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Abstract 
The history of mankind has preserved multiple examples of how a formed government, 

disguised behind the people’s name turns the nation against the very people’s will, halts the 
progress and comes into a sharp confrontation both, with its people and with the external 
world. It should be emphasized that this phenomenon does not arise naturally, but forms 
under significant preconditions.  

The essential factor within this setting is that, for the nation’s progressive development, 
a robust authoritarian leadership is needed. For which, the concentration of certain power in 
the hands of the establishment is a crucial ingredient. This political power, on the one hand, 
enriches society, when keenly projected with checks and balances. On the other hand, the very 
same power creates temptation for the usurpation of power in the hands of a small group of 
people or occasionally, makes it handy for one individual. Consequently, this process is 
directed against the people’s will and eventuates in negative outputs. Particularly painful is 
the situation with human rights, which, is at least inhibited or simply ignored. In these times, 
personal interests of limited elite groups outstrip common public interests, which then 
metastases into corruption, disorder and impunity for the rulers and brings legal dominance 
upon the ruled ones.  

The concentration of power leads to the above-mentioned processes, which appears to 
be necessary and inevitable, but also the excessive concentration of power is a dangerous 
phenomenon, which has been displayed multiple times in various nations for centuries, 
including Georgia’s past three decades. 

The history chapters illustrated numerous times that the detrimental ambiance as such 
has led nations to stagnation and to civil war, quite often. The state must operate within the 
limits set by the constitution, simply because, the concentration of power in the hands of a 
small group usually embroils dangerous events. Even if alarming events such as previously 
mentioned would not emerge in the short-run, this does not mean that it would not come 
along in the long-run in the authoritarian political scene.  

It is scientifically proven in the previous works, driven from historical analysis that the 
excessive concentration of power has destructive impact on democratic processes and Georgia 
is no exception. The previous works extensively cover adverse instances of power 
concentration, such as authoritarianism, dictatorship, and abuse of power.  

To emphasize the depth and importance of the topic, a profound analysis of power 
concertation as a key issue for the unity of the state power is offered. The importance of the 
power concentration, for the strength of the state power as well as for the defined policy 
implementation is a fundamental aspect, in absence of which, it is impossible to solve 
managerial tasks or to carry out administrative-organizational activities. The work displays 
amount of power concentration for the realization of the specific public goals.  

The work displays peculiarities of state models on the example of several nations, both 
in negative and positive terms, also discussion extends on the state capacity and its objective-
functional essence. 

The paper projects a special focus on the concentration of power as a phenomenon, 
putting emphasis on the historic origins, causes of emergence and features. The previously 
mentioned features, along with their natural analysis, scope of action and principles have been 
inspected to serve the preliminary scientific objectives.  

The paper also analyses the peculiarities of power concentration processes, also paying 
special attention to alternative tendencies of power concentration. The document suggests that 
these tendencies appear in each specific situation and the society should be ready to suppress 
its negative consequences. 

The paper in-depth discusses totalitarianism as one of the negative forms of the state 
power concentration. Citing specific historical examples, including factual references from 
Georgia's recent past, the paper displays the devastating impact totalitarianism can bring upon 
the societal development and civic progress. Also, putting emphasis on how the modern 
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global society opposes totalitarianism with all its manifestations, while vouching for human 
rights. 

A separate topic for discussion is ongoing political events in Georgia, consequences of 
the power concentration, the future challenges in fight for democracy and the Euro-Atlantic 
integration. Based on results of the public opinion poll conducted by the author and 
synthesized with the results of the previous polls, the paper illustrates that the attitude of the 
Georgian citizens towards the strength of the establishment is rather flaw.  

The paper draws a special attention to issues such as bureaucracy and nepotism. The 
document also offers views on the positive and negative aspects of constitutional governance, 
pinpoints devastating consequences for nation and society, in case the constitution is violated. 
The paper also puts emphasis on need for elevated civic activism, which will refine legislation 
and foster law obedience.  

The document infers that only under the strict guidance of the constitutional law, along 
with increased parliamentary authority, civic activism and expanded municipal governance, it 
is possible to determine the levels of power concentration and put checks and balances on its 
application.   
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

სახელმწიფო მოწყობის კონკრეტულ მოდელში რომელსაც ქვეყანა ირჩევს 

სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემის სპეციფიკური თავისებურებები და 

ინდივიდუალიზებული მახასიათებლები აისახება. თუმცა, როდესაც  კონსტიტუ-

ციურ სამართლებრივი პარამეტრები ირღვევა, იქმნება პირობები  გადაჭარბებული 

კონცენტრაციისათვის ხელისუფლების კონკრეტული  წარმომადგენლების ხელში 

ან პირიქით,  ადგილი აქვს ხელისუფლების რესურსებისა და საშუალებების დე-

ცენტრალიზაციას, რითაც მცირდება, ან აღარ არსებობს ხელისუფლების 

წარმომადგენლების საზოგადოებზე აუცილებელი ზემოქმედება.  შედეგად, 

შესაბამისი სახელისუფლებლო ინსტიტუტები ვერ ახერხებენ პოლიტიკურად 

მნიშვნელოვანი მიზნების და ამოცანების ეფექტურად გადაჭრას. ამიტომაცაა, რომ  

სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემის ერთიანობა და მთლიანობა კონსტი-

ტუციური სისტემის ერთ – ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა.   

ამ თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო ძალაუფლების  კონ-

ცენტრაციის საკითხი    რაც  განსაზღვრავს ხელისუფლების მდგრადობას,  უშუა-

ლოდ გამოიხატება რა ხელისუფლების ძალასა და ენერგიაში ან ხელისუფლების 

ფუნქციონალურ ეფექტიანობაში. ხელისუფლების ფუნქციების შედეგიანობა, 

როგორც ცნობილია, იმანენტურ კავშირშია ხელისუფლების საფუძვლებთან და 

პირველ რიგში ხელისუფლების „ცენტრებში“ მობილიზებული (კონცენტრირე-

ბული) მატერიალური და არამატერიალური რესურსებისა და საშუალებების 
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მოცულობასთან, რომელთა დახმარებით ხორციელდება  ხელისუფლების სუბიექ-

ტების (რესურსების მფლობელთა) ზემოქმედება  დამოკიდებელ სუბიექტებზე, 

რომლებიც არ ფლობენ ამ საშუალებებს.  

კონსტიტუციით განსაზღვრული ფუნქციების ეფექტიანად შესრულების-

თვის სახელისუფლებლო ინსტიტუტებში თავმოყრილია აუცილებელი და საკმა-

რისი ეკონომიკური, ფინანსური, ორგანიზაციულ -ტექნიკური, ადმინისტრაციულ 

- ძალაუფლებრივი, მათ შორის, პირადი, ინტელექტუალური, ფსიქოფიზიკური და 

სხვა რესურსები და საშუალებები, ანუ  ყველაფერი ის, რაც   შეუძლია გამოიყენოს 

ინდივიდმა ან ინდივიდთა ჯგუფმა სხვებზე ზეგავლენის მოხდენისთვის. 

ყოველივე ეს განაპირობებს   ძალაუფლების კონცენტრაციის  ხარისხს და, შესაბა-

მისად მისი ეფექტიანობის საფუძველს. ძალაუფლების კონცენტრაცია უმნიშვნე-

ლოვანესი ფაქტორია სახელმწიფო ხელისუფლების მიზნების და ამოცანების 

რეალიზაციისთვის. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია  განისაზღვროს თუ რამდენად 

იმოქმედებს ეს ფაქტორი თითოეულ ცალკეულ ინდივიდზე თუ ადამიანების 

ჯგუფზე. ძალაუფლების არაკონსტიტუციური, არამართლზომიერი კონცენტრაცია 

უშუალოდ  ცალკეული მოქალაქის  უფლებების თუ ნების დათრგუნვას ემსახუ-

რება, მაშინ, როდესაც ძალაუფლების კონცენტრაცია მიმართული უნდა იყოს 

ხელისუფლების ხელში საჭირო რესურსების მობილიზაციისა და ადამიანის 

უფლებებისა და თავისუფლებების უზრუნველყოფისკენ.    

ამ თვალსაზრისით საქართველო გამონაკლისი ვერ იქნება, მისთვის 

დამახასიათებელია საზოგადოებრივი ურთიერთობების ის მოდელი, რომელიც 

მისი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარების 

პროცესით არის განპირობებული. ქვეყანამ, რომელმაც ერთ საუკუნეში ორჯერ 

მოიპოვა დამოუკიდებლობა, გადაიტანა სამოქალაქო ომი, დემოკრატიისთვის 

ბრძოლის ფაქტობრივად ყველა პერიპეტია, ასევე თავიდან ვერ აიცილა შიდა 

არეულობა, ბრძოლა ხელისუფლებისთვის, ავტორიტარიზმი და სხვა არანაკლებ 

ნეგატიური მოვლენა, ოკუპირებულია მისი 20 პროცენტზე მეტი ტერიტორია, 

იოლი გზებით თავს ვერ დააღწევს ხელისუფლებისთვის ძალზე მაცდურ მდგომა-

რეობას. ისეთს,  როგორიცაა  ძალაუფლების გადაჭარბებული კონცენტრაცია გარ-

კვეულ ცენტრში მოქალაქეებისა და მთლიანად საზოგადოების ხარჯზე. სახელ-

მწიფო ძალაუფლების  კონცენტრაციის დონე  სახელმწიფოს დემოკრატიულობისა 
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და პროგრესის ერთერთი განმსაზღვრელი მაჩვენებელი. იმაზე თუ როგორ არის 

კონცენტრირებული ძალაუფლება, როგორ ფუნქციონირებენ სახელმწიფო ინსტი-

ტუტები, როგორ იმართება და რეგულირდება პროცესები, რამდენად არის 

ადამიანი, მისი მოთხოვნები და არსებობის პირობები მმართველთა მუდმივი 

ყურადღების ცენტრში და როგორ მონაწილეობენ ადამიანები  ქვეყნის მართვაში, 

ძირითადად არის დამოკიდებული  ქვეყნის მოსახლეობის თავისუფლების ხარი-

სხი, ადამიანთა უფლებების დაცვის და მათი ყოველდღიური თუ  პერსპექტიული 

მოთხოვნების დაკმაყოფილება. 

ძალაუფლების ზეკონცენტრაცია ეს ფრიად  სახიფათოა ნებისმიერი ქვეყნის-

თვის, სამწუხაროდ საქართველოსაც, როგორც  ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას და არა 

მართო მათ,  მწარე ისტორიული გამოცდილება გააჩნია. როგორც წესი ასეთ ვითა-

რებას  თან სდევს სტაგნაცია, ან რაც უფრო საშიშია, სამოქალაქო დაპირისპირება.  

როგორ იმოქმედოს ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ მკაცრად კონსტიტუციის 

ფარგლებში, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს საკონსტიტუციო ცვლილე-

ბები, რომ მას  შედეგად არ მოჰყვეს ერთი რომელიმე ჯგუფის, თუნდაც  პოლი-

ტიკური ძალის, ან პიროვნების ხელში განუსაზღვრელი ძალაუფლების მოქცევა, 

როგორ უნდა აეწყოს ხელისუფლება   მოქალაქეთა ინტერესების პრიორიტეტუ-

ლობით არც თუ იოლად გადასაწყვეტი ამოცანაა თუნდაც იმ პირობებში, რომ 

სახეზეა მნიშვნელოვანი ისტორიული გამოცდილება და ისტორიული მწარე 

გაკვეთილები. იმის გათვალისწინებით, რომ ძალაუფლების კონცენტრაცია შესაძ-

ლებელია ნებისმიერი ისტორიული განვითარების ეტაპზე და პროცესში, ხოლო 

ხელისუფლების ბალანსი და დემოკრატიული მმართველობის დამკვიდრება 

უალტერნატივოა ქვეყნის  წინსვლისთვის, საქართველოს  შემთხვევაში კი 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის ცხადი ხდება, რომ  სადისერტაციო თემა 

ფრიად აქტუალურია. 

თემის აქტუალურობას განაპირობებს ის გარემოებაც, რომ საქართველოს, 

როგორც სახელმწიფოს ჯერ კიდევ არ აქვს გამომუშავებული იმუნიტეტი 

ავტოკრატიისა და დიქტატურის წინააღმდეგ. დემოკრატიული პროცესები, 

რომელიც ქვეყანაში თანმიმდევრულად მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ არ ატარებს 

შეუქცევად ხასიათს. მიღწეული არ არის ეროვნული თანხმობა, ხელისუფლებისა 

და ოპოზიციის კონსტრუქციული თანამშრომლობა, კვლავ აქტიურად ისმის 
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მოწოდებანი ხელისუფლების შეცვლის ( მათ შორის ძალადობრივი გზით). არ არის 

მიღწეული მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა სახელმწიფო საქმეების დაგეგმვასა 

და გადაწყვეტაში. ჯერ კიდევ  მეცნიერული კვლევა ამ მიმართებით მნიშვნელოვან 

დასკვნებზე და რეკომენდაციებზე ვერ გავიდა, მეტიც   სამეცნიერო კვლევა ამ 

მიმართულებით თითქმის არ წარმოებს  საქართველოსა და პოსტსაბჭოთა სივ-

რცეში  ბოლო ორი ათეული წელია. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რომ  ძალაუფ-

ლების არამართლზომიერი კონცენტრაცია, მისგან გამოწვეული დამანგრეველი 

შედეგები ნაკლებად ხვდება მეცნიერთა ყურადღების ცენტრში, თითქოს  ყველა 

შეეგუა იმ აზრს, რომ 21-ე საუკუნე, ადამიანების აქტივობა,  პოლიტიკურ ძლათა 

მრავალფეროვნება თავისით გადაწყვეტს ამ პრობლემას. ეს რომ ასე არ არის ამაზე 

მეტყველებს  ჩვენი დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებული კვლევა და საზოგადო-

ებაში არსებული  არაჯანსაღი პროცესები, ურთიერთდაპირისპირება და მიუღებ-

ლობა, შეუთანხმებლობა თუნდაც ისეთი საკითხებისა და გამოწვევების ირგვლივ, 

რაც  ეჭვს არ უნდა იწვევდეს. აღნიშნულის საილუსტრაციოდ გამოდგება თუნდაც 

ქვეყნის მნიშვნელოვანი ნაწილის ოკუპაციის მიმართ სხვადასხვა პოლიტიკური 

ძალებისა და ინტერესთა ჯგუფების გარკვეული ინსინუაციების მცდელობა. 

თემის სიახლე იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფო ძალაუფლების  

კონცენტრაციის საკითხები, მათ შორის ცალკეულ მოქალაქეებზე, საქართველოს 

საჯარო სივრცეში პრაქტიკულად შეუსწავლელია. არ გვაქვს არც ერთი, არა თუ 

ფუნდამენტალური, არამედ  რიგითი მეცნიერული გამოკვლევა ამ მიმართულე-

ბით, მაშინ, როდესაც აღნიშნული პრობლემა პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის 

განვითარებასთან, მიმდინარე დემოკრატიული გარდაქმნის პროცესებთან და 

სახელმწიფო მართვის  სრულყოფის ამოცანებთან.  

ახლო წარსულის მაგალითები იმის დადასტურებაა, რომ საქართველოს 

მოსახლეობა რამდენჯერმე ადვილად მოექცა ფსევდოდემოკრატიული ღირებუ-

ლებების მქადაგებელთა  გავლენის ქვეშ. დღესაც კი საზოგადოების  მნიშვნელო-

ვანი ნაწილი მხარს უჭერს იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც  სამართლიანობის  

ლოზუნგით, უსამართლობა დანერგა, ფასადურ დემოკრატიისა და რეფორმებს 

მიღმა უამრავი ადამიანი უსამართლოდ დასაჯა, წაართვა ქონება და შეულახა ღირ-

სება,  განაგრძობს დესტრუქციულ ქმედებებს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ.  

საქართველოს მოქალაქეებმა თავის თავზე იგრძნეს სახელმწიფო ძალაუფლების 
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არასწორი კონცენტრაციის შედეგი, ევროპული ღირებულებებისა და ფასეულო-

ბების საფარქვეშ ისეთი ღირებულებების დანერგვის მცდელობა, რომელსაც 

საერთო არ აქვს არა მარტო ევროპულ, არამედ მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ  

აღიარებულ ზნეობისა და მორალის ნორმებთან. 

 თუმცა აქვე მივუთითებთ, რომ  დიდი მნიშვნელობა აქვს  ხელისუფლების 

სიძლიერეს, მის კონცენტრაციას ლეგიტიმურობისა და საზოგადოებაზე კეთილ-

მყოფელი გავლენის მოსაპოვებლად. შესაბამისად, აქ განვიხილავთ თუ რა  

ფორმითა და საშუალებებით, რა ფარგლებშია მისაღები სახელმწიფო ძალაუფ-

ლების  კონცენტრაცია .  დემოკრატიისა და თავისუფლების რა სივრცეებია მისაღე-

ბი თანამედროვე განვითარებული სახელმწიფოსთვის. ხელისუფლების დანაწი-

ლების, ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთგაწონასწორებისა და 

თანამშრომლობის რა ფორმები უზრუნველყოფს სახელმწიფო ძალაუფლების  

ისეთ კონცენტრაციას საზოგადოების თითოეულ წევრზე, რომ ცალკეულმა პიროვ-

ნებამ შეუზღუდავად იგრძნოს თავი, უზრუნველყოფილ იქნეს მისი  თავისუფლება 

და უფლებები, შეიქმნას ყველა პირობა მისი სრული რეალიზაციისთვის. 

ყურადღება გამახვილებულია იმ საკითხებზეც, რომელიც დაკავშირებულია 

საჯარო სამსახურის რეფორმასთან, იმასთან თუ რა ღონისძიებებია გასატარებელი 

საკანონმდებლო და საჯარო ადმინისტრირების დონეზე  საქართველოში 

მიმდინარე ეტაპზე და პერსპექტივაში.  

დადგენილია, რომ ძალაუფლების შეუზღუდავი კონცენტრაცია პირდაპირ-

პროპორციულია ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევებთან. 

განსაზღვრულია, რომ ძალაუფლების უკონტროლო კონცენტრაცია დემოკ-

რატიული ინსტიტუტების დათრგუნვას და საზოგადოებაში ნიჰილიზმს და 

უპერსპექტივობის განცდის დანერგვას უწყობს ხელს. 

დადგინდა, რომ ძალაუფლების კონცენტრაცია პირდაპირ კავშირშია ქვეყა-

ნაში  კორუფციის  დონის ზრდასთან, ეწ. „ელიტარული კორუფციის“ დამკვიდრე-

ბასთან. 

ძალაუფლების კონცენტრაციის  ერთერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად 

მიჩნეულ იქნა საზოგადოებრივი დაპირისპირებები, ხელოვნური ან/და ბუნებრივი 

პოლიტიკური კრიზისები, როდესაც ჩნდება „ძლიერი ხელის“ მოთხოვნის აუცი-

ლებლობა, შესაბამისად ასეთი მოთხოვნა რეალიზდება უპასუხისმგებლო 
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პოლიტიკური ძალების ან ლიდერების მხრიდან. 

დადგინდა, რომ გარეშე ძალების  აგრესია, დამოუკიდებლობის დაკარგვის 

საშიშროება ხელს უწყობს ძალაუფლების კონცენტრაციას, რაც არამყარი დემოკრა-

ტიების შემთხვევაში ძალაუფლების უზურპაციაში შეიძლება გადაიზარდოს. 

დადგინდა   8 ძირითადი ნიშანი, რომლებიც გამოხატავენ ძალაუფლების 

კონცენტრაციას. 

შესწავლილ იქნა ერთ ცენტრში ძალაუფლების კონცენტრაციის ტენდენციის 

გაძლიერების სავარაუდო  ცვლადები (მათი არსებობა ან არ არსებობა) . 

განისაზღვრა, რომ ძალაუფლების კონცენტრაციის თავიდან აცილების 

უმთავრესი საშუალებაა ხელისუფლების მართლზომიერი, რეალური განაწილება 

ხელისუფლების შტოებს შორის, მათი ურთიერთგაწონასწორება და მჭიდრო 

თანამშრომლობა. 

განმტკიცდა ის მოსაზრება, რომ ძალაუფლების კონცენტრაციისგან სახელ-

მწიფოს დაცვის მთავარ მექანიზმად საზოგადოების აქტივობა და მოქალაქეთა 

თვითშეგნების ამაღლება იყო და რჩება. 

კვლევის ობიექტია საქართველოს სახელმწიფო მართვის სისტემა, ურთიერ-

თობები საზოგადოებაში, საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებსა და ინდივიდებს 

შორის.    

კვლევის საგანია  საქართველოს საჯარო მმართველობის სისტემაში მიმდი-

ნარე პროცესები. სახელმწიფო ხელისუფლების განმტკიცების, მისი სიძლიერისა 

და საზოგადოებაში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესში სახელმწიფოსა და 

მოქალაქის ურთიერთობები და ურთიერთთანამშრომლობა.  

  ამ მიზნის მისაღწევად დასმულია შემდეგი ამოცანები: 

– გაანალიზდეს კონცენტრაციის, როგორც ტერმინის არსი სახელმწიფო 

მართვისა და საჯარო მმართველობის სისტემისთვის; 

– შესწავლილ იქნეს სახელმწიფო ძალაუფლების კონცენტრაციის  ასპექ-

ტები, მისი დადებითი და უარყოფითი  გავლენა საზოგადოებასა და 

ცალკეულ ინდივიდებზე; 

– შესწავლილ იქნეს  საჯარო მმართველობის ამოცანების გადაწყვეტაში  

სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის თავისებურებანი საქართველოში; 

– შესწავლილ იქნეს  საქართველოს საჯარო მმართველობაში მიმდინარე 
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გარდაქმნებისა და რეფორმების ვითარებაში სახელმწიფო ძალაუფლების 

კონცენტრაციის აუცილებლობის  და ხელისუფლების გაძლიერებასთან  

მისი ლეგიტიმურობის პირდაპირი კავშირების პრობლემატიკა; 

– გაანალიზდეს  სახელმწიფო მართვისა და საჯარო მმართველობის სისტე-

მის ღიაობა, გამჭირვალობა და მის განხორციელებაში  საზოგადოების 

ფართო ჩართულობა, როგორც საჯარო მმართველობის  ეფექტიანობის 

ამაღლების საწინდარი.  

– განხორციელდეს ხელისუფლების დანაწილების სისტემის ანალიზი 

საქართველოში და ამ პროცესის  კეთილმყოფელი გავლენა  ხელისუფ-

ლების უზურპაციისა და რომელიმე შტოს ხელში მისი არათანაზომიერი 

კონცენტრაციის წინააღმდეგ; პოლიტიკური და სტრუქტურული 

დაბრკოლებების გადალახვა საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების 

საქმიანობაში მოქალაქეებზე ხელისუფლების  არამართლზომიერი 

კონცენტრაციის თავიდან აცილებისთვის; 

– გაანალიზდეს საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების შტოების მიერ თანამედროვე დემოკრატიისთვის 

დამახასიათებელი ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღების პრაქტიკა; 

– მოსახლეობის, საჯარო და სახელმწიფო მოხელეების, ექსპერტების 

გამოკითხვის შედეგების ანალიზი სახელმწიფო ძალაუფლების ცალკეულ 

მოქალაქეზე  კონცენტრაციის თვალსაზრისით. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს  სახელმწიფო 

მართვისა და საჯარო მმართველობის სფეროში არსებული სამეცნიერო და 

სასწავლო ლიტერატურის, საკანონმდებლო ბაზის  ანალიზი.  გამოყენებულ იქნა 

აღწერითი, ანალიტიკური და საპროგნოზო კვლევის მეთოდები,  თვისობრივი, 

რაოდენობრივი კვლევის, მოძიებული მასალის კლასიფიცირებისა და შედარების 

მეთოდები. ჩატარდებულ იქნა  დამოუკიდებელი სოციოლოგიური კვლევა 

საქართველოში არსებული დემოკრატიული მმართველობისადმი მოქალაქეთა 

განწყობის, სელისუფლებისადმი ნდობის, მედია თავისუფლების მდგომარეობის 

პრობლემატიკაზე. 

კვლევის პრაქტიკული ღირებულება  კვლევის პრაქტიკული ღირებულება 

იმაში მდგომარეობს, რომ მისი შედეგები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 
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საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის ორგანოების მიერ  პრაქტიკულ 

საქმიანობაში, იმისთვის, რომ  წინასწარ განსაზღვრონ, გაიაზრონ და დაგეგმონ 

ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების სიმტკიცეს და 

ძლიერებას ერთი მხრივ და კანონიერების დაცვას ყოველდღიურ საქმიანობაში. 

ასევე  უზრუნველყოფენ მოსახლეობის ფართო მონაწილეობას  ქვეყნის მართვა 

გამგებლობის საქმეში, განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის 

დონეზე. მთელი სიმკაცრითა და სიღრმისეულად  გაანალიზონ  კანონისა და  

ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის დარღვევის  თითოეულ შემთხვევა. 

იზრუნონ  სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მედიის თავისუფლების 

ხარისხის ამაღლებაზე. ამასთან  წინამდებარე ნაშრომი შესაძლებელია გამოყენე-

ბულ იქნეს  საგანმანათლებლო სივრცეში ლექცია-სემინარების მომზადების დროს, 

ასევე  ხელს შეუწყობს  ამ მიმართულებით შემდგომ მეცნიერულ კვლევას. რამდე-

ნადაც დისერტაციის ფარგლებში  რიგი საკითხებისა ჯერ კიდევ ბოლომდე 

განსახილველი და ღია დარჩა. 

დისერტაციის სტრუქტურა - სრუქტურული თვალსაზრისით  სამეცნიერო 

ნაშრომი შედგება - 130 გვერდისგან,  შეიცავს შესავლს, 4 თავს, 12 ქვეთავს, 

დასკვნას და გამოყენებული ლიტერატურის სიას.    ნაშრომის შინაარსია: 

შესავალი   

ლიტერატურის მიმოხილვა   

თავი 1. კონცენტრაცია, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ერთიანობის 

ძირითადი თვისებები   

1.1. სახელმწიფო ხელისუფლება და ძალაუფლების კონცენტრაცია    

1.2. ხელისუფლება და მისი ობიექტურ-ფუნქციური შინაარსი   

თავი 2. ძალაუფლების კონცენტრაცია: ფენომენი, ისტორიული წინამძღვრები, 

მიზეზები და მახასიათებლები   

2.1. ძალაუფლების კონცენტრაციის ფენომენი და ისტორიული წინამძღვრები   

2.2. ძალაუფლების კონცენტრაციის „უნივერსალური“ მიზეზები    

2.3. ძალაუფლების კონცენტრაციის პროცესების თავისებურებები   

2.4. ძალაუფლების კონცენტრაციის  ალტერნატიული ტენდენციები  

თავი 3. ტოტალიტარიზმი, სახელმწიფო ძალაუფლების კონცენტრაციის  

ერთერთი ნეგატიური სახე   



12 

3.1. ტოტალიტარიზმი, როგორც მოვლენა   

3.2. ტოტალიტარიზმის კლასიკური ფორმები მე-20 საუკუნეში   

3.3. ტოტალიტარიზმი და ძალაუფლების კონცენტრაცია: შედეგები და 

გაკვეთილები   

 თავი 4. საქართველოს ხელისუფლება და ძალაუფლების კონცენტრაცია   

4.1. სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები   

4.2. არის თუ არა საქართველოში ტოტალიტარიზმის საფრთხე   

4.3. ძალაუფლების კონცენტრაცია, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების 

ერთიანობის  ნიშანთვისება  თუ გამოწვევა დემოკრატიისთვის   

დასკვნა   

გამოყენებული ლიტერატურა   

  

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

პირველ თავში - კონცენტრაცია, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების 

ერთიანობის ძირითადი თვისება ხაზგასმულია, რომ ნებისმიერი ხელისუფლების 

მდგრადობა და სიძლიერე დამოკიდებულია მის ლეგიტიმურობაზე, იმაზე, თუ 

რამდენად გამოხატავს ის  ხალხის (ამომრჩევლების) ინტერესებს და ასახავს თავის 

საქმიანობაში იმედებს, რომელსაც მასზე ამყარებენ. ამ თვალსაზრისით განსაკუთ-

რებული მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა დონეზე აქვს მას კონცენტრირებული 

ძალაუფლება და, როგორ ხდება მისი გადანაწილება ხელისუფლების შტოებს 

შორის.  

სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი და იგივე რესურსი ერთი 

პირობის დროს შესაძლებელია განიხილებოდეს, როგორც სახელისუფლო, სხვა 

პირობების დროს კი არ ჰქონდეს პირდაპირი დამოკიდებულება ხელისუფლებას-

თან. გარდა ამისა, ის რაც ერთისათვის რესურსს წარმოადგენს, არ არის 

სავალდებულო ასეთად აღმოჩნდეს მეორისთვის.  

ამდენად, შეუძლებელია პოლიტიკური საქმიანობისათვის უნივერსალური 

რესურსის შერჩევა, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნებოდა  ხელისუფ-

ლების სიძლიერის განსაზღვრა. ჯერ ჯიდევ ძალაუფლების კონცენტრაციისა და 

განაწილების   საიმედო "ინდიკატორების" მოძებნის მეცნიერულ მცდელობებს 
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წარმატებები არ მოჰყოლია. 

ფაქტია, რომ კონცენტრაცია არ უნდა იყოს გადაჭარბებული, რადგან ეს 

კონსტიტუციურად განსაზღვრული ხელისუფლების შინაარსისა და ფორმის  

ერთიანობის დარღვევას იწვევს.  

სახელისუფლებლო სფეროში არ არსებობს ვაკუუმი. ამიტომ კონცენტრაციის 

ხარისხის ამაღლება ობიექტურად, როგორც წესი, იწვევს სახელისუფლო რესურ-

სების მონოპოლიზაციას ერთ ფორმირებებში  (საერთო სახელმწიფოებრივ)  და 

შესაბამისად მის მწვავე დეფიციტს  ადმინისტრაციულ და სხვა ადგილობრივი 

საჯარო ტერიტორიულ წარმონაქმნებში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტებში. 

შედეგად  იქმნება   პირობები  რესურსების  შეუზღუდავად, ცალმხრივად,  

გამოყენებისათვის, რაც, როგორც  პოლიტიკური პრაქტიკიდან გადაჭარბებულად 

კონცენტრირებული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებამდე და ზოგადად 

ძირითადი კონსტიტუციური თავისუფლებების და  მართლწესრიგის დარღვევამ-

დე მიდის. 

რამდენადაც მაღალია ხელისუფლების კონცენტრაციის  ხარისხი ზოგიერთი 

პირის, ან ჯგუფის ხელში, იმდენად მეტად იზღუდება სხვა მონაწილეთა  

დამოუკიდებლობა და ავტონომია. აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად 

ზღუდავს თავისუფლებას.  

ამ შემთხვევაში, სახელისუფლო ინსტიტუტები, როგორც წესი,    ეყრდნო-

ბიან იძულების ძალას და იძენენ თვითკმარ ღირებულებას და ხელისუფლების 

ქმედებები არ ექვემდებარება კორექციას.    

ზოგადად ხელისუფლების თვისებას წარმოადგენს    მისი გავლენის სფეროს 

გაფართოვება და კონტროლის შენარჩუნება, გაძლიერება   რითაც უმრავლეს 

შემთხვევაში არასამართლებრივად ზღუდავს რეგიონულ ავტონომიას, ადამიანის 

და მოქალაქის უფლებებსა და თავისუფლებას, და სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტებს, მათ შორის მასობრივ მედიას. 

შესაბამისად, ნაშრომის ამ ნაწილში განხილულია მეცნიერთა შეხედულე-

ბები და მიდგომები ძალაუფლების კონცენტრაციის პრობლემებთან დაკავშირე-

ბით, რაც იმ დასკვნამდე მიდის, რომ ძირითადი მართლწესრიგი, როგორც 

ობიექტური კონსტიტუციური რეალობა, განსაზღვრავს ხელისუფლების ზოგად 
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პარამეტრებს, რის საფუძველზეც დგინდება მისი ოპტიმალური საგნობრივი შინა-

არსი და ფორმა. სახელმწიფო ხელისუფლების მოწყობის კონკრეტული მოდელი 

გამოხატავს სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემის სპეციფიკურ თავისებურებებს 

და ინდივიდუალურ მახასიათებლებს. 

 კონსტიტუციური და სამართლებრივი პარამეტრების შემთხვევაში  პირო-

ბები ექმნება ხელისუფლების კონკრეტულ მატარებლებს ხელისუფლების გადა-

ჭარბებული კონცენტრაციისთვის  ან პირიქით, პირობები იქმნება სახელისუფლო 

რესურსების და საშუალებების დეცენტრალიზაციისთვის  და იზღუდება ხელი-

სუფლების კონკრეტული ზემოქმედება  ქვემდგომებზე. საბოლოო ჯამში, ასეთი 

გადახრა გარდაუვლად იწვევს ხელისუფლების სისტემის დისფუნქციას, ხდება 

სახელმწიფო ხელისუფლების ფუნქციების მინიმიზაცია, რასაც მოჰყვება დეს-

ტრუქციული სოციალური და პოლიტიკური აქტებისა და ქაოსის ზრდა. რაც, 

ბუნებრივია, ნაკლებად  შეესაბამება კონსტიტუციური სისტემის დემოკრატიულ 

საფუძვლებს.   

ძალაუფლების კონცენტრაციის ნეგატიურ გამოვლინების თავიდან 

აცილების უმნიშვნელოვანეს მექანიზმად მიჩნეულ იქნა ის, რომ მიღებული 

საკანონმდებლო აქტების, საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, 

სახელმწიფო ორგანოების გადაწყვეტილებების  კონსტიტუციასთან შესაბამისობის 

დადგენის შემოწმების პროცედურა, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციითა და 

მოქმედი კანონმდებლობითაა განსაზღვრული ლოგიკურად უზრუნველყოფს  

შეკავებისა და ურთიერთგაწონასწორების სისტემის ფუნქციონირებას. შესაბამისად 

ყოველივე ეს  ხელს უწყობს დემოკრატიის განმტკიცებასა და ადამიანზე სახელ-

მწიფოს  ზემოქმედების  კანონიერების დაცვას. 

ხელისუფლების შტოთა დამოუკიდებლობა და ამასთან მჭიდრო თანამ-

შრომლობა, რაც განპირობებულია მათი ერთგვაროვანი სახელმწიფოებრივი 

ბუნებით იძლევა იმის საფუძველს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად საკი-

თხებში ხელისუფლების ყოველი შტოს მოქმედება ურთიერთ შეთანხმებული და 

დაბალანსებული უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში, დაირღვევა სახელმწიფოს 

მართვის ნორმალური პროცესი, რაც საზოგადოებისა და თითოეული მისი წევრის 

საზიანო შეიძლება გამოდგეს. 

სწორედ აქ ხდება ცალკეულ მოქალაქეზე სახელმწიფო ხელისუფლების  
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ნეგატიური ზემოქმედება, ძალაუფლების იმგვარი კონცენტრაცია, რომ მოქალაქე 

კარგავს იმ უფლებების რეალიზაციის შესაძლებლობას, რაც გარანტირებული აქვს 

კონსტიტუციით და საერთაშორისო ნორმებით. ირღვევა კავშირი ხალხსა და 

ხელისუფლებას შორის, იწყება დაპირისპირებები, იღვიძებენ და ძალას იკრებენ 

დესტრუქციული ელემენტები, რომელთა მოქმედება ზიანს აყენებს სახელმწიფოს, 

საბოლოო ჯამში კი თითოეულ მოქალაქეს.  

მეორე თავში - ძალაუფლების კონცენტრაცია: ფენომენი, ისტორიული 

წინამძღვრები, მიზეზები და მახასიათებლები, ისტორიულ ჭრილში განხილულია  

ძალაუფლების კონცენტრაციის წინამძღვრები და მისი ფენომენი. თუ საზოგა-

დოების განვიტარების კვალობაზე როგორ ვითარდებოდა პროცესები, რომელიც 

ხელს უწყობდა  ხელისუფლების  გაძლიერებას და ამ ნიადაგზე მოსახლეობის 

კეთილდრეობის ზრდას, ასევე რა ნეგატიური პროცესები ახლდა თან  ხელი-

სუფლების ხელში უკონტროლო ძალაუფლების კონცენტრაციას.  

აღნიშნულია, რომ ძალაუფლების კონცენტრაციისკენ მიდრეკილებას თან 

ახლავს  მართვის მკაცრი მეთოდების გამოყენება, პირადი ძალაუფლების განმტკი-

ცება, საზოგადოების ყველა სფეროსადმი კონტროლი  და გარკვეული პრინციპების 

პრიორიტეტი მისი გარდაქმნის  დროს. ძალაუფლების კონცენტრაციის ეს ნიშნები 

გვხვდება როგორც მე -20 საუკუნის საზოგადოებებში: გერმანია 1933-1945 წლებში, 

ავტორიტარული რეჟიმები ჩილეში პინოჩეტის დროს, არგენტინაში პერონის 

დროს, საბერძნეთში ე.წ. „შავი პოლკოვნიკების“ დროს, ასევე, დროში მნიშვნე-

ლოვნად დაშორებულ პერიოდებში; იქნება ეს ძველი აღმოსავლეთის საზოგადო-

ებები,   სულას დიქტატურის პერიოდიდან დაწყებული ძველ რომამდე და სხვა.  

ძალაუფლების კონცენტრაცია უცხო არ არის არც 21-ე საუკუნისთვის, რაზედაც 

თვალნათლად მეტყველებს თანამედროვე რუსეთი, ბელორუსი თუ საქართველოს 

არც თუ შორეული წარსული, რაც  ე.წ. „ვარდების რევოლუციამ“ მოიტანა.    

ძალაუფლების კონცენტრაცია სწორედ ის  ფაქტორია, რომლის დროსაც 

ყალიბდება დესპოტიზმი, ავტორიტარული ან ტოტალიტარული რეჟიმები. 

ძალაუფლების კონცენტრაცია სწორედ დესპოტიზმის, ავტორიტარიზმისა და 

ტოტალიტარიზმის საერთო საფუძველია და ის გამოიხატება კონკრეტულ 

ისტორიულ ვითარებაში გარკვეული სპეციფიკით   (იმის მიხედვით, თუ რამდე-

ნად „ძლიერი“ ან „სუსტია“ რეჟიმი  შესაბამისად  ყალიბდება   დესპოტიზმი ან 
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ავტორიტარიზმი). სწორედ ამიტომ, მეცნიერულად უფრო პროდუქტიულია 

ვისწრაფოდეთ   გამოვიკვლიოთ არა ”ავტორიტარიზმისკენ” სწრაფვის  რაიმე 

კონკრეტული   მიზეზი, არამედ  აღვწეროთ  ძალაუფლების კონცენტრაციის 

ზოგადი მიზეზები, რომლებიც საერთოა ყველა ისტორიულ პერიოდში, 

უნივერსალურია  როგორც  ხელისუფლების კონცენტრაციის  ტენდენცია.  

საგულისხმოა, რომ ამ ტენდენციას შეიძლება გააჩნდეს იგივე მახასიათებლები, 

რომლებიც გვხვდება პირველი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნებიდან დღემდე. 

ძალაუფლების კონცენტრაციის ფენომენის მთლიანობია აღსაქმნელად   

განხილულია თუ რამდენად ერთგვაროვნად იჩენს ტავს სოციალურ-პოლიტიკური 

ტენდენციების ნიშნები კულტურულად და ეკონომიკურად განსხვავებულ 

საზოგადოებებში. დადგენილი იქნა, რომ ზოგადი ნიშნები, ისეთები, როგორიცაა:  

1. ერთი  პიროვნების ძლიერი ძალაუფლება;  

2. ოპოზიციის დასათრგუნავად ძალაზე დაყრდნობა;  

3. ადმინისტრაციულ-მმართველობითი აპარატის გაძლიერება, "ზემოდან 

დანიშვნის" სისტემა;  

4. კანონმდებლობის გამკაცრება და   ხისტი იერარქიული სოციალური 

ურთიერთობების შემოღება;  

5.  კონტროლს დაქვემდებარებულ სოციალურ ბაზაზე დაფუძნებული 

ძალაუფლება,  მთელი საზოგადოების ”გარდაქმნის ” მცდელობა გარკვეული 

„ყალიბების“ შესაბამისად;  

6. აგრესიული  იდეოლოგიისა და პროპაგანდის გაძლიერება (ხშირად, 

როგორც კულტურის ან რელიგიის ნაწილის);  

7. არჩევითი  სოციალურ და პოლიტიკურ ინსტიტუტების ლიკვიდაცია (ან 

კონტროლი), დამოუკიდებელ და ხელისუფლების არა მოკავშირე  საზოგადოებ-

რივი ორგანიზაციების კონტროლი;  

8. სოციალური უმცირესობებისა   და ხელისუფლების არა მოკავშირე  დომი-

ნირებულ სოციალურ-პოლიტიკურ ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინებაზე 

უარის თქმა, თუ ეს რეჟიმის ინტერესებში არ შედის.  მეტნაკლები განსხვავებით, 

მაგრამ  ანალოგიურია ნებისმიერი საზოგადოებისთვის.  

ნაშრომში გამოკვეთილ იქნა ერთ ცენტრში ძალაუფლების კონცენტრაციის 

ტენდენციის გაძლიერების სავარაუდო მიზეზების  დამახასიათებელი ცვლადები. 
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შესაბამისად დადგინდა, რომ ადგილი აქვს გარკვეული ცვლადების ერთობლიობას 

და აქ საკმაოდ მდგრადი ტენდენციები შეინიშნება.  

ძალაუფლების კონცენტრაციის   სოციალურ-პოლიტიკური ფენომენის სირ-

თულის მიუხედავად, ეს საკმაოდ ახსნადი მოვლენაა, ისევე, როგორც სხვა არა 

ერთი მსგავსი  ფენომენი თუ მოვლენა, რომელიც საფუძვლად უდევს   საზოგა-

დოების სოციალურ- პოლიტიკურ ევოლუციას. ასეთი ფენომენების დადგენა და 

თეორიულად პროგნოზირება შესაძლებელია, ვინაიდან   მათ აქვს გარკვეული 

სახის დიაგნოსტიკური ნიშნები. ამ თვალსაზრისით, ”ამოუცნობი” და ”გონების-

თვის მიუწვდომელი” ისტორია (საქართველოს უახლესი ისტორიის ჩათვლით) 

ბევრად უფრო ნათელი და ახსნადია, რაც, თავის მხრივ, გარკვეულ შესაძლებ-

ლობას იძლევა ”ვისწავლოთ ისტორიიდან”, ვიცოდეთ მისი განვითარების 

შესაძლო ვარიანტები.  

გარკვეული სოციალური საზოგადოების ფარგლებში ერთ ცენტრში ძალა-

უფლების კონცენტრაციისკენ მდგრადი ტენდენციის ჩამოყალიბების აუცილებე-

ლი და საკმარისი პირობებია: ძალაუფლების კონცენტრაციის დადებითი 

გამოცდილება, ამის საფუძველზე საზოგადოების ან მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის 

დაბალი მობილიზება,  ოპონენტის დათრგუნვისა და სოციალური ურთიერთქმე-

დების სფეროების შეზღუდვა. სწორედ ყველა ამ ფაქტორის არსებობის პირობებში 

იწყება ძალაუფლების კონცენტრაციის პროცესი. ეს ტენდენცია უნივერსალურია, 

რადგან ის ერთნაირად გვხდება  დიამეტრალურად განსხვავებულ  საზოგადო-

ებებშიც კი. 

მესამე თავში - ტოტალიტარიზმი, სახელმწიფო ძალაუფლების  კონცენტრა-

ციის ერთერთი ნეგატიური სახე, განხილულია  ტოტალიტარიზმი, როგორც მოვ-

ლენა, რომელიც შესაძლებელია ბევრად ხსნიდეს ძალაუფლების  არაბუნებრივი 

კონცენტრაციის არსს.  

ტოტალიტარიზმის, როგორც მოვლენის და მისი შედეგების ანალიზი 

ძალაუფლების კონცენტრაციის პირობების შექმნისთვის, ან უფრო ზუსტად  

ძალაუფლების გადაჭარბებული კონცენტრაციის შედეგად ტოტალიტარული 

მმართველობის  ჩამოყალიბების გარდუვალობა ნათლად აჩენს მის დამღუპველ 

შედეგებს ადამიანის თავისუფლებისა და უფლებების რეალიზაციის პროცესზე.  

ისტორიულ გამოცდილების ლოგიკას ნათელყოფს, რომ   შემთხვევითი არ 
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იყო ის, რომ სწორედ მე-20 საუკუნეში მივიღეთ ხელისუფლების კონცენტრაციის 

ნეგატიური მაგალითები, რამდენადაც შიდა არეულობა, არასტაბილური 

სოციალური თუ პოლიტიკური გარემო  ამისთვის ნაყოფიერი ნიადაგია. 

21-ე საუკუნის მიჯნაზე რეჟიმები, რომლებსაც ტოტალიტარულს უწოდებ-

დნენ, თანდათან გაქრა მსოფლიოს ავანსცენიდან. ტოტალიტარიზმის დაშლის 

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

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

რეჟიმები, რომლებიც  სტალინის გარდაცვალების შემდეგ თანდათანობით 

ეროზიას განიცდიდნენ, ჩამოიშალა მთლიანად ... 

რა იყო ტოტალიტარული ფენომენი? როგორ ხორციელდებოდა ძალაუფ-

ლება? რა პირობების ერთობლიობა უწყობდა ხელს მათ წარმოშობასა და განვითა-

რებას? რატომ გაგრძელდა ეს რეჟიმები ამდენ ხანს? არსებობს კი  ტოტალიტარული 

სისტემის ერთიანი მოდელი? თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება ამ 

კითხვებზე ერთმნიშვნელოვან პასუხებს ვერ იძლევა. 

ტოტალიტარიზმის ხუთი მთავარი ნიშანი, ასევე უკანასკნელი პერიოდის 

ავტორები გვთავაზობენ ხუთ მახასიათებელს ტოტალიტარიზმის "ზოგადი მოდე-

ლის" დასადგენად: 

1. ერთიანი მასობრივი პარტია, რომელსაც ქარიზმატული ლიდერი ხელ-

მძღვანელობს; 

2. ოფიციალური იდეოლოგია, რომელსაც ყველა აღიარებს; 

3. ძალაუფლების მონოპოლია მედიასაშუალებებზე (მასმედია); 

4. შეიარაღებული ბრძოლის ყველა საშუალების მონოპოლია; 

5. ტერორისტული პოლიციის კონტროლისა და ეკონომიკის მართვის 

სისტემა.   

თუმცა უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ შინაარსობრივად  ეს მახასიათებ-

ლები  საკმაოდ ახლოს არის ჩვენს მიერ  ჩამოყალიბებულ ცვლადებთან, რითიც ძა-

ლაუფლების კონცენტრაციის ტენდენციის გაძლიერების მიზეზებად 

ვასახელებდით. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიუთითებს იმაზე, რომ ტოტალიტარული 

პოლიტიკური სისტემები დამახასიათებელია ძირითადად იმ ქვეყნებისთვის, 

რომლებსაც აქვთ ადრეული და ადრეული ინდუსტრიული ეკონომიკური 
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სტრუქტურები, რომლებიც შესაძლებელს ხდის იდეოლოგიური სივრცის 

მონოპოლიზაციის ორგანიზებას ძალისმიერი მეთოდებით, მაგრამ აბსოლუტურად 

არ არის დაცული თანამედროვე ეკონომიკური და განსაკუთრებით ინფორმაციისა 

და საკომუნიკაციო პროცესები. ამრიგად, ტოტალიტარიზმი მხოლოდ მე -20 

საუკუნის ფენომენია, ამ ტიპის პოლიტიკური სისტემები შეიძლება გამოჩნდეს 

მხოლოდ ვიწრო სივრცეში, რომელიც ისტორიამ მიანიჭა ზოგიერთ ქვეყანას. 

ტოტალიტარული პოლიტიკური სისტემები დამახასიათებელია ძირითა-

დად იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც აქვთ ადრეული და ადრეული ინდუს-

ტრიული ეკონომიკური სტრუქტურები, რომლებიც შესაძლებელს ხდის იდეო-

ლოგიური სივრცის მონოპოლიზაციის ორგანიზებას ძალისმიერი მეთოდებით, 

მაგრამ აბსოლუტურად არ არის დაცული თანამედროვე ეკონომიკური და 

განსაკუთრებით ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო პროცესები. ამრიგად, 

ტოტალიტარიზმი მხოლოდ მე -20 საუკუნის ფენომენია, ამ ტიპის პოლიტიკური 

სისტემები შეიძლება გამოჩნდეს მხოლოდ ვიწრო სივრცეში, რომელიც ისტორიამ 

მიანიჭა ზოგიერთ ქვეყანას. 

მეოთხე თავი - საქართველოს ხელისუფლება და ძალაუფლების კონცენ-

ტრაცია ძირითადად  კვლევით მიღებული მასალის ანალიზს ეძღვნება.  

სადისერტაციო ნაშრომის  ფარგლებში ჩატარებული კვლევის და მისი 

ადრინდელ პერიოდში სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებების მიერ ჩატარე-

ბული კვლევების შედეგებთან შედარების შედეგად  ძირითადი დასკვნა შემდეგია: 

საქართველოში მიმდინარე პროცესები არაორდინალური და სიფხიზლის აუცი-

ლებლობას განაპირობებს, რამდენადაც პოლიტიკურმა არამდგრადობამ, დაპირის-

პირებებმა და  პოლიტიკური ტემპერატურის მუდმივმა მაღალმა მაჩვენებელმა 

შესაძლებელია საზოგადოებაში  ე.წ. „მტკიცე ხელის“ მოთხოვნის სინდრომი 

გააჩინოს, რაც  დამღუპველი იქნება  ისეთი ახალგაზრდა დემოკრატიისთვის, 

როგორიც თანამედროვე საქართველოშია.  

 საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის, ისტორიული და განსაკუთ-

რებით უახლესი წარსულის (2003-2012 წლები) მწარე გამოცდილების გათვალისწი-

ნებით საქართველოს საზოგადოება და ზოგადად სახელმწიფო გარკვეული საფ-

რთხეების წინაშე დგას.  

ქვეყანაში შეიჩნევა არა სტაბილურობა და  ხელისუფლების სისუსტე.  2020 
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წელს ჩატარებულმა საპარლამენტო არჩევნებმა, ნაცვლად  ხელისუფლების გაძლი-

ერებისა და  პირველად საქართველოს ისტორიაში მრავალპარტიული პარლამენ-

ტის  ფუნქციონირებისა, ასევე, არჩევნების  შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა  

ხელი შეუწყვეს ქვეყანაში არეულობებისა და დესტაბილიზაციის  მცდელობებს, 

პარლამენტის  მუშაობის  ხელის შეშლას, რაც მიმდინარე პანდემიის ვითარებაში 

უმძიმეს ვითარებას ქმნის და ქვეყნის განვითარებას აფერხებს.  

თუმცა, ჯერ კიდევ ამოწურული არ არის  საზოგადოების ნდობის რესურსი 

მოქმედი ხელისუფლებისადმი, შესაბამისად მისი მხრიდან  რეალისტური, 

გადამწყვეტი და გაბედული ნაბიჯების გადადგმაა აუცილებელია მდგომარეობის 

სტაბილიზაციისა და გაუმჯობესებისთვის.  

ხელისუფლებამ საჭირო დოზით და საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამ-

შრომლობით უნდა განახორციელოს ძალაუფლების კანონიერ ფარგლებში კონცენ-

ტრაცია, გაზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებები და წინ აღუდ-

გეს  ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსიდან გადაყვანის ყოველგვარ მცდელობას.  

დამოუკიდებლობის თითქმის 30 წელი საქართველოს საზოგადოება ვითარ-

დებოდა დემოკრატიის ლოზუნგით.  იცვლებოდა ხელისუფლება, იცვლებოდა პო-

ლიტიკური სიტუაცია, მაგრამ უცვლელი რჩებოდა ამოცანები: სიღარიბის 

დაძლევა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცება, სასამართლოს დამოუკი-

დებლობა, ადამიანის უფლებების  დარღვევებზე  მკაცრი და შეუქცევადი რეაგი-

რების აუცილებლობა, კორუფციასთან ბრძოლა, ბიუროკრატიზმის ძლევა და ა.შ.  

თუმცა თვითნებობისა და ბიუროკრატიის ყოვლისშემძლეობის ალტერნა-

ტივას და საპირწონე როლს, საქართველოში  სათანადო განვითარება არ მიუღია. 

ეს, უპირველეს ყოვლისა, ეხება საკანონმდებლო ორგანოს, სასამართლოს, მედიას, 

პოლიტიკურ პარტიებსა და პროფკავშირებს. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ სახელ-

მწიფო და საჯარო ინსტიტუტები არ სარგებლობენ მოსახლეობის სათანადო  

მხარდაჭერითა და ნდობით. მათ არ განიხილავენ როგორც საზოგადოებრივი და 

პირადი ინტერესების რეალიზაციის ინსტრუმენტებს. ამ მხრივ ტიპიურია მოქალა-

ქეების შეფასებები აღმასრულებელი ხელისუფლების, სხვადასხვა სოციალური 

სერვისების, ერთი მხრივ, და იმ ინსტიტუტების, რომლებიც ჩვეულებრივ კლასი-

ფიცირდება როგორც სამოქალაქო საზოგადოება (ადგილობრივი პარლამენტები, 

სასამართლოები, მედია, პარტიები და პროფკავშირები) საქმიანობის შესახებ.  
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 არადამაკმაყოფილებლად აფასებენ მოქალაქეები ადგილობრივი თვითმმარ-

თველობის, ასევე  გუბერნატორების, რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების ადმი-

ნისტრაციის ხელმძღვანელების მუშაობას. კვლევის შედეგები ადასტურებს მოსახ-

ლეობის გავრცელებულ და სტაბილურ იდეებს და სტერეოტიპებს საქართველოს 

ბიუროკრატიის საქმიანობის შესახებ.   თუმცა, ბიუროკრატიის მასობრივი იმიჯი 

კონკრეტულ ისტორიულ პირობებში შეიძლება შეიცვალოს, შეივსოს ახალი 

სოციალური და ფსიქოლოგიური მახასიათებლებით.  წლების განმავლობაში 

განხორციელებული რეფორმების მიუხედავად, საზოგადოების დამოკიდებულება 

ჩინოვნიკების მიმართ გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესდა. ბევრი ადამიანი 

დარწმუნებულია, რომ ადმინისტრაციული რეფორმის განხორციელების შედეგად, 

უმაღლესი ბიუროკრატიისა და ჩინოვნიკების თვითნებობა კიდევ უფრო 

გაძლიერდა.   

დასკვნა 

ცენტრში ძალაუფლების კონცენტრაციის აუცილებელი და საჭირო  პირობე-

ბია: ძალაუფლების კონცენტრაციის დადებითი გამოცდილება,  საზოგადოების ან  

მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის ამ მიზნით  მობილიზება,  კონკურენციის დაძლევის 

დაბალი ღირებულების უზრუნველყოფა  და / ან შეზღუდვა.     ამ ფაქტორების 

არსებობისას ვითარდება ძალაუფლების კონცენტრაციის პროცესი. ეს ტენდენცია 

უნივერსალურია, რამდენადაც მას ერთნაირად ვხედავთ  ძალიან განსხვავებულ 

საზოგადოებებშიც კი. 

თუმცა ისიც ცხადია და ამას არა ერთი კვლევა ადასტურებს, რომ ძალაუფ-

ლების კონცენტრაციის პროცესის დასაწყებად   აუცილებელ და საკმარის 

პირობებს ისტორიულ რეალობაში არასოდეს მოჰყვება ერთი და იგივე შედეგი 

(მაგალითად, მხოლოდ ხისტი ტოტალიტარიზმი, ავტორიტარიზმი ან 

საზოგადოების ბუნებრივად ნორმალური განვითარება).  

ჯერ ერთი,   ძალაუფლების კონცენტრაციის წამოწყებული პროცესი შეიძლე-

ბა „შეწყდეს“ გარკვეული გარემოებების გამო, რაც გამორიცხავს მის დასრულებას. 

მეორეც, ამ პროცესისთვის აუცილებელი პირობები შეიძლება გამოიხატოს ოდნავ 

უფრო დიდი ან ოდნავ ნაკლები ხარისხით, რაც გავლენას ახდენს თავად 

პროცესზე. მესამე, ისტორიულ რეალობაში შეიძლება არსებობდეს პირობები, 

რომლებიც აძლიერებს ან ასუსტებს ამ ტენდენციებს. 



22 

შესაბამისად, ჩვენს მიერ შესწავლილი და გამოვლენილი აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები ყოველთვის აყალიბებს მხოლოდ თავად ძალაუფლების 

კონცენტრაციის პროცესს, რის შედეგადაც (პროცესის დასრულების შემთხვევაში) 

მოცემულ საზოგადოებაში ძალაუფლების ყველა შესაძლებლობა გაერთიანებულია 

ერთ ცენტრში. ანუ ძალაუფლების კონცენტრაციის მთელი პროცესი ალტერნა-

ტიულია. შედეგად, ეს ხარისხობრივად ცვლის ამ საზოგადოებას. მაგრამ ძალაუფ-

ლების კონცენტრაციის პროცესი შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა ალტერნა-

ტიული გზით. გარდა ამისა, მას შეუძლია გამოიწვიოს რაოდენობრივად არათანა-

ბარი შედეგები (სუსტი ან ძლიერი ავტორიტარიზმი, ტოტალიტარიზმი და ა.შ.), 

რაც არ უარყოფს მიმდინარე ცვლილებების თვისობრივ სპეციფიკას. 

ხელისუფლების ეფექტიანობა - დაბალანსებული სახელმწიფო სისტემის, 

სტრუქტურებისა და ინსტიტუტების კორელაციის შედეგია. აღნიშნული ბალანსი 

განპირობებულია საზოგადოებრივი ფაქტორების მთელი კომპლექსით: ლეგიტი-

მურობის ხარისხით, სახელმწიფო-პოლიტიკური ინსტიტუტების საქმიანობის 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ფორმებისა და მეთოდების შესაბამისობით 

სტრატეგიულ და ტაქტიკურ გადაწყვეტილებებთან.  

სახელმწიფო-სახელისუფლო სისტემის ქმედითობის ხარისხი დაკავშირე-

ბულია არა მხოლოდ მისი მექანიზმის სრულყოფაზე, არამედ ადეკვატურ 

სოციალურ-პოლიტიკურ პირობებზე, სახელისუფლო ფუნქციების ინსტიტუციურ-

სამართლებრივ გამოვლენაზე. ყოველივე ეს უზრუნველყოფს ძალაუფლების 

ოპტიმალურ კონცენტრაციას, ინსტიტუციურ განაწილებას და რაციონალურ 

გამოყენებას. ძალაუფლების გადაჭარბებულ კონცენტრაციას კი, განაპირობებს 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პარამეტრების დარღვევა.  

კონსტიტუციური წყობის ფასეულობათა მიმართ არაადეკვატურ, სახელ-

მწიფო ხელისუფლების სისტემის ე.წ. ობიექტივაციის (ობიექტად აღქმის) პირო-

ბებში, აგრეთვე შეუძლებელია ხელისუფლების რაციონალური ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა. ზემოაღნიშნულის შედეგად, ხელისუფლების ინსტიტუტებს არ 

ძალუძს პოლიტიკური მიზნებისა და ამოცანების ეფექტიანად გადაჭრა.  

ამრიგად, ძალაუფლების კონცენტრაციის ერთიანი პროცესი მხოლოდ 

საფუძველია სხვადასხვა სახის სოციალურ-პოლიტიკური რეჟიმებისთვის, რომ-

ლებსაც ჩვენ რეალურად ვღებულობთ. და თუ ეს ასეა უნდა მოიძებნოს სათანადო 
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მექანიზმები და  საშუალებები  ძალაუფლების კონცენტრაციის იმ ფარგლებში და 

იმ მიმართულებით განვითარებისთვის რაც მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი 

პროგრესისთვის და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ამ მიზნით კი 

სულ მცირე  სამი ნაბიჯია მტკიცედ გადასადგმელი: 

1. გაანალიზდეს და მკაცრი პოლიტიკური შეფასება მიეცეს  დამოუკი-

დებლობის დღიდან მოყოლებულ იმ პროცესებს, რომლებმაც  ხელისუფლების 

უზურპაცია, ძალაუფლების ნეგატიური კონცენტრაცია და  ქვეყნის, საზოგადო-

ების და თუნდაც ცალკეული ადამიანების დამაზიანებელი ვითარება გამოიწვია. 

2. ხელი შეეწყოს რეალური სამოქალაქო მოძრაობის განვითარებას,  მყარი 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას  საზოგადოების მრავალფეროვანი 

ინტერესების  სინერგიული ერთიანობის მიღწევის მიზნით; 

 3. გასატარებელ ღონისძიებებათა შორის განსაკუთრებული მნიშვნე-

ლობისაა: 

 ქვეყნის შემდგომი დემოკრატიზაცია, დემოკრატიული პროცესების 

შეუქცევადობა იმ ფარგლებში რასაც ითვალისწინებს  საქართველოს 

ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის ამოცანები; 

 ეკონომიკის საფუძვლიანი რეფორმები და უცხოური ინვესტიციების 

მოზიდვისთვის სათანადო პირობების შექმნა; 

 მმართველობის დაბალანსებული სისტემის გამართვა და მოქმედების 

უზრუნველყოფა პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციების  სრული 

რეალიზაციის ფარგლებში; 

 საარჩევნო სისტემის შემდგომი სრულყოფა და  თავისუფალი დემოკ-

რატიული არჩევნების ორგანიზების  არსებული პრაქტიკის განვითარება; 

 სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ზრუნვა და მოსახლეობაში 

სასამართლოს სამართლიანობის რწმენის განმტკიცების ღონისძიებათა 

შემუშავება და გატარება; 

 სახელმწიფო სტრუქტურების, საჯარო სამსახურის რეფორმის 

გაგრძელება მისი პოლიტიზებისგან გათავისუფლების კუთხით; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის განმტკიცება და ხელისუფლების 

დეცენტრალიზაციისთვის სათანადო პირობების შექმნა; 

 მედიის თავისუფლების განუხრელად დაცვა; 
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 განათლების ძირეული რეფორმის განხორციელება ყველა დონის განათ-

ლების პრესტიჟულობისა და მოტივაციის გაზრდის მიმართულებით. 

4. ხელისუფლების უპირველეს საზრუნავად იქცეს ადამიანის, ცალკეული 

პიროვნების აქტივობის ზრდის  ამოცანების  გადაჭრა, თითოეულის პასუხისმგებ-

ლობის ამაღლება  საერთო მიზნების მისაღწევად, ადამიანის უფლებების 

რეალიზაციის  ისეთი მექანიზმების ჩამოყალიბების გზით, რომ საზოგადოებრივი 

პასიურობა, ნიჰილიზმი და  ერთმანეთის ბედისადმი გულგრილობა თითოეული 

პიროვნების  მთავარ ნეგატიურ მახასიათებლად იქცეს. 

საკანონმდებლო დონეზე  განმტკიცდეს  იმ ადამიანებისადმი განსაკუთ-

რებული მზრუნველობა და ყურადღება, რომლებიც საზოგადოებრივი აქტიურო-

ბითა და  აქტიური ცხოვრებისეული პოზიციით გამოირჩევიან.  
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