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Abstract 

 Georgia is in the process of developing the system of public administration. 

Methods of administration are being improved. It is important to find the optimal 

principles and mechanisms for the correct and effective distribution of constitutional 

powers, as well as for their implementation. 

 With the transition to a parliamentary model of government, the question of the 

theoretical foundations and practical functioning of the relevant institutions of state power, 

including the study, analysis and development of the quality of governances, arose on the 

agenda. The dissertation - The importance of the implementation of the constitutional 

prerogative of parliament for public administration is devoted to the role and importance 

of the Parliament of Georgia in improving the quality of public administration. 

 Parliamentarianism, as a theory and practice of the organization and functioning 

of parliament, is a relatively new form for us. In practice, there are difficulties and 

contradictions that are characteristic of a transition period. It is necessary to improve the 

mechanisms of parliamentary oversight, policy development and other important 

mechanisms related to the activities of the legislature. Therefore, it is relevant to study the 

problems of legal regulation and the practical implementation of the constitutional 

prerogatives of parliament through the prism of public administration. To obtain new 

scientific results, it is necessary to investigate events and institutions new to our reality as 

well as new principles and approaches to solving problems are to be developed. Develop 

recommendations to increase efficiency. 

 Objectives of the study include identifying and substantiating the factors that affect 

the quality of governance in parliamentarism; Generalization best practices in terms of 

public administration and develop recommendations to improve efficiency; determining 

innovative principles and approaches to solving problems related to the subject of 

research. 

 Achieving aforementioned goals will be impossible without studying appropriate 

theoretical and methodological issues. The research has mainly been conducted using a 

qualitative methodology. In addition, quantitative research methodology has been used in 

some areas of research. The study was conducted with an interpretive approach. 

 Taking into account the topics of the dissertation, the following main tasks were 

identified in the research process to achieve the set goals: 

 identification/characterization of the problems of legal regulation and practical 

implementation of the constitutional prerogative of the parliament; 

 determine the impact of the implementation of each component of the constitutional 

prerogative of the Parliament on the quality of governance and justify relevant factors; 

 identification and justification of new approaches and recommendations necessary to 

improve the quality of governance and create a tradition of effective parliamentary 

mechanisms. 

 These goals, in turn, determined the research directions. The paper analyzes 

theoretical material related to institutions such as public administration, distribution of 

powers, form of government, parliamentarism, popular sovereignty, representation, good 

governance, legitimacy, accountability, feedback. The work focuses on the following 

issues: 

- political and legal aspects of the balance and interaction of the branches of government; 

- the importance of public administration as a mechanism for the implementation of power 

and policy; 

- Pros and cons of parliamentarism as a model of government; 

- the importance of ensuring "permanence of legitimacy" through governance feedback 

mechanisms in representative democracies; 



4 

- Patterns between parliamentary institutions/mechanisms and good governance; 

- the quality of implementation of the fundamental values of management as the main 

values of good governance; 

- Correlations and causal relationships between various indicators of "good governance".

 The study has revealed new problems, facts, and conclusions and determined the 

regularities of the process development; besides: 

- Problems of legal regulation and practical implementation of the constitutional 

prerogative of the Parliament have been identified; 

- Based on the Worldwide Governance Indicators, relative valuation between the quality 

of public administration of Georgia and of other countries has been made; 

- The causal relationship between the implementation of the constitutional prerogative of 

the parliament and the quality of public administration has been substantiated; 

- A modern political and legal mechanism that affects the quality of "good governance" 

has been developed and justified. 

 Based on the results of the study and the data obtained, using the methods of 

analysis and theorizing, assumptions have been determined, the implementation of which 

should improve the performance of indicators of "good governance". In order to test the 

recommendations based on these assumptions and the results of the study, and to 

demonstrate further developments, a survey of focus groups was conducted using the 

method of expert forecasting. The corresponding results were obtained. 

 The paper reflects the problems and tasks in the field of public administration, the 

solution of which is necessary to improve the quality of public administration. The 

obtained scientific results, new principles and approaches to solving problems, analysis of 

the presented problems and recommendations will be of theoretical/practical importance 

for the development of the public administration. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 საქართველოს სახელმწიფო მმართველობითი სისტემა განვითარების 

სტადიაზეა. მიმდინარეობს მმართველობითი ზემოქმედების მეთოდების 

სრულყოფა. ძალზე მნიშვნელოვანია როგორც კონსტიტუციური 

უფლებამოსილებების სწორად და ეფექტიანად განაწილების, ისე მათი 

განხორციელების ოპტიმალური პრინციპებისა და მექანიზმების განსაზღვრა.  

 მმართველობითი სისტემის განვითარების საწყის ეტაპზე ხშირად 

ხორციელდება კონსტიტუციური ცვლილებები, რაც ხელს უშლის 

მმართველობითი საკითხების მოგვარებას და მექანიზმების დახვეწას. 

თითოეული ქვეყნის პოლიტიკური განვითარებისა და სტაბილურობისთვის 

მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მმართველობის მოდელის არჩევა; 

განსაკუთრებით კი ისეთი სახელმწიფოსთვის, რომელიც დემოკრატიული 

განვითარების გარდამავალ ეტაპზე იმყოფება. არჩევანს განაპირობებს მთელი 

რიგი ფაქტორები: კონკრეტული პოლიტიკური ვითარება, პოლიტიკურ ძალთა 
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რეალური თანაფარდობა საზოგადოებაში, პოლიტიკური მიზნები, 

ისტორიული გამოცდილება, ტრადიციები და ა. შ. მმართველობის 

ოპტიმალურ მოდელს, რომელიც  არა მარტო ტრადიციას, არამედ გონივრული 

წესების სისტემას ემყარება, ყოველმა მოწინავე ერმა თავისი ისტორიული 

გამოცდილებით მიაგნო. თუმცა ახალ დემოკრატიაზე იმავეს თქმა ძნელია. 

აღნიშნულ გარემოებებთან ერთად გასათვალისწინებელია სამართლებრივი 

ცნობიერების დონე, საზოგადოების მზაობა და მოლოდინი. 

 მმართველობის ყველაზე ეფექტიანი მოდელის შემუშავება, რომელიც 

შექმნიდა საფუძველს ჭეშმარიტი დემოკრატიისთვის, ყოველთვის იყო 

მეცნიერებისა და პოლიტიკოსების განსაკუთრებული კვლევა-ძიების საგანი. 

2017 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარ ამოცანად განსაზღვრული იყო 

საპარლამენტო რესპუბლიკისათვის დამახასიათებელი მმართველობის 

სისტემის ჩამოყალიბება. რატომ აირჩია საქართველომ საპარლამენტო 

სისტემა? სავარაუდოდ, სოციალურ-პოლიტიკური სტაბილურობის მაღალი 

ხარისხის მოლოდინის გამო; თუმცა ქვეყანაში შექმნილი საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ვითარებაც მოწმობს, რომ მმართველობის ფორმასა და 

სტაბილურობა-წარმატებას შორის პირდაპირი, აუცილებელი და საკმარისი 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი არ არსებობს. ამასთანავე, ისტორიულმა 

გამოცდილებამ დაადასტურა, რომ  პოლიტიკური და სოციალური 

სტაბილურობისა და განვითარებისთვის, გარდა სახელმწიფო ხელისუფლების 

ცნობილი ტრიადით დანაწილების, შტოებს შორის შეკავებისა და 

გაწონასწორების ეფექტიანი მექანიზმებისა, აუცილებელია უზრუნველყოფილ 

იქნეს პოლიტიკური სტაბილურობის ზოგადი პირობები – მმართველობის 

ფუნდამენტური ფასეულობები და ლეგიტიმურობის საკმარისი ხარისხი. 

შესაბამისად, პრობლემის მიზეზი და სუსტი რგოლი სხვაგან უნდა ვეძებოთ. 

ნაშრომი ეძღვნება პარლამენტის როლსა და მნიშვნელობას საჯარო 

მმართველობის ხარისხის ამაღლებაში. 

თემის აქტუალურობა 

 სახელმწიფო მმართველობის საპარლამენტო მოდელზე გადასვლასთან 

ერთად დღის წესრიგში დადგა მმართველობის შესაბამისი ინსტიტუტების 
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თეორიული საფუძვლებისა და პრაქტიკული ფუნქციონირების, მათ შორის,  

მმართველობის ხარისხის შესწავლის, გაანალიზებისა და განვითარების 

საკითხი.  

 პარლამენტარიზმი, როგორც პარლამენტის ორგანიზაციის და 

ფუნქციონირების თეორია და პრაქტიკა, ჩვენთვის შედარებით ახალი ფორმაა. 

პრაქტიკულ საქმიანობაში გვხვდება გარდამავალი პერიოდისთვის 

დამახასიათებელი სირთულეები და წინააღმდეგობები. ჯერ კიდევ 

არასრულყოფილია პოლიტიკურ-იურიდიული პრაქტიკა, დასახვეწია როგორც 

აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის, ისე საკანონმდებლო 

საქმიანობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მექანიზმები. როდესაც 

დემოკრატიულ პროცესებს ჯერ კიდევ არ აქვს შეუქცევადი ხასიათი, 

ეროვნული თანხმობა და ხელისუფლებისა და ოპოზიციის კონსტრუქციული 

თანამშრომლობა მიღწეული არ არის, კვლავ ისმის  ხელისუფლების დამხობის 

მოწოდებანი და მოქალაქეები ჯერ კიდევ აქტიურად არ მონაწილეობენ 

სახელმწიფო საქმეების დაგეგმვასა და გადაწყვეტაში, განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს ოპტიმალური მმართველობითი მექანიზმების/მოდელის 

მიგნება. აღნიშნული მიზნის მიღწევა კი სათანადო თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საკითხების დამუშავების გარეშე შეუძლებელია. 

მეცნიერული შედეგების მისაღებად გამოსაკვლევია ჩვენი სინამდვილისთვის 

ახალი მოვლენები, ინსტიტუტები, პრობლემათა გადაჭრის ინოვაციური 

პრინციპები და მიდგომები. 

 სახელმწიფო მმართველობის თეორია მჭიდრო კავშირშია 

კონსტიტუციური უფლებამოსილებების განაწილების პრობლემათა 

შესწავლასთან. ძლიერი და სუბორდინაციაზე დამყარებული აღმასრულებელი 

ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ახალგაზრდა დემოკრატია 

ხელისუფლების შტოებს შორის გონივრული ბალანსის მიღწევას ცდილობს. 

ახალი კონსტიტუციის მოქმედების ჯერ კიდევ ხანმოკლე პერიოდში, 

არსებული და წინამდებარე ნაშრომში განხილული გამოწვევების 

გადასაწყვეტად, აუცილებელია საქართველოს პარლამენტის 
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უფლებამოსილებების განხორციელების გამოცდილების შესწავლა და 

ანალიზი.  

 პარლამენტის უფლებამოსილების საკითხებს, უმთავრესად 

პოლიტიკურ-სამართლებრივი თვალსაზრისით და განსაკუთრებით კი 

კონსტიტუციური სამართლის დარგში, არაერთი სამეცნიერო ნაშრომი 

ეძღვნება.  მიუხედავად ამისა, აღნიშნული პრობლემა საჯარო მმართველობის 

კუთხით ბოლომდე შესწავლილი არ არის  და სამეცნიერო მასალა ჯერ კიდევ 

არ შეესაბამება არსებულ საჭიროებებს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის 

გათვალისწინებით, აქტუალურია პარლამენტის კონსტიტუციური 

პრეროგატივის განხორციელების სამართლებრივი რეგულირებისა და 

პრაქტიკული რეალიზაციის პრობლემების კვლევა საჯარო მმართველობის 

თვალსაზრისით  და მმართველობის შესაბამისი ინსტიტუტების თეორიული 

საფუძვლებისა და პრაქტიკული ფუნქციონირების შესწავლის, გაანალიზებისა 

და განვითარების საკითხი. 

მეცნიერული სიახლე 

 კვლევის პროცესში იდენტიფიცირებულია ახალი პრობლემები, მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირები, შემუშავებულია მმართველობის ხარისხის 

გაუმჯობესების ორიგინალური პოლიტიკურ-სამართლებრივი მექანიზმი; 

დადგენილია მმართველობითი პროცესის განვითარების კანონზომიერებები; 

კერძოდ: 

 იდენტიფიცირებულია პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის 

განხორციელების სამართლებრივი რეგულირებისა და პრაქტიკული 

რეალიზაციის ახალი პრობლემები; 

 მმართველობითი ინდიკატორების (Worldwide Governance Indicators) 

საფუძველზე განხორციელდა საქართველოსა და სხვა ქვეყნების 

მმართველობის ხარისხის შედარებითი ანალიზი; 

 განსაზღვრული და დასაბუთებულია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი 

პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის სრულად და 

დროულად განხორციელებასა და სახელმწიფო მმართველობის ხარისხს 

შორის; 
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 დასაბუთებულია კანონმდებლობის ხარისხისა და ეფექტიანობის, 

კორუფციის კონტროლისა და კანონის უზენაესობის პარამეტრების 

კორელაცია; 

 წარმოდგენილია „კარგი მმართველობის“ ძირეული ღირებულებების 

რეალიზებისა და გაუმჯობესების ინოვაციური მექანიზმი. 

კვლევის მიზანი და სამეცნიერო ამოცანები 

 კვლევის მიზანია პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის 

განხორციელებით საჯარო მმართველობისთვის შედეგების კანონზომიერების 

განსაზღვრა და მმართველობის ხარისხზე ზეგავლენის მქონე ფაქტორების 

გამოვლენა, საჯარო მმართველობის საუკეთესო პრაქტიკის განზოგადება და 

მმართველობის ხარისხის გასაზრდელად რეკომენდაციების შემუშავება. 

 დასახული მიზნის მისაღწევად განისაზღვრა შემდეგი სამეცნიერო 

ამოცანები: 

 თეორიული საფუძვლების იდენტიფიცირება, რომლებსაც დაეყრდნობა 

კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები და რეკომენდაციები; 

 პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის განხორციელების 

სამართლებრივი რეგულირებისა და პრაქტიკული რეალიზაციის 

პრობლემატიკის გამოვლენა/დახასიათება;  

 პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის თითოეული კომპონენტის 

განხორციელების მმართველობის ხარისხზე ზეგავლენის განსაზღვრა და 

შესაბამისი ფაქტორების დასაბუთება;  

 მმართველობის ძირეული ღირებულებების შეფასება და ანალიზი; 

 მმართველობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ეფექტიანი საპარლამენტო 

მექანიზმების განვითარებისთვის საჭირო ახალი მიდგომებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავება და დასაბუთება. 

 კვლევის ამოცანებმა თავის მხრივ განსაზღვრეს საკვლევი 

მიმართულებები. ნაშრომში გაანალიზებულია ისეთ ინსტიტუტებთან 

დაკავშირებით არსებული თეორიული მასალა, როგორებიცაა სახელმწიფო 

მმართველობა, ხელისუფლების დანაწილება, მმართველობის ფორმა, 

პარლამენტარიზმი, სახალხო სუვერენიტეტი, წარმომადგენლობა, „კარგი 



9 

მმართველობა“, ლეგიტიმურობა, ანგარიშვალდებულება და უკუკავშირი.  

ნაშრომში, მათ შორის, გაანალიზებულია შემდეგი საკვლევი პრობლემატიკა: 

 ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსისა და თანამოქმედების პოლიტიკურ-

სამართლებრივი მნიშვნელობა; 

 საჯარო მმართველობის, როგორც ხელისუფლების რეალიზებისა და 

პოლიტიკის გატარების მექანიზმის მნიშვნელობა;  

 პოლიტიკური, მმართველობითი და სამართლებრივი ასპექტები სახელმწიფო 

მმართველობაში;  

 წარმომადგენლობით დემოკრატიაში მმართველობითი უკუკავშირის 

მექანიზმებით ლეგიტიმურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობა; 

 პარლამენტარიზმის, როგორც სახელმწიფო მოწყობის მოდელის დადებით და 

უარყოფითი მხარეები; სახალხო სუვერენიტეტი და ანგარიშვალდებულება; 

 საპარლამენტო კონტროლის ინსტიტუტის, საკანონმდებლო საქმიანობისა და 

პოლიტიკის განსაზღვრის არსი, მახასიათებლები; ეფექტიანობის, 

სამართლებრივი რეგულირებისა და პრაქტიკული რეალიზაციის პრობლემები; 

 მმართველობის ფუნდამენტური ფასეულობების, როგორც „კარგი 

მმართველობის“ ძირეული ღირებულებების რეალიზების ხარისხი; 

 საპარლამენტო ინსტიტუტებს/მექანიზმებსა და „კარგ მმართველობას“ შორის 

არსებული კანონზომიერებები. 

  „კარგი მმართველობის“ სხვადასხვა ინდიკატორს შორის კორელაცია და 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი.  

კვლევის ობიექტი და საგანი 

 კვლევის ობიექტია პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის 

კომპონენტები და მათ განხორციელებასთან დაკავშირებული ინსტიტუტები;  

 კვლევის საგანია პარლამენტის უფლებამოსილებების ეფექტიანი 

მმართველობის თვალსაზრისით რეალიზებასთან დაკავშირებული 

კანონზომიერებები და პრობლემატიკა.  
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კვლევის მეთოდოლოგია 

 კვლევა ძირითადად განხორციელდა თვისებრივი მეთოდოლოგიით. 

თუმცა, ზოგიერთ მიმართულებაზე გამოყენებულია რაოდენობრივი 

მეთოდებიც; რაც, თავის მხრივ, შეესაბამება კვლევის ჩატარების პრინციპს - 

სუბიექტურ/ინტერპრეტივისტულ მიდგომასა და ჰერმენევტიკის 

მეთოდოლოგიას. 

 კვლევის პროცესში მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით განისაზღვრა 

შემდეგი ძირითადი ამოცანები: 

 თეორიული საფუძვლების განსაზღვრა; 

 თეორიული და პრაქტიკული პრობლემატიკის იდენტიფიცირება;  

 შესაბამის ინსტიტუტებს შორის მიმართების განსაზღვრა და გავლენის 

ფაქტორების დასაბუთება; 

 მმართველობის ძირეული ღირებულებების ანალიზი; 

 ახალი მიდგომებისა და რეკომენდაციების განსაზღვრა და დასაბუთება. 

ამ ამოცანებიდან გამომდინარე, კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა 

აღწერითი, ანალიტიკური და საპროგნოზო მეთოდები, აგრეთვე თეორიული 

და ზოგადლოგიკური მეთოდები – ინდუქცია, სისტემური მიდგომა, სინთეზი,  

დაკვირვება, შედარება, დეტექსტუალიზაცია. კერძოდ: 

 აღწერითი  მეთოდი – უკუკავშირის სისტემაში ასახული პარლამენტის 

კონსტიტუციური პრეროგატივის თითოეული კომპონენტის არსისა და 

მახასიათებლების განსაზღვრისთვის, არსებული თეორიული და პრაქტიკული 

პრობლემების შესახებ მონაცემების მოპოვებისთვის, გადმოცემისა და 

ილუსტრირებისთვის; 

 ანალიტიკური მეთოდი – მეცნიერულ მსჯელობაში ინტერპრეტივისტული 

მიდგომით სახელმწიფო მმართველობაში პარლამენტის კონსტიტუციური 

პრეროგატივის განხორციელების, როგორც პროცესის გაანალიზებისა და მის 

მახასიათებლებს შორის არსებული ურთიერთმიმართების განსაზღვრისთვის, 

აგრეთვე მოსაზრებებისა და დასკვნების ლოგიკური დასაბუთებისათვის; 

 თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდები –კვლევის მიზნებისათვის საჭირო 

თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მისაღებად. 
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ინტერპრეტივისტული კვლევით, როცა არ გვაქვს ზუსტი და ობიექტური 

რაოდენობრივი მონაცემები, მოვლენათა სრულად და ზუსტად შეცნობა 

შეუძლებელია, რადგან სუბიექტურ ხედვაში ყოველთვის იარსებებს 

ცდომილება. ერთი და იმავე მოვლენის უკეთ გასაცნობიერებლად, თვისებრივ 

მონაცემებთან ერთად მიზანშეწონილია რაოდენობრივი მონაცემების მიღება; 

 ლოგიკური ანალიზის მეთოდი – ამა თუ იმ პრინციპის ძირითადი 

მახასიათებლების იდენტიფიცირებისათვის, პარლამენტის კონსტიტუციური 

პრეროგატივის განხორციელების ეფექტიანობის უზრუნველყოფის 

ოპტიმალური ფუნქციონალური, სტრუქტურული, მეთოდოლოგიური  და 

სამართლებრივი ფორმებისა და ადეკვატური ინოვაციური მექანიზმების 

შემუშავებისთვის, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

ჩამოყალიბებისთვის;  

 შედარებითი ანალიზის მეთოდი – შედარებით-ისტორიული, შედარებით-

სამართლებრივი და შედარებით-სტატისტიკური მიდგომების გამოყენებით 

საკვლევი თემის ირგვლივ საუკეთესო სტანდარტებისა და საუკეთესო 

გამოცდილების გამოკვეთის/დამუშავებისა და შესაძლო რეკომენდაციების 

განსაზღვრისთვის; 

 ისტორიული მეთოდი – სახელმწიფო მმართველობის, როგორც 

დამოუკიდებელი დარგის, ისტორიული წანამძღვრებისა და ტენდენციების, 

პოლიტიკურ-მმართველობით მიდგომებთან დაკავშირებული სხვადასხვა 

მეცნიერული შეხედულებისა და პოზიციის გაანალიზებისა და შეფასებისთვის, 

აგრეთვე საჯარო მმართველობის საკითხისადმი მენეჯერული, პოლიტიკური 

და სამართლებრივი მიდგომების პრობლემების შესახებ გამოქვეყნებულ 

ფუნდამენტურ ნაშრომებში მოცემული ინსტიტუტებისა და ცნებების თაობაზე 

ჩამოყალიბებული შეხედულებებისა და თეორიების გასაანალიზებლად და იმ 

თეორიული საფუძვლების განსაზღვრისთვის, რომელებსაც დაეყრდნობა 

კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები; 

 სამართლებრივი ანალიზის მეთოდი – კვლევასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო-ნორმატიული წყაროების (კონსტიტუციის, რეგლამენტის, 
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კანონების, დადგენილებებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების) 

გასაანალიზებლად; 

 სინთეზირების მეთოდი – სხვადასხვა საკვლევი კომპონენტის სისტემურად 

დაკავშირებისა და პროცესის მთლიანობაში აღქმისთვის; 

 სისტემური ინტერპრეტაციის მეთოდი – საკვლევ პრობლემატიკასთან 

დაკავშირებული, არსებული აკადემიური წყაროების, ფუნდამენტური 

ნაშრომების სისტემური კვლევის საფუძველზე პოზიციების 

განსაზღვრისთვის; 

 თეორეტიზირების მეთოდი – სხვადასხვა გარემოებისა და მონაცემის 

ანალიზის საფუძველზე ოპტიმალური პოლიტიკური/სამართლებრივი 

მოდელის თეორიული სქემის შესამუშავებლად; 

 საპროგნოზო კვლევის მეთოდი – პარლამენტის კონსტიტუციური 

პრეროგატივის ეფექტიანობასა და სახელმწიფო მმართველობის ხარისხის 

ურთიერთმიმართების კანონზომიერების შემოწმების საფუძველზე 

მოვლენათა შემდგომი განვითარების განსასაზღვრად. 

აღნიშნულის გარდა, კვლევის პროცესში გამოყენებულია მეცნიერული 

მსჯელობის მეთოდები: მტკიცებულებათა განმარტების, დასაბუთების 

(არგუმენტაციის), კანონზომიერებათა გამოვლენის, შემთხვევების შესწავლის, 

ქრონოლოგიური მიდგომის, შესაბამისი ორგანოების/ინსტიტუტების 

საქმიანობის შესწავლისა და სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები.  

 საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული საჯარო მმართველობითი პროცესებისა და მოვლენების 

გაანალიზება და ინტერპრეტაცია განხორციელდა როგორც თეორიული, ისე 

პრაქტიკული თვალსაზრისით. 

კვლევის ძირითადი შედეგები და გამოყენების სფერო 

 ჩატარებული კვლევის ფარგლებში იდენტიფიცირებულია ახალი 

პრობლემები, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, დასმული პრობლემის - 

მმართველობის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის წარმოდგენილია ინოვაციური 

პოლიტიკურ-სამართლებრივი მექანიზმი; კერძოდ: 
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 იდენტიფიცირებულია პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის 

განხორციელების სამართლებრივი რეგულირებისა და პრაქტიკული 

რეალიზაციის პრობლემები; 

 მმართველობითი ინდიკატორების (Worldwide Governance Indicators) 

საფუძველზე განხორციელდა საქართველოსა და სხვა ქვეყნების 

მმართველობის ხარისხის შედარებითი ანალიზი; 

 დასაბუთებულია მმართველობის ხარისხის ინდიკატორებს შორის დადებითი 

კორელაცია; 

 დასაბუთებულია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი პარლამენტის 

კონსტიტუციურ პრეროგატივასა და სახელმწიფო მმართველობის ხარისხს 

შორის; 

 გამოვლენილი და დასაბუთებულია პარლამენტის კონსტიტუციური 

პრეროგატივის განხორციელებაზე, როგორც მმართველობითი პროცესის 

ხარისხზე გავლენის მქონე ძირითადი ფაქტორები;  

 შემუშავდა და და დასაბუთდა „კარგი მმართველობის“ ხარისხზე გავლენის 

მქონე თანამედროვე პოლიტიკურ-სამართლებრივი მექანიზმი. 

 უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებამოსილებების 

ეფექტიანი მმართველობის თვალსაზრისით განხორციელებასთან 

დაკავშირებული პრობლემატიკა, გარდა სამართლებრივი და პოლიტიკური 

ასპექტებისა, გამოკვლეული და შეფასებულია სახელმწიფო მმართველობის 

კონტექსტში. ნაშრომში  ასახულია სახელმწიფო მმართველობაში არსებული 

პრობლემები და გამოწვევები, რომელთა დაძლევა აუცილებელია 

მმართველობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

 ნაშრომში გამოკვლეულია საქართველოს პარლამეტის კონსტიტუციური 

პრეროგატივის სამივე მიმართულებასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. 

იდენტიფიცირებულია აღნიშნული მიმართულებებით არსებული 

პრობლემური/ხარვეზიანი საკითხები; წარმოდგენილია პრობლემათა 

გადაწყვეტის რეკომენდაციები; ეფექტიანი საპარლამენტო მექანიზმების 

ტრადიციის ჩამოყალიბებისა და განვითარებისთვის წარმოდგენილია ახალი 

მიგნებები და მექანიზმები, რომელთა პრაქტიკაში დანერგვა გააუმჯობესებს 
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საჯარო მმართველობის ხარისხს; მათ შორის, პარლამენტის საზედამხედველო 

ფუნქციებს გააუმჯობესებს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს 

სახელმწიფო სტრუქტურების გამართული მუშაობა და არსებული ხარვეზების 

დროული და ეფექტიანად გამოვლენის შესაძლებლობა. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა 

 სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე აკრეფილ 148 გვერდს. 

მისი ტექსტი შედგება შესავლისგან, 3 თავისგან, 12 ქვეთავისგან, დასკვნისგან, 

გამოყენებული ლიტერატურისა და დანართისგან. ნაშრომის შინაარსი 

შემდეგია: 

შესავალი  

თავი 1. ლიტერატურის მიმოხილვა, კვლევის თეორიული საფუძვლები 

1.1. საჯარო მმართველობის ჩამოყალიბების ინსტიტუციური ანალიზი 

1.2. სახელმწიფო მმართველობის ადგილი და როლი პოლიტიკურ სისტემაში  

1.3. ხელისუფლების დანაწილებისა და მმართველობის ფორმის 

ურთიერთკავშირი და მნიშვნელობა 

1.4. პარლამენტარიზმი საქართველოს თანამედროვე პოლიტიკურ სისტემაში 

თავი 2. პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივა და სახელმწიფო 

მმართველობის ხარისხი 

2.1. პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის სამართლებრივი 

რეგულირებისა და პრაქტიკული რეალიზაციის პრობლემები 

2.1.1. პოლიტიკის განსაზღვრის თეორია/პრაქტიკა და ახალი პრობლემების 

იდენტიფიცირება 

2.1.2. საკანონმდებლო პროცესის თეორია/პრაქტიკა და ახალი პრობლემების 

იდენტიფიცირება 

2.1.3. საპარლამენტო კონტროლის თეორია/პრაქტიკა და ახალი პრობლემების 

იდენტიფიცირება 

2.2. მმართველობის ხარისხის შედარებითი ანალიზი 

თავი 3. ემპირიული კვლევა და შედეგები 

3.1. პოლიტიკური სტაბილურობის, ანგარიშვალდებულებისა და უკუკავშირის 

პოლიტიკურ-მმართველობითი მექანიზმის კვლევა 
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3.2. მმართველობის ხარისხზე პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის 

გავლენის კვლევის შედეგები 

3.3. რეკომენდაციები  

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

დანართი. 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი და კვლევის შედეგები 

 ნაშრომის პირველ თავში, კვლევის მიზნის მისაღწევად, კვლევის 

ობიექტის, კვლევის საგნისა და ამოცანების გათვალისწინებით, 

გაანალიზებულია ისეთ ინსტიტუტებთან დაკავშირებული ლიტერატურა და 

თეორიული მასალა, როგორიცაა სახელმწიფო მმართველობა, ხელისუფლების 

დანაწილება, მმართველობის ფორმა, პარლამენტარიზმი, სახალხო 

სუვერენიტეტი, წარმომადგენლობა, ლეგიტიმურობა, ანგარიშვალდებულება, 

უკუკავშირი. საკვლევ თემასთან დაკავშირებული არსებული სამეცნიერო 

ინფორმაციის მისაღებად და კრიტიკული ანალიზის მიზნით დეტალურად 

დამუშავდა შესაბამისი სამეცნიერო ნაშრომები. 

 განხილულია სახელმწიფო მმართველობის, როგორც დამოუკიდებელი 

დარგის ისტორიული წანამძღვრები და ტენდენციები, პოლიტიკურ-

მმართველობით მიდგომებთან დაკავშირებული სხვადასხვა მეცნიერული 

შეხედულება და პოზიცია; გაანალიზებულია  საჯარო მმართველობის 

საკითხისადმი მენეჯერული, პოლიტიკური და სამართლებრივი მიდგომების 

შესახებ გამოქვეყნებულ ფუნდამენტურ ნაშრომებში მოცემული 

ინსტიტუტებისა და ცნებების თაობაზე ჩამოყალიბებული შეხედულებები და 

თეორიები. 

 ნაშრომის პირველ თავში შესწავლილი და გაანალიზებულია ისეთი 

საკითხები, როგორიცაა: 

- საჯარო მმართველობის ჩამოყალიბების ინსტიტუციური ანალიზი; 

- სახელმწიფო მმართველობის ადგილი და როლი პოლიტიკურ 

სისტემაში; 
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- ხელისუფლების დანაწილებისა და მმართველობის ფორმის 

ურთიერთკავშირი და მნიშვნელობა; 

- პარლამენტარიზმი საქართველოს თანამედროვე პოლიტიკურ 

სისტემაში. 

 პოლიტიკის, სამართლისა და მმართველობის ელემენტები ყველა 

სფეროშია და მათი განცალკევებულად განხილვა შეუძლებელია; პოლიტიკის 

განხორციელებისას აუცილებელია არსებული და შესაძლო სამართლებრივი 

და მმართველობითი მექანიზმების გათვალისწინება; მმართველობისას 

აგრეთვე გაითვალისწინება განსაზღვრული პოლიტიკა და მის გასატარებლად 

დადგენილი სამართლებრივი რეგულაციების ფარგლები, ხოლო 

სამართლებრივი ნორმების მიღებისას საჭიროა როგორც პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების, ისე მმართველობითი თვალსაზრისით მისი 

განხორციელების რეალური და ეფექტიანი მექანიზმების გათვალისწინება. ეს 

ურთიერთდამოკიდებულება და ურთიერთგანსაზღვრულობა მუდმივია და 

ხელს უწყობს თითოეული მიმართულების განვითარებას.  

 ნაშრომში განხილულია მმართველობითი ზემოქმედებისათვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობის საკითხი - ბალანსის პრობლემა. სათანადო 

ბალანსი საჭიროა პოლიტიკური და მმართველობითი ინსტიტუტების 

თანამოქმედების პროცესში. უმთავრესად ეს ეხება ხელისუფლების შტოებს 

შორის გონივრული ბალანსის არსებობის საკითხს. დღევანდელ მსოფლიოში 

ხელისუფლების დანაწილების ზოგადმა კონცეფციამ გარკვეულ შემთხვევებში 

ცვლილებები განიცადა, მაგრამ მიუხედავად განსხვავებებისა, შედარებით-

სამართლებრივი ანალიზი საფუძველს იძლევა, ითქვას, რომ მთავარ თეორიად 

მაინც რჩება ხელისუფლების სამ ნაწილად – საკანონმდებლო ხელისუფლებად, 

აღმასრულებელ ხელისუფლებად და სასამართლო ხელისუფლებად – 

დანაწილების კონცეფცია. სამართლებრივი სახელმწიფოს არსებობის 

გარანტად და ავტორიტარული რეჟიმის წარმოქმნის ხელისშემშლელ 

ფაქტორად სწორედ ხელისუფლების დანაწილება და შტოების 

ურთიერთშეკავების მოქნილი და ეფექტიანი მექანიზმის არსებობა 

გვევლინება. თუმცა, თანამედროვე მსოფლიოში მხოლოდ ხელისუფლების 
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დანაწილების პრინციპის დაცვა უკვე აღარ არის საკმარისი; საჭიროა კარგი 

მმართველობა, რისთვისაც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე 

დაყრდნობით უნდა შეიქმნას მყარი, ეფექტიანი და თვით კონტროლირებადი 

ნორმატიული მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ დაბალანსებული და 

ეფექტიანი ხელისუფლების ტრადიციად ქცევას. 

 ნაშრომის პირველ თავში განისაზღვრა კვლევის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომელსაც ეყრდნობა კვლევის შედეგად 

მიღებული დასკვნები და რეკომენდაციები; კერძოდ: 

- დაბალანსებული სახელისუფლებო სისტემის შექმნა 

დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობის წინაპირობაა; 

- თანამედროვე ეპოქაში მხოლოდ ძალაუფლების გაუმართლებელი 

კონცენტრაციის გამორიცხვა უკვე აღარ არის საკმარისი და საჭიროა 

მმართველობის ხარისხზე გავლენის მქონე/ხარისხის გაუმჯობესების 

მექანიზმების მიგნება და განვითარება; 

- სოციალურ-პოლიტიკური სტაბილურობისა და განვითარებისათვის 

აუცილებელია პოლიტიკურ-სამართლებრივი შინაარსის 

მმართველობითი ზემოქმედების მექანიზმებით ფუნდამენტური 

ფასეულობების რეალიზების ხარისხის გაუმჯობესება;  

- წარმომადგენლობითი დემოკრატია საზოგადოებას განუმტკიცებს 

რწმენას, რომ სახელმწიფო მმართველობა მის ხელშია; არჩევნები 

აჩვენებს ხალხს, რომ იგია ხელისუფლების წყარო; მაგრამ საჭიროა 

შეივსოს ის ვაკუუმი, რომელიც ამომრჩეველს არჩევნებიდან 

არჩევნებამდე  უჩნდება. 

 ნაშრომის მეორე თავში გამოკვლეული და გაანალიზებულია ისეთი 

საკითხები, როგორიცაა: 

- პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის სამართლებრივი 

რეგულირებისა და პრაქტიკული რეალიზაციის პრობლემები; 

- მმართველობის ხარისხის შედარებითი ანალიზი. 

 საქართველოს კონსტიტუციის 36-ე მუხლი ადგენს საქართველოს 

პარლამენტის სტატუსს და განსაზღვრავს მის უფლებამოსილებას - 
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განახორციელოს საკანონმდებლო ხელისუფლება, განსაზღვროს ქვეყნის 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებები და კონტროლი 

გუწიოს მთავრობის საქმიანობას. პარლამენტარიზმში განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის ეფექტიანად 

განხორციელებას აქვს, რითაც რეალიზდება ანგარიშვალდებულების, 

ჩართულობის, გამჭვირვალობის, უკუკავშირისა და კორექციის პრინციპებზე 

დაფუძნებული მმართველობა.  

 ნაშრომის მეორე თავში წარმოდგენილია საპარლამენტო რესპუბლიკის 

სახელმწიფო მმართველობაში ურთიერთქმედების, უკუკავშირის სქემა, 

რომელშიც მმართველობითი პროცესი განიხილება ერთმანეთთან 

დაკავშირებული იმ ინსტიტუტების ერთობად, რომლებიც სისტემურად 

ურთიერთქმედებენ ერთმანეთზე. წარმოდგენილ უკუკავშირის სქემაში 

პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივების მნიშვნელობა ის არის, რომ 

მათ უკუკავშირის ჯაჭვში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ. პროცესის მთავარი 

ამოცანაა უკუკავშირის მიღება და კორექცია. ამასთანავე, უკუკავშირის სქემაში 

ასახული მმართველობითი ჯაჭვის შემადგენელი თითოეული ელემენტის 

არსებობა წარმოადგენს უკუკავშირისთვის აუცილებელ, მაგრამ არასაკმარის 

პირობას და მხოლოდ პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის ყველა 

კომპონენტის შესაბამისი პროცედურის სრულად და დროულად 

განხორციელების შემთხვევაშია შესაძლებელი მუდმივი, დროული და სრული 

უკუკავშირისა და შესაბამისად „კარგი მმართველობის“ უზრუნველყოფა. 

ნაშრომში განხილულია სტაბილური პოლიტიკური განვითარების 

თვალსაზრისით საპარლამენტო მმართველობის დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები. საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი 

ცვლილებები და საქართველოს პარლამენტის ახალი რეგლამენტი 

პროგრესული ნაბიჯი იყო საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების 

მიმართულებით, რაც საპარლამენტო ზედამხედველობის კონკრეტული 

მექანიზმების გამოყენების სტატისტიკაზედაც დადებითად აისახა. 

მიუხედავად ამისა, საპარლამენტო კონტროლის ფორმების სრულყოფა კვლავ 

ქართული პარლამენტარიზმის გამოწვევად რჩება.  
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 პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის – ქვეყნის საშინაო და 

საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრის  ნაწილში: 

 ა) იდენტიფიცირებულია ახალი თეორიული/სამართლებრივი და 

პრაქტიკული პრობლემები. ამასთანავე, კონსტიტუციით განსაზღვრული 

პრეროგატივის ამ ნაწილში განსაზღვრულია პარლამენტის ეფექტიანობის 

გაუმჯობესების მიზანშეწონილობა; 

 ბ) დადგენილია შესაძლო არაკონსტიტუციური სამართლებრივი აქტის 

მიღების შეკავების ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა. 

 პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის – საკანონმდებლო 

ხელისუფლების განხორციელების ნაწილში:  

 ა) დასაბუთებულია შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციების, მათ 

შორის, საკანონმდებლო პროცედურებისა და დეტალების მნიშვნელობა 

ეფექტიანი უკუკავშირისა და „კარგი მმართველობისთვის“;  

 ბ) დასაბუთებულია ამა თუ იმ საკანონმდებლო აქტის დროული და 

სრული იმპლემენტაციის მნიშვნელობა მართლწესრიგისთვის, სამოქალაქო 

წესრიგისა და სტაბილურობისთვის; 

 გ) დასაბუთებულია საჯარო მმართველობის მეცნიერული მიგნებების 

საკანონმდებლო პროცესში, როგორც საჯარო ზემოქმედების ერთ-ერთ მთავარ 

რეგულატორში, გათვალისწინების პრაქტიკაში დანერგვის მიზანშეწონილობა;  

 დ) გამოვლენილია საკანონმდებლო აქტით განსაზღვრული 

დავალებების შესრულებაზე პარლამენტის მიერ განხორციელებული 

ზედამხედველობის არაეფექტიანობა. 

 პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის – საპარლამენტო 

კონტროლის ნაწილში: 

 ა) იდენტიფიცირებულია სახელმწიფო მმართველობაში უკუკავშირის 

მექანიზმების მნიშვნელობის არასათანადოდ შეფასების პრობლემა. 

დასაბუთებულია ეფექტიანი საპარლამენტო კონტროლისა და უკუკავშირის 

მიზეზ-შედეგობრივი დამოკიდებულება;  

 ბ) დასაბუთებულია ისეთი პოლიტიკურ-მმართველობითი მექანიზმის 

არარსებობა, რომელიც განსაზღვრავდა ეფექტიან საპარლამენტო კონტროლს;  
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 გ) გამოვლენილია მიღებული კანონების განხორციელების 

მონიტორინგის, რეგულარული შეფასებისა და ოპერატიული კორექციის 

არასაკმარისობა; 

 დ) დასაბუთებულია კოლექტიურ პასუხისმგებლობასთან ერთად 

მთავრობის ცალკეული წევრების პასუხისმგებლობის ეფექტიანი მექანიზმის 

შემოღების მიზანშეწონილობა;  

 ე) დასაბუთებულია პარლამენტის მიერ მიღებული ნორმატიული 

აქტების აღსრულების მდგომარეობასა და მათი გარდამავალი დებულებებით 

განსაზღვრული დავალებების შესრულების კონტროლის ეფექტიანი 

მექანიზმის დადგენის მიზანშეწონილობა. 

 ბოლო ათწლეულებში გაიზარდა ინტერესი სახელმწიფო 

ხელისუფლების ეფექტიანობის პრობლემისადმი. მსოფლიო პოლიტიკური 

სისტემის ტრანსფორმაციამ და ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ გაზარდა 

მოთხოვნა ფორმალიზებული მეთოდებითა და კრიტერიუმებით 

ეფექტიანობის შეფასებაზე. ნაშრომის მეორე თავში პასუხია გაცემული 

კითხვაზე თუ რას გულისხმობს „კარგი მმართველობა“ გაეროს ადამიანის 

უფლებების საბჭოს, ევროპის საბჭოს ექსპერტიზის ცენტრისა და მინისტრთა 

კომიტეტის კრიტერიუმების შესაბამისად. მმართველობის ხარისხის 

განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ღია მმართველობაა. 

საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც 2011 წელს 

შეუერთდა ღია მმართველობის პარტნიორობას (Open Government Partnership – 

OGP)  და განხორციელა სამოქმედო გეგმები ფუძემდებლური ღირებულებების 

- მმართველობის ღიაობის, გამჭვირვალობის, საზოგადოების წინაშე 

ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობის  პრინციპების დასანერგად. აღსანიშნავია 

მნიშვნელოვანი მიმდინარე გაუმჯობესებები საქართველოში „ღია 

პარლამენტის“ მიმართულებით.  

 ნაშრომის მეორე თავში მსოფლიო ბანკის ანალიტიკოსთა კვლევებზე 

დაყრდნობით, მმართველობითი ინდიკატორების (Worldwide Governance 

Indicators) საფუძველზე განხორციელდა საქართველოსა და სხვა ქვეყნების 



21 

მმართველობის ხარისხის შედარებითი ანალიზი. ექვსი ინდიკატორის 

მიხედვით  გადამუშავდა და წარმოდგენილია ზოგადი მდგომარეობის 

შეფასებისა და კვლევისთვის რელევანტურ სახელმწიფოთა მმართველობის 

ხარისხის 1996 წლიდან 2021 წლამდე პერიოდის მონაცემები. შედარებითი 

ანალიზის უკეთ განსახორციელებლად განხორციელდა თითოეული ქვეყნის 

სხვადასხვა ინდიკატორის შედარება და განისაზღვრა საშუალო რეიტინგები. 

 კვლევაში ასახულ 229 ქვეყანას შორის საქართველო გამოხატვის 

პარამეტრით 50-ეა, სტაბილურობით - 127-ე, ეფექტიანობით - 42-ე, 

კანონმდებლობის ხარისხით - 26-ე, კანონის უზენაესობით - 69-ე, ხოლო 

კორუფციის კონტროლით - 46-ე.  

 საქართველოს შემთხვევაში კანონმდებლობის ხარისხის მაჩვენებელი 

არ შეესაბამება მისი პრაქტიკული რეალიზაციის ეფექტიანობას. 

მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ხარისხის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის არსებობა თავისთავად მიღწევაა და საქართველოს 

მაჩვენებელი აღნიშნულ პარამეტრში საამაყოა, კანონის უზენაესობისა და 

ეფექტიანობის მთავარი მსაზღვრელი სწორედ მოქმედი კანონმდებლობის 

სრულად ამოქმედება და მის აღსრულებაზე სათანადო კონტროლის 

განხორციელებაა. 

 მმართველობის ხარისხის შეფასების ნაწილში: 

 ა) მმართველობის ძირეულ ღირებულებებთან მიმართებით: 

 - გამოვლინდა, რომ მსოფლიო ბანკის რეიტინგით განსაზღვრულ 

საუკეთესო თოთხმეტ სახელმწიფოში საპარლამენტო მმართველობაა; 

 - იდენტიფიცირებულია, რომ განვითარებული ქვეყნის ორ ნებისმიერ 

ინდიკატორს შორის დიაპაზონი, როგორც წესი, მცირეა (გამონაკლისია 

ისრაელი, სინგაპური); 

 - გამოვლინდა, რომ ქვეყნები, სადაც სტაბილურობის მაჩვენებელი 

უფრო მეტია, ვიდრე გამოხატვის/ანგარიშვალდებულების მაჩვენებელი, 

ძირითადად ავტორიტარულია; 

 - იდენტიფიცირებულია, რომ გამოხატვის თავისუფლებისა (voice) და 

ანგარიშვალდებულების დაბალი მაჩვენებელი ყოველთვის არ განსაზღვრავს 
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სხვა მმართველობითი ღირებულებების დაბალ პარამეტრს, თუმცა გავლენას 

ახდენს „დემოკრატიის ინდექსზე“; 

 - იდენტიფიცირებულია, რომ, როცა მაღალია გამოხატვისა და 

ანგარიშვალდებულების მაჩვენებელი, ყოველთვის მაღალია კორუფციის 

კონტროლის მაჩვენებელი. მაგრამ კორუფციის კონტროლის მაღალი 

მაჩვენებელი არ ნიშნავს, რომ გამოხატვისა და ანგარიშვალდებულების 

მაჩვენებელიც მაღალი იქნება (სინგაპური, ჰონგ კონგი). იგივე მიმართება აქვს 

ეფექტიანობას, კანონმდებლობის ხარისხსა და კანონის უზენაესობას 

გამოხატვის და ანგარიშვალდებულების პარამეტრთან; 

 - გამოვლინდა, რომ, როცა სტაბილურობის მაჩვენებელი დაბალია,  

დანარჩენი ინდიკატორების მაჩვენებლებიც, გარკვეული გამონაკლისების 

გარდა (საქართველო, ისრაელი), ყოველთვის დაბალია; 

 - დასაბუთებულია პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელობა, მაგრამ 

„კარგი მმართველობისთვის“ არასაკმარისობა;  

 - დასაბუთებულია კანონმდებლობის ხარისხისა და ეფექტიანობის, 

კორუფციის კონტროლისა და კანონის უზენაესობის პარამეტრების დადებითი 

კორელაცია; 

 ბ) საქართველოსთან მიმართებით: 

 - იდენტიფიცირებულია, რომ საქართველოს მაჩვენებელი სახელმწიფო 

პოლიტიკური სტაბილურობისა და ძალადობის გამორიცხვის პარამეტრში 

მნიშვნელოვნად ჩამორჩება რეიტინგის საუკეთესო შესაბამის შედეგებს;   

 - გამოვლენილი და დასაბუთებულია, რომ საქართველოს შემთხვევაში, 

კანონმდებლობის ხარისხის მაჩვენებელთან მიმართებაში არალოგიკურად 

დაბალია კანონის უზენაესობის მაჩვენებელი. 

 მმართველობითი ანგარიშვალდებულებისა და უკუკავშირის  

განმავითარებელი პოლიტიკურ-მმართველობითი მექანიზმის კვლევისათვის,  

მიღებული შედეგებისა და მონაცემების საფუძველზე, ანალიზისა და 

თეორიული კვლევის მეთოდების გამოყენებით ნაშრომის მესამე თავში 

განისაზღვრა დაშვებები, რომელთა რეალიზებამ უნდა გააუმჯობესოს „კარგი 

მმართველობის“ ინდიკატორების მაჩვენებლები. განისაზღვრა დაშვების ორი 
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ვარიანტი. პირველი დაშვება უკავშირდება საქართველოს პარლამენტის 

უფლებამოსილების ვადის შემცირებას, ხოლო მეორე დაშვება გულისხმობს 

იმგვარი მექანიზმის არსებობას, რომლის მიხედვითაც, საპარლამენტო 

უმრავლესობის მიერ წინასაარჩევნოდ აღებული პროგრამული 

ვალდებულების ვერ შესრულების შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება 

დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. 

 აღნიშნული დაშვებებისა და კვლევის შედეგების საფუძველზე 

განსაზღვრული რეკომენდაციების შესამოწმებლად და მოვლენათა შემდგომი 

განვითარების წარმოსაჩენად ექსპერტული პროგნოზირების მეთოდით 

განხორციელდა სპეციალური რესპონდენტების ჯგუფების გამოკითხვა, 

რომლებიც თავიანთი პროფესიული საქმიანობისა და გამოცდილების გამო 

საკვლევ თემასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობენ. 

განისაზღვრა ფოკუსჯგუფი; კერძოდ: კონსტიტუციური სამართლის, საჯარო 

მმართველობისა და ადმინისტრაციული სამართლის დარგის ექსპერტები, 

საქართველოს პარლამენტის სხვადასხვა დარგობრივი კომიტეტის აპარატის 

გამოცდილი თანამდებობის პირები/საჯარო მოსამსახურეები, საქართველოს 

პარლამენტის აპარატის ექსპერტიზის განყოფილების სპეციალისტები, 

წარმომადგენლები აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან და საკონსტიტუციო 

სასამართლოდან. გამოკითხვა ჩატარდა ანონიმურად. კითხვარი შედგება 3 

ნაწილისა და 40 კითხვისგან. 

 ექსპერტული გამოკითხვით მიღებული კრებსითი შედეგების მიხედვით 

ექსპერტთა: 

 100% მიიჩნევს, რომ სტაბილურობა და მდგრადი განვითარება 

დამოკიდებულია „კარგი მმართველობის“ ღირებულებების რეალიზების 

ხარისხზე 

 80% მიიჩნევს, რომ სტაბილურობა და მდგრადი განვითარება 

დამოკიდებულია  კონკრეტულ მმართველობის ფორმაზე 

 100% ეთანხმება, რომ პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივის ყველა 

კომპონენტის შესაბამისი პროცედურის სრულად და დროულად 
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განხორციელების ხარისხი განსაზღვრავს მთლიანად სახელმწიფო 

მმართველობის ხარისხს; 

 73% ეთანხმება, რომ მიზანშეწონილია არსებობდეს ქმედითი მექანიზმი, 

რომელიც მოახდენს სავარაუდო (მაღალი ალბათობით) არაკონსტიტუციური 

საკანონმდებლო აქტის მიღების პრევენციას 

 100% ეთანხმება, რომ ამა თუ იმ საკანონმდებლო აქტის არადროული ან/და 

არასრული იმპლემენტაცია უარყოფით გავლენას ახდენს მართლწესრიგზე, 

სამოქალაქო წესრიგზე ან/და სტაბილურობაზე; 

 100% ეთანხმება, რომ ამა თუ იმ საკანონმდებლო აქტის სრულად ამოქმედება 

და აღსრულების ეფექტური კონტროლი აუმჯობესებს ეფექტიანობის, 

კორუფციის კონტროლისა და კანონის უზენაესობის ხარისხის მაჩვენებლებს; 

 100% ეთანხმება, რომ სახელმწიფოს ეფექტიანი მართვის, კანონმდებლობის, 

კორუფციის კონტროლისა და კანონის უზენაესობის ხარისხის პარამეტრები 

ერთმანეთს განაპირობებენ; 

 94% ეთანხმება, რომ მიზანშეწონილია არსებობდეს ისეთი პოლიტიკურ-

მმართველობითი მექანიზმი, რომელიც გაზრდის საპარლამენტო 

უმრავლესობისა და ოპოზიციის მოტივს – განახორციელოს უფრო ეფექტიანი 

საპარლამენტო კონტროლი 

 ჩვენ მიერ წარმოდგენილი დაშვებებით შემოთავაზებული 

მექანიზმების სხვადასხვა პროცესსა და მაჩვენებელზე შესაძლო გავლენის 

შესახებ მივიღეთ განსხვავებული შედეგები. პირველ დაშვებასთან 

დაკავშირებით მიღებული შედეგები ცხადყოფს, რომ ამგვარი რეგულაციის 

ეფექტიანობის მიმართ ექსპერტთა უმეტესობა სკეპტიკურადაა განწყობილი. 

განსხვავებული შედეგები მივიღეთ ჩვენ მიერ წარმოდგენილ დაშვების მეორე 

ვარიანტთან მიმართებით, კერძოდ, ექსპერტთა 60%-დან 80%-მდე ეთანხმება 

წარმოდგენილ დაშვებებს. გარდა ამისა, გამოკითხვის შედეგად დადასტურდა 

კვლევის ფარგლებში წარმოდგენილი შესაბამისი ვარაუდები. 

დასკვნები 

 დასკვნაში შეჯამებულია თეორიული და ემპირიული კვლევის შედეგი. 

ნაშრომში საქართველოს პარლამეტის კონსტიტუციური პრეროგატივის სამივე 
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მიმართულებასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა ერთიანი, სისტემური 

ანალიზისთვის მოცემულია კომპლექსურად. მასში წარმოდგენილია 

პრობლემათა გადაწყვეტის ჩვენეული ხედვები, რეკომენდაციები და 

დასკვნები; კერძოდ: 

 დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობისთვის აუცილებელია 

ხელისუფლების დანაწილება და შტოების ურთიერთშეკავების 

მოქნილი და ეფექტიანი მექანიზმის არსებობა; ამასთანავე, 

დაბალანსებული სისტემის შექმნა განვითარებული სახელმწიფოს 

არსებობის წინაპირობაა; თუმცა თანამედროვე ეპოქაში მხოლოდ 

კონსტიტუციის არსებობა, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის 

დაცვა და ძალაუფლების გაუმართლებელი კონცენტრაციის გამორიცხვა 

უკვე აღარ არის საკმარისი. საჭიროა მმართველობის ხარისხზე გავლენის 

მქონე, უკუკავშირზე დაფუძნებული მექანიზმებისა და მოდელების 

მიგნება და განვითარება. ამ მიზნით, მმართველობითი ინდიკატორების 

(Worldwide Governance Indicators) საფუძველზე განხორციელდა 

საქართველოსა და სხვა ქვეყნების მმართველობის ხარისხის 

შედარებითი ანალიზი და პროგნოზირება; 

 საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე პოლიტიკური 

სისტემის მდგრადობის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი მისი 

შემადგენელი ინსტიტუტების ლეგიტიმურობაა. აღნიშნული 

გულისხმობს ისეთი პოლიტიკურ-მმართველობითი მექანიზმის 

მოდელის ფორმირებას, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოსთვის 

უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღებას ხელისუფლების 

წყაროს ნების გათვალისწინებით. ამასთანავე, მხოლოდ სწორი 

გადაწყვეტილებების მიღება საკმარისი არ არის. საჭიროა სხვადასხვა 

საზედამხედველო და საკონტროლო მექანიზმით გადაწყვეტილების 

შესრულების უზრუნველყოფა; 

 ხელისუფლების შეზღუდვა და დემოკრატიული ლეგიტიმაცია არა 

ფორმალურ, არამედ ეფექტიან ანგარიშვალდებულებას მოითხოვს. 

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, დისერტაციაში 
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წარმოდგენილი რეკომენდაციების რეალიზება 

ანგარიშვალდებულებისა და უკუკავშირის ინსტიტუტების 

განმავითარებელი მექანიზმების ნორმატიულ დონეზე შემუშავებითა 

და იმპლემენტაციითაა შესაძლებელი; 

 საქართველოში საპარლამენტო სისტემის შემდგომი განვითარების 

პერსპექტივები დაკავშირებულია უმაღლესი წარმომადგენლობითი 

ორგანოს უფლებამოსილებების განხორციელებასთან, მათ შორის, 

განსაკუთრებით საპარლამენტო კონტროლის ხარისხიანად, დროულად 

და სრულად განხორციელებასთან, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 

სახელმწიფო სტრუქტურების გამართული მუშაობა და არსებული 

ხარვეზების დროულად და ეფექტიანად გამოვლენის შესაძლებლობა; 

 ძლიერი საპარლამენტო ოპოზიცია ფუნქციონირებადი დემოკრატიის 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ოპოზიციური პარტიების მხოლოდ 

არსებობა პარლამენტში არ არის საკმარისი მექანიზმი დემოკრატიული 

ინსტიტუტების, მათ შორის, საპარლამენტო კონტროლის ეფექტიანად 

განხორციელებისთვის. ოპოზიცია სრულად არ იყენებს 

კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს 

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების პროცესში; ამის მიზეზი, 

ერთი მხრივ, საპარლამენტო ტრადიციებისა და ოპონენტებს შორის 

თანამშრომლობის პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობაა, ხოლო მეორე 

მხრივ, ოპოზიციის ხშირი ყოფნა ბოიკოტის რეჟიმში; 

 საჭიროა არსებობდეს პოლიტიკურ-მმართველობითი მექანიზმი, 

რომელიც განსაზღვრავს საპარლამენტო უმრავლესობის მოტივს – 

განახორციელოს უფრო ეფექტიანი საპარლამენტო კონტროლი;  

 საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიცია კონცენტრირებული და 

მოტივირებული უნდა იყოს ანგარიშვალდებული პირების მიერ ისეთი 

ღირებულებების დასაცავად, როგორებიცაა ეფექტიანობა, ეფექტურობა, 

დროულობა, სისრულე და „კარგი მმართველობის“ სხვა ფასეულობები; 

 ჩატარებული კვლევის შედეგებმა დაადასტურა პირველადი ვარაუდი 

უკუკავშირის სქემაში ასახული პარლამენტის კონსტიტუციური 
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პრეროგატივის სრულად და დროულად განხორციელებასა და 

მმართველობის ხარისხს შორის კაუზალობის შესახებ; 

 დადასტურდა საპროგნოზო კვლევის ფარგლებში წარმოდგენილი 

დაშვება და შესაბამისი ვარაუდები; ნაშრომში დასაბუთებულია 

მმართველობითი ანგარიშვალდებულებისა და უკუკავშირის 

მექანიზმებით „კარგი მმართველობის“ ძირეული ღირებულებების 

რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. 

რეკომენდაციები 

 მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით, აგრეთვე ემპირიული 

დაკვირვებისა და მეცნიერული კვლევის საფუძველზე განისაზღვრა შემდეგი 

რეკომენდაციები: 

 მიზანშეწონილია საჯარო მმართველობის მეცნიერული მიგნებების 

საკანონმდებლო პროცესში გათვალისწინების პრაქტიკაში დანერგვა; ეს 

შესაძლებელია განხორციელდეს „კარგი მმართველობის“ 

ღირებულებებთან კანონპროექტის შესაბამისობის შესახებ მონაცემების 

განმარტებით ბარათში ასახვის ვალდებულების შემოღებით; 

 კანონის ამოქმედების გადადება ან შეჩერება შესაძლებელი უნდა იყოს 

მხოლოდ იმაზე მაღალი კვორუმით, ვიდრე საჭირო იყო შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის მისაღებად; 

 მიზანშეწონილია საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით 

განისაზღვროს პარლამენტის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების 

აღსრულებისა და პარლამენტის ნორმატიული აქტების გარდამავალი 

დებულებებით განსაზღვრული დავალებების შესრულების 

კონტროლისა და სათანადო რეაგირების ცხადი, ეფექტიანი მექანიზმი; 

 მიზანშეწონილია ქმედითი კონსტიტუციური კონტროლის მექანიზმის 

შექმნა, რომელიც მოახდენს სავარაუდო არაკონსტიტუციური 

სამართლებრივი აქტის მიღების შეკავებას;  

 მიზანშეწონილია საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმით 

გათვალისწინებული ვალდებულების თითოეული დარღვევისთვის 
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საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით განისაზღვროს ცხადი და 

ეფექტიანი პასუხისმგებლობის პროცედურა;  

 მიზანშეწონილია მთავრობის კოლექტიურ პასუხისმგებლობასთან 

ერთად, შემოღებულ იქნეს მთავრობის თითოეული წევრის არა 

მხოლოდ ანგარიშვალდებულების, არამედ პასუხისმგებლობის 

ეფექტიანი მექანიზმები; 

 მიზანშეწონილია არსებობდეს პოლიტიკურ-მმართველობითი 

მექანიზმი, რომელიც განსაზღვრავს საპარლამენტო უმრავლესობისა და 

ოპოზიციის მოტივს – განახორციელოს უფრო ეფექტიანი საპარლამენტო 

კონტროლი; 

 მიზანშეწონილია პარლამენტის მიერ პოლიტიკის განსაზღვრის 

ნაწილში ეფექტიანობის გაუმჯობესება, რაც, თავის მხრივ, 

გააუმჯობესებს სტაბილურობისა და ძალადობის გამორიცხვის 

პარამეტრს; 

 მოქმედი კანონმდებლობის სრულად ამოქმედება და აღსრულების 

კონტროლი გააუმჯობესებს ეფექტიანობის, კორუფციის კონტროლისა 

და კანონის უზენაესობის ხარისხის მაჩვენებლებს; 

 გამოხატვის თავისუფლებისა და ანგარიშვალდებულების პარამეტრის 

მაჩვენებლის გაუმჯობესება, თავის მხრივ, გააუმჯობესებს 

მმართველობით უკუკავშირს და ლეგიტიმურობის ხარისხს; 

 ხელისუფლების შეზღუდვა და დემოკრატიული ლეგიტიმაცია არა 

ფორმალურ, არამედ ეფექტიან ანგარიშვალდებულებას მოითხოვს; 

მიზანშეწონილია მმართველობის ხარისხზე გავლენის მქონე 

თანამედროვე, ინოვაციური პოლიტიკურ-სამართლებრივი 

მექანიზმების იმპლემენტაცია. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები 

 შესრულებულ იქნა სამი კოლოკვიუმი:  

 კოლოკვიუმი Ⅰ – „პარლამენტი, როგორც საჯარო მმართველობის 

სუბიექტი“; 
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 კოლოკვიუმი ⅠⅠ – „უკუკავშირი საპარლამენტო რესპუბლიკის 

სახელმწიფო მმართველობაში“; 

 კოლოკვიუმი ⅠⅠⅠ – „პარლამენტის კონსტიტუციური პრეროგატივა და 

სახელმწიფო მმართველობის ხარისხი“. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები წარდგენილ იქნა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტისა და 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თანაორგანიზებით 2022 წლის 2 

მაისს გამართულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „მსოფლიოს 

გლობალური გამოწვევები“. მოხსენების თემა –  „ანგარიშვალდებულება და 

„ლეგიტიმურობის მუდმივობა““ (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“ შრომების კრებული, საგამომცემლო 

სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2022, გვ. 272–277). 

 ნაშრომში ჩამოყალიბებული ძირითადი დებულებები ასახულია 

ავტორის მიერ გამოქვეყნებულ შემდეგ პუბლიკაციებში: 

 სტატია Ⅰ – „პარლამენტარიზმის გამოწვევები საქართველოში“, მუხრან 

მდივანი, სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, 

თბილისი, №1 (57), 2021, გვ. 17–28; 

 სტატია ⅠⅠ – „უკუკავშირის მნიშვნელობა საპარლამენტო 

მმართველობაში“, მუხრან მდივანი, სამეცნიერო ჟურნალი 

„ხელისუფლება და საზოგადოება“, თბილისი, №3 (59), 2021, გვ. 53–64; 

 სტატია ⅠⅠⅠ – „„კარგი მმართველობის“ ხარისხის შეფასება“, მუხრან 

მდივანი, სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, 

თბილისი, №1(61), 2022, გვ. 22–38. 


