმული ნაბიჯია რეალური დეცენტრალიზაციის გზაზე, 

მთავრია რომ ასახული გეგმის შესბამისად მოხდეს აქტივობების განხორცილება და 

ამ პოლიტიკის რეალური,  პრაქტიკული ხორცშესხმა. 

სტატიის ავტორის აზრით კი, მიუხედავად იმისა რომ დეცენტრალიზაციის 

სტრატეგია უაღრესად წინ გადადგმული ნაბიჯია რეალური და ძლიერი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, ერთ-ერთი 

ნაკლი რაც მას აქვს, არის ის რომ მასში არაფერი წერია თვითმმართველობათა 

ადმინისტარციული მოწყობის სისტემის შესახებ. ასევე, ავტორს მიაჩნია 2017 წლის 

საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად რამოდენიმე თვითმმართველი ქალაქების 

სტატუსის გაუქმება უკანგადადგმული ნაბიჯია და რეალური დეცენტრალიზაციის 

პროცესს აფერხებს. 

ლიტერატურა: 

1. საქართველოს მთავრობის დადგენილება N678, 2019 წლის 31 დეკემბერი 

„დეცენტრალიზაციის 2020–2025 წლების სტრატეგიისა და დეცენტრალიზაციის 

სტრატეგიის განხორციელების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“; 
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2. საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ( 2019-2025) 

დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციათა 

კოალიციის „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის“ 

წინადადებები; 

3. https://droa.ge/?p=18034 - როგორ აფასებენ თვითმმართველობის განვითარების 

ხედვას ექსპერტები 

4. საკონსულტაციო შეხვედრები დეცენტალიზაციის სტრატეგიის 2019-2025 

დოკუმენტის პროექტზე - საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ეროვნული ასოციაცია (NALA), 2019წ.იანვარი 
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Decentralization Strategy 2020-2025 - Challenges and Prospects 

Chipashvili Zaza,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University  

 

Abstract 

On 31 Decmber 2019 the Government of Georgia adopted the resolution N678, 

Decentralization Strategy 2020-2025 and the action plan for the Implementation of the 

Decentralization Strategy 2020-2021. The resolution is an important for the proper systemic 

development of local self-government. 

The article reviews situation and challenges existing before adopting a decentralization 

strategy,  the purpose of its development and adoption, principles of implementation, main 

directions and priorities, strategic goals, how the document will be monitored and evaluated, as 

well as its strengths.  It is important to anticipate the results expected to be achieved through 

implementation of the strategy by 2025. Apart from reviewing the official documents dedicated 

to the decentralization strategy the article also presents the author’s and the experts views, 

including statements of non-governmental organizations and conclusions and recommendations 

made by the decentralization strategy parliamentary working group of the Parliament of 

Georgia.  

 

Keywords: Decentralization Strategy 2020-2025, local self-government, priorities, challenges, 

Perspective, the results expected, strengths, the experts views. 
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ინფორმაციის მიღების თავისუფლება 

მელქაძე ანა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომი ეძღვნება თანამედროვეობის უმნიშვნელოვანეს პრობლემას: 

ინფორმაციის თავისუფლებას და მისი გავრცელების პრობლემებს. განხილულია ის 

ვითარება, რომელიც  შექმნილია საქართველოში ერთი მხრივ კანონმდებლობის  

არსებობის და მეორე მხრივ აღნიშნული კანონმდებლობის  იმპლემენტაციას შორის. 

ნაჩვენებია, რომ ჯერ კიდევ  ინფორმაციის თავისუფლება, გამოხატვის 

თავისუფლება ყველას მიერ ერთნაირად არ არის გაგებული. ხელისუფლება თვლის, 

რომ თავის მხრივ შექმნილი აქვს ყველა პირობა ინფორმაციის თავისუფლების, 

გამოხატვის თავისუფლების  კონსტიტუციით და საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით დადგენილი უფლებების რეალიზაციისთვის. სამწუხაროდ  

ხელისუფლების ამგვარი ოპტიმიზმი  ბევრ შემთხვევაში გამართლებული არ არის. 

ადგილი აქვს ცალკეულ დარღვევებს უფლებების რეალიზაციის თვალსაზრისით, 

იქნება ეს ჟურნალისტთა საქმიანობის ხელისშეშლის, კონფიდენციალურობის 

მიზეზით ინფორმაციის  მიწოდებისგან თავის არიდების თუ სხვა  დარღვევები. 

თავის მხრივ მოქალაქეებიც ნაკლებ  პრინციპულობასა და მომთხოვნელობას იჩენენ 

ინფორმაციის მფლობელთა მიმართ, ადგილი აქვს პირადი ინფორმაციისა და 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევის ფაქტებს. ამავდროულად,  

მასმედია ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე, რეიტინგის, ხშირად პოლიტიკური 

შეხედულებების, ზოგჯერ სხვა არაჯანსაღი მიზეზებით ადგილი აქვს  ნეგატიურ 

დამოკიდებულებას საინფორმაციო მასალასთან, ადამიანების უფლებების უხეშ 

დარღვევებს. შემოთავაზებულია წინადადებები  მოქმედი კანონმდებლობის 

შემდგომი სრულყოფის თვალსაზრისით. 

 

საკვანძო სიტყვები:  ინფორმაციის თავისუფლება, ხელისუფლება, მოქალაქე 

მედია, სიმართლე. 
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ინფორმაციის თავისუფლება მოიცავს ინფორმაციის ძებნას, მოპოვებასა და 

მიღებას (პასიური ინფორმაციის თავისუფლება), ასევე ინფორმაციის გადაცემასა და 

გავრცელებას (აქტიური ინფორმაციის თავისუფლება). ერთი მხრივ, ეს არის 

უფლება,მივიღოთ ინფორმაცია, მეორე მხრივ კი, ინფორმაციის თავისუფლება 

მოიაზრება,  როგორც აზრის გამოხატვის უფლების ერთ-ერთი შემადგენელი 

კომპონენტი და გულისხმობს ინფორმაციის გავრცელების უფლებას. სწორედაც 

ინფორმაციის თავისუფლება არის აზრის გამოხატვის უფლების წინაპირობა. 

იმისთვის რომ ადამიანს ჩამოუყალიბდეს ობიექტური ხედვა ამა თუ იმ საკითხის 

მიმართ,  საჭიროა მან პირველ რიგში, მიიღოს შესაბამისი ინფორმაცია. 

ინფორმაციის თავისუფლება  საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული 

უფლებაა. საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის თანახმად, ყოველ ადამიანს 

აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია, გამოთქვას და 

გაავრცელოს თავისი აზრი ზეპირად, წერილობით ან სხვაგვარი საშუალებით. 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია, ცენზურა დაუშვებელია. 

კონსტიტუციით დადგენილია, აგრეთვე, რომ საქართველოს ყოველ მოქალაქეს 

უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში 

მასზე არსებულ ინფორმაციას, იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი 

არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას. 

ინფორმაციის გაცნობაზე უკანონოდ უარის თქმა ან არასწორი ინფორმაციის 

წარდგენა დანაშაულია და ისჯება სისხლის სამართლის წესით. იგი დემოკრატიულ 

ქვეყანაში სამართლიანი სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩამოყალიბებისკენაა მიმართული. 

დემოკრატიული სისტემის სრულყოფილად ფუნქციონირებისთვის 

„სასიცოცხლოდ აუცილებელია, საზოგადოებას ხელი მიუწვდებოდეს 

სახელისუფლებო დაწესებულებებში დაცულ ინფორმაციაზე“. აღნიშნული ქმედება 

შეიძლება მოვიაზროთ, როგორც ხელისუფლების შებოჭვის ერთ-ერთი თანამედროვე 

საშუალება. თუ სახელისუფლო ორგანოები კანონით   არ იქნენ შებოჭილნი, მაშინ 

სიტყვა − დემოკრატიული რესპუბლიკა − მხოლოდ ქაღალდზე იქნება დაწერილი და 

ქვეყანაში აბსოლუტიზმისთვის დამახასიათებელი მდგომარეობა-ჩამოყალიბდება.                                                                                                                                                                                                                                                           
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მიგვაჩნია, რომ ინფორმაციის თავისუფლება უმნიშვნელოვანეს უფლებათა 

კატეგორიას მიეკუთვნება. ინფორმაციის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ხომ  

პირის თავისუფლებასთანაა დაკავშირებული. მაგალითად, პირმა ვერ მიიღო 

ინფორმაცია კონკრეტულ საკითზე, საჯარო დაწესებულებებში მიმდინარე 

პროცესების შესახებ. მას შეეზღუდება შესაძლებლობა, გამოხატოს თავისი აზრი 

აღნიშნული პროცესების თაობაზე, ხოლო აზრის გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვა კონსტიტუციითა, თუ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვეციით 

გაწერილი ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევაა. თუმცა, თავის მხრივ, 

გამოხატვის თავისუფლება არ შეადგენს აბსოლუტურ უფლებას, რაც მეორე კუთხით 

მისი შეზღუდვის კანონიერებაზეც მეტყველებს. 

გამოხატვის თავისუფლება გავლენას ახდენს დემოკრატიული სახელმწიფოს   

პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ეს უფლება მჭიდრო კავშირშია აზრის გამოხატვისა და 

პრესის თავისუფლებასთან. ინფორმაციის თავისუფლება ორი ელემენტისაგან 

შედგება, ესაა: ინფორმაციის მიღება საყოველთაოდ ხელმისწავდომი წყაროებიდან 

და ინფორმაციის გავრცელება. თავის მხრივ, ინფორმაციის მიღების თავისუფლება 

სხვადასხვა ასპექტით ვლინდება: პირის უფლება – მოიპოვის ინფორმაცია აზრებისა 

და ფაქტების შესახებ, მიუხედავად იმისა, ეხება ეს საჯარო თუ კერძო ინტერესებს, 

მასმედიის წარმომადგენელთა მიერ ინფორმაციის და იდეის მიღების 

თავისუფლებას, რათა მათ ჰქონდეთ საშუალება, აცნობონ აღნიშნული ინფორმაცია 

საზოგადოებას. საზოგადოების უფლებაა – მიიღოს ინფორმაცია, კერძოდ იმ 

საკითხების შესახებ, რომლებიც საზოგადოებრივი ინტერესის საგანია. შეუძლებელია 

ინფორმაციის გავრცელების უფლების არსებობის გარეშე ხელისუფლების 

თავისუფალი კრიტიკა, თავისუფალი არჩევნების ჩატარება და სხვა. ამავე უფლებით 

გარანტირებულია ეკონომიკური ხასიათის ინფორმაციის გავრცელება (ე.წ. 

კომერციული ინფორმაცია). 

თუმცა, კომერციული ხასიათის საკითხებთან მიმართებით ეროვნულ 

ხელისუფლებას უფრო ფართო შეხედულება აქვს. ინფორმაციის გავრცელება 

ნებისმიერი სახით არის შესაძლებელი, მაგალითად, მხატვრული ნაწარმოების 

შექმნა, აგრეთვე მისი გავრცელება, ინფორმაციის გავრცელების ნაწილია. სამსახიობო 

თავისუფლების, სამხატვრო ნამუშევრების გარვცელების შეზღუდვა მხოლოდ 
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არადემოკრატიული საზოგადოებისათვის არის დამახასიათებელი, ვინაიდან 

შემოქმედი თავის ნაწარმოებებში გამოხატავს არა მარტო პირად 

მსოფლმხედველობას, არამედ აზრს იმ სამყაროს შესახებ, რომელშიც იგი ცხოვრობს. 

ამ გაგებით, ხელოვნება ხელს უწყობს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას და 

საზოგადოების წინაშე აყენებს აქტუალურ საკითხებს. დაცვას ექვემდებარება უხეში, 

უტრირებული ფორმით გამოთქმული აზრიც. დაცვის ხარისხი დამოკიდებულია, 

ერთი მხრივ, იმ კონტექსტზე, რომელშიც გამოყენებულია ეს ინფორმაცია და, მეორე 

მხრივ, იმ მიზნებზე, რომელთაც მოცემული კრიტიკა ემსახურება. შეფასებითი 

მსჯელობა, რომელიც პოლიტიკური ხასიათის მოვლენათა სფეროს შეეხება, 

განსაკუთრებული დაცვით სარგებლობს, ვინაიდან სწორედ ასეთი აზრია 

საზოგადოებაში პლურალიზმის არსებობის წინაპირობა. პოლიტიკური ბრძოლის ან 

საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე გამოთქმული კრიტიკული 

შენიშვნების მიმართ ბევრად უფრო მეტი ტოლერანტულობა უნდა არსებობდეს. 

სახელმწიფოს შეუძლია, გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს ინფორმაციის მიღებისა 

და გავრცელების თავისუფლებებზე, იმ პირობით, თუ ეს შეზღუდვები ემსახურება 

კანონიერ მიზანს. აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფო 

უსაფრთხოების, ტერიტორიული მთლიანობის ან საზოგადოებრივი წესრიგის 

უზრუნველსაყოფად, დანაშაულის აღსაკვეთად, ჯანმრთელობისა და ზნეობის, 

სხვათა რეპუტაციის ან უფლებათა დაცვისთვის, კონფიდენციალურად მიღებული 

ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან აცილებისა ან სასამართლოს   

მიუკერძოებლობის შენარჩუნებისთვის. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ინფორმაციის თავისუფლება განიხილება, 

როგორც  ადამიანის მნიშვნელოვანი უფლება, შეიძლება ცოტა გასაკვირი იყოს, რომ 

ეს ასე არ არის. ეს უფრო ნათლად არის ნათქვამი ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სტანდარტებში. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 

მე -19 მუხლის ფორმულირებაა მკაფიო და ერთმნიშვნელოვანია - ყველას აქვს 

აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლება; ეს უფლება მოიცავს თავისუფლად 

ფლობას მოსაზრებების ჩარევის გარეშე და მოიძიოთ, მიიღოთ და გაავრცელოთ 

ინფორმაცია და იდეები ნებისმიერი მედიის საშუალებით მიუხედავად 

საზღვრებისა.  



87 

 

მიუხედავად იმისა, რომ გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობდა ორივე 

ვინც "გადასცა ინფორმაცია" და ვინც მიიღო, იდეა. მოქალაქეების უფლება იყო 

წვდომა ჰქონოდათ ინფორმაციასთან, რომ მთავრობის ინსტიტუტები იმ დროს 

ფართოდ არ ტარდებოდა. შვედეთს შეიძლება ჰქონოდა ინფორმაციის 

თავისუფლების კონსტიტუციური გარანტია 1776 წლიდან, მაგრამ ის მაინც  

უმცირესობაში იყო. ამერიკელმა მწერალმა ვალტერ ლიპმანმა განაცხადა, რომ 

არჩეული ოფიციალური პირის მოვალეობა იყო მისი ოფისის წინაშე და არა 

ელექტორატის წინაშე: ”სადაც მასობრივი აზრი დომინირებს მთავრობაში, არის 

მოსალოდნელი გადაგვარება ძალაუფლების ფუნქციების შესახებ ”. ანალოგიურად, 

ბრიტანეთის სისტემა, საპარლამენტო დემოკრატია ეფუძნებოდა მოსაზრებას, რომ ეს 

იყო საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც მთავრობის ქმედებებს აკონტროლებდა და 

არა საზოგადოებას. ვალტერ ბაგეჰოტის, ბრიტანეთის მთავარი თეორეტიკოსის 

სიტყვებით საპარლამენტო ხელისუფლებას, დემოკრატიას მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

შეეძლო მუშაობა, ”თუ ეს რეალურია, მმართველი დაცულია ვულგარული 

გამოკვლევებისგან ”. ეს ის შეხედულებები იყო, რომელიც მთავრობების 

უმეტესობაში ჯერ კიდევ ჭარბობდა  40-იან წლებში. (თუ გულახდილები ვართ, 

ისინი კვლავ ფართო მასშტაბით ტარდება დღეს.) ამიტომ არის გაეროს გენერალური 

ასამბლეის ფორმულირება, რომ რეზოლუცია იყო ასეთი რადიკალური გარღვევა 

წარსულთან.   

  ინფორმაციის თავისუფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა, ყველა 

თავისუფლების ქვაკუთხედი, რომელსაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 

ნათლად აყალიბებს, მაგრამ რისგან შედგება ინფორმაციის თავისუფლება? 

უპირველესად ეს არის: 

1. საზოგადოებას აქვს უფლება ჰქონდეს ინფორმაცია, რომელსაც 

მთავრობა (ან სხვა ძლიერი ინსტიტუტები) ფლობს. 

2. საზოგადოებას აქვს უფლება ჰქონდეს ინფორმაცია, რომელსაც 

მთავრობა (ან სხვა ძლიერი ინსტიტუტები) მიიჩნევს, რომ შეიძლება 

სარგებელს მოუტანს მათ. 

3. თანამდებობის პირებს, საჯარო და კერძო პირებს, აქვთ უფლება ამხილონ 

”მძლავრი ინსტიტუტების“ ცუდი პრაქტიკა. 
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4. საზოგადოებას აქვს უფლება დაინახოს და მოისმინოს თუ რა ხდება 

საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. 

5. საზოგადოებას აქვს უფლება დაინახოს და მოისმინოს თუ რა ხდება 

საქართველოს სასამართლოებში. 

6. საზოგადოებას აქვს უფლება დაინახოს და მოისმინოს რა ხდება 

სხვა სახელმწიფო და საჯარო დაწესებულებაში. 

ეს ჩამონათვალი შეიძლება  კიდევ უფრო გავაფართოვოთ და  დავანაწევროთ,   

ჩამოვთვალოთ ყველა სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება 

არსებობდეს და მასზე საზოგადოებას უნდა მიუწვდებოდეს ხელი. თუმცა აქ კიდევ 

ერთი სერიოზული დილემა ჩნდება, რას უკავშირდება პირადი ინფორმაციის 

საჯაროობის საკითხს, მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს საკითხი 

დარეგულირებულია,  რეალურ პრაქტიკაში ჯერ კიდევ ბევრ პრობლემას ვაწყდებით. 

თავისთავად თითქმის არ არის ისეთი ინფორმაცია, რომელზედაც მთავრობას 

ხელი არ მიუწვდება, ეს რომ ასე არ იყოს მას არ ექნებოდა შესაძლებლობა იმ 

მომსახურების მიწოდებისა, რომელსაც საზოგადოება ელის მათგან. ვერც  

შეძლებდნენ გაეცნობიერებინათ ხალხის უფლებები. მაგალითად, ხალხი 

სამართლიანად განაწყენებული იქნებოდა, თუ ისინი არჩევნებზე ხმას ვერ 

მისცემდნენ იმის გამო, რომ  საარჩევნო ადმინისტრაციას არ აქვთ მათ შესახებ 

არანაირი ჩანაწერი.  

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ  ადამიანების უმეტესობა არ იყენებს 

თავის  ინფორმაციის თავისუფლების უფლებას. მოქალაქეთა უმეტესობა  არც ისე 

ხშირად მიდის პარლამენტში ან სასამართლოში,  არც ხშირად ცდილობს მიიღონ 

მთავრობის მიერ დაცული დოკუმენტები ან სხვა ინფორმაცია.  ასევე,  საზოგადოება 

მედიისგან   ელის, რომ მედია აცნობებს მათ მნიშვნელოვან საკითხებს  რაც ხდება 

საზოგადოებაში.   საზოგადოება ელის რომ მედიამ უნდა შეძლოს მათთვის ამ 

ინფორმაციის მიწოდება. მნიშვნელოვანია, რომ მედიას უნდა ჰქონდეს 

შესაძლებლობა გამოიყენოს ინფორმაციაზე წვდომის უფლებები მოქმედი 

კანონმდებლობის ფარგლებში.  ამავდროულად ისინი უნდა გრძნობდნენ 

პასუხისმგებლობას ინფორმაციის სისწორეზე, სანდოობას და ოპერატიულობაზე. 

თანამედროვე ინფორმაციულ ეპოქაში მედიას  დიდი საშუალებები აქვთ და ეს 
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საშუალებები ხშირად  არასათანადოდ გამოიყენება, მეტიც  ზოგიერთი 

საინფორმაციო საშუალება თუ ჟურნალისტი თავს უფლებას აძლევს გაავრცელოს  

ჭორები, რომლებიც შეურაცხყოფენ ცალკეული ადამიანების პატივსა და ღირსებას. 

არც თუ იშვიათობა გახდა ბილწსიტყვაობა, ცილისწამება და ღია შეურაცხყოფა  

პოლიტიკური ოპონენტის თუ სხვაგვარად მოაზროვნე რესპოდენტის მიმართ. 

ალბათ დროა  დაიხვეწოს კანონმდებლობა იმ მიმართულებით, რომ ინფორმაციის 

თავისუფლებამ, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებამ აღვირახსნილებისკენ კი 

არა  მოკრძალებისკენ, სიმართლის გამოხატვისგან და კონსტრუქციული 

არგუმენტირებული კრიტიკის დამკვიდრებისკენ უბიძგოს მას.  

ლიტერატურა: 

1. სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი - ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების 

თავისუფლება  

2. Freedom of information – News, Research and Analysis – Articles on Freedom of 

information. Displaying 1 - 20 of 27 articles. - theconversation.com 

3. ინფორმაციის თავისუფლება: კანონმდებლობა და პრაქტიკა - idfi.ge › uploadedFiles 

› files › 

4. Freedom of Information | United Nations Educational - Freedom of Information (FOI) 

can be defined as the right to access - www.unesco.org › new 

5. პროექტი − „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა“- ინფორმაციის თავისუფლება 

(გზამკვლევი) - library.court.ge › uploadPDF 
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Freedom of information 

Melkadze Ana,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The article is devoted to the most important problem of our time: freedom of information 

and the problems of its dissemination. The situation is discussed between the existence of 

legislation in Georgia, on the one hand, and the implementation of this legislation, on the other 

hand. It is shown that, as before, freedom of information and freedom of expression are not 

understood by everyone in the same way. The government believes that it has created all the 

conditions for the realization of the rights to freedom of information, freedom of expression and 

international treaties. Unfortunately, such optimism of the government in many cases is not 

justified. There are some violations in terms of exercising rights, whether it is obstruction of the 

activities of journalists, refusal to provide information due to confidentiality, or other violations. 

For their part, citizens are less principled and demanding of information carriers; there are 

violations of personal information and confidentiality. At the same time, the media cannot stand 

up to the mark, there is a negative attitude towards news, ratings, often political views, 

sometimes for other unhealthy reasons, gross violations of human rights. Proposals are proposed 

for further improvement of the current legislation. 

 

Keywords: freedom of information, government, citizen media, truth. 
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ციფრული ტრანსფორმაცია და ახალი (უცნობი) ფორმაციის პერსპექტივები 

მამულაიძე თამთა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ბაღათურია ოთარ,   

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  

ლელაძე დავით,  

საჯარო მმართველობის დოქტორი  

 

აბსტრაქტი 

თანამედროვეობაში დაჩქარებული ტექნოლოგიური პროგრესი იწვევს 

ორუელისეული ანტიუტოპიების შიშებს იმისა, რომ ხელისუფლებანი შეძლებენ 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ძალაუფლების უზურპაციას და ახალი 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, ტოტალური კონტროლის მეშვეობით ციფრული 

ტოტალიტარიზმის დამყარებას. ამავდროულად, აღნიშნულის საპირისპიროდ  

არსებობს პოზიტიური მოლოდინი იმისა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით საზოგადოება შეძლებს ხელისუფლებათა კონტროლს და ამგვარად 

დამყარდება ციფრული დემოკრატია. ფორმაციული განვითარების შინაგანი 

ლოგიკით კაცობრიობა ახალი (უცნობი) ფორმაციის გარიჟრაჟზეა. წარმოდგენილ 

კვლევაში არწერილია განვლილი ფორმაციები, გაანალიზებულია ფორმაციული 

განვითარების ისტორია და ტრანსფორმაციის მექანიზმები. განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცევა კორელაციას ტექნოლოგიურ პროგრესსა და ღირებულებათა 

სისტემების ევოლუციას შორის საკაცობრიო ისტორიაში, ცივილიზაციებსა და 

ფორმაციებში. პირობითი ინდექსებისა და ტრანსფორმაციების რუკების ანალიზის 

საფუძველზე ნავარაუდებია კაცობრიობის შემდგომი განვითარების შესაძლო გზები 

და ახალი (უცნობი) ფორმაციის ზოგადი კონტურები, რაც შემდგომი ჩაღრმავებული 

კვლევის საგანს წარმოადგენს. წინასწარი დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ 

კაცობრიობა ახალი ფორმაციის გარიჟრაჟზეა, თუმცა მისი მახასიათებლები 

დაზუსტებას საჭიროებს და ამდენად ახალი ფორმაცია ჯერ "უცნობია". გადაჭრით 

შეიძლება ითქვას რომ ახალი ფორმაცია წარმოიქმნება არსებული ფორმაციის 

კრიზისის პირობებში, ახალი ტექნოლოგიების და თანამედროვე საკაცობრიო 

ღირებულებების შესაბამისად. 
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საკვანძო სიტყვები: ციფრული ტრანსფორმაცია, ფორმაციული განვითარება, 

ფორმაცია, პირობითი ინდექსი, ენვირონმენტალიზმი, გეოგრაფიული 

დეტერმინიზმი, ლიბერალური დემოკრატია, ციფრული დიქტატურა, ციფრული 

დემოკრატია, დიჯიტალიზაცია, გაციფრულება. 

 

ციფრული ტრანსფორმაცია და ახალი (უცნობი) ფორმაციის პერსპექტივები 

ტერმინთა განმარტება: 

ციფრული ტრანსფორმაცია - გაციფრულება, დიჯიტალიზაცია 

ფორმაცია - ადამიანთა საზოგადოების განვითარების საფეხური, რომელსაც 

ახასიათებს ეკონომიკურ - სოციალურ - პოლიტიკურ - ტექნოლოგიური 

ურთიერთქმედებათა გარკვეული სისტემა და ფორმა 

პირობითი ინდექსი - რომელიც გულისხმობს შემდგომში რაოდენობრივი 

მახასიათებლების დაზუსტებას, ხოლო მანამდე იქნება გამოყენებული პირობითი 

ინდექსი სადაც აღნიშვნები 1,2 და 3 არ არის ციფრების პროპორციული 

„სახელმწიფო“ სამართალი - აქ იგულისხმება არა ტრადიციულად სამართლის 

დარგი, არამედ ის გარემოება რომ აბსულუტიზმის ეპოქაში ხელმწიფოს და 

სახელმწიფო კარის მიერ განსზაღვრული სამართლებრივი ნორმები საყოველთაოა 

და მოიცავს სახელწიფოს მთელს ტერიტორიას. 

„სამოქალაქო“ სამართალი - აქ იგულისხმება არა ტრადიციულად სამართლის 

დარგი, არამედ ის გარემოება რომ ინდუსტრიულ ეპოქაში სამართლის წყაროს 

წარმოადგენენ მოქალაქეები. 

ენვირონმენტალიზმი - თეორია, რომლის მიხედვითაც განსხვავებები 

განპირობებულია გეო-კლიმატური, რელიეფურ-ლანდშაფტური გარემოებებით, 

რომელიც მოიცავს ასევე ბიომრავალფეროვნების ასპექტებსაც, მათ შორის 

პოტენციური დომესტიკატების არსებობას. 

გეოგრაფიული დეტერმინიზმი - თეორია, რომლის მიხედვითაც სოციო-

კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა განსხვავებები 

განპირობებულია (დეტერმინებულია) გეოგრაფიული ნიშნებით. 

ჯინის კოეფიციენტი - საზოგადოდ ითვლება რომ რაც უფრო დაბალია ჯინის 

კოეფიციენტი, მით უფრო განვითარებულია ქვეყანა სოციალური სამართლინობის 
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კუთხით, დაბალი ჯინის კოეფიციენტი მიუთითებს სოციალური სამართლიანობის 

მაღალ დონეს.  

წარმოდგენილ სქემაში მითითებულია არაკოეფიციანტის სიდიდე ან სიმცირე 

არამედ სოციალური სამართლიანობის ხარისხი. 

შესავალი 

ლიბერალური დემოკრატიის და ჰუმანიზმის, ალტრუიზმის განვითარება 

მოწინავე ქვეყნებში დღის წესრიგში უფრო და უფრო მწვავედ აყენებს სახელმწიფოს, 

საზოგადოების და ინდივიდის ურთიერთმიმართების საკითხს. საყოველთაო 

განათლების და ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგად საზოგადოების გარკვეულ 

ნაწილში ძალას იკრებს ორველისეული ანტიუტოპიები, შიში, იმის თაობაზე რომ 

ციფრული ტექნოლოგიების მეშვეობით ხელისუფლება მოახდენს ძალაუფლების 

უზურპაციას, თუმცა, ილონ მასკის პოზიტიურ და ასანჟის ნეგატიურ ქეისზე 

დაყრდნობით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ, საზოგადოებას თავდაცვის 

მექანიზმების გარდა ტექნოლოგიური ცოდნის მიღების/გენერირების/გამოყენების 

უპირატესობაც კი აქვს. ილონ მასკის კოსმოსური პროგრამა ყველაზე თვალსაჩინო 

მაგალითია იმისა, რომ ციფრული ერის არქეტიპის (ილონ მასკი) მიერ კომერციულ 

საწყისებზე შექმნილი ტექნოლოგიური სერვისი/პროდუქტი დღეს ბევრად უფრო 

იაფია ვიდრე სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ანალოგები. 

თუ ერთის მხრივ არსებობს შიში იმისა, რომ სახელმწიფო - „ლევიათიანი“ 

ციფრული ერის დღევანდელი არქეტიპების წარმატებით შთაგონებული თაობის 

მიერ, შექმნილი ტექნოლოგიების გამოყენებით ეცდება ძალაუფლების უზურპაციას 

და საზოგადოების ტოტალიტარულ კონტროლს, მეორეს მხრივ ილონ მასკის და 

ასანჟის ქეისები იმის ვარაუდის საშუალებას იძლევა, რომ ციფრული ერის 

დღევანდელი არქეტიპების წარმატებით შთაგონებული თაობა მის მიერვე შექმნილი 

ტექნოლოგიებით საზოგადოებას საშუალებას მისცემს ეფექტიანად გააკონტროლოს 

მთავრობა და არ მისცეს ძალაუფლების უზურპაციის საშუალება როგორც ეს 

ბელურისის ქეისმა აჩვენა (მართალია ლუკაშენკო დღეს ძალაუფლებას ინარჩუნებს, 

მაგრამ ის ახერხებს ამას არა თანამედროვე ტექნოლოგიების უპირატესობის, არამედ 

ქვის ხანისა და შუა საუკუნეების დროინდელი ძალადობრივი მექანიზმების 

გამოყენებით). 
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კაცობრიობის ისტორიაზე ფორმაციული განვითარების კუთხით 

დაკვირვებისას ვლინდება ფორმაციათა მონაცვლეობის შინაგანი ლოგიკა, რომლის 

მიხედვითაც საზოგადოებათა, კულტურათა და ტექნოლოგიათა მიღწევები 

აკუმულირდება მოულოდნელ ფორმაციულ ცვლილებებში, ტრანსოფრმაციებში, ანუ 

არსებული ფორმაციის კრიზისის კვალდაკვალ, ახალი ფორმაციების ჩამოყალიბებში. 

ასე მაგალითად: 

კაცობრიობის ისტორია ტრანსფორმაციების კუთხით 

ადამიანმა თავისი განვითარების გარიჟრაჟზე ფიზიკური სისუსტეების კომპენსირება 

შეძლო შეიარაღებით. თავდაპირველად მან გამოიყენა პრიმიტიულ იარაღად  ქვა და 

ჯოხი, რამაც განაპირობა შეიარაღებულთა უპირატესობა და კონკურენცია 

შეიარაღებაში. კაცობრიობის შემდგომ განვითარებაში შეიძლება მოიაზრდებოდეს 

სწორედ ტექნოლოგიური პროგრესი, ანუ განვითარების ყოველ ეტაპზე ადამიანი 

ქმნის უფრო და უფრო რთულ ტექნოლოგიურ იარაღს და რაც უფრო 

მომაკვდინებელია იარაღი, მით უფრო იზრდება სრული ურთიერთგანადგურების 

რისკი და მის პარალელურად ჩნდება პოპულაციის დამცავი მორალური ნორმები და 

ფსიქო-სოციალური ბარიერები. ეს პროცესი თვალნათლივ ჩანს როდესაც 

ტექნოლოგიურად მაღალგანვითარებული საზოგადოების მიერ შექმნილი იარაღი 

აღმოჩნდება ცივილიზაციურად ნაკლებ განვითარებული საზოგადოების ხელში.  

რთული ფსიქიკური და სოციალური ორგანიზაციის სახეობებს 

მომაკვდინებელ „შეიარაღებასთან“ (ბრჭყალები, კბილები, რქები, ეშვები) ერთად აქვს  

დამცავი ფსიქო-სოციალური მექანიზმები, კერძოდ: სახეობის შიგნით კონკურენციის 

პირობებში, მოცემული სახეობის წარმომადგენლები როგორც წესი კმაყოფილდებიან 

თვისტომზე უპირატესობის დემონსტრირებით და არ იყენებენ მათ ხელთარსებულ 

საშუალებებს კონკურენტების ფიზიკური განდგურებისათვის, უფრო მეტიც 

შეტაკების დროსაც, როდესაც ერთ-ერთი მოპაექრეთაგანი მარცხდება, 

გამარჯვებული მას თავს ანებებს.  

პრიმატები - არ გამოირჩევიან ბუნებისგან ბოძებული ძლიერი შეიარაღებით, 

რომლის არქონის კომპენსირებას ახდენენ აგრესიით, სხვადასხვა ხელსაწყოებით 

(ჯოხი, ქვა) და ინტელექტით. მაგალითად, მამრი შიმპანზეების მესამედი იღუპება 
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თანამოძმეთა ძალადობის შედეგად, ხოლო მეორე მესამედს აღენიშნება 

მოტეხილობები.  

ადამიანის მთავარ იარაღად იქცა წარმოსახვის უნარი, მან არამხოლოდ 

გამოიყენა ბუნებაში არსებული ქვა და ჯოხი იარაღად, არამედ თავად დაიწყო 

იარაღის და სულ უფრო და უფრო რთული ხელსაწყოების შექმნა და გარემოზე 

ზემოქმედება, რომლის საშუალებითაც საბოლოო ანგარიშით დღეს კაციობრიობა 

მოვიდა ტექნოლოგიურ რევოლუციამდე და ციფრულ ტრანსფორმაციამდე. 

ფორმაციების შესახებ 

სხვადასხვა საზოგადოებების ისტორიულ თუ თანამედროვე განსხვავებებსა 

და განვითარების საფეხურებსა თუ ფორმაციებზე საუბრისას, ხაზი უნდა გაესვას იმ 

გარემოებას რომ ადამიანი როგორც ბიოლოგიური სახეობა ყველაზე ერთფეროვანია 

გენეტიკური თვალსაზრისით, კენიის ერთ ნაციონალურ პარკში მობინადრე 

რამდენიმე ათას შიმპანზეს მეტი საერთო წინაპარი ჰყავს, ანუ უფრო მაღალი 

გენეტიკური მრავალფეროვნება გააჩნია, ვიდრე დედამიწაზე მცხოვრებ შვიდ 

მილიარდ ადამიანს, მთელი რასობრივი თუ კულტურული მრავალფეროვნებით, 

რომელთაგან დღეს მცხოვრებთ ჰყავთ ნაკლები საერთო წინაპარი, უფრო მეტიც, 

დედამიწაზე მცხოვრებ ყველა ადამიანს ჰყავს მამრობითი და მდედრობითი სქესის 

თითო საერთო წინაპარი - „Y ქრომოსომული ადამი“ და „მიტოქონდრიალური ევა“. 

დედამიწაზე ოდესღაც მობინადრე პოპულაციათა შორის მხოლოდ მათი გენეტიკური 

მემკვიდრეობა შემორჩა კაცობრიობას და გავრცელდა დედამიწაზე. 

ანთროპოლოგიური, კულტუროლოგიური, სოციოპოლიტიკური თუ სხვა 

განსხვავებები საზოგადოებათა შორის კი განპირობებულია ენვირონმენტალური 

ფაქტორებით (კლიმატი ანუ მზისა და წყლის რეჟიმი, ლანდშაფტი, რელიეფი, 

საკვები რესურსი ანუ ფლორა და ფაუნა, მათ შორის პოტენციური დომესტიკატები), 

რომელთა შესახებაც ერთობ დამაჯერებლად მსჯელობს ჯარედ დაიმონდი, თუმცა 

მას ხშირად აკრიტიკებენ გეოგრაფიული დეტერმინიზმისა თუ 

ენვირონმენტალიზმის გამო.  

როგორც აღნიშნული უნივერსალობის, ისე აღნიშნული ენვირონმენტაულური 

განსხვავებების გამოისობით თუ მიუხედავად, კაცობრიობის განვითარებას ერთი 

მხრივ რეგიონებისგან დამოუკიდებლად აქვს რიგი საერთო ნიშნებისა და მეორეს 
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მხრივ განვითარების განსხვავებული გზები განპირობებული რეგიონალური 

თავისებურებებით. 

აღნიშნული თვალსაზრისით, ჯარედ დაიმონდისგან განსხვავებით, რომელიც 

უფრო მეტად ფოკუსირებულია კაცობრიობის განვითარების საწყის ეტაპებზე, 

ფორმაციული განვითარების გეოგრაფიულად დეტერმინებულობაზე 

ორიენტირებული სახელმწიფოებრიობის ისტორიული თეორია ფოკუსირებულია 

განვითარების საკუთრივ სახელმწიფოებრივ ეტაპებსა და სახელმწიფოებრიობისა 

თუ ცივილიზაციის განვითარების განსხვავებულ გზებსა და ზოგად 

პერსპექტივებზე. 

აღნიშნულ კონტექსტში, ძალიან უხეში განზოგადებით, შესაძლებელია 

გამოიყოს განვითარების შემდეგი უნივერსალური ეტაპები: პრიმიტიული 

კომუნიზმი, ადრეკლასობრივი სამხედრო დემოკრატია, ადრეკლასობრივი დესპოტია 

ანუ პროტოფეოდალიზმი. ამ უკანასკნელიდან კი შემდგომი განვითარების 

განსხვავებული გზები, აღმოსავლური დესპოტია, ანტიკური დემოკრატია და 

ფეოდალიზმი. თავის მხრივ ამ უკანასკნელის შემდეგი ეტაპები; ანტიკურ 

დემოკრატიასავით დროსა და სივრცეში ლოკალიზებული აბსოლუტიზმი და 

პერსპექტივაში გლობალური (გლობალურად გავრცელების პროცესში მყოფი) 

ლიბერალიზმი. 

უფრო დეტალურად ფორმაციული განვითარების თვალსაზრისით კაცობრიობის 

განვითარება შესაძლებელია შემდეგნაირად წარმოჩინდეს: 

1. პრიმიტიული კომუნიზმი, უკლასო საზოგადოება, ქვის ხანა, 

პოპულაციის მაღალი სიმჭიდროვის შემთხვევაში ხოცავენ უცხოებს, შესაძლო 

კანიბალიზმი. ყველა საზოგადოების განვითარება იწყება პრიმიტიული კომუნის 

ფორმაციიდან (რომელთა შორისაც შესაძლებელია გამოიყოს ორი ვარიანტი: 

პოპულაციის დაბალი სიმჭიდროვის რეგიონებში მშვიდი, სტუმართმოყვარე, 

კაცმოყვარე, უცხოსმოყვარე, გულუბრყვილო და გახსნილი, ხოლო  პოპულაციის 

მაღალი სიმჭიდროვის რეგიონებში ფიცხი, ქსენოფობიური, ეჭვიანი და ჩაკეტილი). 

აღნიშნულ ფორმაციაში ადამიანები თანაცხოვრობენ გვარებად, ეწევიან 

შემგროვებლობას, სარგებლობენ პრიმიტიული იარაღით, აქვთ ზოგადი 

წარმოდგენები კეთილსა და ბოროტზე, სამართლიანსა და უსამართლოზე, 
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წარმოდგენა საკუთრებაზე საკმაოდ პირობითია, გვარი წარმოადგენს ერთ დიდი 

ოჯახს, მისი წევრები როგორც წესი ახლო ნათესავები არიან, წარმოდგენა „ჩვენ“ და 

„ისინი“ პრევალირებს წარმოდგენაზე „მე“ და „სხვები“, „ჩემი“ და „სხვისის“ ნაცვლად 

არსეობს „ჩვენი“ და „არავისი“. ტექნოლოგიურად და სოციალურად ეს განვითარების 

საწყისი საფეხურია, რომელსაც შესაძლებელია პირობითად ეწოდოს ქვის ხანა, 

თუმცა ზოგან, ცივილიზაციისგან უკიდურესად იზოლირებულ რეგიონებში დღესაც 

არსებობენ ტომები აღნიშნულ ფორმაციაში, განვითარების აღნიშნულ საფეხურზე, 

რომლებიც რჩებიან აღნიშნულ საფეხურზე მიუხედავად იმისა რომ ასე თუ ისე ხელი 

მიუწვდებათ თანამედროვე ცივილიზაციის მონაპოვრებზე. აღნიშნულ ფორმაციაში 

მყოფი გვარ-ტომები, თუ კი ისეთ რეგიონში ცხოვრობენ, რომელიც გამოირჩევა 

საკვები რესურსების სიმწირითა და პოპულაციის მაღალი სიმჭიდროვით, 

მაგალითად პაპუა-ახალი გვინეა, პოლინეზია, კარიბის ზღვის კუნძულები, ხშირად 

უმოწყალოდ ჟლეტენ უცხოტომელებს, ზოგჯერ კი კანიბალიზმსაც არ თაკილობენ. 

ტყვებს არ იყვანენ, გვარების ერთმანეთზე თავდასხმები და სოფლების ერთიანი 

ჟლეტა ჩვეულებრივი მოვლენა იყო კოლონიზატორების მისვლის მომენტისთვის.  

2. ადრეკლასობრივი სამხედრო დემოკრატია, პროტოსახელმწიფო, 

ბელადობა (არჩევითი ძალაუფლება),  სპილენძ-ქვის ხანა, პატრიარქალური 

მონათმფლობელობის დასაწყისი, ხოცავენ უცხოტომელ მამაკაცებს, იტაცებენ 

ქალებსა და ბავშვებს. ადრეკლასობრივ სამხედრო დემოკრატიაში პრიმიტიული 

კომუნიზმიდან გადასვლა ხდება საკვების მოპოვებიდან საკვების წარმოებაზე 

გადასვლის კვალდაკვალ, რაც ერთის მხრივ განპირობებულია ხელსაყრელი 

პირობებით (დომესტიკატიზაციისთვის პერსპექტიული მცენარეების ან ცხოველების 

არსებობა, საწყისი ტექნოლოგიური პროგრესი - ნამგალი და თოხი მაგალითად, 

პოპულაციის ზრდა) მეორეს მხრივ თავად განაპირობებს პოპულაციის შემდგომ 

ზრდას და ტექნოლოგიების განვითარებას, პარალელურად ხდება სოციალური 

სტრუქტურის გართულება, ყალიბდება ადრეკლასობრივი საზოგადოება, ჩნდება 

ქონებრივი უთანასწორობა, კერძო საკუთრება, „ჩვენის“ და „სხვისის“ პარალელურად 

ჩნდება „ჩემი“ და „შენი“, „ჩვენ“ და „ისენის“ გარდა ჩნდება „მე“, „ჩემიანები“ და 

„ჩვენიანები“, ჩნდება ტომი რომელიც შედგება გვარებისგან, თავის მხრივ გვარები 

იშლებიან, ანუ ერთის მხრივ იზრდებიან, მეორეს მხრივ იყოფიან უფრო მცირე 
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ოჯახებად, გვარი აღარაა დიდი ოჯახი, და არ ცხოვრობს იზოლირებულად სხვა 

გვარებისგან, კონფლიქტი და კონკურენცია გვარებს შორის ტომის ფარგლებში აჩენს 

სამართლის და პოლიტიკური სტრუქტურის ჩანასახებს, რათა ტომი არ დაიშალოს 

და შეძლოს სხვა ტომებთან კონკურენცია, როგორც პოპულაციური ისე საბრძოლო 

თვალსაზრისით, ჩნდება ისეთი ინსტიტუტები როგორც ბელადი, უხუცესთა საბჭო, 

სახალხო კრება, ჩნდება ადრეკლასობრივი პროტოსახელმწიფო, იწყება ცალკეული 

პროფესიების გამოყოფა და ავტონომიური განვითარება, ქურუმები, მეომრები, 

მჭედლები და სხვა, თუმცა მათი ოჯახებიც და შესაძლოა თავად პროფესიის 

წარმომადგენლებიც ძირითადად საკვების წარმოებით იყვნენ დაკავებული. აქვე 

ჩნდება პატრიარქალური მონობა, თუ საკვების წარმოების ტექნოლოგია საშუალებას 

იძლევა რომ ადამიანმა მეტი აწარმოოს ვიდრე მოიხმარს, ასეთ ვითარებაში ტომების 

ერთმანეთზე თავდასხმები ხდება მეზობლების განადგურების, მათი საქონლის, 

მიწების და ქალების ხელში ჩაგდების მიზნით, პარადოქსულად ჟღერს მაგრამ,, 

მკვლელობის საშუალებების განვითარებამ გამოიწვია მკვლელობათა შემცირება. 

ცინიკურად ჟღერს, მაგრამ, მხოლოდ მამაკაცებს დახოცავა ხოლო ქალებსა და 

ბავშვებს დამონება პროგრესია, სრულ განადგურებასთან შედარებით, მითუმეტეს 

რომ მონების და თავისუფლების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ან 

რაციონი დიდად არც განსხვავდება. თავის მხრივ დაპყრობილი მიწები და მონები 

ძირითად წილად ხვდება მოლაშქრეებსა და ბელადებს, რაც ხელს უწყობს 

მოლაშქრეთა პროფესიონალიზაციის ზრდას, საკვების წარმოებიდან 

მიწისმფლობელობასა და მოლაშქრეობაზე გადართვას, სამხედრო წოდების ჩასახვას, 

აგრეთვე ბელადების ავტორიტეტისა და გავლენის ზრდას, უხუცესთა საბჭოს 

გავლენის შემცირებას. 

3. ადრეკლასობრივი დესპოტია/პროტოფეოდალიზმი, 

პროტოსახელმწიფო, ბელადების გამეფება (მემკვიდრეობითი ძალაუფლება), 

ბრინჯაოს ხანის დასაწყისი, შესაძლოა დაპყრობილი ტომების დამორჩილება, 

დამონება მათსავე მიწაზე, ჩნდება სამეფო მონები. ზემოაღნიშნული პროცესის 

შედეგად  ბელადების პოპულარობა, გავლენა და ძალაუფლება მატულობს, 

უხუცესთა საბჭოს და სახალხო კრების ფუნქციები სულ-უფრო და უფრო 

რიტუალურ ხასიათს იძენს, ძლევამოსილ ბელადებს სხვა ტომების ბელადები 
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ემორჩილებიან, სანაცვლოდ რჩებიან თავის მიწებზე თავისი ტომების 

მბრძანებლებად და მხოლოდ ხარკით და ლოიალობის დემონსტრირებით 

იფარგლებიან, ძლევამოსილ ბელადებთან ერთად ლაშქრობენ და სხვა ტომებს 

იმორჩილებენ, ასე ჩნდება ტომთა კავშირები და ასიმეტრიული ფედერაციები, 

სხვადასხვა რანგის, სტატუსის და გავლენის ბელადებითა და დიდი ბელადის 

უპირობო ავტორიტეტით, რომელიც აღარაა არჩევითი, ყალიბდება 

ადრეკლასობრივი დესპოტია ანუ პროტოფეოდალიზმი, ძალაუფლების 

ატრიბუტებით, ფუფუნების საგნებით, რიტუალური ცერემონიებით, რთული 

ასიმეტრიული იერარქიით ტომებს შორისა და ტომების ფარგლებში გვარებს შორის, 

პროფესიონალიზაცია მატულობს, ქურუმები და მოლაშქრეები ჩაკეტილ 

საზოგადოებებად ყალიბდებიან, მჭედლები მხოლოდ მჭედლობით არიან 

დაკავებული. აღნიშნული ფორმაცია არასტაბილურია, არსებობს ძალაუფლება, 

მაგრამ არ არსებობს მისი ლეგიტიმაციის მექანიზმები, სხვადასხვა რანგის ბელადები 

დრო და დრო იბრძვიან ავტონომიისა თუ პირველობისთვის, დიდი ბელადები 

(მეფეები) თანდათან ყველას მონებად განიხილავენ და ცდილობენ დაპყრობილი თუ 

მოკავშირე ტომების ბელადების მათი ტომებისა და მიწებისგან მოწყვეტას, მათ 

ადგილას კი თავისი უფრო საიმედო პირების, მოლაშქრეების, მეთაურების, 

ოჯახისწევრების დამკვიდრებას, აღნიშნული არასტაბილური ფორმაციიდან 

კაცობრიობის განვითარების გზები იყოფა ამდენად შემდეგი ფორმაცია სხვადასხვაა 

რეგიონებისა და ეპოქების მიხედვით: 

4. სახელმწიფო - სახელმწიფოებრიობის განსხვავებული გზებით 

განვითარებას შესაძლოა რანდომული მიზეზები ჰქონოდა: სადაც დიდმა ბელადებმა 

შესძლეს მათზე დაქვემდებარებული ბელადების და მოსახლეობის უპირობოდ 

დამორჩილება ჩამოყალიბდა აღმოსავლური დესპოტია; სადაც დაქვემდებარებულმა 

ბელადებმა შესძლეს მბრძანებლის გაკონტროლება - ფეოდალიზმი, ხოლო სადაც ჯერ 

დაქვემდებარებულმა ბელადებმა მოიშორეს მბრძანებლების ძალაუფლება, მაგრამ 

შემდგომ თავად დაუთმეს ძალაუფლება თავის მოლაშქრე-არისტოკრატებს, 

რომლებმაც თავის მხრივ ძალაუფლება დაუთმეს მდიდარ ქვეშევრდომებს, მათ კი 

ხალხს და არჩევით ინსტიტუტებს - ანტიკური დემოკრატია. ეს პროცესი ერთი 

შეხედვით შემთხვევითობას ჰგავს, თითქოს დამოკიდებულია მონაწილეთა 
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პიროვნულ თვისებებზე, ეშმაკობაზე, გამჭრიახობაზე, შეუპოვრობაზე, 

დიპლომატიაზე, სისასტიკეზე და სხვა. მაგრამ ტრანსფორმაციის პროცესი, 

ადრეკლასობრივი დესპოტია/პროტოფეოდალიზმიდან აღმოსავლურ დესპოტიაში, 

ანტიკურ დემოკრატიაში თუ ფეოდალიზმში გადასვლის პროცესი საკმაოდ 

ხანგრძლივია და თაობებს მოიცავს, ამდენად მხოლოდ ლიდერების პიროვნული 

თვისებებით ვერ აიხსნება, მითმეტეს რომ შეიმჩნევა ინვირონმენტალური 

კორელაცია: ექსტრემალური კლიმატის, ცხელი და მშრალი, მეტისმეტად ტენიანი 

კლიმატის პირობებში ყალიბდება აღმოსავლური დესპოტია, ზომიერად ნოტიო და 

ზომიერად თბილი სუბტროპიკული კლიმატის პირობებში ანტიკური დემოკრატია, 

ხოლო ოთხსეზონიანი წლის მქონე ზომიერ სარტყელში, სადაც ზაფხულში თბილა, 

შემოდგომასა და გაზაფხულზე წვიმს ხოლო ზამთარში თოვს - ფეოდალიზმი, 

4.1. აღმოსავლური დესპოტია - ცენტრალიზებული რედისტრიბუცია და 

მარადიული სოციალიზმი, ძალაუფლების საკრალიზაცია (მეფე - ცოცხალი ღმერთი), 

საყოველთაო იერარქიული მონობა, ბრინჯაოს ხანა, მეგა პროექტები, საირიგაციო ან 

სადრენაჟო არხების ქსელი, პირამიდები, ხოცავენ მხოლოდ შეიარაღებულ მტრებს ან 

გაჯიუტებული ქალაქების მოსახლეობას. ცხელი და მშრალი, ან ცხელი და 

ჭარბტენიანი კლიმატის პირობებში, სადაც ერთის მხრივ ცენტრალიზებული 

საირიგაციო ან სადრენაჟო სისტემების (არხები, დამბები, ტერასები) 

მეგამშენებლობები სასიცოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს, ხოლო მეორე მხრივ 

პრიმიტიული მიწადმოქმედებითაც კი მიიღწევა ჭარბმოსავალიანობა, ყალიბდება 

აღმოსავლური დესპოტია, რომელიც გამოირჩევა შემდეგი მახასიათებლებით: 

ცენტრალიზებულ რედისტრიბუცია (ანუ მბრძანებლის კანცელარიაში თავს იყრის 

მთელი მოსავალი, რომელიც მბრძანებლის კანცელარიის მიერ ნაწილდება მთელს 

მოსახლეობაზე, ცხადია მხოლოდ ნომინალურად, რეალურად გლეხს მის მიერ 

მოწეული მოსავლის ის წილი რჩება რაც ეკუთვნის, მაგრამ ფორმალურად ეს 

მბრძანებლის საჩუქარია); ხდება მბრძანებლის გაღმერთება; მთელი ქვეყანა, 

მოსახლეობითურთ, მის მიერ მასზევე მოწეული მოსავლითურთ, და იერარქიული 

სისტემის ნეისმიერ საფეხურზე მდგომი მოსამსახურეებითურთ ითვლება 

მბრძანებლის, ცოცხალი (ამქვეყნიური) ღმერთის საკუთრებად; უუფლებოთა 

საყოველთაო თანასწორობა თავის უუფლებობაში; ჭარბმოსავლიანობა და რესურსის 
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მობილიზაციის შესაძლებლობა უზრუნველყოფს მბრძანებლის კულტის და 

სახელმწიფო აპარატის მომსახურებისათვის საჭირო რესურსს ტექნოლოგიური 

განვითარების გარეშე, ასევე არ ქმნის კერძო ინიციატივის ან კონკურენციის 

პირობებს, ამდენად ტექნოლოგიები არ ვითარდება, ესაა ბრინჯაოს ხანის 

ცივილიზაციები, ეგვიპტე, ჩინეთი, მესოპოტამია, ახლოაღმოსავლეთი და 

ამერიკული ცივილიზაციები. ადმიანები განიხილებიან მონებად და რესურსად, 

ამდენად მასობრივი ეგზეკუციები შესაძლებელია დაუმორჩილებლობის 

შემთხვევაში, თუმცა მორჩილების შემთხვევაში ამის აუცილებლობის არარსებობის 

გამო იშვიათია. 

4.2. ანტიკური დემოკრატია - პირველი ციკლის მონათმფლობელური 

კაპიტალიზმი, ძალაუფლების დესაკრალიზაცია (ვინ, რატომ, რისთვის და როგორ 

უნდა მართოს), თავისუფალი მოქალაქეები და კერძო (არა სამეფო ან სახელმწიფო) 

მონები, ბრინჯაო და რკინა, ხოცავენ ან მონებად ჰყიდიან შეიარეღებულ მტრებს ან 

გაჯიუტებული ქალაქების მოსახლეობას. ზომიერად თბილი და ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული კლიმატის და უსწორმასწორო რელიეფის და მრავალფეროვანი 

ლადნშაფტის პირობებში, სადაც შესაძლებელია ინდივიდუალური ან ოჯახის 

ძალებით მიწათმოქმედება და ზომიერად ჭარბი პროდუქტის შექმნა, აღმოსავლეთ 

მედიტერანიაში ყალიბდება ანტიკური დემოკრატია და ვრცელდება დასავლეთით 

და ჩრდილო დასავლეთით, და ხასიათდება შემდეგი მახასიათებლებით: ბრინჯაოს 

ხანის საკრალური ძალაუფლების დაკნინებით, ყველას ბრძოლით ყველას 

წინააღმდეგ, ძალაუფლების ინსტიტუციონალიზაციით და პროცედურებზე 

დაქვემებარებით, საბოლოოდ არჩევითი ინსტიტუტების და კოლეგიალური 

მმართველობის მრავალნაირი ფორმების დაფუძნებით; კერძო საკუთრებით; 

ინდივიდუალური (კერძო)  მიწათმფლობელობით და მონათმფლობელობით; 

თავისუფლებით და თანასწორობით (ცხადია აქ არ იგულისხმება მონები, ქალები, 

უცხოტომელები, მოქალაქეებზეც ეს პრინციპი მეტი ან ნაკლები სისავსით 

ვრცელდება სხვადასხვადროს სხვადასხვაგან); მეტ-ნაკლებად მასშტაბური 

პროექტები მოითხოვს მონაწილეთა თანხმობას და ტექნოლოგიურ პროგრესს; 

რესურსის უკმარისობა მოითხოვს ვაჭრობის განვითარებას და 

პროფესიონალიზაციის ზრდას; კონკურენცია ხელს უწყობს ტექნოლოგების 
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განვითარებას; დამოკიდებულება სიცოცხლის, საკუთრების, უფლებებისა და 

თავისუფლებების მიმართ მკვეთრად განსხვავდება მოქალაქეებსა, უცხოტომელებსა 

და მონების შემთხვევაში, თუმცა ტექნოლოგიების და ცხოვრების ხარისხის ზრდა 

განაპირობებს ჰუმანიზაციასაც, მაგალითად გარკვეულ ეტაპზე ათენში 

მონათმფლობელს ეზღუდება მონის მოკვლის და წამების უფლება.  

4.3. ფეოდალიზმი - უფლებათა და ვალდებულებათა წოდებრივი 

იერარქია, ძალაუფლების იერარქიულობის საკრალიზაცია (ვინ ვისი ვასალია და ვინ 

ვისი სუზერენი) ბატონ-ყმობა, რკინა და ფოლადი, ხოცავენ შეიარაღებულ მტრებს ან 

გაჯიუტებული ქალაქების მოსახლეობას. ოთხსეზონიანი წლის და თოვლიანი 

ზამთრის პირობებში ყალიბდება ფეოდალიზმი, ერთგვარი კომპრომისი 

აღმოსავლურ დესპოტიასა და ანტიკურ დემოკრატიას შორის, ძალაუფლება 

საკრალიზებულია, თუმცა არ არსებობს არც საყოველთაო მონობა, არც საყოველთაო 

თანასწორობა, არსებობს სტატუსთა, ვალდებულებათა, მოვალეობათა, უფლებათა და 

პრივილეგიათა წოდებრივი იერარქია, თუმცა იერარქიის მწვერვალზე მდგომის 

უფლებებიც არაა უსაზღვრო და იერარქიის ძირში მყოფთა უუფლებობაც არაა 

სრული, ყველას აქვს რაღაც უფლებები და რაღაც შეზღუდვები, არსებობს პირობითი 

საკუთრება მიწაზე, არსებობს კერძო საკუთრება და კონკურენცია, არსებობს ვაჭრობა 

და დარგების პროფესიონალიზაცია, თუმცა მოსახლეობის უმეტესობა დაკავებულია 

ინდივიდუაური ან საოჯახო მიწათმოქმედებით, ხოლო მთავარ რესურსს 

წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო მიწები და მასზე მობინადრე ყმა-გლეხობა, 

დამოკიდებულება განსხვავებულია როგორც პირადი, ისე სენიორის სტატუსის 

მიხედვით, ეგზეკუციები განიხილება როგორც ეკონომიკური სანქციები, ანუ 

მოწინააღმდეგის რესურსის შესამცირებლად და მისი ძალაუფლების 

შესასუსტებლად, ომის დროს დასაშვებია და გავრცელებული მისი 

სამფლობელოების აწიოკება, მასობრივი ხოცვა-ჟლეტითურტ, თუმცა ეს მაინც 

აიხსნება კონკრეტული საჭიროებით, აღნიშნულ პრაქტიკას წერტილი დაესმება 

მაგდებურგის დაცემის შემდეგ ოცდაათწლიანი ომის დროს.  

4.4. აბსოლუტიზმი, ცეცხლსასროლი იარაღის ხანა - მარქსისტულ 

ისტორიოგრაფიაში აბსოლუტიზმი მოიაზრება როგორც ფეოდალიზმის 

განვითარების უმაღლესი წერტილი, ამგვარი მიდგომა გამომდინარეობს 
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კლასობრივი ბრძოლის პარადიგმიდან, ერთი შეხედვით ფეოდალიზმშიც და 

აბსოლუტიზმშიც პოლიტიკურ ძალაუფლებას ფლობს არისტოკრატია და მეფე, 

როგორც უმაღლესი არისტოკრატი. სინამდვილეში კი ფეოდალიზმის მთავარი 

მახასიათებელია სწორედ მეფის ძალაუფლების შეზღუდვა არისტოკრატების 

მხრიდან მათ სასრგებლოდ, ხოლო აბსოლუტიზმისა კი არისტოკრატიის მეფის 

ძალაუფლებისადმი დაქვემდებარება სხვა წოდებების მსგავსად, ფეოდალიზმში მეფე 

სუზერენია ხოლო არისტოკრატები ვასალები, აბსოლუტიზმში კი მეფე სუვერენია 

ხოლო არისტოკრატები ქვეშევრდომები, ფეოდალიზმში არისტოკრატებს თავისი 

იმუნიტეტი და ძალაუფლება აქვთ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, საბაჟო, 

სასამართლო და სხვა ხოლო აბსოლუტიზმის პირობებში ქვეყნის მთელს 

ტერიტორიაზე მოქმედებს ერთიანი საბაჟო, სასამართლო, საკანონმდებლო და 

ადმინისტრაციული სისტემა, ამდენად, მიუხედავად გარეგნული მსგავსებისა 

(როგორც ფეოდალიზმში ისე აბსოლუტიზმში არისტოკრატები სარგებლობენ 

პრივილეგიებით) აშკარაა შინაარსობრივი სხვაობა, ამდენად აბსოლუტიზმი 

სრულიად ახალ, არა უბრალოდ ფეოდალიზმისგან განსხვავებულ, არამედ 

ფეოდალიზმიდან წარმოშობილ მაგრამ მის საპირისპირო ფორმაციას წარმოადგენს, 

იგი ქმნის ერი-სახელწიფოს საფუძველს და როგორც ნაციონალიზმის ისე 

სამართლებრივი სახელმწიფოს წინაპირობებს. ცხადია აბსოლუტიზმი ერთბაშად არ 

დამყარებულა, მას წინ უსწრებდა ხანგრძლივი პროცესი, ფეოდალური 

არისტოკრატიის ძალაუფლების და გავლენის შესუსტება, რაშიც სამეფო 

ხელისუფლების მოკავშირედ ქალაქები მოქმედებენ. მძიმე, ძვირადღირებული, 

მცირერიცხოვანი კავალერიის, მაღალი კვალიფიკაციის მშვილდოსნების და 

არბალისტების  შესაკავებლად საჭირო გახდა იაფი, მრავალრიცხოვანი მსუბუქი 

ქვეითი პიკენიორების და მუშკეტერების მობილიზება მდაბიოთაგან, აგრეთვე 

ტექნოლოგიების განვითარება არტილერიისთვის, მატერიალური და ფინანსური 

რესურსის მობილიზება. ყოველივე აღნიშნულისთვის ფასდადუდებელი იყო 

არისტოკრატიასტან დაპირისპირებული მეფისთვის სწორედ ქალაქების მხარდაჭერა, 

რომლებშიც იყო ტექნოლოგიები, სახსრები, მოხალისეები და სამობილიზაციო 

კონტინგენტი, თავის მხრივ ქლაქების, ტექნოლოგიების და განათლების 

განვითარებაში უდიდესი როლი შეასრულა რენესანსმა, პროტესტანტულმა 
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რევოლუციამ (ტერმინი რეფორმაცია მხოლოდ რელიგიურ სფეროში ცვლილებებს 

გულისხმობს, მაგრამ მე-16-17 სს რეფორმაციის და რელიგიური ომების თანმდევ 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ პროცესებს იმდენად 

ძირეული ცვლილებები მოჰყვა, რომ რეფორმაციას და მის თანმხლებ პროცესებს 

პროტესტანტულ რევოლუციას უწოდებენ, თანაც პროტესტანტული რევოლუცია 

ასახავს არა მხოლოდ პროტესტანტულ, არამედ მთელ დასავლეთ ევროპაში, მათ 

შორის კათოლიკურ სამყაროში, აგრეთვე ამერიკის კონტინენტზე მომხდარ და 

შემდგომ დანარჩენ მსოფლიოზე პროეცირებულ ცვლილებებს), და 

განმანალებლობამ. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ოცდაათწლიანი ომი (1618-

1648) კათოლიკურ ლიგასა და პროტესტანტულ ლიგას შორის, ომის მსვლელობისას 

კათოლიკურმა ლიგამ უკიდურესდ სტრესულ ვითარებაში ოთხდღიანი იერიშის 

მსვლელობაში აიღო პროტესტანტული ქალაქი მაგდებურგი, რომელშიც 

მოსახლეობის მხოლოდ 1% გადარჩა ცოცხალი, ამ მოვლენამ შეძრა იმდროინდელი 

ევროპა, თუმცა გაჭიანურებული ომი სულ უფრო და უფრო მეტად ასასტიკებდა 

მონაწილე მხარეებსაც და უბრალო მოსახლეობასაც, მაგრამ ამგვარი შეუზღუდავი 

ეგზეკუცია მაინც შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა. შეიძლება ითქვას რომ ევროპამ 

ფსკერს მიაღწია, პროტესტანტები ყველგან არცხვენდნენ კათოლიკებს და რაც 

საინტერსოა კათოლიკებს რცხვენოდათ. მაგდებურგის კატასტროფასაბოლოო ჯამში 

სამშვიდობო მოლაპარაკებებით დასრულდა და ვესტფალიის ზავის ფარგლებში 

მონაწილე მხარეები შემდეგ პრინციპებებზე შეთანხმდნენ:  

 სახელმწიფო სუვერენიტეტის პრინციპის დამკვიდრება 

 ეკლესიის დაქვემდებარება საერო ხელისუფლებაზე 

 საუკუპაციო ჯარის უზრუნველყოფა სარდლობის და არა მოსახლოების 

მიერ 

 ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წესრიგის, მშვიდობის, მცხოვრებთა 

უფლებების და საკუთრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა 

ჩამოთვლილთაგან ბოლო ორმა პუნქტმა გამიჯნა ერთმანეთისგან 

მშვიდობიანი მოსახლეობა და შეიარაღებული ძალები, რაც ჰუმანიზაციის შედეგი 

იყო ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ შემდგომ ჰუმანიზაციას უკვალავდა გზას. 

აქვე აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტიც რომ მაგდებურგის ეპიზოდი საზოგადოებრივი 
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განხილვის და ახალი ნორმების დამკვიდრების საფუძველი მხოლოდ 

რენესანსგამოვლილ ევროპაში შეიძლებოდა გამხდარიყო. 

შეჯამების თავლსაზრისით შეიძლება ითქვას შემდეგი: ოცდაათწლიანმა ომმა, 

მაგდებურგის კატასტროფამ და ვესტფალიის ზავმა დაასრულა არა მხოლოდ 

პროტეტსანტულ რევოლუცია, არამედ ახალ ფორმაციაზე გადაიყვანა ევროპა, 

ფეოდალიზმიდან აბსოლუტიზმში, გზა გაუხსნა განმანათლებლობას, შეაჯამა 

ჰუმანიზაციის პროცესი და დასაბამი მისცა ჰუმანიზაციის შემდგომ გაღრმავებას და 

გაფართოვებას, ასევე განაპირობა (სულ მცირე ხელი შეუწყო) სამართლებრივ 

სახელმწიფოს ჩამოყაიბებას, ანუ კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპს, რომელიც 

შემდგომში უფრო დიდი, ღრმა და ფართო თავისუფლების და თანასწორობის 

საფუძველს შქმნის, ანუ შეამზადებს საფუძვლებს შემდგომი ლიბერალური 

დემოკრატიისთვის. 

მაგდებურგი ერთ-ერთი იშვიათი ქეისია, რომელშიც ტექტონიკური მუხტი 

აკუმულირდება და დაგროვილი მომზადებული გარდატეხა უეცრად ხდება, 

მაგდებურგის გარეშეც ჰუმანიზაცია მოხდებოდა, ალბათ უფრო გვიან და თანდათან 

მაგრამ მთლიანობაში ჯდება საერთო ლოგიკაში, ტექნოლოგიების განვითარებას 

კვალდაკვალ მიყვება ჰუმანიზაცია, ურთიერთგანადგურების საშუალებების 

განვითარება განაპირობებს განადგურების რისკს და შესაძლებლობას, რაც თავის 

მხრივ  თავდაცვის კოლექტიური ინსტინქტის სტიქიური მოქმედებით განაპირობებს 

დამცავი მექანიზმების გაძლიერებას ანუ მორალურ-ღირებულებითი სისტემის 

მზარდ ჰუმანიზაციას. 

4.3.2. ინდუსტრიული ეპოქა -  (ნაციონალიზმი, ნაციონალური დემოკრატია) 

აბსოლუტიზმის პირობებში, მთელი სახელმწიფოს მასშტაბით ერთიანი საზღვრების 

საბაჟო და საგადასახადო სისტემის, კანონმდებლობის, სასამართლოს, 

მართლწესრიგის და ადმინისტრირების დამკვიდრებამ უზრუნველყო: 

 ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება 

 ტექნოლოგიური პროგრესის დაჩქარება 

 ეროვნული სახელმწიფოს შექმნა 

 სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნა 
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ყოველივე ზემოაღნიშნული ქმნის სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ეროვნულ 

სუვერენიტეტად გარდასახვას. ჩნდება ნაციონალიზმი და ნაციონალური 

დემოკრატია, შიგა წვის ძრავი, ავტომატური იარაღი, დისტანციური კომუნიკაციის 

საშუალებები და ინდუსტრიული ომი, რომელიც მოითხოვს საჭიროების 

შემთხვევაში მოსახლეობის ფართო ფენების მობილიზებას შეიარაღებულ ძალებში. 

ომი აღარ არის სამხედრო კლასის და პროფესიონალების პრივილეგია. რიგით 

მოქალაქეებს უჭირთ სიკვდილიც და მოკვლაც, საზოგადოებას ზარავს 

„ინდუსტრიად ქცეული მასობრივი მკვლელობა“. ამგვარად, „ინდუსტრიული ომი“ 

(უფრო ზუსტად პროტესტი მის მიმართ) გზას უკვალავს პაციფიზმს და 

ლიბერალიზმს. I მსოფლიო ომიდან დაბრუნებული ქვედა ფენის გამწარებული და 

შეიარაღებული წარმომადგენლები ქმნიან რევოლუციის საფრთხეს და ითხოვენ 

დემოკრატიზაციის გაღრმავებას და სოციალური უფლებების უზრუნველყოფას. 

ღრმავდება ლიბერალიზაციის პროცესი. II მსოფლიო ომის შემდგომ სისტემების 

დაპირისპირების პირობებში ნაციონალიზი, ნაციონალური დემოკრატია და 

ინდუსტრიული კაპიტალიზმი ინარჩუნებს აქტუალობას, თუმცა ბირთვული 

შეიარაღება, შეიარაღებათა შეჯიბრი და კაცობრიობის სრული 

ურთიერთგანადგურების საფრთხე „ითხოვს “ახალი მორალური ღირებულებითი 

სტანდარტის დამკვიდრებას. 

ციფრული ტექნოლოგიების და კომუნიკაციის საშუალებების განვითარებამ, 

ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების გამოჩენამ, გლობალიზაციამ, სოც. 

სისტემის კრახმა და გლობალური დაპირისპირების საფრთხის მოხსნამ გაანეიტრალა 

ნაციონალიზმის და ნაციონალური დემოკრატიის მოთხოვნილება და გააძლიერა 

ლიბერალიზმის და ლიბერალური დემოკრატიის პოზიციები. კარი გაუხსნა 

პოსტინდუსტრიულ ეპოქას. 

4.3.3. პოსტინდუსტრიული ეპოქა - (ციფრული ტექნოლოგიები 

ინდუსტრიულის ნაცვლად, ინდუსტრიის დრიფტი განვითარებადი ქვეყნებისკენ) 

პოსტინდუსტრიული ეპოქა ჯერ-ჯერობით ლოკალური მოვლენაა, იგი მოიცავს 

დემოკრატიულ ინდუსტრიულ დასავლეთს , მაშინ როცა განვითარებადი ქვეყნები 

განიცდიან მზარდ ინდუსტრიალიზაციას. ინდუსტრიული კაპიტალის და 

ტექნოლოგიების გადადინება ევროპა-ამერიკიდან აზიაში, პირველში 
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უზრუნველყოფს ლიბერალური დემოკრატიის ზრდას, ხოლო მეორეში 

ინდუსტრიულ განვითარებას და ჩამორჩენილობის დაძლევას.  

როგორც ფორმაციებზე საუბრისას აღინიშნა, კაცობრიობის განვითარების გზები 

გაიყო: 

აღმოსავლური დესპოტია, საკრალიზებული ხელისუფლებით, 

ცენტრალიზებული რედისტრიბუციით და ინკვიზიციური სამართლით არსებითად 

უცვლელად აგრძელებს არსებობას ბრინჯაოს ხანიდან მოყოლებული; 

ანტიკური დემოკრატია, კონტროლირებადი ხელისუფლებით, რესპუბლიკური 

ინსტიტუტებით, პირველი ციკლის მონათმფლობელური კაპიტალიზმით, 

შეჯიბრებითი სამართლით აღწევს განვითარების მაღალ ტემპსა და დონეს, რომლის 

შემდგომაც განიცდის კრიზისს, ელინური სამყაროს კრიზისი წარმოშობს 

მაკედონიის ჰეგემონიას, ელინისტური სამყაროს კრიზისი კი რომისას, ერთიანი 

რომაული სამყაროს კრიზისი სრულდება დერომანიზაციით ანუ ბარბაროსობით; 

ბარბაროსობის წიაღში ყალიბდება ფეოდალიზმი როგორც კომპრომისი 

აღმოსავლურ დესპოტიასა და ანტიკურ დემოკრატიას შორის, როგორც შუალედი 

კაპიტალიზმსა (ქალაქებში) და სოციალიზმს (თემებში) შორის, შუალედურობის გამო 

ფორმაცია არასტაბილურია, ხასიათდება უფლებების ზრდით და უფლებებით 

მოსარგებლე კლასების გაფართოვებით, რაც საბოლოოდ აისახება რერომანიზაციაში; 

რერომანიზაცია მოსდევს რეელინიზაციას, რენესანსი არსებითად ელინურობის 

აღდგენა იყო, ხოლო განათლებული აბსოლუტიზმი რომის დიდების აღდგენა, რასაც 

მოსდევს სამართლებრივი სახელმწიფოს და შემდგომ დემოკრატიული 

პროცედურების და ინსტიტუტებს შექმნა, რაც განაპირობებს ინდუსტრიულ ერაში 

ლიბერალური დემოკრატიის წარმოქმნას და დასავლეთის გაერთიანებას და 

გლობალიზაციას. 

არსებითად დასავლური ცივილიზაცია ანტიკური დემოკრატიის და 

ფეოდალიზმის შედეგია, ეს არის მეორე ციკლის ინდუსტრიული კაპიტალიზმი, 

რომელიც ამჟამად ტრანსფორმაციულ კრიზისშია, ანუ მეორე ციკლის 

ინდუსტრიული კაპიტალიზმი უნდა გადავიდეს მესამე ციკლის ინფომაციულ 

კაპიტალიზმში. 



108 

 

აღნიშნული ტრანსფომაციის შესაძლებლობების და პერსპექტივების 

გამოსავლენად გასაანალიზებელია დღეს არსებულ სახელმწიფოთა განვითარების 

რამდენიმე ასპექტი, ტრანსფომაციების რუკასა და განვითარების ინდექსებზე 

დაკვირვების მეშვეობით. (იხ. დანართი N1) 

მოცემულ სქემაში პირობითი აღნიშვნები (H - მაღალი, M - საშუალო, L - 

დაბალი) ნიშნავს არა საკუთრივ მონაცემს, არამედ საზოგადოების 

განვითარებულობის პირობით დონეს, ტექნოლოგიურ, პოლიტიკურ, სოციო-

კულტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში. ყველა ამ ინდექსის ჯამური 

შეწონილი ანალიზი იძლევა მოცემული ქვეყნის ახალი ფორმაციისთვის მზაობის ან 

მოლოდინის შეფასების საშუალებას. (იხ. დანართი N2) 

დასკვნა  

კაციობრიობის ისტორიის წარმოდგენილ ასპექტში განხილვა ტექნოლოგიური 

რევოლუციისა და ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში ახალი ფორმაციის 

პერპექტივის შეფასების საშუალებას იძლევა. 

აღნიშნული ინდექსების მიხედვით ქვეყნები შეიძლება დაიყოს: 

დემოკრატიული და ტექნოლოგიური, განვითარებადი და ავტორიტარული, 

ავტორიტარული მაგრამ ტექნოლოგიური, განვითარებადი მაგრამ დემოკრატიული. 

ქვეყნების ამგვარი დაყოფა ორი მეცნიერული სიახლის პერსპექტივებს აჩენს: 

ერთი - გამოიწვევს თუ არა აზიის ინდუსტუტრიალიზაცია მის შემდგომ 

დემოკრატიზაციას და ლიბერალიზაციას, ინდუსტრიული კაპიტალის და 

ტექნოლოგიების შემდგომ დრიფტს კიდევ უფრო ჩამორჩენილ აფრიკის ქვეყნებში, 

თუ აზიის ავტორიტარული რეჟიმების შემდგომ გაძლიერებას, საკუთარი 

ტერიტორიების უფრო მტკიცე კონტროლს და აფრიკის უკვე მათ მიერ ახალ 

კოლონიზაციას?! მოხდება ლიბერალური დემოკრატიის გავრცელება გლობალურად 

თუ სისტემათა ახალი დაპირისპირება?!  

მეორე - მიდიან თუ არა განვითარებული ქვეყნები ახალ ფორმაციამდე 

ტექნოლოგიური რევოლუციისა და ციფრული ტრასფორმაციის ეპოქაში?! 

ლიტერატურა: 

1. Jared diamond.  Guns, Germs and Steel:The Fates of Human Societies. W.W.Norton and 
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technology and cultural values? A country-level trend study of the association between 

information communication technology and cultural values. Information & Management 

Volume 55, Issue 6, September 2018, Pages 725-745. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720616302580  

3. Jatinder Kumar Sharma. Culture, Civilization, Values and Human Destiny. ResearchGate 

2011.https://www.researchgate.net/publication/284388091_Culture_Civilization_Values_an

d_Human_Destiny 
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Abstract 

Nowadays acceleration of technological progress causes Orwellian anti-utopian fears that 

authorities will be able to usurp power using modern technologies and establish a new, digital 

totalitarianism through total control. At the same time, on the contrary, there is a positive 

expectation that the society will be able to control the authorities using modern technologies and 

thus establish a digital democracy. By the internal logic of formational development, humanity 

is at the eve of a new (unknown) formation. The presented research describes the passed 

formations, analyzes the history of formational development and the mechanisms of 

transformations. Particular attention is paid to the correlation between  technological progress 

and evolution of value systems through human history, civilizations and formations. Based on 

the analysis of conditional indexes and transformation maps, there are supposed possible ways 

of further development of humanity and general contours of new (unknown) formation, which is 

the subject of further, dipper research. As a preliminary conclusion, it can be said that humanity 

is at the eve of a new formation, although it's characteristics need to be clarified, that's why this 

new formation is still "unknown". At this moment, as a conclusion definitely it can be said that 

the new formation will emerge in the conditions of the existing formation crisis, in accordance 

with new technologies and modern human values.  

 

Keywords: Digital Transformation, Formational Development, Formation, Conditional Index, 

Environmentalism, Geographical Determinism, Liberal Democracy, Digital Dictatorship, Digital 

Democracy, Digitalization  
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ტრანსფორმაციის  რუკა* (დანართი N1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N ფორმაცია ტექნოლოგია სამართალი ქალაქები სპეციალიზაცია 

ჰუმანიზმის 

ინდექსი 

1 
პრიმიტიული 

კომუნიზმი 

ქვის და ძვლის 

პრიმიტიული 

იარაღი 
   

მაღალი 

2 
პრიმიტიული 

კომუნიზმი 

ქვის და ძვლის 

პრიმიტიული 

იარაღი 
   

დაბალი 

3 

ადრეკლასობრივი 

სამხედრო 

დემოკრატია  

ქვის თოხი, ქვის 

საბრძოლო და 

სანადირო იარაღი, 

ქვის ნამგალი 

   

პირობითად 

1 

4 

ადრეკლასობრივი 

დესპოტია/პროტოფ

ეოდალიზმი 

ბრიჯაოს იარაღი 
  

სამხედრო 
პირობითად 

2 

5 
აღმოსავლური 

დესპოტია 
გუთანი, ფარი, 

ხმალი, აბჯარი 

  სპეციალიზაციის 

გაღრმავება და 

გამრავალფეროვნე

ბა 

პირობითად 

3 6 
ანტიკური 

დემოკრატია   

7 ფეოდალიზმი 
  

8 აბსოლუტიზმი 
ცეცხლსასროლ

ი იარაღი 

სამეფო 

სასამართლოე

ბი/ერთიანი 

"სახელმწიფო" 

სამართალი 

სამოქალაქო 

საზოგადოე

ბა 

სპეციალიზაციის 

გაღრმავება და 

გამრავალფეროვნე

ბა 

რენესანსი, 

განმანათლებ

ლობა და 

ჰუმანიზმი 

(შეზღუდულ

ი) 

9 
ინდუსტრიული 

ეპოქა 

შიგა წვის 

ძრავი და 

ავტომატური 

იარაღი 

საყოველთაო 

"სამოქალაქო" 

სამართალი 

ურბანიზაც

ია 

სპეციალიზაციის 

გაღრმავება და 

გამრავალფეროვნე 

ადამიანის 

უფლებათა 

საყოველთაო 

დეკლარაცია 

1

0 

პოსტინდუსტრიუ

ლი ეპოქა 

ციფრული 

ტექნოლოგიები 

სამართლის 

ჰუმანიზაცია და 

უმცირესობათა 

უფლებები 

ჭკვიანი, 

კომფორტუ

ლი, 

ეკოლოგიუ

რი, 

ეკონომიურ

ი ქალაქი 

(Smart City) 

კოსოპოლის

ი 

მომსახურების 

სფერო 

ჰუმანიზმის 

აბსოლუტიზ

აცია 

1

1 
????? 

ტექნოლოგიური 

რევოლუცია და 

ციფრული 

ტრანსფორმაცია 

????? 

გლობალურ

ი 

სამოქალაქო 

საზოგადოე

ბა 

სპეციალიზაციის 

ინდივიდუალიზა

ცია 

???? 
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განვითარების ინდექსები* (დანართი N2) 

N 

 

ქვეყანა ტექნოლოგიურ

ი ინდექსი 

დემოკრატიის 

ინდექსი 

ადამიანის 

განვითარების 

ინდექსი 

მშპ 1 სულ 

მოსახლეზ

ე 

ჯინის 

ინდექსი 

(*) 

1 ამერიკა           

2 აშშ H H H H M 

3 კანადა H H H H H 

4 ჩილე H H H H L  

5 არგენტინა M M H M M 

6 ბრაზილია M M H M M 

7 კოლუმბია M M H M L  

8 პარაგვაი M M H M M 

9 ურუგვაი M M H M M 

1

0 პერუ M M H M M 

1

1 ეკვადორი M M H M L  

1

2 ბოლივია L M M M L  

1

3 ვენესუელა L L M L M 

1

4 კუბა L L H L ND 

1

5 ევროპა           

1

6 ბრიტანეთი H H H H H 

1

7 გერმანია H H H H H 

1

8 იტალია H H H H H 

1

9 საფრანგეთი H H H H H 

2

0 შვედეთი H H H H H 

2

1 ირლანდია H H H H H 

2

2 ჰოლანდია H H H H H 

2

3 შვეიცარია H H H H H 

2

4 პოლონეთი H H H M H 

2

5 ჩეხეთი H H H H H 

2

6 ესტონეთი H H H M H 

2

7 ბელორუსია M (*) L (*) H M H 

2

8 რუსეთი M L H M M 

2

9 ალბანეთი L M H L ND 

3

0 საქართველო L M H M M 

3

1 სომხეთი L M H M M 

3

2 

აზერბაიჯან

ი L L H M H 

3

3 უკრაინა L M H M H 
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3

4 მოლდავეთი L M M M M 

3

5 

დიდი ახლო  

აღმოსავლეთი         

3

6 ისრაელი H H H H H 

3

7 მაროკო M M M M M 

3

8 ტუნისი H M M M M 

3

9 თურქეთი M M H M M 

4

0 ყატარი H L H H ND 

4

1 ქუვეითი H L H H ND 

4

2 აგე (UAE) H L H H ND 

4

3 ეგვიპტე* M L M M H 

4

4 აზია           

4

5 ინდოეთი H M M M M 

4

6 ტაივანი H H H H M 

4

7 

სამხრეთ 

კოერა H H H H H 

4

8 იაპონია H H H H H 

4

9 სინგაპური H M H H H 

5

0 ჩინეთი H L H M M 

5

1 

ჩრდილოეთ 

კორეა M (*) L (*) ND L ND 

5

2 ავსტრალია-ოკეანეა         

5

3 ავსტრალია H H H H H 

5

4 

ახალი 

ზელანდია H H H M H 

5

5 ინდონეზია M M M M M 

5

6 ფილიპინები M M M M M 
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  საჯარო მმართველობის ცნება და არსი  

(საჯარო რეფორმების მიმდინარეობის შესახებ საქართველოში) 

 

მესხი ირაკლი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

ქოჩორაძე ოთარ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი  

  

აბსტრაქტი 

 

აღნიშნული სტატია წარმოადგენს ჩვენს მიერ შესწავლილი და დამუშავებული 

არაერთი სახის სამეცნიერო პუბლიცისტური მასალების, “საჯარო სამსახურის 

შესახებ” 1997 წლის 31 ოქტომბრის პირველი კანონის და შემდგომი შესაბამისი 

სახელმწიფო საჯარო სამსახურის ბიუროს შექმნის ისტორიას, პირველ გადაუდებელ 

ღონისძიებათა განხორციელების პრაქტიკულ ნაბიჯებს, რომელიც თანმიმდევრობით 

მოიცვდა მთავრობის დადგენილებათა შემუშავებასა და ცხოვრებაში 

განხორციელების გადაუდებელ ღონისძიებებს. მათ შორის “საჯარო სამსხურში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ,” “საკონკურსო საატესტაციო 

კომისიების დებულების დამტკიცების შესახებ,” “მოხელეთა რეზერვის თაობაზე 

დებულების დამტკიცების შესახებ.” უმნიშვნელოვანეს აქტად შეიძლება ჩაითვალოს 

საჯარო მმართველობის განვითარებისათვის 2014 წლის 20 თებერვლის #181 

დადგენილება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის 

ბიუროს დამტკიცების შესახებ, რომელიც შემდეგ უკვე გახდა ინსტიტუცია და 

ინიციატორი ყველა საკანომდებლო დოკუმენტების მომზადებისა და დანერგვისა. 

2014 წლის 19 ნოემბერს მომზადდა და გამოქვეყნდა მთავრობის #627 დადგენილება - 

“საჯარო სამსახურის რეფორმების კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი კონკრეტული ღონისძიების შესახებ.” სულ 2013-17 

წლებში მთავრობის 17 დადგენილება მომზადდა და მიიღეს სამოქმედოდ. ხოლო 

2015 წლის 27 ოქტომბერს პარლამენტმა გამოცემული 2 ქმედი დოკუმენტების 

გამოცდილების საფუძველზე მიიღო ძირითადი დოკუმენტი - “კანონი საჯარო 

სამსახურის” შესახებ, რითაც პრაქტიკულად დაასრულა უმნიშვნელოვანესი ეტაპი 

მაღალპროფესიული სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩაოყალიბებისა, რის შემდეგაც 

საჯარო მმართველობა, როგორც ფუნქცია არ ჩერდება და ამავე დრო სჭირდება 
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ემყარება პერსონალურ კარიერულ განვითარებას, რაც სახელმწიფოს 

დემოკრატიული განვითარების შემთხვევაში ქვეყნისთვის დიდი წარმატების 

მომტანი იქნება თუ მას დაემატება ფინანსური მოტივაცია და შეგნებული 

პატრიოტული მოვალეობათა ვალდებულების აღქმა. 

აღნიშნული, ჩვენს მიერ მომზადებული მოკლე სტატია - გამოკვლევა, რომლის 

პრეტენზიაც გვაქვს ძირითადად შეიძლება დასკვნის სახით შემდეგი სახით 

ჩამოვაყალიბოთ რაც ასახავს საკითხის ძირითად არსს: 

- “საჯარო მართვა არის სახელმწიფოს კანონმდებლობით ჩამოყალიბებული 

სახელისუფლებო სტრუქტურებისა და ინსტიტუციების ცენტრალური, 

რეგიონალური და ადგილობრივი მუნიციპალური ორგანოების ფუნქციონალური, 

დროსა და სივრცეში შეთანხმებული, მოტივირებული ჰარმონიული 

ურთიერთქმედება პოლიტიკურად და სოციალურად ღირებული შედეგის 

მისაღწევად, რომელიც არ არის დაკავშირებული კანონშემოქმედებასთან, 

მართლმსაჯულებასთან და ხელისუფლების პოლიტიკურ ნაწილთან.”   

 

საკვანძო სიტყვები: საქართველო, საჯარო მმართველობის ცნება, საჯარო 

მმართველობის არსი, საჯარო რეფორმები. 

   

 ნებისმიერი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების, სოციალურ-ეკონომიკური 

და პოლიტიკური წინსვლის, ქვეყნისა და მისი ხელისუფლების იმიჯისა და 

პროგრესულობის უპირველესი სავიზიტო ბარათი და ბარომეტრია მისი საჯარო 

სამსახურის სისტემა - ანუ ვინ და როგორ მართავს ქვეყანას. სწორედ ამიტომ, ყველა 

ხელისუფლების უპირველესი ამოცანაა უზრუნველყოს თანამედროვე ცივილური 

საზოგადოების შესატყვისი საჯარო სამსახურის სისტემის ჩამოყალიბება და ხელი 

შეუწყოს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მთელ ამ პროცესს. ამ სისტემის 

ეფექტიან ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ხელისუფლების 

სამივე შტოს გამიზნული სისტემური მუშაობა, მათი საზოგადოებრივი პრესტიჟი, 

სტრატეგიული და ოპერაციული ამოცანების მართებული დაგეგმვა, მართვა, ყველა 

სახის ნორმატიული აქტის შესრულების უზრუნველყოფა, სახელმწიფოს მართვის 

მთელი ამ სისტემის კოორდინირება ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის 
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ურთიერთობის შემდგომი დემოკრატიზაცია და ჰარმონიზაცია. 

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოში საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებული 

თანამედროვე სისტემა, როგორც სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში არ არსებობდა და 

არც შეიძლებოდა ყოფილიყო, შესაბამისად არ არსებობდა ტრადიცია და 

მემკვიდრეობაც, ეს კიდევ უფრო ართულებდა საჯარო სამსახურის სისტემის 

ჩამოყალიბებას და მისი ისეთი საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების დაცვას, 

როგორიცაა კონსტიტუცია და კანონების უზენაესობა, ადამიანის უფლებების, 

თავისუფლების, ღირებულების პატივისაცემა მოქალაქეთათვის საჯარო სამსახურის 

თანაბარი ხელმისაწვდომობა, მოსამსახურეთა მაღალი პროფესიონალიზმი, მორალი 

და ეთიკა, საჯარო სამსახურის გამჭვირვალობა, პარტიულ-პოლიტიკური 

ნეიტრალიტეტი და სხვა. 

აღნიშნული ვითარების გამოსწორების გზაზე პირველი წინგადადგმული 

ნაბიჯი იყო 1997 წლის 31 ოქტომბერს პარლამენტის მიერ „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ კანონის მიღება, რომლის საფუძველზე, მომდევნო პერიოდში 1998 წლიდან 

სახელმწიფო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების, 

შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის და ამ კანონით დადგენილი ძირითადი 

მიმართულებების განხორციელების მიზნით შეიქმნა სახელმწიფო სამსახურის 

ბიურო, რომელმაც სწრაფად გაიარა ორგანიზაციული ჩამოყალიბების პროცესი და ამ 

კუთხით პირველი ნაბიჯებიც გადადგა. აღნიშნულის შემდეგ საჯარო სამსახურის 

სისტემის ჩამოყალიბების განვითარების თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები იქნა გადადგმული და მიღებული იქნა მთავრობის დადგენილებები 

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ; 

აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის შესახებ; 

პრეზიდენტის ბრძანებები და განკარგულებები. „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

„საკონკურსო-საატესტაციო კომისიების დებულების დამტკიცების შესახებ“; 

„მოხელეთა რეზერვის თაობაზე დებულების დამტკიცების შესახებ“.  

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არა ერთი საკანონმდებლო აქტი 

მომზადდა და დამტკიცდა მთავრობისა და პარლამენტის მიერ. მათ შორის-2014 

წლის 20 თებერვალს მთავრობამ მიიღო უმნიშვნელოვანესი დადგენილება #181 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საჯარო სამსახურის ბიუროს დებულების 
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დამტკიცების შესახებ“- (ეს სამსახური 1998 წლიდან არსებობდა სახელმწიფო 

კანცელარიაში). 

აღნიშნული დადგენილების მიღების შემდეგ ეს ინსტიტუცია გახდა საჯარო 

მმართველობასთან დაკავშირებული  ყველა საკანონმდებლო დოკუმენტის 

მომზადების ინიციატორი. 

2014 წლის 19 ნოემბერს გამოქვეყნდა მთავრობის #627 დადგენილება-„საჯარო 

სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ.“ სულ 2013-17 წლებში მთავრობის 17 

დადგენილება იყო მიღებული, ხოლო 2015 წლის 27 ოქტომბერს პარლამენტმა 

დაამტკიცა ძირითადი დოკუმენტი-„კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ,“ რომელსაც 

საჯარო მმართველობის საქმეში უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნია, 

რადგან აღნიშნული კანონის შედეგად განხორციელდა „საჯარო მმართველობის 

რეფორმა, ჩამოყალიბდა ეფექტური საჯარო სამსახური, რომელიც მერიტოკრატიულ 

პრინციპზეა დამყარებული და უზრუნველყოფს პროფესიონალიზმის ხელშეწყობასა 

და დაფასებას. აღნიშნული რეფორმის არსია პოლიტიკისა და პოლიტიკური 

ცვლილებებისაგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის შექმნა, საჯარო მმართველობის 

ევროპული პრინციპების დამკვიდრება საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში და 

პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუციური გარანტიების უზრუნველყოფა“. [1] 

საჯარო მმართველობის შესახებ 2015 წლის 27 ოქტომბრის კანონი „ქმნის 

საჯარო სამსახურის ნათლად ჩამოყალიბებულ სისტემას. კანონი „საჯარო 

სამსახურის“ ცნების ქვეშ მოიაზრებს მხოლოდ საჯარო მმართველობის 

განხორციელებას და ძველი კანონისაგან განსხვავებით განსაზღვრავს საჯარო 

მმართველობის განმახორციელებელი პირების სტატუსს.“ [2] 

ახალი საკანონმდებლო ბაზის შექმნამ გააუმჯობესა რეალური პერსპექტივა 

მისი თანდათანობითი განახლებისა და გაუმჯობესებისა, რაც განაპირობა კანონის 

სიახლემ „რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ კანონი ერთმანეთისაგან მიჯნავს 

ხელისუფლების სამ შტოს და მათ მიერ განხორციელებულ ფუნქციებს. აღნიშნული 

კანონი ემყარება მოსაზრებას, რომ აუცილებელია კანონშემოქმედების, 

მართლმსაჯულების და საჯარო მმართველობის განმახორციელებელი პირების 

ერთმანეთისაგან გამიჯვნა და მათი სტატუსების დამოუკიდებლად მოწესრიგება.  
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 „თანამედროვე სამართლებრივ და დემოკრატიულ სახელმწიფოებში 

სახელმწიფო ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების დანაწევრების 

პრინციპის საფუძველზე. ხელისუფლების თითოეულ შტოს აქვს თავისი ფუნქცია, 

ესაა მართლმსაჯულება და კანონშემოქმედება, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია 

სახელმწიფოს ფუნქციონირება, თუმცა სახელმწიფოსა და მოქალაქის ყოველდღიური 

ურთიერთობა ვლინდება სახელმწიფოს ისეთი ფუნქციის განხორციელებაში, 

როგორიცაა საჯარო მმართველობა.“ [3] 

საჯარო მმართველობა, საჯარო სამსახური-ფართო საყოველთაო გაგებით, 

რასაც საკითხის შესწავლის დროს ჩვენ სხვადასხვა სახელმძღვანელოში, კვლევასა და 

ნაშრომში შევხვდებით-არის სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით 

სახელისუფლებო, აღმასრულებელი ორგანოების, ინსტიტუციების ერთობლივი 

მოქმედება ქვეყანაში და საზოგადოებაში არსებული პრობლემების აღმოფხვრისა და 

მოსახლეობის კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად, ანუ დადგენილი წესრიგის 

უზრუნველყოფის მექანიზმია და მისი მთავარი თვისებაა, კოლექტიური 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და აღსრულების უნარი. აღსანიშნავია, რომ 

პოლიტიკური სისტემა არა მხოლოდ მმართველობის მექანიზმებს და სახელმწიფო 

ინსტიტუტებს გულისხმობს, არამედ იმ სტრუქტურებს და პროცესებსაც რომელთა 

მეშვეობით სახელმწიფო ურთიერთობს საზოგადოებასთან. საჯარო მმართველობა 

სრულყოფილია მაშინ, როდესაც ჩამოყალიბებულია: საკანონმდებლო, 

აღმასრულებელი, სასამართლო ხელისუფლება და ის მუდმივ კავშირშია ფორმალურ 

და ინსტიტუციონალურ პროცესებთან, რომელიც აწესრიგებს საქმიანობას ქვეყნის 

ყველა სფეროში და იცავს პოლიტიკურ ბალანსს. ამ შემთხვევაში ხდება მისი საჯარო 

სტატუსის ფუნქციონალური უზრუნველყოფა. საჯარო სამსახურის, საჯარო 

მმართველობის არეალი ფართოა. იგი ადამიანთა და საზოგადოების საქმიანობის, 

ყოფის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს დაწყებული მართლწესრიგისა, სპორტით, 

ჯანმრთელობით, განათლებით, სოციალური გარემოს დაცვით დამთავრებული. 

შესაბამისად დიდია მისი გავლენა საზოგადოების ყველა ფენაზე. ამის გამო 

მოქალაქის შეხედულება და განწყობა სახელმწიფოსა და ხელისუფლებისადმი 

პირველ რიგში იქმნება საჯარო მმართველობის მიმართ, როგორც პოზიტიურ ისე 

ნეგატიურ წარმოდგენებში. აქ აუცილებლად მიგვაჩნია საჯარო საქმიანობის 
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ძირითად მახასიათებელს-მის უწყვეტობას გავუსვათ ხაზი. ხელისუფლების სხვა 

აქტივობათა შორის „ის ხორციელდება უწყვეტად დღე-ღამის განმავლობაში. 

მიუხედავად იმისა თუ როგორი ამინდია, ან რა მდგომარეობაა ქვეყანაში, მშვიდობაა 

თუ საგანგებო, ან საომარი მდგომარეობაა. საჯარო მმართველობა, როგორც ფუნქცია 

არ ჩერდება. სახელმწიფო ფუნქციონირების მთავარი ტვირთი საჯარო 

მმართველობაზე მოდის. მოქალაქეების კმაყოფილების ხარისხი ფუნქციის 

განხორციელების ხარისხზე არის დამოკიდებული. აუცილებელი ხდება ამ ფუნქციის 

განმახორციელებელი პირების ცალკე გამოყოფა და მათი სტატუსის 

დამოუკიდებლად განსაზღვრა. საჯარო მმართველობის შესახებ ახალი 

კანონმდებლობით მისი ქოლგის ქვეშ მოხვდა საკანონმდებლო და სასამართლო 

ხელისუფლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ფუნქციონალურად 

კანონშემოქმედებასა და სასამართლო საქმის წარმოებასთან არ არის 

დაკავშირებული, მაგრამ ასეთ მოხელეთა რიცხვი ძალიან დიდია. ისინი არიან 

ხელისუფლების ამ ორი შტოს ადმინისტრაციული ფუნქციის მატარებელი პირები- 

აპარატის მუშაკები, რომელთა რიცხვი პარლამენტის წევრებსა და მოსამართლეებზე 

იქ გაცილებით დიდია. ასევეა სამთავრობო ორგანოებში-სადაც პოლიტიკური 

ნაწილი გაცილებით მცირეა ვიდრე ადმინისტრაცია. 

ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ „საჯარო მმართველობას საკანონმდებლო და 

სასამართლო ხელისუფლებაში ახასიათებს მთელი რიგი თავისებურებები, 

კანონმდებელმა მხარი დაუჭირა ისეთ გადაწყვეტას, რომლის თანახმადაც საჯარო 

მმართველობა, როგორც ფუნქცია მიუხედავად იმისა, თუ ხელისუფლების რომელი 

შტო ახორციელებს მას, უნდა მოექცეს ერთიანი მოწესრიგების ფარგლებში. აქვე 

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ 

განხორციელებული საქმიანობა არ არის მხოლოდ საჯარო მმართველობა. ახალი 

კანონი ემყარება საჯარო მმართველობის დეფინიციას, რომლის თანახმადაც საჯარო 

მმართველობა არის სახელმწიფო საქმიანობა, რაც არ არის კანონშემოქმედება, 

მართლმსაჯულება და მთავრობა. ასევე კანონის მოქმედების ქვეშ არის მოქცეული 

რეგიონალური და მუნიციპალური მმართველობის არაპოლიტიკური ნაწილი. ასე, 

რომ ახალი კანონის დეფინიციით საჯარო მმართველობა  ასახავს“ სახელმწიფო 

საქმიანობას. რაც არ არის კანონშემოქმედება, მართლმსაჯულება და მთავრობა.“ [4] 
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აღნიშნული დეფინიციის გათვალისწინებით ჩვენ შეგვიძლია საჯარო 

მმართველობის რაობა შემდეგი სახით ჩამოვაყალიბოთ: - საჯარო მართვა არის 

სახელმწიფოს კანონმდებლობით ჩამოყალიბებული სახელისუფლებო 

სტრუქტურებისა და ინსტიტუციების, ცენტრალური, რეგიონალური და 

ადგილობრივი მუნიციპალური ორგანოების ფუნქციონალური, დროსა და სივრცეში 

შეთანხმებული, მოტივირებული  ჰარმონიული ურთიერთქმედება პოლიტიკურად და 

სოციალურად ღირებული შედეგის მისაღწევად, რომელიც არ არის დაკავშირებული 

კანონშემოქმედებასთან, მართლმსაჯულებასთან და ხელისუფლების პოლიტიკურ 

ნაწილთან. 

ჩვენ ზემოთ შევეხეთ მართვას, მართვის რაობას და საჭიროდ მიგვაჩნია 

მოკლედ შევეხოდ და განვიხილოთ თუ ვინ არიან ის პერსონები, რომლებიც 

ახორციელებენ საჯარო მართვას. 2015 წლის 27 ოქტომბრის კანონის - „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ კომენტარების მეორე თავში აღნიშნული პირველ რიგში ეს არის 

საკანონმდებლო ორგანოს - პარლამენტის-დამხმარე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი 

ადმინისტრაციული აპარატის თანამშრომლები, რომლებიც თავისი 

ფუნქციონალური მნიშვნელობით უმნიშვნელოვანესი არიან, რადგან მისი 

თითოეული წევრის შემოქმედებით შრომაზეა დამყარებული თითოეული კანონის 

იმ სახით მოქალაქამდე მიტანა, რომელსაც ჩვენ მრავლად ვართ გაცნობილები. 

ასეთივე პარალელურ გამიჯვნას აქვს ადგილი ყველა სახელისუფლებო 

აღმასრულებელ ორგანოში - მთავრობაში, მთავრობის ადმინისტრაცის სახით, 

შესაბამისად ყველა სამინისტროში, სადაც ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნაწილი 

მინისტრი და მოადგილე - არ მიეკუთვნებიან საჯარო მოხელეებს, ხოლო დანარჩენი 

მოქცეულია საჯარო მმართველობის კანონის ჩარჩოში თანმიმდევრობით - 

ეროვნული, ბანკის მმართველი საბჭოს წევრები, აუდიტის სამსახურის უფროსი 

მოადგილეები, ყველა დონის მოსამართლეები, ყველა მარეგულირებელი ორგანოს 

წევრები, პროკურატურის პროკურორები და გამომძიებლები, ადამიანთა უფლებების 

დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის და მოადგილე, რეგიონის დონეზე 

გუბერნატორი და მისი მოადგილე, საკრებულოს წევრები - ესენი ატარებენ 

პოლიტიკური უფლებამოსილებით სტატუსს ხოლო ამ ორგანოთა დანარჩენი 

თანამშრომლები განეკუთვნებიან საჯარო მოხელეებს. „კანონმდებელმა გაიზიარა 
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მოსაზრება საჯარო მმართველობის სისტემაში მოაქცია საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირები, რადგან საქართველოს რეალობაში ფართოდ გამოიყენება სსიპ-

ის ფორმა“,[5] მაგრამ კანონმდებელმა არ გაიზიარა მოსაზრება საჯარო სამსახურის 

კანონის მოქმედების სფეროში მოექცია კერძო სამართლის იურიდიულ პირების 

სამოხელეო აპარატი, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხშირად ახორციელებენ 

მნიშვნელოვან მმართველობით ფუნქციას. 

ეს სამართლიანად ეფუძნება საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებულ კერძო 

სამართლის მმართველობის პრივატიზაცით გადაცემის პრაქტიკას, რაც ხელს უწყობს 

სახელმწიფო განტვირთვას ზედმეტი ხარჯებისაგან. აგრეთვე საჯარო მოხელეთა 

რეალობის განუსაზღვრელი ზრდისაგან. მოკლედ განვიხილოთ კანონის ზოგიერთი 

მუხლი. 

კანონის მიზანია უზრუნველყოს კარიერულ წინსვლაზე დამსახურებაზე, 

კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე მიუკერძოებლობასა და 

ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული, სტაბილური, საქართველოს ერთიანი 

საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების სამართლებრივი 

საფუძვლების შექმნა - საქართველოსათვის, სადაც ათწლეულობით თანამდებობა 

ნიშნავდა ცხოვრების გასაღებს, ბუნებრივია იგი ჯერ პროტექცის, შემდეგ 

კორუფციის, ორიათასიანი წლებიდან კი თანამედროვე ნეპოტიზმის მფარველობის 

ქვეშ იყო მოქცეული. ბუნებრივია კანონის პირველი მუხლი ჯადოსნური ჯოხი ვერ 

იქნება, მაგრამ რა დადებითი მიზნითაა კანონი შექმნილი ეს ნამდვილად გასაგებია 

და მყარი მინიშნებაა იმის თაობაზე, რომ კანონშემოქმედებს ერთჯერადად არა 

მარტო კანონის შექმნა, არამედ ამ კანონით სახელმწიფოს პერსპექტივის საფუძვლის 

ჩაყრა სურდათ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ, როგორც კომენტარი 

გვეუბნება „ქართული საჯარო სამსახურის სისტემის სამართლებრივი საფუძვლების 

ძირითადი მახასიათებლებია კარიერულ  განვითარებაზე დაფუძნებული საჯარო 

სამსახური“. [6]ეს რა თქმა უნდა მატერიალურ წახალისებასთან ერთად ორმაგი 

მოტივაციაა, რაც გაზრდის ახალგაზრდების მინავლებულ ლტოლვას სახელმწიფო 

სამსახურისაკენ - საჯარო მმართველობის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. 

მოტივაციასთან და წახალისებასთან ერთად ბუნებრივია ისმის კითხვა ვინ იქნება ის, 

ვინც იზრუნებს საჯარო მოხელის წახალისებაზე. მის მიერ შესრულებული სამუშაოს 
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სარგებლობა რა კრიტერიუმით უნდა შეფასდეს, ხომ არ იქნებოდა უმჯობესი საჯარო 

სამსახურის ბიუროში შექმნილიყო რაიმე ჯგუფი კონკრეტული საკითხის 

პირუთვნელად შესწავლის ან თუნდაც შეფასების მიზნით? განა შეიძლება ყველა 

შემთხვევაში ვივარაუდოთ, რომ საჯარო მოხელეს კეთილმოსურნე ხელმძღვანელი 

ჰყავს და შეფასების პრინციპებს არ უღალატებს?!  

კანონის კომენტარში ხაზი აქვს გასმული საჯარო მმართველობის ერთ-ერთ 

ღირსებას უწყვეტობას. „საჯარო მმართველობა ხორციელდება 

კეთილსინდისიერობაზე, მიუკერძოებლობასა და ანგარიშვალდებულებაზე 

დაფუძნებით, რაც არის საჯარო მმართველობის უწყვეტობა (სტაბილურობა)“ [7]. აქ 

უწყვეტობის (სტაბილურობას) ძირითადი განმსაზღვრული ალბათ 

ანგარიშვალდებულებაა.  

შემდეგი ღირსება, რაც კანონის პირველი მუხლიდან გამომდინარეობს არის 

სახელმწიფოში მისი ერთიანობა მიუხედავად, რომელ უწყებაში ფუნქციონირებს 

იგი. ეს კანონის შესაძლებლობაა, რაც მმართველ სახელმწიფოს ახასიათებს. 

მუხლი 2. კანონის რეგულირების სფერო. ეს კანონი განსაზღვრავს საჯარო 

სამსახურის სტატუსს, პროფესიული საჯარო მოხელის დასაქმებისა და სამსახურის 

გავლის პირობებს საჯარო სამსახურის, მართვის საკითხებს, აწესრიგებს 

სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებში 

(დაწესებულებებში) და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში საჯარო 

მოსამსახურეთა სამხედრო, სამართლებრივ ურთიერთობებს თუ ამავე კანონით სხვა 

რამ არ არის დადგენილი. მუხლის ძირითადი საკითხი არის საჯარო მოხელის 

სტატუსის, მისი სამსახურში მიღებისა და სოციალური გარანტიების 

უზრუნველყოფის  ფუნქცია, მაგრამ როგორც კომენტარშია მოცემული, ასევე 

აწესრიგებს იგივე საკითხებს ავტონომიურ რესპუბლიკებში, რეგიონალურ 

ორგანოებში, მერიებსა და მუნიციპალიტეტებში. აგრეთვე მუნიციპალიტეტებში 

შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში. მუხლის ძირითადი საკითხი 

ეხება აგრეთვე საჯარო მოხელის სტატუსს, სამსახურში მიღებას და სოციალური 

გარანტიების უზრუნველყოფას, განსაზღვრულია თუ სად ხორციელდება ის 

ფუნქცია. 

კითხვებს ბადებს სსიპ-ების ერთმანეთისაგან გამიჯვნის საკითხი. 
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უმჯობესი იქნებოდა სსიპ-ებს შესახებ ღრმა ანალიზი ჩატარებულიყო, სადაც 

მისი ფუნქცია გაირკვეოდა და შემდეგ მომხდარიყო „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

კანონის მიღება, რაც გაფანტავდა ამ მხრივ არსებული ყველა ბუნდოვანებას.  

კანონის 3-ე მუხლი ეხება ტერმინთა განმარტებას. მუხლი საკმაოდ 

მოცულობითია და მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული ვინ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს 

საჯარო მოსამსახურეს. 

აქ კვლავ უნდა შევეხოთ საჯარო იურიდიული პირების საჯარო მმართველობის 

ქვეშ მოქცევის საკითხს ცენტრშიც და რეგიონებშიც ეს განსაკუთრებით ეხება 

კულტურას. განვიხილოთ მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრები 

(გაერთიანებები), რომლებიც მოიცავენ ბიბლიოთეკიდან დაწყებულ ყველა სახის 

კულტურის ობიექტებს ადგილებზე. მისი დანიშნულება უმნიშვნელოვანესია და ის 

თანმიმდევრობით ვითარდებოდა და იმართებოდა თითქმის სამოცდაათი წლის 

მანძილზე და მსოფლიოში აღიარებული ტალანტების მთელი პლეადა მისცა 

საქართველოს. სამწუხაროდ ოცწლიანმა წყვეტილობამ დიდი დარტყმა მიაყენა 

ეროვნული კულტურის ძალებს ყველა მიმართულებით. ჩვენ უბრალო მოქალაქეებს, 

საზოგადოებას, კანონმდებებლებს უნდა გვახსოვდეს და ეს ჩვენი ვალია, რომ ჩვენი 

კულტურის საერთაშორისო მედროშეები ცნობილი ქორეოგრაფიული და ქართული 

პოლიფონიური ანსამბლების წევრები ძირითადად რაიონებიდან იყვნენ - იქაური 

სახელმწიფო კულტურის კერების აღზრდილები არიან.  კოსმოსში „ნასას“ მიერ 

გაგზავნილი მსოფლიო მუსიკალური ხელოვნების უპირველესი შედევრის 

„ჩაკრულოს“ შემსრულებლები მცხეთელი და დუშეთელი ტალანტები იყვნენ და 

ასეთ დიდ მნიშვნელოვან საქმეებში ადგილობრივ კულტუროლოგებს ყოველთვის 

განუზომელი წვლილი მიუძღოდათ და მიუძღვით დღესაც. მაშ რა დაუშავათ კანონს, 

კანონმდებლებს ამ ადამიანებმა, რატომ არ ვრცელდება დამოუკიდებელი 

საქართველოს ამ უმნიშვნელოვანესი კანონის თანამდებობრივი პრივილეგიები ასეთ 

განსაკუთრებით საჭირო და ურთულეს დარგებში მომუშავე ადამიანებზე. ეს 

საკითხი აუცილებელ გამოსწორებას საჭიროებს ჩვენი პოზიციდან. 

ეს ის სფეროა, სადაც პროფესიონალ საჯარო მოხელეთა სტაბილური 

მოღვაწეობა იქნება საჭირო პერიფერიების მრავალმხრივი განვითარებისათვის. 
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შემდეგი საკითხი, რაც ჩვენი აზრით უფრო მეტ ჩაღრმავებას საჭიროებს - არის 

საჯარო მოხელის ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით სამუშაოზე აყვანა. საჭიროა 

გავარკვიოთ განსხვავება ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით საჯარო 

პროფესიული მოხელის სამსახურში აყვანასა და ადმინისტრაციული 

ხელშეკრულებით საჯარო მოსამსახურის დასაქმებას შორის. როგორც კანონის 

კომენტარები გვამცნობენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულება „შრომითი 

ხელსეკრულებისაგან განსხვავებით, არა პროფესიული მოხელის მიერ საჯარო 

სამსახურის განხორციელებას უზრუნველყოფს, არამედ სახელმწიფო პოლიტიკური 

თანამდებობის პირის მხარდაჭერას, ეხმარება მას უფლებამოსილების 

განხორციელებაში დარგობრივი /სექციური/ რჩევების მიცემით, ინტელექტუალურ-

ტექნიკური დახმარების გაწევით, ანდა ორგანიზაციული-მენეჯერული ფუნქციების 

შესრულებით“. [8] ე.ი. მის მიერ შესრულებული ამოცანები პროფესიული საჯარო 

მომსახურების მსგავსია, მაგრამ მისი უფლებამოსილების ვადა იგივეა, რაც 

პოლიტიკური თანამდებობის პირისა. თუ ასეთ შემთხვევაში ვაკანტურ 

თანამდებობაზე ღია კონკურსი არ გამოცხადდა ნეპოტიზმის ელემენტები 

აუცილებლად იარსებებს. 

კანონის 5-ე მუხლი ეძღვნება სახელმწიფოსა და საჯარო სამსახურის 

სახელმწიფო - ქართულ ენაზე, ხოლო აფხაზეთში ქართულ ენასთან ერთად 

აფხაზური ენის გამოყენების საკითხს. ეს კიდევ ერთხელ ახსენებს ხელისუფლებასა 

და შესაბამისად საჯარო მმართველობას იმ გადაუდებელ პრობლემათა რიგზე, რაც 

დროის დაკარგვის გარეშე მოსაგვარებელია ეთნიკური აზერბაიჯანელებით და 

სომხებით კომპაქტურად დასახლებულ  ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. 

ამასთან ერთად, დღეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების 

ეპოქაში, როდესაც ჩვენს მმართველობაში, ცხოვრებაში, კანონის დონეზე 

მკვიდრდება „ელექტრონული მმართველობის“ ფორმები მართვის ნებისმიერ 

სფეროში და დონეზე, ქართული ენა განიცდის უცხო ტერმინთა ინტენსიურ 

ექსპანსიას. შესაძლებლად მიგვაჩნია კანონში, იმავე 5-ე მუხლში ასახულიყო 

მოთხოვნა საჯარო მართვის საქმის წარმოების ძირითადი სახელმწიფო ენის 

ქართული ენის გამოყენებისას მისი ნორმების დაცვის აუცილებლობის თაობაზე. 
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საჯარო მმართველობის განვითარების გზაზე ევროკავშირისა და მასთან 

დაახლოებული ქვეყნებისათვის საეტაპო მნიშვნელობა აქვს 2001 წელს შექმნილ 

ევროკავშირის „კარგი მმართველობის“ თეთრ წიგნს. მისი პრინციპები: „სამართლის 

უზენაესობა, პასუხისმგებლობა, ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა 

მოქალაქეთა მართვაში თანამონაწილეობა, ეკონომიკური და ეფექტური 

ორგანიზაცია და მმართველობა ის ფასეულობებია, რომელიც საქართველოში 

ხელისუფლებაში მისულმა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, ხელისუფლების ყველა 

შტომ უნდა დაიცვას. იგი საფუძვლად უდევს ადმინისტრაციულ მმართველობას 

ევროპისა და ტრანსატლანტიკურ თანამეგობრობის ქვეყნებში. აღნიშნული 

ფასეულობები ოთხი ზოგადი პრინციპის სახით დაკავშირებული: 

კანონის უზენაესობა - რომელიც ნიშნავს ადმინისტრაციული ქმედებებისა და 

გადაწყვეტილებების სამართლებრივ განსაზღვრულობას. 

გამჭვირვალობა - შესაძლებელს ხდის ადმინიტრაციული პროცესებისა და 

შედეგის შემოწმებასა და შესაბამისობას საპროცესო ნორმებსა და დებულებებთან. 

ანგარიშვალდებულება - უზრუნველყოფს შესაბამისობას კანონის 

უზენაესობასთან და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მიმართებაში. 

ეფექტიანობა - სახელმწიფო რესურსების გამოყენებაში და ქმედითობა 

სტრატეგიული მიზნების მოღვაწეობაში, როგორც ეს დადგენილია სამართლებრივ 

აქტებში“. [9] 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“  - საქართველოს კანონის მეორე თავით, 

„კანონიერების ერთგულების, კანონის წინაშე თანასწორობის ეკონომიურობისა და 

ეფექტიანობის, დამსახურებაზე დაფუძნებული საჯარო სამსახურის, 

მიუკერძოებლობის, საჯარო სამსახურზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის, 

ანგარიშვალდებულების, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის და მოხელის სოციალური 

და სამართლებრივი დაცვის პრინციპები სრულ შესაბამისობაშია თანამედროვე 

ევროპული ქვეყნების „კარგი მმართველობის“ პრინციპებთან, რაც სათანადოდ არის 

ასახული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციაშიც“ და ზემოთაღნიშნული 

„ფასეულობათა ოთხი ზოგადი პრინციპის სახით არის შემაჯამებული“. [10] 

ჩვენ განვიხილეთ კანონის საჯარო სამსახურის შესახებ პირველი და მეორე 

თავები. შეზღუდული რეგლამენტი არ იძლევა საშუალებას შევეხოთ დაწვრილებით 
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დანარჩენ თავებსაც, მაგრამ ეს არ გვზღუდავს ავღნიშნოთ რამდენიმე ნაკლი, რაც 

საერთო ჯამში კანონის ღირსებას არ აკნინებს: 

1. საჯარო სამსახურის სისტემის რეგულირებაში რანგისა და კლასის 

განსაზღვრა, საჯარო მართვის შესრულებული სამუშაოს შეფასების წესი და 

პირობები. საჯარო მოხელის მობილობის წესს ადგენს საქართველოს მთავრობის 

2017 წლის #215 - დადგენილება და იგი ხელისუფლების სხვა დამოუკიდებელი 

შტოების საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების საჯარო მოხელეებსაც 

ეხება, რაც არასწორია, რადგან მთავრობის დადგენილება არ შეიძლება 

ვრცელდებოდეს მათზე, როგორც ხელისუფლების დამოუკიდებელ შტოზე. ეს 

მხოლოდ საქართველოს კანონის პრეროგატივა შეიძლება იყოს, რაც არის გარანტია 

ერთიანი, მყარი საჯარო მმართველობის არსებობისათვის. 

2. კანონის 45-ე მუხლის 2-პუნქტის თანახმად გამოსაცდელი ვადა საჯარო 

მოხელისათვის 12 თვეს მოიცავს. არც ერთი სტანდარტის გამოცდილებით 

გამოსაცდელი ვადა არ შეიძლება იყოს 2 თვეზე მეტი. ეს არის სერტიფიცირებული, 

კონკურსგავლილი საჯარო მოხელისათვის ყველაზე გონივრული ვადა.  

კანონის მე-2 თავის მე-7 მუხლი განიხილავს კანონიერებას - იგი ხაზს უსვამს 

„კანონისმიერ დათქმას, რომელიც აღნიშნავს საჯარო მმართველობის 

განმახორციელებელი ორგანოს მიერ კანონის საფუძველზე და მის ფარგლებში 

მოქმედებების აუცილეობლობას. კანონი უზენაესობის პრინციპი სამართლებრივი 

სახელმწიფოს კონსტიტუციური პრინციპიდან გამომდინარეობს და მისი 

მნიშვნელობა განუსაზღვრელია კარგი მმართველობისათვის ეს მუხლი შეიცავს 

ადამიანის სამართლებრივი უსაფრთხოების კიდევ ერთ ღირებულებას, რომელიც 

გამომდინარეობს კანონის უზენაესობის პრინციპებიდან“. [11] 

კანონის მე-8 მუხლი  ერთგულება პირველ რიგში უნდა ნიშნავდეს ერთგულებას 

იმ ფუნქციებისადმი, რაც მოხელეს თანამდებობრივად აქვს განსაზღვრული და „იგი 

პირდაპირ კავშირშია საჯარო მოხელის ფიცის დადებასთან, რომლითაც იგი 

აღიარებს 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად საჯარო სამსახურში მისთვის 

დაკისრებულ პასუხისმგებლობას“. [12] კანონის ეს მუხლი პიროვნებისა და 

ინსტიტუციის სიმყარეს უწყობს ხელს და ზრდის მისდამი ნდობას. 
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მეხლი მე-9 , რომელიც ეხება კანონის წინაშე თანასწორობას, კანონის მუხლი 

მტკიცე კავშირშია კონსტიტუცით უზრუნველყოფილ თანასწორობას ზოგად 

უფლებებთან და იგი ნებისმიერ ადამიანს თანაბარ შანს აძლევს. „კონსტიტუცის 25-ე 

მუხლის 1-ი პუნქტით „საქართველოს ყოველ მოქალაქეს აქვს უფლება დაიკავოს 

ნებისმიერი საჯარო თანამდებობა თუ იგი აკმაყოფილებს კანონმდებლობით 

დადგენილ მოთხოვნებს“. [13] 

კანონის მე-10 მუხლი  ეკონომიურობასა და ეფექტიანობის შესახებ ეხება არა 

მარტო გამოყოფილი თანხებისა და სხვა რესურსების ხალხის სამსახურში 

ეფექტიანად გამოყენებას, რაც თავისთავად ნიშნავს არა მარტო ნაკლებით მეტის 

გაკეთებას, არამედ სამუშაო დროის ეკონომიურად და ეფექტიანად მართვასაც. 

„თანამედროვე ადმინისტრაციის პირობებში ეფექტიანობის მიღწევაში მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს დროის რაციონალური განაწილება და მისი სწორი მენეჯმენტი“,[14] 

რომლის განხორციელებაში სერიოზული ბიძგი არის ელექტრონული ციფრული 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მისი პირმშოები „ელექტრონული დემოკრატია 

და ელექტრონული მმართველობა, რაც ზრდის საჯარო მმართველობის სწრაფ 

ხელმისაწვდომობას. 

კანონის მე-11 მუხლი  მიუკერძოებლობის თაობაზე საჯარო მოსამსახურის 

ვალდებულებაა, რომელიც მოკლედ შეიძლება შემდეგნაირად განიმარტოს: 

„მიუკერძოებლობა ნიშნავს ნეიტრალურობას, დამოუკიდებლობას და 

ობიექტურობას, კეთილსინდისიერებასა და ბალანსს, საღად აზროვნებასა და 

თანასწორობას“. [15] 

ჩვენ არ შევჩერდებით კანონის მე-13 და მე-14 მუხლებზე სადაც 

თანმიმდევრულად განხილულია „საჯარო სამსახურის ხელმისაწვდომობა“ და 

„ანგარიშვალდებულება“, რაც დიდი მნიშვნელობისაა კანონში ჩადებული შინაარსით 

და აქ მარტივია, რომ საჯარო მოხელე კანონის ფარგლებში მოქმედებს და არ 

შეიძლება ამით მოქალაქეს ან სახელმწიფოს რაიმე ზიანი მიადგეს, ხოლო უკანონო 

განკარგულების შესრულებაზე საჯარო მოხელემ უარი უნდა თქვას და მოიხსნას 

ყოველგვარი ანგარიშვალდებულება. 

კანონის მე-15 მუხლი  საჯარო მოხელეს კანონიერად ზღუდავს სამუშაო 

საათებში ან მოქალაქეებთან ურთიერთობაში, საკუთარი ფუნქციების 
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შესრულებისას, გამოამჟღავნოს მისი პოლიტიკური კუთვნილების შესახებ, მაგრამ 

მას არავინ ზღუდავს არასამუშაო დროს იყოს პოლიტიკურად აქტიური, ეს ნიშნავს 

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დაცვას. 

კანონის მე-16 მუხლი  საჯარო სამსახურში კარიერული განვითარება ემყარება 

შეფასების სამართლიან სისტემას და სხვა მექანიზმებზე დაფუძნებულ პროფესიულ 

განვითარებას. ყველასათვის ცნობილია, რომ საჯარო სამსახურის პოლიტიზაცია და 

ნეპოტიზმი უარყოფით გავლენას ახდენდა და დღესაც ახდენს მმართველობის ამ 

ფორმაზე ამიტომ მისი განვითარებისათვის სწორედ კარიერაზე დაფუძნებულ 

საჯარო სამსახურს აქვს მომავალი, რომელიც მუდმივად შეივსება ღია კონკურსის 

წესით შერჩეული მოქალაქეებისაგან და რომელთაც მუდმივად ექნებათ 

განვითარების და კარიერული ზრდის, ცოდნის შეფასების კანონისმიერი საშუალება. 

რაც შეეხება მომდევნო მე-17 მუხლს  - გამჭვირვალობა და ღიაობა-

დემოკრატიის პირობებში.  

საზოგადოების მოთხოვნილება ამ მხრივ განსაკუთრებულია „სახელწიფო 

ხელისუფლება, რომლის წყარო ხალხია მაქსიმალურად გახსნილი და ღია უნდა 

იყოს, მიიღოს გადაწყვეტილებები დემოკრატიულად, მოქალაქეების ჩართულობით 

და მათი უშუალო მონაწილეობით. დემოკრატიული გადაწყვეტილებები 

გულისხმობს ინფორმირებული საზოგადოების არსებობას სახელმწიფო სამსახურში 

და დასაქმებული პირები ვალდებული არიან ღიად მიაწოდონ საზოგადოებას 

ინფორმაცია მათი საქმიანობისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. საჯაროობა და 

გამჭვირვალობა არის თავისუფალი პოლიტიკური შეხედულებების ჩამოყალიბების 

საშუალება“. [16] 

მე-18 მუხლი  ეძღვნება საჯარო მოხელის სოციალური და სამართლებრივი 

დაცვის საკითხებს. აღნიშნულ მუხლთან დაკავშირებით შევნიშნავთ, რომ საჯარო 

მოხელეს რომელსაც ოცი წელი ექნება ნამსახურეობის სტაჟი საჯარო 

მმართველობაში (მხედველობაში არა გვაქვს პროფესიული საჯარო მოხელე) 

მოტივაციისათვის და მისი შემდგომი სოცალური უზრუნველყოფისათვის 

სამართლიანი იქნებოდა პენსიის განსხვავებული ფორმის დაკანონება. 
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(About the current state of public reforms in Georgia) 
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Abstract 

This article presents the history of the numerous types of scientific journalistic materials 

that we have studies and processed, the first law of 31 October 1997 on public service and the 

subsequent relevant state civil service bureau, The first practical steps in the implementation of 

emergency measures, which included the development of government decrees and the 

implementation of emergency measures in life.  

Among them, “on conflict of interest and corruption in public service,” “on the approval of 

the statute of the competition certification commissions,” “on the approval of the statute on the 

reserve of officials.” The most important act for the development of public administration can be 

considered resolution #181 of February 20, 2014 on the approval of the legal entity of public law 

– the civil service bureau, which then became the institution and initiator of the preparation and 

implementation of all legislative documents. On November 19, 2014, government resolution 

#627 was prepared and published – “on the approval of the civil service reform concept and 

some specific measures related to it. “ A total of 17 government decrees were prepared and 

adopted in 2013-2017 and on October 27, 2015, based on the experience of two effective 

documents issued by the parliament – “law on civil service” was adopted, thus practically 

completing the most important stage of establishing a highly professional state institution, after 

which public administration as a function does not stop and needs time. 

It is based on personal career development. Which in the case of democratic development 

of the state will be a great success for the country if it is added to the financial motivation and 

the perception of a conscious patriotic duty. 

This short article prepared by us – the research which we claim can be mainly summarized 

as follows, which reflects the main essence of the issue: 

“Public administration is a functional, motivated, spatially harmonized interaction of 

government structures and institutions established by state law, harmonized in time and space to 

achieve a politically and socially valuable result unrelated to the legislature, the judiciary and 

politics.” 

Keywords: Georgia, the concept of public governance, the essence of public governance, public 

reforms. 
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შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულების  

მოლოდინები საქართველოში 

კორძახია მიშა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

  

აბსტრაქტი 

სტატიაში განხილულია ქვეყანაში შრომის პოლიტიკის ზეგავლენის 

საკითხები დამსაქმებლების სამეწარმეო აქტივობების ზრდისა და დასაქმებულთა 

უფლებების დაცვის ფორმატში. კონფერენციაში წარმოდგენილი იქნება 

საქართველოს შრომის ბაზარზე აქტიურად ჩართული მხარეების შეხედულებები 

შრომის უსართხოების პოლიტიკის აღსრულების მიმართ. გაანალიზდება მხარეთა 

დამოკიდებულებების  მიზეზები.     

 

საკვანძო სიტყვები: შრომის ბაზარი, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, 

საკანონმდებლო რეგულაციები, შრომის ბაზარზე ზედამხედველობა, შრომის ბაზრის 

მაკონტროლებელი ორგანოები. 

 

2019 წლის თებერვალს საქართველოში მიღებული შრომის უსაფრთხოების 

ორგანული კანონის ძირითად მიზანს წარმოადგენს პრევენციული ხასიათს მქონე 

ღონისძიებების ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა, რომლებიც უკავშირდება: 

- სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს; 

- არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებს,  

-  უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან 

აცილებასა და მისი გამომწვევი მიზეზების დადგენას; 

- დასაქმებულთა სწავლებას, მათთვის ინფორმაციის მიწოდებასა და 

კონსულტაციის გაწევას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ადამიანთა დასახიჩრება 

და სიცოცხლის ხელყოფა; 

- შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში საწარმოს 

და ეროვნულ დონეზე მოქალაქეთა თანაბარ მონაწილეობას. 

წარმოდგენილი საკანონმდებლო მიზნის მისაღწევად ნებისმიერი ეკონომიკური 

სექტორისათვის შემუშავებულია მბოჭავი შინაარსის სტანდარტები და მათი 

აღსრულებისათვის შექმნილია სახელმწიფო ზედამხედველობის მექანიზმები. 
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[საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“  (19.02.2019 წ. 

#4283 – II ს)]ნიშანდობლივია, რომ შრომის უსაფრთხოების პრევენციული 

მიდგომები გავრცელებადია არამხოლოდ ყველა ეკონომიკური სექტორსათვის, 

არამედ სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართაც. 

საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღებიდან 2 წლის განმავლობაში ბაზრის 

აქტორებზე დაკვირვების შედეგების [შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის 2018/2019 წლების წლიური ანგარიშები] მიხედვით შესაძლებელია 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი ჰიპოთეზა:  

„შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ფუნდამენტური მიდგომების 

აღსრულება რომის ბაზრის აქტორების მხრიდან შეუძლებელია თანხვედრი იყოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული მიზნის მიღწევასთან“. 

დადგენილი ჰოპითეზის უარყოფის ან დადასტურების მიზნით კვლევის 

ფარგლებში შემუშავდა გამოკითხვის ანკეტა (დანართი 1) და მისი შინაარსის 

მიხედვით გამოკითხულ იქნა: 

 სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორის 30 საშუალო და მსხვილი ბიზნეს 

სუბიექტის წარმომადგენელი; 

 სხვადასხვა დარგობრივი ხასიათის 5 სახელმწიფო სრუქტურის 

წარმომადგენელი (მინისტრის მოადგილეები და დეპარტამენტის უფროსები, ასევე 

პარალმენტის წევრები); 

 შრომის პოლიტიკისა და ადამიანის უფლებების სფეროში მოქმედი 5 

არასამათავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი;   

მნიშვნელოვანია შედეგები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების 

შეხედულებები შრომის პოლიტიკის ეფექტურობისა და მათ მწარმოებლურობის 

კუთხით. ანკეტირებაში მონაწილეობდა 20 საშუალო და 10 მსხვილი ზომის კომპანია. 

გამოკითხვის შედეგები ასე გამოიყურება: 
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კითხვის შინარსი 

გამოკითხულები საწარმოს ზომის 

მიხედვით 

საშუალო მსხვილი 

კი არა კი არა 

გამართლებულად მიგაჩნიათ კანონის გავრცელება 

ყველა სექტორსა და ნებისმიერი ზომის საწარმოზე? 

4 16 18 2 

ბიზნესისთვის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა არის 

თუ არა შემაფერხებელი ან/და დამატებითი სამეწარმეო 

ტვირთის მატარებელი? 

19 1 2 18 

შრომის სფეროში კომპანიების სახელმწიფო 

კონტროლი არღვევს თუ არა კონსტიტუციით 

გარანტირებულ სამეწარმეო საქმიანობის 

თავისუფლების პრინციპს? 

15 5 12 8 

ზრდის თუ არა კორუფციის რისკებს სახელმწიფოს 

მხრიდან თქვენი კონტროლის საკანონმდებლო 

შესაძლებლობა 

17 3 15 5 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღსრულება 

შეამცირებს თუ არა უბედური შემთხვევების 

რაოდენობას  

11 9 16 4 

 

სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელთა ანკეტირების შედეგად 

დამოკიდებულება არაერთგაროვანი იყო, მაგრამ ფაქტობრივად იდენტური იყო 

დადებითი დამოკიდებულება შრომის პოლიტიკის არსებული სახის სავალდებულო 

გამართლების საკითხში: 

- ეკონომიკის სამინისტროს ხედვა სამეწარმეო გარემოს დაცულობასა და 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში ზომიერი მიდგომების 

მოლოდინებით გამოირჩეოდა,  

- ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს მოლოდინები არსებული საფრთხეების 

შემცირების მიზნით სახელმწიფოს მკაცრი კოტროლის პოლიტიკაზე 

ორიენტირდება; 

- საქართველოს პარლამენტის ევრო-ინტეგრაციის კომიტეტის მიდგომები 

ევროპული გამოცდილების მკაცრი ადმინისტრირების მოლოდინებს გამოხატავს; 

- ინფრასტრუქტურისა და რეგიონალური განვითარების უწყება კი უბედური 

შემთხვევების შემცირების პრევენციის მიზნით შიდა უწყებრივი სტანდრატების 

გაძლიერებას ვარაუდობს; 
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- იუსტიციის სამინისტროს შრომის უსაფრთხოების მკაცრი პოლიტიკის 

აღსრულების მოლოდინი აქვს;  

 

      არასამთავრობო ორგანიზაციების ფარგლებში ჩატარებული ანკეტირების 

შედეგები ასეთია: 

 

გარდა ჩატარებული ანკეტირებისა, დოკუმენტური ანალიზის გამოყენებით 

მოხდა სახელმწიფო უწყებების მონაცემების დამუშავება,[https://www.geostat.ge/ka 

(ბოლო ნახვა19.02.2021 წელი)] ასევე გაანალიზდა შრომის უსაფრთხოების მართვის  

უცხოური მონაცემები. [The Use of Occupational Safety and Health Management Systems 

in the Member States of the European Union, Summary of an Agency report; 2019] 

ზემოაღნიშნული მიმართულების ამოცანების მიხედვით დგინდება, რომ 

შრომის უსფართხოების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ინტერესი არსებობს 

საზოგადოებაში და საჭიროებს სახელმწიფოებრივი მიდგომების მეტად 

გაძლიერებას. აქვე აღსანიშნავია, რომ ანკეტირების შედეგად აშკარაა დაშვება იმისა, 

https://www.geostat.ge/ka
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რომ საზოგადოების ფართო ფენების ჩართულობის გარეშე სახელმწიფოებრივი 

მიდგომების ეფექტური ჩამოყალიბება მიზნის მიღწევისათვის არასაკმარისია. 

მაგრამ მხარეთა ერთიანი გამოკითხვის შედეგად შრომის უსაფრთხოების მართვის 

პოლიტიკის მიმართ მსგავსი დამოკიდებულების მიზეზობრივი კავშირის 

განმარტებითი მონაცემები მხარეებმა ამგვარი სახით წარმოადგინეს: 

 

ზემოაღნიშნული ჰიპოთეზის განსაზღვრიდან გამომდინარე დგინდება, რომ 

იგი დადასტურებულია და შესაბამისად, აუცილებელია შემდეგ ეტაპზე 

კონკრეტული  სარეკომენდაციო გზების განსაზღვრა შრომის უსაფრთხოების 

არსებული მართვის პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად. 

მნიშვნელოვანია განისაზღვროს შრომის პირობების არახელსაყრელი 

ფაქტორების გავლენის დამოკიდებულება მუშაკთა ტრავმატიზმსა და ავადობის 

ხარისხზე. არსებული საკითხი წარმოადგენს შრომის უსაფრთხოების კონცეფციის 

საკვანძო საკითხს, რომელიც სამწუხაროდ მიკრო დონეზე ამ კუთხით 

დაინტერესების ხარისხი განსაკუთრებით ეკონომიკურად დაინტერესებული მხარის 

- დამსაქმებლისგან პრაქტიკაში საკმაოდ სუსტია. 

ბიზნეს სუბიექტის მხრიდან აღნიშნული არასათანადო დამოკიდებულების 

მიზეზების ახსნა საკმაოდ ძნელია, რადგან კონკრეტული სამეწარმეო ინტერესი  

ბუნებრივია, სრულებით არაა თავსებადი მსგავს დამოკიდებულებასთან. მაშინ, 

როდესაც ბიზნეს სექტორისგან იქნება გააზრებული რომ:  
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იმ ღონისძიებებისა და პროცედურების სისტემამ, რომელიც მას შეუძლია 

განახორციელოს  მის საწარმოში არსებული პროფესიული რისკების შემცირება. ამ 

მიზნით თავიდან უნდა იქნას აცილებული სამუშაო სივრცეში უბედური 

შემთხვევები, პროფესიული დაავადებები ან შრომითი საქმიანობის გამო 

ჯანმრთელობისათვის სხვაგვარი ზიანის დადგომა. 

ლიტერატურა: 

1. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების 

30-ე დანართი; 

2. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“  (19.02.2019 წ. 

#4283 – II ს); 

3.  “შრომის სამართალი, დავის, გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდები”; რიჩარდ 

ბეილსი; ჩრდილოეთ ოჰაიოს უნივერისტეტი, 2019 წელი; 

4. შრომის სამართალი, ფრანჩესკო ბაკინი; მილანის ბიკოკას უნივერისტეტი, 2018 

წელი. 

5.  „შრომის სამართალი და შრომის საერთაშორისო სტანდარტები“, 

სახელმძღვანელო მოსამართლეების, იურისტებისა და სამართლის 

პედაგოგებისათვის (638 გვერდი) - ავტორები:  ზაქარია შველიძე, ქსავიერ ბოდონე, 

თეიმურაზ თოდრია, თამარ ხაჟომია, ნათია გუჯაბიძე, ქეთევან მესხიშვილი; 2017 

წელი; 

6. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 2018.2019 წლების წლიური 

ანგარიშები. 
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Conference topic: Labor Safety Policy Enforcement 

Expectations in Georgia 

 

Kordzakhia Misha,  

 Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The Theme,s discusses the issues of the impact of labor policy in the country in the 

format of increasing the entrepreneurial activities of employers and protecting the rights of 

employees. The conference will present the views of the parties actively involved in the 

Georgian labor market towards the implementation of the labor safety policy. The reasons for 

the attitudes of the parties will be analyzed. 

 

Keywords: labor market, Iccupation safety policy, legislation, labor market surveillance, labor 

market regulators.  
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სექცია 

პოლიტიკა და კულტურა 

SECTION 

POLICY AND CULTURE 

 

მეტალექტორი, მეტასწავლება 

ქუთათელაძე რუსუდან,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

ბახტაძე  თენგიზ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

კობიაშვილი ანა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 

გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში უმაღლესი განათლების სისტემის 

უმთავრეს მიზანს შეადგენს ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც ღრმა 

ცოდნასა და საჭირო პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებთან ერთად მაქსიმალურად 

ადაპტირებულნი იქნებიან მსოფლიო შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებთან. 

სტატიაში განხილულია ძირითადი საგანმანათლებლო ტრენდები, რომლებიც 

ჩამოყალიბდა უკანასკნელ წლებში და კიდევ უფრო აქტუალური გახდა კოვიდ-19-ის 

პერიოდში, კერძოდ, სწავლების პროცესის ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა 

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა, მეტასწავლება, ინტერაქტიულობა, 

ადაპტურობა, კომუნიკაცია, დიგიტალიზაცია.  

ნაშრომში გაანალიზებულია განათლების სფეროში არსებული 

დღევანდელობასთან დაკავშირებული გამოწვევები და დასახულია მათი დაძლევის 

გზები. შემოთავაზებულია მიდგომები, რომლებიც გააუმჯობესებს სწავლების 

ხარისხს და უზრუნველყოფს სტუდენტების მაღალი დონის პროფესიონალებად 

ჩამოყალიბებას. 

 

საკვანძო სიტყვები: განათლების სისტემა, მეტასწავლება, ადაპტურობა, ინ-

ტერდისცილინარულობა, ტრანსდისციპლინარულობა.  

შესავალი 

2020-მა წელმა კარდინლურად შეცვალა განათლების სისტემის სპეციფიკა. 

გლობალიზაციამ, ტექნოლოგიების სამყაროში მკვეთრმა ნახტომმა, ციფრულ 
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ტექნოლოგიებზე გადასვლამ და, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის პანდემიამ 

არსებითი ზეგავლენა მოახდინა ჩვენი ცხოვრების მრავალ სფეროზე, მათ შორის 

განათლების სისტემაზე [1]. 

2021 წლისთვის გამოიკვეთა ის ძირითადი ტრენდები, რომლებიც მომავალში 

დომინანტი გახდება საგანმანათლებლო სფეროში. 

თანამედროვე საგანმანათლებლო ტრენდები ეძებენ სასწავლო პროცესში 

ჩართული ადამიანების დაინტერესების ახალ გზებსა და ხერხებს. თუ ადრე 

საკმარისი იყო ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება, ახლა მნიშვნელოვანი გახდა 

მოსწავლისა და მასწავლებლის როლების  შეცვლა. 

ძირითადი ნაწილი 

ზემოთთქმულიდან გამომდინარე, უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში პედაგოგთა მუშაობა მომავალში უნდა წარიმართოს შემდეგი  

მიმართულებებით: 

1. საკუთარ თავზე მუდმივი მუშაობა. პედაგოგი გამუდმებით უნდა იყოს 

ყველა სიახლის საქმის კურსში.  

უკვე მრავალი საუკუნეა, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის (LLL – Life 

Long Learning) კონცეფცია აქტუალურია. ქართული ანდაზა ამბობს: „სწავლა 

სიკვდილამდეო“, ხოლო ჯერ კიდევ ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისში დიდმა 

ფილოსოფოსმა სენეკამ თქვა: „რამდენიც არ უნდა იცხოვრო, მთელი ცხოვრება უნდა 

ისწავლო“.  

ადამიანი, საზოგადოდ, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უნდა 

სწავლობდეს, იზრდებოდეს და ვითარდებოდეს, თუმცა მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე სწავლის იდეა განსაკუთრებით პოპულარული უკანასკნელ ხანებში გახდა. 

ადამიანებმა გაიაზრეს თვითგანვითარების აუცილებლობა. ამის ძირითადი მიზეზი 

კონკურენციის არსებობაა. გარდა ამისა, ყოველი ადამიანი გარშემორტყმულია 

საინფორმაციო ნაკადით გამუდმებით და ამ ნაკადის განახლება დაუჯერებლად 

სწრაფად ხდება. ეს იწვევს ინფორმაციის სწრაფ დაძველებას. ამიტომ საჭიროა გა-

მუდმებული სწავლა, რათა განვითარების პროცესს არ ჩამოვრჩეთ.  

ამის მოხერხება შესაძლებელია იმით, რომ პედაგოგს შეუძლია გაწევრიანდეს  

უამრავ პროფესიონალურ თანამეგობრობაში, მსმენელად დაესწროს ვებინარებს, 
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მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სახის ტრეინინგებსა და ვორქშოპებში, აწარმოოს 

მიმოწერა სხვადასხვა ავტორებისაგან. განვიხილოთ საკუთარი თავის, როგორც 

პედაგოგის. შეფასების მაგალითი: დაგნიშნეს მაგისტრანტის ხელმძღვანელად, 

რომელიც აცხადებს, რომ უკვე 3 წელია მუშაობს ამ დარგში, უხდიან ხელფასს და 

ყველაფერი იცის; და თუ თქვენ შეძლებთ მას აჩვენოთ, რომ გარკვეული საკითხები 

არ იცის ან ღრმად ვერ აცნობირებს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ფორმაში ხართ. 

ცნობილი ფაქტია, რომ თანამედროვე პირობებში იშვიათია ადამიანი მთელი 

ცხოვრების მანძილზე ერთსა და იმავე კომპანიაში მუშაობდეს. ახლა ნორმალურად 

ითვლება ყოველ 5 წელიწადში სამუშაო ადგილის გამოცვლა. ეს კი საჭიროებს 

პროფესიონალურ განვითარებას. ამიტომ საჭიროა სტუდენტებსაც ვასწავლოთ ის, 

რომ მუდმივი სწავლა აუცილებელია მათი პროფესიონალური განვითარებისა და 

მზარდი კონკურენციის პირობებში საკუთარი ადგილის მოძებნისა და 

დამკვიდრებისათვის. 

2. მეტასწავლება. მეტალექტორი არის ლექტორი, რომელიც იყენებს 

მეტასწავლებას (განსაკუთრებით მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში). იდეის 

არსი მოკლედ იმაში მდგომარეობს, რომ ვასწავლთ, თუ როგორ უნდა ისწავლოს 

მოცემული საგანი (საკითხი). თუ სტუდენტს დაებადება შეკითხვები, მას შეუძლია 

მოგვართოს ნებისმიერ დროს. თუ გარკვეულ სტუდენტთან ეს მეთოდი ცუდად 

მუშაობს, გადავდივართ უფრო კლასიკურ მეთოდებზე. 

3. ინტერაქტიულობა. სტუდენტებს ვეუბნებით: ნებისმიერ მომენტში 

გამაჩერეთ მოურიდებლად და დამისვით შეკითხვა. არასოდეს ვპასუხობთ: 

შეკითხვები ლექციების ბოლოს. ეს ნიშნავს სწავლის ინტერაქტიული მეთოდის 

გამოყენებას, რაც ერთ-ერთი თანამედროვე ტრენდია. 

4. ადაპტურობის პრინციპები. განათლების სფეროში ბოლო და ბოლოს 

დამკვიდრდა ადაპტურობის პრინციპები. პედაგოგებმა გაიგეს, რომ სტუდენტები კი 

არ უნდა მოერგონ პედაგოგებს, არამედ პედაგოგები მათ. ამაზე ხშირად 

საუბრობდნენ ადრეც, მაგრამ მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის განვითარების 

შემდეგ გახდა ეს რეალური. ადაპტიურობის პრინციპებისა და ხელოვნური ინტე-

ლექტის გამოყენებით რეალური ხდება საგანმანათლებლო პროცესის თითოეულ 
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მოსწავლეზე მორგება მისი ძლიერი მხარეების სრული გამოყენებისა და სუსტი 

მხარეების გამოსწორების თვალსაზრისით. 

ადაპტურობის პრინციპები, სამწუხაროდ, ჯერ-ჯერობით საკმაოდ არაა 

განვითარებული იმდენად, რომ ისინი გამოყენებულ იქნეს ჰუმანიტარულ პროგ-

რამებსა და იმ სპეციალობებში, რომლებშიც გამუდმებით ცვლილებები ხდება. 

5. სრული კომუნიკაცია ყველა სტუდენტთან: მობილური ტელეფონი, 

ელ.ფოსტა, სოციალური ქსელი. მოვითხოვთ მინიმუმ ორი ექაუნთის ქონას: 

Microsoft-ისა და Google-ის. 

 6. სტუდენტებს ყველა სახის მასალა უნდა მიეწოდოთ ელექტრონული სახით. 

მათ შორის საკუთარი Google Drive-ის მეშვეობით. 

საგანმანათლებლო სივრცე დიდი ხანია დიგიტალიზაციას ექვემდებარება. 

ბოლო წლებში კი ეს პროცესი უაღრესად მასშტაბური გახდა. ამ პროცესის 

წარმატებულობის ერთ-ერთი მაჩვენებელია ის, თუ რა მარტივად გადაეწყო სკოლები 

და უნივერსიტეტები სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე. 

უმაღლესი განათლების სისტემის ტოტალური დიგიტალიზაციის კიდევ ერთი 

მიზეზია სტუდენტთა რაოდენობის ზრდა. დედამიწის მოსახლეობის რაოდენობა 

იზრდება, რაც იწვევს სტუდენტების რაოდენობის ზრდასაც. ამის გამო 

უნივერსიტეტებს გაუჭირდებათ სწავლის ყველა მსურველის სწავლების 

უზრუნველყოფა და უფრო მეტად გაიზრდება უნივერსიტეტების მიერ 

შემოთავაზებული დისტანციური კურსების რაოდენობა. ეს განსაკუთრებით 

მოსახერხებელი იქნება უცხელი სტუდენტებისთვის. მათ აღარ მოუწევთ 

მშობლიური ქვეყნის დატოვება იმისათვის, რომ პრესტიჟული უმაღლესი 

სასწავლებლის დიპლომი მიიღონ. 

2020 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო ონლაინ სკოლებისა და კურსების 

მომრავლება. ონლაინ კურსები ძირითადად ორ მიზანს ემსახურება: 

 აქტუალური საგანმანათლებლო მონაცემებისადმი წვდომა ადამიანთა 

მაქსიმალური რაოდენობისათვის. 

 საგანმანათლებლო პროცესის გადაქცევა უფრო ღია, ინტერაქტიურ და 

საინტერესო პროცესად. 
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7. მოსწავლე კი არ უნდა აავსო, არამედ აანთო. მას კურსის მოსმენის შემდეგ 

თავისუფლად უნდა შეეძლოს დამოუკიდებლად კიდევ უფრო გააღრმაოს და 

განავითაროს მიღებული ცოდნა. 

8. თავისუფლება. სტუდენტს ვაძლევთ სრულ თავისუფლებას, მაგალითად, 

თუ დააგვიანა, უჩუმრად უნდა დაიკავოს ადგილი. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში 

უჩუმრად გავიდეს და შემოვიდეს. ასევე მიირთვას ყავა და უალკოჰოლო სამელი, იმ 

პირობით, რომ ნარჩენებს არ დატოვებს. 

9. ინდივიდიუალური მიდგომა. ცალკეულ სტუდენთან და სტუდენტების 

ჯგუფთან ვიყენებთ თითოეულ მათგანზე მორგებულ მიდგომას. სტუდენტური 

კონტინგენტი განსხვავდება მომზადების დონისა და ენის ცოდნის თვალსაზრისით. 

ამიტომ ყველასთვის აუცილებელია ინდივიდუალური მიდგომა. 

10. მოტივირება. საგნის სწავლის მოტივაციაზე საუბარი არასდროს არ ით-

ვლება დაკარგულ დროდ, პირიქით, უმნიშვნელოვანესია. 

11. სწავლების პროცესის ციკლურობა. თანამედროვე სამყაროში 

საგანმანათლებლო პროცესის დახვეწის პრობლემა უფრო და უფრო აქტუალური 

ხდება. ეს პროცესი მუდმივად განახლებადია  და, ჩვენი აზრით, საჭიროა 

უზრუნველვყოთ სწავლისა და სწავლების პროცესის ციკლურობა – სწავლების 

მიღწეული შედეგების შეფასების საფუძველზე უნდა ხდებოდეს პროგრამის 

გამუდმებული მოდიფიცირება, რაც, თავის მხრივ, იძლევა სტუდენტთა სწავლის 

დონის ამაღლების საშუალებას.  

12. ინტერდისციპლინარულობა და ტრანსდისციპლინარულობა. საზოგადოდ, 

მეცნიერების ყველა დარგი მის ობიექტს შეისწავლის არა მხოლოდ დისციპლინის 

ვიწრო საზღვრებში, არამედ ცოდნის სისრულის უზრუნველსაყოფად მას კვლევები 

გადააქვს სხვა დისციპლინებშიც, ანუ აქვს ინტერდისციპლინური ხასიათი [3]. ეს 

მახასიათებელი განსაკუთრებით ეხება ინფორმატიკის დარგს, რადგან დღეს 

ინფორმატიკის გარეშე წარმოუდგენელია საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო, საბანკო 

და სხვა დარგების განვითარება. უფრო მეტიც, ინფორმატიკა, შესაძლოა, ყველა 

დანარჩენ დარგზე უფრო ტრანსდისციპლანურიცაა და თავის თავში გულისხმობს 

სხვადასხვა დისციპლინებში მიღებული კვლევის შედეგების სინთეზირებას, რასაც 

ხშირად ახლის შექმნამდე და ზოგჯერ აღმოჩენებამდეც მივყავართ. თანამედროვე 
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მეცნიერება სწორედ ცოდნის ასეთი ტიპის ინტეგრაციაზეა დაფუძნებული. 

ინტერდისციპლინური თანამშრომლობის შედეგად მიიღება ახალი ცოდნა, რომელიც 

უკან ბრუნდება კვლევაში ჩართულ  დისციპლინებში და ამდიდრებს მათ.  

13. საკომუნიკაციო უნარების განვითარება. დღეს ვხედავთ საკმაო პრობლემას 

სტუდენტებში საკუთარი კრეატიული იდეების ზუსტად გადმოცემის უნარების 

განვითარებაში. მეცნიერების თანამედროვე მიღწევებზე დაფუძნებული ცოდნა 

სტუდენტს საშუალებას უნდა აძლევდეს გააფართოოს საკუთარი ცოდნის არეალი და 

გამოიყენოს კვლევის ინოვაციური მეთოდები ინტერდისციპლინურსა და 

ტრანსდისციპლინურ კონტექსტში; ასევე შეძლოს საკუთარი იდეების არა მარტო 

მშობლიურ, არამედ უცხო ენაზე კომუნიკაცია და შესაბამისად ამ იდეების 

ინტერნაციონალიზაცია. 

14. სამეცნიერო პროექტების შესრულება. უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები მთელ მსოფლიოში ორიენტირებულია სამეცნიერო და პრაქტიკუ-

ლი კადრების აღზრდაზე, რადგან მათზეა დამოკიდებული მომავალი ტექნიკური 

პროგრესი [4]. მსოფლიო მეცნიერთა უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ პროექ-

ტების შესრულება არის სწავლების ისეთი სისტემა, რომელიც მიმართულია არა 

მარტო საბაზისო ცოდნის, უნარებისა და ჩვევების შეძენაზე, არამედ კრეატიული 

უნარების განვითარებასა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების განვითარებაზე 

პრობლემური სიტუაციების გადაწყვეტის პროცესში.  

დაპროექტების მეთოდის გამოყენება სასწავლო პროცესში საშუალებას იძლევა 

გადაიჭრას მთელი რიგი ამოცანები: 

 პირველ რიგში, ესაა სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების გზა. 

სტუდენტებს ეძლევათ მოტივაცია განივითარონ კვლევითი უნარები, დამოუკიდებ-

ლად შეიძინონ ცოდნა სხვადასხვა წყაროდან და გამოიყენონ ეს ცოდნა პრაქტიკული 

ამოცანების გადასაწყვეტად. 

 პროექტების საშუალებით სტუდენტები ახდენენ პიროვნებაზე 

ორიენტირებული სწავლების პრინციპების რეალიზებას, რადგანაც მათ შეუძლიათ 

შეასრულონ პროექტები მათი უნარების, შესაძლებლობებისა და ინტერესების 

შესაბამისად. 
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 სხვადასხვა პროექტების შესრულებისას სტუდენტები ეუფლებიან 

კვლევითი საქმიანობის  ალგორითმებს, სწავლობენ ინფორმაციის მოპოვებისა და 

ანალიზის დამოუკიდებლად წარმოებას, სხვადასხვა დისციპლინიდან მოპოვებული 

ცოდნის ინტეგრირებას. ეს კი ავითარებს მათ შემოქმედებით და ინტელექტუალურ 

უნარებს, აფორმირებს ისეთ თვისებებს, როგორიცაა დამოუკიდებლობა, პასუხის-

მგებლობა, ინიციატივიანობა, კომუნიკაბელურობა, გადაწყვეტილებების მიღების 

უნარი. ისინი ასევე იღებენ რეალური პროფესიონალური ამოცანებისა და პრობლემე-

ბის გადაწყვეტის გამოცდილებას. 

პროექტების შესრულება გვესახება შემდეგი ზოგადი სქემის შესაბამისად: 

1. პროექტის ჩარჩო-გეგმის შემუშავება 

ა. პროექტის დასახელება; 

ბ. პროექტის მიზნები; 

       გ. პროექტის შესაძლო შედეგები; 

დ. პროექტში მონაწილეობის მოტივაცია. 

2.  პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტირება 

ა. ქვესისტემების ხისებრი წარმოდგენა; 

ბ. ტექნიკური დავალების და თითოეული კვანძისათვის სპეციფიკაციების 

შედგენა; 

გ. სამომხმარებლო ინტერფეისის დამუშავება. 

3. ინსტრუმენტული საშუალებების შედარებითი ანალიზი და კვლევა 

ა. ადრე არსებული ცოდნის და გამოცდილების გათვალისწინება; 

ბ. ხელმისაწვდომობა (უფასო უნდა იყოს); 

გ. ეფექტურობა და დოკუმენტურობა; 

4. პროგრამული კოდის რეალიზაცია, ტესტირება, აპრობაცია და თანხლება 

ა. არჩეული ინსტრუმენტლი საშუაუალებებით  კოდის დაწერა; 

ბ. მონაცემთა ბაზის ლოგიკური მოდელის შემუშავება და რეალიზაცია; 

გ. პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება; 

დ. შედეგების ანალიზი. 
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ეს სქემა ზოგადი ხასიათისაა და გამოსადეგია მრავალი ამოცანისათვის. მასში 

არ არის ასახული უკუკავშირი ანუ რეკურენტული და იტერაციული პროცესები, რაც 

ყოველი რეალური პროექტისთვის არის დამახასიათებელი.  

ქვემოთ მოყვანილია ორი შესაძლო პროექტის მონახაზი: 

1) დიდი მონაცების და ღრმა სწავლების მეთოდოლოგიის გამოყენება 

ა) კოვიდეპიდემიასთან ბრძოლაში; 

     ბ) ამოცნობის სისტემის რეალიზაციაში. მაგალითად, ფოტოსურათით 

სისტემამ დაადგინოს, საქართველოში არსებული სოკო შხამიანია თუ არა. 

2) სისტემის შემუშავება, რომელიც საგნის დასახელების მიხედვით 

ავტომატურად გამოიტანს საგანთა იმ მინიმალურ ჩამონათვალს, რომელებიც არის 

მოცემული საგნის სწავლების წინაპირობა. 

ა) საგნების მონაცემთა ბაზის შედგენა; 

ბ) ცნებებისა და კატეგორიების მონაცემთა ბაზის შედგენა; 

გ) ალგორითმების შედგენა, რომლებიც ამ ორი ბაზის საფუძველზე 

ჩამოთვლის საგნის შესწავლის წინაპირობებს და გასცემს რეკომენდაციებს. 

ჩვეულებრივ, ეს საკითხი წყდება სუბიექტურად, სილაბუსის ავტორის მიერ. 

შემოთავაზებულ ვარიანტში შედეგი ეყრდნობა კონკრეტული მონაცების ანალიზს 

და შესაბამისად პრეტენზია აქვს მეტ ობიექტურობაზე და მეცნიერულ 

დასაბუთებაზე. 

ამ პროექტის განხორციელება შეუძლებელი იქნება უმაღლესი ხელმძღვანე-

ლობისა და ხარისხის სამსუხურის ნებართვისა და თანადგომის გარეშე. 

15. გეიმიფიკაცია. თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესის კიდევ ერთი 

ტრენდია განათლების გეიმიფიკაცია. თამაში სწავლების პროცესს ბევრად უფრო 

სახალისოსა და მარტივს ხდის. თამაში და გართობა გახდა საგანმანათლებლო პრო-

ცესის იმდენად განუყოფელი ნაწილი, რომ  ინგლისურ ენაში სპეციალური ტერმინიც 

კი გაჩნდა Edutainment, რომელიც შეიქმნა ორი სიტყვის შერწყმის შედეგად: სწავლება 

(Education) და გართობა (Entertainment). 

გეიმიფიკაცია არის საგანმანათლებლო პროცესში თამაშისა და გართობის 

ელემენტების ჩართვა. ის მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ეხმარება სწავლისას 

განივითარონ კრეატიული და ადაპტიური აზროვნება, განივითარონ ე. წ. Soft skills 
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(ადამიანური უნარების, საკომუნიკაციო უნარების, ხასიათის ან პიროვნული 

თვისებების, დამოკიდებულებების, კარიერული ატრიბუტების, სოციალური ინტე-

ლექტისა და ემოციური ინტელექტის კოეფიციენტების კომბინაცია, რომელიც 

საშუალებას აძლევს დასაქმებულ ადამიანებს კარგად მოერგონ სამუშაო გარემოს, 

კარგად იმუშაონ სხვებთან ერთად, კარგად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვა-

ლეობები და მიაღწიონ დასახულ მიზნებს), რომელთა გარეშეც შეუძლებელია 

თანამედროვე სამყაროში არსებობა. 

 16. დამატებითი (AR – Augmented Reality)  და ვირტუალური რეალობა (VR – 

Virtual Reality). არც ისე დიდი ხანია, რაც შემოიჭრა ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ მათ უკ-

ვე მოახერხეს დამკვიდრება საგანმანათლებლო სფეროში. სწორი მიდგომისას ეს 

ეხმარება მასწავლებელსა და მოსწავლეს ჩაერთონ პროცესებში უფრო ღრმად, უფრო 

მრავლისმომცველი, უნიკალური და საინტერესო გახადონ ეს პროცესები. 

ვირტუალური და დამატებითი რეალობა ზრდის აღქმის საზღვრებს, შესაძლებელს 

ხდის უფრო თვალსაჩინოდ და ფართოდ შეფასდეს სხვადასხვა ასპექტები. ზოგ 

შემთხვევაში კი თეორია და პრაქტიკა შესაძლებელია გაერთიანდეს კიდეც. 

რიგმა კვლევებმა დაადასტურეს, რომ AR და VR ტექნოლოგიების გამოყენება 

არსებითად ზრდის საგანმანათლებლო ინფორმაციის ეფექტურობასა და აღქმას. 

17. Agile და Scrum მეთოდოლოგია. ესაა ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტრენ-

დი თანამედროვე განათლებაში. Agile არის კრებითი სახელი მრავალი „მოქნილი“ 

მიდგომისა, რომლებიც გამოიყენება პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტების 

შექმნისა და დამუშავებისას. უფრო ფართო მნიშვნელობით, Agile არის აზროვნების 

განსაზღვრული წყობა და ის თავისებურებები, რომლებიც დამახასიათებელია ყველა 

ამ მიდგომისთვის. კიდევ უფრო ფართო გაგებით კი Agile რეალიზდება არ არა 

მხოლოდ IT-სფეროში. 

Scrum ითვლება Agile-მიდგომის ჩარჩოდ, კარკასად, საფუძვლად, სტრუქტუ-

რად. Scrum ეფუძნება როლების, ამოცანებისა და პროცესების მკაფიო განაწილებას. 

ყოველ პროექტზე მუშაობს სპეციალისტების განსაზღვრული გუნდი, ხოლო მათი 

მოქმედებების კოორდინირება ხორციელდება დამკვეთისა და Scrum-ოსტატის მიერ. 

ეს ორი სხვადასხვა ადამიანია და თითოეულ მათგანს აქვს განსხვავებული ამოცანა: 

პირველი თვალყურს ადევნებს, რომ საბოლოო პროდუქტი ზუსტად შეესაბამებოდეს 
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მასზე დაკისრებულ ამოცანებს, მეორე კი აკონტროლებს გუნდის მოქმედებებს და 

აუცილებლობის შემთხვევაში ამ მოქმედებებს წარმართავს საჭირო მიმართულებით. 

მთელი სამუშაო შედგება მოკლე 1-2 კვირის ხანგრძლივობის ეტაპებისგან. 

თითოეულ ადამიანს აქვს საკუთარი კონკრეტული დავალება და ისინი 

პასუხისმგებელნი არიან საბოლოო შედეგზე. ასეთი მიდგომა საშუალებას იძლევა 

სწრაფად შეიქმნას პროდუქტი, შენარჩუნებულ იქნეს გუნდის წევრების მაღალი 

მოტივაცია და და არ გაიფლანგოს დრო და ფული არაეფექტურ მოქმედებებზე. 

თუ ადრე სტუდენტები დროის უდიდეს ნაწილს ატარებდნენ საშინაო დავა-

ლებების შესრულებაში, და ასევე ლექციებსა და სემინარებზე, ახლა ისინი ხშირად 

ასრულებენ რეალურ ქეისებთან დაკავშირებულ ჯგუფურ დავალებებს ან პროექტებს,  

რომლებიც სტუდენტებს დაეხმარება მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში. ეს 

აგრეთვე განაპირობებს პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობის ამაღლებას და დამო-

უკიდებელ მუშაობაში საკუთარი როლის გააზრებას. 

ასეთი მიდგომის უპირატესობებია: 

 სტუდენტები იღებენ რეალურ გამოცდილებას, რომელიც მათ დაეხმარება 

მომავალ მუშაობაში. 

 სტუდენტები სწავლობენ კრიტიკულად აზროვნებას და ივითარებენ 

კოლექტივში მუშაობის ჩვევებს. 

 სტუდენტები ამუშავებენ უნარ-ჩვევებსა და ცოდნას პრაქტიკაში. 

 ასეთი მიდგომა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს უკეთ აითვისონ ინფორ-

მაცია. 

 იძლევა საშუალებას სტუდენტებმა შეინარჩუნონ სწავლისადმი მოტივაცია 

დროის გასვლის შემდეგაც, 

 ათავისუფლებს პედაგოგს ზედმეტი და უსარგებლო სამუშაოსგან. 

18. ინტეგრალური მიდგომა. ის გულისხმობს დისციპლინათშორის სწავლებას. 

იმისათვის, რომ სტუდენტი მომავალში გახდეს მოთხოვნადი სპეციალისტი, საჭიროა 

ვიფიქროთ მისი დისციპლინათშორისი უნარ-ჩვევების განვითარებაზე, რომლებიც 

მას საგნის მრავალმხრივი შესწავლის საშუალებას მისცემენ. 

19. ნეიროტექნოლოგიებისა და დიდ მონაცემთა ბაზების ფართოდ გამოყენება. 

უკანასკნელ წლებში ეს ტექნოლოგიები იმდენად აქტიურად დამკვიდრდა მსოფ-
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ლიოში, რომ უახლოეს წლებში ისინი საგანმანათლებლო სფეროსაც ასეთივე წარ-

მატებით მოიცავენ.  

ნეიროტექნოლოგიები საგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება ინფორმაცი-

ის საგანმანათლებლო პროცესში ადეკვატური ინტეგრაციისათვის და სტუდენტების 

ყურადღების ხანგრძლივად შესანარჩუნებლად. დიდი მონაცემები კი ქმნის 

უზარმაზარ ინფორმაციას იმისათვის, რომ მოხდეს ყველაფრის ანალიზი და არსე-

ბული ინფორმაციის საფუძველზე გაკეთდეს შესაბამისი დასკვნები საგანმანათლებ-

ლო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით.  

დასკვნა 

დაბოლოს, თანამედროვე განათლების სისტემისათვის დამახასიათებელია პე-

დაგოგის როლის ცვლილება საგანმანათლებლო პროცესში. კლასიკურ საგანმა-

ნათლებლო პროცესში პედაგოგი პრაქტიკულად ასრულებს მეთვალყურის როლს; 

ყველაფერი ისე უნდა იყოს, როგორც მას სურს. პედაგოგი არის ცენტრალური ფი-

გურა და ხელმძღვანელობს ყველა პროცესს. თანამედროვე ტრენდებში კი ყველაფერი 

განსხვავებულადაა. აქ პედაგოგი ხდება scrum-ოსტატი, რომელიც მხოლოდ ეხმარება, 

ახდენს კორექტირებას, მაგრამ სრულად არ ხელმძღვანელობს პროცესს, ის შეიძლება 

უფრო დამხმარედ ან მრჩევლად ჩაითვალოს, ვიდრე ხელმძღვანელად. 

პედაგოგის დანიშნულება ახლა ისეთი პრობლემების გადაწყვეტაა, როგო-

რიცაა: 

 გააკეთოს ყველაფერი, რათა ყოველი სტუდენტი ჩართოს საგანმანათ-

ლებლო პროცესში. 

 მოახდინოს მოტივაციის მხარდაჭერა, რათა ის არ დაიკარგოს. 

 შექმნას, მართოს და მიმართულება მისცეს უნიკალურსა და ინტერაქტიულ 

პროექტებს. 

 ასწავლოს არა რაიმე კონკრეტული, არამედ აზროვნება. 

უნივერსიტეტების მისიის გათვალიწინებით, პროფესორ-მასწავლებელთა სა-

ერთო ძალისხმევით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ  სტუდენტებმა შე-

იძინონ შესაბამის დარგებში მოდელირების, დაპროექტების, რეალიზაციისა და 

ექსპლუატაციის სათანადო ცოდნა და უნარები, რაც აუცილებელია მათი მომავალი 

წარმატებული პროფესიული კარიერისთვის. სწავლების საბოლოო მიზანი უნდა 
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იყოს სტუდენტების შემეცნების დონის აყვანა უმაღლეს საფეხურამდე და კურ-

სდამთავრებულთა მზაობა მაქსიმალურად მოერგონ  როგორც საქართველოს, ისე სა-

ერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. 

ლიტერატურა: 

1. https://prostudenta.ru/post-986.html 

2. teachthought.com/pedagogy/modern-trends-education-50-different-approaches-learning/  

3. https://hospitalityinsights.ehl.edu/2021-education-trends  

4. https://www.edsys.in/educational-trends-for-2019/  
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Abstract 

In the modern conditions of globalization, the main goal of the higher education system 

is to train specialists who, with deep knowledge and the necessary practical skills, will be 

maximally adapted to the modern requirements of the world labor market. 

The article discusses the main educational trends that have emerged in recent years and 

have become even more relevant during the Covid-19 period, in particular, such areas of the 

learning process as lifelong learning, meta-learning, interactivity, adaptability, communication, 

digitalization. 

The paper analyzes the challenges in the field of education relevant to the present days 

and outlines the ways to overcome them. Approaches are proposed that will improve the quality 

of teaching and ensure that students become high-level professionals. 

 

Keywords: education system, meta-education, adaptability, interdisciplinarity, trans-disciplina-

rity. 
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სოციალური მედია და სამოქალაქო ჩართულობა 

               ვასაძე  მანანა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

ბორცვაძე ნინო,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 

 

აბსტრაქტი 

 სოციალური მედიის გამოყენება გლობალური ფენომენი გახდა. მოსახლეობა 

სოციალური მედიის და სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი 

მიმღებია. საიტების  ანალიზი გვიჩვენებს,რომ სოციალური მედია კრიტიკულ 

გავლენას ახდენს საზოგადოების  სოციალურ განვითარებაზე. აშკარაა, რომ 

სოციალური მედია ფართოდაა გამოყენებული საზოგადოების  სეგმენტის მიერ            

( Salem & Mourtada , 2013). ამჟამად ლიტერატურა არსებობს მედიის უფრო ფართო 

გავლენის შესახებ ახალგაზრდებზე, რომელიც ძირითადად ორიენტირებულია 

დასავლეთის ქვეყნებზე, რომელიც მოიცავს მკვეთრად განსხვავებულ მოსახლეობის 

დინამიკას.წინამდებარე ნაშრომი ცდილობს შემოგვთავაზოს სოციალური მედიის 

ჩართულობით გამოწვეული  სოციალური მედიის ზემოქმედების კომბინირებული 

ანალიზი და მისი შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება.  ნაშრომი 

ეყრდნობა ორ მთავარ თეორიას: იდენტობის განვითარება და საკუთარი თავის აღქმა 

ალბერტ ბანდურას სოციალური შემეცნებითი თეორია (1986) და ფესტინგერის 

სოციალური შედარების თეორია (1954). გამოყენებული იქნა მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებები და სოციალური ქსელები მომხმარებლების 

კომუნიკაციის გავლენის გასაანალიზებლად. ორი თეორიის ეფექტურობა ემყარება 

მასმედიის და სოციალური მედიის გავლენის შესწავლას, რაც სოციალური მედიის 

გავლენის შეფასების შესანიშნავი საშუალებაა. 

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მედია, მასობრივი ინფორმაციის საშუალება, 

სოციალური შემეცნების თეორია,  სოციალური შედარების თეორია. 

 

ტექნოლოგიის ბოლოდროინდელმა განვითარებამ გამოიწვია უზარმაზარი 

ზრდა სოციალური მედიის პლატფორმების გამოყენებისას მსოფლიოს სხვადასხვა 
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ქვეყანაში. შედეგად, განაპირობა ის, რომ ამ ქვეყნებში ადამიანები ცდილობენ 

შეცვალონ თავიანთი ცხოვრების წესი. ზუსტად, სოციალური მედიის პლატფორმებმა 

შეასრულეს ყოვლისმომცველი როლი ცვლილებებზე გავლენის მოხდენაში 

(სტიუარტი, 2012, გვ. 10), 

მაგალითად,, სოციალურმა მედიამ გავლენა მოახდინა ახლო-აღმოსავლეთის 

ცვლილებებზე, საზოგადოება უფრო ღია და შეგუებადი  გსხდა განსხვავებული 

ეთნიკური და რელიგიური წარმოშობის ადამიანების შეხედულებების მიმართ. (Maha 

Ali Alshoaibi, 2019 ) 

იდენტობის განვითარების თეორიები.   

სოციალურმა მედიამ მომხმარებლებს მიაწოდა პლატფორმა, რომლის 

საშუალებითაც მათ შეუძლიათ ურთიერთქმედება მოახდინონ მსოფლიოს 

კულტურებთან. სოციალური ქსელების საშუალებით შეიძლება შეიქმნას მეგობრობა 

და ასოციაცია ადამიანებს შორის, რომლებიც არასოდეს შეხვედრიან ერთმანეთს ამ 

სამყაროში. ამან განაპირობა გლობალური ვირტუალური საზოგადოების  

ჩამოყალიბება, რომელიც არ შემოიფარგლება ტრადიციული საზღვრებით, 

როგორიცაა  გეოგრაფია და კულტურა. მომხმარებელთა ურთიერთქმედებამ ამ 

ონლაინ თუ ციფრულ "საზოგადოებებში" შეიძლება გავლენა იქონიოს 

ინდივიდუალურ და კოლექტიურ იდენტობაზე, რომელიც შეიძლება 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს იმ გავლენისგან, რასაც მომხმარებლები 

განიცდიან მათთვის რეალურ სამყაროში (ვილეტი, 2008, გვ. 51). სოციალური მედიის 

გავლენის გასაანალიზებლად ორი ძირითადი თეორია არსებობს, რომელიც ასახავს 

თუ როგორ ვითარდება იდენტობა. ესენია:  

ა) ალბერტ ბანდურას (1986) სოციალური შემეცნებითი თეორია და  

ბ) ფესტინგერის (1954) სოციალური შედარების თეორია. 

  არსებული თეორიები  მიმოიხილავს, თუ როგორ აყალიბებენ ადამიანები 

საკუთარ იმიჯს და აღქმას სოციალურ გარემოში. გარდა ამისა, განხილულია 

სოციალური კაპიტალის კონცეფცია და მისი აქტუალობა იმ ძლიერ ინტერნეტ 

საზოგადოებასთან, რომელსაც დღეს განიცდიან მომხმარებლები, განსაკუთრებით 

ახალგაზრდები. 

სოციალური შემეცნებითი თეორია. 
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   1986 წელს ალბერტ ბანდურამ წამოაყენა თეორია, რომ ადამიანის ქცევაზე 

გავლენას ახდენს სამი ძირითადი ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორი, კერძოდ: ა) 

პირადი, ბ) ქცევითი და გ) გარემოსდაცვითი (ბანდურა, 1986). 

ტრადიციულ საზოგადოებებში ადამიანი ახდენს საკუათარი თავის 

შედარებას  თანატოლებთან, რომლებიც მიეკუთვნებიან იგივე სოციუმს და გავლენას 

ახდენენ არსებულ სოციალურ ფაქტორებზე. თუმცა, ვირტუალურ სამყაროში, 

ურთიერთქმედება ხდება ადამიანებს შორის, რომლებიც მიეკუთვნებიან 

საზოგადოებებს მთელი მსოფლიოდან. აქედან გამომდინარე, მომხმარებელი 

ექვემდებარება მრავალფეროვან თვალსაზრისს, რაც დროთა განმავლობაში 

აყალიბებს  შედარების სხვადასხვა სტანდარტს. სოციალური მედიის ინტერაქცია 

მუდმივად ადარებს თავს თანატოლებს, რომლებსაც ისინი ონლაინ შეხვდნენ და, 

რომლებიც, შესაძლოა, სულაც არ მიეკუთვნებოდნენ მათ რეალურ სამყაროში 

შემავალ საზოგადოებას (Rupak Raunair et al., 2012).  

სოციალური კაპიტალის კონცეფცია  მოქნილია სხვადასხვა პროგრამებში, 

ცვალებადი განსაზღვრებებითა და თანაარსებობის ფუნქციებით, როგორც მიზეზით, 

ასევე ეფექტით. ბურდიემ (1986). დაადგენილია სოციალური კაპიტალის კონცეპცია, 

მისი განმსაზღვრელი რესურსები, ფაქტობრივი თუ ვირტუალური, „რომლებშიც 

გაწევრიანებული არიან ჯგუფის წევრები“ და „დაკავშირებული არიან  

ურთიერთგაგებისა და აღიარების მეტნაკლებად ინსტიტუციონალიზებული 

ურთიერთობების გრძელვადიანი ქსელის ფლობასთან“ (Maha Ali Alshoaibi, 2019  ) 

ურთიერთობები გვთავაზობს რესურსებს, რომლებიც განსხვავდება არა 

მხოლოდ ფუნქციით, არამედ ფორმითაც, რაც დამოკიდებულია ურთიერთობების 

ბუნებაზე (ელისონი, სტეინფილდი და ლამპი, 2007). სოციალურ კაპიტალს აქვს 

კავშირები სხვადასხვა პოზიტიურ სოციალურ შედეგებთან, როგორიცაა 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ასევე დანაშაულის დაბალი დონე, 

ასევე,   ეფექტური ეკონომიკური ბაზრები.  

ფეისბუქი ინარჩუნებს უფრო მძლავრ პოზიციას რეგიონის სოციალურ და 

პოლიტიკურ მოვლენებში, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია ამ 

სოციალური ქსელის საიტის გავლენაზე. 
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კვლევების უმეტესობა მოსახლეობის ახალგაზრდულ სეგმენტზეა 

ორიენტირებული ვარაუდობენ, რომ ისინი ძირითადად იყენებენ ტექნოლოგიებს 

სწავლის, სამუშაოსა და ტურისტულ საქმიანობაში. ახალგაზრდა თაობა  განიხილება 

ამ ტექნოლოგიების გამოყენების ყველაზე აქტიურ ნაწილად და ეს ფაქტი  

აღიარებულია როგორც სოციალური ფენომენი (ოქსმანი, 2005), (Louis Leung , 2013). 

ფეისბუქი და ბლოგები ჩვეულებრივ გამოიყენება სოციალური საჭიროებებისთვის 

და სიყვარულის გამოხატვისთვის. ფორუმებს უპირატესად იყენებენ უკმაყოფილების 

გამოსახატავად და ნეგატიური გრძნობებისგან განთავისუფლებისთვის. კვლევამ 

გვიჩვენა, რომ ახალგაზრდა თაობა  - ისინი, ვინც 18-40 წლის არიან, მუდმივად 

იყენებენ ტექნოლოგიებს შემდეგი მიზნებისათვის: ტექსტური შეტყობინებების 

გაგზავნა, მუსიკის ჩამოტვირთვა, ვიდეოების ატვირთვა, ფილმის ყურება და ონ ლაინ 

სოციალურ პლატფორმებს , როგორიცაა Facebook , Instagram , Youtube . მაშინ, როცა  

Baby Boomer- მა და Gen X-er- მა  სწავლობენ როგორ იცხოვრონ ციფრულ ეპოქაში. 

ფეისბუქის ძირითადი საქმიანობა არის საზოგადოების კავშირების 

გაძლიერება და შორეულ მანძილზე მეგობრობის შენარჩუნება. თვითგამჟღავნება და 

ურთიერთობების განვითარების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის ფეისბუქში 

ინფორმაციის გაზიარება. 

სოციალური მედია გახდა ინფორმაციის სანდო წყარო იმ ეპოქაში, როდესაც 

ცნობილია, რომ ჩვეულებრივი მედია ლობირების მსხვერპლი ხდება. მიუხედავად 

იმისა, რომ სოციალური მედიის გამოყენება სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავდება, მისი 

გავლენა საზოგადოებაზე და მისი სწრაფი ზრდა უდაოა. მიუხედავად იმისა, რომ 

ინტერნეტმა გაუღო კარი გლობალურ კომუნიკაციებს, სოციალური ქსელები  ქმნიან 

პირად დონეზე პირდაპირი ურთიერთობის გზებს. (Maha Ali Alshoaibi, 2019  ) 

კვლევით დადასტურდა,რომ სოციალური მედია არის ძლიერი ფაქტორი 

სოციალური შემეცნებისა და შედარებისთვის, განსაკუთრებით სოციალური 

ცვლილებებისა და სამოქალაქო ჩართულობის კონტექსტში. 
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Social Media and Civic Engagement 
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Abstract 

The use of social media has become a global phenomenon. The population is one of the 

fastest adopters of social media and social networks. Site analysis shows that social media has a 

critical impact on the social development of a community. It is clear that social media is widely 

used by the public segment (Salem & Mourtada, 2013). Currently, literature exists about the 

wider impact of media on young generation, which is mainly focused on Western countries  

including the dynamics of  different population. The research was based on two main theories: 

the development of identity and self-perception by Albert Bandura's social cognitive theory 

(1986) and Festinger's theory of social comparison (1954). The media and social networks were 

used to analyze the impact of consumer communication. The effectiveness of the two theories is 

based on the study of the influence of mass media and social media, which is an excellent tool 

for assessing their impact on civic society and consumer behavior. 

 

Keywords: social media, media, social cognition theory, social comparison theory. 
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ინკლუზიური პროფესიული განათლება - პერსპექტივები და გამოწვევები 

ბაკურაძე ნინო, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.  

რევაზიშვილი თამარ,   

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  

 

აბსტრაქტი 

        ინკლუზიური განათლება ეს არის საგანმანათლებლო მიდგომა, რომლის 

ფარგლებშიც განათლების სისტემა უზრუნველყოფს ხარისხიან განათლებას 

ყველასათვის  - განურჩევლად ასაკისა, სქესისა, ეროვნებისა,  სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული შესაძლებლობისა.  ხარისხიანი 

პროფესიული ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ადეკვატური სასწავლო გარემოს 

შექმნა, რომელიც პასუხობს ყველა პირის ინდივიდუალურ საჭიროებას.                  

           ჩვენს ქვეყანაში პირველად ნორვეგიელი პარტნიორების მხარდაჭერით, 

საფუძველი ჩაეყარა ინკლუზიურ განათლებას საჯარო სკოლებში, ხოლონ 2013 

წლიდან კი პროფესიული განათლების სისტემაში. 

და დღეს, როცა კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად დგას და  აქტუალურია 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განათლების საკითხი ზოგადად, 

კიდევ უფრო ბევრი გამოწვევა იჩენს თავს პროფესიული განათლების 

მიმართულებით მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. გატარებული ღონისძიებების 

მიუხედავად, შშმ/სსსმ პირთა უმეტესობა საერთოდ და/ან ნაწილობრივ მაინც ვერ 

იღებს ზოგად განათლებას  და შემდეგ შესაბამისად პროფესიულ განათლებას. 

 

საკვანძო სიტყვები: ინკლუზიური განათლება; ინკლუზია; შშმ/სსმ პირები. 

 

        ინკლუზიური განათლება - ეს არის ახალი სიტყვა განათლების სფეროში.  იგი 

თავის თავზე იღებს თითოეული პიროვნებისათვის, ყველა შესაძლებლობის შექმნას 

განათლების პროცესში სრულფასოვანი ჩართვის  უზრუნველსაყოფად.  

დამოუკიდებლად იმისა, თუ როგორი სწავლის ტემპი ან სტილი აქვს 

მოსწავლე/სტუდენტს, ინკლუზიური განათლების სისტემა ცდილობს, მოერგოს მის 
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სტილს, ტემპს და უზრუნველყოს თითოეული მოსწავლის/სტუდენტისთვის 

შესაფერისი სასწავლო გარემო.  

ინკლუზიური განათლების ძირითადი ღირებულებებია - განსხვავების 

აღიარება და პატივისცემა; განსსხვავება არ არის გარიყვისა და იზოლაციის 

საფუძველი; ადამიანებს ესაჭიროებათ ურთიერთობა; ჭეშმარიტი განათლება 

შესაძლოა განხორციელდეს მხოლოდ რეალურ ურთიერთობებში; თანამშრომლობა 

უფრო ღირებულია, ვიდრე კონკურენცია; ყურადღების გამახვილება არა დეფიციტსა 

და სუსტ მხარეებზე, არამედ ძლიერ მხარეებზე.  

          არცთუ შორეულ წარსულში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების 

მქონე  მოსწავლეები/სტუდენტები ფორმალურ განათლებას იღებდნენ მხოლოდ 

ისეთ დაწესებულებებში, როგორიცაა, სპეციალიზებულ სასწავლო დაწესებულებები, 

სკოლა-ინტერნატები, მათი უმრავლესობა კი ყოველგვარი განათლების გარეშე 

რჩებოდა, იშვიათი იყო შემთხვევა, როდესაც სსსმ მოსწავლეები 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებეში სწავლობდნენ, უფრო მეტიც, ისინი 

საზოგადოებისგან იზოლირებულად ატარებდნენ მთელ ცხოვრებას. თუმცაღა დღეს 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ  ვითარება ამ მიმართულებით რადიკალურად შეიცვალა და 

დღეს მათ უკვე აქვთ საშუალება ჩაერთონ ინკლუზიური განათლების პროგრამაში 

და მიიღონ შესაბამისი განათლება. თუმცა ეს პროცესი არაერთი წინააღმდეგობის 

წინაშე აღმოჩნდა, რომელთა შორის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად საზოგადოების 

მზაობა და არაჯანსაღი დამოკიდებულება უნდა დავასახელოთ.  [1] 

2008 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 

სპეციალური  საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვთა განათლების 

სფეროში ერთიანი, შეთანხმებული სტრატეგის ჩამოყალიბების მიზნით, შეიმუშავა 

და დაამტკიცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა განათლების 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2009-2011 წლებისთვის.  

2013 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 

ჩამოყალიბდა ინკლუზიური განათლების სამმართველო, რომლის დანიშნულება 

ინკლუზიურ განათლებაზე მუშაობა იყო.  

მიმდინარე ეტაპზე, განათლების მოცემული მოდელი სახელმწიფო 

პოლიტიკის  შემადგენელი ნაწილი გახდა. საქართველოში 2006 წლიდან 
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დაწყებული, ზოგადი განათლების საფეხურზე და 2013 წლიდან, პროფესიული 

განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განათლების მოდელით სწავლება 

შესაბამისი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ვალდებულებად განიხილება. 

დღეისთვის, ინკლუზიური განათლების მოდელმა საყოველთაო აღიარება   მიიღო, 

ის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცა ჩვენი ქვეყნისათვის, სადაც შშმ 

პირები მკაცრად სეგრეგირებულები იყვნენ საზოგადოებისაგან და არ ჰქონდათ 

შესაძლებლობა მიეღოთ განათლება. სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული ქმედითი 

ნაბიჯები ინკლუზიურ განათლებაში წარმატებით აისახა პრაქტიკაში. იცვლება არა 

მარტო მიდგომები, არამედ საზოგადოების დამოკიდებულება შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ. 

პროფესიულ განათლებაში პროგრამებზე მიღების პერიოდში ადგილების  15% 

განსაზღვრულია სსს/შშმ აპლიკანტებისთვის.  [2] 

მიმდინარე ეტაპზე, სსსმ/შშმ პირებისათვის შემუშავებულია პროფესიული 

ტესტირების ალტერნატიული პროცედურა, რომელიც აპლიკანტის ინდივიდუალურ 

საჭიროებებზე მორგებულ პირობებში, მის მიერ შერჩეული პროფესიის/პროფესიების 

მოსინჯვას გულისხმობს საუკეთესო პროფესიული არჩევანის ხელშესაწყობად. [3] 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის მსურველი 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტად 

დარეგისტრირებული პირის შეფასებას და სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების სტატუსის განსაზღვრას ახდენს საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტთა ინკლუზიური განათლების 

მულტიდისციპლინური გუნდი. სსსმ  პირი უფლებამოსილია აირჩიოს სამი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  და აქვს შესაძლებლობა საბოლოო 

გადაწყვეტილება მიიღოს პროფესიული  მოსინჯვის შემდეგ.[4] 

პროფესიული მოსინჯვა გულისხმობს შერჩეული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების შესაბამისი აქტივობების პრაქტიკულ  

განხორციელებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირების პროფესიული ტესტირება ხდება მათზე 

ინდივიდუალურად მორგებულ პირობებში.  
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ინკლუზიური პროფესიული განათლების განვითარების დადებითი 

დინამიკის მაჩვენებელია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის ზრდა. სტატისტიკის მიხედვით 2013 წელს, 

პირველი მიღებისას, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა 53  

პროფესიული სტუდენტი, ხოლო ბოლო წლების მონაცემებით სტუდენტთა 

რიცხვი მნიშვნელოვნად  გაიზარდა. 2016 წლიდან პროფესიული განათლება უფრო 

ხელმისაწვდომი და ინკლუზიური გახდა შშმ და სსსმ პირებისთვის, თუმცა 

ბენეფიციარების რაოდენობა ჯერ კიდევ მცირეა. 842 შშმ და 1095 იძულებით 

გადაადგილებული პირი  ჩაირიცხა 2015 წლიდან 2019 წლამდე პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ასევე ყოველწლიურად მზარდია შშმ/სსსმ 

სტუდენტების პროგრამის დასრულების მაჩვენებელი. პროფესიული პროგრამის 

წარმატებით დასრულების დონე 2019 წლისთვის 70 %-მდე გაიზარდა. [5] 

რაც შეეხება პროფესიული სასწავლებლების ადმინისტრაციულ მოწყობას, 

შშმ/სსსმ პირები უმეტესად რეგისტრირდებიან საჯარო დაწესებულებებში და მათი 

რაოდენობა გაცილებით აღემატება კერძო კოლეჯებში დარეგისტრირებულთა 

რაოდენობას - დაახლოებით 95% ყოველწლიურად რეგისტრირდება საჯაროში. 

შესაძლოა ეს მიუთითებდეს იმაზე, რომ საჯარო დაწესებულებები უფრო მეტად 

აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით და საჭირო მასალებით შშმ/სსსმ პირებისთვის 

და უფრო მეტად მორგებულია მათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე.  აღსანიშნავია 

ასევე, რომ სწავლის პროცესში საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში შშმ/სსსმ პირებისთვის ხელმისაწვდომია დამატებითი 

სერვისებიც - ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი, სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი; ამასთანავე, საჭიროების 

შემთხვევაში, ისეთი პროფესიული/ადამიანური რესურსი, როგორიცაა: ჟესტური 

ენის თარჯიმანი, სივრცითი ორიენტაციისა და მობილობის ტრენერი, 

გადაადგილების მხარდამჭერი, სპეციალური მომვლელი და სხვა, რაც 

ინდივიდუალური საჭიროებით განისაზღვრება. გარდა ამისა, სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტები საჭიროების 

შემთხვევაში უზრუნველყოფილნი არიან ტრანსპორტირებით, ინდივიდუალური 
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სასწავლო გეგმებით. 4 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ფიზიკური 

გარემო მოწყობილია უნივერსალური დიზაინის პრინციპების მიხედვით.  

2017 წლიდან, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პროფესიული სტუდენტები სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილნი არიან 

კვარტალურ ვაუჩერზე დამატებითი დაფინასებით 1000 ლარის ოდენობით. 

აღნიშნული დაფინანსების გამოყენება სასწავლო პროცესში სტუდენტის 

ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით ხდება. [6] 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 

სტუდენტების განათლების მხარდასაჭერად შეიქმნა საგანმანათლებლო რესურსები - 

მომზადდა პროფესიული სახელმძღვანელოების აუდიო ვერსიები და პროფესიულ 

განათლებასთან დაკავშირებული გზამკვლევები. განხორციელდა დამხმარე 

ტექნიკური მოწყობილობების შეძენა კოლეჯებისათვის (პორტაბელური ვიდეო 

გამადიდებლები, ბრაილ დისპლეები). რეგულარულად ხდება ინკლუზიურ 

პროფესიულ განათლებაში ჩართული მასწავლებლებისა და სპეციალისტების 

პროფესიული გაძლიერება.  

      ინკლუზიური განათლება და მასთან დაკავშირებული საკითხები ასახულია 

საქართველოს კანონში პროფესიული განათლების შესახებ, განსაზღვრულია 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება. [7] 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს აქვთ შესაძლებლობა სომხურ, 

რუსულ ან აზერბაიჯანულ ენაზე ჩააბარონ პროფესიული ტესტირება და 

სახელმწიფო დაფინანსებით ჩაირიცხონ პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში. თავდაპირველად ისინი სწავლობენ ქართული ენის მოდულს, 

ხოლო შემდეგ სწავლას აგრძელებენ სტანდარტული პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად.  

და მაინც, ინკლუზიური განათლების მოდელი დგას  სხვადასხვა გამოწვევების 

წინაშე. პირველი და ყველაზე უფრო დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე 

გამოწვევა, რომელიც ბარიერს უქმნის ინკლუზიური განათლების განვითარებას 

საქართველოში არის აღნიშნულ თემაზე კვლევათა სიმცირე. სასარგებლო 

ცვლილებების განხორციელებისათვის   აუცილებელია მიმდინარე პროცესების 

შეფასება და ანალიზი, რაც დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, 
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რამდენადაც არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები და მონიტორინგის 

სისტემაც არ ფუნქციონირებს სათანადოდ. კვლევის ანგარიში "ინკლუზიური 

განათლების მაჩვენებლები საქართველოში" ამბობს, რომ "მართალია სხვადასხვა 

უწყებებში ხორციელდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

მოსწავლეებთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვება, მაგრამ არ ხდება ამ 

მონაცემების თვისობრივი ანალიზი, ხოლო რაოდენობრივი მაჩვენებლები ხშირ 

შემთხვევაში არაზუსტია. 

ასევე არ არსებობს კანონი სკოლების ფიზიკურ ადაპტაციასთან   

დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე, ფიზიკურ გარემოსთან დაკავშირებით რთული 

სიტუაციაა. მოსწავლეები იძულებულნი არიან იარონ არა მათ საცხოვრებელ 

ადგილთან ახლოს მდებარე სკოლაში, არამედ სკოლაში, სადაც რესურსების მხრივ 

უკეთესი მდგომარეობაა. სკოლების უმრავლესობა არ არის ადაპტირებული.  

პრობლემას ქმნის ადამიანური რესურსებიც, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 

რამდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად ტარდება ტრენინგები მასწავლებელთა 

უნარების გასაუმჯობესებლად, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად აქტივობებისა 

სახელმწიფოს მხრიდან, მაინც არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასწავლებელთა საერთო 

დონე დამაკმაყოფილებელია.[4] 

შშშმ  და სსსმ პირთა მიერ პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობას 

ზღუდავს ის ფაქტიც, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაშვების 

წინაპირობას წარმოადგენს მინიმუმ საბაზო განათლება, რაც პროფესიული 

განათლების მიღმა ტოვებს შესაბამისი განათლების არმქონე პირებს. 

მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადი განათლების მიღმა დარჩენილმა პირებმა შეძლონ 

პროფესიული განათლების დაუფლება. 

არსებული გამოცდილების თანახმად, პროფესიული სასწავლებლებისთვის 

ყველაზე დიდ გამოწვევას ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენა/მორგება 

და კვალიფიციური სპეციალისტების მხარდაჭერით უზრუნველყოფა წარმოადგენს, 

რაც განსაკუთრებულად რეგიონებში იჩენს თავს. ამას ართულებს ის ფაქტიც, რომ 

რიგ შემთხვევებში,  მშობლები წინააღმდეგნი არიან ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმის შედგენაზე, როცა მოსწავლე/სტუდენტი ნამდვილად ვერ ძლევს ეროვნული 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მასალებს. ეს  გამოწვეულია მიწოდებული 
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ინფორმაციის სიმწირით. სასურველია მშობლებთან განხორციელდეს შეხვედრები 

და მიეწოდოთ ინფორმაცია ინკლუზიური განათლების შესახებ [2]. 

ამასთანავე, ყოველთვის არ არის შესაძლებელი სპეციალური საგანმანთლებლო 

საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის პრაქტიკის ადგილის 

შესაბამისად მორგება/ადაპტირება და სამეწარმეო პრაქტიკის პროცესში საჭირო 

ადამიანური/პროფესიული მხარდაჭერით უზრუნველყოფა.  

ასევე პრობლემაა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა 

დამატებითი მხარდამჭერი სერვისების  მიწოდება. უმეტეს შემთხვევაში რეგიონებში 

დეფიციტია ადამიანური რესურსი - მაგალითად, ჟესტური ენის თარჯიმანი, 

მობილობისა და სივრცითი ორიენტაციის სპეციალისტი, ბრაილის შრიფტის მცოდნე 

სპეციალისტი და სხვა. [6] 

გარდა ამისა, პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებებისთვის კვლავ 

გამოწვევას წარმოადგენს სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე პირების 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული პროფესიული ორიენტაციის 

პროცედურით უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვან წინაპირობას 

წარმოადგენს პირის მიერ საუკეთესო პროფესიული არჩევანის გაკეთებისა და 

სამომავლო წარმატებული სასწავლო პროცესისთვის. 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების დაბალი 

სტატისტიკური მაჩვენებელი მრავალი ფაქტორითაა განპირობებული. 

დამსაქმებელი დასაქმების პროცესში ერთ-ერთ მთავარ მხარეს წარმოადგენს. 

საქართველოში შშმ და სსსმ პირთა მიმართ დამსაქმებლის დამოკიდებულებას 

ძირითადად განაპირობებს დამსაქმებლის პიროვნული ფაქტორი. ინკლუზიური 

პროფესიული განათლება უფრო მეტად ჩაითვლება წარმატებულ მოდელად თუკი 

გაიზრდება მომზადებულ/გადამზადებულ  შშმ/სსსმ პირთა დასაქმების 

სტატისტიკური მაჩვენებელი. ქვეყანაში საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა 

ინკლუზიურ განათლებასთან მიმართებაში  არ არის მაღალი. სსსმ/ შშმ პირთა 

დასაქმებას  ზოგ შემთხვევაში ხელს უშლის ორგანიზაციაში ადაპტირებული 

გარემოს არარსებობა და დამსაქმებლის მზაობის შემთხვევაშიც კი ვერ ხერხდება 
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პირის დასაქმება. დასაქმების პროცესს ასევე ხელს უშლის ადაპტირებული 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობა, განსაკუთრებით რეგიონებში. 

2020-21 წელს, COVID 19 პანდემიით გამოწვეულმა რეალობამ, კიდევ უფრო 

მეტად გაართულა განათლების ხელმისაწვდომობა სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პირებში. დისტანციურ სწავლებაში მათი ჩართვა სხვადასხვა 

პრობლემას უკავშირდებოდა და ბევრი სსსმ/შშმ სტუდენტი დარჩა დისტანციური 

სწავლების მიღმა, ამასთან, ჩვენს რეალობაში არსებობენ ოჯახები, რომელთაც არ 

აქვთ ინტერნეტის შეძენის საშუალება და არ აღმოაჩნდათ ისეთი ციფრული 

მოწყობილობები, რომლებითაც მასწავლებელი და მოსწავლე 

კომუნიკაციის დამყარებას შეძლებდნენ.  

სრულად არ არის გამოკვლეული, რამდენად აქტიურად ხდებოდა სსსმ პირის 

გათვალისწინება და მისი საჭიროებების დანახვა დისტანციური სწავლების 

პროცესში, რა ხელისშემშლელი ფაქტორები გამოიკვეთა და როგორ 

უპირისპირდებოდნენ, როგორც მშობლები, ასევე მასწავლებლები ონლაინსწავლების 

გამოწვევებს ვირტუალურ სივრცეში.  

ინკლუზიური განათლების პრაქტიკაში წარმატებით დანერგვისათვის 

აუცილებელია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ გამოწვევებზე სათანადო მუშაობა. 

აუცილებელია მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის გამართულად 

ფუნქციონირება, საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა, ფიზიკური გარემოს ადაპტაცია. ეს 

ყველაფერი კი შესაძლებელი გახდება ყველა ჩართული მხარის ერთობლივი 

მუშაობით. 

დასკვნა 

       განათლების ინკლუზიური მოდელი სახელმწიფო პოლიტიკის აუცილებელი 

შემადგენელი ნაწილი გახდა. ის საჭიროებს ახალი რეგულაციების შემუშავებასა და 

გამოყენებას, როგორც პოლიტიკის, ასევე პრაქტიკის დონეზე. 

       რაც შეეხება ინკლუზიური განათლების სამომავლო პერსპექტივას, 

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მისი განვითარება არ არის შეფერხებული და ერთ 

ადგილას გაჩერებული. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

აქვს მკაფიო პოზიცია  - უზრუნველყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი ხარისხიანი 

პროფესიული განათლება. პროფესიული განათლების შეთავაზება წარმოადგენს 
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მნიშვნელოვან ინვესტიციას სახელმწიფოს მხრიდან, რათა განსხვავებული 

შესაძლებლობის მქონე პირები კონკურენტუნარიანები გახდნენ შრომის ბაზარზე. 

           სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ხარისხიანი პროფესიული განათლების 

უზრუნველყოფისათვის უმნიშვნელოვანესია საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

შეიქმნას -  ადეკვატური სასწავლო გარემო, რომელიც უპასუხებს ყველა პირის 

ინდივიდუალურ საჭიროებას;  შემუშავდეს სსსმ პირების პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩართვის ხელშეწყობის მექანიზმები; 

განხორციელდეს საჭირო დამატებითი ადამიანური და მატერიალური რესურსის 

უზრუნველყოფა; სასურველია შშმ/სსსმ პირების ოჯახის წევრების მეტი ჩართულობა 

და მონაწილეობა პროცესში;  მნიშვნელოვანია ჩარიცხვამდე წინა პროფესიული 

უნარების განვითარება, რაც მნიშვნელოვანდ გაზრდის შშმ/სსსმ პირთა ჩართულობას 

და მიღწევადს გახდის სწავლის შედეგებს; საჭიროა მასწავლებლების კომპეტენციის 

და ინდივიდუალური სწავლების მეთოდოლოგიის გაძლიერება; აუცილებელია 

შესაძლებლობის ფარგლებში მეწარმეობის კომპონენტის განვითარება.  

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ჩართულობა დამსაქმებლის მოტივირებისა და 

ჩართულობის გაზრდის მიმართულებით ინკლუზიური პროფესიული განათლების 

ყველა ეტაპზე და შესაბამისად  შეძენილი უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციების 

ხარჯზე დასაქმების ალბათობის ზრდა/ მიღებული პროფესიული უნარ-ჩვევების 

რეალიზება. 

და ბოლოს იმისათვის, რომ ინკლუზიურ განათლებაში შესაძლებლობები იყოს 

გათანაბრებული, აუცილებელია სასწავლო პროცესი და განათლება გახდეს სრულად  

- ხელმისაწვდომი, სტუდენტზე ორიენტირებული, ადაპტირებული, აღიარებული. 

ლიტერატურა: 

1. კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, მუხლი 7.    

2. ინკლუზიური პროფესიული განათლების გზამკვლევი - მაია ბაგრატიონი-

გრუზინსკი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2016 

https://www.profgldani.ge/pdf_new/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%99%Pdf 

https://www.profgldani.ge/pdf_new/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%99%25Pdf
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3. „პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“.  

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 152/ნ, 

(27.09.2013)  

4. „პროფესიული განათლების სტუდენტების სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი“. 

ანგარიში - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტისა და 

კვლევითი კომპანია „ეისითის“თანამშრომლობით.   აპრილი, 2020  

5. „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა 

და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ 

სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის 

საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე“. საქართველოს 

მთავრობის დადგენილება N244. 19.09.2013.   

6. საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ. საქართველოს 

პარლამენტი;თბილისი,20/09/2018 
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Inclusive Vocational Education - Challenges and Prospects 

Bakuradze Nino,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University.  

Revazishvili Tamar, 

 Associate professor, Georgian Technical University 

 

Abstract 

      Inclusive education is the educational approach, in which educational system provides high 

quality education for everyone – regardless age, gender, nationality, special educational need 

and disabilities. To provide qualitative vocational inclusive education, it is important to create 

adequate environment in the educational institutions, which meets the individual needs of every 

person. 

      For the first time, with the support of Norwegian partners, the foundation was laid for 

inclusive education in public schools in Georgia and from 2013 in the vocational education 

system.  

      And today, when the issue of education of people with disabilities in general is still a 

significant problem and is relevant,there are even more challenges in the field of vocational 

education due to its specifics. Despite the measures taken, most of the persons with disabilities 

do not receive general and/or partial education in scools and then accordingly in vocational 

education. 

 

Keywords: inclusive education; Inclusion; Persons with disabilities. 
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ტოტალიტარიზმი, ხელისუფლების კონცენტრაციის ერთერთი ნეგატიური სახე 

შანიძე შოთა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

იაშვილი თინათინ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი 

 

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში გაანალიზებულია  ტოტალიტარიზმის, როგორც მოვლენის არსი, 

მიჩნეულია, რომ იგი უმთავრესად მე-20 საუკუნის პირმშოა და ბევრად არის 

განპირობებული  საზოგადოების განვითარების თანამედროვე დონით. 

გამოკვეთილია ტოტალიტარიზმის, როგორც  ძალაუფლების კონცენტრაციის  

ერთერთი ნეგატიური  სახის განმასხვავებელი ნიშნები.  

თეორიულად გაანალიზებულია ტოტალიტარიზმის  ბუნება და  მისი 

წარმოშობისთვის ხელისშემწყობი პირობები. კონკრეტულ მაგალითებზე 

დაყრდნობით ნაჩვენებია საზოგადოებაზე ძალადობის რა ფენომენთან გვაქვს საქმე 

ტოტალიტარიზმის პირობებში, როგორ უპირისპირდება ის ყველაფერ პროგრესულს 

და დემოკრატულს.  გაანალიზებულია ის  გარემო, რომელშიც  უფრო ხელსაყრელი 

პირობები იქმნება ტოტალიტარული რეჟიმების ჩამოყალიბებისა და 

ფუნქციონირებისთვის, მიჩნეულია, რომ  ქვეყანაში არსებული არაპროგნოზირებადი 

პოლიტიკური გარემო, ურთიერთ აუტანლობა და დაპირისპირება, საზოგადოების 

დაქსაქსულობა ბევრად უწყობს ხელს ტოტალიტარული რეჟიმის აღმოცენებას. 

 საქართველოში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნა, 

რომ საქართველო, როგორც სახელმწიფო, საქართველოს საზოგადოება, როგორც 

დემოკრატიის პრინციპების ერთგული,  გარკვეული საფრთხეებისა და გამოწვევების 

წინაშე დგას. საზოგადოების სრული კონსოლიდაცია და სახელმწიფო 

ინსტიტუტების განმტკიცებაა აუცილებელი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

დემოკრატიული განვითარებისაგან გადახვევა და ხელისუფლების ხელში  

ძალაუფლების იმგვარი კონცენტრაცია, რომ  ქვეყნისთვის ალტერნატივად მხოლოდ 

ტოტალიტარიზმი ან ავტორიტარიზმი დარჩეს.  
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საკვანძო სიტყვები: ტოტალიტარიზმი, დემოკრატია, საქართველო, 

ავტორიტარიზმი 

 

მეოცე საუკუნე აღინიშნა მნიშვნელოვანი პროგრესით კაცობრიობის 

ისტორიაში, იქნება ეს ტექნიკური თუ სოციალური პროგრესი. თუმცა სწორედ ამ 

საუკუნეში მოხდა 2 დამანგრეველი და გამანადგურებელი მსოფლიო ომი. ამავე 

საუკუნის  ნიშნად იქცა   „ცივი ომი“ და არა ერთი მოვლენა, რომელმაც სერიოზული 

დაღი დაასვა სულიერ და სოციალურ განვითარება, შესაბამისად მოგვცა უნიკალური 

გამოცდილება ამ მხრივ. 

თუ გავაანალიზებთ ისტორიულ გამოცდილების ლოგიკას  შემთხვევითი არ 

იყო ის, რომ სწორედ მე-20 საუკუნეში მივიღეთ ხელისუფლების კონცენტრაციის 

ნეგატიური მაგალითები, რამდენადაც შიდა არეულობა, არასტაბილური 

სოციალური თუ პოლიტიკური გარემო  ამისთვის ნაყოფიერი ნიადაგია. 

1920-იან და 1930-იან წლებში სახელმწიფოთა ჯგუფში - სსრკ, გერმანია, 

იტალია, შემდეგ ესპანეთი, აღმოსავლეთ ევროპის (და მოგვიანებით აზიის) რიგ 

ქვეყნებში - გაჩნდა პოლიტიკური რეჟიმები, რომლებსაც მსგავსი თვისებების მთელი 

სპექტრი ჰქონდათ. ამ რეჟიმებმა გამოაცხადეს წარსული ტრადიციების უარყოფა, მის 

ნანგრევებზე ახალი სამყაროს აშენება, ხალხების კეთილდღეობისა და სიუხვის 

შექმნის ლოზუნგებით. თუმცა, რეალობა სხვაგვარი იყო და მოვლენებიც სხვა 

სცენარებით ვითარდებოდა.  

21-ე საუკუნის მიჯნაზე რეჟიმები, რომლებსაც ტოტალიტარულს 

უწოდებდნენ, თანდათან გაქრა მსოფლიოს ავანსცენიდან. ტოტალიტარიზმის 

დაშლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო 1945 წ., როდესაც ფაშიზმი განადგურდა 

,  1989-1991 წლებში კი აღმოსავლეთ ევროპაში და შემდეგ სსრკ-ში ტოტალიტარული 

რეჟიმები, რომლებიც  სტალინის გარდაცვალების შემდეგ თანდათანობით ეროზიას 

განიცდიდნენ, ჩამოიშალა მთლიანად ... 

რა იყო ტოტალიტარული ფენომენი? როგორ ხორციელდებოდა ძალაუფლება? 

რა პირობების ერთობლიობა უწყობდა ხელს მათ წარმოშობასა და განვითარებას? 

რატომ გაგრძელდა ეს რეჟიმები ამდენ ხანს? არსებობს კი  ტოტალიტარული 
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სისტემის ერთიანი მოდელი? თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება ამ კითხვებზე 

ერთმნიშვნელოვან პასუხებს ვერ იძლევა. 

მეორე მსოფლიო ომმა, რასაც მოჰყვა ფაშისტური რეჟიმების დამარცხება და 

ცივი ომის დასაწყისი, ახალი ბიძგი მისცა ტოტალიტარიზმის თეორიულ გაგებას. 

1952 წელს შეერთებულ შტატებში ჩატარდა კონფერენცია ამ სოციალური 

ფენომენის შესახებ, სადაც დაასკვნეს, რომ ”დახურულ საზოგადოებას შეიძლება 

ეწოდოს ტოტალიტარული, რომელშიც ყველაფერი - ბავშვების აღზრდიდან 

დაწყებული პროდუქციის წარმოებით, კონტროლდება ერთი ცენტრიდან”. [1] თუ ამ 

თეზისს განვიხილავთ იმ ნიშნების ფონზე, რომელიც ჩვენს მიერ  გამოკვეთილი იყო 

ხელისუფლების კონცენტრაციის დასახასიათებლად, ნათლად გამოჩნდება არა 

მარტო ფორმის , არამედ შინაარსობრივი, მეტიც, არსობრივი თანხვედრა.  

რამდენიმე წლის შემდეგ გამოქვეყნდა მრავალი ფუნდამენტური ნაშრომი ამ 

თემაზე, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია: ჰ. არენდტის წიგნი 

"ტოტალიტარიზმის წარმოშობა" და კ. ფრიდრიხისა და ზ. ბჟეზინსკის ერთობლივი 

მონოგრაფია "ტოტალიტარული დიქტატურა და ავტოკრატია ”. მათ მიერ 

გამოკვეთილი იყო ტოტალიტარიზმის ხუთი მთავარი ნიშანი, ასევე უკანასკნელი 

პერიოდის ავტორები გვთავაზობენ ხუთ მახასიათებელს ტოტალიტარიზმის 

"ზოგადი მოდელის" დასადგენად: 

1. ერთიანი მასობრივი პარტია, რომელსაც ქარიზმატული ლიდერი 

ხელმძღვანელობს; 

2. ოფიციალური იდეოლოგია, რომელსაც ყველა აღიარებს; 

3. ძალაუფლების მონოპოლია მედიასაშუალებებზე (მასმედია); 

4. შეიარაღებული ბრძოლის ყველა საშუალების მონოპოლია; 

5.   პოლიციური კონტროლისა და ეკონომიკის ტოტალური მართვის სისტემა.   

ფრიდრიხისა და ბჟეზინსკის კონცეფციამ, რომელსაც ისტორიოგრაფიაში 

"ტოტალიტარულ სინდრომს" უწოდებდნენ, დიდი გავლენა მოახდინა ამ სფეროში 

შემდგომ კვლევებზე. ამავდროულად, არაერთხელ აღინიშნა მათი ფორმულის 

არასრულყოფილება, რაც აღიარეს თავად ავტორებმაც. 

თუმცა უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ შინაარსობრივად  ეს 

მახასიათებლები  საკმაოდ ახლოს არის ჩვენს მიერ  ჩამოყალიბებულ ცვლადებთან, 
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რითიც ძალაუფლების კონცენტრაციის ტენდენციის გაძლიერების მიზეზებად 

მიგვაჩნია: 

ცვლადი A - ძალაუფლების კონცენტრაციის, ამ საფუძველზე საზოგადოების 

ან მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის მობილიზაციის პოზიტიური გამოცდილება. 

 ცვლადი B - სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი.  

ცვლადი C - სამხედროების მაღალი პოლიტიკური და სოციალური როლი.  

ცვლადი D - ელიტების კონსენსუსი (შეთანხმება) ძალაუფლების 

კონცენტრაციასთან დაკავშირებით.  

ცვლადი E - ოპონენტის დათრგუნვის სიიაფე.  

ცვლადი F - ორგანიზებული ჯგუფის არსებობა, რომელსაც შეუძლია 

ძალაუფლების  კონცენტრაცია.  

ცვლადი G -  სოციალური ურთიერთქმედების არეალის სიმწირე.  

ცვლადი H -”პროტოდემოკრატიული” (დემოკრატიის ჩანასახის ფორმა)  

სოციალური ჯგუფების   სისუსტე და არაორგანიზებულობა. 

ამასთანავე, აქვე  მივუთითებთ, რომ  სახეზეა მისაღები კონცეფციის შექმნის 

სირთულე, რამაც გამოიწვია ტოტალიტარიზმის მოდელირების იდეის კრიტიკა,  

ამიტომაა, რომ ტოტალიტარიზმის ოპტიმალური მოდელის ძიება დღემდე 

გრძელდება. 

თუმცა ცხადია უმთავრესი ნიშანი, რომელსაც ყველა განხილულ თუ 

შესწავლილ სისტემაში ნათლად ვხედავთ: ძალაუფლების აბსოლუტური 

კონცენტრაცია და ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ხელისუფლების დანაწილების 

არარსებობა. 

ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით, პირველ რიგში ჰიტლერის გერმანიისა 

და სტალინური სსრკ-ს ტოტალიტარული სტრუქტურების შესახებ, რომელსაც 

შეიძლება "ტოტალიტარული მაქსიმუმი" ვუწოდოთ [2], გამოვყოფდით 

ტოტალიტარიზმის ხუთ მთავარ მახასიათებელს.  

რამდენადაც  გამოვდივართ  "ტოტალიტარული მაქსიმუმის" ანალიზისგან, 

მაშინ ყველა ეს ნიშანი გარკვეულწილად იდეალურია და სხვადასხვა 

ტოტალიტარულ რეჟიმებში არათანაბარი ხარისხით, ტენდენციებით ვლინდება. 
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პირველი ნიშანი არის ძალაუფლების აბსოლუტური კონცენტრაცია, რომელიც 

რეალიზებულია სახელმწიფოს მექანიზმებით. ანუ სახელმწიფოს ჩარევა ქვეყნის 

ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, უმაღლესი ხარისხით. ძალაუფლების 

ასეთი კონცენტრაცია მმართველობის ფორმის თვალსაზრისით, ნამდვილად 

წარმოადგენს ავტოკრატიას, რომელსაც ახასიათებს: 

1. აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შტოს უფლებების კონცენტრაცია 

ერთი პირის ხელში, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის არარსებობის 

პირობებში. 

2. "ლიდერობის" პრინციპი და მოთხოვნა ქარიზმატულ, მისტიკური ტიპის 

ლიდერზე. 

შესაბამისად, ტოტალიტარული სახელმწიფო ვერ გახდება და არ შეიძლება 

გახდეს სამართლებრივი, ანუ ისეთი, სადაც სასამართლო არ იქნება დამოკიდებული 

ხელისუფლებაზე და რეალურად იცავდნენ კანონებს. ასეთ სახელმწიფოს სისტემა არ 

იღებს. სასამართლოს ხელშეუხებლობა და კანონის უზენაესობის რეალიზება 

უცილობრივ ქმნის   ოპოზიციის გაჩენის მოთხოვნას. 

  ტოტალიტარული რეჟიმი მეოცე საუკუნის პირმშოა, ვინაიდან წინა წლებში 

ტექნიკა ისე არ იყო განვითარებული, რომ ადამიანს სწრაფად მიიღო და აეთვისებინა 

რეჟიმის იდეოლოგიური ერთიანობისა და მხარდაჭერის პროპაგანდა. მეოცე 

საუკუნემდე, როგორც წესი, პოლიტიკური საქმიანობა იყო   ინტელიგენციის, 

საზოგადოების წერა-კითხვის მცოდნე ფენის ხვედრი, რომლებმაც იცოდნენ, როგორ 

დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს პრესის, ტელეგრაფის, ფოსტის საშუალებით. 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა 

კომუნიკაციის შესაძლებლობები. 

განსაკუთრებული როლი აქ ეკუთვნის რადიოს, რომლის ფართოდ 

გავრცელებამ შესაძლებელი გახადა წერა-კითხვა არმცოდნე მოსახლეობის, ლუმპერ 

პროლეტარიატის პოლიტიკაში ჩაბმა, რამაც მნიშვნელოვნად გააფართოვა 

პოლიტიკური ბრძოლის არეალი. ვისაც კითხვა არ შეეძლო, უსმენდა. როდესაც წერა-

კითხვის ლიკვიდაციის პროგრამა განხორციელდა, მათ გაზეთებიც შეუერთდნენ. 

მაგალითად, საბჭოთა კავშირში რადიოებზე ლიდერების გაუთავებელი 

გამოსვლები გადაიცემოდა, ყოველდღე სტალინის პორტრეტი იბეჭდებოდა 
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გაზეთებში, წინასიტყვაობებში ნებისმიერი ნამუშევარი განიხილებოდა მარქსიზმ-

ლენინიზმ-სტალინიზმის თვალსაზრისით. 

პროპაგანდა საგანმანათლებლო პროცესად იქცა. ოქტომბრის კიბეზე - 

ოქტომბრელი-პიონერი - კომკავშირელი - პარტია  ზემდგომები შეფობას უწევდნენ 

ზრდიდნენ ქვემდგომ პირებს. 

სოციალური და პოლიტიკური მოძრაობის პროპაგანდისა და მხარდაჭერის 

საშუალებით რეჟიმმა გადაჭრა ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა: მოქალაქეების 

სულის სრული კონტროლი,  ტოტალიტარული ცნობიერების ჩანერგვა,   ცენტრიდან 

წამოსული იდეებისადმი უტყვი მორჩილებისადმი მზადყოფნა. 

განსაკუთრებული უნდა აღინიშნოს ეკლესიის როლი. როგორც პოლიტიკურ 

პარტიებზე უფრო ძველი ინსტიტუცია, საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი წონის მქონე 

ეკლესია იქცა იმ დაბრკოლებად, რომელიც არ აძლევდა საშუალებას ადამიანის 

სული მთლიანად დამორჩილებულიყო. ტოტალიტარული რეჟიმის მცდელობებს, 

რომ იგი აღმოეფხვრა, ან თუნდაც  ეთანამშრომლა მასთან ყველგან არ მოჰყოლია 

წარმატება.  იმ ქვეყნებში, სადაც ეკლესიამ შეინარჩუნა თავისი პოზიციები (იტალია, 

ესპანეთი, პოლონეთი), ტოტალიტარიზმის უარყოფითი შედეგები არ იყო იმდენად 

ღრმა, როგორც იქ სადაც იქნა ჩახშობილი (გერმანია, რუსეთი). 

მესამე ნიშანი არის სოციალური და პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც 

წარმოადგენს რეჟიმის მასობრივ სოციალურ ბაზას. სამწუხაროდ, ტოტალიტარიზმის 

ადრეული ცნებები პრაქტიკულად არ ითვალისწინებდა თვით ხალხის როლს 

ტოტალიტარული რეჟიმის შექმნისა და ფუნქციონირების პროცესში. 

  ძირითადი ღირებულების კრიტერიუმიდან გამომდინარე, 

ტოტალიტარიზმის სამი ფორმა შეიძლება გამოვყოთ: 

მემარჯვენე ფორმა შეესაბამება ეროვნულ კრიტერიუმებს (ჰიტლერის, 

მუსოლინის და ა.შ. ფაშისტური რეჟიმები). 

მემარცხენე ფორმა არის კლასობრივი (სოციალური) კრიტერიუმი 

(სტალინიზმი). 

რელიგიური ფორმა საზოგადოების ორგანიზაციის რელიგიური კრიტერიუმია 

(ისლამური ფუნდამენტალიზმი ირანში ხომეინის პერიოდში). 
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თუმცა შესაძლებელია მეოთხე ფორმის არსებობაც ვივარაუდოთ -  

ფსევდოლიბერალური (საქართველოში, ჩილეში) 

ამავე დროს, ალბათ, ფორმებს შორის ეს განსხვავება ჯერ კიდევ არ არის 

ფუნდამენტური; მათი ღრმა არსით, ყველა ტოტალიტარული რეჟიმი ძალიან 

ახლოსაა ერთმანეთთან. 

მეოთხე ნიშანი არის სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული ტერორი, რომელიც 

დაფუძნებულია მუდმივ და ტოტალურ ძალადობაზე. ტოტალიტარული რეჟიმის 

საფუძველი შეიძლება იყოს მხოლოდ მოქალაქეთა ზოგადი ერთგულება, რომლის 

მიხედვითაც ტერორი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რაც ტოტალიტარული 

პროპაგანდის ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს. 

არა გონებისადმი, არამედ გრძნობებისადმი მიმართული ტოტალიტარული 

პროპაგანდა,   არსებითად წარმოადგენს  ძალადობას სულიერებაზე, რომელსაც  

საფუძველს უმაგრებს ფიზიკური ძალადობა.   ორმაგი ჩაგვრა ანადგურებს  

პიროვნებას, უხშობს მის აზროვნების უნარს, უტოვებს მას თითქმის უნებლიე  

შიშისა და ენთუზიაზმის    რეფლექსებს. სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი ზეწოლა 

ანადგურებს  არა მხოლოდ ოპოზიციას,  არამედ განსხვავებული აზრის ნებისმიერ 

მცდელობას. 

ზემოაღნიშნულ ქვეყნებში გამეფებულმა ტერორმა უდიდესი ზიანი მიაყენა 

ერებს, პრაქტიკულად გაანადგურა მათი გენოფონდი: ინტელიგენციის 

წარმომადგენლები, მეცნიერი ხალხი განადგურდა, როგორც ბურჟუაზიის 

წარმომადგენლები, როგორც "სოციალურად უცხო" სხეულები. 

  მეხუთე ნიშანი არის ეკონომიკური ავტარქია, (პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

თვითიზოლაცია) ეკონომიკის მკაცრი რეგულირებით და იძულების 

არაეკონომიკური ფორმების მნიშვნელოვანი წილით. 

სოციალური განვითარების ტოტალიტარული ტენდენციების გაჩენა 

განპირობებული იყო მთელი რიგი ქვეყნების პატრიალქალური, ფეოდალური 

სახელმწიფოდან გასვლით და განვითარებული ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოთა 

ახალ სისტემაში მათი ჩართვით. ამავდროულად, განვითარებად სახელმწიფოებს და 

განვითარებულ სახელმწიფოებს შორის წარმოიშვა კონფლიქტი, რამდენადაც ისინი 
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იკავებდნენ ნახევარკოლონიალურ პოზიციებს. აქედან, ვხედავთ ეკონომიკური 

ავტარქიის სურვილს, როგორც დამოუკიდებლობის გარანტიას. 

შიდა განვითარების თვალსაზრისით, ტოტალიტარული რეჟიმი ასევე 

მოითხოვდა მკაცრად რეგლამენტირებულ ეკონომიკურ სტრუქტურას, რომელიც   

სახელმწიფოზე იყო მორგებული. უფრო მეტიც, სახელმწიოს ხელმძღვანელობის 

საჭესთან მდგარ ჯგუფს ისეთი ეკონომიკური სტრუქტურა სჭირდებოდა, რომელიც 

არა მხოლოდ სახელმწიფოზე იყო მორგებული, არამედ დიდწილად დამოკიდებული 

იყო ლიდერების ნებაზე. 

ამრიგად, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ტოტალიტარული პოლიტიკური 

სისტემები დამახასიათებელია ძირითადად იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც აქვთ 

ადრეული და ადრეული ინდუსტრიული ეკონომიკური სტრუქტურები, რომლებიც 

შესაძლებელს ხდის იდეოლოგიური სივრცის მონოპოლიზაციის ორგანიზებას 

ძალისმიერი მეთოდებით, მაგრამ აბსოლუტურად არ არის დაცული თანამედროვე 

ეკონომიკური და განსაკუთრებით ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო პროცესები. 

ამრიგად, ტოტალიტარიზმი მხოლოდ მე -20 საუკუნის ფენომენია, ამ ტიპის 

პოლიტიკური სისტემები შეიძლება გამოჩნდეს მხოლოდ ვიწრო სივრცეში, რომელიც 

ისტორიამ მიანიჭა ზოგიერთ ქვეყანას. 

ტოტალიტარიზმის, როგორც ძალაუფლების კონცენტრაციის ერთერთი 

უკიდურესი ფორმის საშიშროება  არ გამქრალა. ის შესაძლებელია  ჩამოყალიბდეს 

ნებისმიერ სახელმწიფოში იმ შემთხვევაში თუ  ამისთვის სათანადო წინაპირობები 

იქნება შესრულებული. აღნიშნულ წინაპირობებს შორის უმნიშვნელობანესი 

წინაპირობაა  ქვეყანაში არასტაბულური ვითარება, პოლიტიკურ პარტიებსა და 

მოძრაობებს შორის  კონსენსუსის შეუძლებლობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 

ეკონომიკური სიდუხჭირე, ქვეყნის განვითარების სერიოზული შეფერხებები. 

საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის, ისტორიული და 

განსაკუთრებით უახლესი წარსულის (2003-2012 წლები) მწარე გამოცდილების 

გათვალისწინებით საქართველოს საზოგადოება და ზოგადად სახელმწიფო 

გარკვეული საფრთხეების წინაშე დგას.  

ქვეყანაში შეიჩნევა არა სტაბილურობა და  ხელისუფლების სისუსტე.  2020 

წელს ჩატარებულმა საპარლამენტო არჩევნებმა, ნაცვლად  ხელისუფლების 
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გაძლიერებისა და  პირველად საქართველოს ისტორიაში მრავალპარტიული 

პარლამენტის  ფუნქციონირებისა, ასევე, არჩევნების  შემდეგ განვითარებულმა 

მოვლენებმა  ხელი შეუწყვეს ქვეყანაში არეულობებისა და დესტაბილიზაციის  

მცდელობებს, პარლამენტის  მუშაობის  ხელის შეშლას, რაც მიმდინარე პანდემიის 

პირობებში უმძიმეს ვითარებას ქმნის და ქვეყნის განვითარებას აფერხებს.  

ჩვენს მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ და მისი შედეგების შედარებამ ადრე 

ჩატარებული ანალოგიური გამოკითხვების შედეგებთან შექმნა ნათელი სურათი 

იმისა, რომ ჯერ კიდევ ამოწურული არ არის  საზოგადოების ნდობის რესურსი 

მოქმედი ხელისუფლებისადმი, შესაბამისად მისი მხრიდან  რეალისტური, 

გადამწყვეტი და გაბედული ნაბიჯების გადადგმაა აუცილებელია მდგომარეობის 

სტაბილიზაციისა და გაუმჯობესებისთვის.  

ხელისუფლებამ საჭირო დოზით და საზოგადოებასთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით უნდა განახორციელოს ძალაუფლების კანონიერ ფარგლებში 

კონცენტრაცია, გაზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებები და წინ 

აღუდგეს  ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსიდან გადაყვანის ყოველგვარ 

მცდელობას.  

აუცილებელია  მედიის თავისუფლებისთვის  მნიშვნელოვანი ღონისძიებების 

გატარება,  ჟურნალისტებისთვის  ნორმალური  სამუშაო  პირობების შექმნა, მათი 

დაცვა ყოველგვარი ძალადობისა და შეზღუდვისგან, იმავდროულად 

ჟურნალისტებზე    მომხდარი ძალადობასა და მათი პროფესიული საქმიანობის 

ხელისშეშლაში დადანაშაულებულ პირთა საქმეები სასწრაფო და ობიექტური 

გამოძიება და დამნაშავეთა  კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯა. ამის პარალელურად 

უნდა შეიქმნას ყველა პირობა იმისთვის, რომ მთელი სისრულით ამოქმედდეს 

ჟურნალისტთა ქარტია, რათა საზოგადოება დაცული იქნეს სიყალბის ტირაჟირებისა 

და მორალისა და ზნეობის ნორმებისგან დაცლილი ინფორმაციის გავრცელებისგან, 

ადამიანის სიცოცხლის უფლებას გაუტოლდეს მის მიმართ ცილისწამებისგან დაცვის 

უფლება. 
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Abstract 

The following work analyzes the essence of totalitarianism. It is conventionally considered that 

the concept of totalitarianism evolved in the 20th century and is much conditioned by the 

evolvement of the modern society. This work displays distinctive features of totalitarianism, to 

put emphasis on the negative forms of the power concentration.  

The document offers a theoretical analysis of the nature of totalitarianism and sheds light on the 

factors that cultivated the establishment of the concept of totalitarianism. Through practical 

examples, this work displays a phenomenon of violence against the society under totalitarianism 

and illustrates how this concept collides with progressiveness and democracy. The work also 

analyzes the favorable conditions that creates the totalitarian environment.   

  The research conducted across Georgia infers that the Georgian society is committed to the 

principles of democracy. That said, these principles are potentially threatened by certain 

challenges. Subsequently, a social integrity along with the consolidation of the state institutions 

are essential factors in pursuing a path of democracy for Georgians. This also prevents excessive 

power concentration in the hands of the government’s executive branch in a way that 

totalitarianism would remain a sole alternative for the nation.  

 

Keywords: totalitarianism, democracy, Georgia, authoritarianism 
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აბსტრაქტი 
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ერთ-ერთი მთავარი  ამოცანა სხვადახვა ქვეყანაში მოსწავლეთა/სტუდენტთა  

მობილობის ხელშეწყობაა .(European Centre for the Development of Vocational Training 

[CEDEFOP], 2009). ევროკავშირი მუდმივად ცდილობს დასაქმებისა და განათლების 

საერთაშორისო სტანდარტული კვალიფიკაციების შესაბამისად ერთიანი და 

შესაფერისი სისტემის ჩამოყალიბებას. ევროპაში აქტიურად მიმდინარეობს 

კოპენჰაგენისა და ბოლონიის პროცესების გზით ისეთი სივრცის ჩამოყალიბება, 

სადაც შესაბამისად იქნება უზრუნველყოფილი პროფესიული და უმაღლესი 

განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და სტანდარტების ჩარჩოში მოქცევა. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ საქართველო ბოლონიის პროცესის მონაწილე ქვეყანაა. რაც შეეხება 

კოპენჰაგენის პროცესს, აღნიშნულში მხოლოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები 

მონაწილეობენ, თუმცა საინტერესო იქნება ევროპული გამოცდილების გაზიარება.   
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საკვანძო სიტყვები: პროფესიონალი მუშახელია; ცოდნაზე დაფუძნებული 

ეკონომიკა; ევროპული პროფესიული განათლება. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ევროპის თითქმის ყველა სახელმწიფოში 

მიმდინარეობს პროფესიული განათლების სფეროს რეფორმირება და ამ გზით 

თანამედროვე გამოწვევებზე საპასუხო სისტემის შექმნა. რეფორმირების პროცესს 

2000 წელს ლისაბონის სტრატეგიამ დაუდო საფუძველი. აღნიშნული  სტრატეგიის 

მიხედვით უნდა ჩამოყალიბებულიყო ევროპაში ყველაზე კონკურენტუნარიანი და 

ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა უფრო მეტი სამუშაო ადგილებით. აღნიშნული 

მიზნების მისაღწევად 2002 წელს ევროკომისიისა და ევროკავშირის განათლების 

მინისტრებმა მიიღეს კოპენჰაგენის დეკლარაცია „პროფესიული განათლებისა და 

ტრენინგის სფეროში ევროპული თანამშრომლობის გაძლიერების შესახებ“ რაც 

საფუძვლად დაედო კოპენჰაგენის პროცესს და მიზნად დაისახა ევროპული 

პროფესიული განათლებისა და კოოპერაციის გაძლიერებას. აღნიშნული 

დეკლარაციით ევროკავშირმა დაადასტურა თავისი მისწრაფება 2010 წლისთვის 

გამხდარიყო ლიდერი პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. 

პროცესის განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენდა „სწავლა მთელი 

ცხოვრების განმავლობაში“ და სხვა. შემდეგ პუნქტებში  შევეცდებით დეტალურად 

შევეხოთ რამდენიმე ევროპული ქვეყნის მაგალითს და გავავლოთ პარალელი 

საქართველოს რეალობასთან. 

ევროპული ქვეყნების პროფესიული განათლებისა და გადამზადების სისტემის 

მაგალითები (გერმანია) 

გერმანიაში პროფესიული განათლების სისტემა ყოველთვის მაღალი ხარისხით 

გამოირჩეოდა. ქვეყნის მიდგომა მუდმივად  ემყარებოდა კვალიფიციური კადრების 

მომზადებას, რაც სამუშაო ადგილებზე მათ მოკლე დროში დასაქმებას 

უზრუნველყოფდა. გერმანიის პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სისტემა, 

რომელსაც ასევე ორმაგი სწავლების სისტემასაც უწოდებენ მსოფლიოში და 

აღიარებულია რეალურ სამუშაო გარემოში სწავლების დახვეწილი და მსმენელზე 

მორგებული მიდგომებით.   უკანასკნელი ეკონომიკური კრიზისის პერიოდში, 

გერმანიის პროფესიული განათლებისა და ტრენინგების  სისტემამ დიდი ყურადღება 

დაიმსახურა, რადგან ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე საოცრად დაბალი იყო, 
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ვიდრე ევროპის სხვა ქვეყნებში. ახალგაზრდების დასაქმების ასეთი მაღალი 

მაჩვენებელი განპირობებულია გერმანიაში არსებულ პროფესიული განათლების 

დუალური მეთოდითა და შეგირდის ინსტიტუტით, რომელიც სკოლის 

დამამთავრებელი კლასის მოსწვლეებისთვის ხელობაზე დაუფლების უნიკალური 

შესაძლებლობაა. ამასთან, გერმანიის პროფესიული სწავლების სისტემა მოიცავს ბევრ 

სასაწავლო შესაძლებლობას, სწავლების ახლებურ და მსმენელზე მორგებულ გზას, 

რაც სრულად შეესაბამება შრომის სპეციფიკასა და მოთხოვნებს. გარდა ამისა, 

სკოლაში დაფუძნებული პროფესიული სწავლების პროგრამები ერთ-ერთ 

უნიშვნელოვანეს ტრენინგ სექტორს წარმოადგენს გერმანიაში. გერმანიაში 

პროფესიული განათლების მიწოდების დუალური პროგრამა მტკიცედ არის 

დამკვიდრებული საგანამანათლებლო სისტემაში, რაც მცირე და საშუალო ზომის 

კომპანიებთან თანამშრომლობის გზით ახალი სამუშაო ძალის ეფექტურ მომზადებას 

უწყობს ხელს. უნდა აღინიშნოს რომ სახელმწიფოსა და კერძო მცირე საწარმოებს 

შორის თანამშრომლობის ფორმა განმტკიცებულია გერმანული კანონმდებლობით, 

რაც ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. დუალური 

განათლების პროცესში, როგორც წესი მსმენელები კვირის ერთ ნახევარს ატარებენ 

პროფესიულ საგანამანათლებლო დაწესებულებაში, ხოლო მეორე ნახევარს 

საწარმოებში ნაწილდებიან. სტანდარტის მიხედვით, დუალური სწავლების პროცესი 

გერმანიაში ორ ან სამ ნახევარ წელიწადს გასტანს (გერმანიის განათლებისა და 

კვლევის ფედერალური სამინისტრო 2021). როგორც ზემოთ აღინიშნა, გერმანიაში 

დუალური მიდგომის წყალობით ახალგაზრდობის უმუშევრობის დონე საკმაოდ 

დაბალია და პროფესიული განათლების პროგრამები ახალგაზრდებში დიდი 

პოპულარობით სარგებლობს. ქვეყნის ზომის სიდიდის და მოწყობის მიუხედავად 

ტრენინგებისა და ტესტირების პროცესი სრულად სტანდარტიზებულია ყველა 

ინდუსტრიაში, რაც უზრუნველყოფს ერთნაირი ხარისხისა და კონტენტის 

საგანამანათლებლო პროცესს. თანამედროვე მსოფლიოში უკვე ყველა რწმუნდება, 

რომ სამუშაოზე დაფუძნებული პროფესიული განათლება მაღალი 

კონკურენტუნარიანობის მქონე პროფესიონალების მომზადებას უზრუნველყოფს. 

მუდმივად იზრდება სხვა ქვეყნების ინტერესი და თანამშრომლობის სურვილი 

გერმანიასთან, რაც გერმანიის მხრიდან მაქსიმალურად მხარდაჭერილი და 
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მოწონებულია. ამას მოწმობს ევროკომისიის მიერ წამოყენებული ინიციატივაც, 

რომელიც ევროპაში შეგირდების ევროპული ალიანსის შექმნას გულისხმობს 

(გერმანიის განათლებისა და კვლევის ფედერალური სამინისტრო 2021). ასევე უნდა 

აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ გერმანიას რამდენიმე ქვეყანასთან (ავსტრია, შვეიცარია, 

ლუქსემბურგი და დანია) აქვს დუალური სწავლების თანამშრომლობით 

განხორციელების პოლიტიკა, რომელიც აღნიშნულ ქვეყნებთან ერთობლივი 

პროგრამების განხორციელებას გულისხმობს.  

პროფესიული განათლება საფრანგეთში 

საფრენგეთში, ისევე როგორც ევროპის უმეტეს ქვეყანაში პროფესიული 

განათლება დიდი მოწონებით სარგებლობს. სასწავლო პროგრამები და 

მიმართულებები ახალგაზრდებისა და სამუშაოს მაძიებლების საჭიროებების 

გათვალისწინებითაა შემუშავებული, რაც ახალგაზრდებში დიდ კოლეჯში სწავლის 

სურვილს უფრო ამძაფრებს. საფრანგეთში დაწყებითი  განათლება სავალდებულოა 

და მოიცავს 5 კლასს. ქვეყნის განათლების სისტემის მიხედვით საშუალო განათლება 

მოიცავს 2 ეტაპს. კოლეჯს, რომელიც გრძელდება 4 წელი და ლიცეუმს, რომელიც 3 

წლიანია. კოლეჯის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები სწავლას აგრძელებენ (high 

school) Lycée-ში, სადაც წარმოდგენილია შემდეგი მიმართულებებიც:  

 ზოგადი და ტექნოლოგიური; 

 პროფესიული. 

უნდა აღინიშნოს რომ თითოეული მათგანი მოიცავს სპეციალიზებულ 

სასწავლო პროგრამებსა და მიდგომებს. ზოგადი და ტექნოლოგიური საშუალო 

განათლება 3 წლიანია და მოიცავს X, XI da XII კლასებს. ტექნიკური საშუალო 

განათლების პროგრამა X კლასში ერთნაირია, ხოლო XI და XII  კლასებში 

განსხვავებული. საფრანგეთში განათლება სრულად დაფინანსებულია და აქ 

დაფინანსების რამდენიმე მექანიზმი არსებობს.  ცენტრალური მთავრობა, 

ადგილობრივი ხელისუფლება, ოჯახები და კომპანიები. საფრანგეთში 2012 წელს 

განათლების მიმართულებით დახარჯულმა თანხამ ქვეყნის მთლიანი ეროვნული 

შემოსავლის 6.9% პროცენტი შეადგინა. სახელმწიფო ასევე აფინანსებს კერძო 

სკოლებსა და სასწავლვლებლებს მათი სასაწავლო პროგრამების გათვალისწინებით, 
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რომელთაც სახელმწიფოს მიერ აქვთ აღიარებული სწავლების სტატუსი. (თამარ 

კაკუტია 2017) 

პროფესიული განათლება ესტონეთში 

ესტონეთში, ისევე როგორც მთელ ევროპაში, პროფესიული განათლების 

სისტემა მუდმივად განვითარებისა და ცვლილებების პროცესშია. 90-იანი წლების 

ბოლოსთვის ესტონეთში დაიწყო მასშტაბური და სისტემური მუშაობა,   რაც 

პროფესიული განათლებისა და ტრენინგების სისტემის სრულ რეფორმირებას 

ისახავდა მიზნად. ესტონეთის მთავრობამ 1998 წელს მიიღო კონცეფცია, რომელმაც 

მკაფიოდ ჩამოაყალიბა პროფესიული განათლებისა და ტრენინგების ძირითადი 

საკითხები. ამის შემდგომ, 2001 წელს მთავრობამ მიიღო პროფესიული განათლებისა 

და ტრენინგების რეფორმირების სამოქმედო გეგმა, რომელიც 2001-2004 წლებში 

განხორციელდა. რეფორმის განხორციელებაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები 

სოციალური პარტნიორები და პროფესიული დარგის სპეციალისტები. ესტონეთში 

პროფესიული განათლების მიღება შესაძლებელია როგორც სავალდებულო, ისე 

საშუალო განათლების მიღების შემდეგ. სწავლების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია 

კონკრეტული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგარამის საჭიროებებზე. 

აღსანიშნავია, რომ პროფესიული სწავლების ცენტრები ესტონეთში განათლების 

მიღების ყველა მსურველს სწავლებას საღამოს საათებაში ან/და დისტანციურ 

რეჟიმში სთავაზობს. ესტონეთში 2002 წლიდან, მას შემდეგ რაც განახლდა 

სტანდარტები, ჩამოყალიბდა Applied Higher Education (გამოყენებითი უმაღლესი 

განათლება) რაც წარმოადგენს არასაუნივერსიტეტო უმაღლეს პროფესიულ 

განათლებას ესტონეთში. აღნიშნული პროგრამები შემუშავებულია პროფესიული 

განათლების სწავლების საფუძველზე. პროფესიული უმაღლესი განათლების მიღება 

შესაძლებელია პროფესიული უმაღლესი განათლების ინსტიტუტებში, ამასთან 

უნივერსიტეტებსაც შეუძლიათ პროფესიული პროგრამების დაგეგმვა და 

განხორციელება. რაც შეეხება სწავლების საფასურსა და ზოგადად პროფესიული 

განათლების დაფინანსების საკითხს ესტონეთში, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების დაფინანსება ესტონეთში დამოკიდებულია მათი საკუთრების 

ფორმაზე: 
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 მუნიციპალური სასწავლებელი - ფინანსდება როგორც ცენტრალური, ისე 

ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან; 

 კერძო სასწავლებელი - ფინანსდება თავად სასწავლო დაწესებულების 

შემოსავლებიდან; 

 სახელმწიფო სასწავლებლები - ფინანსდება ცენტრალური ხელისუფლების 

მხრიდან.  

მიუხედავად იმისა, რომ კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებს თავად 

უწევთ ხარჯების გაღება, სახელმწიფოს გათვალისწინებული აქვს კონკრეტული 

ქვოტები სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, რითაც შესაძლებელია კერძო სასწავლებელში 

სწავლების მსურველმა მოქალაქემ დაფინანსება მიიღოს. ესტონეთში 

სასწავლებლების უმეტესობას წარმოადგენს სახელმწიფოს მმართველობაში შემავალი 

დაწესებულებები, რაც თითქმის სასწავლებლების რაოდენობის დაახლოებით 80 %-

ია, კერძო სასწავლებლების რიცხვი 14%-ს შეადგენს ხოლო მუნიციპალური 

მმართველობის ბალანსზე სასწავლებლების 6%-ს. 

ლიტერატურა: 

1.  (გერმანიის განათლებისა და კვლევის ფედერალური სამინისტრო 2021). 

https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html (ბოლოს 

გადამოწმდა 11.06.2021) 

2. https://www.cedefop.europa.eu/files/4189_en.pdf Spotlight on VET 2020 compilation 

Vocational education and training systems in Europe; (ბოლოს გადამოწმდა 24.06.2021) 

3. https://www.cedefop.europa.eu/files/4105_en.pdf Vocational education and training in 

Poland; (ბოლოს გადამოწმდა 24.06.2021) 

4. https://www.cedefop.europa.eu/files/5190_en.pdf Vocational education and training in 

France; (ბოლოს გადამოწმდა 24.06.2021) 
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Examples of vocational education and vocational training systems in European 

countries 
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Doctoral Candidate, Georgian Technical University                     

 

Abstract 

One of the most important chapters in the history of the EU is the vocational education 

system, which so far has not been thoroughly studied on the example of individual countries. 

However, it is clear that one of the main reasons for the economic development of European 

countries is the qualified and professional workforce. The organized form of work on vocational 

education in the EU, carried out by the European Center for the Development of Vocational 

Education (Cedefop), has made it possible to share common European experiences and practices 

and thus continuously develop the system. Through their activities, the European Qualifications 

Framework document has been created, where qualifications are given at the level of general, 

professional and higher education. Its main purpose is to connect the educational space of 

different countries with each other through qualifications. One of the main objectives of the 

document is to promote pupil / student mobility in different countries (European Center for the 

Development of Vocational Training [CEDEFOP], 2009). The EU is constantly striving to 

establish a unified and appropriate system in line with international standard qualifications for 

employment and education. Europe is actively developing a space through the Copenhagen and 

Bologna processes, which will accordingly ensure the improvement of the quality of vocational 

and higher education and bring it into line with standards. It should also be noted that Georgia is 

a country participating in the Bologna Process. As for the Copenhagen process, only EU member 

states are involved, although it will be interesting to share European experience. 

 

Keywords: professional workforce; Knowledge-based economy; European Vocational 

Education. 
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Sagaradze Elene,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Iashvili Tinatin,  

Professor, Georgian Technical University 

 

Abstract 

Managers, researchers, students, members of the Georgian society are aspired to stand by 

the side of developed countries and multinational organizations. Knowledge of cross-cultural 

management worldwide has been developing. With an appropriate educational reform, many 

universities succeed to provide methodologies to improve leadership, decision-making, and 

analytical skills. Those skills are beneficial in advancing across international organizations. 

Productive citizens, who are capable to become competitive innovators and powerful critical 

thinkers face obstacles that developing countries have. One of the biggest hinders is migration, 

which causes developing countries to lose brilliant-minded people. With increasing the level of 

social knowledge and quality of life, developing countries can become serious partners and 

competitors in the globalized world.  

The development of cross-cultural management is an invisible tool to build a powerful 

managerial system, HR planning, and control systems. It is a tool to create a respectable 

relationship among international employees.   

 

Keywords:  Cross-cultural, management, Culture, Georgia, Knowledge, Difference.  

 

Culture is handed from one generation to another. People from different culture differ by 

their language, signs, symbols, thinking and manners. Cultural diversity sometimes leads to 

misunderstanding.  Cultural diversity reflects to the working environment. Generational 

differences are one of the most important to mention especially in the 21 centuries. Statistics 

show that younger employees are more flexible to meet and align with new co-workers. The age 

structure differentiates knowledge of developed techniques, adaptation with new stile of work 

such as flexible work, time and location. Generational differences bear values that tend to be 

very based on their generation.  The second significant role which impact on workplace is 

Ethnic. This explains person’s national background and norms that they value. Unfortunately, 

cultural differences can cause barrier to communication. Differences such as body language, 

personality differences, and behavior leads to miscommunication. For instance, in some cultures 

to shake hands is rude while in some cultures eye contact is rude and disrespectful.  
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Taking into consideration different environment, diverse, mentality and multicultural 

team it is of a vital importance to know how to act in a certain situation and know specifics of 

management. It is necessary to maintain the unanimity of the team by avoiding discrimination, 

prejudice, generalization and stereotypes in the organizations, during hiring and customer 

communication processes. For the proper guides of people from different cultures, it is 

recommended to identify and distinguish management systems, which are non-identical in 

different countries, depended on the company’s size, requirements, tasks, and competency 

requirements. Equally important is state of the economic situation, it has a direct impact on 

enterprises. Economic and social conditions mirror businesses functionalization, and employee 

behavior. According to Hofstede there are six cultural dimensions, Power Distance, 

Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance, Long-term Orientation, and Indulgence. To 

compare Georgia, as a developing country, with developed country Finland. We can evaluate 

that; Level of individualism is low as well as long-term orientation. It seems that Georgia still 

goes through the adaptation with changes. The uncertainty avoidance is too high which leads to 

conclusion, that they are afraid of risks and changes.  

Awareness of Cross-cultural Management in the Epoch of Globalization  

Managers across the world are working on integration of employees to multicultural 

teams. They are empathetic, they give employees opportunity to choose flexible schedule. They 

are hosting team building activities. In order to understand employees’ culture, managers are 

celebrating different cultural festivals. The first steps of expatriates are difficult for them in 

different countries, especially if this country has different language. Expatriates in Georgia can 

face language barriers. Fortunately, the challenge of being lonely never expects an expatriate in 

Georgia, since they are so friendly and love to host and receive foreign guests. Healthcare- this 

is the issue every developing country toils hard to improve. To provide sufficient healthcare 

system means a foreigner employee will fill calm and safe in the country.  

Integration in multicultural teams can cause some misunderstandings. The willingness to 

talk and express yourself is the core part to build a team, while sometimes people do not want to 

talk and cooperate. The reason is that they are shy or to talk freely is not in their cultural 

intelligence. Meanwhile to communicate with each other all of the team members need to find a 

common language to support the development of the organization. Some managers try to use 

feedbacks to explain their employees’ attitude toward others, to find out problems and to 

eliminate them.  
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Possible solutions for cross-cultural alignment: improvement and increase of knowledge 

and education, Decrease of language barriers by several programs. Increase of cultural 

intelligence drive and action, implementation of cultural programs. 

The present cross-cultural situation among developing countries. In the past decades, 

more and more international organizations have been widely adopted in developing countries, 

like China, Latvia, Georgia, Azerbaijan, etc. Many of the businesses from those countries have 

established businesses in other countries. In fact, they are integrating their traditions, values, and 

national culture into the multinational organizations 

Conclusion 

Many organizations across the globe are interacting with a diverse population. Humans 

have to face a new, globalized style of cross-cultural management, they overcome economic, 

political, legal challenges and create effective international relationships. The paper presents 

challenges and opportunities for developing-countries to develop. How to explore, expand, and 

evaluate their possibilities among the globalized world. It discusses issues related to gender, age, 

ethics, values, and beliefs on an individual as well as group levels. The growing need for cross-

cultural management requires new insights into cultural integration, training, and surveys. They 

result in proper evaluation of weaknesses and strengths of the developing countries and give an 

opportunity to come up with valuable ideas to enter the multinational field of businesses. 
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საღარაძე ელენე, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

იაშვილი თინათინ, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი 

 

 

აბსტრაქტი 

       ქართული საზოგადოების წევრები, მენეჯერები, მკვლევარები და 

სტუდენტები მიისწრაფვიან განვითარებული ერებისა და მულტინაციონალური 

ორგანიზაციების გვერდით დგომისაკენ. კულტრათაშორისი მენეჯმენტის შესახებ 

ცოდნა მთელს მსოფლიოში ვითარდება. შესაბამისი საგანმანათლებლო რეფორმების 

დამსახურებით მრავალი უნივერსიტეტი ახერხებს რომ დანერგოს მეთოდები 

ლიდერობის, გადაწყვეტილების მიღების და ანალიტიკური აზროვნების 

მიმართულებით. აღნიშნული უნარები მომგებიანია საერთაშორისო 

ურთიერთობების ასპარეზზე. პროდუქტიული მოქალაქეები, რომლებსაც შეუძლიათ 

გახდნენ კონკურენტუნარიანი ნოვატორები და ძლიერი კრიტიკული მოაზროვნეები 

აწყდებიან დაბრკოლებებს, რაც განვითარებადი ქვეყნების წინაშე დგას. ერთ-ერთი 

ყველაზე დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი არის მიგრაცია, რომელიც განვითარებად 

ქვეყნებს აკარგვინებს ბრწყინვალე მოაზროვნე ადამიანებს. სოციალური დონისა და 

ცხოვრების ხარისხის გაზრდით, განვითარებადი ქვეყნები შესაძლოა გახდნენ 

სერიოზული პარტნიორები და კონკურენტები გლობალიზებულ სამყაროში.  

      კულტურათაშორისი მენეჯმენტის განვითარება არის უხილავი 

ინსტრუმენტი, ძლიერი მენეჯერული სისტემის დანერგვის პროცესში. ის 

პრიორიტეტულია ადამიანური რესურსების დაგეგმვისა და კონტროლის სისტემების 

შესაქმნელად. კულტურათაშორისი მენეჯმენტი არის ინსტრუმენტი საერთაშორისო 

თანამშრომლებს შორის ღირსეული ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად.  

 

საკვანძო სიტყვები: კულტურათაშორისი მენეჯმენტი, კულტურა, საქართვეო, 

განათლება, განსხვავებულობა.  
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სოციალური მუშაობა სკოლაში 

                                                             დურგლიშვილი ლალი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მაგისტრანტი 

რევაზიშვილი თამარ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

 

აბსტრაქტი 

        სტატიაში განხილულია სოციალური მუშაობის   როლი სახელმწიფოს 

სოციალუ-ეკონომიკურ განვითარებაში; განსაზღვრულია ისეთი საჭირო პროფესიის 

მნიშვნელობა, როგორიცაა სოციალური მუშაობა რომელიც 1999 წლიდან არსებობს 

ჩვენ ქვეყანაში, ახლა მკვიდრდება და თანდათან ფეხს იკიდებს ჩვენ საზოგადოებაში; 

ყურადღება გამახვილებულია სოციალური მუშაკის განსაკუთრებულ როლზე 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, მით უმეტეს, სკოლებში ბავშვთა ძალადობის, 

ბულინგის, სკოლის მიტოვების, ადრეული ქორწინების და ბავშვთა უკიდურესი 

სიღარიბის ფაქტების არსებობის პირობებში; ხაზგასმულია სახელმწიფო 

ხელისუფლების  ჩართულობისა და ეფექტური სოციალური პოლიტიკის 

შემუშავების მნიშვნელობა სოციალური მუშაობის სფეროში არსებული ხარვეზების 

აღმოფხვრაში, თვითონ სოციალური მუშაკის დამოუკიდებლობისა და  

საგანმანათლებლო სისტემაში მისი საქმიანობის მაღალი ხარისხის 

უზრუნველყოფაში. 

 

საკვანძო სიტყვები:  სოციალური მუშაობა, სოციალური მუშაკი, სოციალური 

სამართლიანობა, სოციალური დაცვა. 

 

            სკოლის სოციალური მუშაობის ძირითადი მიზანი სკოლის, ოჯახისა და 

თემის მჭიდრო კავშირია მოსწავლის მხარდასაჭერად იმისთვის, რომ მოხდეს 

მოსწავლის მოსწრების, სოციალური, ემოციური, ქცევითი კომპეტენციების ზრდა და 

საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბება. [1] 

        სოციალური მუშაობის ერთ-ერთი სრულყოფილი და ინტერნაციონალური 

განმარტება მოცემულია სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციისა და 

სოციალური მუშაობის სკოლების საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური 

ასამბლეის  2014 წლის რეზოლუციაში, რომლის მიხედვითაც:  ,, სოციალური 
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მუშაობა უპირატესად  პრაქტიკაზე დაფუძნებული პროფესია და დისციპლინაა, 

რომელიც ხელს უწყობს სოციალურ ცვლილებებს, განვითარებას, ადამიანთა 

გაერთიანებას და გაძლიერებას და  სოციალურ დამოუკიდებლობას. მისი 

განხორციელების უმთავრეს პრინციპებს  სოციალური სამართლიანობა, ადამიანის 

უფლებების დაცვა, პატივისცემა  და კოლექტიური პასუხისმგებლობა წარმოადგენს. 

სოციალური მუშაობის განხორციელების პროცესში მონაწილე ადამიანები და 

შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები ცდილობენ აქტიურ  ცხოვრებისეულ 

გამოწვევებზე გამკლავებას და სოციალური კეთილდღეობის გაძლიერებას,  

თეორიული და ემპირიული ცოდნის საფუძველზე. სოციალურ მუშაკთა 

საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად, სოციალური მუშაობის ასეთ განმარტებაში 

მოიაზრება ის მანდატი, რომელიც სოციალურ სამუშაოს გააჩნია . 

     ,,სოციალური მუშაობის შესახებ“ კანონის მე- 40 მუხლის თანახმად სოციალური 

მუშაკი უფლებამოსილია განახორციელოს ისეთი ღონიაძიება, რომელიც ამ კანონით 

არ არის გათვალისწინებული,მაგრამ უზრუნველყოფს ბენეფიციარისათვის 

საფრთხის თავიდან აცილებას და ემსახურება ბენეფიციარის ინტეგრაციას 

საზოგადოებაში.[2] 

     სოციალური მუშაობა დაფუძნებულია ადამიანების უფლებებსა და სოციალურ 

სამართლიანობაზე. ხელს უწყობს პოზიტიურ სოციალურ ცვლილებებს 

პიროვნებათაშორისი ურთიერთობების დროს წარმოქმნილ პრობლემების გადაჭრას 

და ადამიანთა კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. 

       დეფინიცია სოციალური მუშაობის შესახებ მიღებულია 2001 წლის 27 

ივნისს კოპენჰაგენში საერთაშორისო ფედერაციის კონფერენციაზე. 

სკოლის სოციალური მუშაობის ძირითადი მიზანი სკოლის, ოჯახისა და თემის 

მჭიდრო კავშირია მოსწავლის მხარდასაჭერად იმისთვის, რომ მოხდეს მოსწავლის 

მოსწრების, სოციალური, ემოციური, ქცევითი კომპეტენციების ზრდა და 

საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბება. [1] 

        სოციალური მუშაობის ერთ-ერთი სრულყოფილი და ინტერნაციონალური 

განმარტება მოცემულია სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციისა და 

სოციალური მუშაობის სკოლების საერთაშორისო ასოციაციის გენერალური 

ასამბლეის  2014 წლის რეზოლუციაში, რომლის მიხედვითაც:  ,, სოციალური 
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მუშაობა უპირატესად  პრაქტიკაზე დაფუძნებული პროფესია და დისციპლინაა, 

რომელიც ხელს უწყობს სოციალურ ცვლილებებს, განვითარებას, ადამიანთა 

გაერთიანებას და გაძლიერებას და  სოციალურ დამოუკიდებლობას. მისი 

განხორციელების უმთავრეს პრინციპებს  სოციალური სამართლიანობა, ადამიანის 

უფლებების დაცვა, პატივისცემა  და კოლექტიური პასუხისმგებლობა წარმოადგენს. 

სოციალური მუშაობის განხორციელების პროცესში მონაწილე ადამიანები და 

შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურები ცდილობენ აქტიურ  ცხოვრებისეულ 

გამოწვევებზე გამკლავებას და სოციალური კეთილდღეობის გაძლიერებას,  

თეორიული და ემპირიული ცოდნის საფუძველზე. სოციალურ მუშაკთა 

საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად, სოციალური მუშაობის ასეთ განმარტებაში 

მოიაზრება ის მანდატი, რომელიც სოციალურ სამუშაოს გააჩნია . 

     ,,სოციალური მუშაობის შესახებ“ კანონის მე- 40 მუხლის თანახმად სოციალური 

მუშაკი უფლებამოსილია განახორციელოს ისეთი ღონიაძიება, რომელიც ამ კანონით 

არ არის გათვალისწინებული,მაგრამ უზრუნველყოფს ბენეფიციარისათვის 

საფრთხის თავიდან აცილებას და ემსახურება ბენეფიციარის ინტეგრაციას 

საზოგადოებაში.[2] 

  სოციალური მუშაობა დაფუძნებულია ადამიანების უფლებებსა და სოციალურ 

სამართლიანობაზე. ხელს უწყობს პოზიტიურ სოციალურ ცვლილებებს 

პიროვნებათაშორისი ურთიერთობების დროს წარმოქმნილ პრობლემების გადაჭრას 

და ადამიანთა კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. 

 დეფინიცია სოციალური მუშაობის შესახებ მიღებულია 2001 წლის 27 ივნისს 

კოპენჰაგენში საერთაშორისო ფედერაციის კონფერენციაზე. 

         სოციალური მუშაკის განათლება და საქმიანობა უნდა აკმაყოფილებდეს      

სოციალური მუშაობის ბრიტანული მეთოდი მანდატურის სამსახურის 

ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრს შესაძლებლობას მისცემს, კიდევ უფრო 

ეფექტიანად განახორციელოს სოციალური მუშაობა სასკოლო სივრცეში  . 

    სოციალური მუშაკის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიება არის გამოსადეგი, 

თუ ის თეორიულად მაინც უზრუნველყოფს ბენეფიციარის საუკეთესო ინტერესების 

დაცვას.[5]. 
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დასკვნა 

      სოციალური მუშაობის დანიშნულებაა საზოგადოებაში ადამიანის სოციალური 

ფუნქციების გაუმჯობესება, რომელიც გულისხმობს ადამიანური მოთხოვნილებების 

ადეკვატურ დაკმაყოფილებას, რათა ინდივიდებმა მიაღწიონ თვითრეალიზაციას და 

გახდნენ საზოგადოების პროდუქტიული წევრები. ეს დახმარება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ისეთი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, როგორიცაა სკოლის ასაკის 

ბენეფიციარები. აუცილებელია შემუშავბული იქნეს სახელმწიფო დონეზე  

სოციალური დაცვის ისეთი სისტემა, რომელიც  ეფექტური და ხელმისაწვდომი 

იქნება ყველა  მოსწავლისათვის.                                  

ლიტერატურა: 
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გამოწვევები საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში“გვ 50.. 2021 წ. 
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Abstract 

        The article discusses the role of social work in the socio-economic development of the state; 

The importance of such a necessary profession as the profession of social worker, which has 

existed in our country since 1999, is now established and is gradually gaining a foothold in our 

society; Emphasis is placed on the special role of the social worker in educational institutions, 

especially in the face of the prevalence of child abuse, bullying, school dropout, early marriage 

and extreme child poverty; Emphasis is placed on the involvement of state authorities and the 

development of effective social policies in eliminating the shortcomings in the field of social 

work, in ensuring the independence of the social worker himself and in ensuring the high quality 

of his work in the education system. 

 

Keywords: social work, social worker, social justice, social protection.   
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ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობა საქართველოს საპარლამენტო           

ცხოვრებაში 

კალანდაძე ინგა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

           საქართველოს რესპუბლიკის საყოველთაო არჩევნების ისტორია 1919 წელს 

დაიწყო, როცა 14-16 თებერვალს საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 

პირველი საყოველთაო არჩევნები გაიმართა. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს 

დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და შემდგომ მალევე 

დაიწყო მზადება საარჩევნო კანონმდებლობის შესამუშავებლად. 1918 წლის 22 

ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა დებულება „დამფუძნებელი 

კრების არჩევნებისა“ და შექმნა ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომლის ძირითადი 

ღირებულებები საერთაშორისო დეკლარაციის სახით 30 წლის შემდეგ მიიღეს. 

                1990 წლიდან დღემდე ჩატარდა 22 არჩევნები, აქედან - 5 საპრეზიდენტო, 7- 

საპარლამენტო, 7-აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და 4 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნები.  აგრეთვე 1 რეფერენდუმი და 2 პლებისციტი. 

 

საკვანძო სიტყვები: საქართველოს პარლამენტი, ეთნიკური  უმცირესობები, 

არჩევნები, პოლიტიკური და სამოქალაქო მონაწილეობა, ინტეგრაცია. 

 

დეფინიცია: გაეროს სისტემაში უფრო მიღებული და დამკვიდრებული 

ტერმინია „ეთნიკური უმცირესობა“ მაშინ, როცა ევროპის საბჭოს სისტემაში ამ 

ჯგუფს „ეროვნულ უმცირესობას“ უწოდებენ [1]. 

1921 წლის 25 თებერვალს, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

დამფუძნებელი კრების მიერ დამტკიცებული საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 

თავის 40-ე მუხლი განსაზღვრავდა - „საქართველოს რესპუბლიკის 

წარმომადგენლობითი ორგანო არის „საქართველოს პარლამენტი“, რომელიც შედგება 

საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი, ფარული და პროპორციული წესისამებრ 

არჩეული დეპუტატებისაგან. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს სქესის 

განურჩევლად ყველა სრულუფლებიან მოქალაქეს, რომელსაც ოცი წელი 



196 

 

შეუსრულებია“.საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ზოგადად, არჩევნების 

უფლება და არჩევნებში მოქალაქეთა თანაბარუფლებიანობა აღიარეს მოქალაქის 

ფუნდამენტურ-უფლებად. 

1948 წლის 10 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალურმა ასამბლეამ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია 

დაამტკიცა. დეკლარაციის შესრულება სავალდებულოა გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოსათვის. 

მუხლი 21 „ყოველ ადამიანს აქვს უფლება მონაწილეობდეს თავისი ქვეყნის 

მართვა _ გამგეობაში ან უშუალოდ, ანდა თავისუფლად არჩეულ წარმომადგენელთა 

მეშვეობით. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თანაბარ საფუძველზე შევიდეს თავისი 

ქვეყნის სახელმწიფო სამსახურში. ხალხის ნება მთავრობის ძალაუფლების 

საფუძველია: ეს ნება გამოხატული უნდა იყოს პერიოდული და ჭეშმარიტი 

არჩევნების მეშვეობით, რომლებიც უნდა ეფუძნებოდეს საყოველთაო და თანასწორ 

ხმის უფლებას და უნდა ჩატარდეს ფარული კენჭისყრით, ან ხმის მიცემის 

ექვივალენტური თავისუფალი პროცედურების გამოყენებით”.  

    საქართველო არის დემოკრატიული სახელმწიფო და მისი პოლიტიკური 

წყობილების ფორმა არის დემოკრატიული რესპუბლიკა, სახელმწიფო ენა -  

ქართული, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აგრეთვე აფხაზური 

ენაც.[2] 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს ბოლო 2014 წლის 

მონაცემებით  მოსახლეობის 13.2%-ს  შეადგენენ  ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლები[3]. საქართველოს სახელმწიფოს აღებული აქვს კურსი ეთნიკური 

უმცირესობების ინტეგრაციისკენ, რაც დანარჩენი მოსახლეობისა და ქვეყნის 

მთავრობისთვისაც ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია.  

      დემოკრატიის პრინციპები უმცირესობათა პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

ჩართვისა და ამ ჯგუფების თანაბარი შესაძლებლობების არსებობას განსაზღვრავს. 

განსხვავებული ჯგუფების არსებობა თანამედროვე საზოგადოებებში გარდაუვალი 

პროცესია და დემოკრატიული სახელმწიფოების გამოწვევებიც იმაში ვლინდება, რომ 

ამ ჯგუფებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის თანასწორი შესაძლებლობები 

უზრუნველყოფილი ჰქონდეთ. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან ისეთი 
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პოლიტიკური გარემოს შექმნა, რომელიც ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების 

პოლიტიკურ მონაწილეობას და სოციალურ სიკეთეებთან წვდომას შეუწყობს ხელს.  

    უმცირესობები ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხარისხის  

ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია ქართული ენის ცოდნის დონე, რომელიც, 

კავშირშია ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ 

ინფორმირებულობასთან და კონკრეტულ პროცესებში მონაწილეობასთან. 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ეთნიკური უმცირესობების 

ინფორმირებულობის მთავარი წყაროა საქართველოს სატელევიზიო არხები. 

     საქართველოში მიმდინარე სოციალურ-პოლტიკური მოვლენების შესახებ 

ინფორმაციას ქართულად იღებს უმცირესობათა - 54.9%, რუსულად – 26.6%, 

სომხურად – 7.1%, აზერბაიჯანულად – 6.8%, თურქულად 1.8% და ოსურად. [4] 

ეროვნული უმცირესობების პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის გასაზომად, 

მნიშვნელოვანია  იმის ცოდნა, თუ რამდენად არიან ისინი ჩართულები საარჩევნო 

კამპანიებსა თუ უშუალოდ საარჩევნო პროცესებში. საარჩევნო სისტემა 

მნიშვნელოვანი კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ინსტიტუტია, რომელიც ერთ-

ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლია ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური 

მონაწილეობისთვის.  

      ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისთვის საქართველოში მნიშნელოვა-

ნი აქტორია-პოლიტიკური  პარტიები. ეთნიკური უმცირესობების პარტიულ პოლი-

ტიკაში მონაწილეობაში, აუცილებელია, აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური პარტიების-

თვის არ არსებობს  სამართლებრივი  სტიმული, რომელიც წაახალისებდა მათ  მიერ 

პროაქტიულ ქმედებას ეთნიკური უმცირესობების  წარმოამდგენლობის გაზრდის  

მიზნით. მაგალითად, საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური  

ასოციაციების  შესახებ, რომელიც არეგულირებს პარტიულ პოლიტიკას, ფინანსებს 

და სხვა საკითხებს, არ შეიცავს არანაირ მექანიზმს, რომელიც წაახალისებდა 

პოლიტიკურ-პარტიებს. კანონი შეიცავს ორ მნიშვნელოვან პუნქტს, რომელთაგან 

პირველი კრძალავს პოლიტიკური  პარტიების მიერ ეთნიკური შუღლის გაღვივებასა 

და  ძალადობისკენ მოწოდებას, ხოლო მეორე -  პარტიების მიერ წევრობის 

შეზღუდვას რეგიონული ან ტერიტორიული ნიშნით (იხილეთ:ParliamentofGeorgia,-

1997).ეს მდგომარეობა, რათქმაუნდა, არ განაპირობებს ეთნიკური უმცირესობების  
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პოლიტიკური მონაწილეობის დაბალ დონეს, მაგრამ  სამართლებრივი წახალისების  

ნაკლებობა დადებით გავლენას ნამდვილად  ვერ მაოხდენს. სამართლებრივი ჩარჩო, -

მეორე მხრივ,  არ წარმოადგენს ერთადერთასპექტს აღნიშნული პრობლემის განხილ-

ვისას და  გაცილებით უფრო მეტია დამოკიდებული პოლიტიკური სუბიექტების 

სურვილზე, გაიზიარონ ის პრაქტიკა, რაც ხელს შეუწყობდა ეთნიკური უმცირესობე-

ბის წარმოამდგენლობის ზრდას ქართულ პოლიტიკაში.  

(იხ. ცხრილი 

N1)

 

ცხრილი N1. წყარო:  

         ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი 

(CSEM) არის დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც 

სწავლობს ეთნო-პოლიტიკურ და კულტურულ პროცესებს, ეწევა 

საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო საქმიანობას და ხელს 

უწყობს სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. ცენტრმა მოამზადა ინფოგრაფიკა 

ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობისა საპარლამენტო საარჩევნო პარტიულ 

სიებში  1990-2016 წლებში [5] 

   ამ კვლევაში ნათლად ჩანს რომ ეთნიკური უმცირესობები მინიმალური 

რაოდენობითაა წარმოდგენილი პარლამენტში. აღსანიშნავი ფაქტია რომ იყო 

შემთხვევები, როცა პარლამენტის უკვე დეპუტატმა არ იცოდა ქართული ენა 
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სრულყოფილად, რაც მის საკანონმდებლო ორგანოში (სადაც რათქმაუნდა 

მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი სახელმწიფო- ქართულ ენაზე) პროდუქტიულ 

მუშაობას თავიდანვე გამორიცხავს.  

    პოლიტიკურ პროცესებში ეთნიკურ უმცირესობათა მონაწილეობის 

შეფასებისას გადამწყვეტი როლი პოლიტიკურ პარტიებს ენიჭებათ, რადგან სწორედ 

მათგან ფორმირდება აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლება, 

ოპოზიციას და ა.შ. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იყო იმის გაზომვა, თუ რამდენად 

ენდობიან რესპონდენტები პოლიტიკურ პარტიებს.[6]კვლევამ აჩენა, რომ, ჯამში, 

პოლიტიკური პარტიებისადმი ნდობა დაბალია. კონკრეტული პარტიების მიმართ 

ნდობაშიც საინტერესო როლს ასრულებს ქართული ენის ცოდნა: იკვეთება, რომ 

პარტიების მიმართ ნდობისა და ენის ცოდნის დონის ცვლადები სტატისტიკურ 

კავშირშია ერთმანეთთან. რესპონდენტთა 41.5% ფიქრობს, რომ პარტიები პასიურები 

არიან, 18.3%-ის აზრით კი, ისინი თანაბრად პასიურები და აქტიურები არიან. 

რესპონდენტთა მხოლოდ 16.4% მიიჩნევს, რომ, ეთნიკური უმცირესობების თავიანთ 

რიგებში მოზიდვის თვალსაზრისით, პოლიტიკური პარტიები აქტიურები არიან. 

გამოკითხულთა 23.8%-ს გაუჭირდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. 

არჩევნების კუთხით აღსანიშნავია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 

განხორციელებული პროგრამული აქტივობები, რომლებიც მიმართულია არჩევნების 

შესახებ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ინფორმირებასა და 

არჩევნებში მათი ჩართულობის გაზრდისკენ.  კვლევის მონაწილეთა 74.5%-ის 

თქმით, მათ მონაწილეობა მიიღეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და მათმა 

65.5%-მა გამოხატა მზაობა, რომ აპირებდა ხმის მიცემას 2018 წლის საპრეზიდენტო 

არჩევნებში.  თუმცა, აღსანიშნავია ისიც, რომ რესპონდენტთა 91.2%-ს არასდროს 

მიუღია მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიის დაგეგმვაში. 

      კვლევა აჩვენებს, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არ არსებობენ 

ეთნიკურ უმცირესობათა ინტერესების მკვეთრად გამომხატველი პოლიტიკური 

პარტიები და არც კვოტირების პრაქტიკა, რომელიც წაახალისებს პარტიებში ამ 

ჯგუფების წარმომადგენლების ყოფნას. რესპონდენტთა 43.8%-ის თქმით, პარტიათა 

პროგრამები და საქმიანობა არ მოიცავს  მათ საჭიროებებს. ასევე, რესპონდენტთა 

დაახლოებით 70%–ს ან არ გაუგია, ან უარყოფს პარტიების ეთნიკურ 
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უმცირესობებთან თანამშრომლობას რაიმე მიმართულებით. ზოგადად, კვლევის 

მიხედვით ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებში პოლიტიკური პარტიებისადმი 

ნდობა დაბალია, რესპონდენტთა მხოლოდ  12.6% აცხადებს, რომ ენდობა 

პოლიტიკურ პარტიებს. 

      ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის 

უზრუნველყოფაში მნიშვნელოვანია ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების როლიც, 

უმეტესობამ არც კი იცის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო 

თემატიკა ან, თვით მათი არსებობაც კი თავიანთ რეგიონში/დასახლებაში. 

დასკვნა 

საბოლოო ჯამში, ეთნიკურ უმცირესობებში მაღალია საქართველოს და 

ქართული საზოგადოების მიმართ კულტურულ-პოლიტიკური იდენტობის განცდა.  

ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფები იზიარებენ საქართველოს, როგორც 

ჰიბრიდული დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოს იმიჯს. პოლიტიკურ ჩართულობას 

რაც შეეხება, დეკლარირებულად, ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფების 

უმრავლესობა პოლიტიკური ინკლუზიის მომხრეა. თუმცა,  მათი მესამედი 

ეთანხმება იმას, რომ პოლიტიკა ელიტების (და არა „ჩვეულებრივი“ მოქალაქეების) 

საქმეა. დეკლარირებულობის მიღმა, გამოკითხულთა მხოლოდ დაახლოებით 

მეოთხედი მიიჩნევს თავს პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქედ. დაბალი აქტივიზმის 

მიზეზებად სახელდება: პოლიტიკის მიმართ ინტერესის არქონა, ოჯახური 

დატვირთვა და ქართული ენის არასრულყოფილი ცოდნა.  

     სახალხო დამცველმა ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის შესახებ შემუშავებული რეკომენდაციები წარადგინა  2020 

წლის 25 სექტემბერს,  მან და სახალხო დამცველთან არსებულმა ეროვნულ 

უმცირესობათა საბჭომ ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის შესახებ შემუშავებული რეკომენდაციები წარადგინეს. 

საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ თავის  სიტყვაში აღნიშნა, რომ 

ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა აპარატის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, 

რომელიც რეგულარულად აისახება საპარლამენტო ანგარიშებში. 
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     მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა თავის პროგრამებში უფრო 

ფართოდ წარმოადგინონ ინტეგრაციისა და ეროვნული უმცირესობების უფლებების 

დაცვის საკითხები და ე.წ. გამსვლელ სიებშიც ეროვნული უმცირესობების მეტი 

წარმომადგენელი შეიყვანონ“, - განაცხადა სახალხო დამცველმა.[7] 

         „სადაც ადამიანების მცირე ნაწილი მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, იქ მცირე დემოკრატიაა.  ხოლო, რაც უფრო მეტი ადამიანია ჩართული ამ 

პროცესებში, მით უფრო მაღალია დემოკრატიის ხარისხი“ [8] 

ლიტერატურა: 

1. ეთნიკური უმცირესობების უფლებებთან დაკავშირებული საერთაშორისო         

სტანდარტების მიმოხილვა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრი (EMC) 2019წ.  

https://osgf.ge/kvlevis-shedegebi-etnikuri-umciresobebis-warmomadgenlebis-politikur-

ckhovrebashi-monawileobis-shesakheb/ (უკანასკნელად გადამოწმებული იქნა 

17.11.2021) 

2. საქართველოს კონსტიტუცია - კონსოლიდირებული ვერსია 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36 

(უკანასკნელად გადამოწმებული იქნა 17.11.2021) 

3. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ჩატარებული 

მოსახლეობის აღწერის (2014) სტატისტიკური მონაცემები  www.geostat.ge   

(უკანასკნელად გადამოწმებული იქნა 17.11.2021) 

4. პოლიტიკის სარეკომენდაციო დოკუმენტი- ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლების პოლიტიკური მონაწილეობის გაუმჯობესება  „ღია საზოგადოება 

ფონდი“ 2019 წ (უკანასკნელად გადამოწმებულ იქნა 17.11.2021) 

5. ინფოგრაფიკა- მომზადებული ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის 

შესწავლის ცენტრის მიერ (იანვარი 2017) „ეროვნული უმცირესობები საქართველოს 

პარლამენტში 1990 – 2016’ 

http://csem.ge/wp-content/uploads/2017/01/Infographics_minorities-in-

parliament_9Geo.pdf?fbclid=IwAR1XyaZgEQZwJGZhhexf93qKcmRzoKxa-

gO7dFC8Hbit8TA1nrQ8f3zRRHs (უკანასკნელად გადამოწმებული იქნა 17.11.2021) 

https://osgf.ge/kvlevis-shedegebi-etnikuri-umciresobebis-warmomadgenlebis-politikur-ckhovrebashi-monawileobis-shesakheb/
https://osgf.ge/kvlevis-shedegebi-etnikuri-umciresobebis-warmomadgenlebis-politikur-ckhovrebashi-monawileobis-shesakheb/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=36
http://www.geostat.ge/
http://csem.ge/wp-content/uploads/2017/01/Infographics_minorities-in-parliament_9Geo.pdf?fbclid=IwAR1XyaZgEQZwJGZhhexf93qKcmRzoKxa-gO7dFC8Hbit8TA1nrQ8f3zRRHs
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6.  „საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, ცესკო  – „საქართველოს არჩევნების 

ისტორია 1919–2017“. (უკანასკნელად გადამოწმებულ იქნა 17.11.2021) 

7. სახალხო დამცველთან არსებულმა ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს მიერ 

ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

შესახებ შემუშავებული რეკომენდაციები, 2020, 

ხელმისაწვდომია: http://ombudsman.ge/geo/rekomendatsiebi/sakhalkho-damtsvelma-

erovnuli-umtsiresobebis-uflebebis-datsvisa-da-samokalako-integratsiis-shesakheb-

shemushavebuli-rekomendatsiebi-tsaradgina   

(უკანასკნელად გადამოწმებული იქნა 17.11.2021) 

8.  (Verba & Nie, 1972) სინდი ვერბა და ნორმან ნიე,  1972 წლის ნაშრომი 

„მონაწილეობა ამერიკაში“   (უკანასკნელადნ გადამოწმებულ იქნა 17.11 2021) 
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Participation of ethnic minorities in the parliamentary life of Georgia 

Kalandadze Inga,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

           The history of the general elections of the Republic of Georgia began in 1919, when the 

first general elections were held in the Democratic Republic of Georgia on February 14-16. On 

May 26, 1918, the Democratic Republic of Georgia declared its independence and soon began 

preparations for the development of electoral legislation. On November 22, 1918, the Parliament 

of Georgia approved the Statute of the "Elections of the Constituent Assembly" and created an 

electoral system whose core values were adopted in the form of an international declaration 30 

years later. 

          There have been 22 elections since 1990, including 5 presidential, 7 parliamentary, 7 

Adjara Supreme Council and 4 local self-government elections. Also 1 referendum and 2 

plebiscites. [6] 

 

Keywords: Parliament of Georgia, Ethnic Minorities, Elections, Political and Civic 

Participation, Integration. 
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საქართველოს მთვარობის განათლების  პოლიტიკა  და პანდემიით  გამოწვეული 

კრიზისის  მართვის ძირითადი ასპექტები 

ტერტერაშვილი ხატია,  

   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

ბოლო ათწლეულში, საქართველოს განათლების სისტემაში 

განხორციელებულმა არაერთმა რეფორმამ, ქვეყნაში რეფორმამდე არსებული 

საგანამნათლებლო პოლიტიკა, ახალი პრიორიტეტებით და მიზნებით ფაქტობრივად 

ძირეულად შეცვალა. თუმცა, 2020 წელს მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიამ, 

საგანმანათლებლო მოდელის ცვლილების საკითხი საჯარო პოლიტიკის დღის 

წესრიგში მოულოდნელად და კრიზისული მდგომარეობის პარალელურად დააყენა. 

შესაბამისად, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანამ დაიწყო განათლების მიმართულებით 

არსებული პოლიტიკის შეცვლა და პანდემიის საპასუხოდ მისი ტრანსფორმაცია. რა 

თქმა უნდა, გამონაკლისი არ ყოფილა საქართველო და პანდემიის პირობებში 

გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შესაბამისად, აქტიურად დაიწყო 

რესურსების მობილიზება სასწავლო პროცესის ელექტრონულ პლატფორმაზე 

გადასასვლელად. 

განათლების სამინისტრომ საზოგადოებას შესთავაზა ახალი და ელექტრონულ 

საგანმანათლებლო სისტემაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო მოდელი, 

ონლაინ პლატფორმები და საგანმანათლებლო პორტალები. ამასთან, ინოვაციური 

პროექტის სახით სამინისტროსთან პარტნიორობით დაიწყო სატელევიზიო 

საგანმანათლებლო პროექტი ,,ტელესკოლა’’. 

თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა 

და ხარისხი დღემდე ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტად რჩება, ბუნებრივია, საჭიროა იმ 

გამოწვევების კვლევა და ანალიზი, რომლიც დღეს დგას საჯარო პოლიტიკის დღის 

წესრიგში და რომელიც სამომავლოდ განსაზღვრავს ელექტრონული 

საგანმანათლებლო სისტემის დანერგვის პერსპექტივებს საქართველოში. ძირითადი 

გამოწვევები, რომელიც მიმდინარე პროცესების თანხვედრით გამოკვეთა, არის 

სწორედ თანაბარი ხელმისაწვდომობა და ხარისხი. 
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შესამაბისად, ნაშრომის კვლევის მიზანს წარმოადგენს COVID-19 პანდემიის 

პირობებში ელექტრონული სწავლების ეფექტიანობის შეფასება, საქართველოს 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 

კვლევის ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, სამიზნე 

ჯგუფებთან საკითხის შესწავლა განხორციელდა თვისებრივი და რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდებით. 

კვლევის რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემების ანალიზის შედეგად, 

გამოიკვეთა საჯარო პოლიტიკის ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები 

ელექტრონული საგანმანათლებლო სისტემის განხორციელების და დანერგვის 

პროცესში. 

 

საკვანძო სიტყვები: განათლება, განათლების სისტემა, განათლების პოლიტიკა, 

ონლაინ სწავლება. 

 

მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიამ, სამყარო მრავალი ახალი გამოწვევის 

წინაშე დააყენა. ვირუსმა, სახელად COVID-19 ფაქტობრივად სრულად შეცვალა 

სახელმწიფოების პოლიტიკის დღის წესრიგი. მისი გავლენა აისახა საჯარო 

პოლიტიკის ისეთ სფეროებზე როგორიცაა ეკონომიკა, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა 

და მათ შორის, რა თქმა უნდა , გამონაკლისი არაა განათლებაც. 

ვირუსით გამოწვეულმა საფრთხემ, რომელიც საჯარო პოლიტიკის დონეზე 

იქნა გათვალისწინებული, განათლების სექტორი აიძულა კრიზისულ ვითარებაში 

სრულიად შეეცვალა ტრადიციული განათლების მიდგომები და გადასულიყო 

ელექტრონულ საგანმანათლებლო პლატფორმაზე, რათა უზრუნველყო უწყვეტი 

განათლება პანდემიის პირობებში. სწორედ განათლების აღნიშნული მიდგომა აირჩია 

მსოფლიოს მრავალმა ქვეყანამ და მათ შორის საქართველომაც. თუმცა, იმის 

გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ელექტრონული განათლების მიმართულებით 

არც თუ ისე დიდი გამოცდილება აქვს, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ 

საქართველოში ელექტრონული სწავლების დანერგვა, დღემდე და სამომავლოდაც 

განათლების სისტემის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. 
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ელექტრონული სწავლების ძირითადი მიმართულებები აერთიანებს როგორც 

ზოგად, ისე, უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროს, მათ შორის პროფესიულსაც. 

თუმცა, ძირითადი აქცენტი თავისი სპეციფიკიდან, მასშტაბურობიდან გამომდინარე 

გადატანილია ზოგადსაგანმანათლებლო სფეროზე, რადგან, ის ფაქტობრივად 

მთლიანად მიჰყვება ქვეყნის ძირითად საგანმანათლებლო სტრატეგიას და 

პოლიტიკას. შესაბამისად, თითოეული ახალი პროექტი, სამოქმედო გეგმა თუ 

სტრატეგია, რომელიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ გაუმკლავდეს ქვეყნის 

ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებს ელექტრონული 

სწავლების მიმართულებით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და 

აუცილებელია ხარისხიანი და უწყვეტი განათლების უზრუნველსაყოფად 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

ზოგადად, საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა, განათლების 

მიმართულებით ეფუძნება რამდენიმე ფუნდამენტურ იდეას, რომელიც გულისხმობს 

მოსწავლისთვის ფუნქციური ცოდნის ჩამოყალიბების და სააზროვნო უნარ- ჩვევების 

განვითარების ხელშეწყობას. ცოდნის გადაცემის და მიღების მოდელი კი, რამდენიმე 

მიმართულებითაა ცნობილი. მათ შორის კი გამოყოფენ ეგრეთ წოდებულ სწავლების 

ინტერაქტიურ მეთოდს, რომელიც გულისხმობს სასწავლო პროცესში ბავშვის 

მაქსიმალურ ჩართულობასა და აქტიურობას. სწავლების ინტერაქტიურ მოდელში 

მოსწავლე და მასწავლებელი თანაბრად გადანაწილებული როლებით 

პასუხისმგებელნი არიან იმ შედეგზე, რომელიც მათ განსაზღვრული აქვთ ერთიანი 

ეროვნული სასწავლო გეგმით. სწავლების ინტერაქტიური მიდგომა თავის თავში 

მრავალ მიმართულებას აერთიანებს და ბუნებრივია მთავრ პრიორიტეტად სწორედ 

მოსწავლეს განიხილავს, მასზევე მორგებული სასწავლო პროგრამით, მასალით თუ 

სხვა კოგნიტური უნარჩვებების განვითარების ხელშეწყობით. 

პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში, განათლების სისტემის 

მოდელის სწრაფმა გადაწყობამ, ტრადიციულიდან არატრადიციულ - ელექტრონულ 

მოდელზე, მრავალი კითხვა წარმოშვა და ბუნებრივია გაჩნდა კითხვები იმასთან 

დაკავშირებითაც, თუ რამდენად მომზადებული შეხვდა ქვეყნის საგანამანათლებლო 

სისტემა მიმდინარე პრიცესებით გამოწვეულ ცვლილებებს. და რამდენად 
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შესაძლებელი და რეალური იქნება მიღწეულ იქნას ერთიანი ეროვნული სასწავლო

 გეგმით გათვალისწინებული შედეგები ზოგადსაგანათლებლო 

სივრცეში. 

ვინაიდან, ქვეყნის ზოგადსაგანმანათლებლო პოლიტიკის მთავარი აქცენტი 

გადატანილია მოსწავლეზე და მისთვის სრულფასოვანი განათლების მოდელით 

უზრუნველყოფაზე, საინტერესოა რა შინაარს ატარებს არსებული პოლიტიკა და რა 

მიზანი აქვს დღევანდელ მოდელს. განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგია, 

რომელიც შემუშავებული იქნა 2017 წელს და მოიცავს 2021 წლის ჩათვლით 

სამოქმედო გეგმას, ნათლად უსვამს ხაზს იმ ძირითად მიზნებსა და ამოცანებს, 

რომლის შესრულების პასუხისმგებლობასაც იღებს საქართველოს მთავრობა 

შესაბამის და კომპეტენტურ ორგანოებთან ერთდ. ამგვარად, საქართველოს ზოგადი 

განათლების სისტემა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს როგორც ეროვნული, ასევე 

ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების მქონე პიროვნების ჩამოყალიბებას და მოსწავლის 

უნარ- ჩვევების განვითარებას. ამავე დოკუმენტში ხაზგასმულია ზოგადი 

განათლების სისტემის სპეციფიური მიზანი და ის გულისხმობს, მოსწავლისთვის 

თანაბრად ხელმისაწვდომ და მაღალი ხარისხის განათლების მიღების 

უზრუნველყოფას. 

ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა გულისხმობს ყველა 

საფეხურზე მოსწავლეთათვის განათლების მიღების თანაბარ საშუალებას, 

მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს თუ არა ის ეროვნულ უმცირესობას, 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე, სოციალურად დაუცველ, ოკუპირებული 

ტერიტორიებთან მიმდებარედ მცხოვრებ თუ მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ 

მოსწავლეს. აღნიშნული კონცეფცია თავის თავში აერთიანებს განათლების 

ინტერაქტიურ მეთოდსაც და ბუნებრივია გულისხმობს მოსწავლე-მასწავლებლის 

მუდმივ და უწყვეტ ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცეში. ბუნებრივია, 

თითოეული მიზანი და ამოცანა თავს იყრის ზოგად საგანმანათლებლო სივრცის იმ 

ნაწილში, რომელსაც სკოლა აერთიანებს. თუმცა, ბოლო პერიოდში განვითარებულმა 

მოვლენებმა განათლების სექტორი აიძულა შეეცვალა საგანმანათლებლო სივრცის 

არეალი და გადაწყობილიყო მთლიანად ელექტრონულ მოდელზე. 
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იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა და 

ხარისხი დღემდე ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტად რჩება, ბუნებრივია, საჭიროა იმ 

გამოწვევების კვლევა და ანალიზი, რომლიც დღეს დგას საჯარო პოლიტიკის დღის 

წესრიგში და რომელიც სამომავლოდ განსაზღვრავს ელექტრონული 

საგანმანათლებლო სისტემის დანერგვის პერსპექტივებს საქართველოში. ძირითადი 

გამოწვევები, რომელიც მიმდინარე პროცესების თანხვედრით 

გამოკვეთა, არის სწორედ თანაბარი ხელმისაწვდომობა და ხარისხი. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 

საგანმანათლებლო სექტორზე პასუხისმგებელმა ინსტიტუტებმა მყისიერად დაიწყეს 

ახალ პროექტებზე მუშაობა და საზოგადოებისთვის მათი შეთავაზება, დღეს 

აქტუალური რჩება ისეთი საკითხების კვლევა, რომელიც უპასუხებს შემდეგ 

კითხვებს: 

როგორ იგეგმება სასწავლო ფორმატი? არის თუ არა ყველა მოსწავლე 

თანაბრად ჩართული სასწავლო პროცესში და არის თუ არა ყველა მოსწავლისთვის 

ხელმისაწვდომი ახალი ელექტრონული საგანამანათლებლო მოდელი? ხდება თუ არა 

ელექტრონული სწავლების მონიტორინგი? რამდენად უზრუნველყოფილინი არიან 

მოსწავლეები ტექნიკურ-მატერიალური საშუალებებით? რა პერსპექტივები არსებობს 

სამომავლოდ ელექტრონული საგანმანათლებლო სისტემის დანერგვისთვის 

საქართველოში და რა სახის პოლიტიკაა საჭირო შედეგის მაქსიმალურად 

ოპტიმიზაციისთვის? 

რა თქმა უნდა, პანდემიით გამოწვეული კრიზისი ჯერ კიდევ მიმდინარე 

პროცესია და განსაკუთრებით განათლების სფეროში არ გვაქვს სახეზე მისი გავლენის 

სრული შედეგი, თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ პანდემიამდეც საქართველოს 

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის რეფორმა ითვალისწინებდა გარკვეული დოზით 

სასწავლო პროცესში ელექტრონული მოდელის ტრადიციულ მოდელთან 

ინტეგრაციას. შესაბამისად, საქართველოში ელექტრონული სწავლების იდეა ახალი 

არაა, მაგრამ პრაქტიკაში მისი დანერგვა ადრეულ პერიოდში ვერ მოხერხდა. 

შესაბამისად, როდესაც ვსაუბრობთ გამოწვევებზე და სამომავლოდ ელექტრონული 

სწავლების მეთოდის დანერგვაზე, ლოგიკურია უნდა გავაანალიზოთ ის ძირითადი 
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მიზეზები თუ ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომელმაც განაპირობა სასწავლო 

პროცესის ტრადიციული მეთოდით გაგრძელება და რამაც ვერ უზრუნველყო 

მაღალი ჩართულობით ლექტრონულ სასწავლო სისტემაზე გადასვლა. 

მსოფლიოში       არსებობს       არაერთი წარმატებული ელექტრონული 

საგანმანათლებლო სისტემის მქონე ქვეყანა, რომელიც შესაძლებელია განვიხილოთ, 

როგორც საუკეთესო მაგალითი საქართველოსთვის. ამასთან, შედარებითი ანალიზის 

მეშვეობით შევძლოთ გავაანალიზოთ და ვიკვლიოთ, თუ რა გამოწვევის წინაშე დგას 

და რა პერსპექტივები არსებობს საქართველოში ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში 

ელექტრონული სწავლების დანერგვის მეთოდებთან დაკავშირებით. რა სახის და რა 

მიმართულების პოლიტიკაა საჭირო ეროვნული სასწავლო გეგმით დასახული 

მიზნის მისაღწევად და მაქსიმალური შედეგის უზრუნველსაყოფად. 

ბოლო ათწლეულში, საქართველოს განათლების სისტემაში 

განხორციელებულმა არაერთმა რეფორმამ, ქვეყნაში რეფორმამდე არსებული 

საგანამნათლებლო პოლიტიკა, ახალი პრიორიტეტებით და მიზნებით ფაქტობრივად 

ძირეულად შეცვალა. 

საქართველოს მთავრობის პოლიტიკამ განათლების მიმართულებით, საკმაოდ 

გრძელი გზა განვლო და სხვადახვა დროს, სხვადასხვა დასახული მიზნითა თუ 

პრიორიტეტებით მოგვევლინა. საგულისხმოა, რომ რეფორმა კომპლექსურად 

ეხებოდა როგორც ზოგად, ასევე უმაღლეს განათლების სისტემას. თუმცა, ამ 

შემთხვევაში განვიხილავთ ზოგადი განათლების მოდელის მიზნების ეტაპობრივ 

ტრანსფორმაციას, საქართველოში განხორციელებული განათლების რეფორმებზე 

დაყრდნობით. 

ელექტრონული სწავლება - საქართველოს გამოცდილება, განხორციელებული 

პროექტები და მიმდინარე პოლიტიკის გამოწვევები 

ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის საერთაშორისო 

ორგანიზაციამ (The Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) 

გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეხება COVID-19 პანდემიის პირობებში განათლების 

სფეროში შექმნილ კრიზისულ მდგომარეობას, გამოწვევებს და სხვადასხვა ქვეყნების 

მიერ განხორციელებულ პროექტებს. კვლევის ანგარიში ეყრდნობა მსოფლიოს 98 
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ქვეყნის მაგალითს და ძირითადად ატარებს სარეკომენდაციო ხასიათს. აღსანიშნავია, 

რომ აღნიშულ ანგარიშში მსოფლიო პანდემიის დროს, საქართველოს განათლების 

პოლიტიკა განხილულია, როგორც ქვეყნის პოლიტიკის ერთ-ერთი წარმატებული 

მიმართულება კრიზისის პროცესში. 

მნიშვნელოვანია განვიხილოთ თითოეული განხორციელებული პროექტი თუ 

სტრატეგია, რომელიც ორენტირებულია საქართველოში უწყვეტი განათლების 

მიწოდებაზე და შესაბამისად გავაანალიზოთ ისიც, თუ რა მონაცემებს ეყრდნობოდა 

ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ზემოთ 

აღნიშნული ანგარიშის მომზადებისას. 

პანდემიის პირობებში გამოცხადებულმა საგანგებო მდგომარეობამ და 

უსაფრთხოების ძირითადმა რეკომენდაციებმა, რომლებიც მთავრობის მხრიდან 

განხორციელდა ვირუსის ფართომასშტაბიანი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, 

სასკოლო საგანმანათლებლო სისიტემა იძულებული გახადა შეეცვალა 

ტრადიციული მოდელი და მთლიანად გადასულიყო ელექტრონული სწავლების 

მოდელზე. სასკოლო განათლების მასშტაბურობიდან და საყოველთაობის 

პრინციპიდან გამომდინარე, ბუნებრივია არსებობდა არაერთი რისკი, რომელიც 

ეჭვქვეშ აყენებდა ელექტრონულ საგანმანათლებლო სისტემაზე ქვეყნის 

წარმატებით გადასვლას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვეყანას არ გააჩნდა 

წარსული გამოცდილება. 

რისკების მიუხედავად, საქართველოს საგანმანათლებლო პოლიტიკა 

შეიცვალა, შემუშავდა განხორციელების ეტაპზე გადავიდა ისეთი პროქტები, 

როგორიცაა: 

,,ტელესკოლა’’ ინოვაციური საგანმანათლებლო პროექტი და სხვა ონლაინ 

პლატფორმები, რომელსაც უნდა უზრუნველყო მოსწავლეებისთვის უწყვეტი და 

ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა, ეროვნული სასწავლო გეგმის 

შესაბამისად. 

,,ტელესკოლა’’, როგორც ინოვაციური პროექტი, ჩამოყალიბდა დისტანციური 

სწავლების ფორმატში და მის ძირითად მიზნად განისაზღვრა, უზრუნველყო 

საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი განათლება მოსწავლეებისთვის. მიუხედავად იმისა, 
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ჰქონდა თუ არა მოსწავლეს ინტერნეტთან წვდომის პრობლემა. პროექტის 

ფარგლებში დაიგეგმა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ვიდეო 

გაკვეთილების ჩაწერა, ყველა სასკოლო საგანში. პროექტის განხორციელება 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ 

საქართველოს პირველ არხთან თანამშრომლობით დაიწყო. 

აღსანიშნავია, რომ პროექტში დეტალურად გაიწერა ეროვნული სასწავლო 

პროგრამის შესაბამისი ცხრილი, საათებისა და დღეების მიხედვით. შესაბამისად 

წინასწარ გაწერილი ცხრილის მეშვეობით მოსწავლეებს საშუალება მიეცათ 

გაცნობოდნენ სხვადასხვა საგანში მომზადებულ გაკვეთილებს. 

როგორც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, გაკვეთილების ძირითადი კონცეფცია 

შემუშავებულია არა მხოლოდ ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებით, 

არამედ მათი მომზადების პროცესში მონაწილეობას იღებენ სპეციალური 

პედაგოგები და ფსიქოლოგები. საეთერო ბადეში დაწყებით და საშუალო კლასების 

გაკვეთილებთან ერთად გამოყოფილია ე.წ ,,აბიტურიენტის საათი’’, სადაც 

სხვადასხვა დარგის გამოცდილი სპეციალისტები დიტანციურ რეჟიმში უწევენ 

რეკომენდაციას სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით. 

ამის გარდა, ტელესკოლა ითვალისწინებს ეთნიკური უმცირესობებისთვის 

სწავლების სპეციფიკას, რაც დაკავშირებულია მათთვის ენობრივ ბარიერთან და 

შესაბამისად მოსწავლეთა ამ ჯგუფს შესთავაზა გაკვეთილები აზერბაიჯანულ და 

სომხურ ენებზე. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ტელესკოლის ყველა გაკვეთილი 

ჟესტური ენის თარჯიმანის მიერ პარალელურ რეჟიმში ითარგმნებოდა. შესაბამისად 

პროექტის ავტორების აზრით, ტელესკოლა მაქსიმალურადაა მორგებული ყველა 

ინტერესის თუ საჭიროების მქონე მოსწავლის ინტერესზე. 

სამინისტროს მიერ საგანმანათლებლო პლატფორმად სატელევიზიო არხის 

შემოთავაზებამ, ახალი და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები გააჩინა საქართველოში 

დისტანციურ სწავლების განვითარებასთან დაკავშირებით. 

მნიშვნელოვანია, აგრეთვე აღვნიშნოთ ტელესკოლის, როგორც პროექტის 

განხორციელების ვადები. როგორც იდეის ავტორები აცხადებენ, ტელესკოლა არ 
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იქნება მხოლოდ ხანმოკლე პროექტი და ის არ მოიცავს მხოლოდ პანდემიის 

პერიოდს. განათლების სფეროში მოღვაწე მესვეურები კი აცხადებენ, რომ 

ტელესკოლა გაგრძელდება პანდემიის დასრულების შემდეგაც და ის ხელს შეუწყობს 

მოსწავლეთათვის ხარისხიანი და საინტერესო საგანმანათლებლო პლატფორმის 

შეთავაზებას, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში დისტანციური სწავლების 

განვითარებას. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ტელესკოლა ინტერაქტიული პროექტი 

არ არის და მისი ეფექტურობის შესაფასებლად, საჭიროა აუდიტორიის გაზომვა და 

ასევე იმის დადგენა, თუ რამდენი მასწავლაბელი იყენებდა ტელესკოლის 

გაკვეთილებს დაგეგმვის და განხორციელების პროცესში. 

ტელესკოლის პარალელურად, სამინისტრომ საზოგადოებას შეთავაზა 

რამდენიმე ახალი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა ელექტრონულ 

სწავლებასთან დაკავშირებული      გამოწვევების დაძლევას. ვინაიდან, საქართველოს 

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემა გადავიდა ონლაინ პლატფორმაზე, ბუნებრივია 

საჭირო გახდა ახალი მიმართულების მაქსიმალურად მხარდაჭერა ტექნიკური თუ 

სხვა მატერიალური საშუალებების მეშვეობით, რომელიც საშუალებას მისცემდა 

ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეუზღუდავად ყოფილიყო ჩართული 

მიმდინარე პროცესებში. სწორედ ამ იდეით, სამინისტროს მიერ შეიქმნა 

ელექტრონული პორტალი, რომელიც მოსწავლეებსა და მშობლებს საშუალებას 

აძლევს ჩაერთონ პროცესში სკოლის ადმინიტრაციის და მასწავლებლების გარეშეც. 

ამასთან ერთად, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მოქმედმა მინისტრმა მიხეილ 

ჩხენკელმა ტელესკოლასთან ერთად საზოგადოებას წარუდგინა სხვა მნიშვნელოვანი 

პროექტებიც: Microsoft Teams და Feedc Edu, რომელთა მიზანიც ელექტრონული 

სწავლების ხელშეწყობა და მოხმარების სიმარტივის უზრუნველყოფა იყო. 

ზოგადი განათლების პროექტებიდან მნიშვნელოვანია აგრეთვე გამოვყოთ 

სპეციალურად აბიტურიენტებისთვის შექმნილი ელექტრონული პლატფორმა 

,,WEBსკოლა’’ , რომელის ძირითად ამოცანად განისაზღვრა აბიტურიენტების 

ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადების ხელშეწყობა, ხოლო ამის პარალელურად 

განხორციელების ეტაპზე გადავიდა ზოგადი განათლების კიდევ ერთი 
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პროექტი,,,Iსკოლა’’ , სადაც სპეციალურად მოსწავლეთათვის შექმნილი დავალებები 

და საკითხავი მასალა, სხვადასხვა საგანში, ელექტრონული სახით განთავსდა . 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

მსოფლიოში მიმდინარე Covid-19 პანდემიით გამოწვეული კრიზისის 

საპასუხოდ, საქართველოში საჯარო პოლიტიკის მიმართულებები რამდენიმე 

აქტუალური მიმართულებით წარიმართა. განათლების სისტემა, თავისი სპეციფიური 

და მასშტაბური ხასიათის გათვალისწინებით, კრიზისის პირობებში შეუფერხებლად 

ფუნქციონირებისთვის საჭიროებდა სახელმწიფო ინსტიტუტების განსაკუთრებულ 

მხარდაჭერას. შესაბამისად, საკითხის დღის წესრიგში დაყენების შემდეგ განათლების 

სამინისტროს მხრიდან დაიწყო ახალი სერვისების შემუშავების და 

საზოგადოებისთვის მათი შეთავაზების პროცესი. განხორციელებული პოლიტიკისა 

და პროექტების პარალელურად, რისკების, გამოწვევების და ეფექტურობის 

შესაფასებლად, სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში ჩატარდა მეთოდოლოგიურად 

განსხვავებული ორი ტიპის კვლევა. 

სამაგისტრო კვლევის ფარგლებში, წყროთა ანალიზის, რაოდენობრივი და 

თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი მნიშვნელოვანი მიგნებები: 

1. ელექტრონული სწავლება არის, თანამედროვე და ინტერაქტიული 

სწავლების განხორციელების ინოვაციური ინსტრუმენტი, რომლის დანერგვაც 

ფორმალური განათლების სისტემაში მთავრობის თანმიმდევრულ პოლიტიკას 

საჭიროებს. 

2. ტრადიციული სასწავლო მოდელისგან განსხვავებით, ელექტრონული 

სწავლება უზრუნველყოფს განათლების წარმართვას სატელეკომუნიკაციო და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეშვეობით, რაც საქართველოში ჯერ-ჯერობით 

დანერგილი არ არის. 

3. საქართველოს მოსწავლეთა ნაწილს არ აქვს თანაბარი შესაძლებლობა 

ჩაერთოს სასკოლო მუშაობაში სასკოლო კომპიუტერისა და ინტერნეტის უქონლობის 

გამო.,,საქართველოში მოსწავლეების დაახლოებით 78% ფლობს 

სასკოლო სამუშაოსთვის გამოსადეგ კომპიუტერს. ხოლო, რაც შეეხება 

ინტერნეტზე წვდომას, საქართველოში 78,000-მდე სოციალურად დაუცველ 
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მოსწავლეს არ აქვს ინტერნეტი. მათი 95% ცხოვრობს ინტერნეტის დაფარვის ზონაში, 

თუმცა ხელმოკლეობის გამო ვერ ახერხებს ინტერნეტის საფასურის გადახდას. 

4. პანდემიით გამოწვეული კრიზისის საპასუხოდ, ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით უზრუნველყოფა 

საქართველოს საგანმანათლებლო პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტად განიხილება. 

5. აქტიურად განიხილება ინიციატივა განათლების შესახებ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც გულისხმობს ელექტრონული 

განათლების აღიარებას და სახელმწიფო სტანდარტით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებთან შესამაბისობის აღიარებას. 

6. გამოკითხულ მასწავლებელთა ნაწილი და ექსპერტთა ჯგუფი, ეფექტურად 

აფასებს საქართველოს განათლების სამინისტროს პოლიტიკას ელექტრონული 

სწავლების განხორციელების მიმართულებით. 

7. გამოკითხულ მასწავლებელთა უმრავლესობა მიესალმება განათლების 

მიმართულებით განხორციელებულ ინიციატივებს, თუმცა მასწავლებელთა 25% არ 

ისურვებდა სამომავლოდ ელექტრონული საგნმანათლებლო სისტემის დანერგვას 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში. 

8. ელექრონული სწავლების ხარისხის შესაფასებლად მნიშვნელოვანია 

ვიკვლიოთ, არა მხოლოდ ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ ტექნიკურ საშუალებებზე, 

არამედ მნიშვნელოვანია შევაფასოთ, რამდენად ოპტიმალურად ხდება ათვისება იმ 

საგანმანათლებლო რესურსების, რომლის მიწოდებაც ხდება მატერიალურ-

ტექნიკური საშუალებებით. 

9. ელექტრონული საგნმანათლებლო მოდელი გამოწვევაა არა მხოლოდ 

მატერიალურ-ტექნიკური კუთხით, არამედ ადამიანური რესურსების 

მიმართულებითაც. საჭიროა მოხდეს მასწავლებელთა გადამზადება, მომავალში 

პროცესის შეუფერხებლად მიმდინარეობისა და ოპტიმიზაციისთვის. 

10. მიუხედავად მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსებთან დაკავშირებული 

გამოწვევებისა, საგანმანათლებლო პოლიტიკის სწორად განსაზღვრის და 

განხორციელების შედეგად. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მატერიალური რესურსებით მხარდაჭერის, ადამიანური რესურსის მუდმივი 
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გადამზადების შედეგად, შესაძლებელია ოპტიმალური შედეგების მიღება არა 

მხოლოდ ეროვნულ დონეზე, არამედ საერთაშორისო მასშტაბითაც. 

11. მნიშნვნელოვანია, რომ თითოეული რეფორმა თუ პროექტი, რომელიც 

მიმართულია ხარიხსნიანი განათლებისკენ, იყოს მდგრადი და მაქსიმალურად 
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Georgian Government Education Policy and Key Aspects of Pandemic Crisis Management 

 

Terterashvili Khatia, 
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Abstract 

Old-fashioned Georgian educational system has been fundamentally reformed and 

overhauled by shifting focus towards new priorities and objectives over the past decade. 

However, due to the outbreak of COVID-19, the issue of educational changes moved to the 

forefront of political agenda in parallel to the epidemic crisis. In response to this health crisis, 

governments around the globe began transforming their educational policies. Georgia was no 

exception to these profound changes and started redirecting its resources towards switching to 

distance learning.  

The ministry of education implemented new educational model based on e-learning, 

online platforms and educational portals. Also, in association with the national TV station, the 

ministry of education launched a new project called “TV School”. Considering the fact that the 

availability and quality of basic education is still a priority for our nation, it is important to 

research and assess the challenges facing us and that will evaluate the prospects of successfully 

establishing an electronic educational system. The quality and equal access to education need to 

be prioritized. Therefore, it is the purpose of our research to assess the effectiveness of distance 

learning in the face of COVID-19 pandemic. In order to fulfill the aims of our research, 

qualitative and quantitative analysis has been conducted by observing our target groups.  

On the basis of qualitative and quantitative analysis of the outcome of our research, the 

accomplishments and challenges of Georgia’s public policy in terms of distance learning has 

been clearly identified. 

 

Keywords: education, educational system, educational policy, online learning. 
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სექცია 

საჯარო მმართველობის  ეკონომიკური საკითხები და სამართლებრივი  ბაზა 
SECTION 

ECONOMIC ISSUES  AND LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

СЕКЦИЯ 

 

 

ბიზნესის გამოწვევები და შესაძლებლობები საგადასახადო პოლიტიკის ჭრილში 

იაშვილი  გენადი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი  

გვენეტაძე  შორენა,  

აქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მაგისტრანტი 

 

აბსტრაქტი 

 მიმზიდველი და სტაბილური საგადასახადო გარემო ქვეყნის ეკონომიკური 

წინსვლისთვის აუცილებელი წინაპირობაა. მეწარმე სუბიექტს ეკონომიკური 

საქმიანობის განხორციელების შედეგად უწევს საგადასახადო ვალდებულებების 

შესრულება, რომელიც მას აკისრია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის 

შესაბამისად. რისკების დაზღვევისა და საგადასახადო დავების პრევენციის მიზნით, 

არსებობს ბიზნესისთვის  ეფექტური მექანიზმი ,,წინასწარი გადაწყვეტილება“ 

რომელიც წარმოადგენს კანონის ძალის მქონე დოკუმენტს და იძლევა ზუსტ 

პასუხებს ნებისმიერი ბიზნეს პროცესის აღწერისას დაბეგვრის კუთხით არსებული 

კითხვების შესახებ. აღნიშნული მექანიზმით სარგებლობისას მეწარმე სუბიექტი 

დაზღვეულია შემდგომი საგადასახადო აუდიტის განხორცილებისას 

გაუთვალისწინებელი შედეგებისგან, საგადასახადო სანქციებისგან და რიგ 

შემთხვევბში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან. 

 

საკვანძო სიტყვები: ბიზნესის გამოწვევები, საგადასახადო პოლიტიკა, 

წინასწარი გადაწყვეტილება, საგადასახადო დავების წარმოქნის პრევენცია. 

 

ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესის შესაქმნელად,  საგადასახადო პოლიტიკა 

მიმართული უნდა იყოს  კერძო სექტორისა და უცხოური ინვესტიციებისათვის, 

ასევე, ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისათვის, მიმზიდველი და სტაბილური 

საგადასახადო გარემოს შექმნისაკენ.  სტრატეგიულ სამიზნეს წარმოადგენდეს 
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საგადასახადო პოლიტიკის  ეფექტიანობის ზრდა, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 

საგადასახადო სისტემის სიმარტივე, სიცხადე, სამართლიანობა, სრულყოფილება და 

განაკვეთების ოპტიმალური დონე.[1] 

ბოლო წლებში საგადასახადო კანონმდებლობაში განმავლობაში 

განხორციელდა არაერთი  საგადასახადო რეფორმები:   

 საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან, მისი ოპტიმიზაციის მიზნით ბუნდოვანი და ორმაგი 

ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის მომცემი დებულებების აღმოფხვრა, გადასახადის 

გადამხდელთათვის სანქციების ლიბერალიზაცია, საგადასახადო კანონმდებლობის 

შემდგომი სრულყოფა. 

 ეტაპობრივად 3 წლამდე შემცირდა საგადასახადო კოდექსით 

განსაზღვრული 6 წლიანი ხანდაზმულობის ვადები;  

 განხორციელდა ცალკეული კატეგორიის ეკონომიკური 

დანაშაულისათვის სისხლის სამართლებრივი დევნის შეზღუდვა 

(დეკრიმინალიზაცია); 

 შემსუბუქდა სანქციები საკონტროლო-სალარო აპარატის და სასაქონლო 

ზედნადების გარეშე საქმიანობის წესები დარღვევისათვის, აგრეთვე დეკლარაციის 

დაგვიანებით წარდგენისათვის; 

 საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების გადავადების 

ერთწლიანი ვადა გაიზარდა 3 წლით; 

 განხორციელდა მოგების გადასახადის რეფორმა, რომლის შედეგად 

ამოქმედდა ახალი დაბეგვრის მოდელის დებულებები; კერძოდ, მოგების 

გადასახადით იბეგრება მხოლოდ განაწილებული მოგება და განსაზღვრული 

კატეგორიის ხარჯები/გადახდები. 

 2021 წლიდან ძალაში შევიდა დამატებული ღირებულების გადასახადის 

ახალი მარეგულირებელი ნორმები. 

მოგეხსენებათ, საქართველოში საინვესტიციო გარემოს შეფასებისთვის, 

მხედველობაში მიიღება გადასახადების გადახდებთან დაკავშირებული 

პროცედურები. გამარტივებული რეფორმების შედეგად დანერგილი ელექტრონული 

სერვისები და დაბალი განაკვეთები მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, თუმცა კვლავ 

არსებობს მრავალი საკითხი, რის გამოც ხშირად წარმოიქმნება უთანხმოება ბიზნესსა 
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და სახელმწიფოს შორის. ინვესტორები განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ 

დავების გადაწყვეტის პროცესს და აანალიზებენ, თუ რამდენად არის შესაძლებელი 

კერძო ლეგიტიმური ინტერესებისა და უფლებების დაცვა.  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყნის პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ სტაბილურობის გარანტია და საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 

ხელშეწყობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს 

ქვეყანაში განხორციელებული ინვესტიციების შედეგად, დაიწყო არაერთი  

ბიზნესპროექტი, შეიქმნა სამუშაო ადგილები და მოხდა სხვადასხვა სექტორის 

მნიშვნელოვანი განვითარება, რაც საბოლოო ჯამში სწორედ ქვეყნის ეკონომიკის 

სტაბილურობასა და სწრაფ განვითარებაზე აისახება. მნიშვნელოვანია იმ გარემოების 

ხაზგასმაც, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მოზიდვის განმსაზღვრელ 

ფაქტორთაგან გამოსარჩევია სტაბიული პოლიტიკური და მაკროეკონომიკური 

გარემო, ეროვნული ეკონომიკის გახსნილობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და 

კომუნიკაცია, პროგნოზირებადი და ხელმშემწყობი სამართლებრივი და 

ინსტიტუციური გარემო. 

        დღეს, როდესაც გლობალურმა პანდემიამ, ქვეყნების ეკონომიკები მძიმე 

გამოწვევების წინაშე დააყენე, მით უფრო, ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, მნიშნვნელოვანია 

ამ გამოწვევების დროული გამკლავება და ეფექტური მექანიზმების შემუშავება, რათა 

ხელი შეეწყოს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას, რაშიც დიდია 

საგადასახადო  გარემოს როლი 

     მოცემულ ნაშრომში განხილულია საქართველოში მოქმედი საგადასახადო  

კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადებით დაბეგვრის  

მექანიზმებისა და პროცედურების შესაძლებლობები, რომელიც აზღვევს მეწარმე 

სუბიექტს, რათა ის პირნათელი იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე და თავიდან 

აირიდოს ის რისკები, რომელიც ხშირად ახლავს ხოლმე, საგადასახადო აუდიტის 

განხორციელების შედეგად, პროცესებს, რაც უმეტესად გრძელდება საგადასახადო 

დავის წარმოებით.  

       გვინდა  ავღნიშნოთ, რომ საგადასახადო კანონმდებლობაში, ხშირ შემთხვევაში 

ნათლად არის გაწერილი, ის რეგულაციები და წესები, რომლითაც უნდა 

იხელმძღვანელოს ბიზნეს სუბიექტმა, მისი ეკონომიკური საქმიანობის 

განხორციელების პროცესში.  
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       თუმცა, გვინდა ხაზი გავუსვათ, საგადასახადო კოდექსით, მეწარმისთვის 

მინიჭებულ დამატებით შესაძლებლობას, რომელიც სრულად აზღვევს მის რისკს და 

წარმოადგენს ერთგვარ სახელმძღვანელოს, (კანონის ძალის მქონეს) თუ როგორ უნდა 

იმოქმედოს და შეასრულოს საგადასახადო ვალდებულებები მისი კონკრეტული 

ბიზნეს ქეისის შემთხვევაში. ეს შესაძლობა გახლავთ, საგადასახადო კოდექსის 47-ე 

მუხლის თანახმად - წინასწარი გადაწყვეტილება. 

- შემოსავლების სამსახური პირის მიმართვის საფუძველზე უფლებამოსილია 

გამოსცეს წინასწარი გადაწყვეტილება განსახორციელებელი ან განხორციელებული 

ოპერაციის მიხედვით; 

-  წინასწარი გადაწყვეტილება უნდა გამოიცეს მოთხოვნის წარდგენიდან 

არაუგვიანეს 90 დღისა. 

- წინასწარი გადაწყვეტილება ვრცელდება მხოლოდ იმ პირზე, რომლის 

მიმართაც ის იქნა გამოცემული. ამასთანავე, წინასწარ გადაწყვეტილებაში უნდა 

მიეთითოს საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის საფუძველზედაც 

იქნა მიღებული გადაწყვეტილება. 

- სხვადასხვა პირის მიერ განხორციელებული იდენტური ოპერაციების 

მიხედვით არ შეიძლება გამოიცეს განსხვავებული წინასწარი გადაწყვეტილება. 

- თუ პირი მოქმედებს წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისად, 

დაუშვებელია მაკონტროლებელი/სამართალდამცავი ორგანოს მიერ წინასწარი 

გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება და გადასახადის  

ან/და სანქციის დარიცხვა. 

წინასწარი გადაწყვეტილება არ გამოიყენება, თუ: 

ა) წინასწარ გადაწყვეტილებაში აღნიშნული ფაქტები და გარემოებები, 

რომლებიც გავლენას მოახდენდა წინასწარ გადაწყვეტილებაზე, არ შეესაბამება 

რეალურად არსებულს; 

ბ) გაუქმდა ან შეიცვალა საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის 

საფუძველზედაც იქნა მიღებული წინასწარი გადაწყვეტილება; 

- საქართველოს კანონმდებლობის ნორმამ, რომელიც ამძიმებს გადასახადის 

გადამხდელის მდგომარეობას და რომელსაც მიეცა უკუქცევითი ძალა, არ შეიძლება 

გავლენა მოახდინოს ნორმის ამოქმედებამდე გამოცემული წინასწარი 

გადაწყვეტილების შესაბამისად განხორციელებულ ოპერაციებზე; 
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- პირის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნაში წარმოდგენილი 

ინფორმაცია განეკუთვნება საგადასახადო საიდუმლოებას; 

- თუ პირი არ ეთანხმება საგადასახადო ორგანოს წინასწარ გადაწყვეტილებას, 

მას უფლება აქვს, გაასაჩივროს იგი საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით; 

წინასწარი გადაწყვეტილება საჭიროებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრთან 

შეთანხმებას. 

პირის მოთხოვნის საფუძველზე და დამატებითი ან შესწორებული 

ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურმა 

თავის მიერ გამოცემულ წინასწარ გადაწყვეტილებაში შეიტანოს ცვლილება და 

დამატება, თუ პირს არ გამოუყენებია ცვლილებისა და დამატების შეტანამდე 

გამოცემული წინასწარი გადაწყვეტილება იმ ოპერაციის მიმართ, რომლის 

მიხედვითაც ეს გადაწყვეტილება იყო გამოცემული.  

წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.  

დღეს მოქმედი სტატისტკით, შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემულია 

600 მეტი წინასწარი გადაწყვეტილება, შესაბამისად, აღნიშნული მექანიზმი, ხშირად 

გამოყენებადია ბიზნესის მხრიდან, რომლებიც, დაზღვეულნი არიან მათი 

ოპერაციების განხორციელებისას, საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების 

ნაწილში, რომ პირნათლად და სწორად იხდიან გადასახადებს. 

საგადასახადო კანონმდებლობა ითვალისწინებს საჯარო გადაწყვეტილების 

გამოცემის უფლებასაც ფინანსთა მინისტრის მხრიდან.  

დასკვნა 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია დავის განმხილველი 

ორგანოს გადაწყვეტილების ან საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის 

გადამხდელთა დაბეგვრის არსებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე (პრაქტიკა 

ყალიბდება წინასწარი გადაწყვეტილებებების თემატიკიდან გამომდინარეც) 

გამოსცეს საჯარო გადაწყვეტილება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის 

ნორმის გამოყენების შესახებ. 

ვფიქრობთ ნათელია, რომ ლიბერალური საგადასახადო კანონმდებლობის, 

მეწარმის მხრიდან მზაობის რომ ბიუჯეტში იხდიდეს გადასახადებს, მიუხედავად, 

არის საჭიროება, რომ კონკრეტული ბიზნეს ოპერაციების შეფასება ხდებოდეს 
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გადაწყვეტილებების ფორმატში, რომ არ გახდეს სადაო ამა თუ იმ ოპერაციის 

დაბეგვრის საკითხი. 

აღნიშნული პროცესის წარმატებით განხორციელება, ხშირ შემთხვევაში , ხელს 

უწყობს დავების წარმოქმნის პრევენციასაც.  

 

ლიტერატურა: 

1. გ.იაშვილი,  „სტრატეგიული მენეჯმენტი მცირე  და საშუალო საწარმოებში“, 

საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტი, 2019. 

2. ნ. ტერაშვილი, ,,აქტუალური სააღრიცხვო საგადასახადო საკითხები ერთ 

წიგნში“ , მთავარი საგადასახადო ექსპერტი, 2018. 
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Business Challenges and Opportunities in Tax Policy 
 

Iashvili Genadi,  

Professor, Georgian Technical University 

Gvenetadze Shorena,  

Master's student, Georgian Technical University 
 

 

Abstract 

 An attractive and stable tax environment is a necessary precondition for the economic 

progress of the country. Entrepreneurial entity as a result of economic activity has to fulfill 

tax obligations, which is imposed on it in accordance with the tax legislation of Georgia. 

 In order to insure against risks and prevent tax disputes, there is an effective "Advance 

tax ruling" mechanism for businesses, which is a legally binding document that provides 

accurate answers to any questions regarding taxation when describing any business process. 

By using this mechanism, the entrepreneur is insured against unintended consequences, tax 

sanctions and, in some cases, criminal liability in the conduct of further tax audits. 

 

Keywords: Business Challenges, Tax Policy, Advance tax ruling,   Tax dispute Prevention 
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სახელმწიფოებრივი აზროვნების აუცილებლობა ელექტრონული მენეჯმენტის 

უსაფრთხოებისათვის   

                                                                     ლორთქიფანიძე რევაზ,  

    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი, საქართველოს 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის 

უმაღლესი შეფასებით კურსებში „აშშ მთავრობა“ და „სამართლიანობა“                              

 

აბსტრაქტი 

ელექტრონულ ეპოქაში, ინფორმაციის მოძრაობისა და გაცვლის პროცესები, 

მათ ეფექტიან დაცვას საჭიროებს, რაც შეუძლებელია სახელმწიფო და საერთაშორისო 

სტრუქტურების გონივრული ჩართულობისა და კერძო ბიზნესის მათთან 

თანამშრომლობის გარეშე. შესაბამისად, ძალიან დიდია ალბათობა ჩრდილოვანი 

ეკონომიკის რეალური მინიმიზებისა და ქსელური ტექნოლოგიებით მენეჯერული 

ხარჯების ოპტიმიზებისათვის. 

თანამედროვე პირობებში, ჩვენი აზრით, განსაკუთრებით აქტუალურია კერძო 

მეწარმეობის კეთილსინდისიერებისათვის ზრუნვა და სახელმწიფოებრივად 

მოაზროვნე და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებით დაჯილოვებული მენეჯერების 

მიერ ორგანიზებული ბიზნესების სტიმულირება ეფექტიანი რეკლამით. ასეთი 

მენეჯერები გამოირჩევიან მეტი განსწავლულობით, შინაგანი მოკრძალებითა და 

წესიერებით, ამდენად, ჩვენი აზრით, მათი წახალისება-სტიმულირება თანამედროვე 

ეპოქაში პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს. 

დღევანდელ სამყაროში, როცა მნიშვნელოვანწილად ელექრონული საბაზრო 

ეკონომიკა (უკვე მსოფლიო მეურნეობად ცნობილი), ფაქტობრივად, ყველა ქვეყანაში 

გავრცელდა, კერძო მეწარმეობის უპირატესობაზე საუბარი ან მისი დაცვა 

კომუნისტური რეჟიმისაგან, მიზანშეწონილობასა და საღ აზრს ან საჭიროებას 

თითქმის სრულად მოკლებულია. ამდენად, ერთი უკიდურესობიდან მეორეში 

გადასვლას და მხოლოდ კერძო მეწარმეობის უკვე უსაგნო და მოსაბეზრებელი 

დაცვის ნაცვლად, სახელმწიფოებრივი აზროვნების დეფეციტსა და ნიჭიერების 

დაცვაზე უნდა დავფიქრდეთ ახლა მეტად. 

 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფოებრივი აზროვნება, უსაფრთხოება, 

ელექტრონული მენეჯმენტი, ქსელური ტექნოლოგიები, მენეჯერული ხარჯები.  
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როგორც თქვენთვის ცნობილია, დენის ძალის ცნობილი კანონის ანალოგიით, 

ეკონომიკური კონკურენციის შეფასებების ორიგინალური შედეგები მივიღეთ, რამაც 

კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ კერძო ინსტიქტები და სახელმწიფოებრივი 

აზროვნების აუცილებლობა რაციონალურ თანაფარდობაში ჰარმონიულად 

უკავშირდებიან ერთმანეთს და საზოგადოებრივი აღიარება და მხარდაჭერა 

სჭირდება ორივეს. 

მინდა გავიხსენო საქართველოს გაეროში გაწევრიანების იმ დროისათვის 

ძალზე შეფერხებული ურთულესი პროცესი, როცა საქართველოს მაშინდელ 

პრეზიდენტთან - ედუარდ შევარდნაძესთან შეხვედრაზე მიმიწვიეს, როგორც 

ახალგაზრდა მეცნიერი და, ჩემი მეცნიერული კონცეფციებიდან გამომდინარე, 

ეკონომიკის სამობილიზაციო გეგმების მომზადება და პრაქტიკული რეალიზება 

დამევალა ეროვნული უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით. შედეგად, 

მაშინდელი პოსტსაბჭოთა სივრცის, ხშირ შემთხვევაში, კორუფციული ტვირთების 

მოზღვავებული ნაკადები, რომლებიც ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ საზღვარზე 

კოლიმეტრიან რიგებს იწვევდა, საერთოდ შეწყდა. 

სადღეისო რეალობაში, ეკონომიკის პანდემიური შოკის ეპოქამაც საბოლოოდ 

დაადასტურა, რომ თანამედროვე სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის 

გამოწვევები ცხადზე უცხადესია: 

1) დაძლეულ იქნეს პანდემიითა და ადრინდელი გამოუცდელი „რეფორმებით“ 

გამოწვეული ხანგრძლივი ეკონომიკური დაქვეითება და მნიშვნელოვანი 

დანაკარგები; 

2) ფარული საერთაშორისო მონოპოლიების გავლენის მინიმიზებისათვის, 

გამოინახოს გზები მიკროეკონომიკური მენეჯმენტის ურთიერთხელსაყრელი 

თანამშრომლობისათვის მაკროეკონომიკურ პოლიტიკასა და საერთაშორისო 

ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან გაეროსა და ევროკავშირის დონეებზე; 

3) შემუშავდეს სტრატეგიული ბიზნესტექნოლოგიები და მექზნიზმები 

აღნიშნული თანამშრომლობის მაქსიმალური ეფექტიანობისათვის. 

ზოგი დღემდე ვერ ერკვევა, თუ რას ნიშნავს სტრატეგიული 

ბიზნესტექნოლოგიები და მექანიზმები ეკონომიკაში და რამ გამოიწვია მათი ასეთი 

საჭიროება? ეკონომიკური პოლიტიკის ამ კონტექსტში გააზრება  ახალ (გლობალურ) 

რეალობაში უმნიშვნელოვანესი (სტრატეგიული) ეკონომიკურ-პოლიტიკური 
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გადაწყვეტილებების გრძელვადიანად გააზრებისა და უსაფრთხო მოქმედებების 

მწვავე აუცილებლობებმა გამოიწვია. 

ეკონომიკურად განვითარებული ნებისმიერი ქვეყნის მართვის სისტემებს თუ 

გადავხედავთ, საკმაოდ მკაცრი რეგულაციები და ეროვნული ინტერესების დამცავი 

მოქნილი სტრატეგიული გეგმები აბსოლუტურად ყველგან გამოიყენება. თუმცა, 

განსხვავებით აღნიშნულისგან, საქართველოში უკონტროლოდ გატარებულმა 

"შოკურმა თერაპიამ", მართვის გამოუცდელობისა და კომუნისტური წარსულის 

გარკვეული დადებითი ტენდენდიების დაუკვირვებლობით საზიანოდ "ჩამოწერის" 

გამო, ერთი ჰიპერტროფიიდან მეორეში მოგვაქცია, შექმნილი გარემოების აღმოფხვრა 

კი პანდემიურმა შოკმა გაგვიხანგრძლივა. 

დასკვნა 

კვლევის შედეგად, როგორც გამოიკვეთა, ვინაიდან, ციფრული 

ტექნოლოგიების მეცნიერებატევადი სირთულეები სულ უფრო მეტად ვეღარ 

იმართება ბიზნესის შემთხვევით, არაკომპეტენტურ ან კრიმინალურ მესაკუთრეთა 

მიერ,  ვფიქრობ, განსაკუთრებით გასათავისებელია, რომ სახელმწიფოებრივი 

აზროვნებისა და, შესაბამისად, გარკვეულწილად ამ უნარებით დაჯილდოვებული 

კვალიფიციური მენეჯერების საჭიროება განუზომლად იზრდება, 

ელექტრონული სამყარო გააუმჯობესებს ყოველივე ფარულის გამოვლენის 

საშუალებებს და კვალიფიციური სამართლიანი რეკლამით დამატებით ხელი უნდა 

შევუწყოთ ისეთ სახელმწიფო მმართველობასა და საერთაშორისო თანამეგობრობებს, 

რომლებიც არაკეთილსინდისიერ ბიზნესებს შემოსავლების წყაროების დასაბუთებას 

მოთხოვენ, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანად შეამცირებს ჯერ კიდევ მასობრივ 

გლობალურ სიღარიბეს.  

        ჩატარებულმა განზოგადებამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ გასული 

და მიმდინარე საუკუნეების მიჯნის ცნობილი მოვლენების გახანგრძლივებით, 

სტრატეგიული გეგმებიც მთლიანად მოიშალა და ნაჩქარევად გატარებულმა 

პრივატიზებამ და გაუაზრებელმა "ლიბერალიზებამ", მრეწველობისა და სოფლის 

მეურნეობის დაპირებული ამოქმედების ნაცვლად, მათი თითქმის სრული კოლაფსი 

გამოიწვია.  პანდემიის დასრულებასთან ერთად, სახელმწიფოს გარკვეულწილად 

უნდა დაუბრუნდეს ეკონომიკური პოლიტიკის დაკარგული ფუნქციები.     

ლიტერატურა: 
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1. https://gtu.ge/ 

2. https://www.moh.gov.ge/ 

3. https://www.geostat.ge/ka 

4. https://www.researchgate.net/profile/Revaz_Lordkipanidze  

5. Lordkipanidze R. Democratism and Economic Benefits of the EU on the Example of the UK 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35113.52321 

6. Lordkipanidze R. STRATEGIC MECHANISMS OF ECONOMIC POLICY IN GEORGIA. 

- The New Economist, N4 (59), 2020, Vol.15, Issue 3: 34-37. 

https://www.researchgate.net/publication/348944845_STRATEGIC_MECHANISMS_OF_ECO

NOMIC_POLICY_IN_GEORGIA_-_The_New_Economist_N4_59_2020_Vol15_Issue_3_34-

37 

7. Lordkipanidze R. Even the delightful Nobel Foundation cannot financially encourage all 

great scientists - only frequent moral awards can do this and the wisest Researchgate began to do 

it perfectly. - Theses on Law, Economic Policy and Money: Issue N6: 2021.  

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14463.12960 
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Need of State Thinking for Security of E-Management 

                   Lordkipanidze Revaz, 

Invited Professor of Georgian Technical University, Academic of the Georgian Academy of 

Economic Sciences, with the highest grade in the Harvard University courses “US Government” 

and “Justice” 

 

Abstract 

            In the electronic age, the processes of information movement and exchange require their 

effective protection, which is impossible without the reasonable involvement of state and 

international structures and the cooperation of private business with them. Consequently, there is 

a very high probability of minimization of the shadow economy and optimizing managerial costs 

with network technologies. 

            In modern conditions, in our opinion, it is especially important to care for the 

conscientiousness of private entrepreneurship and to stimulate businesses organized by state-

minded and universally valued managers with effective advertising. Such managers are 

distinguished by more education, inner modesty and decency, so, in our opinion, their 

encouragement is the number one task in the modern era. 

           In today’s world, when the largely electronic market economy (already known as the 

world economy) has spread to virtually every country, talking about the benefits of private 

entrepreneurship or protecting it from the communist regime is almost entirely devoid of 

expediency and common sense or necessity.  

          Thus, instead of moving from one extreme to another and defending only the private 

entrepreneurship, now we should think more about the deficit of state thinking and the protection 

of such talent.  

 

Keywords: State thinking, Security, E-Management, Network Technologies. 
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პერსონალური მონაცემების დაცვის აქტუალური საკითხები საქართველოში 

იაშვილი თინათინ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი 

ღლონტი თამთა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.  

შერაზადიშვილი ბესიკ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.  

 

აბსტრაქტი 

თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნებში პერსონალური მონაცემების დაცვა 

ადამიანის ძირითად უფლებად განიხილება, საქართველოში ამ უფლების 

რეალიზებისთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური და საკანონმდებლო რეფორმები 

ხორციელდება.  

წარმოდგენილ სტატიაში აღნიშნულია, რომ  პერსონალური მონაცემების 

დამუშა-ვების კანონიერება და მაღალ სტანდარტებთან შესაბამისობა არსებითადაა 

დამოკიდე-ბული მონაცემთა დამუშავების პრინციპების დაცვაზე. კანონში ასახული 

პრინციპები, მათი მდგრადი ხასიათიდან გამომდინარე, ამკვიდრებენ მონაცემთა 

დამუშავების ზოგად წესს და განსაზღვრავენ მონაცემთა დამმუშავებლების ქმედების 

კანონიერებას.  ხელშეკრულებისა და შეთანხმების დადების დროს, 

გათვალისწინებულ უნდა იქნეს საჯარო დაწესებულებების მიერ სხვა ქვეყნებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისთ-ვის პერსონალური მონაცემების შემცველი 

ინფორმაციის მიწოდების საკითხი. 

 

საკვანძო სიტყვები: პერსონალური მონაცემები, საქართველო, მონაცემების 

დამუშავება, საჯარო და კერძო სამსახური. 

 

თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნებში პერსონალური მონაცემების დაცვა 

ადამიანის ძირითად უფლებად განიხილება, ამ უფლების რეალიზებისთვის კი 

მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური და საკანონმდებლო რეფორმები ხორციელდება. 

„ადამიანის ძირითადი უფლებების შესახებ“ ევროპის კავშირის ქარტიაში ცალკე 

მუხლი ეთმობა პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლებას, ხოლო ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას 

ადამიანის ავტონომიურობის, დამოუკიდებელი განვითარების, მისი ღირსების 
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დაცვის წინაპირობად მიიჩნევს. საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს 

ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პიროვნების განვითარების, მისი 

ღირსების დაცვის, მოქალაქის შესახებ სახელმწიფო დაწესებულებაში არსებული 

ინფორმაციის გაცნობის უფლებებს, ასევე, სახელმწიფოს ვალდებულებას, დაიცვას 

ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებული ჯანმრთელობასთან, ფინანსებთან ან სხვა კერძო 

საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. 

 აღნიშნული ქმნის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის 

კონსტიტუციურ გარანტიასა და საფუძველს. „პირის ინტერესი, არ დაუშვას კერძო 

საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნება და აკონტროლოს ამ 

ინფორმაციის გავრცელება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების ერთ-

ერთი უმთავრესი ასპექტია“ [1]. 

კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების რეალიზებისთვის 

მნიშვნელოვანია, მონაცემთა დამუშავება ხდებოდეს მხოლოდ კანონიერი 

საფუძვლით. ადამიანმა უნდა იცოდეს, როდის იქნება მის პირად ცხოვრებაში 

სახელმწიფოს ჩარევა ლეგიტიმური, რა უფლებები აქვს მას და რა გზით დაიცვას 

საკუთარი ინტერესები.გასაანალიზებელია ისეთი ძირეული საკითხები, როგორიცაა 

მონაცემთა დამუშავების პრინციპები, დამუშავების საფუძვლები და საშუალებები, 

მონაცემთა დამუშავება ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

განსაკუთრებული კატეგორიისა და ბიომეტრული მონაცემების დამუშავების 

სპეციფიკა, ფარული მიყურადება და მოსმენა, ვიდეოთვალთვალი, პირდაპირი 

მარკეტინგი, მონაცემთა სხვა ქვეყნებში გადაცემა, მოქალაქეთა ინფორმირებულობა 

და მათი უფლებების დაცვა [2]. 

მონაცემთა დამუშავება ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით: ბოლო 

წლებში მონაცემთა ავტომატური დამუშავება სულ უფრო ფართომასშტაბიან ხასიათს 

იძენს, რამაც ხელი შეუწყო გარკვეული პროცესების ოპტიმიზაციას, მომსახურების 

გამარტივებას, ბიუროკრატული საფეხურების შემცირებას. ელექტრონული 

მმართველობის პოზიტიური შედეგების მიუხედავად, სრულად ვერ მოხდა პროცესის 

თანმდევი რისკების შეფასება, ასევე პერსონალური მონაცემების დაცვისა და 

უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების დანერგვა. ხშირად ახალ 

ტექნოლოგიებზე გადასვლა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის განახლების გარეშე 

მიმდინარეობდა. მონაცემთა ავტომატური დამუშავების პროცესში ერთ-ერთ მთავარ 
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პრობლემას წარმოადგენს უწყებებს შორის მონაცემთა გაცვლის ან/და წვდომის 

მინიჭებისთვის სამართლებრივი საფუძვლის არარსებობა. ბოლო დროს 

განსაკუთრებით იზრდება სხვადასხვა საჯარო უწყებებს შორის მონაცემთა გაცვლის, 

ასევე კერძო სექტორის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე საჯარო უწყებების წვდომის 

მაჩვენებლები, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს მონაცემთა დამუშავების კუთხით 

არსებულ არცთუ სახარბიელო მდგო-მარეობას და ქმნის მონაცემთა უკანონო 

დამუშავებისთვის ხელსაყრელ გარემოს [3]. 

მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებში: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

თანახმად, ინსპექტორი უფლებამოსილია, მონაცემთა დამუშავების კანონიერება 

შეამოწმოს როგორც საკუთარი ინიციატივით, ისე დაინტერესებული პირის 

განცხადების საფუძველზე. ინსპექტირების განხორციელების მიზნით, 

მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოს შეუძლია, შევიდეს ნებისმიერ 

დაწესებულებასა და ორგანიზაციაში, გაეცნოს ყველა სახის დოკუმენტაციას [4]. 

შემოწმების თაობაზე წინასწარი შეტყობინების ვალდებულება ვრცელდება 

მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევებზე, კერძოდ, იმ დაწესებულების 

ინსპექტირებისას, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია სახელმწიფო უსაფრთხოე-

ბასა და თავდაცვასთან, ან რომელიც ახორციელებს ოპერატიულ-სამძებრო 

საქმიანობას. მსგავს შემთხვევებში, ინსპექტორს ეკისრება ვალდებულება, არანაკლებ 

3 დღით ადრე აცნობოს შემოწმების ობიექტს დაგეგმილი ღონისძიებების თაობაზე. 

აღნიშნული ნორმა, პრაქტიკაში მისი რეალიზების კუთხით, შესაძლებელია 

პრობლემატური იყოს. იმის გამო, რომ კანონით დაწესებული წინასწარი 

შეტყობინების ვადა სავსებით საკმარისია სისტემაში არსებული ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად, მთლიანად აზრს კარგავს ინსპექტირები ჩატარების საჭიროება. 

შემოწმება, თავისი ბუნებისა და ხასიათის გათვალისწინებით, დაფუძნებულია 

მოულოდნელობის ეფექტზე და ზოგადი წესიდან ყოველგვარი გამონაკლისი 

ეწინააღმდეგება მსგავსი ხასიათის ღონისძიების განხორციელების მიზნებს [5]. 

დასკვნა 

ამრიგად, დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ არსებული საკანონმდებლო 

ჩარჩოსა და პრაქტიკაში არსებული მდგომარეობის ანალიზის შედეგად იკვეთება, 

რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი საჭიროებს 
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ევროპულ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანას, კერძოდ: 

განსაკუთრებულ კატეგორიას მიკუთვნებულ მონაცემთა ჩამონათვალის 

გაფართოებას და მათ დამუშავების საფუძვლების დაკონკრეტებას პერსონალურ 

მონაცემთა სუბიექტის უფლებების შესახებ არსებული ნორმების დახვეწას და დაცვის 

გარანტიების გაზრდას; კერძო სექტორის მიმართ კანონის ამოქმედების თარიღის 

გადმოწევას; სხვა სახელმწიფოსთვის/საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის 

მონაცემთა გადაცემის რეგულაციების დახვეწას და კონვენციის დამატებით ოქმთან 

შესაბამისობაში მოყვანას;  მონაცემთა კანონიერი და პროპორციული დამუშავების 

უზრუნველსაყოფად, უნდა დარეგულირდეს მონაცემთა შენახვის, არქივირებისა და 

განადგურების წესი და ვადები. მონაცემთა დამმუშავებლებმა უნდა უზრუნველყონ: 

უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების განხორციელება წერილობით 

ხელშეკრულების ან სამართლებრივი აქტის საფუძველზე სათანადო უსაფრთხოების 

ზომების დაცვით; პერიოდული მონიტორინგის ჩატარება მონაცემთა არამიზნობრივი 

გამოყენების პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით. 
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Abstract 

In modern democracies, personaldata protectionis considered to be a fundamental 

human right. Important institutional and legislative reforms are being implemented in Georgia to 

realize this right. 

This scientific article states that the legality of personal data processing and compliance 

with high standards is essentially dependent on the observanceof the principles of data 

processing. The principles reflected in the law, due to their sustainable nature, establish the 

general rule of data processing and determine the legality of data processors’actions. The Law of 

Georgia on Personal Data Protection strengthens such principles as fairness and lawfulness, 

protection of the dignity of adata subject, existence of a clearly defined legal purpose, 

proportionality and adequacy, authenticity and accuracy of data and storage of data only for a 

period of  time necessary forachieving a purpose. 

The issue of providingpersonal data by public institutions to other countries and 

international organizations should be taken into consideration while concluding contracts and 

agreements. 

 

Keywords: personal data, Georgia, data processing, public. 
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ინოვაციური პოლიტიკის მნიშვნელობა სახელმწიფო მმართველობის პროცესში 

 

იაშვილი გენადი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.  

წვერავა ლაშა,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.  

 

 

აბსტრაქტი 

თანამედროვე მსოფლიოში მოვლენები სწრაფად ვითარდება, რამაც 

სახელმწიფოები დაარწმუნა იმაში, რომ ეკონომიკურ-პოლიტიკური სისტემების 

სწრაფი განვითარების ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას ქვეყნის ინოვაციური 

პოლიტიკა წარმოადგენს. ქვეყნის ინოვაციური პოლიტიკა მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული იმგვარი ღონისძიებების გატარებასთან, რომლებიც განაპირობებს 

სახელმწიფოს სწრაფი ტემპებით განვითარებას. განვითარებული ქვეყნების 

მაგალითები გვიჩვენებს, რომ სხვადასხვა სისტემაში ინოვაციური მიდგომების 

დანერგვა პირდაპირპროპორციულად უკავშირებდა გამჭირვალე, ღია და გაცილებით 

ეფექტურ საჯარო მმართველობას. 

საჯარო მმართველობის პროცესში ინოვაციების დანერგვას არაერთი 

დადებითი შედეგი მოაქვს. სოციალური კეთილდღეობისა და საჯარო 

მმართველობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებების 

მიერ ახალი პროგრამებისა და სერვისების შემუშავება, რაც თავის მხრივ საჭიროებს 

მართვის თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების აქტიურ გამოყენებას. 

მოცემულ სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია სახელმწიფო 

მმართველობის პროცესში ინოვაციური პოლიტიკის გატარების მნიშვნელობაზე და 

განხილულია ხსენებულ პროცესთან დაკავშირებული საკითხები.  

 

საკვანძო სიტყვები: ინოვაციური პოლიტიკა, მმართველობითი 

გადაწყვეტილებები, საჯარო მმართველობა, სახელმწიფო მმართველობა.  

 

ინოვაციური პოლიტიკის გატარება სახელმწიფო მმართველობის პროცესში 

დაკავშირებულია სახელმწიფო ორგანოების მიერ საქმიანობის ახალი 

მიმართულებებისა და ახალი შრომითი პროცედურების შემუშავებასთან, რომელთა 
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მიზანსაც სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის პროცესში წარმოქმნილი 

პრობლემების ეფექტურად გადაწყვეტა წარმოადგენს.  

თანამედროვე პირობებში სახელმწიფო მართვის მრავალი ნიმუში არსებობს. 

აღსანიშნავია, რომ ინოვაციური პოლიტიკა, მათ შორის, თანამედროვე 

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება ნებისმიერი სახელმწიფო თუ 

არასახელმწიფო ინსტიტუტისათვის წარმოადგენს მართვის აუცილებელ 

ინსტრუმენტს. თუკი ადრე ინოვაცია ძირითადად უკავშირდებოდა ეკონომიკურ 

საკითხებს, დღეისათვის ის და მასთან დაკავშირებული სიკეთეები ხშირად 

გამოიყენება სახელმწიფო მართვის პროცესში, რაც ბევრი ქვეყნისათვის 

წარმატებული პოლიტიკური სისტემების ჩამოყალიბების საწინდარი გახდა. საჯარო 

მმართველობის სფეროში ინოვაციური პოლიტიკის გატარება მოითხოვს 

კონცეპტუალური მოდელების სპექტრის მნიშვნელოვან გაფართოებას, რომლებიც 

გამოიყენება ამ კუთხით. [1] 

ინოვაციური ტექნოლოგიების მართვის პროცესში გამოყენება საკმაოდ 

აქტუალურია, რამდენადაც მხოლოდ ინოვაციების დახმარებით არის შესაძლებელი 

თანამედროვე მსოფლიოში კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება და დასახული 

ამოცანების ეფექტურად შესრულება. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

თანამედროვე საბაზრო პირობებში, როდესაც როგორც ბიზნეს, ასევე პოლიტიკური 

გარემო სწრაფად ცვალებადია. ინოვაციური ტექნოლოგიები მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული სხვადასხვა პროცესთან, რომელთა მიზანსაც ქვეყნის ეკონომიკური, 

სოციალური და პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევა წარმოადგენს. ევროპული 

ოჯახის მრავალი ქვეყნის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ სწორედ ინოვაციური 

პოლიტიკის გატარებამ გამოიღო შედეგად ეფექტური, დინამიური და გრძელვადიანი 

ეკონომიკური მაჩვენებლების ზრდა.  

სახელმწიფო მმართველობის პროცესში ინოვაციური პოლიტიკის გამოყენებას 

უკავშირდება მრავალი ფუნდამენტალური ცვლილებისა და ღონისძიების 

განხორციელება, რომელთა მიზანსაც ძლიერი, კონკურენტუნარიანი და 

სწრაფადგანვითარებადი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოს ჩამოყალიბება 

წარმოადგენს. ამ მიზნების მიღწევისათვის, განვითარებული სახელმწიფოების 

მაგალითები გვიჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარებისათვის აუცილებელი ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნა და 
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სრულყოფა, ხოლო, თავად სხვა ქვეყნების მაგალითზე ქვეყანაში ინოვაციებზე 

დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობა და ათვისების ხელშეწყობა. ამასთან, 

ზოგადად ინოვაციური პოლიტიკის გატარება მჭიდროდ უკავშირდება ისეთ 

მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიც არის ინტელექტუალური საკუთრების და 

ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა, ასევე, მოწინავე ტექნოლოგიების 

მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევა და ამ მიმართულებით 

გრძელვადიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბება.  

რამდენადაც ინოვაცია დაკავშირებულია სოციალური, სამეცნიერო, 

ეკონომიკური და მათ შორის პოლიტიკური ღირებულებების მქონე 

გაუმჯობესებული პროდუქტის შექმნასთან, ასევე თავად პროცესთან და მათ შორის, 

მომსახურებასთან, აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ გრძელვადიანი სტრატეგიის 

შემუშავება, რომელიც მიმართული იქნება ინოვაციების სფეროს განვითარებისაკენ. 

აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციების პრაქტიკული გამოცდილება 

აჩვენებს, რომ ინოვაციის დანერგვა რთული და ხშირად მტკივნეული პროცესია. ამის 

ერთ-ერთი მიზეზი არის ინოვაციასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა, მისი 

პოტენციური ეფექტურობა და მომგებიანობა. შესაბამისად, მიზნის მისაღწევად 

აუცილებელია გათვალიწინებულ იქნას ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორები, 

რომლებიც ინოვაციის დანერგვასთან ასოცირდება: ეფექტური ტექნოლოგიების 

არჩევა; საუკეთესო ორგანიზაციული ფორმების შერჩევა; ინოვაციისათვის 

ხელსაყრელი კლიმატის შექმნა და დასაქმებულთა სტიმულირება; 

განსახორციელებლად საუკეთესო პროექტების შერჩევა; ხარჯებისა და რესურსების 

მიზნობრივად განსაზღვრა. [2] 

ინოვაციური პოლიტიკის გატარება სახელმწიფო მმართველობის პროცესში 

უკავშირდება რამდენიმე მნიშვნელოვან ეტაპს, კერძოდ: ინოვაციური პოლიტიკის 

ძირითადი მიზნების განსაზღვრა; ინოვაციების მართვის სტრატეგიის შერჩევა; 

ინოვაციების მართვის ტექნიკის განსაზღვრა; ინოვაციური პროგრამების 

განხორციელებაზე მუშაობის ორგანიზება; დაგეგმილი პროგრამების შესრულების 

მონიტორინგი; ინოვაციების მართვის ეფექტურობის ანალიზი და შეფასება. ამრიგად, 

ინოვაციური პოლიტიკის მართვა მიმართულია ინოვაციური პროცესების 

ეფექტურად ორგანიზებაზე, რომელიც ეფუძნება მატერიალური, შრომითი და 

სამეცნიერო რესურსების გამოყენების ყველაზე ადეკვატურ მეთოდებს, ხოლო, 
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მიზანს რა თქმა უნდა წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ინოვაციური 

პრიორიტეტების მიღწევა. 

საერთაშორისო გამოცდილებამ კარგად გვაჩვენა, რომ ეფექტური საჯარო 

მმართველობის მისაღწევად თანამედროვე პირობებში არ არის საკმარისი იმ 

ღონისძიებების გატარება რაც შესაძლოა აპრობირებულია ბევრ განვითარებად და 

მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში, ხოლო, თანამედროვე დემოკრატიულ 

სახელმწიფოებში საჯარო მმართველობის პროცესში ინოვაციური ტექნოლოგიების 

დანერგვის პრაქტიკამ დიდი გავლენა იქონია ქვეყნების საერთაშორისო დონეზე 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზე და ეკონომიკურ-პოლიტიკურ 

სტაბილურობაზე. [3] 

აღსანიშნავია, რომ ზემოხსენებული მიზნის მისაღწევად განვითარებული 

ქვეყნების მიერ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ეროვნული და რეგიონალური 

ინოვაციების სისტემის და ზოგადად ინოვაციების ეკოსისტემის დანერგვის 

მიმართულებით, რომელმაც საბოლოო ჯამში ხელი შეუწყო ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების სფეროში სახელმწიფოს, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კერძო 

სექტორების თანამშრომლობას. შესაბამისად, უცხოური გამოცდილების 

მაგალითებზე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე 

დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობის და კერძო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აუცილებელია გატარდეს სახელმწიფო 

პოლიტიკა, რომელიც მიმართული იქნება სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ცოდნის 

შექმნისაკენ, განვითარებისაკენ, გავრცელებისა და გამოყენებისაკენ. 

ქვეყნის ინოვაციური პოლიტიკის წარმართვის პროცესში მნიშვნელოვანია 

წარმატებული ქვეყნების ინოვაციური პოლიტიკის გაზიარება და სწორი 

განვითარება. მართალია სახელმწიფო მმართველობის პროცესში ინოვაციური 

პოლიტიკის გატარებას მრავალი სიძნელე უკავშირდება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

განვითარებული სახელწიფოების მსგავსად, ქვეყანაში ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების განვითარებისათვის საჭირო გარემოს ფორმირება, ცოდნისა და 

ინოვაციის კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

გამოყენების სტიმულირება და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიების გატარება, 

აუცილებლად იქნება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და ასევე, პოლიტიკური 

წარმატების გარანტი. [4]  
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დასკვნა 

ინოვაციური პოლიტიკის მიზანს სახელმწიფო მმართველობის პროცესში 

წარმოადგენს ახალი პრობლემებისა და ძველი პრობლემების ახლებურად  

გადაწყვეტისათვის თანამედროვე, ეფექტიანი და შემოქმედებითი 

გადაწყვეტილებების მოძიება. შესაბამისად, თანამედროვე მსოფლიოში ინოვაციური 

ტექნოლოგიები პოულობენ ფართო გამოყენებას არა მხოლოდ კერძო სექტორში, 

არამედ საჯარო მმართველობის პროცესშიც, რამდენადაც, მათი გამოყენება ხელს 

უწყობს სახელმწიფო მმართველობის სისტემის განვითარებასა და გაუმჯობესებას. 

წარმოდგენილ სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია სახელმწიფო 

მმართველობის პროცესში ინოვაციური პოლიტიკის გატარების მნიშვნელობაზე და 

განხილულია ხსენებულ პროცესთან დაკავშირებული საკითხები. ამასთან, დასკვნის 

სახით შეიძლება ითქვას, რომ გლობალიზაციის პროცესში ინოვაციური პოლიტიკის 

მართებულად გამოყენებამ გვაჩვენა, რომ სწორედ ის განსაზღვრავს პოლიტიკურ 

სტაბილურობას, ნაციონალური ეკონომიკის გაჯანსაღებას და შესაბამისად 

ეკონომიკური მაჩვენებლის ზრდას, რაც საბოლოო ჯამში სოციალურ კეთილდღეობას 

განაპირობებს და ზრდის ქვეყნის რეგიონალურ და გლობალურ 

კონკურენტუნარიანობას. 
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Abstract 

Events in the modern world are evolving rapidly, which convinced the states that one of 

the best means of rapid development of economic-political systems is the innovative policy of 

the country. The innovative policy of the country is closely related to the implementation of such 

measures, which lead to the rapid development of the state. The examples of developed countries 

show that the introduction of innovative approaches in different systems was directly related to 

transparent, open and much more effective public governance. 

The introduction of innovations in the process of public governance brings a number of 

positive results. In order to improve the quality of social welfare and public governance, it is 

important for the authorities to develop new programs and services, which in turn require the 

active use of modern management methods and technologies. 

This article focuses on the importance of pursuing innovative policies in the public 

administration process and discusses issues related to this process. 
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ციფრული მეთოდები  არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მართვის 

პროცესში 

ცაცანაშვილი  ანა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

      მოცემულია თეზისი საჯარო მართვის შედარებით ახალი ობიექტის - 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ცოდნის გადაცემის 

პროცესში ციფრული მეთოდების გამოყენების შესახებ. განხილულია სენსორული 

ტექნოლოგიების სახეები და მახასიათებლები, შემუშავებულია მათი დანერგვის 

ღონისძიებები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში.  

     

  საკვანძო სიტყვები: არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, 

სენსორული ტექნოლოგია, აკმ-ს მართვა, მემკვიდრეობის დაცვა და გადაცემა. 

 

      არამატერიალურიკულტურული მემკვიდრეობის მართვის პროცესი 

შედარებით ახალი ფენომენია.  2007 წელს საქართველო მიუერთდა UNESCO-ს 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენციას[1] და 

სახელმწიფომ იკისრა ისეთი ვალდებულებები, როგორიცაა: არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის (შემდგომში: აკმ) იდენტიფიკაცია, დოკუმენტირება, 

კვლევა, შენახვა, დაცვა, აღორძინება და  ფორმალური თუ არაფორმალური 

განათლების საფუძველზე მისი პოპულარიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მართვის 

პროცესში ჩართულია საკანონმდებლო, აღმასრულებელი ხელისუფლება და 

თვითმმართველობის ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, აგრეთვე 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო, მუზეუმები, კვლევითი 

ინსტიტუტები, უნდა ითქვას, რომ  ქართული ნომინაციები იუნესკოს 

არამატერიალური მემკვიდრეობის სიაში საკმაოდ მცირეა (ქართული 

მრავალხმიანობა სიაში, ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული 

ტრადიციული მეთოდი, ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა, 

ქართული ჭიდაობა).  
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აკმ-ს დაცვისა და მომავალი თაობებისთვის მისი გადაცემის პროცესის 

მართვის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით მიზანშეწონილია აქცენტი გაკეთდეს ახალ 

ტექნოლოგიებზე. კერძოდ, იმ  ინოვაციურ ინსტრუმენტებზე, რომლებიც 

ევროკავშირის პროექტის  (i-Treasures) ფარგლებში მიღებულ მეთოდოლოგიებს 

ეფუძნება[2].  უპირველეს ყოვლისა ეს არის ჰოლისტიკური მიდგომა, რომელიც 

სცილდება აკმ-ს შინაარსის უბრალო დიგიტალიზაციას[3]. ეს არის 

მულტისენსორულ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აკმ-ს შესახებ მონაცემთა ჩაწერა, 

აღბეჭდვა, შეგროვება, დაჯგუფება და სხვა. სენსორული ტექნოლოგია სრულიად 

ახალი კულტურული შინაარსის გენერირების საშუალებას იძლევა და მკვლევარებს 

შესაძლებლობა აქვთ დაადგინონ შესაძლო ფარული კორელაციები აკმ-ს სხვადასხვა 

ელემენტებს შორის, შეისწავლონ კონკრეტული აკმ-ს ევოლუცია. i-Treasures 

გამოყენებულია ისეთი აკმ-ასთან მიმართებაში, როგორიცაა:  სარდინიული კანტუ ა 

ტენორი; რუმენული კალუსის ცეკვა, ბერძნული კერამიკა. 

სენსორული ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი 

მიმართულებით: სიმღერა, ცეკვა, ტრადიციული ოსტატობა (რეწვა) და მუსიკალური 

კომპოზიცია. ამ ტექნოლოგიის საფუძველზე შეგროვილი მონაცემების განთავსება 

შესაძლებელია i-Treasures პლატფორმის ვებ-გვერდზე, რომელიც კარგი საშუალებაა 

მკვლევარებს შორის ინფორმაციის გაცვლის და ასევე აკმ-ს მატარებლებიდან ცოდნის 

შეგირდებზე გადაცემისთვის. i-Treasures   ინტეგრირებული პროექტია, რომელიც 

ფინანსდება. ევროკავშირის მიერ FP7-ის ფარგლებში (ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები) ამ პროექტში ერთვებიან სხვადასხვა ქვეყნის და 

სხვადასხვა გამოცდილების მქონე მეცნიერები და პრაქტიკოსები: IT სპეციალისტები, 

პედაგოგები, ანთროპოლოგები, ექიმები და ფიზიოლოგები.  

სენსორული ტექნოლოგიის საკმაოდ მაღალი შესაძლებლობების მიუხედავად, 

მიგვაჩნია, რომ მან არ უნდა შეცვალოს ადამიანთა ურთიერთობები, არამედ, მან 

მნიშვნელოვანი წვლილი უნდა შეიტანოს აკმ-ს შესახებ ცოდნის გავრცელების 

პროცესებში, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობში.  

  სენსორული ტექნოლოგიის დანერგვა შესაძლებელია შემდეგი ნაბიჯების 

გათვალისწინებით: 

1. დეტალური ინფორმაციის აღება - აკმ-დ აღიარებული ელემენტების 

გამოცდილი შემსრულებლებისგან, ექსპერტებისგან და მკვლევარებისგან; ამ 
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შემთხვევაში აუცილებელი იქნება მომხმარებელსა და სისტემას შორის ამოცანის 

ზუსტად დასმა. ერთის მხრივ აკმ-ს მკაფიო სურათის შექმნა, მეორეს მხრივ -  თუ რას 

გააკეთებს სისტემა. 

2.  გამოვლენილი  ძირითადი ასპექტებისა და მახასიათებლების 

საფუძველზე აკმ-ს შინაარსის დაჭერა („მოქმედების დატყვევება“) მოწინავე 

სენსორული ტექნოლოგიების გამოყენებით.  ნებისმიერი შესაბამისი შემსრულებლის 

პოზის  და მოძრაობის დაფიქსირება (მაგ.: მთლიანი სხეული, ფეხი, ხელი და 

თითები, მზერა, სახე და ა.შ.), ბგერების აღება (ჩანაწერების საშუალებით და ა.შ.), 

კონტექსტუალური აღბეჭდვა  (ანუ შემსრულებლის მიერ გამოყენებული 

აქსესუარები, ხელსაწყოები, სახის მიმიკები, მოძრაობები), ცალკეული როლების, 

ცალკეული სტილის და სინქრონიზაციის ასპექტების აღმოჩენა (შემსრულებლებს 

შორის, სხვადასხვა მოქმედებებსა და იგივე შემსრულებელს შორის და ა.შ.). ამ 

ოპერაციისთვის სისტემა უნდა შეიცავდეს სხვადასხვა სენსორებს: ოპტიკური, 

სიღრმის, ინერციული, ელექტრო ჰგლოტოგრაფიის(EGG), 

ელექტროენცეფალოგრამების (EEG), ულტრაბგერითი სენსორები და სხვა; 

3.  არსებული მონაცემების მოდელირების  პროცესი - სემანტიკური 

მულტიმედიური ანალიზი, რაც სხვადასხვა დონის ინფორმაციისა და მონაცემების 

გაერთიანების საშუალებას იძლევა, ხდება დოკუმენტირება და შემდგომი გამოყენება 

სასწავლო და საგანმანათლებლო აქტივობებში, რომელიც ინოვაციურ 

საგანმანათლებლო პლატფორმას ქმნის და შესაბამისი ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის გარანტიას წარმოადგენს. მაგ.: შეიძლება შეიქმნას „მიბაძვითი 

სწავლის“ სტრატეგია, მრავალმოდალური და მულტი-სენსორული სწავლის 

გამოცდილებით; საგანმანათლებლო პროცესები დაეყრდნობა ინოვაციურ 3D 

სენსომოტორულ სასწავლო მოდულს. i-Treasures საგანმანათლებლო სცენარები, 

რომლებიც ხელმისაწვდომია სპეციალური „LMS“-ის მეშვეობით დაპროექტებული 

იქნება „ad hoc“ ონლაინ ინსტრუმენტის საშუალებით, თითოეული პედაგოგიური 

გეგმის საფუძველზე შემუშავდება კონკრეტული „საგანმანათლებლო სცენარები“ [4]. 

დასკვნა 

აკმ-ს დაცვა ციფრული მეთოდებით აქტუალური პრობლემაა. ამ მეთოდებიდან 

თეზისების სახით ჩამოყალიბდა სენსორული ტექნოლოგიის მახასიათებლები და  

დანერგვის შესაძლებლობები, რომელთა საფუძველზე არამატერიალური 
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კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ცოდნის გადაცემის სფეროში  საჯარო 

მართვის ეფექტურ მოდელს ფორმირება „ნოუ-ჰაუ-ს“ წარმოადგენს.  

სენსორული ტექნოლოგიის დანერგვა დიდ ფინანსურ დანახარჯებთანაა 

დაკავშირებული, ამიტომ შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე არსებობს მისი 

ტრანსფერის შეფერხების ფინანსური რისკები. ამ რისკების დაძლევა შესაძლებელია 

სახელმწიფო დარგობრივი სტრუქტურების მონაწილეობით FP7-ის ფარგლებში 

გამოცხადებულ ევროკავშირის საგრანტო პროექტებში( i-Treasures). 
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1205118?publication=0  (ბოლო ნახვა 07.10.2021 

წ.); 

2. Kosmas Dimitropoulos; Filareti Tsalakanidou….. A Multimodal Approach for the 

Safeguarding and Transmission of Intangible Cultural Heritage: The Case of i-Treasures,  

IEEE Intelligent Systems , Volume: 33, Issue: 6, Nov.-Dec. 2018; 

3. M. Alivizatou-Barakou, "Intangible cultural heritage and new technologies: 

Challenges and opportunities for cultural preservation and development" in Mixed Reality 

and Gamification for Cultural Heritage, New York, NY, USA, Springer, 2017,P.P. 234-35; 

4. Pozzi, F., Antonaci, A., Dagnino, F.M., Ott, M. & Tavella, M., 2014. A Participatory 

Approach to Define User Requirements of a Platform for Intangible Cultural 
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Portugal, Vol. 2, 782-788. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1205118?publication=0


245 

 

Digital techniques are intangible culturalIn the process of inheritance management 
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Abstract 

    Theses are presented on the use of digital methods in the process of protecting a relatively new 

object of public administration - intangible cultural heritage and the transfer of knowledge in this 

area. The types and characteristics of sensory technologies are discussed, measures for their 

implementation in the field of cultural heritage protection are developed. 

      

Keywords: Intangible Cultural Heritage, Sensory Technology, ACM Management, Heritage 

Preservation and Transfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

ეკონომიკური გლობალიზაცია და თანამედროვე მსოფლიო 

აროშვილი ნინო, 

ეკონომიკის მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში შესწავლილია, XXI საუკუნის მსოფლიო ეკონომიკური 

გლობალიზაციის პრობლემები და პერსპექტივები, გაანალიზებულია ეკონომიკური 

გლობალიზაციის თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები და მასში მონაწილე 

სუბიექტების შესაძლებლობები.  

თავისი არსით ეკონომიკის გლობალიზაცია ინტეგრაციის პროცესის 

თვისობრივ გაღრმავებას, ფუნქციურ გაძლიერებასა და ტერიტორიული 

განზომილების შემცირებას ასახავს. ინტერნაციონალიზაცია, ტრანსნაციონალიზაცია, 

ლიბერალიზაცია და გლობალიზაცია თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის 

ფუნდამენტური საფუძველია. გლობალიზაცია ხელს უწყობს, როგორც ეკონომიკის 

განვითარებას, ისე დემოკრატიისა და სამოქალაქო უფლებების განვითარებას. 

გლობალიზაცია ქმნის სიღარიბის უფრო სწრაფად დაძლევის შესაძლებლობას. 

კომპანიები აღარ შემოიფარგლებიან თავიანთი ქვეყნის საზღვრებით და შეუძლიათ 

ნებისმიერი ბიზნესოპერაცია განახორციელონ ნებისმიერ ქვეყანაში. თავის მხრივ, 

ეკონომიკური გლობალიზაცია უმთავრესად განპირობებულია ბიზნესის განვი-

თარებით. საერთაშორისო ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და ტექნოლოგიების 

განვითარების ძირითად სუბიექტებს სწორედ საერთაშორისო ბიზნესში მონაწილე 

კომპანიები წარმოადგენენ. 

 

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესი, 

ინტერნაციონალიზაცია. 

 

დღეისათვის თანამედროვე მსოფლიო წარმოუდგენელია გლობალიზაციისა 

და გლობალური კავშირების გარეშე. XXI საუკუნეში საზოგადოებრივი განვითარება 

გლობალიზაციის ფონზე მიმდინარეობს, რომელში ჩართვაც ადრე თუ გვიან ყველა 

ობიექტსა თუ სუბიექტს უწევს. 
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გლობალიზაციამ, როგორც მიმდინარე საუკუნის მნიშვნელოვანმა ძალამ, 

ქვეყნების ეკონომიკებისა და ადამიანებს შორის ურთიერთობებში ახალი ერა 

ჩამოაყალიბა.  

ტერმინი „გლობალიზაცია“ წარმოდგება სიტყვსაგან „გლობალიზება“,[Online 

Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/index.php?term=globalization]   რაც ნიშნავს 

რაიმეს მსოფლიოს ცალკეულ ან ყველა კუთხეში გავრცელებას. [Random House 

Dictionary, Random House Inc, 2013 http://dictionary.reference.com/browse/globalize] 

გლობალიზაციის ტერმინის დანერგვა დაკავშირებულია ამერიკელი სოციო-

ლოგის, რ. რობერტსონის სახელთან, რომელმაც ის 1983 წელს სტატიაში გამოიყენა. 

თუ დასაწყისში  გლობალიზაცია წმინდა ეკონომიკური შინაარსის ტერმინი იყო, 

ძალიან მალე მან ფართო, გლობალური მნიშვნელობა შეიძინა და საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა სფერო მოიცვა. იგი გაერთიანების, შერწყმის სინონიმად გადაიქცა.  

სამეცნიერო ეკონომიკურ ლიტერატურაში გლობალიზაციის მრავალი 

განმარტებაა, რომელიც შეიძლება ასე ჩამოვაყალიბოთ რომ ეკონომიკის 

გლობალიზაცია ეს არის: საქონლის, მომსახურების, სამუშაო ძალის, კაპიტალის 

(ფინანსების) თავისუფალი, ტრანსაზღვრითი გადაადგილების, საერთაშორისო 

ბაზრების ურთიერთკავშირების გაძლიერებისა და ურთიერთშერწყმის, 

ზესახელმწიფო დონეზე რეალური დროის რეჟიმში ფუნქციონირებადი 

ეკონომიკური სისტემის ანუ გლობალური ეკონომიკის შექმნის პროცესი.  

ეკონომიკის გლობალიზაცია პლანეტას აყალიბებს ერთიან ორგანიზმად და 

ხელს უწყობს მისი ყველაზე დაშორებული რეგიონების დაახლოებას. თავისი არსით 

ეკონომიკის გლობალიზაცია ინტეგრაციის პროცესის თვისობრივ გაღრმავებას, 

ფუნქციურ გაძლიერებასა და ტერიტორიული განზომილების შემცირებას ასახავს. 

ამასთან ერთად გლობალური პროცესების განვითარება მჭიდროდაა დაკავშირებული 

მსოფლიო ბაზარზე კონკურენციის გაძლიერებასთან, საფინანსო სფეროს 

გლობალიზაციასთან, საერთაშორისო ბიზნესის ლიბერალიზაციასთან და 

უნიფიკაციასთან, რაც გამოიხატება ყველა ქვეყნისათვის ჰარმონიზებული, ერთიანი 

სტანდარტების გამოყენებაში და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. 

ასევე მასშტაბურად იზრდება ტრანსნაციონალური კომპანიების რაოდენობა 

(მეთაური/დედა კომპანიების რაოდენობა 80 000 აღწევს, ხოლო მათი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფები 900 ათასს აღემატება მსოფლიოს სხვადასხვა 

http://www.etymonline.com/index.php?term=globalization
http://dictionary.reference.com/browse/globalize
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ქვეყანაში), [www.orldbank.com] რაც მიგვანიშნებს, რომ გლობალიზაციის პროცესებს 

მივყავართ ტრანსეროვნული მსოფლიოსკენ. ტრანსნაციონალური კორპორაციების 

განვითარებამ, ინვესტიციების დივერსიფიკაციამ და სამეურნეო წარმოების 

ინტერნაციონალიზაციამ ურთიერთდაკავშირებული გახადა მსოფლის სხვადფასხვა 

ქვეყნები, გლობალიზაციის პირობებში მკვეთრად ამაღლდა საერთაშორისო ბიზნესის 

როლი და მნიშვნელობა, ბიზნესმა არა ლოკალური, არამედ უნიფიცირებული და 

გლობალური ხასიათი მიიღო. ინტერნაციონალიზაცია, ტრანსნაციონალიზაცია, 

ლიბერალიზაცია და გლობალიზაცია თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის 

ფუნდამენტური საფუძველია. 

XX საუკუნის შუა ხანებისათვის გაბატონებული იყო აზრი, რომ 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ხასიათი ძირეულად 

განსხავავდებოდა XIX საუკუნეში არსებული ანალოგიური ურთიერთობებისაგან. XIX 

საუკუნეში არსებობდა მტკიცე რწმენა, რომ ეკონომიკური განვითარების მთავარ 

გარანტიას თავისუფალი ბაზარი წარმოადგენდა, რომელიც გარკვეულწილად 

დამოუკიდებელი იყო სახელმწიფოსაგან. მაგრამ ამ რწმენამ ვერ გაუძლო ვერც ორ 

მსოფლიო ომს და ვერც 1929 წლის ეკონომიკურ კრიზისს, რომელმაც თვალსაჩინო 

გახადა ეკონომიკური ინტერნაციონალიზმის წარუმატებლობა და საფუძველი 

ჩაუყარა მსოფლიო ეკონომიკურ რეორგანიზაციას, რომლის მთავარი ფაქტორი და 

მომწესრიგებელი სახელმწიფო გახდა. 1944 წლიდან კი, სწორედ ამ ახალ პრინციპზე 

დაყრდნობით, საფუძველი ჩაეყარა ე.წ. „ბრეტონ ვუდსის კონსენსუსს“ და ხელი 

მოეწერა საერთაშორისო ხელშეკრულებას, რომელიც ომისშემდგომი საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთობების საფუძველი გახდა.   

გლობალიზაცია ხელს უწყობს, როგორც ეკონომიკის განვითარებას, ისე 

დემოკრატიისა და სამოქალაქო უფლებების განვითარებას. გლობალიზაცია ქმნის 

სიღარიბის უფრო სწრაფად დაძლევის შესაძლებლობას და ისინი ვინც ამტკიცებენ, 

რომ გლობალიზაციამ გაამწვავა სიღარიბე მსოფლიო მასშტაბით, ცდებიან. 

მსოფლიოს ღარიბი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს ჩინეთსა და 

ინდოეთის სასოფლო ტერიტორიებზე. მას შემდეგ, რაც გლობალიზაცია დაიწყო ამ 

ორი ქვეყნის ეკონომიკაში, ღარიბმა მოსახლეობამ მნიშვნელოვანი სარგებელი ნახა. 

აღმოსავლეთ აზიის განვითარებად ქვეყნებში იმ მოსახლეობის პროცენტული 

მაჩვენებელი, რომელიც ცხოვრობს დღეში ერთ დოლარზე ნაკლები შემოსავლით, 

http://www.orldbank.com/
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შემცირდა, ხოლო სამხრეთ საჰარის აფრიკაში, სადაც ნაკლებად კეთილგანწყობილნი 

იყვნენ გლობალიზაციისადმი, სიღარიბე გაიზარდა, მაშინ როცა მსოფლიოს სხვა 

ნაწილში ეს მაჩვენებელი არ  შეცვლილა. 

გლობალიზაციის კონცეფცია გულისხმობს, როგორც ეროვნულ საზღვრებს 

გარეთ საქონლისა და რესურსების მზარდი ნაკადების მოძრაობას, ასევე 

ურთიერთშემავსებელი ორგანიზაციული სტრუქტურების ჯგუფის ჩამოყალიბებას 

საერთაშორისო ეკონომიკური საქმიანობისა და ტრანზაქციების ფართო ქსელის 

სამართავად, რის შედეგადაც ყალიბდება გლობალური ეკონომიკურ სისტემაში 

ფირმები და ფინანსური ინსტიტუტები ფუნქციონირებს ტრანსნაციონალურად, ე.ი. 

ეროვნულ საზღვრებს გარეთ. ასეთ იდეალურ სამყაროში ეროვნული სახელმწიფო 

აღარაა განსაკუთრებული ეკონომიკური სუბიექტი საკუთარი მიზნების შესაბამისად 

გადაწყვეტილების მიღების ავტონომიური ძალაუფლებით. პასუხისმგელბობაც 

ადეკვატურად გლობალური იქნებოდა ღია საბაზრო სისტემის 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ინსტიტუტების - საკუთრების უფლების 

დაცვისა და სტაბილური მონეტარული სისტემის არსებობაზე, საერთო ეკონომიკური 

მდგომარეობა კი - დამოკიდებული გლობალური ბაზრის სტიმულებზე ფირმების 

რეაგირებასა და გლობალური რეგულაციების ეფექტიანობაზე. 

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პროცესი აიძულებს ბიზნესს 

განახორციელოს საერთაშორისო ოპერაციები. კომპანიები აღარ შემოიფარგლებიან 

თავიანთი ქვეყნის საზღვრებით და შეუძლიათ ნებისმიერი ბიზნესოპერაცია 

განახორციელონ ნებისმიერ ქვეყანაში. თავის მხრივ, ეკონომიკური გლობალიზაცია 

უმთავრესად განპირობებულია ბიზნესის განვითარებით. საერთაშორისო ვაჭრობის, 

ინვესტიციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითად სუბიექტებს სწორედ 

საერთაშორისო ბიზნესში მონაწილე კომპანიები წარმოადგენენ. საერთაშორისო 

ბიზნესი თავისი განვითარების პიკს აღწევს ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში, 

რომელთა საქმიანობა მოიცავს საერთაშორისო ბიზნესის ყველა ფორმას - 

საერთაშორისო ვაჭრობას, საპორტფელო და პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, 

ლიცენზირებას და სხვა. 

მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 

ტრანსნაციონალური კორპორაციები მიიჩნევა გლობალიზაციის გაღრმავებისა და 

განვითარების მთავარ ვექტორად. ისინი წარმოადგენენ ერთდროულად 
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ეკონომიკური გლობალიზაციის პროცესის შედეგსა და მამოძრავებელ ძალებს. აქედან 

გამომდინარე, აუცილებელია დადგინდეს ტრანსნაციონალური კორპორაციების 

საქმიანობის ეკონომიკური გლობალიზაციის პროცესთან კავშირის ფორმა და 

გამოვლინდეს მათი საქმიანობის შედეგები ცალკეული ქვეყნის ეკონომიკისათვის. 

ეკონომიკურ ეფექტსა და კონკურენტუნარიანობაზე უკეთესად დინამიკური 

ეფექტი მაშინ მიიღწევა, როდესაც თავისუფალი ვაჭრობა ერთიანდება კაპიტალისა 

და ტექნოლოგიის მნიშვნელოვან იმპორტთან. სავაჭრო ბარიერებმა (ტარიფები, 

კვოტები, სანქციები და სხვა), აგრეთვე სხვადასხვა სახის გადასახადებმა და 

სუბსიდიებმა შეიძლება ტრანსნაციონალური კომპანიების პროვოცირება გამოიწვიონ 

და განალაგონ თავიანთი წარმოება საზღვარგარეთ კონკრეტულ ქვეყანაში, ვიდრე 

ექსპორტირება გაუკეთონ იქ თავიანთ პროდუქციას. ამიტომ, არცთუ შემთხვევითია, 

რომ დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში მშპ კაპიტალის ნაკადი 

ბოლო ორ ათწლეულში 5 დან 10% გაიზარდა.[www.imf.org/external/pubs/ft] 

ეკონომიკურ გლობალიზაციაზე საუბრისას გვერდს ვერ ავუვლით ვაჭრობის 

ელექტრონულ ფორმას. ის ფართოდ იწყებს გავრცელებას მეოცე საუკუნის ბოლო 

პერიოდიდან და, თავის მხრივ, ინფორმაციის გლობალიზაციის შედეგია. სწორედ 

ინტრნეტის საშუალებით შესაძლებელი გახდა სახლიდან გაუსვლელად რამდენიმე 

წამში ნებისმიერი პროდუქციის შეძენა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. ვაჭრობის ამ 

ფორმაში უგულებელყოფილია დროისა და ტერიტორიული სიშორის ფაქტორები. 

თუმცა ინტერნეტ-ვაჭრობა გარკვეულ სირთულეებს წარმოშობს, როგორიცაა, 

მაგალითად, გადასახადების საკითხი. იყო მცდელობები დაწყებულიყო განხილვები 

ინტერნეტ-ვაჭრობის დაბეგვრასთან დაკავშირებით, მაგარამ სერიოზული 

წინააღმდეგობის გამო, ვერ მოხერხდა. ვაჭრობის გლობალურობის კიდევ ერთი 

მაგალითია ელექტრონული პლასტიკური ბარათების ფართო გავრცელება, რომელიც, 

თავის მხრივ, მჭიდრო კავშირშია ფინანსურ გლობალიზაციასთან. პლასტიკური 

ბარათებით შესაძლებელია პროდუქციის შეძენა ან მომსახურებით სარგებლობა 

ნებისმიერ ქვეყანაში. 

ფინანსების გლობალიზაციის დასაწყისად, როგორც უკვე აღვნიშნე, ბრეტონ-

ვუდსის შემდგომ პერიოდს მიიჩნევენ, როდესაც საუბარი დაიწყო ერთიანი 

საფინანსო რეჟიმის შექმნაზე და სახელმწიფოების მიერ ერთობლივი საფინანსო 

პოლიტიკის შემუშავებაზე. ფინანსური გლობალიზაციის საბოლოო მიზანია ერთიანი 

http://www.imf.org/external/pubs/ft
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საფინანსო ბაზრის ჩამოყალიბება. ხოლო რაც შეეხება გლობალურ ვალუტას, 

პირველად ამ ფუნქციის შესრულება დოლარმა დაიწყო, 2002 წელს კი ევროს 

შემოღებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ფინანსური გლობალიზაციის არსებობა. 

გლობალური აქტივებიც ფინანსები გლობალიზაციის შედეგია. 

ბანკების უმეტესობა ტრანსნაციონალურ საქმიანობას ეწევა. მათი ნებისმიერი 

ფილიალიდან მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში შეიძლება ფულის გაგზავნა ან სხვა 

ტრანსნაციონალური ფინანსური ოპერაციის განხორციელება. გარდა ამისა, ბანკებმა 

დაიწყეს სესხების გაცემა სხვა ქვეყნებში და კრედიტორების საქმიანობას 

ელექტრონული კავშირით ახორციელებენ. 

ფინანსური გლობალიზაცია იცავს ქვეყნებს ფინანსური კრიზისებისაგან და 

საშუალებას აძლევს მათ პრობლემების დროს სხვა სახელმწიფოების დახმარებით 

ისარგებლონ. თუმცა, ფინანსური გლობალიზაციის დადებით მხარეებთან ერთად, 

მის უარყოფით თვისებებზეც საუბრობენ. ფინანსური ბაზრების ასეთი ინტენსიური 

და მჭიდრო კავშირის პირობებში არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული ე.წ. 

,,დომინოს პრინციპისაგან”, ანუ როდესაც ერთ ქვეყანაში შექმნილი ფინანსური 

პრობლემები ყველა მის პარტნიორზე ვრცელდება. 

ოფშორული ცენტრები ასევე ფინანსური გლობალიზაციის შედეგია. ასეთი 

ზონები გამარტივებული მომსახურებით და შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმით, 

განსაკუთრებით, გავრცელებულია ახალ ინდუსტრიულ ქვეყნებსა და კარიბის 

კუნძულებზე და ინვესტორთა მოზიდვას ისახავს მიზნად. 

კაპიტალის ისეთ ინტენსიურ ბრუნვას, როგორიც დღეს არის, ისტორიაში 

ანალოგი არ მოეპოვება. კაპიტალი ჭეშმარიტად გლობალური გახდა და, 

უგულებელყოფს რა საზღვრებს, მიემართება მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, სადაც 

სწრაფი და მაღალი მოგება აქვს გარანტირებული. თუმცა აქ აღსანიშნავია, რომ 

განვითარებადი ქვეყნები მუდმივად უკმაყოფილონი არიან განვითარებული 

ქვეყნების პოლიტიკით კაპიტალდაბანდების სფეროში და მიაჩნიათ, რომ 

გლობალიზაციის სიკეთეებით ამ სფეროშიც განვითარებულმა სახელმწიფოებმა 

ისარგებლეს. მათ საშუალება მიეცათ თავიანთი კაპიტალი მიემართათ იმ 

ქვეყნებისკენ და იმ სფეროებისკენ, რომლებიც მათთვის იყო მომგებიანი. მიმღები 

ქვეყნების ინტერესები კი არასოდეს არის გათვალისწინებული. განვითარებადი 

ქვეყნების აზრით, ამგვარად დაბანდებული კაპიტალი მათ ქვეყანას არ ეხმარება 
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განვითარებაში და მეტიც, მათ პრობლემებს უქმნის. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ 

განვითარებადი ქვეყნები ვერ აკონტროლებენ უცხოურ კაპიტალს და ვერ მოქმედებენ 

მასზე თავისი შეხედულებებისამებრ. თუმცა, ბიზნესის წარმოებისას კომერციული 

ინტერესი არა თუ მიმღები სახელმწიფოს, არამედ ეროვნულსაც კი ნაკლებად 

ექვემდებარება. 

კაპიტალბრუნვის ინტენსიფიკაციასთან ერთად გლობალიზაციის ერამ მისი 

ახალი ფორმებიც მოიტანა. ფართო გავრცელებას პოვებს კაპიტალდაბანდებების 

განხორციელება ტელეფონებისა და ინტერნეტის საშუალებით. 

წარმოებისა და ვაჭრობის გლობალიზაციის ერთ-ერთი შედეგია შრომის 

გლობალიზაცია, რასაც, თავის მხრივ, მოსახლეობის ინტენსიური მიგრაცია მოჰყვა. 

დღეისათვის მიგრაციის ტენდენციაა განვითარებადი ქვეყნებიდან განვითარებულში, 

რაც ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის. გამუდმებით იზრდება არალეგალურ მიგრანტთა 

რიცხვი, რომლებმაც სამუშაოს ძიებაში დატოვეს თავიანთი ქვეყნები და უფრო 

მდიდარ სახელმწიფოებს მიაშურეს. 

დასავლეთ ევროპა და აშშ გამუდმებით ფიქრობენ შრომითი მიგრანტების 

პრობლემებზე როგორც განვითარებადი, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოებიდან. ევროკავშირში ინტენსიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები 

ქვეყნებს შორის, იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მოქალაქეებს მიანიჭონ 

დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მუშაობის უფლება, რაც, მათი აზრით, მნიშვნელოვნად 

შეამცირებს არალეგალური მიგრანტების რიცხვს ამ ქვეყნებიდან და, 

გარკვეულწილად, ხელს შეუწყობს ჩრდილოვანი ეკონომიკის ლეგალიზაციას. 

გასაკვირი არ არის, რომ ამ მოსაზრებებს არ იზიარებს თავად დასავლეთ ევროპის 

მოსახლეობა, მიაჩნია რა, რომ უმუშევრობის ისედაც მაღალი მაჩვენებელი ერთი-

ორად აიწევს და, გარდა ამისა, აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩამოსულები, 

დათანხმდებიან რა შედარებით ნაკლებ ანაზღაურებაზე, გააფუჭებენ ბიზნეს 

გარემოს, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა არაკონკურენტუნარიან გარემოში 

აღმოჩნდება. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

ეკონომიკური გლობალიზაცია არის ეროვნული ეკონომიკების მსოფლიო მასშტაბით 

ურთიერთდამოკიდებულების ზრდის პროცესი და რომ XXI საუკუნის გამოწვევებზე 

ადეკვატური პასუხის გაცემა შეუძლებელია მოვლენათა სწორი გააზრების გარეშე. 
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ერთი რამ კი დანამდვილებით შეგვიძლია განვაცხადოთ: გლობალიზაციის, როგორც 

მოვლენის, იზოლირება შეუძლებელია, მით უფრო ეკონომიკური რადგან, 

ნებისმიერი ქვეყნის განვითარება ეკონომიკაზე „დგას“. 
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Astract 

The article studies the problems and perspectives of economic globalization in the 21
st
 

century, analyzes the modern trends and challenges of economic globalization and possibilities 

of the players participating in these processes. 

Globalization of economy, in its sense, reflects the qualitative enhancement of the 

integration process, functional strengthening and reduction in territorial dimensions. 

Internationalization, transnationalization, liberalization and globalization represent the fun-

damental basis of modern world economy. Globalization contributes to the development of 

economy as well as the development of democracy and civil rights. Globalization provides 

possibility to overcome the poverty earlier. Companies are no longer be limited by the 

boundaries of their countries and can implement any business operation in any country. In turn, 

economic globalization is mainly caused by development of business. The companies involved 

in international business represent the main actors of international trade, investments and 

technologies development. 

 

Keywords: economic globalization, international business, internationalization.  
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ორგანიზაციული ქცევის საკითხები სასამართლო პროცესში 

მიროტაძე გიორგი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.  

 

აბსტრაქტი 

 სასამართლოს სპეციფიკური საქმიანობა განაპირობებს მის მნიშვნელოვან 

როლს საჯარო მმართველობის პროცესში. ორგანიზაციებში საჯარო მმართველობის 

ეფექტურად წარმართვისას კი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ორგანიზაციული 

ქცევა, რაზედაც გავლენას ახდენენ ინდივიდები და ჯგუფები. აღნიშნული, 

დამატებით სასამართლოებთან მიმართებაში გულისხმობს სასამართლოს 

საქმიანობის პროცესში მონაწილე პირებთან მოსამართლეების ეფექტურ 

კომუნიკაციას და ჯეროვან ინფორმირებას თავიანთი უფლებების შესახებ 

სამართალწარმოების ნებისმიერ სტადიაზე. ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ 

სასამართლოების ნდობა საზოგადოების აღქმის შემადგენელი ნაწილია, ამ პროცესში 

კომუნიკაცია, როგორც ორგანიზაციული ქცევის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი 

ურთიერთობის უნიკალური ინსტრუმენტია და მისი ეფექტურად გამოყენება 

მოსამართლეებისთვის მნიშვნელოვანია, როგორც ყოველდღიურ ურთიერთობებში 

ისე პროფესიულ საქმიანობაში. ამიტომაც, ეფექტური კომუნიკაციის ზოგადი 

პრინციპების სასამართლოს საქმიანობაში დანერგვა ხელს შეუწყობს სწრაფი, 

ეფექტური და პიროვნების პატივისცემაზე დაფუძნებული მართლმსაჯულების 

განხორციელებას. 

 იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების ხარისხის ამაღლებასთან ერთად 

სასამართლებმა გაზარდონ საზოგადოებრივი აღქმადობა სასამართლოებისადმი 

ნდობის მხრივ, მოსამართლეების მიერ ეთიკური ქცევის უმაღლესი სტანდარტების 

დაცვასთან ერთად, რაც გარკვეულ ღირებულებებს ემყარება, მნიშნელოვანია, რომ 

მოსამართლეებმა ეფექტურად წარმართონ კომუნიკაციის პროცესი 

მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. აღნიშნულში  მოიაზრება 

მოსამართლეთა კომუნიკაცია სასამართლო სხდომის დარბაზში. 

 მოცემულ ნაშრომში განხილულია სასამართლოს სხდომის დარბაზში  

კომუნიკაციის როლთან დაკავშირებული საკითხები, როგორც სასამართლოებში 

ორგანიზაციული ქცევის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. 
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 საკვანძო სიტყვები: საჯარო მმართველობა, სასამართლოების საქმიანობა, 

კომუნიკაცია სასამართლოში, მოსამართლე, ორგანიზაციული ქცევა სასამართლოში. 

 

 საჯარო მმართველობის პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია 

ორგანიზაციული ქცევის საკითხებს, გავლენებს, რასაც ორგანიზაციებში 

ინდივიდები, ჯგუფები და სტრუქტურები ახდენენ ქცევაზე. ორგანიზაციების 

ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად კი ორგანიზაციული ქცევის მთავარი მიზანი 

სწორედ ამ ცოდნის გამოყენებაა, მით უფრო, რომ ორგანიზაციული ქცევის ერთ-ერთ 

ძირითად კვლევის საგანს ადამიანთა შორის კომუნიკაცია წარმოადგენს. აღნიშნული 

სრულად მიესადაგება სასამართლოს, როგორც ორგანიზაციული სუბიექტის 

საქმიანობას. ამავდროულად, ადამიანებს შორის ურთიერთობა წესრიგის 

უზრუნველყოფის მექანიზმია, ხოლო მოსამართლეების მიერ ურთიერთობების 

სწორად წარმართვა, წარმატებული კომუნიკაციის პროცესის მთავარი თვისებაა. 

სასამართლოების ეფექტურად მუშაობისთვის, მართლმსაჯულების განხორციელების 

პროცესში აუცილებელია დაპირისპირებული მხარეების ურთიერთსაწინააღმდეგო 

ინტერესების დაბალანსების გზით სწორი კომუნიკაციის დამყარება, რისთვისაც 

მოსამართლეებს უნდა გააჩნდეთ სხვადასხვაგვარი უნარები და კომპეტენციები. 

 სწორად დაწყებული კომუნიკაცია მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს 

სასამართლო სხდომაში მონაწილე პირების ქცევას სასამართლო პროცესზე და ქმნის 

შესაბამის განწყობას სასამართლოს მიმართ, რაც შესაძლოა ყოველი კონკრეტული 

შემთხვევისთვის ერთჯერადი აქტია, მაგრამ ამავდროულად ხანგრძლივი პროცესია 

და სხვა პირებსაც გადაეცემათ, რაც საბოლოოდ გავლენას ახდენს სასამართლოების 

მიმართ  საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. 

 კომუნიკაციის პროცესი ზოგადად ორ დონეზე მიმდინარეობს: (1) შინაარსი 

(ვერბალური) და (2) დამოკიდებულება (არავერბალური). ამასთან, არავერბალური 

კომუნიკაცია განსაზღვრავს ვერბალურს. კომუნიკაციის მონაწილე პირებს შორის 

ინფორმაციის გაცვლა ხდება შინაარსის დონეზე, ხოლო განწყობის შექმნა და 

ინფორმაციის (შეტყობინების) შეფასება ხდება დამოკიდებულების დონეზე 

არავერბალური კომუნიკაციის გზით (ხმის ტემბრი, მიმიკა, მოძრაობა ...).  

 იდეალური და მნიშვნელოვანია თუ ვერბალური (სიტყვიერი) და 

არავერბალური (ჟესტების ენა) ინფორმაცია თანხვედრაშია. შეუძლებელია 
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ვისაუბროთ კომუნიკაციის ეფექტურობაზე, როდესაც სახეზე პირი გამოხატავს 

სიძულვილს და სიტყვიერად სიყვარულს. ამიტომ, ეფექტური კომუნიკაციისათვის 

მოსამართლეს უნდა გააჩნდეს გარკვეული უნარ-ჩვევები ან/და გამოიმუშავოს ის. 

 კომუნიკაციის ზოგადი პრინციპების მსგავსად მოსამართლის კომუნიკაცია 

სხდომის დარბაზში აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ყველა ეტაპს - დაწყებას, 

პროცესს და დასრულებას. 

 მოსამართლის პირველი კომუნიკაცია სხდომის მონაწილეებთან მყარდება 

დარბაზში შესვლისთანავე, რა დროსაც მოსამართლე უნდა შეეცადოს თავიდანვე 

შევიდეს კონტაქტში და მოიპოვოს დამსწრეთა კეთილგანწყობა. პირველი 

კონტაქტისას სასამართლო პროცესის ეფექტურ წარმართვაში მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს მისალმება, რასაც აქვს სიმბოლური დატვირთვა და კომუნიკაციის 

მხარეებში ურთიერთობისათვის მზაობას, კეთილგანწყობას იწვევს. პირველი 

კონტაქტი მოსამართლესა და დარბაზში მსხდომებთან მყარდება მისალმებით, 

ღიმილით, თვალებით, კეთილგანწყობილი ჟესტებით. ეს მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია.  

 მოსამართლემ ყურადღება უნდა მიაქციოს მისი მხრიდან კომუნიკაციის 

ვერბალური თუ არავერბალური უნარების გამოყენებას. ასევე, მოსამართლის 

გარეგნული იერსახე ხშირად განსაზღვრავს დარბაზის მხრიდან მის 

დამოკიდებულებას/განწყობას. მოსამართლეს გამომეტყველებაც უნდა ქონდეს 

ადეკვატური და უნდა იყოს მოწესრიგებული. 

 იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო სხდომის დარბაზში წესრიგის 

დარღვევა აფერხებს სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას, 

მოსამართლემ უნდა აუხსნას პროცესის მონაწილეებს სხდომის დარბაზში წესრიგის 

დაცვის მნიშვნელობის შესახებ და გააფრთხილოს დარღვევისათვის მოსალოდნელ 

პასუხისმგებლობაზე. მოსამართლის ხმის ტემბრი, საუბრის მანერა უნდა იყოს  

მშვიდი, თავდაჯერებული, სხვებისათვის რეალურად აღქმადი.  

 მოსამართლემ პროცესის მონაწილეებს განსახილველი საქმის არსი უნდა 

მოახსენოს ლაკონიურად, არსებით გარემოებებზე მითითებით, რისთვისაც კარგად 

უნდა იცნობდეს საქმეს. ეს სხდომის დარბაზში მყოფი პირებისთვის შეუმჩნეველი არ 

დარჩება, რაც გამოიწვევს უნდობლობას და სრულიად სამართლიანადაც.  
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 ხშირად, პროცესის მონაწილეთა მხრიდან თანასწორობისა და 

შეჯიბრებითობის პრინციპების არცოდნა იწვევს არასწორ მოლოდინებს და 

სუბიექტურ დამოკიდებულებას მოსამართლის მიმართ, რაც  ზიანს აყენებს 

სასამართლოს იმიჯს და პოზიტიური საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას. 

შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის 

პრინციპების პროცესის მონაწილეთათვის განმარტება, მათ აძლევს საშუალებას 

კარგად გააცნობიერონ თავიანთი უფლება-მოვალეობები და ის, რომ საბოლოო 

შედეგი სწორედ საკუთარ პროფესიონალიზმზეა დამოკიდებული. 

 მოსამართლემ უნდა მოახდინოს, საქმის განხილვის ერთი ეტაპიდან მეორეზე 

გადასვლისას დამსწრეთა სათანადოდ ინფორმირება, რადგან არაინფორმირება 

იწვევს გაურკვევლობას და დაბნეულობას, რაც თავის მხრივ, აფერხებს 

მართლმსაჯულების ეფექტურად განხორციელებას. 

 მოსამართლეს სხდომის დარბაზში არ უნდა ეტყობოდეს დაღლილობა, 

ნერვიულობა. ასეთ დროს ყველაზე კარგი საშუალებაა შესვენების გამოცხადება და 

დასვენება, ძალების აღდგენა. მოსამართლის გამომეტყველება აუცილებლად უნდა 

იყოს სიტუაციის ადეკვატური. მოსამართლეს არ უნდა ჰქონდეს პირქუში, ცინიკური, 

მხიარული ან ზედმეტად მკაცრი გამომეტყველება. უნდა იყოს თავაზიანი. მთელი 

პროცესის განმავლობაში პატივისცემით უნდა მოეკიდოს დამსწრე საზოგადოებას. 

მისმა ქმედებებმა/საუბარმა უნდა გამოიწვიოს საზოგადოების ნდობა, პატივისცემა 

და პოზიტიური განწყობა. 

 მოსამართლის საუბარი, მეტყველება უნდა იყოს გამართული. დაუშვებელია 

მოსამართლის მხრიდან არაკორექტული, ჟარგონული გამონათქვამების ან 

არაფორმალური ლექსიკის (ე.წ. სლენგის) გამოყენება, მისი საუბარი უნდა იყოს 

მოკლე და ლაკონური, ხმის ტემბრი გარემოსთვის შესაბამისი (ხმამაღლა საუბარი 

მიუღებელია), ხოლო, საუბრის ტონი მშვიდი, აკადემიური, საკუთარ თავში 

დარწმუნებული. 

 მოსამართლე უნდა საუბრობდეს მკაფიოდ, გასაგები ფორმით, გარკვევით 

(გაურკვეველი საუბარი, სწრაფი ან დაბალ ხმაზე მეტყველება მიუღებელია). არ უნდა 

ისაუბროს რთულად და საუბრისას არც ნორმატიული მასალის ხშირი გამოყენებაა 

მიზანშეწონილი. 
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 კომუნიკაციის ფორმებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლე 

ყურადღებას აქცევდეს თავის ჟესტებს, მიმიკას, რისთვისაც დარბაზში ყოველთვის 

უნდა აკონტროლოს საკუთარი ემოცია (არ უნდა იყოს უემოციო, მაგრამ უნდა იყოს 

ზომიერი), ჟესტიკულაცია. უნდა მოერიდოს საკუთარი სუბიექტური განწყობის 

აფიშირებას,  ემოციების (გაკვირვება, აღტაცება, აღშფოთება) მძაფრად გამოხატვას, 

რადგან სუბიექტური განწყობა რომელიმე მხარის მიმართ სხვების აღქმადობაში, 

იწვევს განცდას, რომ მოსამართლე მიკერძოებულია. მოსამართლემ თავი უნდა 

აარიდოს ისეთ ქცევას, რამაც შეიძლება აშკარად მიუთითოს მის გაღიზიანებაზე. არ 

უნდა გამოიყენოს ისეთი მიმართვები, რაც სხვა პირისათვის შესაძლოა 

შეურაცხმყოფელი ან დამამცირებელი აღმოჩნდეს. 

 მოსამართლეს უნდა შეეძლოს კონფლიქტური სიტუაციების მართვა, 

რისთვისაც უნდა ფლობდეს სპეციალურ უნარებს. კონფლიქტური სიტუაციისას 

მაქსიმალურად უნდა შეინარჩუნოს მოსამართლემ სიმშვიდე, მშვიდი გარემო, არ 

უნდა ჩაებას კონფლიქტში, არ აჰყვეს სხდომის მონაწილეს კამათში, არ უნდა 

შეეცადოს მხარისთვის სამაგიეროს გადახდას (პასუხის დაბრუნებას) და თუ პირი 

ცდილობს წესრიგის დარღვევას, აკადემიური ტონით უნდა მოუწოდოს შეწყვიტოს ეს 

ქმედება და მიიღოს კანონით გათვალისწინებული აუცილებელი ზომები. სხდომის 

დარბაზი უნდა მართოს მოსამართლემ და არა სხვამ. 

 მოსამართლეს უნდა ახასიათებდეს აქტიური მოსმენა. ყურადღებით მოსმენა 

მოსამართლის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უნარია, რაც მოსაუბრეს მისდამი 

აუცილებლად დადებითად განაწყობს. 

 პროცესის მონაწილეებს მუდმივად უნდა ჰქონდეთ განცდა, რომ მოსამართლე 

დაინტერესებულია მისი საქმე განიხილოს სრულყოფილად და მიიღოს ობიექტური 

გადაწყვეტილება და ეს, მოსამართლის მხრიდან უნდა იყოს რეალური! თუ 

მოსამართლე დაღლილად გამოიყურება და ამას ჟესტებითაც გამოხატავს, მხარეებს 

სამართლიანი უკმაყოფილება გაუჩნდებათ, რადგან იფიქრებენ, რომ მოსამართლე 

სათანადო ყურადღებას არ გამოიჩენს მათთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხის 

განხილვისას და განხილვას ექნება ზერელე ხასიათი. მოსამართლისთვის ყველა საქმე 

უნდა იყოს თანაბარმნიშვნელოვანი და დაუშვებელია, რომელიმე მხარე შეზღუდოს 

გაუმართლებლად ან რომელიმე მხარეს თუ კონკრეტულ ქეისს მიანიჭოს 

პრივილეგია. 
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 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით სასურველია, მოსამართლემ 

მოახდინოს მხარეების სათანადო ინფორმირება და განმარტოს მიღებული 

გადაწყვეტილება, რომ არ გამოიწვიოს მხარეთა და დამსწრე პირების გაურკვევლობა 

და მათში უკმარისობის განცდა. განმარტება უნდა მოხდეს მარტივი, გასაგები ენით, 

რათა ყველასათვის ცხადი გახდეს, თუ რამ გამოიწვია კონკრეტული შედეგის 

დადგომა. 

 მნიშვნელოვანია მიღებული გადაწყვეტილება მოსამართლემ განმარტოს 

კეთილგანწყობით, დამაჯერებელი ტონით, იმისათვის, რომ საზოგადოება 

დარწმუნდეს მის ობიექტურობაში და რეალურად აღიქვას ის გარემოებები, რამაც 

კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება გამოიწვია. მარტივი გასაგები ენით, 

შეძლებისდაგვარად მოკლედ უნდა განიმარტოს გადაწყვეტილების მოტივაცია ისე, 

რომ აღნიშნული გაუგებარი არ დარჩეს დაინტერესებული პირებისთვის. 

 საბოლოო შედეგების განმარტებისა და სხდომის დახურვის შემდეგ 

მოსამართლე უნდა დაემშვიდობოს დარბაზში მყოფ პირებს და მშვიდად დატოვოს 

სხდომის დარბაზი. დამშვიდობება მოსამართლის სხდომის დარბაზში მყოფ 

პირებთან კომუნიკაციის ბოლო სტადიაა, რაც ხაზს უსვამს კომუნიკაციის 

დასრულებას და ამავდროულად ატარებს ფსიქოლოგიურ და სიმბოლურ 

დატვირთვას, კერძოდ - დამსწრეთა პატივისცემას და კომუნიკაციის მეორე მხარის 

მხრიდან ანალოგიური აღქმის ჩამოყალიბებას (პატივისცემის მოპოვებას) უწყობს 

ხელს. 

დასკვნა 

 საჯარო მმართველობის განხორციელების პროცესში, თანამედროვე 

საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ორგანიზაციული ქცევის 

საკითხებს, სადაც ერთ-ერთი ძირითადი თემა ადამიანებს შორის ურთიერთობაა. 

შესაბამისად, მოსამართლის მნიშვნელოვანი როლისა და სამართლიანი 

სასამართლოს პრინციპებიდან გამომდინარე, მოსამართლეთა მიერ 

კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური ქცევის უმაღლესი სტანდარტების დაცვასთან 

ერთად, ამ მხრივ უაღრესად მნიშვნელოვანია სასამართლოებში კომუნიკაციის 

პროცესის სწორად წარმართვა. კომუნიკაციის პრინციპების სასამართლო პრაქტიკაში 

დანერგვა, მოსამართლეებში ეფექტური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების განვითარებისა 

და დამკვიდრების გზით, ხელს შეუწყობს, როგორც ეფექტური მართლმსაჯულების 
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განხორციელებას, ისე, საზოგადოებაში სამართლებრივი ცოდნისა და 

სასამართლოებისადმი ნდობის კიდევ უფრო ამაღლებას.  

 წარმატებული კომუნიკაცია მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში, 

სასამართლოს საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. აღნიშნული, 

პროცესი სასამართლოს სხდომის დარბაზში ემყარება გარკვეულ ღირებულებებსა და 

პრინციპებს, რომელთა გათვალისწინებითაც, თითოეული მოსამართლე, მუდმივად 

უნდა: 

 - ზრუნავდეს საკუთარ ავტორიტეტზე; 

 - გამოიყურებოდეს სოლიდურად და თავდაჯერებულად; 

 - იცავდეს პუნქტუალობას; 

 - გეგმავდეს სხდომის მიმდინარეობას, აკონტროლოს დრო; 

 - ემზადებოდეს საფუძვლიანად/წინასწარ, საქმის განხილვისათვის;  

 - უსმენდეს აქტიურად სხდომაში მონაწილეებს;  

 - გამოხატავდეს ყურადღებას მოსაუბრის მიმართ; 

 - ზრუნავდეს კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების დახვეწასა და გაღრმავებაზე.  

ლიტერატურა: 
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Abstract 

 Specific activities of the court determine its important role in the process of public 

administration. Organizational behavior, which is influenced by individuals and groups, plays an 

important role in the effective management of public governance. It means effective 

communication of judges with individuals involved in the process of court  trials and giving 

proper information about their rights at any stage of the proceedings. Moreover, with an 

allowance for that court trust is an integral part of public perception, communication as  one of 

the main components of organizational behavior  is a unique tool and its effective use is 

important for judges, both in everyday relationships and in professional activities. Therefore, the 

awareness of general principles of effective communication in court activities will facilitate the 

implementation of fast, effective and respect-based justice. 

 In order to increase public perception of trust towards the courts, while edherence the 

highest standards of ethical conduct by judges based on certain values, it is important that judges 

effectively guide the communication process in the administration of justice. This refers to the 

communication of judges in the courtroom. 

 In this  article is given the discussion about the issues related to the role of 

communication in the courtroom as an important component of organizational behavior in the 

courts. 

 

Keywords: public administration, court activities, communication in court, judge, organizational 

behavior in court. 
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პოლიტიკური ელიტის როლი ეთნკონფლიქტების მოწესრიგებაში 

(აფახაზეთის მაგალითზე) 

ყოლბაია დავით,  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 

 

აბსტრაქტი 

მოცემულია თეზისი აფხაზეთის ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების 

ტრანსფორმაციის პარადიგმაში პოლიტიკური ელიტის როლისა და მნიშვნელობის 

შესახებ. დასაბუთებულია  კონფლიქტის რეგიონში ელიტებს შორის უთანხმოების 

სფეროს ერთიანი მიდგომის გამომუშავების შესაძლებლობა, რაც ბიპოლარიზმის 

დაძლევის საშუალებას იძლევა. 

 

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური ელიტა, კონფლიქტი აფხაზეთში, 

ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის ტრანსფორმაცია. 

 

თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური 

გარდაქმნების ანალიზი აჩვენებს, რომ 21-ე საუკუნეში პოლიტიკური ცნობიერება 

ღირებულებებსა და ეთიკურ   ნორმებზე დაფუძნებულ ეთნოპოლიტიკური 

კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პარადიგმებს ითხოვს. ამავდროულად, 

ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების რეგულირების მექანიზმებისა და 

ინსტრუმენტების ეფექტურობის შეფასება პრაქტიკული პოლიტიკის აქტუალური 

საკითხია.  

თანამედროვე საზოგადოებების სწრაფად მზარდი კულტურული 

მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, მეცნიერულ სივრცეში განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება პოლიტიკის სფეროში არსებულ რესურსებს. რეალპოლიტიკამ 

აჩვენა: მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალიზმი და ერი აგებულია „ზემოდან“, 

შეუძლებელია მათი გაგება იმის გაანალიზების გარეშე, თუ რა ხდება „ქვემოდან“ 

ადამიანებს შორის ყოველდღიურ ურთიერთობებში [1]. სწორედ ამ პრობლემაზე 

დისკურსების  იდეოლოგიური საფუძვლის გამო  კონფლიქტის მოწესრიგების 

პროცესი ქაოტური გახდა. ამიტომ,  ჩვენ სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში 

ვეძებთ ელემენტებს, რომელთა ერთობლიობა კონფლიქტის ტრანსფორმაციას 

შეუწყობს ხელს.  
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კონფერენციაზე წარმოვადგენთ ერთ-ერთ ასეთი ელემენტს. კერძოდ: 

აფხაზეთში ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესის მართვაში 

პოლიტიკური ელიტის როლისა და შესაძლებლობების გამოვლენა  ბიპოლარეიზმის 

დაძლევის საშუალებაა. 

1. „ელიტას“ სოციალურ მეცნიერებებში ერთმნიშვნელოვანი განმარტება 

არ აქვს.  პოლიტიკური დისკუსის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, 

რომ ამ ცნებაში მოიაზრება საზოგადოების პრივილეგირებული ფენა, რომელიც 

ეკონომიკური და სოციალური სფეროს მართვის ფუნქციითაა აღჭურვილი [2]. ამ 

ზოგადი მიდგომიდან განმომდინარე,   პოლიტიკურ  ელიტად ეთნოპოლიტიკურ 

კონფლიქტში უნდა მივიჩნიოთ აფხაზეთის ხელმძღვანელ პოზიციებზე მყოფი 

ჯგუფები, რომლებიც უშუალოდ ღებულობენ  სახელისუფლო გადაწყვეტილებებს 

(აფხაზური და ქართული მახეები).  სწორედ ელიტის ეს ნაწილი წარმოადგენს იმ 

რესურს, რომლის გარეშე შეუძლებელია კონფლიქტის ტრანფორმირების პროცესის 

მართვა და მოწესრიგება.  

2. აფხაზეთის ხელისუფლების აფხაზი პოლიტიკური ელიტა 

აკონტროლებს კონფლიქტის ზონაში არსებულ თითქმის მთელ ეკონომიკას. მასთან 

თანხმდება ადგილობრივ წამყვან  თანამდებობაზე დანიშვნები, რითაც დროდადრო 

ძლიერდება მისი პოზიციები. არ არსებობს ოპოზიცია, ან ის დისფუქციონალურ 

მდგომარეობაშია.  სამხედრეო ელიტა „ღობეზე ჯდომის“ პოზიციას ირჩევს, რადგან 

მან თავისი საქმე უკვე გააკეთა.  აფხაზეთის ხელისუფლების ქართული 

პოლიტელიტა ფლობს ბერკეტებს, რომლითაც შეუძლია ზეგავლენის მოხდენა 

საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებზე 

დევნილთა სოციალურ-კულტურული უფლებების დაცვის პრობლემებზე;   

3. ცენტრალურ საკითხს აფხაზეთის კონფლიქტში წარმოადგენს აფხაზ და 

ქართველ პოლიტელიტას შორის ხელისუფლებისთვის ბრძოლისა და აფხაზეთში 

პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ზეგავლენის პრობლემა.  ამ პრობლემის წყარო მხოლოდ 

ინტერესთა სხვადასხვაობა, ან კულტურათა შორის კომუნიკაციის პროცესის 

დეფორმაცია [3]  კი არ არის, არამედ   გრძელვადიანი ხედვებში გაუგებრობა, 

ხელისუფლების დაკარგვის შიში,  ჯგუფური ეგოიზმი და საკუთარი 

„მარადიულობის“ ამბიციებიცაა.  
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4. არსებული საშინაო და საგარეო ვითარების ანალიზი მოწმობს, რომ 

ყურადღების კონცენტრაციაა საჭირო აფხაზეთის ეთნოპოლიტიკური ელიტის 

სკურპუოზულ და ყოველმხრივ ანალიზზე.  ამის საფუძველს იძლევა  ოცდამეერთე 

საუკუნის ეთნოპოლიტიკური პარადიგმა კონფლიქტების ტრანსფორმაციის 

პრაგმატული ნიმუშების შექმნის თაობაზე.  ეს იმის მაჩვენებელია, რომ 

მაქსიმალურად მცირდება სამხედრო ელიტის როლი და იზრდება პოლიტიკური 

ელიტის შესაძლებლობები კონფლიქტის მოწესრიგების მართვაში. ამასთან, 

პოლიტიკური ელიტების პერსპექტივა იქცნენ „დესპოტურ“ ან „უნიათო“ 

ხელისუფლებებად ნამდვილად აღარ არის მათთვის კომფორტული და 

სარგებლიანი; 

5. დღის წესრიგში დგება კონფლიქტის რეგიონში ელიტებს შორის 

უთანხმოების სფეროს ერთიანი მიდგომის გამომუშავება, რაც გულისხმობს: 

მოქალაქეთა უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, 

ეკონომიკური ხასიათის პროექტებში  კორუფციისა და პროტექციონიზმის 

დაძლევის, კადრების შერჩევისა და განთავსების, განათლებისა და სოციალური 

სფეროს გაუმჯობესების მიმართულებით სუბსიდირების მიმართულებით  

შეთანხმებულ წინადადებებს. 

პოლიტიკური ელიტის როლის ახალ კონტექსტში გააზრება ინტერესთა 

კონფლიქტის რისკის და ბიპოლარიზმის დაძლევის საშუალებას იძლევა, რასაც 

ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის ტრანსფორმაციის პარადიგმაში გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს. 
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Role of the Political Elite in Ethnic Conflict Resolution 

(Based on the Example of Abkhazia) 

 

Kolbaia David,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

The thesis is given on the role and importance of the political elite in the paradigm of the 

transformation of the ethnopolitical conflict in Abkhazia. The possibility of developing a unified 

approach to the sphere of disagreement among the elites in the conflict region, which allows 

overcoming bipolarism, is justified.  

 

Keywords: political elite, conflict in Abkhazia, transformation of ethnopolitical conflict. 
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ისლამური  სამართლის შესაბამისობა მმართველობის დემოკრატიულ ფორმასთან 

ტოხოსაშვილი მარი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

თანამედროვე სამყაროში კიდევ უფრო აქტიურად მიმდინარეობს მსჯელობა 

პოლიტიკური წესწყობილების ცვლილებებისა და ლიბერალური დემოკრატიის 

ფორმირებასთნ დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ, წინამდებარე ნაშრომში 

განხილული იქნება ამერიკული მმართველობითი სისტემისა და ისლამური 

სამართლის ის საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები, რომლებიც ერთი მხრივ 

მიუთითებს თანამედროვე დემოკრატიის ხარვეზებზე და მეორეს მხრივ, ხაზს უსვამს 

ღვთიური დემოკრატიის იდეის  მნიშვნელოვან ბუნებას. შესაბამისად, ერთსა და 

იმავე ასპექტში შეფასდება ძალაუფლების ორი სხვადასხვა წყარო- ხალხი და ღმერთი, 

და მათ მაგალითზე გამოიკვეთება ის ძირითადი ასპექტები, რომლებიც 

გააკეთილშობილებს ისლამურ სამართალს და ამავდროულად, ლეგიტიმაციის 

ნაკლოვანებებს გამოუვლენს დასავლური ღირებულებების მქონე მმართველებოთ 

სისტემებს. საბოლოოდ, აღნიშნული საკითხების განხილვით წარმოჩინდება ყურანის 

კონსტიტუციური ბუნებაც და გამოიკვეთება ისლამური კონსტიტუციონალიზმის 

საფუძვლებიც. 

 

საკვანძო სიტყვები: ისლამური კონსტიტუციონალიზმი; ყურანი; ამერიკული 

მმართველობითი სისტემა; თანამედროვე დემოკრატია; ღვთიური დემოკრატიის 

იდეა.   

 

I. აშშ-სა და ისლამური სახელმწიფოების დემოკრატიულობის საერთო 

ნიშნები 

დემოკრატიული მთავრობების ლეგიტიმურობა ხალხის ნებიდან 

გამომდინარეობს და კანონიერებაც მათ თანხმობას ეფუძნება. უფრო კონკრეტულად, 

რომ ვთქვათ, დემოკრატიული მმართველობისას ხალხის მიერ არჩეული 

წარმომადგენლები ადგენენ კანონებს. ისლამში, კანონები 

ლეგიტიმურობას/ლეგიტიმაციას ღვთიური ნებისგან იღებს. აღნიშნული კანონების 
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მიღება ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლების მიერ კი არ მომხდარა, არამედ, 

ღვთის ნებით, რომელიც გაცხადდა წინასწარმეტყველის მეშვეობით. კონტრასტი 

გასაოცარია. ერთ შემთხვევაში, ხალხი ექვემდებარება მათ მიერვე შედგენილ 

კანონებს, ხოლო მეორე შემთხვევაში, ხალხი ემორჩილება სხვა ნებას, ღვთიურ ნებას. 

ეს უკანასკნელი უფრო მეტად ჰგავს ტოტალიტარულ სისტემას, ვიდრე 

დემოკრატიულ სისტემას. ნაშრომის ამ ნაწილში შევეხებით იმ დათქმას, რომ 

დემოკრატიულ მთავრობასა და ისლამურ მთავრობას შორის განსხვავება 

ხელოვნურია და რომ უფრო ღრმა კვლევის შედეგად სრულებით განსხვავებული 

დასკვნა შესაძლებელია მივიღოთ.  

ზემოხსენებული საკითხის კვლევისათვის უკეთესი იქნება დემოკრატიული 

მმართველობის კონკრეტული სისტემის უფრო ღრმად შესასწავლად, მოვახდინოთ 

შეერთებული შტატების მმართველობის დემოკრატიული ფორმის ანალიზი და მისი 

მსგავსება ისლამური მმართველობის ფორმებთან. აშშ-ს სისტემა დაფუძნებულია 

კონსტიტუციაზე, რომელსაც ავსებენ კანონები და რეგულაციები, რომლებიც 

გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ. 

მართალია, კანონები მიიღება ხალხის წარმომადგენლების მეშვეობით და ამ 

კანონების იმპლემენტაციისათვის რეგულაციების შემოტანა ხდება აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მიერ, მაგრამ კონსტიტუციას მაინც განსხვავებული სტრუქტურა 

ახასიათებს. კონსტიტუცია არის ის ისტორიული დოკუმენტი, რომელსაც ემყარება 

ამერიკის შეერეთებული შტატების მთელი პოლიტიკური სისტემა. ის წარმოადგენს 

ნებისმიერ კანონზე ზემდგომ დოკუმენტს, თუნდაც მასთან წინააღმდეგობაში მყოფი 

კანონი მიღებული იყოს საკანონმდებლო ორგანოს ხმების უმრავლესობით.  

ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური სისტემის ამგვარად აღწერის 

შემდეგ, ლოურენს ტომის მიერ განხილული "ანტიმაჟორიტარული სირთულე" უფრო 

აშკარა ხდება. (Tribe, Laurence H. 1978; 313-318) ტრიბის სიტყვებით: "პირველად 

ფორმასთან მიმართებით, ჩნდება კითხვა ... თუ რატომ არის, რომ ერი, რომელიც 

კანონიერებას მართულთა თანხმობაზე ამყარებს, ირჩევს, რომ დაუმორჩილოს 

თავისი პოლიტიკური ცხოვრება პირველად შეთანხმებას - რომელიც შეიქმნა 

ადამიანების მიერ, სავალდებულოა მათი შვილებისთვის და განზრახ არის 

სტრუქტურირებული ისე, რომ მისი ცვლილება საკმაო სიძნელეებთან იყოს 

დაკავშირებული.” (Tribe, Laurence H. 1978; 9) დასკვნითი კითხვაა: რატომ მიანიჭა 



270 

 

სისტემამ ფედერალურ მოსამართლეებს საკონსტიტუციო განხილვის შესანიშნავი 

უფლებამოსილება, იმისათვის რომ უფლება მიეცათ მათთვის, რომ 

ძალადაკარგულად გამოეცხადებინათ ანტიკონსტიტუციური კანონი, რომელიც 

თავად საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო და გამოაქვეყნა?  (Tribe, Laurence H. 1978; 47-

52). 

ამ კვლევის ფარგლებში, დეტალურად ვერ მოხდება ანტიმაჟორიტარული 

სირთულეების თუ საკონსტიტუციო განხილვის შეფასება. ამ საკითხებზე მითითება 

მოხდა იმისათვის, რომ ხაზი გაესვას იმ ფაქტს, რომ ისტორიულად საზოგადოებებს 

ახასიათებთ ღრმა ღირებულებებისა და რწმენის გარკვეული სტრუქტურის გარშემო 

გაერთიანება, რომლებიც მათ ჯგუფად განსაზღვრავს. აღნიშნული ზიარი 

ღირებულებები და შეხედულებები როგორც წესი, გარდაიქმნება 

პირველად/ძირითად დოკუმენტად, როგორიცაა შეერთებული შტატების 

კონსტიტუცია ან Magna Carta.  რაც დრო გადის, წამოჭრილი საკითხის გამოკვეთის 

ანდა პრობლემის გადაჭრის მიზნით ხდება ამ დოკუმენტების შესაბამისი 

ინტერპრეტაცია და შევსება. თუმცა, ათწლეულების განმავლობაში, ამ დოკუმენტების 

არსებითი სახე/ბუნება მაინც ინარჩუნებს პირველად სახეს და საუკეთესოდ ასახავს 

მისი შემქმნელი საზოგადოების ღირებულებებს. სწორედ ამიტომ, როდესაც 

საკითხები შეეხება ასეთ ღრმა რწმენასა და ღირებულებებს, მაჟორიტარული 

თანხმობის მიღება აღარ ხდება ყოველწლიურად ან ყველა თაობაში. მას შემდეგ, რაც 

თანხმობის გაცემა ერთხელ მოხდა, ითვლება რომ მას მუდმივი ხასიათი აქვს, თუ 

ხალხი აშკარად არ განაცხადებს საპირისპიროს. და თუ განაცხადეს, ეს სოციუმის 

ერთგვარი გამოწვევაა, ის ძირს უთხრის საზოგადოებას და მის ძირეულ 

ღირებულებებს, ამან კი შესაძლებელია სამოქლაქო ომამდეც კი მიგვიყვანოს. (Tribe, 

Laurence H. 1978; 12-13). 

შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს ისლამშიც. ყურანი 

წარმოადგენს მუსლიმთა კონსტიტუციის ბირთვს. (A.Turabi; 244) იგი განსაზღვრავს 

მუსლიმი სოციუმის არსს მომავალი თაობებისთვის. ისევე, როგორც შეერთებულ 

შტატებში, ისლამურ სოციუმშიც, ummah-ის, მუსლიმი საზოგადოების, თანხმობაც 

მიღებული იქნა თავიდანვე, მაშინ როდესაც ისლამური სახელმწიფო პირველად 

შეიქმნა.  
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იმის გათვალისწინებით, რომ ყურანი ძირითადად ზოგად რეგულაციებს 

მოიცავს, მმართველობის პროცესში, მუსლიმთა საკანონმდებლო ორგანოს უწევს 

მრავალი კანონის მიღება და გამოქვეყნება, ისევე როგორც ამას აკეთებს აშშ-ის 

საკანონმდებლო ორგანო. და ისევე, როგორც აშშ-ს საკანონმდებლო ორგანო ზოგჯერ 

ადგენს ამ გამოქვეყნებული კანონების "არაკონსტიტუციურობას", ასევე ხდება 

კანონების ყურანთან წინააღმდეგობის დადგენაც. ისლამურ სახელწიფოში 

მუსლიმები, რომლებსაც "საკონსტიტუციო განხილვის" უფლებამოსილება გააჩნიათ, 

მიეკუთვნებიან majlis shura-ს (მუჯთაჰიდების საკონსულტაციო საბჭო). (A.Turabi; 

245) (ეს არის შედეგი იმისა, რომ ისლამური majlis shura თავის თავში მრავალი 

ფუნქციას აერთიანებს და სხვა და სსვა სფეროებს მოიცავს. majlis shura-ს ცნების 

დახვეწის შემთხევვაში მისი ფუნქციუებიც განცალკევდება და სასამართლო majlis 

shura  იქნება უზენაესი სასამართლოს ანალოგი, საკანონმდებლო ხელისუფლება 

იქნება პარლამენტის ანალოგი, ხოლო აღმასრულებელი ხელისუფლება იქნება 

აღმასრულებელი საბჭოს ანალოგი.) სხვა მუჯთაჰიდებს, რომლებიც არ არიან majlis-

ის წევრები, მათი ამერიკელი კოლეგების, ანუ კონსტიტუციოლანისტი მეცნიერების, 

მსგავსად, შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიაში. ზემოაღნიშნული 

დისკუსია არ უნდა განიმარტოს ისე, თითქოს ისლამურ სახელწიფოებში 

ისტორიულად არსებობდა ცალკე სასამართლო შტო, რომელიც განიხილავდა 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოთა ქმედებებს. აქ 

მხოლოდ ხაზგასმულია, რომ სურვილის არსებობის შემთხვევაში, ამგვარი 

სტრუქტურის შემუშავება სრულებით შესაძლებელია. თუ ისლამური ერის ან ummah-

ის რელიგიური ხელმძღვანელობას მივაკუთვნებდით majlis shura-ს, მაშინ ასეთი 

ჯგუფი შეიძლება ჩაგვეთვალა მუსლიმური სახელმწიფოს "უზენაეს სასამართლოდ", 

რადგან ის უზრუნველყოფდა უზენაესი ისლამური გადაწყვეტილების მიღებას 

გარკვეული კანონის ყურანთან შესაბამისობასთან დაკავშირებით. 

II. მსგავსება და განსხვავება აშშ-ს კონსტიტუციასა და ყურანს შორის 

განვიხილოთ მნიშვნელოვანი განსხვავება აშშ-ს კონსტიტუციასა და ყურანს 

შორის. კონსტიტუცია შესაძლებელია გაუქმდეს ან შეიცვალოს, ხოლო ყურანში რაიმე 

სახის ცვლილების შეტანა შეუძლებელია. განსხვავება, ძირითადად, სემანტიკურია. 

ამერიკის კონსტიტუციაში იშვიათად თუ მომხდარა ისეთი ცვლილების შეტანა, 
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როდესაც ახლად მიღებულ ნორმას გაუუქმებია და ჩაუნაცვლებია ძველი. მით უფრო, 

რომ სამართალმცოდნეების მიზანს მუდამ წარმოადგენდა თუნდაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური საკითხებისაც კი რეინტერპრეტაციის გზით 

გადაწყვეტა, რა პროცესიც წარმოადგენს იჯთიჰადის ანალოგს. კონსტიტუციური 

ცვლილებები ზოგადად გამოიყენებოდა კონსტიტუციური პრინციპების 

გასაძლიერებლად, დასაზუსტებლად ანდა შესავსებად. ამ თვალსაზრისით, ყურანის 

შევსება უკვე განხორციელდა სუნას დათქმებით და შემდგომშიც მოსალოდნელია, 

რომ სამართლის მეცნიერებმა კვლავ დააზუსტონ ყურანის ნორმები დამატებითი 

პრინციპების ჩამოყალიბების მიზნით. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ისლამს მოქნილი 

ბუნება ახასიათებს და მისი მოქნილობის ნაწილი მდგომარეობს ყურანის 

ინტერპრეტაციისა და შევსების უნარში, რათა ყურანის შესაბამისად მიღებული იქნეს 

გარკვეული ეპოქისა და საზოგადოებისთვის შესაფერისი კანონები. მართალია, 

აღნიშნულ დამატებებს ექნებათ კონსტიტუციური კანონების მსგავსი ძალა, თუმცა 

მათი აღრევა არასდროს არ უნდა მოხდეს ღვთიურ კანონებთან. ამ განსხვავებას 

არანაირი სამართლებრივი მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს, მაგრამ რელიგიური 

თვალსაზრისით ეს ძალზე მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ის განასხვავებს მუსლიმის 

რელიგიური მრწამსის შინაგან სიწმინდეს დროებითი კულტურული 

შეხედულებებისგან.  

რომ შევაჯამოთ ჩვენი შეხედულებები წამოჭრილ პრობლემაზე:  მაშინ როცა 

შეიქმნა ისლამური სახელმწიფო მუსლიმმა ხალხმა განაცხადა თანხმობა ყურანზე. 

შედეგად, იგი ასახავს არა მხოლოდ ღვთიურ კანონებს, არამედ თვით ამ ხალხის 

ნებას, დაემორჩილონ და დაიცვან აღნიშნული კანონები. ამგვარი შეხედულება 

ლოურენს ტომის მიერ აღწერილი "ანტიმაჟორიტარული სირთულის" ვარიანტამდე 

ამცირებს პრობლემას და მისი განხილვაც იმავე ხაზის გასწვრივ შეიძლება. გარდა 

ამისა, ყველა კანონს, რომელმაც შეავსო/დააზუსტა ყურანი, ან თავიდანვე ჰქონდა 

თანხმობა გაცხადებული, როგორც ეს სუნას შემთხვევაში იყო, ან მათი ფორმულირება 

მოხდა საკანონმდებლო ორგანოების მიერ. შესაბამისად, ისლამური კანონები 

თავიანთ კანონიერებას ამყარებენ ummah-ის (მუსლიმი საზოგადოების) თანხმობაზე, 

მსგავსად აშშ-ს კანონებისა, რომელთა კანონიერებაც ამერიკელი ხალხის თანხმობას 

ეფუძნება. 
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დასკვნა 

ისლამური სახელმწიფო, მისი მმართველობის განსაკუთრებული ფორმის 

მიუხედავად, და მისი მეთაურიც,  ემორჩილება ისლამური სამართლის წესს, 

რომელიც ემყარება ყურანს და სუნას. ისლამური კანონები დაფუძნებულია მუსლიმი 

ხალხის თანხმობაზე, ისევე როგორც ამერიკის კონსტიტუცია ემყარება ამერიკელი 

ხალხის თანხმობას. 

ყურანი არ ცდილობს ჩამოაყალიბოს დეტალური წესები, გარდა სპეციფიკური 

სფეროებისა, რომლებიც სავალდებულო უნდა იყოს ყველა ქვეყანაში ან ყველა 

ეპოქაში. უფრო მეტიც, ყურანის ფილოსოფია გულისხმობს გარკვეული ძირითადი 

პრინციპების ჩამოყალიბებას, რომელთა საფუძველზეც მუსლიმი ხალხი შეძლებს 

კოკრეტული კანონების შემუშავებას თავიანთი  ეპოქის, ადათებისა და საჭიროებების 

შესაბამისად.  

მიუხედავად არჩეული მმართველობის ფორმისა, ყურანი მოითხოვს, რომ 

მუსლიმური მთავრობა ემყარებოდეს შურას (კონსულტაციის) პრინციპს. ეს 

მოთხოვნა, შერწყმული ისლამური კანონის უზენაესობასთან და იმ ფაქტთან, რომ ამ 

კანონის ინტერპრეტაციას ახდენენ მუჯთაჰიდები, მიუთითებს ხელისუფლების დე 

ფაქტო თუ არა დე იურე დანაწილებაზე. 

„ხალხის ნება უნდა იყოს საფუძველი ხელისუფლების მმართველობისა“ 

პრინციპის განხილვის შემდეგ, შესაძლებელია აღინიშნოს, რომ ისლამური 

მმართველობის სისტემა საკმარისად მოქნილია, რათა აღიაროს ყველაზე 

დემოკრატიული სტრუქტურები. ზემოხსენებულმა კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ 

ყურანის მოქნილობა საშუალებას აძლევს მუსლიმებს არჩევანი გააკეთონ სხვადასხვა 

პოლიტიკურ სისტემებზე, დაწყებული მონარქისტულიდან რესპუბლიკურამდე, 

საზოგადოების საჭიროებების, ადათ-წესებისა და სხვა შესაბამისი გარემოებების 

გათვალისწინებით. დასკვნის სახით უნდ აღინიშნოს, რომ არსებული მოსაზრება, 

თითქოს ისლამური ღვთიური კანონები არ ემყარება მუსლიმი ხალხის თანხმობას და 

რომ ისლამური მმართველობის სისტემა არ ატარებს დემოკრატიულ ხასიათს, 

სრულებით უსაფუძვლოა და უარყოფილი უნდა იქნეს. 

შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სათანადო წესით 

განხორციელებული მუსლიმთა მცდელობები ისლამური სახელმწიფოების 
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დემოკრატიული თვისებების/ხასიათის  გაუმჯობესების მიზნით სულაც არ მოვა 

წინააღმდეგობაში ისლამური კანონის უზენაესობასთან და პირიქით, გამოიწვევს მის 

ფაქტობრივ გაძლიერებასაც კი. 
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Abstract 

In the modern world, there is an even more active debate about changes in the political 

establishment and the formation of liberal democracy. That is why in this paper will be discussed 

the commonalities and distinctive features of the American governance system and Islamic law 

which outlines the shortcomings of modern democracy on the one hand and emphasizes the 

important nature of the idea of divine democracy on the other.  Accordingly, two different 

sources of power, people and God, will be evaluated in the same aspect, and according to their 

example will be highlighted the main aspects that will ennoble Islamic law and at the same time 

reveal the legitimacy deficiencies of the governing systems of Western values. Finally, by 

discussing these issues will be revealed the constitutional nature of the Qur'an and outlined the 

foundations of Islamic constitutionalism. 

 

Keywords: Islamic constitutionalism; Quran; American Governance system; Modern 

democracy; The idea of divine democracy. 
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საარსებო მინიმუმის განსაზღვრა და მისი მნიშვნელობა  

მოსახლეობის სოციალური დაცვისთვის 
 

ჯანჯღავა კესო,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 
 

შერაზადიშვილი ბესიკ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი  

  

აბსტრაქტი 

მუდმივად ცვალებად გარემოში საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესი 

აქტუალურია და მით მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების ღარიბი 

ფენისთვის. სასურსათო თუ საყოფაცხოვრებო კალათა რასაც საარსებო მინიმუმი 

უნდა ეყოს, სწორად უნდა იყოს გაანაგიშებული, ვინაიდან  იგი უმრავლეს  

შემთხევაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიც შეიძლება რომ იყოს. ბოლო წლებში 

განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო სოციალური ფონის გაუარესება და წინა 

პლანზე წამოწია მისი გადაჭრის გზები. სახელმწიფოს აქტიური ჩართულობა და 

ეფექტიანი სამუშაო გეგმა შეამსუბუქებს სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლების 

პრობლემას. 

საკვანძო სიტყვები: საარსებო მინიმუმი, გაანგარიშების წესი, სოციალური 

დაცვა, სახელმწიფო. 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის კატეგორია კარგადაა ცნობილი. ანტიკური 

ეპოქიდან დღემდე იზრდება მისი აქტუალობა. სიღარიბის დაძლევა, მოსახლეობის 

ცხოვრების დონის ამაღლება სახელმწიფოს პირდაპირი მოვალეობაა.  

არც თუ ისე დიდი ხანია მატერიალურმა განვითარებამ ქვეყანაში არსებული 

სიღარიბე სოციალურად მიუღებელ ფენომენად აქცია, მიუხედავად იმისა რომ 

მოქმედი ეკონომიკური სისტემების მოთხოვნილებების ზრდას ემყარება,რაც 

სიმდიდრესთან ერთად სიღარიბის არსებობის უწყვეტობას განაპირობებს. 

ბოლო წლებში განვითარდა საბაზრო ეკონომიკა, შემოვიდა ახალი 

ტექნოლოგიები, გაიზარდა ეკონომიკური მაჩვენებელი, მაგრამ ამ ყველაფერმა 

სიღარიბის შემცირება ვერ შეძლო. თანამედროვე საქართველოში ღარიბად ყოფნა 

ფაქტობრივად ნიშნავს საკუთარი ცხოვრებისეული ვითარებების კონტროლის 

შეუძლებლობას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალურ მინიმუმზე 

სამოქალაქო უფლების აღიარება და საზოგადოების ორიენტირება სოციალურ 
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სახელმწიფოზე. ადეკვატური საარსებო მინიმუმის არსებობა მოსახლეობის ღარიბი 

ფენის გადარჩენის საკითხში განსაკუთრებით  მნშვნელოვანია. 

საარსებო მინიმუმი ძირითადი სახელმწიფო სოციალური სტანდარტია და მის 

საფუძველზე განისაზღვრება სოციალური გარანტიები, კერძოდ: ხელფასები, 

პენსიები, სოციალური დახმარებები და სტიპენდიები. 

საარსებო მინიმუმი არის ერთ მოსახლეზე სამომხმარებლო საქონლის 

ღირებულებითი გამოხატულბა, რომელიც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარე-ბის დონის შესაბამისად უზრუნველყოფს ადამიანის მინიმალური 

ფიზიოლოგიური და სოციალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას [1]. 

მსოფლიო ბანკის განმარტებით ღატაკად ითვლება ადამიანი რომელსაც დღეში 

შემოსავალი 1,25 აშშ დოლარზე ნაკლები აქვს, ხოლო ღარიბად ის ვისაც 2 აშშ 

დოლარზე ნაკლები აქვს. ჩვენთვის, როგორც განვითარებადი ქვეყნის სტატუსის 

მქონე ქვეყნისთვის სიღარიბე რთული და ამავე დროს მეტად აქტუალური 

პრობლემაა. 

დღეს საარსებო მინიმუმით განისაზღვრება მოსახლეობის ცხოვრების 

დონე,სიღარიბის კრიტერიუმის განსაზღვრ,რაც სახელმწიფოს პროგრამების 

შემუშავებასა და ზოგადად სოციალურ პოლიტიკის განხორციელებაში უდიდეს 

როლს თამაშობს. დღეისათვის საარსებო მინიმუმს წარმოადგენს 216 ლარს და 30 

თეთრს, ინფლაციის მიუხედავად საარსებო მინიმუმი წინა თვეებთან შედარებით 

უფრო დაბალია [2]. 

2021 წელი  I II III IV VI VII VIII IX 

შრომისუნარიანი 

ასაკის მამაკაცის  

საარსებო 

მინიმუმი ,ლარი 

195,6 197,2 202,8 205,6 214,5 218,3 221,1 216,3 

წყარო: https://www.geostat.ge/ka  [3] 

 

უმუშევრობის და ზოგადი სოციალური ფონის გაუარესების მიუხედავად 

საარსებო მინიმუმის გაანგარიშება ხდება არა მკაფიო სისტემით.ქვეყანაში, სადაც 

https://www.geostat.ge/ka
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უმუშევრობა  მწვავე პრობლემას წარმოადგენს, მაღალია სიღარიბის დონეც, რადგან 

დაუსაქმებელი, უმუშევარი ადამიანი სტაბილური შემოსავლის გარეშე რჩება და 

დამოკიდებული ხდება სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ დახმარებაზე,რაც უკვე 

მოსახლეობის გარკვეული მასის გაღატაკებასაც ნიშნავს.სიღარიბის შემცირების 

მთავარ გზას კი დასაქმების პრობლემის მოგვარება წარმოადგენს. აქვე ისიც უნდა 

აღინიშნოს,რომ საქართველოში დასაქმებული ადამიანების უმრავლესობა იმდენ 

ხელფას იღებს რაც ვერ სცდება საარსებო მინიმუმს. 

აქვე უნდა გამოვყოთ ორი ასპექტი: სოციალური სიღარიბე და ეკონომიკური 

სიღარიბე. სოციალური მოიცავს მოსახლეობის ,,ტრადიციულად“ ღარიბ კატეგორიას 

-მრავალშვილიან ოჯახებს,მარტოხელა პენსიონრებს,შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებს . 

ეკონომიკურ სიღარიბესთან გვაქვს მაშინ საქმე,როცა შრომისუნარიან 

მოსახლეობას სხვადასხვა მიზეზების გამო არ შეუძლია შექმნას  სოციალურად 

მისაღები ცხოვრების დონე. 

სწორად უნდა განისაზღვროს ,,რეალური’’ საარსებო მინიმუმის დათვლის 

მიზანი და  

საჭიროება საარსებო მინიმუმის გაანგარიშებით უნდა მოხდეს სიღარიბის 

დაძლევის პოლიტიკის წარმართვა. 

მსოფლიოში არც ერთი ქვეყანა არ არსებობს სიღარიბის გარეშე, თვითონ აშშ- 

ში სიღარიბის მიღმა მოსახლეობის 15.0 % ცხოვრობს. პოსტსაბჭოთა სივრცში 

სიღარიბის ყველაზე დაბალი დონე ბალტიისპირეთის ქვეყნებშია, შემდეგ მოდის 

აღმოსავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები,ხოლო სიღარიბის ყველაზე 

მაღალი დონე ცენტრალური აზიის ქვეყნებშია დაფიქსირებული [3]. 

საარსებო მინიმუმის მართებული მეთოდოლოგიური გაანგარიშება 

მნიშვნელოვანია საქართველოში გასატარებელი სოციალური პოლიტიკის 

ორიენტირად.ქვეყანამ უნდა შეძლოს სიღარიბის დაძლევა და განვითარება. 

დასკვნა 

წარმოდგენილ სტატიაში საარსებო მინიმუმი განხილულია ,როგორც 

სახელმწიფოს შესაძლებლობა გააუმჯობესოს საკუთარი მოსახლეობის ცხოვრების 

დონე. მოწყვლად ჯგუფებს ქონდეთ შესაძლებლობა დაიკმაყოფილონ მინიმალური 

ფიზიოლოგიური და სოციალური მოთხოვნილებები.ქვეყანამ შეძლოს განვითარება 
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და სიღარიბე არ იქცეს ქვეყნის კულტურის ნაწილი. საარსებო მინიმუმა შეასრულოს 

თავისი მიზანი მოქალაქის უზრუნველყოფა საჭირო სამომხმარებლო კალათით. 

ლიტერატურა: 
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2.   
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Determining the subsistence level and its importance for the social protection of the 

population 
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Abstract 

In today’s frequently changing environment the procedure for the calculation of the 

subsistence minimum is topical and important for the low-income poor section of our society. A 

food basket or non-food basket, for which the subsistence minimum should be enough, must be 

calculated in exact way as it may be vital in most cases .Events ,taking place over last years 

,clarified that the social background became worse and put forward the ways of solving the 

problem .the active inclusion and effective working plans of the state will soften the problems of 

the representatives of different social groups. 

 

Keywords: The subsistence minimum, the procedure for the calculation,poor population,state. 
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ეკონომიკური უსაფრთხოება - ქვეყნის სტაბილურობის და განვითარების გარანტი 

  შენგელია ქეთევან, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

ასოცირებული  პროფესორი 

აბსტრაქტი 

ოცდამეერთე საუკუნე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს ეკონომიკური 

უსაფრთხოების პრობლემას. იგი მრავალი ქვეყნისათვის საშინაო და საგარეო 

პოლიტიკის ნაწილია. ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს კონკურენტული ბაზრის დაცვასთან ერთად საზოგადოების 

სოციალურ მხარდაჭერას და  უმუშევრობის შემცირებას.  იგი ერთ-ერთი მწვავე 

პრობლემაა და ძირითადად ქვეყანაში არსებული სუსტი ინსტიტუტებისა და  შრომის 

ბაზრის მოუქნელი ფუნქციონირებიდან გამომდინარეობს. შესაბამისად სუსტად 

განვითარებული ქვეყნებისთვისაა დამახასიათებელი. 

კაცობრიობის განვითარებამ მიაღწია გარკვეულ ზღვარს, სამეურნეო 

საქმიანობით გამოწვეულმა ბუნების დეგრადაციამ, მსოფლიოს უთანაბრო 

განვითარების გაღრმავებამ მოგვიტანა  დღევანდელი პანდემია, რასაც შეიძლება 

კაცობრიობისათვის შეუქცევადი შედეგები მოჰყვეს. ჩვენ შევქმენით დამახინჯებული 

სამყარო,  დავაბინძურეთ იგი როგორც სულიერად, ასევე ეკოლოგიურად. 

არაბუნებრივად დაჩქარდა ცხოვრების რიტმი. თვითმიზანი გახდა სიმდიდრე და 

ფუფუნება, რაც რადიკალურად ეწინააღმდეგება ჩვენს სულიერ საწყისს. უნდა 

ავმაღლდეთ საკუთარ ეგოიზმზე მაღლა. სამყარო უნდა დავინახოთ, როგორც 

ერთიანი სისტემა, სადაც პრიორიტეტი სულიერებას უნდა მივანიჭოთ. საჭიროა 

ყველას ქონდეს ნორმალური ჯანსაღი საკვები, ტანსაცმელი და საცხოვრებელი, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში სამყაროს თვითლიკვიდაცია ემუქრება. დღევანდელი 

პანდემია ამის სიგნალია მთელს მსოფლიოში.  

წამყვანი ქვეყნები დარწმუნდნენ იმაში, რომ ეკონომიკისათვის  სოციალური  

ორიენტაციის  მიცემა ქვეყნის  მშვიდობიანი  და  ჰარმონიული  განვითარების 

საწინდარია. დღეს ტექნოლოგიური ბუმი ტრაექტორიას უცვლის მსოფლიო 

ეკონომიკის განვითარებას, უდიდესი პოზიტივი შეაქვს მასში, რომლის 

არგათვალისწინება ჩამორჩენილობას ნიშნავს. 
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ეკონომიკური ზრდა რომ იყოს მდგრადი და ყოვლისმომცველი, დამარცხებული 

უნდა იქნეს სიღარიბე და ღრმა უთანასწორობა. ეკონომიკური ზრდის საფუძველი 

ტექნოლოგიურ პროგრესში მდგომარეობს, რასაც უნდა ასტიმულირებდეს 

სახელმწიფო და  მსხვილი ბიზნესი. ეს კი ხელს შეუწყობს ცხოვრების დონის 

ამაღლებას შეუქცევადად. ტექნოლოგიური განვითარებისათვის საჭიროა დიდი 

ოდენობით კაპიტალი, რაც მსხვილ კორპორაციებს და მონოპოლიებს გააჩნიათ. 

თავისუფალი ბაზრის პირობებში კი ტექნოლოგიური პროგრესი არაეფექტიანი იქნება 

სახელმწიფო რეგულირების გარეშე. უნდა განვითარდეს კვლევები 

უნივერსიტეტებში და მათ ამისათვის დაფინანსება სჭირდებათ. სახელმწიფოს 

ძირითადი პრინციპები კი უნდა გახდეს: კანონის უზენაესობა, წესრიგის დამყარება; 

დემოკრატიის განვითარება და საკუთრების უფლებების დაცვა. 

 

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური უსაფრთხოება, ეკონომიკური სტაბილურობა, 

სიღარიბე, უმუშევრობა. 

ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიას განსაკუთრებული ადგილი უკავია 

ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირებაში, განსაკუთრებით განვითარებული ქვეყნები 

ანიჭებენ მას დიდ მნიშვნელობას. მისი მთავარი ლაიტმოტივია საზოგადოების 

ჰარმონიული განვითარებისათვის ადექვატური პირობების შექმნა. 

ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს 

კონკურენტული ბაზრის დაცვასთან ერთად საზოგადოების სოციალურ მხარდაჭერას 

და  უმუშევრობის შემცირებას.  იგი ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა და ძირითადად 

ქვეყანაში არსებული სუსტი ინსტიტუტებისა და  შრომის ბაზრის მოუქნელი 

ფუნქციონირებიდან გამომდინარეობს. შესაბამისად სუსტად განვითარებული 

ქვეყნებისთვისაა დამახასიათებელი. 

ფრანგი მეცნიერი რენე დეკარტის თეორიის მიხედვით არსებობს  „სიღარიბის 

მანკიერი წრე“. იგი დამახასიათებელია  განვითარებადი ქვეყნებისათვის, სადაც 

ძირითადად იწარმოება მხოლოდ არსებობისათვის საჭირო საშუალებები. მანკიერი 

წრის გარღვევა შესაძლებელია მხოლოდ კაპიტალის დაგროვებით, რაც საშუალებას 

იძლევა გაიზარდოს ინვესტიციები, წარმოება და დასაქმება. 

სტატისტიკის ექსპერტების ემპირიული შეფასებით საქართველოს 

მოსახლეობის 2-3 პროცენტი მდიდარია, 7-8% – შეძლებული, 8-10% – საშუალო ფენას 
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შეიძლება მივაკუთვნოთ, ხოლო – 80% ღარიბს, რომელთაგან ნახევარ მილიონზე 

მეტი აბსოლუტურ სიღარიბეში ცხოვრობს (საჭმლის, ჩასაცმლისა და საცხოვრისის 

სერიოზული პრობლემები აქვთ), ხოლო დანარჩენი ფარდობით სიღარიბეში 

იმყოფებიან. 

კიდევ უფრო კარგად რომ გავაცნობიეროთ, თუ როგორ სიღარიბეში ცხოვრობს 

ჩვენი ქვეყანა, ვიტყვი, რომ 2019 წელს საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 

მხოლოდ 16,5 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა (2015 წლიდან არ გაზრდილა 

თითქმის დოლარებში!)  (50 მილიარდი ლარი). მაშინ, როცა ტერიტორიით ჩვენზე 

ორჯერ პატარა ბელგიაში აღნიშნული მაჩვენებელი 532 მილიარდი დოლარის ტოლია 

(32-ჯერ მეტი!), ავსტრიაში – 436 მილიარდის (26-ჯერ მეტი), დანიაში 342 

მილიარდის (20-ჯერ მეტი), ისრაელში 306 მილიარდის (18-ჯერ მეტი) და ა.შ. 

სიღარიბე კი, როგორც აღვნიშნეთ, არც ისეთი უწყინარი რამეა.  იგი  აფერხებს   

სახელმწიფო  ინსტიტუტების გამართულ ფუნქციონირებას. სამწუხაროდ, 

საქართველოში მიმდინარე პროცესებმა, საშუალო კლასზე მეტად მდიდრებისა და 

ღარიბების ფორმირებას და რიცხობრივ ზრდას შეუწყო ხელი.  უფრო მეტიც, სწორედ 

ადრე არსებული „ძველი წარმომადგენლების“ ხარჯზე მოხდა მდიდრებისა და 

ღარიბების მნიშვნელოვანი შევსება. გარკვეული „პრივილეგიები“  მიიღეს 

განაწილების ბერკეტებთან მყოფმა ნომენკლატურამ. 

მედიანური მოხმარების 60%-ის ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი შეადგენს 20 

პროცენტს. ყველასთვის გასაგები ენით რომ ვთქვათ, ოფიციალური მონაცემების 

მიხედვით, საქართველოში მოსახლეობის 20,1% ღარიბია. (იხ გრაფიკი1.)  

[http://geostat.ge/?action=page&p_id=148&lang=geo} 

 

დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე ბილ გეითსმა დაასაბუთა, რომ სოციალური 

პრობლემები აფერხებს საზოგადოების განვითარებას. ეკონომიკური უსაფრთხოების 
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და გლობალური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად მსოფლიოში სიღარიბე 

დაახლოებით 15 წელიწადში დამარცხებულ უნდა იქნესო.  

 დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკის სოციალური ორიენტირებულობის 

ხარისხს, რომელიც  დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე: სამომხმარებლო კალათის 

შემადგენლობაზე, საშუალო ხელფასის და საარსებო მინიმუმის თანაფარდობაზე, 

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არსებული მოსახლეობის რაოდენობაზე, სოციალურ 

პროგრამებზე გაწეული ხარჯების წილზე მთლიან შიდა პროდუქტში, შემოსავლების 

განაწილებაში უთანაბრობის ხარისხზე და სხვა. მათ გაუთვალისწინებლობას 

უარყოფითი მულტიპლიკაციური ეფექტი  მოაქვს  ეკონომიკის განვითარებისათვის 

და ხელს უშლის ეროვნული დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას.  ეკოლოგიური და 

სასურსათო პრობლემები გარკვეული თვალსაზრისით არყევენ ქვეყნის 

სახელმწიფოებრიობას. რთული ხდება ეკონომიკური წონასწორობის დაცვა, რაც 

კიდევ უფრო გაამწვავა თანამედროვე პანდემიამ. 

კაცობრიობის განვითარებამ მიაღწია გარკვეულ ზღვარს, სამეურნეო 

საქმიანობით გამოწვეულმა ბუნების დეგრადაციამ, მსოფლიოს უთანაბრო 

განვითარების გაღრმავებამ მოგვიტანა ალბათ დღევანდელი პანდემია, რასაც 

შეიძლება კაცობრიობისათვის შეუქცევადი შედეგები მოჰყვეს. ჩვენ შევქმენით 

დამახინჯებული სამყარო,  დავაბინძურეთ იგი როგორც სულიერად, ასევე 

ეკოლოგიურად. არაბუნებრივად დაჩქარდა ცხოვრების რიტმი. თვითმიზანი გახდა 

სიმდიდრე და ფუფუნება, რაც რადიკალურად ეწინააღმდეგება ჩვენს სულიერ 

საწყისს. უნდა ავმაღლდეთ საკუთარ ეგოიზმზე მაღლა. სამყარო უნდა დავინახოთ, 

როგორც ერთიანი სისტემა, სადაც პრიორიტეტი სულიერებას უნდა მივანიჭოთ. 

საჭიროა ყველას ქონდეს ნორმალური ჯანსაღი  საკვები, ტანსაცმელი და 

საცხოვრებელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში სამყაროს თვითლიკვიდაცია ემუქრება. 

დღევანდელი პანდემია ამის სიგნალია მთელს მსოფლიოში.  

წამყვანი ქვეყნები დარწმუნდნენ იმაში, რომ ეკონომიკისათვის  სოციალური  

ორიენტაციის  მიცემა ქვეყნის  მშვიდობიანი  და  ჰარმონიული  განვითარების 

საწინდარია. დღეს ტექნოლოგიური ბუმი ტრაექტორიას უცვლის მსოფლიო 

ეკონომიკის განვითარებას, უდიდესი პოზიტივი შეაქვს მასში, რომლის 

არგათვალისწინება ჩამორჩენილობას ნიშნავს. 
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სოციალური საბაზრო ეკონომიკის კონცეფცია დაწყებული 

ორდოლიბერალიზმის იდეებიდან, სრულ განვითარებას იძენს ლუდვიგ ერჰარდის 

ნაშრომში „კეთილდღეობა ყველასათვის“. მაქს ვებერის, ვილფრედო პარეტოს და 

მისი მიმდევრების მიხედვით სოციალური უთანასწორობა საზოგადოებისათვის 

დამახასიათებელი თვისებაა, რომელსაც განაპირობებს სოციალური სტატუსი, 

შემოსავლები, ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულება და ა. შ. თუმცა დღეისათვის 

განვითარებულ ქვეყნებში მიმდინარეობს „სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო 

ეკონომიკის“ გადაზრდა „სოციალურ საბაზრო ეკონომიკაში“. ამ მხრივ 

განსაკუთრებით გამოირჩევა აშშ, გერმანია ნიდერლანდები, საფრანგეთი.  

მინიმალური ხელფასი აშშ-ში აღწევს საშუალო ხელფასის 50%-ს,  იაპონიაში-44%, 

უფრო მეტია- საფრანგეთში 60%, ხოლო ნიდერლანდებში -75%.  

   იტალიელი მეცნიერის ვილჰფრედო პარეტოს კონცეფციის თანახმად 

საზოგადოების ერთი ნაწილის კეთილდღეობის  ზრდამ არ უნდა შეამციროს მეორე 

ნაწილის კეთილდღეობის დონე. ეს დებულება პარეტოს ოპტიმუმის 

სახელწოდებითაა ცნობილი და მის მიხედვით მხოლოდ ასეა შესაძლებელი 

ეკონომიკური ეფექტიანობის მიღწევა. ვილფრედო პარეტოს დიდი წვლილი 

მიუძღვის კეთილდღეობის ეკონომიკის შექმნაში.  

კეთიდღეობის ეკონომიკას იხილავდა ასევე ინგლისელი ეკონომისტი და 

სოციოლოგი არტურ პიგუ. თავის ნაშრომებში „სიმდიდრე და კეთილდღეობა“, ასევე 

„კეთილდღეობის ეკონომიკა“, ის ასაბუთებდა, რომ სახელმწიფომ უნდა 

არეგულიროს ეკონომიკური რყევები მათი უარყოფითი შედეგების შესამცირებლად. 

ალფრედ მარშალი კი ასაბუთებდა, რომ სახელმწიფომ უნდა მიაწოდოს სოციალური 

დოვლათი თითოეულ მოქალაქეს და ეს უნდა იყოს ადამიანისთვის პოლიტიკური 

უფლების განხორციელება.  

ისევე როგორც „დიდმა დეპრესიამ“ მსოფლიო საზოგადოების აზროვნება 

შეცვალა და წინა პლანზე დააყენა სახელმწიფოს ახალი როლი ეკონომიკაში, ასევე და 

უფრო მეტად შეცვლის მსოფლიო აზროვნებას „კოვიდ პანდემია“ და საზოგადოება 

სხვაგვარად შეაფასებს მოვლენებს. საზოგადოებრივი დოვლათი ყველასთვის 

ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს.  

კეთილდღეობის სახელმწიფოს ოთხი ძირითადი მოდელიდან ყურადსაღებია 

კონტინენტალურ-ევროპული მოდელი, რომელიც გამოიყენება გერმანიაში, 
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ავსტრიაში, ბელგიაში, ნიდერლანდსა და შვეიცარიაში, ნაწილობრივ საფრანგეთშიც. 

მისთვის დამახასიათებელია სოციალური მიზნების დაფინანსება ბიუჯეტიდან  

სახელმწიფო ფინანსების თითქმის 50 %-ით; მაღალი დასაქმებისათვის სახელმწიფოს 

აქტიური მხარდაჭერა; შესაბამისად სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ის, რისი 

გაკეთებაც არ შეუძლია ბაზარს.  

ამერიკელმა მეცნიერებმა უილიამ ნორდჰაუსმა და პოლ რომერმა  ნობელის 

პრემია დაიმსახურეს 2018 წელს, რომლებმაც დაასაბუთეს, რომ ეკონომიკური ზრდა 

რომ იყოს მდგრადი და ყოვლისმომცველი, დამარცხებული უნდა იქნეს სიღარიბე და 

ღრმა უთანასწორობა. მათი თეორიის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის საფუძველი 

ტექნოლოგიურ პროგრესში მდგომარეობს, რასაც უნდა ასტიმულირებდეს 

სახელმწიფო და  მსხვილი ბიზნესი. ეს კი ხელს შეუწყობს ცხოვრების დონის 

ამაღლებას შეუქცევადად. ტექნოლოგიური განვითარებისათვის საჭიროა დიდი 

ოდენობით კაპიტალი, რაც მსხვილ კორპორაციებს და მონოპოლიებს გააჩნიათ. 

თავისუფალი ბაზრის პირობებში კი ტექნოლოგიური პროგრესი არაეფექტიანი იქნება 

სახელმწიფო რეგულირების გარეშე. უნდა განვითარდეს კვლევები 

უნივერსიტეტებში და მათ ამისათვის დაფინანსება სჭირდებათ.  

სახელმწიფოს ძირითადი პრინციპები უნდა გახდეს: კანონის უზენაესობა, 

წესრიგის დამყარება; დემოკრატიის განვითარება და საკუთრების უფლებების დაცვა. 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს თვალსაჩინო მაგალითია გერმანია, ეს 82 

მილიონიანი ქვეყანა წარმატებით ახდენს სოციალური ინფრასტრუქტურის მუდმივ 

განვითარებას, ხელს უწყობს დასაქმებას, განათლებას, სამედიცინო მომსახურების 

სოციალური დაზღვევის უზრუნველყოფას, კონკურენტული ეკონომიკის 

განვითარებას. ასევე აშშ, რომელიც ყოველწლიურად ზრდის სოციალურ 

დანახარჯებს, გამოყოფს სოლიდურ თანხებს სოციალურად დაუცველი ფენების 

დასახმარებლად, ჯანდაცვის, განათლების დასაფინანსებლად. სოციალური 

ეკონომიკის სიმწიფის ხარისხით კიდევ უფრო მეტად გამოირჩევიან დასავლეთ 

ევროპის ქვეყნები. მათი მიზანი საშუალო ფენის გაძლიერებაა. თუ რამდენად 

მაღალია მოსახლეობაში საშუალო კლასის წილი, იმდენად ძლიერია მისი გავლენა 

სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკასა და განვითარების ვექტორზე. 

ამით ამ კლასს გარკვეული ისტორიული მისიაც აკისრია: არ დაუშვას პოლიტიკაში 

მარგინალური შეხედულების პოლიტიკური ძალები, რათა საფრთხე არ შეექმნას 
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ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილურობას. ეს პრინციპი ირღვევა იქ, სადაც ადგილი აქვს 

საშუალო კლასის ისტორიული როლის დაკნინებას და იგნორირებას. 

იმ კატაკლიზმებისა და რევოლუციური ცვლილებების გათვალისწინებით, 

რასაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს სინამდვილეში რთული 1990-იანი წლების 

შემდეგ, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში საშუალო კლასი ჯერ კიდევ 

ჩამოყალიბების და კუთვნილი ისტორიული ადგილის ძიების პროცესშია.  ამიტომ 

საშუალო კლასის ფორმირებას და მისი წილის გაზრდას უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები. 

დასკვნა 

სოციალური საკითხი ასახულია მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ახალ 

პროგრამაში, რომელიც დამტკიცდა მსოფლიო სამიტის მიერ - „დღის წესრიგი 21-ე 

საუკუნისთვის“. იგი გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ კონკურენციის პოლიტიკის 

შეხამებას საზოგადოების სოციალური დაცვის პოლიტიკასთან, საკუთრებითი 

ურთიერთობების მოწესრიგებას, გადასახადების ლიბერალიზაციას, ბიზნესის 

თავისუფლებას, ეკონომიკურ-სამართლებრივი სისტემის სანდოობის გაუმჯობესებას, 

მაკროეკონომიკურ რეგულირებას, სოციალური წესრიგის ამაღლებას. საზოგადოების 

სოციალური დაცვა ეკონომიკის სტაბილიზაციის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად 

იქნა აღიარებული.  

ეკონომიკის მდგრად უსაფრთხოებას ხელს უწყობს ასევე ბიზნესის სოციალური 

პასუხისმგებლობის ამაღლება.  ახალ  ათასწლეულში, ძირითადად განვითარებულ 

ქვეყნებში, შემუშავებულია მოსახლეობის სოციალური დაცვის მაღალი 

სტანდარტები. ამიტომაც აუცილებელი ხდება მსხვილი ბიზნესის სოციალური 

ფუნქციის ამაღლება, მათი ურთიერთობა სახელმწიფოსთან და საზოგადოებასთან 

სოციალური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისათვის. მრავალი უცხოელი 

მეცნიერი თვლის, რომ თუ მსხვილმა ბიზნესმა თავის თავზე არ აიღო სოციალურ 

პრობლემათა გადაჭრის პასუხისმგებლობა, თავადვე გახდება   სოციალური 

პრობლემების მსხვერპლი. 

საქართველოში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის პრიორიტეტულობა 

განპირობებულია მრავალი გარემოებით. მათ შორის აღსანიშნავია საბიუჯეტო 

რესურსების არასაკმარისობა სრულყოფილი სოციალური პოლიტიკის  

გასატარებლად.   აქედან გამომდინარე, მსხვილ კომპანიათა როლი ამ პროცესებში 
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მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს, რის შედეგადაც   ბიზნესი თანდათან გადავა 

ერთგანზომილებიანი საბაზრო სკალიდან მრავალგანზომილებიანზე, სადაც 

ასახული უნდა იყოს მისი საქმიანობის ეკონომიკური, სოციალური და ეთიკური 

ასპექტები. 

ამგვარად, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ეკონომიკური უსაფრთხოების 

პრობლემა სახელმწიფოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და 

უდიდეს გავლენას ახდენს თავდაცვით, ეკოლოგიურ, ინფორმაციულ,  მეცნიერულ-

ტექნოლოგიურ, სოციალურ, სასურსათო, დემოგრაფიულ, ინვესტიციურ, საგარეო და 

ა.შ. უსაფრთხოებაზე და მათთან ერთად ქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას.  

სახელმწიფო  ვალდებულია არ დაუშვას მოსალოდნელი კატასტროფული შედეგები,  

რომელთა მულტიპლიკაციური ეფექტი მაღალია და დიდად ზემოქმედებს 

საზოგადოების კეთილდღეობაზე. 
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Abstract 

Social support and the reduction of unemployment, along with the protection of the 

competitive market, play an important role in the economic security strategy. It is one of the 

most acute issues primarily due to the poor institutions in the country and the rigid functioning of 

the labor market. It is therefore typical of underdeveloped countries. 

Human development has reached a certain degree, the deterioration of nature caused by 

agricultural practices, the worsening of the uneven development of the planet have brought us to 

the current pandemic, which may have irreversible repercussions for humanity. We have created 

a warped ecosystem that pollutes both spiritually and ecologically. The rhythm of life has 

unnaturally accelerated. Selfishness has become riches and luxury that is radically contradictory 

to our moral roots. We have to rise above our own selfishness. We must see the world as a 

unified system, where we must give priority to spirituality. Everyone needs regular healthy food, 

clothing and shelter, otherwise the world is in danger of self-destruction. The ongoing pandemic 

is a sign of this around the world. 

Leading countries are convinced that the social orientation of the economy is a prerequisite 

for the peaceful and harmonious development of the country. Today, the technological boom is 

changing the trajectory of the development of the world economy, bringing the greatest positive 

to it, the disregard of which means backwardness. 

Poverty and profound inequalities must be overcome if economic growth is to be 

sustainable and inclusive. The basis of economic growth lies in technological progress, which 

should be stimulated by the state and by big business. This in turn will help raise the standard of 

living irreversibly. Technological development requires large amounts of capital held by large 

corporations and monopolies. Even in a free market environment, without state regulation, 

technological progress will be ineffective. Research in universities should be developed and 

funding is required for this. The basic principles of the State should be the rule of law, the 

establishment of orders; the development of democracy and the protection of property rights. 

 

Keywords: Economic Security, Economic  Stability, Poverty, Unemployment. 
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საქართველო და მიგრაციული პროცესები 

იაშვილი გენადი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი. 
 

ბარათაშვილი ანა, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრი. 

 

აბსტრაქტი 

ბოლო ათწლეულების მანძილზე უფრო და უფრო აქტუალური გახდა 

ემიგრაციის საკითხი. საქართველოს  მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, 

ემიგრაციაშია წასული და ამით თავიანთი ოჯახების მატერიალურ უზრუნველყოფას 

ანხორცილებენ. ამის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი კი, როგორც მთელს 

მსოფლიოში, ასევე საქართველოში არის, უფრო მაღალი ანაზღაურების სურვილი.  

თუმცა ყურადსაღებია ის ფაქტი, თუ რამდენად არის ქვეყნის მომავლისთვის 

მოსახლეობის ასეთი დიდი გადინება სასურველი. როგორც პრაქტიკიდან ჩანს, 

ემიგრანტების რაოდენობა გაცილებით დიდია ვიდრე მიგრანტებისა.   როგორც წესი,  

ემიგრანტების ასაკობრივი მაჩვენებელი 15 დან 60 წლამდე მერყეობს, რაც ქვეყნის 

მოსახლეობის ყველაზე ქმედითუნარიანი ასაკია. ასევე დაბალი პროცენტული 

მაჩვენებელით გამოირჩევიან ის სტუდენტებიც, რომლებმაც უფრო 

მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში მიიღეს უმაღლესი განათლება. 

 

საკვანძო სიტყვები: ემიგრაცია, განათლება, ეკონომიკა, მიგრაციის 

ფემინიზაცია. 

მიგრაცია ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს ადამიანის გადაადგილებას ქვეყნის 

შიგნით ან მის საზღვრებს გარეთ. ასევე აღნიშნავს გადასახლებას სხვადასხვა ვადით. 

(რამდენიმე საათიდან სიცოცხლის ბოლომდე). სიტყვა „მიგრაცია“ თავის მხრივ 

მოიცავს: მუდმივ, დროებით, სეზონურ, ქანქარისებურ, იძულებით და სხვადასხვა 

გადაადგილებებს. 

ზოგადად, მსოფლიოში დემოკრატიული ინსტიტუტების, ვაჭრობის, 

ჯანდაცვის, განათლების განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხელს კიდევ უფრო 

უწყობს მოსახელობის ქვეყნიდან გადინებას.  აღნიშნული პროცესი განსაკუთრებით 

დაჩქარდა, სავიზო მიმოსვლის გაუქმებისა და იაფი ავიაბილეთების გამო. ადამიანებს 
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მიეცათ სწავლისა და მუშაობის შესაძლებლობა სხვადასხვა ქვეყანაში. დასაქმების 

ბაზარი, ისევე როგორც განათლების -  უფრო მასშტაბური გახდა. ადამიანებს აღარ 

უწევთ არჩევანის გაკეთება, საკუთარ ქვეყანაში არსებული სამსახურის ან 

განათლების ბაზრის პირობების გათვალისწინებით, რადგან კარგი კადრების 

მოთხოვნა უფრო მეტია მსოფლიოში, ვიდრე მიწოდება. მსოფლიოს ქვეყნების 

უმრავლესობა ჩაბმულია იმ მარათონში, სადაც ცდილობენ რომ მოიპოვონ 

საუკეთესო კადრები და მიაღწიონს მწარმოებლობის მაღალ დონეს. თუმცა მედალს 

ორი მხარე აქვს და  საინტერესოა რამდენად მოდის თანხვედრაში დასაქმებულებისა 

და დამსაქმებლების სარგებელი -  ქვეყნის სარგებელთან მიმართებაში? ანუ 

რამდენად სასარგებლოა, მოსახლეობის მიგრაცია ქვეყნის განვითარებისთვის. [1] 

როგორც წესი, მიგრაციის გამომწვევ ძირითად მიზეზად მიჩნეულია, 

შედარებით მაღალი ანაზღაურების სურვილი. ანაზღაურება კი არის ის - რასაც 

ადამიანის შესაძლებლობებში, უნარებში და განათლებაში იხდიან დამსაქმებლები. 

ასევე ამ ანაზღაურების ფასი ყველა ქვეყანაში სხვადასხვანაირია. 

საქართველოში პირველი მიგრაციული პროცესები დაახლოებით სამი 

ათწლეულის წინ დაიწყო.  ის პირდაპირ კავშირში იყო საბჭოთა კავშირის ნგრევასა 

და ეგრეთ წოდებული „რკინის ფარდის“ ჩამოსხნასთან.  მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, 

რომ საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა არის, 

უფრო მაღალი ფინანსური სარგებლის  მიღების სურვილი. ზოგადად ადამიანები 

ამჯობინებენ იქ წასვლას, სადაც თვლიან რომ უფრო მეტად იქნება დაფასებული 

მათი გონებრივი თუ  

ფიზიკური რესურსი და მიიღებენ მათ მიერ გაწეული შრომის მაქსიმალურ 

საფასურს. [2] 

როგორც ზემოთ ავღნიშნე, ჩვენი ქვეყნის პირველი მიგრაციის ტალღა 

უკავშირდება სსრ კავშირის ნგრევას. რაც ავტომატურად ნიშნავდა ქვეყნის 

ჩამოშლილ ეკონომიკას, უმუშევრად დარჩენილ ათიათასობით მოაქლაქეს, შიმშილის 

ზღვარზე მყოფ მოხუცებსა და ბავშვებს. სწორედ შემოსავლისა და ფინანსური 

რესურსების გარეშე დარჩენილი მოსახლეობის ერთადერთ ხსნად იქცა სხვა ქვეყანაში 

სამსახურის საძიებლად წასვლის მსურველთა არმიის დაუსრულებელი ზრდა. 

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ზემოთ ნახსენები გადაწყვეტილება 

საკმაოდ რთული მისაღები იყო ფსიქოლოგიურად, რადგან დედები და მამები 
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ტოვებდნენ შვილებს, მოხუც მშობლებს და ა.შ.  მიდიოდნენ ქვეყანაში, რომლის არც 

კულტურა იცოდნენ, არც ენა და ძირითად შემთხვევაში ნაცნობიც კი არ ჰყავდათ. 

მაგრამ, როდესაც არის არჩევანი ოჯახის წევრების შიმშილით სიკვდილსა და 

საკუთარი ფსიქიკის თუ ჯანმრთელობის ნელ განადგურებას შორის, სასწორის პინა 

ყოველთვის მეორეს მხარეს იხრება. [3;4] 

ჩვენს ისტორიაში იყო მომენტები, როდესაც საქრთველოს ეკონომიკა სრული 

კრახისაგან სწორედ ემიგრანტების გამოგზავნილმა ფინანსებმა იხსნა და დღემდე 

აქტუალურია ფრაზა „ საქართველო ემიგრენტების მხრებზე დგას“. თითქოს ეს 

ყველაფერი გადარჩენასთან ასოცირდებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში უარყოფით 

შედეგებამდე მიგვიყვანა.(?) გამომდინარე იქედან, რომ მაღალი უნარებისა და 

შეურყეველი ჯანმრთელობის მქონე ადამიანების მიგრანტებად გადინებამ, ქვეყანაში 

წარმოშო უნარებისა და თავსი საქმის მცოდნე პროფესიონალი მოსახლეობის 

დეფიციტი. რაც ავტომატურად ნიშნავს ეკონომიკური ზრდის შეფერხებას, 

უკუგანვითარებას,  ახალი მიმართულებების არ შექმნას და ა.შ. გარდა ამისა, 

საქართველოში შრომით მიგრაციას თან ახლავს შემდეგი უარყოფითი ფაქტორი: 

ემიგრანტების არსებობა, ხელს უწყობს თითოეული მათგანის ოჯახში უმუშევრობის 

ზრდას. ზემოთ ჩამოთვლილი უარყოფითი ფაქტორების გარდა, მიგრაციას 

საქართველოს ეკონომიკისათვის გარკვეული სიკეთის მოტანაც შეუძლია და ეს 

დადებითი მოვლენა საერთაშორისო ფულად გზავნილებში მდგომარეობს. პანდემიის 

პირობებში, როდესაც ტურიზმიდან შემოსული ფინანსური სარგებელი ძალიან 

მცირეა, სწორედ საერთაშორის ფინანსური გზავნილები იქცა ქვეყანაში უცხოური 

ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ. რაც თავისთავად ხელს 

უწყობს ქართული ლარის გამყარებას. აღნიშნული ფულადი გზავნილების წყარო კი 

სწორედ ის მიგრანტები არიან, რომლებიც უცხო ქვეყნებიდან ცდილობენ ოჯახის 

წევრების დახმარებას. [5;6] 

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ბოლო 20-30  წლის მანძილზე საგრძნობლად 

გაიზარდა შრომითი მიგრაციის ფემინიზაცია. რაც სწორხაზოვნად უკავშირდება 

იმას, რომ ემიგრანტების დამსაქმებელ ქვეყნებში, გაზრდილია მოთხოვნა ქალ 

მუშახელზე. სტანდარტულად, ქართველი ქალების უმრავლესობა საბერძნეთში, 

იტალიასა და თურქეთში  მიდის სამუშაოდ. არც თუ ისე იშვიათია შემთხვევები, 

როცა საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასულ ქალს, თან მიჰყავს მცირეწლოვანი 
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შვილი(ები) რაც მთელი რიგი მიზეზების გამო, საკმაოდ ამცირებს, მათი სამშობლოში 

დაბრუნების ალბათობას. მათ შორის საკმოად ბევრია ისეთი ზრდასრული, 

რომელმაც გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია სხვადასხვა სფეროში, ხელოვნებასა თუ 

სპორტში და  ისინი მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები არიან, სპორტულ 

შეჯიბრებებსა თუ კულტურულ ღონისძიებებზე სხვა ქვეყნის სახელით გამოდიან და 

თავიანთ წარმატებას მათ უზიარებენ.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) 

ბოლო დასკვნით, მიგრანტების 73.4%  არის მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი, 

რომელიც ასრულებს საოჯახო საქმეს. [7] 

ქართველი ემიგრანტების უმრავლესობა, ძირითადად სხვა ქვეყნის 

არალეგალურ მაცხოვრებლებს წარმოადგენს. რაც თავისათავად ნიშნავს: მათთვის 

მიუწვდომელ სამართლებრივ უფლებებს, სამედიცინო მომსახურებას, 

გადაადგილების შეზღუდვას - რაც გამოწვეულია დეპორტაციის შიშით, პირადი 

ცხოვრების არ ქონას და ა.შ.  ხშირ შემთხვევაში, მათი პრობლემების მოგვარება ისევ 

იმ ემიგრანტებს უწევთ, რომლებიც ლოკაციურად ახლოს არიან. შეიძლება ითქვას, 

რომ ინტერნეტისა და საკომუნიკაციო საშუალებების ასე ხელმისაწვდომობამ, 

შედარებით უფრო გააადვილა მათი ცხოვრება. სოციალურ ქსელებში არსებობს 

სხვადასხვა ჯგუფები, სადაც ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, სთავაზობენ 

დახმარებას, გვერდით უდგანან მორალურად და მატერიალურადაც. გარდა ამისა, 

ერთ-ერთი რთული და მტკივნეული პროცესია ემიგრანტების საქართველოში 

დაბრუნება და მათი რეინტეგრაცია. 

ქვეყნიდან მაღალი ფინანსური სარგებლისთვის გასული მოქალაქეების გარდა, 

მნიშვნელოვანია სტუდენტების მიგრაცია. რომლებიც, სწორედ დასავლური და 

ამერიკული განათლების მიღებისათვის ტოვებენ საქართველოს. ერთი მხრივ, ეს 

ჩვენნაირი განვითარებადი ქვეყნისთვის დადებით მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს, 

რათა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს ეძლევათ საშუალება ეზიარონ განვითარებული 

ქვეყნების ტექნოლოგიას. მიიღონ ცოდნა, რის გაზიარებას, პრაქტიკულ გამოყენებას 

და დანერგვას საკუთარ ქვეყანაშიც შესძლებენ. [8;9] 

საქართველოს არცთუ ისე შორეული ისტორიიდან გამომდინარე, საკმაოდ 

მყარი არგუმენტების მოძიებაა შესაძლებელი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად 

დადებითად შეიძლება აისახოს განათლების მიღებისთვის ახალგაზრდობის 

მიგრაცია. ეგრეთწოდებულმა „თერგდალეულების“ გასაოცარმა პლეადამ,  რომელთა 
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საპატიო წევრები იყვნენ: ილია ჭავჭავაძე, ნიკო ნიკოლაძე, აკაკი წერეთელი, იაკობ 

გოგებაშვილი და ა.შ. ფაქტობრივად მყარი სარძიკველი ჩაუყარეს ქართველი 

ახალგაზრდობის განათლებასა და განვითარებას. მაგრამ რამდენად რეალურია ეს 

ყველაფერი ჩვენს დროში? სამწუხაროდ უმეტესწილად პასუხი უარყოფითია. 

ზოგადად ძალიან მწირია სტატისტიკური მონაცემები მიგრაციულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, თუმცა პრაქტიკიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

საზღვარგართ კურსდამთავრებულთა ნაწილი, იშვიათად ბრუნდება განვითარებული 

ეკონომიკის მქონე ქვეყნებიდან - განვითარებად ქვეყნებში, რისი ძირითადი მიზეზიც 

ისევ და ისევ ფინანსებია. მათ აქვთ შეგრძნება იმისა, რომ მიღებულ განათლებას, 

უნარებს და შესაძლებლობებს სათანადოდ ვერ დაუფასებენ და დამსაქმებელი ვერ 

შეძლებს სათანადო ანაზღაურებას. გარდა ამისა, განვითარებულ ქვეყნებში 

მიღებული განათლების მქონე სტუდენტებს, უყალიბდებათ განსხავებული 

მსოფმხედველობა, განსხვავებული მიდგომები და რეაქციები ამა თუ იმ 

მოვლენასთან დაკავშირებით, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს „თეთრი ყვავის“ ეფექტს 

სამშობლოში დაბრუნებისას. რიგ ქვეყნებში ჩამოაყალიბეს ინიციატივა, რომლის 

თანახმადაც სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სტუდენტების საზღვარგრეთ 

გაგზავნა, მხოლოდ იმ პირობით, რომ ისინი უკან დაბრუნდებიან. ხოლო, 

სახელმწიფო კი თავის მხრივ ვალდებული იქნება, მათ შესთავაზოს ოპტიმალური 

სამუშაო ადგილი, სადაც სულ მცირე სამი წლის განმავლობაში იმუშავებენ. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ეს ტენდენცია 

საქართველოშიც შეინიშნება. ძირითადად კერძო კომპანიები იმ კადრებს, რომლებშიც 

გარკვეულ პოტენციალს ხედავენ, უფინანსებენ საზღვარგარეთ სწავლისა და 

ცხოვრების ხარჯებს, უკან დაბრუნების აუცილებელი პირობით. [10] 

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, კოვიდ პანდემიამდე საქართველოს 

საზღვრებს გარეთ სასწავლებლად 1550 ადამიანზე გაიცა პირველადი ბინადრობის 

უფლება. [11] 

საქ.სტატის მონაცემების მიხედვით ბოლო 4 წლის მანძილზე, ყველაზე მეტი 

ემიგრანტი 2018 წელს დაფიქსირდა - 76367 - მა ადამიანმა დატოვა ემიგრაციის 

მიზეზით ქვეყანა. ხოლო 2020 წლის სტატისტიკის მიხედვით ემიგრანტების 

რიცხოვნობამ 74264 კაცი შეადგინა. უნდა აიღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ემიგრანტების 
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82,2 %  შრომისუნარიან, ასაკში მყოფ მოსახლეობას (15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) 

შეადგენენ. [12;13] 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ემიგრაცია გარკვეულწილად 

საჭიროა, რათა არსებობდეს საერთაშორისო ფინანსური გზავნილები, ჩვენი ქვეყნის 

მომავალმა თაობამ შეძლოს სხვა უფრო მაღალგანვითარებული ქვეყნების 

გამოცდილების მიღება/შესწავლა,  შემდგომ მათი გაზიარება და პრაქტიკაში 

გამოყენება საქართველოს კეთილდღეობისათვის. თუმცა აუცილებლად უნდა 

მოიძებნოს ის ბერკეტები, რომლითაც ეგრეთ წოდებული „ტვინების“ სამუდამო 

მიგრაციას თავიდან ავიცილებთ, რადგან სწორედ მსგავსი  მაღალ უნარებიანი 

მოქალაქეები არიან, ნებისმიერი წარმატებული ქვეყნის საწინდარი. 

ლიტერატურა: 

1. საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევა. (ემიგრანტ სტუდენტთა 

მდგომარეობა 2019 წ.) 
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Georgia and migration processes 

Iashvili Genadi,  

Professor.Georgian Technical University.  

Baratashvili Ana,  

Master of Business Technologies. 

 

Abstract 

The issue of emigration has become more and more topical in recent decades. A large 

part of the population of Georgia has emigrated and thus provides material support for their 

families. The main reason for this, both around the world and in Georgia, is the desire for higher 

pay. 

However, it is noteworthy that such a large outflow of population is desirable for the 

future of the country. As practice shows, the number of immigrants is much larger than the 

number of migrants. As a rule, the age of emigrants ranges from 15 to 60 years, which is the 

most effective age of the country's population. Students with higher education in more developed 

countries also have a lower percentage. 

 

Keywords: Emigration, Education, Economy, Migration Feminization. 
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აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს კონტროლის 

მექანიზმები და პროცედურების რეგიონალური დონის ანალიზი აჭარის მაგალითზე 

იაშვილი გენადი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

ხალვაში ფატი,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

 

აბსტრაქტი 

ნაშრომში მოცემულია აღმასრულებელი ხელისუფლების საპარლამენტო 

კონტროლის რეგიონალური დონის ანალიზი აჭარის რეგიონის მაგალითზე, 

შესწავლილია რეგიონში მოქმედი წარმომადგენლობითი ორგანოს - აჭარის 

უმაღლესის საბჭოს  საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები და მისი გამოყენების 

პრაქტიკა, ნაჩვენება ის ევოლუციური ცვლილება  რაც  განიცადა 

წარმომადგენლობითი ორგანოს კონტროლის უფლებამოსილების სამართლებრივ - 

პოლიტიკურმა მექანიზმებმა ბოლო წლეებში. კვლევამ აჩვენა რომ აჭარის რეგიონის 

მაგალითზეც იკვეთება, რომ დღეს აჭარის რეგიონში არსებობს ამ თვალსაზრისით 

კარგად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა მსგავსი  კონტროლის განხორციელებისათვის. 

რაც ქმნის რეალურ, ობიექტურ პირობებს, წარმომადგენლობით ორგანოს მიერ 

მთავრობის საკონტროლო უფლებამოსილების გაძლიერებისათვის და ამ 

ინსტიტუტის სრულყოფილებისათვის. ამ კონტექსტში დოკუმენტის ანალიზის, 

დაკვირვების, ინტერვიუს კვლევის ტექნიკების გამოყენებით შევისწავლეთ 

რეგიონალურ დონეზე კონტროლის პროცედურების და მექანიზმების საკითხი.  

 

საკვანძო სიტყვები: მართვა, კონტროლი, რეგიონი, აღმასრულებელი 

ხელისუფლება. 

 

შესავალი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს    როლი აღმასრულებელი ხელისუფლების  

კონტროლის უზრუნველყოფაში  საჯარო მმართველობის როგორც სამეცნიერო 

დარგის შესწავლის მნიშვნელოვანი ამოცანაა და ეს საკითხი დიდი ხანია დგას 

აკადემიურ დღის წესრიგში[9].  საპარლამენტო კონტროლი, როგორც მექანიზმი 

თანამედროვე დემოკრატიული მმართველობის უმნიშვნელოვანესი ასპექტია, 
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ვინაიდან  ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც არ ექვემდებარება პოლიტიკურ 

კონტროლს სხვა არაფერია, თუ არა ტირანია, რადგან ასეთ შემთხვევაში სასამართლო 

კონტროლი საკმარისი არ არის[8]. 

      წარმომადგენლობითი ორგანოს მისი აღმასრულებელი ხელისუფლების 

კონტროლი საჯარო პოლიტიკური მმართველობის პროცესში სახელმწიფო-

სამართლებრივ ინსტიტუტს წარმოადგენს, რომელიც საშუალებას იძლევა მოხდეს  

აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის დაკვირვება და შეამოწმება[]. ამ 

ამოცანის წარმატებული გადაჭრა ბევრად არის დამოკიდებულია ერთის მხრივ 

შემუშავებულ საკონსტიტუციო-სამართლებრივ ნორმების მუშაობაზე და მეორე 

მხრივ, იმ ჩამოყალიბებულ პრაქტიკაზე რომელიც ადგენს წარმომადგენლობითი 

ორგანოს საკონტროლო უფლებამოსილების განხორციელებას ცხოვრებაში.  

თანამედროვე განვითარებულ დემოკრატიებში წარმომადგენლობითი ორგანოს  

მიერ აღმასრულებლი სტრუქტურის კონტროლის მექანიზმი მოქმედებს 

მართველობის როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ  დონეზე. საქართველოს 

შემთხვევაში რეგიონალური დონის ანალიზი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან აჭარის 

ავტონომია ქვეყნაში ქმნის მართვის მნიშვნელოვან რეგიონალურ დონეს და, აქედან 

გამომდინარე მნიშვნელოვანია დადგინდეს თუ როგორ არის წარმოდგენილი მსგავსი 

მექანიზმები რეგიონული მართვის სიტემაში და როგორ ფუნქციონირებს ის. უნდა 

აღინიშნოს, რომ  მოცემული საკითხის რეგიონალური დონის ანალიზი  სიახლეა 

ქართულ რეალობაში.  

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის მეთოდიკა სრულყოფილად შეესაბამება პრობლემის შესწავლის 

მიზანსა და ამოცანებს. უპირატესობა მივანიჭეთ კონკრეტულ  სოციოლოგიური 

კვლევის რაოდენობრივ და თვისობრივ ტექნიკებს, ასევე, ანალიზს და სტატისტიკის 

მეთოდებს. ყველაფერი ეს დაგვეხმარება შეკრებილი პირველადი და მეორადი 

სამეცნიერო ინფორმაციის და მასალების სათანადო ანალიზსა და შესწავლაში. 

კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური ხერხი იყო  ინტერვიურება, 

რომელიც ჩავატარეთ ავტონომიური აღმასრულებლი და საპარლამენტო 

ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რომლებიც განკუთვნილი იქნება შემდეგი 

ძირითადი საკითხების გამოკვლევისთვის. ინტერვიუს ფარგლებში შეკითხვები 

დაეგზავნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს ყოფილ და მოქმედ სპიკერებსა და 
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სპიკერატის წარმომადგენლებს, პარლამენტის მოქმედ და ყოფილ წევრებს შერჩევითი 

პრინიციპით, კომისიის თავმჯდომარეებს, აჭარის ა.რ. მთავრობის წარმომადგენლებს: 

მინისტრებს და საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელებს.  შედეგად, 

გამოიკვეთა საპარლამენტო კონტროლის თავისებურებები და პრობლემები აჭარის 

უმაღლესი საბჭოს  კონტროლის მექანიზმების მაგალითზე.  

კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური ხერხი იყო 

დოკუმენტის ანალიზის ტექნიკა. აღნიშნული მეთოდი  შევისწავლოთ საჭარის ა.რ. 

უმაღლესი საჭოს საპარლამენტო სხდომების სტენოგრაფიული ანგარიშები, 

რომლებიც ეხება და ასახავს საპარალემნტო კონტროლის პროცედურებს, პროცეს და 

კონკრეტულ შემთხვევებს. ეს დაგვეხმარა რომ აღგვეწერა საპარლამენტო 

მექანიზმების გამოყენების პროცესი, პრაქტიკა, გამოყენების პრაქტიკულობა, 

გამოვავლინოთ  თავისებურებები და მოვახდინეთ პრობლემების იდენტიფიცირება. 

აღნიშნული საკითხის კვლევაში ასევე მნიშვნელოვანი იყო  დაკვირევების მეთოდი, 

რომელიც დაგევეხმარა რეალურ გარემოში დავაკვირდეთ აჭარის ა.რ. უმაღლესი 

საბჭოს მიერ საკანონდებლო ორგანოს  მექანიზმების გამოყენების პროცესს, რეალურ 

გარემოში დაკვირვებით გამოვალინეთ მსგავსი მუშაობის დადებითი და უარყოფითი 

ნიშნა-თვისებები.  აღმასრულებელი ხელისუფლების საპარლამენტო კონტროლის და 

მექანიზმების განვითარების ევოლუციის და რაოდენობრივი გამოყენების პროცესის 

შესწავლისათვის მნიშვნელოვანია აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი  

დოკუმენტების შესწავლა სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის მეთოდით. აქედან 

გამომდინარე ეს უკანსკნელი მეთოდიც მნიშვნელოვანი იყო  კვლევისათვის.  

აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით მოპოვებული პირველადი სამეცნიერო 

ინფორმაციის და მომაცემების შესწავლა მოხდება რაოდენობრივი და თვისობრივი 

ანალიზის მეთოდების გამოყენებით, რისთვისაც დავეყრდნობით შედარებითი, 

სისტემური და სტატისტიკური ანალიზის მეთოდებს.  

კვლევაში ასევე აისახება მეორადი სახის სამეცნიერო უნფორმაცია უკვე 

ჩვენთვის საინტერესო საკითხზე ჩატარებული კვლევების სახით, ამ კუთხით გვინდა 

გამოვყოტ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ ჩატარებული კვლევები. კვლევის 

შედეგად მოპოვებული სამეცნიერო ინფორმაციის საფუძველზე  სამაგიდო კვლევის 

ფარგლებში გამოვიყენებთ დოკუმენტური ანალიზის და მონოგრაფიული კვლევის 

მეთოდები და წარმოვადგინეთ წინამდებარე კველვის შედეგები.  
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ძირითადი ტექსტი 

კვლევის შედეგად, რეგიონალური დონის ანალიზი აჩვენებს, რომ აჭარის 

რეგიონში მოქმედებს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელმაც  აღმასრულებელი 

ხელისუფლების კონტროლის პრაქტიკაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა 

წლების განმავლობაში - შეიქმნა წარმომადგენლობითი ორგანოს კონტროლის 

უფლებამოსილების სამართლებრივ - პოლიტიკური მექანიზმები.  

აჭარის რეგიონის მაგალითზეც იკვეთება, რომ დღეს არსებობს ამ 

თვალსაზრისით კარგად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა აღნიშნული კონტროლის 

განხორციელებისათვის[1]. ასეთ სიტუაციაში იქმნება რეალური ობიექტური 

პირობები, წარმომადგენლობით ორგანოს მიერ მთავრობის საკონტროლო 

უფლებამოსილების გაძლიერებისათვის და ამ ინსტიტუტის სრულყოფილებისათვის. 

ამ კონტექსტში დოკუმენტის ანალიზის დაკვირვების ინტერვიუს კვლევის 

ტექნიკების გამოყენებით შევისწავლეთ რეგიონალურ დონეზე კონტროლის 

პროცედურების და მექანიზმების საკითხი. შედეგად, აჭარის მაგალითზე თუ 

ვიმსჯელებთ, წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ აღმასრულებელი 

ხელისუფლების კონტროლის არცთუ ისე მდიდარი გამოცდილება აქვს. კვლევამ 

აჩვენა, რომ კონტროლის მექანიზმები არსებობას რეალურად იწყებს 2004 წლიდან, 

თუმცა ამ მექანიზმების რეალიზების მაგალითები იმდენად მწირია, რომ ყველა 

ერთხმად თანხმდება აჭარის წარმომადგენლობითი ორგანოს საზედამხედველო 

ფუნქციონირების გაძლიერების აუცილებლობაზე. წარმომადგენლობითი ორგანოს 

რეგლამენტით განსაზღვრულია კონტროლის შემდეგი მექანიზმები:  1. კომიტეტის 

სხდომაზე თანამდებობის პირების სავალდებულო დასწრება; 2. დროებითი კომისია; 

3. უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა; 4. ინტერპელაცია; 5.მინისტრის საათი; 6. 

თანამდებობის პირების პლენარულს სხდომაზე გამოცხადება; 7. აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში მთავრობის 

საქმიანობის შესახებ; 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დამტკიცება; 

9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის უნდობლობის 

გამოცხადება; 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 

ვეტოს დაძლევა; 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში 

წარმოდგენილი ანგარიშების განხილვა; 12. ნორმატიული აქტების აღსრულების 
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კონტროლი; 13. კანონქვემდებარე აქტების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის 

შემოწმება. 

უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის და საბჭოს სხდომების სტენოგრაფიული 

ანგარიშების  შესწავლამ, ასევე უმაღლესი საბჭოს მოქმედ და ყოფილ დეპუტატებთან 

ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ 13 მექანიზმიდან რეალურად მოქმედი არის ხუთი 

მექანიზმი და დანარჩენი ატარებს ფორმალურ ხასიათს. კერძოდ, არსებულ 

მექანიზმებში  ყევლაზე ეფქტურია: 1. აჭარის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის კითხვის მიმართვა;  2. 

ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიშის განხილვა;  3. ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა;  4. მინისტრის საათი;  5. აჭარის 

მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის წარდგენა მთავრობის საქმიანობის შესახებ. 

ხოლო მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელების მხრივ უმაღლესი საბჭო 

ზოგიერთ მექანიზმს საერთოდ არ იყენებს.   

აჭარის ა.რ. უმარლესი საბჭოს  მიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საკონტროლო  ფუნქციის შესრულების ანალიზი აჩვენებს, რომ საკანონმდებლო 

ნორმების გაუმჯობესება დადებითად აისახა საპარლამენტო კონტროლის 

განხორციელების პრაქტიკაზე. თუმცა მნიშვნელოვანი ძვრების  მიუხედავად, 

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების პროცესში, კვლავ პრობლემად რჩება, 

როგორც დეპუტატების, ასევე მთავრობის წევრთა, ანგარიშვალდებულება და 

პასუხისმგებლობა. 

დასკვნები 

აჭარის ა.რ. უმარლესი საბჭოს  მიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საკონტროლო  ფუნქციის შესრულებისას  უმაღლესი საბჭოს  წევრები არ ავლენენ 

დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს, შედეგად, აღნიშნული კონტროლი არ 

მოიცავს  მოქალქეებისათვის მნიშვნელოვან  ძირითად საკითხებს და კონტროლის 

შედეგებიც უმნიშვნელოა.  

აჭარის ა.რ. უმარლესი საბჭო  არ იყენებს  კონტროლის ყველა მექანიზმს და   

პრობლემას წარმოადგენს ზოგადად  კონტროლის პროცესის საჯაროობა და 

გამჭვირვალობა.  

აჭარის ა.რ. უმარლესი საბჭო   წევრები, როგორც მმართველი პარტიის და 

ოპოზიციის წარმომადგენლები, საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს არ უნდა 
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იყენებდნენ მხოლოდ ვიწრო პარტიული მიზნებისთვის და საპარლამენტო 

ზედამხედველობა მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ საკითხებზე უნდა 

ხორციელდებოდეს. 
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The control of its executive branch of the representative body is a state-legal 

institution in the process of public political governance, which provides monitoring of the 

executive branch 

Iashvili    Genadi, 

Professor, Georgian Technical University  

Khalvashi Pati, 

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

 

From the perspective it is important to analyze the local regional level, which in current 

case is autonomous republic of Adjara where representative institution is supreme council. The 

regional level analysis should explore the source of the legal norms of control at a given level 

and demonstrate the practice of its use. In general, it exposes the degree of horizontal democracy 

in public administration. 

The research strategy was based on the use of research document analysis, observation and 

interviews, which enabled us to collect primary scientific information, based on the study of 

steographic reports from Adjara Supreme Council meetings, direct attendance and observation, 

as well as interviews with current and former members of the supreme council members.  

According to the analysis of the obtained information, we studied the control procedures 

and mechanisms at the regional level, to determine their effectiveness or the reasons of inaction. 

As a result of the study, the regional level analysis showed that in the Adjara region, the 

control mechanism and procedures of the executive branch of its representative body have 

undergone significant development, in particular, the legal political mechanisms of the 

representative body to check authority and established practices for such action. 

Research has shown that control mechanisms have actually been in place since 2004, 

although examples of the implementation of these mechanisms are so scarce that it is necessary 

to strengthen the supervisory functioning of the representative body of Adjara. 

With the reglament of the Supreme Council and with the study of Council sessions 

stenographic reports, also interviews with current and former members of the Supreme Council 

revealed, that only five from 13 mechanisms operates and the rest are formal ones.  

 

Keywords: govern, control, region, executive government. 
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სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ალგორითმის 

შემუშავება და ანალიზი 

 

ბულბულაშვილი რუსუდან, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

                                           აბსტრაქტი 

გლობალური გამოწვევების ფონზე, საქართველოში სამედიცინო 

ორგანიზაციების განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორებისა და პრობლემების 

ანალიზმა აჩვენა, რომ მათი განვითარების ყველაზე დაუცველ რგოლებს 

წარმოადგენს, ჯანდაცვის სექტორში გამოყენებული მენეჯმენტის სტრატეგიების 

მოძველებული მეთოდები და ფორმები, აგრეთვე, სამედიცინო სერვისებზე და 

სათანადო აღჭურვილობაზე მოთხოვნისა და ბაზრის შესწავლის დაბალი დონე. 

 როგორც შედეგი, სახეზეა სამედიცინო სექტორისა და მოწყობილობების 

მწარმოებელი ინდუსტრიული საწარმოების დაბალი ეფექტურობა, რომელიც რიგ 

შემთხვევაში ან საკმარისად ვერ აკმაყოფილებს მომხმარებელთა მოთხოვნებს, ან 

საერთოდ არ არის მოთხოვნადი ჯანდაცვის სფეროში.  

  დღეისათვის, ჯანდაცვის სექტორის საწარმოების კონკურენტუნარიანობისა 

და მდგრადობის ეფექტიანი მართვისთვის აუცილებელია შეიქმნას ლოჯისტიკაზე 

ორიენტირებული ახალი მიდგომები, რომელთა წინაშე დგება, შექმნილი რისკისა და 

გაურკვევლობის  პირობებში, მუშაობის,  არსებობისა და წინსვლის უზრუნველყოფის 

საჭიროება. ამასთან დაკავშირებით, აუცილებელი გახდა, მოქმედებათა ახალი 

ალგორითმის შემუშავება, რაც უზრუნველყოფს საბაზრო პირობებში ეროვნული 

სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. 

საძიებელი სიტყვები: სამედიცინო ორგანიზაციების მენეჯმენტი, 

კონკურენტუნარიანობის ალგორითმი. 

 

შესავალი. საბაზრო ეკონომიკის კანონების ამოქმედებამ და ახალი სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემების გაჩენამ, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ 

დაწესებულებებსა და ზოგადად, სამედიცინო სერვისების უზრუნველყოფის 

სფეროში, მოითხოვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების გატარების აუცილებლობა 

ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულებით.  



305 

 

მენეჯმენტის სტრატეგიები მეტწილად ინარჩუნებენ ხელმძღვანელობის  

მოძველებულ მეთოდებსა და ფორმებს, როცა გეგმიური არაკონკურენტული 

ეკონომიკის პირობებში, სახელმწიფოს მონოპოლიზირებული ქონდა ყველა სფერო 

და ორიენტირებული იყო სახელმწიფო გეგმის შესრულებაზე, რამაც, თავის მხრივ,  

გამოიწვია ქართული სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის 

დაქვეითება. 

განსჯა. ბაზრის მოცულობის ცვლილებების დინამიკიდან გამომდინარე, 2022 

წლისათვის სამედიცინო სერვისების ბაზრის ზრდა 1,5 მლრდ ლარამდეა 

მოსალოდნელი. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო წარმოადგენს მთავარ 

მომხმარებელს, აზღვევს რა სამედიცინო სერვისების 90%-ის და მედიკამენტების 

40%-ის საფასურს, ძლიერდება სამედიცინო ორგანიზაციების მენეჯმენტის 

ეფექტურობის მნიშვნელობა.  

ამჟამად, საჭირო სამედიცინო მოწყობილობებისა და მედიკამენტების 

შესაძენად ეროვნული ჯანდაცვის სისტემისათვის გამოყოფილი სახსრების თითქმის 

75% მოდის საზღვარგარეთის კომპანიებში ინვესტირებაზე, იმპორტული 

სამედიცინო მოწყობილობების შეძენის გზით, რაც ეროვნული ეკონომიკის 

უარყოფითი გამოვლინებების ერთერთი მიზეზია.      

მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მოწყობილობების წარმოებისათვის 

სხვადასხვა საწარმოების განშტოებების მოზიდვის არსებული ტენდენციების 

მიუხედავად, ამ სფეროში ქართული საწარმოების არსებული შესაძლებლობები 

გამოიყენება მხოლოდ 5-10 %-ით  

 შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჯანდაცვის სფეროს რეორიენტაცია ეროვნული 

პროდუქციის წარმოების მიმართულებით მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ეფექტს 

მოგვცემს და დამატებით იმპორტირებული სამედიცინო პროდუქციის შეძენისათვის 

გათვალისწინებულ ათობით მილიონ ლარს დაზოგავს, გაზრდის საგადასახადო 

შემოსავლებს და, რაც მთავარია, საქართველოს ჯანდაცვას გახდის უფრო 

ხელმისაწვდომს ყველა მოქალაქისათვის სამედიცინო აღჭურვილობის, 

მედიკამენტებისა და მომსახურების ღირებულების სავარაუდო შემცირების ანდა 

მისი შენარჩუნების ხარჯზე.  

 ამასთან, ჯერჯერობით გატარებული ზომების მიუხედავად, სამედიცინო 

მოწყობილობებისა და მედიკამენტების იმპორტის ზრდა ორჯერ მეტია, ვიდრე მათი 
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წარმოების ზრდა. სახელმწიფო მხარდაჭერით შექმნილი სხვადასხვა ფონდის 

მიზნობრივი პროგრამების პრაქტიკული განხორციელების ეფექტიანობა დაბალია. 

 სამედიცინო ორგანიზაციების განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორებისა და 

პრობლემების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათი განვითარების ყველაზე დაუცველ 

რგოლებს წარმოადგენს, სამედიცინო მოწყობილობებზე მოთხოვნასა და ბაზრის 

შესწავლისას არსებული მენჯმენტის შედეგების სუსტი ურთიერთკავშირი წარმოების 

განვითარების ეტაპზე და, შესაბამისად, განვითარების დაბალი ეფექტურობა. 

როგორც შედეგი, სახეზეა სამედიცინო მოწყობილობების მწარმოებელი 

ინდუსტრიული საწარმოების დაბალი ეფექტურობა, რომელიც რიგ შემთხვევაში ან 

საკმარისად ვერ აკმაყოფილებს მომხმარებელთა მოთხოვნებს, ან საერთოდ არ არის 

მოთხოვნადი ჯანდაცვის სფეროში.  

  დღეისათვის, ჯანდაცვის სექტორის საწარმოების კონკურენტუნარიანობისა 

და მდგრადობის ეფექტიანი მართვისთვის აუცილებელია შეიქმნას ლოჯისტიკაზე 

ორიენტირებული ახალი მიდგომები, რომელთა წინაშე დგება, შექმნილი რისკისა და 

გაურკვევლობის  პირობებში, მუშაობისა,  არსებობისა და წინსვლის 

უზრუნველყოფის საჭიროება. ამასთან დაკავშირებით, აუცილებელი გახდა, საბაზრო 

პირობებში ეროვნული სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის 

გასაზრდელად, გარკვეული ალგორითმის შემუშავება. 

შემოთავაზებული კონცეფციის გათვალისწინებით,  სამედიცინო 

ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობა ძირითადად განპირობებულია მის მიერ 

წარმოებული სამედიცინო სერვისების კონკურენტუნარიანობით, სამედიცინო 

ორგანიზაციების ეფექტურობის გაზრდის შესაძლებლობის გასაანალიზებლად, ჩვენს 

მიერ შემუშავებულ იქნა სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის 

გაზრდის ალგორითმი (ნახაზი 1). 

ამ სფეროში განხორციელებული კვლევების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 

მიზანშეწონილია, სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოებული სამედიცინო 

სერვისების კონკურენტუნარიანობის ანალიზი, მათი კლინიკურ პრაქტიკაში 

დანერგვის მართვა და კონტროლი  კლასტერის როგორც სამედიცინო, ასევე 

ტექნიკური განათლებისა და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე მთავარი 

სპეციალისტებისაგან შედგენილი კომისიის მიერ, რომელიც უნდა ჩამოყალიბებულ 
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იქნას კლასტერის სამეცნიერო და ტექნიკური საბჭოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე.  

ნახაზი 1. სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის 

ალგორითმი (შ ე დგ ე ნ ილი ა  ა ვ ტორი ს  მ ი ე რ ) 

 

სამედიცინო სერვისის პოტენციური ეფექტიანობის ანალიზი იწყება 

სამედიცინო დანადგარის გამოყენების სავარაუდო რისკებისა და ექსპლუატაციის 

კლინიკური ეფექტურობის შეფასებით, სამედიცინო-ტექნიკური მოთხოვნების,  

სამედიცინო დანადგარებისა და აპარატურის კონსტრუქციული პროექტებისა და 

საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის შესაბამისად (ნახაზი 1(1)), დასახელებული 

თითოეული კრიტერიუმის  დადებითი შეფასების პირობებში (ნახაზი 1(2)). 

სამედიცინო ორგანიზაცია ატარებს სამედიცინო სერვისების გამოცდას, ხოლო 

ინტელექტუალური საკუთრების ელემენტების არსებობისას, მის დაპატენტებას. 

შემდგომ, ტარდება საგამოცდო ტექნიკური და კლინიკური გამოკვლევები. 

მარკეტინგული კვლევების საფუძველზე ხორციელდება სამედიცინო სერვისებისა და 
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დანადგარების გაყიდვების ბაზრების პრიორიტეტების გამოვლენა-დასაბუთება 

(ნახაზი 1(4)). რომელიმე პარამეტრის მიხედვით უარყოფითი შეფასებისას, 

კლასტერის კომისია იღებს გადაწყვეტილებას სამედიცინო-ტექნიკური 

მოთხოვნების, კონსტრუქციული დოკუმენტებისა და საექსპლუატაციო 

დოკუმენტების კორექტირების შესახებ (ნახაზი 1(3)).  

          მხოლოდ დოკუმენტაციის კორექტირების შედეგების შემდეგ ხდება მათი 

გადაცემა (ნახაზი 1(5)). ტექნიკური და კლინიკური გამოცდის დადებითად 

დასრულებისას, კლასტერის სტრუქტურაში მყოფი სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ 

ხორციელდება სამედიცინო სერვისების მუდმივი გაწევა. სამედიცინო ორგანიზაციის 

ან სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების ხარისხის მენეჯმენტის მიერ 

ფორმირდება ან კორექტირდება სამედიცინო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობა 

            სამედიცინო სერცვისის კონკურენტუნარიანობის შედარებითი ანალიზის 

შედეგების მიხედვით, რომელთა მიწოდება ბაზარზე სხვა, კლასტერის არაწევრი- 

სამედიცინო ორგანიზაციების მიერაც ხდება ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და 

ეკოლოგიური კრიტერიუმების გათვალისწინებით (ნახაზი 1(9)). 

ტესტის უარყოფითი შედეგების დროს (ნახაზი 1(7)) ტესტის შედეგების 

მიხედვით ხდება სამედიცინო დანადგარის დახვეწა (დამუშავება) (ნახაზი 1 (8)) 

სამედიცინო-ტექნიკური მოთხოვნების, საკონსტრუქციო და საექსპლუატაციო 

დოკუმენტაციის კორექტირებით (ნახაზი 1 (5)).  სერვისის სერიული წარმოების 

ორგანიზების პროცესში, კლასტერული მარეგულირებელი ორგანო აწყობს 

სამედიცინო ორგანიზაციის მართვის სქემის შიდა და გარე აუდიტს. 

სტრუქტურაში საკუთარი საწარმოო, ეკონომიკური და საკადრო 

შესაძლებლობების შეფასების მიზნით, კლასტერის მისიის შესაბამისი თემატიკის 

ტენდერებში მონაწილეობის მისაღებად, ინფორმაციის ხელმისაწვდომი წყაროების 

მიხედვით ხორციელდება ანალოგიური ეროვნული და საზღვარგარეთის 

სამედიცინო ორგანიზაციებისა და სამედიცინო დანადგარების ეფექტურობის 

მონიტორინგი ნახაზი 1(10)). 

კლასტერში შემუშავებული სამედიცინო სერვისების ეფექტურობის 

მონიტორინგის, კონკურენტის სამედიცინო სერვისის ეფექტურობის, მოხმარების 

ბაზრების, სამედიცინო ორგანიზაციებისა და ტექნოლოგიური შესაძლებლობების 

ანალიზის შედეგების მიხედვით, კლასტერის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ 
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ხდება გადაწყვეტილების მიღება (ნახატი 1(11)). შესაბამისად, კონტროლი 

ხორციელდება სამედიცინო სერვისის კონკურენტუნარიანობაზეც, რაც სამედიცინო 

ორგანიზაციის მიერ წარმოებული სამედიცინო სერვისების ექსპორტის საშუალებას 

იძლევა (ნახაზი 1 (12)).  

სამედიცინო სერვისის დაბალი ხარისხის და მასზე ბაზარზე მოთხოვნილების 

არარსებობის გამო, ტარდება სამედიცინო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის 

დამატებითი შეფასება ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების შესაბამისად, ხოლო 

სამედიცინო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად ტარდება 

პროდუქციის დივერსიფიკაცია (ნახატი 1(13)). 

ახალი პროდუქციის გამოშვებისას, სამედიცინო ორგანიზაციის 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის შემთხვევაში, ტარდება კლასტერის 

სტრუქტურაში შემავალი სამედიცინო ორგანიზაციის მისიისა და სტრატეგიის 

ანალიზი და კორექტირება (ნახაზი 1(14)) ან რეორგანიზაცია.  

  თუ კოონკურენტუნარიანობის გაზრდა შეუძლებელია, მაშინ მიიღება 

გადაწყვეტილება  სამედიცინო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შესახებ (ნახატი 1(15)).  

 ყოველივე ზემოთქმულიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ  საბაზრო 

პირობებში სამედიცინო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის 

შემუშავებული ქმედებების ალგორითმიდან ჩანს კლასტერის სრუქტურაში 

ინტეგრირებული სამედიცინო ორგანიზაციისა და სამკურნალო-პროფილაქტიკური 

დაწესებულებების კონკურენტუნარია-ნობის გაზრდის მეთოდების არჩევისას, 

პირველ რიგში აუცილებელია გაიზარდოს შეთავაზებული სამედიცინო სერვისის 

ხარისხი, შესაბამისად- კონკურენტუნარიანობა,  გაანალიზდეს მათი შესაბამისობა 

ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან (გარე გარემო), ინოვაციური 

მენეჯმენტის, სტრატეგიული და ტაქტიკური დაგეგმვის პრინციპების გამოყენებით, 

ექპერტული შეფასების მეთოდები და კლასტერში ინტეგრირებული სამედიცინო 

ორგანიზაციისა და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების 

ურთიერთდამოკიდებულება. მიზანშეწონილია უფრო ფართოდ განვითარდეს 

ინტელექტუალური საკუთრების და სამედიცინო სერვისზე გაფორმებული 

სალიცენზიო ხელშეკრულებების დასაცავად არსებული სამუშაოები. 
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Algorithm for increasing the competitiveness of medical organizations 

Bulbulashvili Rusudan,  
Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

Along with  the global challenges, the analysis of factors hindering the development 

of medical organizations in Georgia has shown that the most vulnerable areas of their 

development are outdated methods and forms of management strategies used in the health 

sector, as well as low level of demand and market research for medical services and 

equipment. 

         As a result, there is a low efficiency of industrial enterprises in the medical sector and 

equipment manufacturers, which in some cases  either do not sufficiently meet the needs of 

consumers, or are not in demand at all in the field of healthcare. 

          Today, for the effective management of the competitiveness and sustainability of 

enterprises in the health sector, it is necessary to create new approaches to logistics, which 

face the need to ensure work, existence and advancement in the face of created risk and 

uncertainty. In this regard, it became necessary to develop a new algorithm of actions, which 

will increase the competitiveness of national medical organizations in market conditions. 

 

Keywords: Management of Medical Organizations, Competitiveness Algorithm. 
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საბრუნავი კაპიტალის მართვის სრულყოფის საკითხის შესახებ 

ბარბაქაძე ხათუნა, 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

კაკაშვილი ნატო, 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასისტენტ პროფესორი 

 

აბსტრაქტი 

საბრუნავი კაპიტალის მართვა გულისხმობს მენეჯმენტის მუშაობას საბრუნავი 

კაპიტალის შესახებ პოლიტიკის ჩამოყალიბების მიზნით. აუცილებელია მენეჯერებმა 

იცოდნენ, თუ როგორი სიდიდის უნდა იყოს, როგორც თითოეული ელემენტი, ასევე 

კაპიტალის სტრუქტურა, რადგან შესაძლებელია წარმოიქმნას დანახარჯი, რომელიც 

დაკავშირებული იქნება საბრუნავი აქტივის როგორც ჭარბ, ისე არასაკმარის 

მოცულობასთან. საერთოდ, საბრუნავი საშუალებების მართვა გაგებული უნდა იქნეს, 

როგორც პროცესი, რომელიც ორიენტირებული იქნება იმისკენ, რომ მიღწეული იქნეს 

ამ საშუალებების ოპტიმალური და ეფექტიანი გამოყენება. ამასთან აუცილებელია 

შემუშავდეს ზოგადი პრინციპები კომპანიების საბრუნავი საშუალებების მართვის 

შესახებ, რაც ერთგვარი ორიენტირი იქნება საბრუნავი საშუალებების მართვის ახალი 

სისტემის დანერგვისათვის. ამდენად, ბიზნესის ეფექტიანად წარმართვის 

უზრუნველსაყოფად მენეჯერები მუდმივად უნდა ცდილობდნენ ამ ხარჯების 

თავიდან აცილებას. მაშასადამე, საბრუნავ კაპიტალზე მიღებულ გადაწყვეტილებას 

არა ერთჯერადი, არამედ პერმანენტული ხასიათი გააჩნია. 

 

საკვანძო სიტყვები: საბრუნავი კაპიტალი. საბრუნავი კაპიტალის მართვა. 

კორპორაციის ღირებულება. საკუთარი კაპიტალი. სასესხო კაპიტალი.  

 

საბრუნავი კაპიტალის მართვა გულისხმობს ადმინისტრაციის მუშაობას 

საბრუნავი კაპიტალის შესახებ პოლიტიკის ჩამოყალიბების მიზნით. ამასთან, 

საბრუნავი კაპიტალის მართვა წარმოადგენს მოკლევადიანი დაგეგმვის 

მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. ის აუცილებელია იმისათვის, რომ მენეჯერებმა 

იცოდნენ, თუ როგორი სიდიდის უნდა იყოს, როგორც თითოეული ელემენტი, ასევე 

კაპიტალის სტრუქტურა, რადგან შესაძლებელია წარმოიქმნას დანახარჯი, რომელიც 
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დაკავშირებული იქნება საბრუნავი აქტივის როგორც ჭარბ, ისე არასაკმარის 

მოცულობასთან. საერთოდ, საბრუნავი საშუალებების მართვა გაგებული უნდა იქნეს, 

როგორც პროცესი, რომელიც ორიენტირებული იქნება იმისკენ, რომ მიღწეული იქნეს 

ამ საშუალებათა ოპტიმალური და  ეფექტიანი გამოყენება. 

ამავე დროს, აუცილებელია განხორციელდეს კონტროლი საბრუნავი 

საშუალებების ეფექტიანად გამოყენებაზე. პირველ რიგში, აუცილებელია 

ოპერატიული კონტროლის განხორციელება შემუშავებული გეგმიური 

მაჩვენებლების თითოეულ საწარმოო ერთეულამდე, კომპანიის ქვედანაყოფებამდე 

დაყვანაზე, ასევე კომპანიის ვალდებულებების შესრულებაზე, სასაქონლო-

მატერიალურ ფასეულობების მარაგისა და დანახარჯის მდგომარეობაზე. 

საბრუნავი საშუალებების გამოყენებაზე კონტროლის ერთ-ერთი იარაღია 

საბრუნავი საშუალებების ანალიზი, რომელიც ძირითადად საბუღალტრო ბალანსის 

საშუალებით ხორციელდება. ანალიზმა უნდა მოიცვას ისეთი საკითხები, როგორიცაა 

საბრუნავი საშუალებების სტრუქტურა, მათი რაციონალური განლაგება წარმოებისა 

და მიმოქცევის სფეროების მიხედვით, საკუთარი საბრუნავი საშუალებების, ბანკის 

კრედიტების გამოყენება, მარაგის და დანახარჯების მდგომარეობა, დებიტორები, 

კრედიტორები, კომპანიის გადახდისუნარიანობა, საბრუნავი საშუალებების 

ბრუნვადობა და სხვა. ამასთან აუცილებელია შემუშავდეს ზოგადი პრინციპები 

კომპანიის საბრუნავი საშუალებების მართვის შესახებ, რაც ერთგვარი ორიენტირი 

იქნება კომპანიებში საბრუნავი საშუალებების მართვის ახალი სისტემის 

დანერგვისათვის. ამდენად, ბიზნესის ეფექტიანად წარმართვის უზრუნველსაყოფად 

მენეჯერები მუდმივად უნდა ცდილობდნენ ამ ხარჯების თავიდან აცილებას. 

მაშასადამე, საბრუნავ კაპიტალზე მიღებულ გადაწყვეტილებას არა ერთჯერადი, 

არამედ პერმანენტული ხასიათი გააჩნია. 

საბრუნავი კაპიტალის მართვის პრინციპები გავლენას ახდენს ლიკვიდობის 

შემცირებაზე, როდესაც საბრუნავი აქტივების ზრდა მთლიანად დაფინანსებულია 

მოკლევადიანი ვალდებულებების ხარჯზე. საბრუნავი კაპიტალის მართვის 

ეფექტიანობის გაზრდა იწვევს ლიკვიდობის გაუმჯობესებას. 

საბრუნავი კაპიტალი განისაზღვრება, როგორც საბრუნავი აქტივების სიდიდეს 

მინუს მოკლევადიანი ვალდებულებები ანუ კრედიტორული დავალიანება ერთ 

წელზე ნაკლები ვადით დაფარვისას. საბრუნავი კაპიტალი წარმოადგენს წმინდა 
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ინვესტიციებს მოკლევადიან აქტივებში, ამ აქტივების მოძრაობა წარმოქმნის მუდმივ 

ბრუნვას, რაც აუცილებელია ყოველდღიური წარმოების უზრუნველსაყოფად. 

საბრუნავი საშუალებები ანუ მიმდინარე აქტივები არის საწარმოო კაპიტალის 

ნაწილი, რომლის ღირებულება მთლიანად გადადის წარმოებულ პროდუქტში და 

მისი რეალიზაციის შემდეგ ბრუნდება ფულადი ფორმით. საბრუნავი კაპიტალის 

შემადგენლობაშია: ნაღდი ფული, ადვილად რეალიზებადი ფასიანი ქაღალდები, 

სასაქონლო-მატერიალური მარაგები, არარეალიზებული მზა ნაწარმი, დებიტორული 

დავალიანება, სხვა კომპანიების მოკლევადიანი დავალიანება კორპორაციისადმი. 

საბრუნავი საშუალებების გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლება შეუძლებელია 

მათი სწორი ორგანიზაციის გარეშე. აუცილებელია, რომ თითოეულ კომპანიასა და 

ორგანიზაციაში დადგინდეს საბრუნავი საშუალებების რაციონალური სტრუქტურა; 

ამავე დროს, მიღწეულ იქნეს წარმოებისა და მიმოქცევის სფეროში მატერიალურ და 

დანარჩენ აქტივებში დაბანდებულ საბრუნავ საშუალებებს შორის არსებული 

თანაფარდობის მკვეთრი გაუმჯობესება ზედმეტი სასაქონლო-მატერიალურ 

ფასეულობათა შემცირებით. 

საბრუნავი კაპიტალის ეფექტიანობით მნიშვნელოვნად განისაზღვრება 

კომპანიის საერთო ეფექტიანობა, ამიტომ მისი მართვა მენეჯმენტის ერთ-ერთი 

ძირითადი საკითხია. კომპანიის ეფექტიანი მუშაობა დიდად არის დამოკიდებული 

საბრუნავი საშუალებებით უზრუნველყოფის ხარისხზე. არასაკმარისი მოცულობის 

საბრუნავი საშუალებების პირობებში შეუძლებელია სასაქონლო-მატერიალურ 

ფასეულობათა მარაგების საკმაო რაოდენობით შეძენა, ეს კი, თავის მხრივ, ამცირებს 

წარმოების მოცულობას და პირიქით, ზედმეტი მარაგების პირობებში ხდება 

წარმოების პროცესში მათი არაეფექტიანი, უყაირათო ხარჯვა. ამიტომ 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საბრუნავი საშუალებების სწორად 

განსაზღვრას და ნორმირებას. 

 ეკონომიკის ნებისმიერი დარგის კომპანიებში საბრუნავი კაპიტალის 

ფორმირება ხდება როგორც საკუთარი რესურსების - მოგება, ვალდებულებეი და სხვა 

საკუთარი საშუალებები, ასევე, ნასესხები რესურსების - კრედიტები და სესხები, 

კრედიტორული დავალიანების ხარჯზე. საბრუნავი კაპიტალის ფორმირებასთან 

დაკავშირებით მნიშვნელოვანი საკითხია იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს 

თანაფარდობა საკუთარ და ნასესხებ წყაროებს შორის. ეს საკითხი განსაკუთრებით 
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აქტუალურია, რადგან აუცილებელია დადგინდეს წყაროებს შორის ისეთი 

თანაფარდობა, რომელიც უზრუნველყოფს მატერიალური და ფულადი რესურსების 

უფრო რაციონალურ გამოყენებას და ამავე დროს, შესაძლებელს გახდის  ეფექტიანი 

კონტროლის განხორციელებას ამ რესურსების შენახვასა და მიზნობრივ 

გამოყენებაზე. 

საბრუნავი კაპიტალის  საკუთარ და  ნასესხებ წყაროებს შორის სწორი 

თანაფარდობის დასადგენად, პირველ რიგში, აუცილებელია თითოეულ კომპანიებში  

საბრუნავი კაპიტალის საჭიროების დადგენა. ამასთან უნდა განისაზღვროს, ეს 

საჭიროება მთლიანად დაიფარება საკუთარი წყაროებით, თუ გამოყენებული იქნება 

ბანკის კრედიტებიც. საერთო ჯამში, კომპანია უნდა შეეცადოს, რომ საბრუნავი 

კაპიტალის გეგმიური საჭიროება დაფაროს საკუთარი წყაროებით, თუმცა 

გამორიცხული არ არის ბანკის კრედიტის გამოყენება, მაგრამ ბანკის კრედიტები 

ძირითადად გამოყენებული უნდა იქნეს სეზონური და სხვა დროებითი 

საჭიროებისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიას წარმოეშობა საკუთარი საბრუნავი 

კაპიტალის დანაკლისი გეგმიურ საჭიროებასთან შედარებით, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს საკუთარი წყაროების ხვედრითი წონის მკვეთრი შემცირება, კრედიტის, 

კრედიტორებისა და სხვა წყაროების ხვედრითი წონის ზრდის ხარჯზე, მოძიებულ  

უნდა იქნეს საკუთარი წყაროები აღნიშნული დანაკლისის შესავსებად. 

დამოკიდებულება საკუთარ და ნასესხებ კაპიტალს შორის (კაპიტალის 

სტრუქტურის თეორია) - ამ თეორიის ავტორები ფ. მოდელიანი და მ. მილერი  

გამოთვლებს აწარმოებდნენ იდეალურ ბაზრის (გადასახადების დაბეგვრის გარეშე) 

პირობებში, რომლის დროსაც კომპანიის ღირებულება დამოკიდებულია არა 

კაპიტალის სტრუქტურაზე, არამედ მხოლოდ კომპანიის მიერ საინვესტიციო 

პროექტების დაფინანსების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. აღნიშნული 

გადაწყვეტილება განსაზღვრავს მომავალ ფულად ნაკადებს და მათ რისკის დონეს. 

ავტორების ძირითადი იდეა მდგომარეობს შემდეგში: თუ კომპანიის საქმიანობის 

დაფინანსება უფრო ხელსაყრელია ნასესხები კაპიტალის მეშვეობით (კაპიტალის 

საკუთარი წყაროების გამოყენების მაგივრად), მაშინ ამ შერეული სტრუქტურის მქონე 

კაპიტალის კორპორაციის აქციების მფლობელებს შეუძლიათ გაყიდონ ნაწილი 

აქციებისა და შეიძინონ იმ ემიტენტების აქციები, რომელთაც კაპიტალის 
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სტრუქტურაში ნასესხებ კაპიტალს უჭირავს მცირე მოცულობა. ესეთი კომპანიის 

დეფიციტი შეივსება ნასესხები კაპიტალის საშუალებით. 

სასესხო კაპიტალის შედარებით დიდი და შედარებით პატარა ხვედრითი 

წილის მქონე კორპორაციების ფასიანი ქაღალდებით ერთდროული ოპერაციები 

შეძლებენ საბოლოო ჯამში ასეთი კომპანიების ფასის გათანაბრებას. შედეგად, 

მოდელიანის და მილერის თეორიიდან გამომდინარე, კორპორაციების აქციების 

ღირებულება დამოკიდებული არ არის სასესხო და საკუთარი კაპიტალის 

თანაფარდობაზე. ეს თეორია სწორია გარკვეული წინა პირობების არსებობის 

შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, იმ პირობების გახსნით, რომელთა დროსაც 

კაპიტალის სტრუქტურა ზეგავლენას არ ახდენს კომპანიის ფასზე, ამ თეორიის 

ავტორებმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს სასესხო დაფინანსების შესაძლო 

გავლენის არსის გაგებაში. 

შემდგომში მოდელიანმა და მილერმა შეცვალეს თავისი თავდაპირველი 

თეორია ანუ სცნეს გადასახადების დაბეგვრის ზეგავლენა კორპორაციის კაპიტალის 

სტრუქტურაზე. ამგვარად, გადასახადებისთვის გადასახდელი თანხის ეკონომიის 

ხარჯზე შესაძლებელია კომპანიის ღირებულების ზრდა ამ თანხის სასესხო 

კაპიტალად გამოყენების შემთხვევაში. ამასთან, სასესხო კაპიტალის ოდენობის 

ზრდის გარკვეული მომენტიდან (იგულისხმება ის მომენტი, როდესაც მიღწეული 

იქნა კაპიტალის ოპტიმალური სტრუქტურა) კორპორაციის ღირებულება შეიძლება 

შემცირდეს, რადგანაც საგადასახადო ეკონომიამ შეიძლება ვერ დაფაროს ის ხარჯები, 

რომლებიც დაკავშირებულია ვალის დაბრუნებასთან (კრედიტორებისათვის 

საპროცენტო გადასახადები). 

მოდელიანის და მილერის თეორიის მოდიფიკაცია (კორპორაციის გადასახადის 

დაბეგვრის ფაქტორის გათვალისწინებით) გულისხმობს, რომ: კომპანიის ბალანსის 

ვალდებულებებში სასესხო კაპიტალის ზომიერი ოდენობა კომპანიას დადებით 

შედეგს მოუტანს; სასესხო კაპიტალის დიდი ოდენობით მოზიდვა იწვევს კომპანიის 

ფინანსურ არამდგრადობას (კრედიტორებისთვის გადასახდელი თანხების ზრდის 

საფუძველზე); ყველა კომპანიისთვის არსებობს ვალდებულებში სასესხო კაპიტალის 

(ამ კომპანიისათვის განსაზღვრული) ოპტიმალური წილი. 

ამგვარად, მოდელიანის და მილერის მოდიფიცირებული თეორია, რომელსაც 

საგადასახადო თანხების შემცირებით გამოწვეულ ეკონომიასა და ფინანსურ 
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დანახარჯებს შორის კომპრომისის თეორიასაც უწოდებენ, საშუალებას იძლევა უკეთ 

იქნეს გაგებული.  

 

ლიტერატურა: 

1. ა. ინგოროყვა, გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი. თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა, 

ტ. II, თბ., 2011 

2. ჯეიმს ს. ვან ჰორნი, ჯონ მ. ვახოვიჩი, უმცრ. ფინანსური მენეჯმენტის 

საფუძვლები. გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“, თბ., 2009. 

3. Financial Management - Theory and Practice - E. F. Brigham and M. C. Ehrhardt – 15-th 

edition, - 2015; 

4. Брейли Р. Майерс С. Принципы корпоративных Финансов. ЗАО «Олимп-Бизнес». 

М. 2014. 

5. Зви Боден. Роберт К. Мертон Фининсы. Изд. Дом Вильмс Москва Санкт–Петербирг 

Киев 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

About the improvement of working capital management 

 

Barbakadze Khatuna,  

Associate Professor, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University 

Kakakshvili Nato,  

Assistant Professor,Iv. Javakhishvili Tbilisi State University  

 

Abstract 

Management of working capital means working of administration in order to form 

policy about working capital.  Managers need to know what size should be each element as well 

as structure of the capital, because expenses can be arisen, which will be related to excess of 

working capital as well as  to insufficient volume.  Generally, management of working capital 

should be understood as a process which will be oriented on achievement of optimal and 

effective usage of these facilities. In addition, it is necessary to develop general principles about 

the management of working facilities of enterprises, which will be some kind of orient for 

implementing new system of working facilities management. Thus, in order to conduct business 

efficiently, managers should try to avoid these expenses. Therefore, decision made on working 

capital has permanent character.  

 

Keywords: working capital. working capital management. the cost of the corporation. equity. 

loan capital. 
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ჯანდაცვის დანახარჯების მართვის ერთი ეფექტური მეთოდის შესახებ 

 

უგულავა მაია,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

სტატიაში - „ჯანდაცვის დანახარჯების მართვის ერთი ეფექტური გზის შესახებ“ - 

განხილულია საკითხი იმის შესახებ, რომ ჯანდაცვა არის სპეციფიკური დარგი, 

რომლის მომსახურების მყიდველი - პაციენტი ნაკლებად ან საერთოდ არ არის 

ინფორმირებული დაავადების მკურნალობის სახეებსა და მეთოდებში, რის გამოც, 

იგი ვერ აკეთებს მისი სწორი მკურნალობის მეთოდის არჩევანს და მის ნაცვლად ამას 

აკეთებს ექიმი. მაშასადამე, სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე მომსახურების სახის 

ფორმისა და ფასის დამკვეთიც და მიმწოდებელიც არის ექიმი. 

საქართველოში, სადაც სამედიცინო პერსონალის მ. შ. ექიმების ხელფასი 

ისაზღვრება მათ მიერ შესრულებული სამედიცინო სერვისების მოცულობის 

მიხედვით, შედეგი არის ექიმების მიერ საკუთარი ინტერესების (ხელფასის გაზრდის) 

სასარგებლოდ პაციენტებისთვის არასაჭირო პროცედურების დანიშვნის 

შემთხვევები. ამით ხელოვნურად იზრდება დანახარჯები, რომელიც იფარება 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. 

ამ პრობლემის მოსახსნელად სტატიის ავტორი იხილავს რამდენიმე საშუალებას 

და იქიდან არჩევანს აკეთებს მხოლოდ ერთზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: ხარჯების მართვა; სამედიცინო მომსახურების 

მომწოდებელი; ანაზღაურება სერვისების მიხედვით; ექიმი; პაციენტი. 

 

შესავალი 

იმის მიუხედავად, რომ არაერთი კვლევა მიეძღვნა საქართველოს ჯანდაცვაში 

არსებული პრობლემების გამოვლენას და მათი გადაჭრის გზების გამოძებნას, დღეის 

მდგომარეობით კვალავაც მეტად მწვავედ დგას პაციენტებისთვის გაწეული 

სამედიცინო მომსახურების სწორი, ადექვატური ანაზღაურების პრობლემა. ამ 

ანაზღაურების დიდი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაიწევა, დანარჩენი ნაწილს 

(საშუალოდ, 10%-ის ფარგლებში) კი უშუალოდ პაციენტი იხდის საკუთარი ჯიბიდან. 
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არამხოლოდ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევა, არამედ, სხვა მეცნიერთა 

კვლევებიც ადასტურებს პაციენტთა ჩივილებს ამ სფეროში. არსებობს გრიფით 

საიდუმლო მასალებიც, რომელშიც ამ მიმართულებით საქართველოს არა ერთი 

კლინიკის კორუფციული საქმიანობაა დაფიქსირებული. სამწუხაროდ, ამ მასალებზე 

ჩვენ წვდომა არ გვქოდა. თუმცა, პრესაშიც და მედიაშიც არაერთხელ ითქვა მისი 

არსებობის შესახებ. 

ძირითადი ტექსტი 

ჯანდაცვა სპეციფიკური დარგია. მის სპეციფიკურობას სამედიცინო 

მომsახურების ბაზრის თავისებურება განაპირობებს, რაც იმაში გამოიხატება, რომ 

სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე მომსახურების მიმწოდებელიც და მოთხოვნის 

განმსაზღვრელიც არის სამედიცინო დაწესებულება, უფრო ზუსტად ექიმი. ამიტომაც 

ამერიკელი ეკონომისტი უილიამ ჰსიაო ჯანდაცვას პათოლოგიურს უწოდებს [1. გვ. 

1047]. 

სამედიცინო ბაზრის სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ჩვეულებრივი სა-

ქონლის (ტანსაცმელი, პროდუქტები და ა. შ.) ბაზარზე მყიდველმა იცის რა უნდა 

იყიდოს როდის და რა ფასად, სამედიცინო მომსახურების პოტენციურმა 

მომხმარებელმა (პაციენტმა) წინდაწინ არ იცის როდის წარმოეშვება მას ამის 

საჭიროება და თანაც, რა ფასის იქნება იგი. თუმცა, მაშინაც კი, როცა მათ ამის 

საჭიროება წარმოექმნებათ, ისინი მკურნალობის მეთოდს ვერ აირჩევენ. პაციენტებმა 

არ იციან სამედიცინო დამხარების რომელი სახეა მათთვის ეფექტიანი, რთული და 

ხშირად შეუძლებელიც არის მათთვის შეთავაზებული სამედიცინო მომსახურებით 

მათთვის სარგებლობის დადგენა, რადგან მათ არა აქვთ სამედიცინო განათლება. 

პეციენტები მკურნალობის კვალიფიციური გადაწყვეტილების მისაღებად საკმარის 

ცოდნას და ინფორმაციას არ ფლობენ, ამიტომ ისინი იძულებული არიან მთლიანად 

მკურნალ ექიმს მიენდონ. ასე რომ, მართალია პაციენტები ფორმალურად 

სამედიცინო მომსახურების მყიდველის როლში გამოდიან, მაგრამ მათ მაგივრად, 

მომსახურების ფორმას, მკურნალობის სახეს, მკურნალობის ხანგრძლივობას და რაც 

მთავარია, მის ფასს, განსაზღვრავს სამედიცინო დაწესებულება, ძირითად შემთ-

ხვევაში მკურნალი ექიმი. 

ასეთ დროს, ექიმებს, როგორც მოსმახურების მთავარ მიმწოდებლებს, გარდა პა-

ციენტთა მკურნალობისა, გააჩნიათ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესები, რაც ქმნის 
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სამედიცინო მომსახურების ჭარბი მოცულობით გაწევის პოტენციურ პირობებს [2. გვ. 

77]. 

მაშასადამე, სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე სამედიცინო დაწესებულების 

საბაზრო პოზიციებია მეტად ძლიერი [3]. პაციენტებისთვის ექიმები მრჩევლებიც 

არიან, მკურნალებიც არიან და მათი ინტერესების გამომხატველებიც. ქართველი 

მეცნიერი ვერულავა ასეთ ურთიერთობებს აგენტურს უწოდებს [2. გვ. 77], მაგრამ 

რადგან ექიმები უმრავლეს შემთხვევაში უარყოფითად იყენებენ თავიანთ 

განსაკუთრებულ როლს და სამედიცინო მომსახურებაზე მოთხოვნის საკუთარი 

ინტერესების (მეტი მომსახურება - მეტი სარგებელი) შესაბამისად განსაზღვრავენ, 

ამიტომ მათ იგი სრულყოფილ აგენტებად არ მოიხსენიებს. 

ნებისმიერ ბაზარზე საქონლის (მომსახურების) გამყიდველსა დ ამყიდველს 

შორის ურთიერთობის საფუძველი არის ამ საქონლის ფასი. მისი მეშვეობით 

ყალიბდება მათ შორის ფინანსური ურთიერთობა. ასეა სამედიცინო ბაზარზეც, იმ 

განსხვავებით, რომ თუ ჩვეულებრივ (ტიპიურ) ბაზარზე ეს ურთიერთობა საქონლის 

(მომსახურების) ყიდვამდე ყალიბდება, სამედიცინო მომსახურების ბაზაზე, 

მკურნალობის ფორმის, სახის, ფასის და სხვა საჭიროებებში პაციენტების 

გაუცნობიერებლობის გამო, იგი მკურნალობის შემდეგ ყალიბდება. ზოგიერთ 

შემთხვევაში, როცა გადაუდებელია სამედიცინო ჩარევა (მაგალითად, ოპერაციის 

დროს) და მხოლოდ ამ მომსახურების პროცესში მჟღავნდება სხვადასხვა 

სამკურნალო ჩარევების საჭიროება, ცხადია, მათზე წინასწარ ფასი ვერ განი-

საზღვრება. ასე რომ სხვა სფეროებისგან განსხვავებით ჯანდაცვის სფერო 

გამოკვეთილად ახასიათებს გაურკვევლობა. სამედიცინო სფეროში ექიმებს წინასწარ 

არ შეუძლიათ დაადგინონ ზუსტად რა მეთოდით უმკურნალებენ პაციენტს, რა ფასის 

მქონე წამლები დასჭირდებათ და ბოლოს, ყველაფერი ამის შემდეგ რა შედეგი 

დადგება [4]. ასე რომ, არა თუ პაციენტები, ზოგოერთ შემთხევებში ექიმებსაც კი, 

დაავადების სახისა და მკურნალობის მეთოდის შესახებ, წინასწარ მხოლოდ 

ვარაუდების გამოთქმა შეუძლიათ. ეს ვითარება და ეს სპეციფიკა ზოგადად 

ჯანდაცვის თავისებურებაა და იგი არ ეხება მხოლოდ საქართველოს. ჯანდაცვის 

რისკებსა და გაურკვევლობის ფენომენზე საზღვარგარეთ მრავალი კვლევები 

მიმდინარეობს და მრავალი მეცნიერული ნაშრომებიც იქმნება. ამით იმის თქმა 

გვინდა, რომ პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ეს სტატია მივუძღვენით, მათთანაც 
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არსებობს, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებით მათ საბაზრო ურთიერთობის დიდი პრაქ-

ტიკა აქვთ და, როცა სამედიცინო მომსახურების ხაზით მათ „ბაზრის ჩავარდნა“ 

დაინახეს, მათ ეს მკაცრი სახელმწიფო რეგულაციები გამოასწორეს (თუმცა, ჩვენზე 

ადრე იცოდნენ მათ ადამ სმიტის შეგონება, რომ ბაზრას მხოლოდ ბაზრის „უჩინარი 

ხელი“ უნდა აწესრიგებდეს). და, აი, მივედით იქამდის, რაზეც ჩვენ ჩვენი ზოგიერთი 

მოსაზრების გამოთქმას ვაპირებთ. 

30 წელია საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და 30 წელია დაადგა 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის გზას. ცხადია, ეს შეეხო ჯანდაცვასაც. ამ სფეროში 

გატარდა მრავალი რეფორმა, დაინერგა მრავალი სიახლე, ევროსტანდარტებს მოერგო 

დიაგნოსტირების და მკურნალობის მეთოდები, დაიწყო სამედიცინო კადრების 

(ძირითადად, ექიმების) მომზადება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ სტატებში და 

ა. შ. ამან დიდი, უაღრესად დიდი სარგებელი მოიტანა მოცემულ დარგს და რაც 

მთავარია საქართველოს მოსახლეობას. მაგრამ საქართველოს ჯანდაცვის 

მომსახურებაში არის ერთი მოუგვარებელი პრობლემა, რომელზეც პაციენტებიც 

ჩივიან, მეცნიერებიც წერენ, და, რომელიც ჩვენი კვლევის სფეროშიც გამომჟღავნდა. 

ეს პრობლემა ჩვენს მიერ უკვე ზემოთ დასახელებულ სამედიცინო მომსახურების 

ფასს, უფრო სწორად მის სისწორეს და ადექვატურობას ეხება ფაქტიურად გაწეულ 

მომსახურებასთან. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ექიმსა და პაციენტს შორის ფინანსური 

ურთიერთობის იმ პირობებში, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს, 

სამედიცინო მომსახურების ფასის „ბედს“ ექიმისადმი ნდობა და მისი პროფესიული 

ქცევა წყვეტს. სამწუხაროდ, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, არც ყველა ექიმია სანდო და 

არც ყველა ექიმი იქცევა ეთიკურად და კეთილისინდისიერად. 

ექიმის და ზოგადად მედპერსონალის ქცევაზე ზემოქმედებას ახდენს მისი 

შრომის ანაზღაურების მეთოდი, ანუ ხელფასის განსაზღვრის წესი. დღეს 

საქართველოში სამედიცინო პერსონალის ხელფასი დამოკიდებულია მათ მიერ 

ჩატარებულ მომსახურების სახეებზე, რაოდენობასა და სირთულეზე. ეს ვითარება 

ზრდის ექიმების „მორალურ საფრთხეს“ ანუ საფრთხეს იმისას, რომ ექიმი თავისი 

შემოსავლის გაზრდის მიზნით, გამოიყენებს რა ამ სფეროში პაციენტის არასაკმარის 

განათლებას, მას თავს დაუნიშნავს არასაჭირო სამედიცინო პროცედურებს და ამით 

გაზრდის მის გაწეულ მომსახურების მოცულობას. როგორც აღვნიშნეთ, ეს მას 
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საკუთარი ხელფასის გასაზრდელად სჭირდება და საქართველოში სადაც ინფლაციის 

საშუალო დონე 7%-ია, ხოლო საშუალო თვიური ხელფასი 1036,5 ლარი (მცირე 

კლინიკებში - 692 ლარი) [5. გვ. 120], არსებობს ცთუნება, რომ ექიმმა, და, არა 

მხოლოდ ექიმმა, დაარღვიოს ექიმის პროფესიული ეთიკის ნორმა. არა თუ ჩვენნაირ 

განვითარებად გზაზე მდგარ, ფაქტიურად ღარიბ ქვეყანაში, რომელშიც 

ოფიციალური სტატისტიკით აბსოლუტურ სიღარიბეში ცხოვრობს [6. გვ. 58-59] 

მოსახლეობის 19,5%, ხოლო ფარდობით სიღარიბეში 27,5% (კერძო კვლევები გაცი-

ლებით მეტს აღნიშნავენ), არამედ, მაღალგანვითარებულ ამერიკაშიც კი, აქვს 

ადგილი ასეთ შემთხვევებს [2. გვ. 80]. ასეთივე მდგომარეობაა გერმანიასა და 

საფრანგეთში, რასაც ვერ ვიტყვით დიდ ბრიტანეთზე. დიდი ბრიტანეთში 

სამედიცინო პერსონალის ხელფასი ეძლევათ პაციენტთა მიმართვიანობის და არა 

მათთვის ჩატარებული მომსახურების რაოდენობის და მოცულობის მიხედვით. 

საქართველოსგან განსხვავებით აშშ-ს გერმანიასა და საფრანგეთს კლინიკებზე მკაცრი 

კონტროლი აქვთ დაწესებული, განსაკუთრებით ძვირადღირებული სამკურნალო 

პრეპარატების დანიშვნის მიმართ. 

ზემოთ აღვნიშნეთ დარღვევები, რომლებიც ჩვენმა ინდივიდუალურმა 

კვლევებმაც გვიჩვენა. ჩვენ საქართველოს 3 საავადმყოფოს როგორც ექიმებს, ისე 

პაციენტებს დავურიგეთ 10-15 კითხვიანი ანკეტები. სხვა საკითხებთან ერთად 

პაციენტებისთვის ანკეტების დარიგება, რა თქმა უნდა, შეთანხმდა საავადმყოფოს 

ხელმძღვანელობასთან. ამ ანკეტებში სხვა კითხვებს შორის იყო კითხვები, რომლებიც 

ეხებოდა სამკურნალო პროცედურების რაოდენობას, მკურნალობის ფასს და ა. შ. 

პაციენტებმა ყველგან მხოლოდ დადებითი პასუხი გაგვცეს. ასეთ დროს, 

გამოკვლეული 3 საავადმყოფოდან ორმა დაგვიფიქსირა პაციენტთა ჩივილები (ერთმა 

5, მეორემ 11 შემთხვევა). აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ნათელი გახდა ის ფაქტი, 

რომ კვლევებში მოხვედრილმა პაციენტებმა თავი აარიდეს ნამდვილ პასუხებს. 

ამ აზრს გვიმტკიცებს ის ფაქტიც, რომ სამივე გამოკვლეულმა კლინიკამ აღიარა 

ფაქტიური ხარჯის სიჭარბე დაწესებულ ლიმიტთან. ცხადია, ჩვენ არ ვამტკიცებთ 

იმას, რომ ეს სიჭარბე მთლიანად მკურნალობისთვის არასაჭირო ან ნაკლებად საჭირო 

პროცედურების ღირებულებაა, რომელსაც კლინიკები შემოსავლებს გასაზრდელად 

ახორციელებენ, მაგრამ მასში ამის დიდი წილი რა თქმა უნდა არის. 
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როგორ მოვიქცეთ და როგორ გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა ამაზე შემდეგს 

მოგახსენებთ: 

სპეციალისტები ამ პრობლემის გადაჭრის მრავალ გზას გვთავაზობენ, კერძოდ, 

სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე კონკურენტთა რაოდენობის გაზრდას [7], ჯან-

დაცვის სფეროს სახელმწიფო მხრიდან მკაცრ რეგულირებას [8], გლობალური 

ბიუჯეტით დაფინანსებას [9. გვ. 137-141] და სხვა. 

ჩვენი აზრით, კონკურენტთა რაოდენობის გაზრდა მხოლოდ დასახლების 

თვალსაზრისით მაღალკონცენტრირებულ ლოკაციებში მოგვცემს შედეგს. ასეთი 

მხოლოდ ქალაქებია. ქალაქებში პაციენტები საჭირო შემთხვევაში, ანუ თუ მათ არ 

მოეწონათ შეთავაზებული მომსახურება ან მისი ფასი, ადვილად გადაადგილდებიან 

ერთი საავადმყოდან მეორეში, მაგრამ როგორ მოიქცნენ სოფლების და რაიონების 

მცხოვრებლები? იქ, თითქმის ყველგან თითო სავადმყოფოა და თუ იქ კიდევ 

გაიხსნება სავადმყოფოები მოსახლეობის სიმცირის გამო ისინი ვერ დაიტვირთებიან. 

რაც შეეხება პრობლემის გადაჭრის მეორე გზას - სახელმწიფოს მხრიდან კლინი-

კების მკაცრ ფინანსურ კონტროლს, ლიბერალური ეკონომიკის პირობებში, 

რომელშიც ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, სახელმწიფოს მთავრობას კერძო სექტორში ამ 

დოზით ჩარევის უფლება არა აქვს. 

დასახელებული პრობლემის გადაჭრის მესამე გზა არის სავადმყოფოების დაფი-

ნანსება გლობალურ ბიუჯეტით. ასეთ შემთხვევაში ჯანდაცვის დაწესებულებებს წი-

ნასწარ ესაზღვრებათ ასანაზღაურებელი ხარჯების საერთო მოცულობა, რომელიც 

ეფუძნება ამ დაწესებულების მიერ წინა წლებში გაწეულ სამედიცინო სამსახურების 

მოცულობებს, რომელიც შემდეგ (ფაქტიური გადაჭარბების ან ნაკლებშესრულების 

პირობებში) კორექტირდება ე. წ. „რისკის დერეფნის“ შემოღებით. 

დასკვნა 

ჩვენს პირობებში საქართველოს ჯანდაცვის დაწესებულებებში გლობალური 

ბიუჯეტის დანერგვის შემთხვევაში არ შეიძლება წინა წლებში გაწეული მომსა-

ხურების მოცულობა ავიღოთ ბაზად, რადგან იგი დიდი ალბათობით ხელოვნურად 

გაზრდილი იქნება. აჯობებს ბაზად ავიღოთ პაციენტთა სულადობა (მიმართვიანობის 

რაოდენობა). 

 

 



325 

 

ლიტერატურა: 

1. Gsio W. 1995. The Chinese Health Care System: Lessons for Other Nations. Social Science 

and Medicine. vol. 41. pp. 1047. 

2. ვერულავა თ. სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, სტიმულები. ჟ. „ბიზნესი და 

ეკონომიკა“. #4. 2017. 

3. Dranove D., & Satherthwaite M. 2000. Chapter 20 the Industrial Organization of Health 

Care Markets. Haandbook of Health Economics. 1 (PARTB), 1093-1139. Dol: 10. 

1016/S1574-0064(00)80033-5. 

4. Folland, Sherman. The Economics of Health Care. bth. ed. 2010. 

5. ბიზნეს სექტორი საქართველოში. თბ., 2020. გვ. 120. 

6. საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული. თბ., 2020. 

7. Winnie Yip, William C. Gjiao, the Chinese Health system At A Crossroads, Health 

Affairs-Volume 27. Number 2. March/April. 2008. 

8. Liu X., Mills A. Evaluating Payment Mechanisms: How Can We Measure Unnece ssary 

Care? Health Policy and Planing 14, no 4 (1999). pp. 409-413. 

9. ვერულავა თ., ჯორბენაძე რ. სიახლე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში. ჟ. 

ეკონომიკა და ბიზნესი“. #1. 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 

 

On one effective way to manage health care costs 

Ugulava Maya,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

 

Abstract 

In the article - "On one effective way to manage health care costs" – it is discussed the 

fact that healthcare is a specific field whose service buyer - the patient is less or not informed 

about the types and methods of treatment of the disease, that’s why he can’t chooset his proper 

method of treatment. The choice is made by the doctor instead. Therefore, in the medical 

services market, both the customer and the supplier of the form and price of the service is a 

doctor. 

In Georgia, where medical staff including doctors' salaries are determined by the amount of 

medical services they provide, and there are cases in which doctors prescribe unnecessary 

procedures for patients in favor of their own interests (to increase the salary). This artificially 

increases the expenses covered by the state budget. 

The author of the article discusses several ways to solve this problem and from there 

makes a choice on only one option. 

 

Keywords: Cost management; Medical service provider; Remuneration according to services; 

Doctor; Patient. 
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მოსამართლის დაცვის გარანტიები დისციპლინურ სამართალწარმოებაში 

აზნაურაშვილი ზურაბ,  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

 

აბსტრაქტი 

მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტური 

განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვანი საკითხია მოსამართლის 

დამოუკიდებლობისა და ხელშეუხებლობის გარანტიების განვითარება და მისი 

დაცვის მექანიზმების არსებობა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ტიპის 

მექანიზმები არსებობს, მაგრამ ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფა ნებისმიერი 

სისტემის პირობებში უნდა იყოს შესაძლებელი. შესაბამისი მექანიზმების 

შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია ობიექტური და მიუკერძოებელი სისტემის 

უზრუნველყოფა და დაცვის გარანტიების დანერგვა. 

 

საკვანძო სიტყვები: მოსამართლე, დისციპლინური სამართალწარმოება, 

ინსპექტორი, მოსამართლის დაცვის გარანტიები, მოსამართლის დამოუკიდებლობა, 

დიცსიპლინური პასუხისმგებლობა. 

 

დისციპლინურ სამართალწარმოებას მნიშვნელოვანი როლი უკავია 

სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულების ზრდაში და მოსახლეობისთვის 

ნდობის მოპოვების პროცესში. წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ ამ პროცესში 

მოსამართლის დაცვის გარანტიების საჭიროებას და მის არსებობას „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 2020 წლის 1 

იანვრიდან ამოქმედებულ რედაქციაში. 

მოსამართლის დაცვის უფლება ექცევა ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების ფარგლებში. ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის შესაბამისად დისციპლინური 
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სამართალწარმოების სრული პროცესის განმავლობაში მხარეებს აქვთ თანასწორი 

შესაძლებლობისა და მოსაზრებების დაფიქსირების უფლება.1 

მოსამართლის დაცვის გარანტიები: 

საერთაშორისო პრაქტიკა და „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონი ითვალისწინებს რამოდენიმე დაცვის მექანიზმს, 

კერძოდ: დამცველის აყვანის უფლებას, შუამდგომლობის დაყენების უფლებას, 

გასაჩივრების უფლებას, დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და სადისციპლინო 

კოლეგიის წევრის აცილებასა და კონფიდენციალური დისციპლინური 

სამართალწარმოების გასაჯაროების შესაძლებლობას. აღნიშნულ საკითხებს ცალკ-

ცალკე მიმოვიხილავთ.  

1. დამცველის დახმარებით სარგებლობის უფლება 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის 

მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოსამართლეს უფლება აქვს, დისციპლინური საქმის 

გამოკვლევისას ისარგებლოს დამცველის დახმარებით, აღნიშნული შესაძლებლობა 

მნიშვნელოვანია თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპის უზრუნველყოფის მიზნით, 

რის შესახებაც საუბარი არის ვენეციის კომისიისა და დირექტორატის 2014 წლის 

რეკომენდაციებშიც, რომლის შესაბამისად კანონში ნათლად და გარკვევით უნდა 

იყოს ჩამოყალიბებული რომ მოსამართლეს პირველადი შემოწმების ეტაპიდანვე 

მიეცეს შესაძლებლობა ისარგებლოს დამცველის დახმარებით.2 

პირადად, ან მის მიერ არჩეული დამცველის მეშვეობით თავის დაცვის 

უფლება, როგორც უკვე აღინიშნა არის მე-6 მუხლით გარანტირებული უფლება, რაც 

საბოლოო ჯამში ქმნის სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. მოსამართლეს აქვს 

უფლება დამცველად მიიწვიოს როგორც ადვოკატი, ასევე სხვა მოსამართლე, ან სხვა 

პირი, რომელიც შეასრულებს მისი წარმომადგენლის უფლებამოსილებებს.3  

დამცველი მოსამართლის წარმომადგენელია დისციპლინური 

სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე, შესაბამისად მიიღებს საქმის მასალებს და 

დაიცავს მოსამართლის ინტერესებს, როგორც დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

                                                 
1 Oleksandr Volkov v. Ukraine, საქმის ნომერი 21722/11, 09.01.2013, პარაგრაფები 87- 91; 
2 ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR) 

ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) ერთობლივი დასკვნა „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა 

დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებათა 

კანონპროექტზე მიღებულია ვენეციის კომისიის მე-100 პლენარულ სხდომაზე (რომი, 10-11 ოქტომბერი, 2014 წ.) გვ. 19, პარ. 50; 
3 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-2 პუნქტი; 
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სამსახურში წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე, ისე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა თუ 

სადისციპლინო პალატისა და კოლეგიის სხდომებზე.4 დამცველის უფლებაა 

მოსამართლის სახელით მიმართოს დისციპლინური სამართალწარმოების 

განმახორციელებელ ორგანოებს შუამდგომოობით, წარადგინოს მის მიერ 

მოპოვებული მტკიცებულებები ანდა მოსთხოვოს შესაბამის ორგანოს გამოიკვლიოს 

კონკრეტული მტკიცებულება ანდა გამოკითხოს პირი.5  

მოსამართლისთვის დამცველის დახმარებით სარგებლობაზე უარის თქმის 

უფლება არ აქვს არცერთ ორგანოს. ეს მისი უფლებაა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების განმახორციელებლ ორგანოს ვალდებულებაა მხოლოდ 

ითანამშრომლოს შესაბამის პირთან და უზრუნველყოს იგი სწორი, სრული და 

სათანადო ინფორმაციით.6 დამცველის ინსტიტუტის არსებობა დისციპლინური 

სამართალწარმოების პირველივე ეტაპიდან პროცესის სამართლიანობის 

უზრუნველყოფის კუთხით მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია. 

2. შუამდგომლობის დაყენების უფლება 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 

მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად დამოუკიდებელი ინსპექტორი ვალდებულია 

განიხილოს იმ მოსამართლის შუამდგომლობა, რომლის მიმართაც წარმოებს 

დისციპლინური დევნა. მოსამართლის შუამდგომლობა შეიძლება იყოს როგორც 

დამატებითი მასალების გამოკვლევის, ან სხვადასხვა პირების გამოკითხვის შესახებ, 

რითიც შესაძლებელი იქნება დისციპლინური სამართალწარმოებისთვის 

მნიშვნელოვანი დამატებითი ინფორმაციის მიღება და არსებული გარემოებების 

შესახებ სრული მტკიცებულებების მოკვლევის უზრუნველყოფა. 

აღნიშნული შესაძლებლობა გამომდინარეობს ევროპის ადამიანის უფლებათა 

სასამართლოს პრაქტიკიდანაც, სადაც მე-6 მუხლის შესაბამისად 

გათვალისწინებულია სამართლიანი სასამართლოს უფლება და შესაძლებლობა 

მხარეები თანასწორი უფლებებით წარსდგენ დისციპლინური სამართალსწრმოების 

გადაწყვეტილების მიღების განხილვის პროცესში.7 ეუთოს დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის მიერ „მოსამართლეთა 

                                                 
4 იქვე, 7510 მუხლის მე-2 პუნქტი; 
5 იქვე, 7533 მუხლის მე-4 პუნქტი; 
6 იქვე, 7510 მუხლის მე-2 პუნქტი; 
7 Olujic v. Croatia, საქმის ნომერი 22330/05, პარ. 78; 
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დისციპლინური წარმოების საუკეთესო პრაქტიკისა და საერთაშორისო 

სტანდარტების“ შესახებ მომზადებული ანგარიშის 45-ე პარაგრაფის შესაბამისად 

მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ისარგებლოს თანაბარი 

შესაძლებლობებით და დააყენოს შუამდგომლობა დამატებითი მტკიცებულებების 

გამოკვლევის შესახებ.8 შესაბამისად მოსამართლის პროცესში მონაწილეობის 

მარეგულირებელი ნორმები უნდა იყოს სამართლიანი და თანაბარი.9 

მოსამართლის მოთხოვნის შემთხვევაში, დამოუკიდებელი ინსპექტორი 

ვალდებულია მას ჩამოართვას დამატებითი ახსნა-განმარტება და გაითვალისწინოს 

საქმის შესწავლის დროს მის მიერ წარმოდგენილი დამატებითი ინფორმაცია.10 

აღნიშნული საკითხი ცალკე პარაგრაფად აღინიშნება დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

დასკვნაში და წარედგინება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს, როგორც 

წერილობით, ასევე ზეპირად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის მოხსენების 

საშუალებით. 

3. ინსპექტორის და სადისციპლინო კოლეგიის წევრის აცილება 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის 

მე-4 პუნქტის შესაბამისად მოსამართლეს უფლება აქვს, განაცხადოს 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილება. აცილება უნდა იყოს დასაბუთებული და 

უნდა შეიცავდეს შესაბამის მოტოვაციასა და ფაქტებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

მხრიდან კონკრეტული საქმის შესახებ ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შესახებ. 

ამავე ორგანული კანონის 7529 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემულ მოსამართლეს უფლება აქვს, განაცხადოს 

სადისციპლინო კოლეგიის წევრის ან სადისციპლინო კოლეგიის მთელი 

შემადგენლობის აცილება.  

აცილების უფლების მიზანია მოსამართლე არ აღმოჩნდეს იმ პირის ხელში, 

რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ნეიტრალურობა და არ შეუძლია შესთავაზოს მხარეს 

მისთვის განსაზღვრული მიუკერძოებლობა. აღნიშნული უზრუნველყოფს ობიექტურ 

და მიუკერძოებელ დისციპლინურ სამართალწარმოებასა და საქმის ყოველმხირვ 

მოკვლევის შესაძლებლობას. 

                                                 
8 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში „მოსამართლეთა დისციპლინური 

წარმოების საუკეთესო პრაქტიკისა და საერთაშორისო სტანდარტები“, დოკუმენტის ნომერი: JUDKAZ/341/2018 ვარშავა, 

პოლონეთი, 27.12.2018; 
9 Olujic v. Croatia, საქმის ნომერი 22330/05, პარ. 77; 
10 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-2 პუნქტი; 
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ნებისმიერი აცილების უფლების სარგებლობის დროს მოსამართლე 

ვალდებულია დაასახელოს აცილების მოტივი და დაასაბუთოს აცილება,11 ხოლო 

შესაბამისი გარემოებების არსებობის დროს აცილების შესახებ შუამდგომლობა უნდა 

დაკმაყოფილდეს, როგორც სადისციპლინო კოლეგიის წევრისა და კოლეგიის მთელი 

შემადგენლობის12, ასევე დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიმართ, თუ 

მიუკერძოებლობის ეჭვი საფუძვლიანია.13 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების საკითხს განიხილავს საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 3-წევრიანი კოლეგია, რომელიც წილისყრით შეირჩევა, 

ხოლო შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში დისციპლინური საქმის 

გამოკვლევას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რომელიმე 

წევრი.14 საგულისხმოა, რომ მსგავსი შემთხვევის არ არსებობის გამო, აცილების 

შესახებ შუამდგომლობის განხილვისა და შემდგომ საბჭოს წევრის მიერ 

დისციპლინური საქმის გამოკვლევის განხორციელების პროცედურები არ არის 

გაწერილი არც ორგანული კანონით და არც საბჭოს მიერ მიღებული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით. 

4. წარმოების გასაჯაროება 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 754 

მუხლის შესაბამისად დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი 

კონფიდენციალურია. კონფიდენციალობის დაცვის საკითხი მნიშვნელოვანია, 

რადგან გარანტირებული იყოს მოსამართლის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის 

შესაძლებლობა და მისი ავტორიტეტი. 

აღნიშნული ჩანაწერის მიუხედავად „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 754 მუხლი ასევე ითვალისწინებს შესაძლებლობას, 

რომ მოსამართლემ, რომლის მიმართაც მიმდინარეობს დისციპლინური 

სამართალწარმოება, მოითხოვოს საქართველოს საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიისა და უზენაესი სასამართლოს 

სადისციპლინო პალატის სხდომების გასაჯაროება, აგრეთვე საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში 

                                                 
11 იქვე, 7529 მუხლის პირველი პუნქტი; 
12 იქვე, 7529 მუხლის მე-3 პუნქტი; 
13 იქვე, 7510 მუხლის მე-4 პუნქტი; 
14 იქვე, 7510 მუხლის მე-4 პუნქტი; 
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მიცემის გადაწყვეტილების მისაღებად გამართული სხდომის გასაჯაროება. 

აღნიშნულ საკითხს ასევე აქვს გამონაკლისი, რადგანაც საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს სხდომის გასაჯაროების დროს კონფიდენციალურად რჩება 

თათბირისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები.15 

მოსამართლის უფლება გაასაჯაროოს მის მიმართ წარმოებული 

დისციპლინური საქმისწარმოება დამატებით გარანტიას ქმნის მოსამართლის 

უფლებების დაცვისათვის. ამით ასევე მიიღწევა დისციპლინური 

სამართალწარმოების ერთგვაროვნებისა და პროცესზე საზოგადოებრივი 

კონტროლის მიზანი. სასამართლო დამოუკიდებლობის შესახებ გაეროს ძირითად 

პრინციპების თანახმად,16 დისციპლინური სამართალწარმოებისას საკითხის 

გამოკვლევა საწყის ეტაპზე უნდა იყოს კონფიდენციალური, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ამას სხვაგვარად ითხოვს მოსამართლე.17 

დისციპლინურ სამართალწარმოებაში მონაწილე მოსამართლის ინტერესების 

დაცვის მიზნით, არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია უწევს რეკომენდაციას, რომ 

დისციპლინური საქმის საწყის ეტაპზე დაცული იყოს კონფიდენციალურობა.18 ამ 

მოსაზრებას იზიარებს  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელიც მის 

გადაწყვეტილებაში საქართველოს სახალხო დამცველი და მოქალაქე ქეთევან ბახტაძე 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, დისციპლინური პროცესის 

კონფიდენციალურობას სასამართლოსა და მოსამართლის მაღალ საზოგადოებრივ 

ავტორიტეტსა და მის დაცვა-შენარჩუნებასთან აკავშირებს.19 

საგულისხმოა, რომ იმის მიუხედავად პროცესი წარიმართება ღიად თუ 

დახურულად, საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის, რადგანაც „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 754 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად 

მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის, შეჩერების 

ან განახლების შესახებ, ასევე მოსამართლის გამართლების შესახებ გადაწყვეტილება 

                                                 
15 იქვე, 754 მუხლის პირველი პუნქტი; 
16 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „ძირითადი პრინციპები სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ“, მიღებულია 

გაეროს დანაშაულის საწინააღმდეგო და სამართალდამრღვევთა მიმართ მოპყრობის შესახებ მეშვიდე კონგრესის მიერ, მილანი 

1985 წლის 26 აგვისტო, ძალაშია გენერალური ასამბლეის 1985 წლის 29 ნოემბრის 40/32 და 13 დეკემბრის 40/146 

რეზოლუციებით; 
17 გაეროს  ძირითადი პრინციპები სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ, პარაგრაფები 17 და 20; 
18 იქვე, პარ. 17; ასევე, European Networks of Councils for the Judiciary-ს რეკომენდაცია დისციპლინური სამართალწარმოების 

პროცესში მოსამართლეთა სტანდარტების მინიმუმზე, გვ.36; 
19 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2004 წლის 28 ივნისი N1/3/209,276 გადაწყვეტილება; 
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მიღებიდან 5 დღის ვადაში ეგზავნება საჩივრის ავტორს და შესაბამის მოსამართლეს. 

ამასთან განსხვავებული წესია დადგენილი ამავე მუხლის მე-3 პუნქტით, როდესაც 

გადაწყვეტილება ეხება მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და 

მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის საკითხებს, ასევე 

„მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად ცნობისა და 

მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და სახდელის დაკისრების შესახებ“20 

და „მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად ცნობის, 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და მოსამართლისათვის კერძო 

სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის შესახებ“21 გადაწყვეტილებებს, რომლებიც 

მიღებიდან 5 დღის ვადაში ეგზავნება საჩივრის ავტორს, თუ საერთო სასამართლოში 

აღარ განიხილება ის საქმე, რომელთან დაკავშირებითაც განხორციელდა 

დისციპლინური სამართალწარმოება.22 

კონფიდენციალობის დაცვის მექანიზმები ასევე მოქმედებს შესაბამისი 

უფლებამოსილების მქონე თანამდებობის პირებსა და საჯარო მოსამსახურებზეც, 

რომლებიც ვალდებული არიან, დაიცვან ყველა იმ ინფორმაციის საიდუმლოება, 

რომელიც მათთვის დისციპლინური სამართალწარმოების დროს გახდა ცნობილი.23 

5. გასაჩივრების უფლება 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7554 

მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მოსამართლეს დისციპლინური 

სამართალწარმოების პროცესში გასაჩივრების უფლება წარმოეშობა სადისციპლინო 

კოლეგიის გადაწყვეტილების შემდგომ, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს უზენაესი 

სასამართლოს სადისციპლინო პალატაში. 

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) №3 დასკვნის24 

შესაბამისად დისციპლინური წარმოება ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ 

დისციპლინური ორგანოს მიერ ინიცირებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება 

შესაძლებელი იყოს სასამართლოში.25 ევროპის ქვეყნების პრაქტიკაში მსგავსი ორგანო 

                                                 
20 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7541 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი; 
21 იქვე, 7541 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი; 
22 იქვე, 754 მუხლის მე-3 პუნქტი; 
23 იქვე, 754 მუხლის პირველი პუნქტი; 
24 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) №3 დასკვნა „მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის 

მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევისა და 

მიუკერძოებლობის შესახებ“, სტრასბურგი, საფრანგეთი, 19.11.2002; 
25 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) №3 დასკვნა, პარ. 72; 
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ყველაზე ხშირად არის ან ზემდგომი ინსტანციის სასამართლო, ან უზენაესი 

სასამართლო.26 მსგავსი რეკომენდაციებისა და პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქართველოს პრაქტიკა შესაბამისობაშია საუკეთესო 

პრაქტიკის მაგალითებთან, რადგანაც სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილება, 

რომელიც არის უფლებამოსილი მოსამართლეს დააკისროს სახდელის შესაბამისი 

სახე27, შესაძლებელია გასაჩივრდეს ზემდგომი ინსტანციის სასამართოს 

მოსამართლეებით დაკომპლექტებულ სადისციპლინო პალატაში. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხსენებულ რეკომენდაციებში აღნიშნულია 

ნებისმიერი გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება, მაგრამ საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად გათვალისწინებულია მხოლოდ სადისციპლინო 

კოლეგიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა მოსამართლისა და 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, იმ მხარეების მიერ, რომლებიც გამოდიან 

სადისციპლინო კოლეგიის ეტაპზე,28 მაგრამ არ არის გათვალისწინებული 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის ან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შესაძლებლობა. 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის როლი მოსამართლის დაცვის 

პროცესში 

სასამართლო სისტემის ე.წ. მესამე და მეოთხე ტალღის რეფორმების 

ფარგლებში დისციპლინური სამართალწარმოება დაიყო ეტაპებად და ყველა ეტაპზე 

სხვადასხვა პასუხისმგებელი ორგანო იქნა განსაზღვრული. დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის სამსახურის შექმნა, ასევე წარმოადგენს მოსამართლეთა დაცვის 

ერთგვარ მექანიზმს, რომელიც ვალდებულია ობიექტურად და მიუკერძოებლად 

შეისწავლოს მიღებულ ინფორმაციაში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები, 

შესწავლილი უნდა იქნეს მოსამართლის პასუხისმგებლობის როგორც 

შემამსუბუქებელი, ისე დამამძიმებელი გარემოებები და შესაბამისი რეკომენდაციით 

მიმართოს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს.29  

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური წარმოადგენს ერთგვარ პირველად 

ფილტრს, რომელიც მიღებულ საჩვარს თუ ინფორმაციას ამოწმებს დასაშვებობის 

                                                 
26 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში „მოსამართლეთა დისციპლინური 

წარმოების საუკეთესო პრაქტიკისა და საერთაშორისო სტანდარტები“, პარ. 47; 
27 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7547 მუხლი; 
28 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7554 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 პუნქტები; 
29 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის პირველი, მე-3 პუნქტი; 
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კრიტერიუმების შესაბამისად და მხოლოდ შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას 

წინასწარი მოკვლევის პროცესის დაწყების შესახებ.30 მხოლოდ აღნიშულის შემდგომ 

წარმოიშვება ვალდებულება, რომ ეცნობოს მოსამართლეს მის მიმართ დაწყებული 

შესწავლის შესახებ და არ არის აუცილებელი ხარვეზიანი და დაუშვებელი საჩივრის 

შესახებ ინფორმაცია იქნეს გაგზავნილი მოსამართლესთან.31 

აღნიშნული სისტემის შემდგომი გაძლიერების მიზნით მიზანშეწონილია 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის 

გაზრდა, ფინანსური დამოუკიდებლობის მინიჭება და შესწავლის პროცესში 

შესაძლებლობების გაზრდა, რაც გააუმჯობესებს მოკვლევის ხარისხს და 

უზრუნველყოფს სავარაუდო დარღვევების უფრო სრულყოფილ და ობიექტურ 

შესწავლას. 
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უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა 

დირექტორატის (DGI) ერთობლივი დასკვნა „საქართველოს საერთო 

სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და 

                                                 
30 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად 

„დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მოსამართლის მიმართ დისციპლინური 
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სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ: ა) მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის (დისციპლინური სახდელის) დაკისრების ვადა ამოიწურა; ბ) არსებობს დისციპლინური 
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გადაწყვეტილება; გ) მოსამართლეს შეუწყდა სამოსამართლო უფლებამოსილება; დ) საჩივარი ეხება მოსამართლის მიერ 

გამოტანილი აქტის კანონიერებას.“ 
31 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში „მოსამართლეთა დისციპლინური 

წარმოების საუკეთესო პრაქტიკისა და საერთაშორისო სტანდარტები“, პარ. 39. 
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Abstract 

An important issue in the process of effective implementation of judicial disciplinary 

proceedings is the development of guarantees of the independence and inviolability of judges 

and the existence of mechanisms for its protection. There are different types of mechanisms in 

different countries of the world, but effective protection must be possible under any system. 

With the development of appropriate mechanisms, it is possible to ensure an objective with the 

introduction of protection mechanisms and impartial system. 

Disciplinary proceedings play an important role in increasing the accountability of the 

judiciary and in the process of gaining the trust of the population. In this process, a number of 

changes were made to the guarantees of protection of judges, and as a result the final 

amendments to the Organic Law of Georgia on Common Courts, which came into force on 

January 1st, 2020, provides several protection mechanisms, namely: the right to hire a lawyer, 

the right to file a motion, the right to appeal, to recuse the independent inspector, and to disclose 

confidential disciplinary proceedings.  

At the same time, it is important to note that under the so-called Third and Fourth Wave 

reforms, disciplinary proceedings were divided into stages and different responsible bodies were 

identified at each stage. In order to increase the smooth functioning of the mentioned system and 

the process of investigation, an independent inspector's office was established. The establishment 

of an Independent Inspector's Office is also mechanisms for the protections of judges, which is 

obliged to objectively and impartially investigate the factual circumstances mentioned in the 

information received and to address with the relevant recommendation to the High Council of 

Justice of Georgia. 

 

Keywords: Judge, disciplinary proceedings, independence of the judge, disciplinary liability. 
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