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Abstract 

Reform of local self-government and governance in Georgia started from the day of 
restoration of independence and was carried out according to the general development of the 
country. There were several milestones in this area that took place in 1998, 2006 and 2014. 
According to the reforms, the arrangement and powers of the self-governments were changed 
accordingly. In 1998-2006 we had self-governments at the community and municipal level, 
which was abolished in 2006 and the country remained a single-level self-government - 
municipalities and self-governing cities. In 2014, a fundamental self-government reform was 
implemented, we have elected a mayor. Such large-scale and at least declared development-
oriented reforms have not affected regional governance, which is largely functionally weakened 
by each new change. 

The first chapter of the paper reviews the main legislative framework that exists in 
Georgia around local self-government and regional governance. European Charter of Local 
Self-Government, ratified by the Parliament of Georgia in 2004, the Code of Local Self-
Government and the state policy at the regional level, submitted by the Statute of the State 
Representative. 

The second chapter discusses the possibility of self-government taking what kind of 
supportive steps it can take to develop general and vocational education. The local self-
government, as the actual owner of financial resources and real estate, can be an important 
contributor to vocational education, as evidenced by practical examples, illustrated by the 
municipalities of Ozurgeti and Lanchkhuti, who donated property free of charge for the 
construction of a new college building and branch. And the regional government can support 
education at the policy level, including vocational education, both within the country and at the 
level of international relations, as exemplified by the administration of the State Representative 
in the Guria Region. In 2019, a memorandum signed between the Guria and Pardubice regions 
of the Czech Republic, in contrast to the implementation of template education promotion 
programs, directly and concretely recorded the promotion of vocational education, which in the 
same year was followed by the first concrete positive steps. 

The third chapter discusses the decentralization process and the decentralization strategy, 
which was approved by the Government of Georgia in 2019 and covers the years 2020-2025. 
The specifics and peculiarities of the central and local level management system are discussed 
here. The strategy is based on European standards for local self-government and central 
government, their interrelationships and separation of powers. It meets the objectives of the 
European Charter of Local Self-Government for Autonomy. It discusses cooperation between 
structures, but generally neglects the administration of the State Representative, the current 
level of regional governance, and is found only in the SWOT analysis of competencies, even in 
the risks where we read that ambiguity of mandate and competencies may limit local self-
government. 

It is possible that the current ambiguity raises some doubts, however, especially in the 
context of challenges where the strategy itself repeatedly raises the question of whether the 
municipality will be able to fully implement the assigned and / or assigned responsibilities and 
given the geopolitical situation in our country. Let us talk about the abolition of regional 
governance, if, on the contrary, they have not been strengthened, that even the powers of the 
current State Representative should have been discussed, with the prospect of further 
strengthening or, conversely, abolition. 

If we take the experience of European countries, in many of them there is a strong region, 
it does not matter if it will be an elected or appointed body. And it is in full harmony with 
decentralization, does not conflict with the standards of democratic governance and, 
conversely, promotes it. 

Given the capabilities of local governments, the past experience of the country and the 
current reality, which is manifested in the two temporarily occupied territories, the 
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decentralization process may consider establishing self-government at the regional level and 
transferring powers from central government to not only municipal but also regional self-
government. A structure closer to the people than the central government, which would be able 
to make / decide certain decisions at the regional level, and to implement this, the experience 
of many European countries can be shared, except for the Baltic states, which have abolished 
the regional level of government. 

The fourth chapter deals with the study of the influence of the central government on the 
political sustainability of local self-government, discusses the relationship between the recent 
parliamentary and local self-government elections, political change at the local level, partisan 
changes in central government and the Charles Michel Agreement. 

Georgia has always had a multi-party system, although this has had little effect on multi-
party parliamentary life, except for the 1992 convocation of 264-member parliament from 24 
parties. Since then, the number of political parties represented in the Georgian parliament has 
decreased, ranging from about 3-5 parties over the years. In the 2016 convocation parliament, 
three parties were able to cross the threshold. In the 2020 parliamentary elections, 9 parties 
managed to cross the threshold. 

Unlike parliamentary life, local self-government elections are characterized by multi-
party system. Judging by the example of Tbilisi, 7-7 parties were represented in the 1998 and 
2002 self-government elections, and after the Rose Revolution there is a decrease here as well. 
They create such a large number of deputies that they are a real, considerable force when 
passing this or that law. 

The fifth chapter discusses the governing systems of the post-Soviet period in Georgia, 
Poland and Lithuania. The historical context of the study countries and its connection with the 
existing reforms are discussed. To what extent have past experiences influenced the wave of 
post-independence period reforms and whether they have shared the experience of other 
countries and to what extent. The same chapter presents the practical implementation of the 
concept of local self-government and the current challenge in the reality of Georgia. 

The conclusion presents the main approaches and the changes to be implemented, the 
consideration of which is an important factor in achieving two-level self-government in 
Georgia, at regional and municipal level, which will give citizens ample opportunities to resolve 
issues of local importance through directly elected municipal and regional self-governments. 

1. At the regional level, there should be a self-government, a directly elected 
governor and a regional council, which will be mainly functions; 

2. Increase and simplify the mechanisms of citizen involvement in local self-
government; 

3. Targeted social assistance programs and mechanisms to ensure real economic 
wealth-creating activities should be within the competence of the 
municipality; 

4. Fiscal decentralization, which will be strengthened by the constitutional 
provisions, which will provide more guarantees for the self-governments, 
within which they will have the right; 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

„ყოველი სახელმწიფო, რიგიანს წესზედ ცოტად თუ ბევრად დამდგარი, 

ნაწილ-ნაწილად არის აყოფილი, რომ მოვლა და პატრონობა ადვილი იყოს.. 

თვითმმართველობის დადგენისათვის ყველაზედ ძნელი იმ ზომის პოვნაა, 

რომლითაც საერთო სახელმწიფო საჭიროების საქმენი მიეზომება ხოლმე 
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სახელმწიფოს მთავრობასა, და საზოგადოებრივი კი - ადგილობრივ 

საზოგადოებასა1“. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა განსაზღვრავს ქვეყნის მმართველობის 

სისტემას, რომელიც დაკავშირებულია ხელისუფლების დანაწილების პრინციპთან. 

იგი წარმოადგენს ხელისუფლების ორგანიზაციის ძირითად პრინციპს და 

საფუძველი კონსტიტუციური წყობის. ადგილობრივი თვითმმართველობა სახელ-

მწიფო მმართველობის დეცენტრალიზებული ფორმაა. იგი ორიენტირებულია 

ადგილობრივი მნიშვნელობის ძირითადი საკითხების მოგვარებაზე, იგი ძირითა-

დად ხასიათდება არჩევითობით და ფლობენ მოქმედების სრულ თავისუფლებას, 

კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით. 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, საქართველოში, თვითმმართველობის 

განვითარების კუთხით პირველ რეალურ ნაბიჯებად მიჩნეულია 2004 წელს 

საქართველოს პარლამენტის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

ევროპული ქარტიის რატიფიცირება. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა რამდენიმე ეტაპად იყოფა. 1998-2002 

წლები, როდესაც პირველად ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევ-

ნები. პერიოდი როდესაც მიიღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

კანონი და ეს იყო 2002 – 2006 წელი და რეფორმების ბოლო ტალღა, რომელიც 2014 

წელს დაიწყო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიღებით.   

ცალკე უნდა განვიხილოთ საქართველოს თვითმმართველობის სისტემა 

პირველი რესპუბლიკის პერიოდში, 1918-1921 წლებში, რომელიც ექსპერტების 

შეფასებით ყველაზე ახლოს იყო ხელისუფლების დანაწილების პრინციპით 

მმართველობის განხორციელებასთან.  

ბოლო რეფორმებს წინ უძღოდა მსხვილი დისკუსია, მათ შორის მუნიციპალი-

ტეტების დაყოფის შესახებ, რაც აიხსნებოდა მოსახლეობის თვითმმართველობის 

განხორციელებაში ჩართვის მაქსიმალურად გაზრდის სურვილით. დასახული 

მიმართულებით რეფორმირების შემთხვევაში, საქართველოში 3-4-ჯერ მეტი 

მუნიციპალიტეტი გვექნებოდა, ვიდრე დღეს. დროთა განმავლობაში, არსებული 

რეგიონალური მუნიციპალური ცენტრების თვითმმართველ ქალაქებად და 

 
1 ჭავჭავაძე, ი. (1978). ცხოვრება და კანონი - წერილი IV. თბილისი.  
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მუნიციპალიტეტებად დაყოფის შედეგად წარმოქმნილ არსებულ 5 თვითმმართველ 

ქალაქს დაემატა კიდევ 5 თვითმმართველი ქალაქი. 2017 წლის არჩევნებით უკვე 

დაყოფილი მუნიციპალიტეტები კვლავ გაერთიანდა რაც ზოგადად დეცენტრალი-

ზაციის პროცესის შინაარსის გათვალისწინებით, უკანგადადგმულ ნაბიჯად 

მიიჩნიეს გარკვეულმა საზოგადოებრივმა წრეებმა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ევროპის 

რიგ ქვეყანაში, მიუხედავად მაღალი სტანდარტების დეცენტრალიზაციის, მუნიცი-

პალიტეტების გაერთიანების პროცესი მიმდინარეობს, რის მაგალითსაც წარმოად-

გენს ნიდერლანდები.  

თემის აქტუალობა - საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სისტემის განვითარების და ფორმირების სხვადასხვა ეტაპები, დამოუკიდებლობის 

აღდგენის შემდეგ სხვადასხვა გამოწვევების ფონზე მიმდინარეობს. ცენტრალურ 

ხელისუფლებაში ცვლილებებს ყოველთვის მოყვებოდა საკანონმდებლო 

ცვლილებები თვითმმართველობებში. მიუხედავად მრავალმხრივი ცვლილებების 

და ამ პერიოდში გათვალისწინებული სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობ-

რივი ავტორიტეტული ორგანიზაციების რეკომენდაციების, ქართული თვითმმარ-

თველობის სისტემა მაინც ბოლომდე ვერ პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს. 

გამომდინარე აქედან, აუცილებელია, რეფორმის პარალელურად მიმდინარეობდეს 

ყველა ეტაპის პროფესიონალური მონიტორინგი და შემდეგ, განვლილი ეტაპების 

კრიტიკული ანალიზი, რომლის კონსესუსური შედეგების ასახვა მოხდება სისტე-

მაში რითაც შევძლებთ მივუახლოვდეთ მიზანს - ქართული თვითმმართველობის 

სისტემა იყოს საერთაშორისოდ და ადგილობრივ დონეზე რატიფიცირებული 

ქარტიების და მოთხოვნების შესაბამისი. ასევე, აუცილებელია იმის განსაზღვრა თუ 

რა როლს ასრულებს ამ ეტაპზე თვითმმართველობის რეფორმაში რეგიონული 

მმართველობა და რამდენად მიზანშეწონილია არსებობდეს რეგიონის დონეზე 

თვითმმართველობა.   

სახელმწიფოებრიობის განვითარების ამ ეტაპზე, როდესაც ქვეყანამ გააკეთა 

ოფიციალური განაცხადა ევროკავშირის წევრობაზე, განსაკუთრებით მნიშნელო-

ვანია რეგიონული მმართველობის ფორმების განსაზღვრა. საქართველოში  

ჩამოყალიბდება თვითმმართველი რეგიონული რგოლი როგორც უმრავლეს 

ევროპულ ქვეყანაში თუ წავალთ მაგალითად ლიეტუვის მაგალითზე და მივიღებთ 

NUTS II რეგიონულ მოწყობას. ეს ფაქტორიც კიდევ ერთხელ წევს წინა პლანზე 
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საქართველოში თვითმმართველობის დონეების განსაზღვრას, მუნიციპალურ ან/და 

რეგიონულ დონეზე.   

სამეცნიერო სიახლე - კვლევის სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ მკაფიოდაა 

განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული რა უნდა განეკუთვნებოდეს  თვითმმართვე-

ლობის ორგანოების საკუთარი უფლებამოსილებებს. ასევე, განსაზღვრულია 

როგორ უნდა იყოს საკრებულოს და მერიას შორის ფუნქციები ისე გადანაწილე-

ბული, ერთის მხრივ საკრებულომ შეძლოს მისი ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქციის 

აღსრულება - აღმასრულებელი ორგანოს კონტროლი და მონიტორინგი და ასევე, 

მოქალაქეებმა შეძლონ ზედმეტი დაბრკოლებების გარეშე საკუთარ საჭიროებებს 

მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრა. ასევე, განხილულია თუ რამდენად მნიშვნე-

ლოვანია თვითმმართველობების განვითარება მუნიციპალურ და რეგიონულ 

დონეზე იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს თვითმმართველობის ცნების 

პრაქტიკული იმპლემენტაცია განათლების, სოციალური, ტურიზმის, ეკონომიკური 

განვითარების და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მაქსიმა-

ლური ჩართულობის კუთხით.  

საკვლევი პრობლემა - საქართველო, ისევე როგორც პოლონეთი და ლიეტუვა, 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მრავალმხრივი რეფორმების საჭიროების წინაშე 

დადგა. აუცილებელი იყო ისეთი ინსტიტუციების გაძლიერება-შექმნა-მოდერნი-

ზება, რომლებიც ხელს შეუწყობდნენ სუვერენული, დასავლური ვექტორის ქვეყნის 

მშენებლობას.  

სხვადასხვა ფორმით და პერიოდით თვითმმართველობებით ქვეყნის მოწყო-

ბის წარსული გამოცდილება უკვე არსებობდა და არც ერთი კულტურის და 

ისტორიისთვის ის სიახლეს არ წარმოადგენდა. თუმცა, მრავალწლიანმა საბჭოთა 

ოკუპაციამ თვითმმართველობებს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, რადგან იმ 

პერიოდის მმართველობა რადიკალურად განსხვავდებოდა დემოკრატიული 

პრინციპების მატარებელი მეთოდებისგან. ხელისუფლება ირჩევდა ადამიანებს, 

საზღვრავდა მათი ცხოვრების წესს, არგებდა მათ ვერტიკალის მიდრეკილებებზე და 

არა პირიქით.   

საქართველოსგან განსხვავებით, პოლონეთმა და ლიეტუვამ დამოუკიდებ-

ლობის აღდგენის დღიდან ჯერ მკაფიოდ განსაზღვრეს ქვეყნის განვითარება რა 

მიმართულებით სურდათ და დაიწყეს მრავალმხრივი რეფორმები, მათ შორის 
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თვითმმართველობების დონეზე. ტრანსფორმაციის ამ ეტაპზე, ისინი კომბინირებუ-

ლად ეყრდნობოდნენ როგორც საერთაშორისო გამოცდილებას და კარგი პრაქტიკის 

მაგალითებს, ასევე, მხედველობაში იღებდნენ ისტორიულ გამოცდილებას და 

ტრადიციებს, რომ შეექმნათ ნაციონალურ იდენტობაზე დაფუძნებული მოდერ-

ნიზებული, ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისი მმართველობითი სტრუქ-

ტურები.   

რამდენად იქონია გავლენა ქვეყნების ისტორიულმა გამოცდილებამ მმარ-

თველობითი სისტემების რეფორმაზე დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ? რა 

ფაქტორებმა განაპირობა ქვეყნების ადმინისტრაციული მოწყობის არსებული 

მოდელების ჩამოყალიბება? რეფორმების განხორციელებაში იყო თუ არა არსები-

თად გადამწყვეტი, პარლამენტებში კოალიციური და ერთპარტიული მმართველო-

ბები? აკნინებს თუ არა ქვეყნის დეცენტრალიზაციის ხარისხს, რეგიონულ დონეზე 

მმართველობის და თვითმმართველობების არსებობა? განისაზღვრება თუ არა 

ქვეყნების მმართველობითი სისტემის დემოკრატიულობის ხარისხი თვითმმარ-

თველობების დონეების მიხედვით? - აღნიშნული საკითხების შესახებ საკვლევი 

ქვეყნების მმართველობით სისტემებზე ჩატარებული ემპირიული კვლევა ნათვლად 

აჩვენებს, რომ მთავარია თვითმმართველობის მოდელი პირველ რიგში ერგებოდეს 

ქვეყნის ისტორიას, ცხოვრების სტილს, მოსახლეობის განწყობებს და საზოგადო-

ების საჭიროებებზე მაქსიმალურად იყოს მორგებული და მათ ნების 

აღმსრულებელი ადგილობრივი მმართველობის სისტემის მიღწევა შესაძლებელია 

როგორც ერთდონიანი,  ასევე, სამდონიანი თვითმმართველობის პირობებში.  

თეორიული თვალსაზრისით – წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომი 

იქნება მნიშვნელოვანი მასალა, როგორც მასში წარმოდგენილი საკვლევი სფერო-

ების მიმართულების, ასევე, მომიჯნავე სფეროების განვითარებაში. იგი მნიშვნე-

ლოვან როლს ითამაშებს თანამედროვე სამეცნიერო განვითარებაშიც. დისერტა-

ციაში მიმოხილულია და კვლევის საფუძველზე გამოკვეთილია სამიზნე ქვეყნებში 

აპრობირებული სტრატეგიები, მიდგომები, რომელთა გაცნობაც გაადვილებს 

გამოვლინდეს საქართველოს თვითმმართველობის სისტემის განვითარების დამაბ-

რკოლებელი ფაქტორები და გააჩენს შესაძლებლობას დაისახოს მისი აღმოფხვრის 

გზები. საკვლევ თემა, ასევე, წარმოადგენს პერსპექტიულ მასალას სამეცნიერო-

შემეცნებითი კუთხით. დისერტაცია კიდევ უფრო მრავალფეროვანს გახდის 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის ირგვლივ არსებულ ლიტერატუ-

რულ ფონდს და გააღრმავებს კვლევით კომპონენტებს.   

პრაქტიკული მნიშვნელობა - კვლევის საფუძველზე შემუშავებული 

დასკვნები და მასზე დაყრდნობით წარმოდგენილი რეკომენდაციების გათვალის-

წინება შესაძლებელია დეცენტრალიზაციის პროცესში მიმდინარე რეფორმების 

დროს. გარდა ამისა, დისერტაციაში გამოკვეთილი გარკვეული მიდგომები, 

როგორც კარგი პრაქტიკის მაგალითები, შესაძლებელია ადაპტირდეს მმართვე-

ლობის სხვადასხვა დონეზე.  

   კვლევის შედეგების პრაქტიკაში ადაპტირება იქნება ხელშემწყობი 

საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების და ასევე, 

წარმოაჩნეს მმართველობის რეგიონული დონის განვითარების შესაბამისობას, 

დეცენტრალიზაციის ევროპულ სტანდარტებთან.   

 კვლევის მიზნები და ამოცანები - ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების უფლებამოსილების 

კვლევის საფუძველზე, მათი იმგვარი განსაზღვრა და გადანაწილება, რომ 

უზრუნველყოფილი იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 

ჩართულობის მექანიზმების პრაქტიკულად გამართული და ხელმისაწვდომი 

ფუნქციონირების ხელშემშლელი ფაქტორების გამოვლენა, მათი გადაჭრის გზების 

განსაზღვრა და რეგიონულ დონეზე თვითმმართველობის არსებობის დადებითი 

მხარეების გამოკვეთა. 

           კვლევის საგანი - ევროპული ქვეყნების თვითმმართველობა. 

          კვლევის ობიექტი - საქართველოს, პოლონეთის და ლიეტუვის თვითმმარ-

თველობის სისტემები. 

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია - ნაშრომში გამოყენებულია თვით-

მმართველობისა და მმართველობის ჩამოყალიბებისა და ტრანსფორმაციის 

პროცესებისა და მოვლენების ისტორიული ანალიზის, აღწერითი, ანალიტიკური, 

საპროგნოზო, თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდები (გვერდები: 79-85, 

88, 89, 91, 94-96) , კვლევის ლოგიკის (ინდუქციისა და დედუქციის), მონაცემების 

კლასიფიკაციისა და ფორმალიზაციის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები, 

აგრეთვე ზოგადსამეცნიერო მეთოდები: სამეცნიერო აბსტრაჰირება, ანალოგიების 

ანალიზისა და შედარებითი (კომპარატიული) ანალიზის მეთოდები. ნაშრომში 
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გამოყენებულია სამაგიდე კვლევა, რაც გამოიხატებოდა თეორიული მასალების 

ანალიზით. ასევე მიმოხილულია სამეცნიერო ნაშრომები, სოციოლოგიური 

კვლევები,  ჩატარებული ქართული და უცხოური ავტორიტეტული 

ორგანიზაციების მიერ. გამოყენებულია საქართველოში მიმდინარე რეფორმების 

გაცნობა, შედარება და ანალიზი. 

კვლევის თეორიულ ბაზას წარმოადგენს როგორც ქართველი, ისე უცხოელი 

მეცნიერებისა და მკვლევრების ნაშრომები: მონოგრაფიები, სამეცნიერო სტატიები, 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციებისა და სიმპოზიუმების მასალები, 

აგრეთვე თვითმმართველობის სფეროში დაცული სადოქტორო დისერტაციები და 

სხვადასხვა ნორმატიულ დოკუმენტაცია. 

ასევე, დეტალურად არის გაანალიზებული საკვლევი ქვეყნების მმართველო-

ბითი სისტემის რეფორმების პრაქტიკული შედეგები, რის საფუძველზე ინტეგრი-

რებული და სისტემური მიდგომით განხორციელებულია საქართველოს თვი-

თმმართველობის და მმართველობის სისტემის ახალი შესაძლებლობების სინთეზი, 

გამოტანილია სათანადო დასკვნები და შემუშავებულია სათანადო რეკომენ-

დაციები. 

ემპირიული კვლევის საკვანძო საკითხებია 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება დამოუკიდებ-

ლობის აღდგენის შემდგომ საქართველოში. 

• რეგიონული მმართველობის სისტემა საქართველოში. 

• დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომი რეფორმები თვითმმართვე-

ლობების დონეზე პოლონეთსა და ლიეტუვაში. 

• პოლონეთის და ლიეტუვის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მო-

წყობის საკითხები პოსტსაბჭოთა პერიოდში. 

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნების პრაქტიკული იმპლემენ-

ტაცია საქართველოში არსებული საკანონმდებლო სივრცის პირო-

ბებში. 

• საქართველოში არსებული რეგიონული მმართველობის ტრანსფორმა-

ცია რეგიონულ თვითმმართველობად და რეფორმის პერიოდში 

წარმოშობილი შესაძლო დაბრკოლებები. 
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    სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისა და კვლევის პროცესში მომზადდა 3 

კოლოკვიუმი, გამოქვეყნებულია 4 სტატია სამეცნიერო ჟურნალებში, გაკეთებულია 

მოხსენებები საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში.  

 სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 106 გვერდს, სადაც წარმოდგენილია 

შესავალი, ლიტერატურის მიმოხილვა, 5 თავი და 15 ქვეთავი. დასკვნები, 

რეკომენდაციები და ბიბლიოგრაფია.  

ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. საქართველოს საჯარო მართვის ორგანოებში მართვის ცენტრალურ, 

რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე პრაქტიკულად ფუნქციონირებადი სისტემის 

ჩვენება და თეორიული აღწერა 

1.1. ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

1.2 სახელმწიფო პოლიტიკა რეგიონულ მმართველობაში 

1.3  ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ანალიზი 

თავი 2. ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული მმართველობის 

შესაძლებლობები ზოგადი და პროფესიული განათლების განვითარებაში 

2.1 განათლების განვითარების ხელშემწყობი საკანონმდებლო უზრუნველყოფა 

რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე 

2.2 ზოგადი და პროფესიული განათლება საქართველოში 

თავი 3. ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივი მმართველობის დონეზე 

მართვის სისტემის ტრანსფორმაციის შინაარსის განმსაზღვრელი ფაქტორების 

გამოვლენა და მათი ურთიერთკავშირების დადგენა 

3.1 ცენტრალურ და ადგილობრივი ადგილობრივ დონეზე  მართვის სისტემაში 

არსებული  სპეციფიკის და თავისებურებების გამოვლენა 

3.2 დეცენტრალიზაციის პროცესში წარმოქმნილი  პრობლემების იდენტიფიცირება 

- დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ანალიზი 

თავი 4. ცენტრალური ხელისუფლების გავლენა ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის პოლიტიკურ მდგრადობაზე 

4.1 პოლიტიკური პარტიების ცხოვრების ისტორია დამოუკიდებელ საქართველოში 
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4.2 პოლიტიკური პარტიები ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში 

4.3 ევროპული მედიაცია - სამომავლო გზა საქართველოსთვის 

თავი 5 პოსტსაბჭოთა პერიოდის მმართველობითი სისტემების შედარებითი 

ანალიზი საქართველოს, პოლონეთის და ლიეტუვის მაგალითზე 

5.1 თვითმმართველობების განვითარების ისტორიის საერთო და განსხვავებული 

მახასიათებლები დამოუკიდებლობის აღდგენამდე პერიოდის საქართველოში, 

პოლონეთსა და ლიეტუვაში 

5.2 პოსტსაბჭოთა პერიოდის მმართველობითი სისტემების შექმნა და 

მოდერნიზაცია საქართველოს, პოლონეთის და ლიეტუვის მაგალითზე  

5.3 თვითმმართველობების დონეზე არსებული საკანონმდებლო სივრცის კვლევა 

საქართველოს, პოლონეთის და ლიეტუვის შედარებითი ანალიზის კონტექსტში 

5.4 თვითმმართველობების ფინანსური დამოუკიდებლობა და მისი საკანონ-

მდებლო გარანტიები 

5.5 ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნების პრაქტიკული იმპლემენტაცია 

საქართველოში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში განხილულია კვლევის აქტუალობა, სიახლე, მიზნები 

და თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა, ჩამოყალიბებულია კვლევის საკვანძო 

საკითხები.  

ლიტერატურის მიმოხილვაში გაანალიზებულია დისერტაციის თემასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო, ნორმატიული, სამეცნიერო და აკადემიური 

ლიტერატურა. 

ნაშრომის პირველ თავში მიმოხილულია ის ძირითადი საკანონმდებლო ბაზა 

რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული მმართველობის 

ირგვლივ არსებობს საქართველოში. განხილული საქართველოს პარლამენტის მიერ 

2004 წელს რატიფიცირებული ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის შესახებ, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი და რეგიონულ 
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დონეზე სახელმწიფო პოლიტიკა, წარმოდგენილი სახელმწიფო რწმუნებულის 

დებულებით.  

მეორე თავში განხილულია თვითმმართველობის შესაძლებლობა თუ რა 

სახის ხელშემწყობი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია ზოგადი და პროფესიული 

განათლების განვითარების მიმართულებით. ადგილობრივი თვითმმართველობა, 

როგორც რეალურად ფინანსური რესურსების და უძრავი ქონების მფლობელი, 

მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი შეიძლება გახდეს პროფესიული განათლების, რაც 

პრაქტიკული მაგალითებითაც დასტურდება, რომლის საილუსტრაციოდ მოყვანი-

ლია ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები, რომლებმაც კოლეჯის 

ახალი სასწავლო კორპუსის და ფილიალის მშენებლობისთვის უსასყიდლოდ 

გადასცეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას უძრავი ქონება. ხოლო რეგიონულ 

მმართველობას შეუძლია პოლიტიკის დონეზე აწარმოოს განათლების, მათ შორის 

პროფესიული განათლების მხარდაჭერა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, 

საერთაშორისო ურთიერთობების დონეზე, რომლის მაგალითსაც წარმოადგენს 

გურიის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია. 2019 წელს გურიასა 

და ჩეხეთის პარდუბიცეს რეგიონებს შორის გაფორმებული მემორანდუმით, გან-

სხვავებით შაბლონური განათლების ხელშემწყობის პროგრამების განხორციელე-

ბის, პირდაპირ და კონკრეტულად ჩაიწერა პროფესიული განათლების ხელშეწყობა, 

რასაც იმავე წელს მოჰყვა პირველი კონკრეტული დადებითი ნაბიჯები.  

მესამე თავში საუბარია დეცენტრალიზაციის პროცესზე და დეცენტრალიზა-

ციის სტრატეგიაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2019 წელს დაამტკიცა და 

მოიცავს 2020-2025 წლებს. აქვე განხილულია ცენტრალურ და ადგილობრივი 

დონეზე  მართვის სისტემაში არსებული  სპეციფიკა და თავისებურებები. სტრატე-

გია ეფუძნება  ადგილობრივი თვითმმართველობების და ცენტრალური ხელისუფ-

ლების მართვის ევროპულ სტანდარტებს, მათ ურთიერთკავშირს და უფლება-

მოსილებების გამიჯვნას. ის პასუხობს ავტონომიური მმართველობისთვის, 

ადგილობრივი თვითმმართველობების შესახებ ევროპულ ქარტიის მიზნებს. მასში 

განხილულია სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობა, თუმცა საერთოდ 

უგულებელყოფილია სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, ამჟამად 

არსებული რეგიონული მმართველობის დონე და მას მხოლოდ კომპეტენციების 

SWOT ანალიზში ვხვდებით, ისიც რისკებში, სადაც ვკითხულობთ, რომ  
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რწმუნებულის მანდატისა   და კომპეტენციების ბუნდოვანებამ,  ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან მიმართებაში, შეიძლება შეზღუდოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოუკიდებლობა.  

შესაძლებელია, ამჟამად არსებული მართლაც ბუნდოვანება, იწვევდეს 

გარკევულ ეჭვებს, თუმცა, განსაკუთრებით იმ გამოწვევების პირობებში, სადაც 

თვითონ სტრატეგიაში არაერთხელ ისმის კითხვა, შეძლებს თუ არა 

მუნიციპალიტეტი დაკისრებული ან/და დასაკისრებელი პასუხისმგებლობების 

სრულად განხორციელებას და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი ქვეყნის 

გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ძნელად წარმოსადგენია 

ვისაუბროთ რეგიონული მმართველობის გაუქმებაზე, თუ პირიქით, არ მოხდა მათი 

გაძლიერება, რომ თუნდაც არსებული მდგომარეობით მყოფ სახელმწიფო 

რწმუნებულის უფლებამოსილებაზეც უნდა ყოფილიყო საუბარი, შემდგომი 

გაძლიერების ან პირიქით, გაუქმების პერსპექტივების გათვალისწინებით. 

თუ ავიღებთ ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, ბევრ მათგანში არსებობს 

ძლიერი რეგიონი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება არჩევითი თუ დანიშვნითი 

ორგანო. და ეს სრულ ჰარმონიაშია დეცენტრალიზაციასთან, არ მოდის წინააღმდე-

გობაში დემოკრატიული მმართველობის სტანდარტებთან და პირიქით, ხელს 

უწყობს მას.  

ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების, ქვეყნის წარსული 

გამოცდილების და არსებული რეალობის გათვალისწინებით, რაც გამოიხატება 

დროებით ოკუპირებული ორი ტერიტორიით, დეცენტრალიზაციის პროცესში 

შესაძლებელია განხილული იყოს რეგიონულ დონეზე თვითმმართველობის 

ჩამოყალიბება და ცენტრალური ხელისუფლებიდან უფლებამოსილებათა გადანა-

წილება არა მხოლოდ მუნიციპალურ, არამედ რეგიონულ თვითმმართველობაზე. 

ცენტრალურ მმართველობასთან შედარებით ხალხთან უფრო ახლოს მდგომი 

სტრუქტურა, რომელიც შეძლებდა გარკვეული გადაწყვეტილებების რეგიონულ 

დონეზე მიღება/გადაწყვეტას და ამის დასანერგად, ბევრი ევროპული ქვეყნის 

გამოცდილების გაზიარება შეიძლება, თუ არ ჩავთვლით ბალტიისპირეთის 

ქვეყნებს, რომლებმაც გააუქმეს რეგიონული მმართველობის დონე.    

მეოთხე თავი ეხება ცენტრალური ხელისუფლების გავლენის კვლევა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკურ მდგრადობაზე, განხილულია 
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ბოლო წლების საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

ურთიერთკავშირი, როგორც მიჰყვება პოლიტიკური ფერიცვალება ადგილობრივ 

დონეზე, ცენტრალურ ხელისუფლებაში მომხდარ პარტიულ ცვლილებებს და 

განხილულია შარლ მიშელის შეთანხმების დოკუმენტი.  

საქართველო ყოველთვის გამოირჩეოდა მრავალპარტიულობით, თუმცა ეს 

ნაკლებად აისახებოდა მრავალპარტიულ საპარლამენტო ცხოვრებაზე თუ არ 

ჩავთვლით 1992 წლის მოწვევის პარლამენტს, სადაც 264 დეპუტატი 24 პარტიას 

წარმოადგენდა. მას შემდეგ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტი-

კური პარტიების რაოდენობამ იკლო, ის წლების მანძილზე დაახლოებით 3-5 

პარტიას შორის მერყეობდა. 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში სამმა პარტიამ 

შეძლო ბარიერის გადალახვა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ბარიერის 

გადალახვა 9 პარტიამ შეძლო.  

განსხვავებით საპარლამენტო ცხოვრებისგან, მრავალპარტიულობით ხასიათ-

დება ადგილობრივი თვითმმართველობების არჩევნები. თბილისის მაგალითით 

რომ ვიმსჯელოთ, 1998 და 2002 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში წარმოდ-

გენილი იყო 7-7 პარტია, ხოლო ვარდების რევოლუციის შემდეგ აქაც კლება შეიმ-

ჩნევა და როგორც პარლამენტში, ასევე თვითმმართველობებში 3-5 პარტიას 

ვხვდებით და ამ პარტიებიდან რეალური ძალის მქონე მხოლოდ უმრავლესობაა, 

ხოლო დანარჩენი პარტიები ჯამურად ვერ ქმნიან დეპუტატების იმდენ 

რაოდენობას, რომ რეალურ, გასათვალისწინებელ ძალას წარმოადგენენ ამა თუ იმ 

კანონის მიღების დროს. 

მეხუთე თავში საუბარია პოსტსაბჭოთა პერიოდის მმართველობითი 

სისტემები საქართველოში, პოლონეთშა და ლიეტუვაში. განხილულია საკვლევი 

ქვეყნების ისტორიული კონტექსტი და მისი კავშირი არსებულ რეფორმებთან. 

რამდენად იქონია გავლენა წარსულმა გამოცდილებამ დამოუკიდებლობის 

აღდგენის შემდგომი პერიოდის რეფორმების ტალღსთან და მოახდინეს თუ არა მათ 

სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება და რა დოზით. ამავე თავშია 

წარმოდგენილი ადგილობირივ თვითმმართველობის ცნების პრაქტიკული 

იმპლემენტაცია და არსებული გამოწვევი საქართველოს რეალობაში.  

დასკვნის სახით წარმოდგენილია ის ძირითადი მიდგომები და 

განსახორციელებელი ცვლილებები, რომელთა გათვალისწინებაც წარმოადგენს 



16 

მნიშვნელოვან ხელისშემწყობს, საქართველოში მივიღოთ ორდონიანი თვითმმარ-

თველობა, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე, რაც მოქალაქეებს მისცემს ფართო 

შესაძლებლობებს გადაწყვიტონ ადგილობრივ მნიშვნელობის საკითხები პირდა-

პირი წესით არჩეული მუნიციპალური და რეგიონული თვითმმართველობების 

მეშვეობით.  

 

დასკვნა 

სადისერტაციო ნაშრომში განხილულია საქართველოს თვითმმართველობის 

და მმართველობის სისტემები, ჩატარებული რეფორმები და ქვეყნის ადმინის-

ტრაციული მოწყობის საწყისები ძველი წერთაღრიცხვიდან დამოუკიდებლობის 

აღდგენის შემდგომი პერიოდის ჩათვლით. საქართველოს პარალელურად განხი-

ლულია მსგავსი წარსულის მქონე ქვეყნების, ლიეტუვის და პოლონეთის 

ტრანსოფრმაცია და დეცენტრალიზაციის არჩეული გზა, რომელზეც აქტიური 

მსჯელობა 1990-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო და ბოლო ტალღა 2010 წელს 

განხორციელდა ლიეტუვის მაგალითზე.  

საქართველოს, განსხვავებით პოლონეთის და ლიეტუვის, როგორც ქვეყნის 

ადმინისტრაციული მოწყობის, ასევე, თვითმმართველობის უფრო ღრმა და ძლიერი 

წარსული საფუძვლები აქვს. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, ჯერ რუსულმა 

იმპერიამ და შემდეგ საბჭოთა კავშრმა ძლიერი დაღი დაასვა სახელმწიფოებრიობის 

განვითარებას, აღარ არსებობდა მენტალური მზაობა ახალი ქვეყნის შენების.  

პოლონეთმა და ლიეტუვამ, დღიდან დამოუკიდებლობის აღდგენის ჯერ 

განსაზღვრეს ქვეყნის განვითარების ვექტორი და ამაზე დაყრდნობით დაიწყეს 

ინტენსიური რეფორმები, ხოლო საქართველომ ვერ შეძლო თუნდაც ისეთი 

სისტემის ჩამოყალიბება, სადაც თვითმმართველობების არსებული უფლებამოსი-

ლებებიც კი სწორად იქნებოდა გამიჯნული აღმასრულებელ და წარმომადგენლო-

ბით ორგანოებს შორის და საკრებულოს არ ექნებოდა ნოტარიუსის ფუნქცია, 

არამაედ, რეალურად იქნებოდა მერის/მერიის მაკონტროლებელი.  

როდესაც ატარებ რეფორმას, მნიშვნელოვანია სხვა ქვეყნის გამოცდილების 

გაზიარება, თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პირდაპირი კოპირებით. ერთი მხირვ გათვა-

ლისწინებული უნდა იყოს წარსული ისტორიული გამოცდილება, როგორც ეს 

პოლონეთმა გააკეთა, რათა ზუსტად იქნას შერჩეული თუ როგორ და რა 
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მეთოდებით შეიძლება ესა თუ ის ერი მივიდეს და დაუახლოვდეს დასავლურ 

სტანდარტებს. ქვეყნის საუკეთესო შესაძლებლობებს მოარგო რეფორმები ლიეტუ-

ვამ, სადაც კონტინენტური ევროპის თუ სკანდინავიის ქვეყნების გამოცდილებები-

დან შეძლო ამოეღოთ მათთან ყველაზე ახლოს მდგომი მოდელები.  საკვლევი 

ქვეყნების მაგალითებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია ვისაუბროთ გარკვეულ 

რეკომენდაციებზე, რომელთა გათავლისწინება ხელს შეუწყობს საქართველოში 

თვითმმართველობის სისტემის მეტ-ნაკლებად კონსესუსური მიდგომის 

ჩამოყალიბებას. 

კვლევებმა აჩვენა, რომ მოსახლეობაში ჯერ კიდევ დიდია ნიჰილზმი, 

დაიჯერონ თვითმმართველობის დონეზე არსებული მექანიზმების ხელმისაწვდო-

მობა, მოახდინონ რეალური გავლენა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში. 

საზოგადოებაში მუსირებს აზრი, რომ ერთი საფეხურით ზემოთ დაყენებული 

საკითხი უფრო მარტივად გადაწყვეტადია, რისი თქმის საფუძველსაც იძლევა 

არსებული დამოკიდებულება: ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე განცხა-

დებები მოქალაქეებს ნაცვლად თემებში მერის წარმომადგენლებისა, შეაქვთ 

პირდაპირ მუნიციპალიტეტში, ან მუნიციპალიტეტზე „ზეგავლენის“ იმედით 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში ან/და პირდაპირ პრემიერ 

მინისტრის კანცელარიაში. ასევე, მნიშვნელოვანია ისტორიული ფაქტორი, 

ქართველები მუდმივად ცხოვრობდნენ გარკვეული რეგიონული მოწყობით და 

ჩვევაში და მენტალობაშია გამჯდარი მსგავსი დაყოფით მმართველობითი სისტემა. 

რადგან ჩვენ ვერ დავბრუნდებით სამთავრობოოებით რეგიონულ მოწყობაზე, 

აუცილებელია არსებობდეს მძალვრი სტრუქტურა, რომელიც იქნება ადგილობრივ 

დონეზე თვითმმართველობის კიდევ ერთი განმახორციელებელი და მოსახლეობას 

ექნება დივერსიფიცირებული შესაძლებლობები, მათი არჩეული პირების 

მეშვეობით გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები.  

რეგიონულ დონეზე თვითმმართველობა ერთგვარ ტაბუდადებულ თემად 

ითვლება საქართველოში და როდესაც დეცენტრალიზაცია მიდის საუბარი, 

მხოლოდ არსებული რეგიონული მოდელის მოხსენიება ხდება, როგორც გარკვეუ-

ლი საფრთხე არსებული თვითმმართველობებისთვის. პირველი არგუმენტი რაც 

იდეის მოწინააღმდეგეებს მოჰყავთ არის ფინანსური უზრუნველყოფა - 

საქართველოში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
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საქვეუწყებო ორგანიზაციების მეშვეობით რეგიონებისთვის ყოველწლიურად ასეუ-

ლობით მილიონი ლარი გამოიყოფა. ძირითადი პროგრამები/უწყებები, რომელთა 

ქოლგის ქვეშ სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება ხდება გახლავთ მუნიციპა-

ლური განვითარების ფონდი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდი და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. ამას ემატება, ასევე, მთის ფონდით 

გამოყოფილი სახსრები და ჯამურად, მაგალითად 2019 წელს საქართველოს 

რეგიონებში და 400 მილიონი ლარის 67 000 პროექტი დაფინანსდა2. აღნიშნული 

დაფინანსების განმკარგველი, მაგალითად რეგიონებში განსახორციელებელი 

ფონდის ხარჯვით ნაწილს, მთავრობის შესაბამისი განკარგულებით მუნიციპალი-

ტეტები არიან, თუმცა საგანმანათლებლო და სხვა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტუ-

რული პროექტების განხორციელებას ახდენს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდი, რომელიც ცალკე კერძო სამართლის იურიდიული პირია და გარდა 

უშუალოდ პროექტებისთვის გამოყოფილი თანხების, შესაბამის ადმინისტრაციულ 

დანახარჯებსაც გასწევენ. თუნდაც ამ მაგალითების განხილვა გვაძლევს იმის 

საფუძველს რომ დავინახოთ თუ საიდან შეიძლება იქნას მობილიზებული კონკრე-

ტული ფინანსური სახსრები არჩეული რეგიონული თვითმმართველობებისთვის, 

როგორც ადმინისტრაციული ხარჯების, ასევე, კონკრეტული პროექტების 

განხორციელებისთვის.  

კიდევ ერთი საწინააღმდეგო არგუმენტია შესაბამისი ადამიანური რესურსის 

არარსებობა და გამოუცდელობა - საქართველომ 2020 წელს დაიწყო და 2022 წლის 

ბოლოს დასრულდება ევროკავშირის საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული 

განვითარების პროგრამის განხორციელება, რაც საქართველოს 4 რეგიონში 63.75 

მილიონი ევროს პროექტების განხორციელებას მოიცავს, სადაიცანაც ევროკავშირის 

წილი  53.75 მილიონია. ამ პროექტის განხორციელებაში უმნიშვნელოვანესი როლი 

უჭირავს სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას, როგორც ტექნიკური 

შეფასების პროცესის წარმართვაში, ასევე, გადაწყვეტილება ამა თუ იმ პროექტის 

დაფინანსების შესახებ მიიღება სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოზე. თუნდაც ეს 

პროექტი გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ არსებული მოწყობით არსებულ 

რწმუნებულის ოფისსაც კი შეუძლია მართოს მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო 

 
2 https://rb.gy/vgt9gf - საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო  

https://rb.gy/vgt9gf
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სტანდარტების პროექტები.  

ერთის მხრივ არის არგუმენტები, რომელთა გაქარწლებაც შესაბამისი 

პრაქტიკული მაგალითებით მარტივად შეიძლება და მეორეს მხრივ გვექნება 

შედეგი -  მოსახლეობასთან კიდევ უფრო ახლოს მდგომი რგოლი, მათ მიერ 

არჩეული ამჯერად რეგიონული თვითმმართველობა, რომელსაც ექნება ძალა და 

შესაძლებლობა, განახორციელოს ისეთი პროგრამები, რომელთა იმპლემენტაციის 

შესაძლებლობა არ გააჩნიათ მუნიციპალიტეტებს, ან შეჯიბრებადობის პრინციპზე 

დაყრდნობით გამოუყოს შესაბამისი დაფინანსება მათ ამა თუ იმ პროექტის 

განსახორციელებლად.  

რეგიონულ დონეზე ძლიერი რგოლის ჩამოყალიბების პარალელურად 

აუცილებელია  მუნიციპალური თვითმმართველობის სისტემის კიდევ უფრო დახ-

ვეწა.  საკუთარ უფლებამოსილებებში უნდა იყოს გათვალისწინებული ეკონომი-

კური დოვლათის შემქნელი და მოსახლეობის საჭიროებებზე ზრუნვის შინაარსის 

მატარებელი ფუნქცია-მოვალეობები. მაგალითად, ადგილობრივი საინვესტიციო 

გარემოს გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარება, დასაქმების ხელშეწყობა. 

განათლების, მათ შორის პროფესიული განათლების განვითარება. მიზნობირივი 

სოციალური პროგრამების განხორციელება. მნიშვნელოვია, საკრებულოს და მერიას 

შორის ფუნქციების გადანაწილება მოხდეს იმგვარად, რომ საკრებულო იყოს 

რეალური მაკონტროლებელი და ასევე, იყოს პოლიტიკის წარმართველი 

მუნიციპალიტეტში. 

მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულო გახლავთ ძირითადი პოლიტიკის 

განმსაზღვრელი, ის იღებს ნორმატიულ აქტებს რაც ძირითადად წარმართავს 

მუნიციპალიტეტის მუშაობას, მუნიციპალიტეტის უმაღლესი თანამდებობის პირი 

არის მერი. იგი არის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ოფიციალურ ურთიერ-

თობებში, შეიმშავებს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმებს და შემდეგ 

წარუდგენს დასამტკიცებლად საკრებულოს. ასევე, მერის მიერ ხდება ადგილობ-

რივი მოსაკრებლების შემოღება-გაუქმება-ცვლილების შესახებ შესაბამისი 

დადგენილების პროექტის მომზადება და წარდგენა საკრებულოსათვის. ის აწერს 

ხელს შეთანხმებებს მუნიციპალიტეტის სახელით და ა.შ.  

თუ თვითმმართველობის ცნება უნდა გავიგოთ, როგორც მოსახლეობის მიერ 

პირდაპირი წესით არჩეული ორგანოების მიერ მათი საჭიროებების გადაწყვეტა, 
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რატომ უნდა ჰქონდეს აღმსარულებელ ორგანოს გაცილებით მეტი უფლებამო-

სილება ვიდრე წარმომადგენლობითს? აღმსარულებელ ორგანოში პირდაპირი 

წესით არჩეული გვყავს მხოლოდ ერთი ადამიანი - მერი. მერს კანონმდებლობა 

იმასაც კი არ ავალდებულობს, რომ არჩევამდე ვიცოდეთ ვინ იქნებიამ მისი მოადგი-

ლეები, რომ გარკვეული შთაბეჭდილება იქმნებოდეს მმართველ რგოლზე, მაშინ 

როდესაც მეორე მხარეს გვაქვს საკრებულო, რომლის წევრების უმრავლესობა 

არჩეული პირდაპირი წესით, მოსახლეობის მიერ, ხოლო მცირე ნაწილი გახლავთ 

პარტიული სიის წევრები, რომელთა ვინაობაც, ასევე, ცნობილია არჩევანის 

გაკეთების დროს. აშკარაა, რომ საკრებულო წარმოადგენს მოსახლეობის უფრო 

ფართო მასების მიერ პირდაპირი წესით არჩეული და ნდობაგამოცხადებული 

პირების ერთობლიობას და მათ უფრო მეტი უფლება აქვთ ისაუბრონ და 

გადაწყვეტილებები მიიღონ ხალხის სახელით და ხალხის დაკვეთით. 

საკრებულოსა და მერს შორის ფუნქციური არათანაბრობის მინუსების მკაფიო 

გამოხატულება გვექნება იმ თვითმმართველობებში, სადაც 2021 წლის არჩევნების 

შედეგად მივიღეთ მერი მმართველი პარტიიდან, ხოლო საკრებულოს 

უმრავლესობა დაკომპლექტებული ოპოზიციური პარტიების მიერ.  

როდესაც ვსაუბრობთ თვითმმართველობის ფუნქციებზე, უნდა ღვნიშნოთ 

კომუნალური უზრუნველყოფის საკითხი: წყლით, გაზით, ელექტროენერგიით 

მომარაგება. ამათგან არც ერთი არ მიეკუთვნება თვითმმართველობის უფლებამო-

სილებას, რაც ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ აცდენა გვაქვს ევროპაში 

თვითმმართველობის ცნების განსაზღვრების ყველაზე მიღებულ მოდელზე - 

კომუნალური ხელისუფლება.  

თვითმმართველობები, იქნება ეს რეგიონულ თუ მუნიციპალურ დონეზე 

რთულად მისაღწევია ფისკალური დამოუკიდებლობის გარეშე. ეს ნიშნავს იმის 

დაშვებას, რომ მუნიციპალიტეტები/რეგიონები უნდა დარჩნენ მხოლოდ ადგილობ-

რივად აკუმულირებული გადასახადების იმედად, რადგან ბევრი მუნიციპალი-

ტეტი საქართველოში ვერ შეძლებს არსებობას შესაბამისი ტრანსფერების გარეშე, 

თუმცა რეფორმების თანდათან გახორციელებას და ადგილობრივ დონეზე ეკონო-

მიკური დოვლათი შექმნაზე ორიენტირებული მმართველობების ჩამოყალიბებით, 

თვითმმართველობები შეძლებენ გაზარდონ საკუთარი შემოსავლები. ფინანსური 

დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული ნაბიჯები მუნიციპალურ დონეზე არ უნდა 



21 

ატარებს მხოლოდ ფასადურ ხასიათს და რეალურად, ადგილობრივი ბიუჯეტი 

გრძნობდეს ცვლილებს. მუნიციპალიტეტს და რეგიონულ დონეზე არსებულ 

თვითმმართველობას უნდა ჰქონდეს უფლება შემოიღოს ან გააქუმოს არა მხოლოდ 

ადგილობრივი მოსაკრებელი, ასევე, გადასახადები. საგადასახადო ლავირების 

უფლებამოსილება თვითვმმართველობას მისცემს შესაძლებლობას შექმნას 

ინვესტირებისთვის ხელსაყრელი გარემო, კონკრეტულ მონაკვეთში გამოიყენოს მის 

ტერიტორიაზე არსებული სიტუაცია რომ იყოს კონკურენტურანია როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ასევე, საერთაშორისო ბაზარზე.  

ზემოაღნიშნულად გამომდინარე, სადისერტაციო ნაშრომი გამოყოფს შემდეგ 

რეკომენდაციებს, რომელთა გათავლისწინება, შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებების გათვალისწინებით და მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებით 

უზრუნველყოფს ადგილოვრივ დონეზე ისეთი თვითმმართველობების შექმნას, 

სადაც მოქალაქეებს ექნებათ დივერსიფიცირებული მექანიზმები, მათ მიერ არჩეუ-

ლი რეგიონული თუ მუნიციპალური ხელისუფლების მეშვეობით გადაწყვიტონ 

მათ წინაში მდგარი საკითხები: 

1. რეგიონის დონეზე უნდა არსებობდეს თვითმმართველობა, პირდაპირი 

წესით არჩეული გუბერნატორი და რეგიონული საბჭო, რომლიც ძირი-

თადად ფუქნციები იქნება: 

• ინტერმუნიციპალური ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება. 

• კონკურსის/საგრანტო განაცხადების პრინციპით გამოყოფს დაფი-

ნანსებას მუნიციპალიტეტებისთვის, კონკრეტული პროექტების 

დასაფინანსებლად. 

• წარმოადგენს რეგიონს საერთაშორისო ურთიერთობებში. 

• უზრუნველყოს რეგიონის ეკონომიკური განვითარება. 

• უზრუნველყოფს რეგიონში ტურიზმის განვითარებას. 

• ხელს უწყობს რეგიონში პროფესიული განათლების განვითარებას 

• უზრუნველყოფს რეგიონის საინვესტიციო მიმზიდველობის 

ზრდას.  

• უზრუნველყოფს რეგიონის მართვას საგანგებო მდგომარეობის 

დროს 
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• ექნება საკუთარი ქონება. 

2. გაიზარდოს და გამარტივდეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები: 

• მოხდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული 

ქარტიის  დამატებითი პროტოკოლის რატიფიცირება, რომელიც 

გულისხმობს მოქალაქეთა უფლებას, მონაწილეება მიიღონ 

ადგილობრივი თვითმმართველობისგანხორციელებაში. 

• შემცირდეს დასახლების საერთო კრების უფლებამოსილებისთვის 

საჭირო, კრებაში წევრთა 20%-ის მონაწილეობის აუცილებლობა. 

• შემცირდეს პერიოდი, რომელიც მოიცავს დროს პეტიციის 

საკრებულოს აპარატში რეგისტრაციიდან მის საკრებულოს წინაშე 

დასამტკიცებლად წარდგენამდე.  

• მუნიციპალიტეტის მერისთვის განსახილველად გადაგზავნილი 

პეტიციის განხილვის პროცესი მერი მხრიდან იყოს საჯარო, 

თუნდაც მრჩეველთა საბჭოს ჩართულობით, სადაც, ასევე, 

მოწვეული იქნება პეტიციის ინიციატორები. 

3. მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას უნდა განეკუთ-

ვნებოდეს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამები და რეალუ-

რი ეკონომიკური დოვლათის შემქნელი საქმიანობის უზრუნვემყოფი 

მექანიზმები: 

• ტურიზმის განვითარება. 

• დასაქმების ხელშეწყობა. 

• სოფლის მეურნეობის განვითარება. 

• მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდის 

ხელშეწყობა. 

• თვითმმართველობა - კომუნალური ხელისუფლება - თვითმმარ-

თველობები  გახდნენ კომუნალური მომსახურების წესების, მათ 

შორის ტარიფების განმსაზღვრელი. 

4. ფისკალური დეცენტრალიზაცია, რომელიც გამყარებული იქნება საკონ-

სტიტუციო დებულებებით, რაც მეტი გარანტიის მატარებელი იქნება 

თვითმმართველობებისთვის, რომლის ფარგლებშიც მათ ექნებათ 
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უფლება: 

• შემოიღონ ან/და გააუქმონ ადგილობრივი მოსაკრებლები. 

• შემოიღონ ან/და გააუქმონ ადგილობრივი გადასახადები. 

• ჰქონდეთ საკანონმდებლო ლავირების უფლება, მუნიციპალიტე-

ტის/რეგიონის საინვესტიციო მიმზიდველობის უზრუნველ-

საყოფად. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

 დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო 

მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის საგამოცდო 

კომისიაში დაცულ იქნა ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოკვიუმი. 

კოლოკვიუმები: 

I კოლოკვიუმი – „საქართველოს საჯარო მართვის ორგანოებში მართვის 

ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე პრაქტიკულად 

ფუნქციონირებადი სისტემის ჩვენება, თეორიული აღწერა და ანალიზი“. 

II კოლოკვიუმი – „ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივი 

მმართველობის დონეზე მართვის სისტემის ტრანსფორმაციის შინაარსის 

განმსაზღვრელი ფაქტორების გამოვლენა და მათი ურთიერთკავშირების დადგენა“.  

III კოლოკვიუმი – „პოსტსაბჭოთა პერიოდის მმართველობითი სისტემების 

შედარებითი ანალიზი საქართველოს, პოლონეთის და ლიეტუვის მაგალითზე“ 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები 

გამოქვეყნებულია საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად სამეცნიერო 

ჟურნალებში შემდეგი სტატიების სახით: 

სტატიები: 

1. გველებიანი ვ., საქართველოს საჯარო მართვის ორგანოებში მართვის 

ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე პრაქტიკულად 

ფუნქციონირებადი სისტემის ჩვენება და თეორიული აღწერა, ჟურნალი 

„ხელისუფლება და საზოგადოება“ - 2020 XIV საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის შრომების კრებული, გვ. 130-139; 

2. გველებიანი ვ., პოსტსაბჭოთა თვითმმართველობა, როგორც ეფექტიანი 

სახელმწიფო მართვის წყარო პოლონეთისა და ლიეტუვის მაგალითზე - 

გაკვეთილები საქართველოსთვის, ჟურნალი ,,ხელისუფლება და 

საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)” - №1 (61) 2022, გვ. 39-52; 

3. გველებიანი ვ., თვითმმართველობების ფინანსური დამოუკიდებლობა 

და მისი საკანონმდებლო გარანტიები, ჟურნალი ,,ხელისუფლება და 

საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)” - №2 (62) 2022, გვ. 39-52; 

4. გველებიანი ვ., ბაღათურია გ., საქართველოში ეფექტიანი 
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