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საჯარო მმართველობის
პრაქტიკა
გიორგი ბაღათურია, ზვიად მიხანაშვილი
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორიული
წანამძღვრები

მოხსენებაში განხილულია ის საკითხები, რაც განაპირობებს
საქართველოს მისწრაფებას გახდეს ევროატლანტიკური სივრცის
ნაწილი - არის საქართველო ევროპული ქვეყანა? რა ფაქტორები
ქმნის საქართველოს ევროპულ ქვეყნად? რას ნიშნავს ევროპელობა?
ევროპული და ქართული ისტორიული გამოცდილებისა და
ღირებულებების შედარებით, მოხსენებაში დასაბუთებულია, რომ
საქართველოს ევროატლანტიკურ
ორიენტაციას ძირითადად
განსაზღვრავს ქართველთა
ეროვნული ხასიათი და ქვეყნის
სახელმწიფოებრივი განვითარების კანონზომიერება.
საკვანძო სიტყვები: საქართველო, ევროპა, ევროატლანტიკური
ინტეგრაცია, ევროპული ღირებულებები, ეროვნული ხასიათი,
სახელმწიფოებრივი განვითარების კანონზომიერება.
შესავალი

„მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, ვარ ევროპელი“
ზურაბ ჟვანია
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეს უკვდავი
სიტყვები, რომელიც მან წარმოთქვა საქართველოს ევროსაბჭოში
მიღების ცერემონიაზე, 1999 წლის 27 იანვარს ევროსაბჭოს
გენერალური ასამბლეის სხდომაზე (ჟვანია, 1999) გამოხატავს
საქართველოს, ქართველი ერის, მთლიანად საქართველოს
მოსახლეობის ევროპული მისწრაფების მკაფიო გამოხატულებას.
ამჟამად დღის წესრიგში დგას ქართველი ხალხის ისტორიული
არჩევანის ბოლომდე მიყვანა და საქართველოს ევროატლანტიკურ
სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაცია.
საქართველოში ყოველთვის განსაკუთრებულად მწვავედ იდგა
ქვეყნის მომავალი განვითარების მიმართულებების განსაზღვრის
საკითხი. დღეს თითქოს ყველაფერი ნათელია, საქართველომ
აირჩია ევროპული განვითარების გზა, მაგრამ, "ქართველი ხალხის
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ისტორიული არჩევანის“ (ბახტაძე, 2018) განხორციელებას მრავალი
პრობლემა ეღობება, რაც სხვადასხვა ობიექტური და სუბიექტური
ფაქტორებით არის განპირობებული. საქართველოს ევროპულ
ოჯახში დამკვიდრების მისწრაფებას ეწინააღმდეგება როგორც
მტრული გარეშე ძალები, ისე ქვეყნის არასრული მზაობა გახდეს
ევროპის გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრი.
მაგრამ, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროცესი? რას
წარმოადგენს ის აუცილებელი ღონისძიებები, რომლებმაც უნდა
დააჩქაროს ქართველი ხალხის ხანგრძლივი მოლოდინის
აღსრულება? ცხადია, რომ მთავრობის მიზანმიმართული
პოლიტიკის გარეშე ეს პროცესი წარმატებული ვერ იქნება. ამ
მიზნით
აუცილებელია
ფუნდამენტური
რეფორმების
განხორციელებას ყველა საჭირო მიმართულებით, ეს არის ახალი
ეკონომიკური მოდელის ჩამოყალიბება, როგორც ითქვა - „ახალი,
სამართლიანი თამაშის წესებით", რაც ასევე დემოკრატიული
მშენებლობის აუცილებელ პირობას არმოადგენს და მათ გარეშე
საქართველო
ვერ
გახდება
ევროატლანტიკური
სივრცის
ბუნებრივი ნაწილი.
ასევე, აუცილებელია იმ ჩამორჩენის
შემცირება, რაც შეინიშნება საქართველოში დამკვიდრებულ
დემოკრატიის მაღალ სტანდარტსა და მოსახლეობის ეკონომიკურ
მდგომარეობას
შორის.
უახლოეს
მომავალში
უნდა
განხორციელდეს ევროპული მმართველობის მთვარი პრინციპების
დანერგვა. ინსტიტუციური და საზოგადოებრივი კონტროლის
გაძლიერებას სამთავრობო უწყებებზე „ანტიკორუფციული ხაზით"
და სხვ.
მხოლოდ მთავრობის ძალისხმევაა საჭირო და საკმარისი? მზად
არის ქვეყანა, მისი მოქალაქეები, მათი მენტალიტეტი, შრომის
კულტურა და სწავლა-სწავლების ხარისხი, რომ ქვეყანა მართლაც
გახდეს ევროპული? როგორი უნდა იყოს ქვეყნის სტრატეგია რათა
საქართველოს
ევროინტეგრაციის
პროცესი
განუხრელად
განხორციელდეს? დაბოლოს, რა ისტორიული წინაპირობები
არსებობს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე.
მართლაც არის საქართველო ევროპული ქვეყანა? წინამდებარე
სტატიაში მოცემულია საქართველოს ევროპულობის დასაბუთების
მცდელობა.
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ევროპელობის განსაზღვრისათვის
ევროპელობის საკითხის დადგენისას განიხილავენ სხვადასხვა
არგუმენტაციას (Bagaturia, 2015):
გეოგრაფიული; ევროპის საზღვარი გადის ურალის ქედსა და
კავკასიონზე, მაშასადამე ჩეჩნეთი და ნოვოროსიისკი ევროპაა,
ასევე წოვათუშეთი, პირიქითა ხევსურეთი, უკანა ფშავი და ხევი,
ხოლო მთლიანობაში საქართველო ევროპა არაა. სხვა მოსაზრებით
ევროპის საზღვარი გადის ურალზე, კავკასიონზე იალბუზამდე,
შემდეგ კი რიონზე. მაშასადამე აფხაზეთი, სვანეთი, სამეგრელო და
ნახევარი იმერეთი ევროპაა. ზოგი მოსაზრებით ევროპის საზღვარი
ლიხისა და მესეხეთის ქედებია და შესაბამისად მთლიანად
დასავლეთ საქართველო ევროპა, არის კიდევ მოსაზრება რომ
საზღვარი ენგურზე გადის, ამგავრად ევროპაში ნახევარი სვანეთი
და აფხაზეთი ხვდება. ნათელია, რომ ასეთი არგუმენტაცია
ვერავიტარ კრიტიკას ვერ უძლებს.
რელიგიური; აქ საქმე ორ პოზიციასთან გვაქვს და რაც მთავარია
ორივე მართლმადიდებლობაზე აპელირებს: პირველები მიიჩნევენ
რომ
საქართველო
როგორც
ქრისტიანული
კულტურის
მატარებელი ქვეყანა - ევროპაა, მეორენი კი ევროპად კათოლიკურპროტესტანტულ სივრცეს თვლიან ხოლო მართლმადიდებლობას არა (აღმოსავლური ქრისტიანობა, ახლოაღმოსავლური თუ
წინააზიური მსოფლმხედველობა და სხვ.).
ისტორიული; საქართველოს ევროპელობის სასარგებლოდ
მეტყველებს მისი ისტორიული ორიენტაცია და სწრაფვა, თუმცა
არავინ ცდილობს ახსნას თუ რით იყო იგი გამოწვეული, თითქოს
ამას ახსნა არც სჭირდებოდეს, თითქოს ყველაფერი ნათელია ერთმორწმუნე მოკავშირე ან მფარველი, მაგრამ რამ განაპირობა
ჩვენს მიერ ქრისტიანობის უპრობლემო მიღება-შესისხლხორცება
და თავდაუზოგავი ბრძოლა ისლამთან. საწინააღმდეგო პოზიციის
მიხედვით “PAX ROMANA” (რომაული სამყარო) და მისი
მემკვიდრეობაა ევროპა, საქართველო შესაბამისად ევროპა არაა.
კულტურული; მონოგამია, ღვინო, ქალის თავისუფლება,
შემწყნარებლობა და თანასწორობა, ერთი შეხედვით ძლიერი
არგუმენტებია, თუმცა მონოგამია შეიძლება ქრისტiანობას
მიეწეროს, ალკოჰოლურ სასმელებსაც პრაქტიკულად ყველგან
სცემენ პატივს, თვით არაბეთშიც, არა მარტო ისლამის
გავრცელებამდე (შევნიშნოთ, რომ დისტილაცია არაბებმა
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მოიგონეს). ქალი მთელ რიგ საკითხებში, მაგალითად როგორიცაა
განქორწინება, ისლამურ ქვეყნებში უფრო თავისუფალია ვიდრე
საქართველოში, სხვაგანაც ბევრგან ქალი ტრადიციულად უფრო
თავისუფალია ვიდრე ტრადიციულ ევროპაში, შემწყნარებლობა და
თანასწორობა კი ევროპამ XVIII საუკუნეში აღმოაჩინა და ეხლაღა
მკვიდრდება, თუმცა საკმაოდ სწრაფად, შეუწყნარებლობა და
ქსენოფობია კი ევროპის კოლონიებში, მათ შორის არაბულ
ქვეყნებში მხოლოდ ახლა იკიდებს ფეხს, დეკოლონიზაციის
პროცესიდან გამომდინარე.
საბოლოო ჯამში პრობლემა ევროპის დეფინიციაშია, დისკუსია
თვით ევროპის რაობაზე თვით ევროპაში მეტად აქტუალურია
(ევროპული ღირებულებები და იდენტობა, 2014).
თუმცა
აკადემიურ
წრეებში
მეტად
პოპულარული
ნეომარქსიზმის გავლენით წარმოიშვა ახალი დისკუსია რომელიც
საერთოდ უარყოფს ევროპის, როგორც განსაკუთრებული
ფენომენის,
გარშემო
დისკუსიას,
მიიჩნევს
რა
მას
ევროპოცენტრიზმის გაგრძელებად და რასიზმის ნაირსახეობად.
მიუხედავად აღნიშნული განმარტებების ნაირსახეობისა და
ერთგვარი
წინააღმდეგობებისა,
მაინც,
თანამედროვე
თვალსაზრისით შესაძლებელია ჩამოვაყალიბოთ ევროპისა და
ევროპელობის ფენომენი. ჩვენი აზრით ევროპელობა გახლავთ ის
ღირებულებები, რასაც აღიარებს ცივილიზებული სამყარო და, რაც
წარმოადგენს ევროპულ ღირებულებებს და ფასეულობებს (Official
website of the European Union; Ciloglu, Bagaturia 2015). მოკლედ
შეიძლება ითქვას, რომ ევროპელობა არის თავისუფლების,
თანასწორობისა და მშვიდობის იდეა, რომელიც განაპირობებს
ქვეყნის უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას იდეა. ეს იდეა
პრაქტიკულად უნდა გამოიხატოს სხვადასხვა მოთხოვნებში,
როგორც ქვეყნის მმართველობის სისტემისადმი, ისე თვით
საზოგადოებისადმი. სახელდობრ, ქვეყანა ვერ იქნება ევროპული
თუ არ გვაქვს
(1) სრულფასოვანი დემოკრატია, რომელიც
მიიღწევა სამართლიანი არჩევნებით. ამავე დროს, ქვეყანაში
განუხრელად უნდა იქნეს დაცული (2) ადამიანის უფლებები და
(3) კანონის უზენაესობა, რაც გამოიხატება ე.წ. (4) „კარგი
მმართველობით“ (good governance). დაბოლოს, ქვეყნის ეკონომიკა
უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკას. ასეთი
არის ევროპელობის ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია. მეორე მხრივ
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ვიცით, რომ
ევროპული ცივილიზაცია ადამიანის უფლებების
დაცვასთნ ერთად ეფუძნება ისეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს,
როგორიცაა
ადამიანური პიროვნების ღირსების განცდას,
ადამიანისა რომელსაც განსაკუთრებულად აქვს ჩამოყალიბებული
საზოგადოების მიმართ პირადი პასუხისმგებლობის განცდა და
საკუთარი თავისადმი კრიტიკული მიდგომა (ღაღანიძე, 2018).
არის საქართველო ევროპული ქვეყანა?
ევროპელობის ზემოგანხილული კრიტერიუმები გვაძლევს იმის
შესაძლებლობას, რომ ვთქვათ - საქართველო ევროპული ქვეყანაა?
და მაშასადამე, სრულიად „ლეგიტიმურია“ საქართველოს
მისწრაფება ევროპისკენ? დღეს ყველანი კარგად ვაცნობიერებთ,
რომ საქქართველოში სრული სისავსით არ არის რეალიზებული
ევროპული ღირებულებები, მაგრამ თვით საქართველოს
მისწრაფება
ევროპისკენ
უკვე
იძლევა
საქართველოს
ევროპელობის
გარკვეულ
ფუნდამენტურ
დასაბუთებას.
მითუმეტეს თუ გავიხსენებთ, რომ საქართველსო მთელი
განვლილი ისტორია, კულტურა, ადამიანთა ფსიქოტიპი სწორედაც
რომ ევროპულია.
პირველ
რიგში
ეს
გახლავთ
ქრისტიანობა.
სწორედ
ქრისტიანობამ ჩაუყარა საფუძველი ევროპულ ღირებულებებს და
განაპირობებს ქართველთა სულიერ ფსიქოტიპს. ამავე რიგში უნდა
განვიხილოთ საქართველოს ფეოდალური მოწყობა და ერთ-ერთი
მთავარი ევროპული მაქსიმა: „ჩემი ვასალის ვასალი ჩემი ვასალი
არ არის“, რაც პირდაპირ განაპირობებს ქართველთა უკიდურესად
გამწვავებულ ღირსების გრძნობას. გარკვეული თვალსაზრისით, ამ
გარემოებამაც განაპირობა ქართველთა უდიდესი წვლილი 1917
წლის
რევოლუციაში.
(საგულისხმოა
ცნობილი
რუსი
პუბლიცისტის
და
პოლიტიკური
მოღვაწის
ვ.შულგინის
დაკვირვება იმდროინდელ რევოლუციურ პროცესებზე „Везде
были грузины да евреи, евреи да грузин,“) საქართველო
მთაგორიანი ქვეყანაა და გეოგრაფიული დეტერმინიზმის
(Diamond, 1997) მიხედვით ეს გარემოებაც განაპირობებს
ქართველთა ევროპულ ხასიათს (ბაღათურია, 2012). მთლიანად
საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარებაც სწორედ ამ
დებულებას ადასტურებს.
ცნობიერებისა და საზოგადოების სოციალური განვითარების
კუთხით მთელი დანარჩენი მსოფლიო უფრო ღარიბი და
9
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ერთფეროვანია
ვიდრე
ევროპა
და
საქართველო.
საქართველოსთვის
სოციალურ
განვითარებაში
არა
თუ
დამახასიათებელია ის რაც დამახასიათებელია ევროპისათვის,
არამედ სასიცოცხლოდ აუცილებელიც კია. ჩვენი (საქართველოსა
და ევროპის) სოციალური ისტორია ერთია, უნიკალური და
განსხვავებული აღმოსავლურისაგან, ჩვენ ერთმანეთს ვავსებთ და
ერთად განვსხვავდებით აზიისაგან. აღნიშნული საერთო ნიშნები
მოკლედ შეიძლება ამგვარად ჩამოვაყალიბოთ:
•
ფეოდალიზმი - უფლებებისათვის ბრძოლის დასაწყისი;
•
ლეგიტიმურობისა და კოლეგიალობისკენ სწრაფვა;
•
წოდებრივ-წარმომადგენლობითი საკონსულტაციო
ორგანო;
•
ხელისუფლების შტოებად დაყოფის იდეა;
•
ადამიანის უფლებები;
•
თავისუფლებები;
•
თანასწორობის იდეა.
ყოველივე ეს დამახასიათებელია ჩვენთვის და უცხოა
აზიისათვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიარი ავტორიტარული
ხელისუფლება საქართველოში საბოლოო ჯამში განწირულია
კრახისათვის. თავისუფლების, თანასწორობისა და ერთობის
იდეები თავისთავადი და ფასეულია ჩვენთვის. რა თქმა უნდა მათი
საქართველოში რეალიზება ჩვენი თვითმიზანია და ევროპულ
სტრუქტურებში ინტეგრაცია ამას დიდად შეუწყობს ხელს,
ამდენად ევროპა ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია. მეორე მხრივ,
ჩვენც უდავოდ მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეგვიძლია
ერთიან სივრცეში, გარდა იმისა რომ საქართველო გაამდიდრებს
ევროპას, მას შეუძლია ევროპული ფასეულობების გამტარის როლი
შეასრულოს კავკასიურ სივრცეში, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია
ევროპისათვის.
დასკვნა
ამრიგად, შეიძლება ითქვას რომ თავისი ბუნებრივი
განვითარებით საქართველო ტიპიური ევროპული ცნობიერების
მატარებელი ქვეყანაა, ეს სულაც არ უარყოფს მის უნიკალურობას,
უფრო
მეტიც
ხაზს
უსვამს
მას.
ევროპა
მდიდარია
უნიკალურობებით,
თავისუფლებისა
და
თანასწორობის
ძალდაუტანებელი ერთობით, ამ კუთხით საქართველო არა თუ
ევროპული ქვეყანაა, იგი თავად მცირე ევროპაა. მეორე მხრივ,
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რეალურად საქართველოს ევროპულ სივრცეში ინტეგრაცია
შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო და
ქართული საზოგადოება იპოვის ევროპელობას საკუთარ თავში.
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Giorgi Bagaturia, Zviad Mikhanashvili
HISTORICAL BACKGROUND OF GEORGIA'S EURO-ATLANTIC
INTEGRATION
Summary
The report discusses the issues that contribute Georgia's aspiration to
become the part of the Euro-Atlantic space - is Georgia an European
country? What are the factors that make Georgia an European country?
What does it mean to be European?
By comparing of the European and Georgian historical experience and
values, the report substantiates that the Euro-Atlantic orientation of Georgia
mainly determines the national character of Georgians (Kartvels) and the
regularity (continuous course) of the country's state development.
Keywords: Georgia, Europe, Euro-Atlantic integration, European values,
national character, the regularity of the state development.
Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University.
Георгий Багатурия, Звиад Миханашвили
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ГРУЗИИ
Резюме
В докладе рассматриваются вопросы, которые способствуют
стремлению Грузии стать частью Евроатлантического пространства является ли Грузия европейской страной? Каковы факторы, которые
делают Грузию европейской страной? Что означает быть
Европейцом?
Сравнением Европейского и Грузинского исторического опыта и
ценностей, в докладе обосновано, что Евроатлантическую ориентацию
Грузии в основном определяет национальный
характер грузин
(картвелов) и закономерность государственного развития страны.
Ключевые слова: Грузия, Европа, Евроатлантическая интеграция,
Европейские ценности, национальный характер грузин (картвелов),
закономерность государственного развития.
Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
университет.
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Владимир Васильев
ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО ПУБЛИЧНОМУ
АДМИНИСТРИРОВАНИЮ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье раскрывается понятие публичного администрирования в
сфере предпринимательской деятельности, указывается, что оно
преимущественно состоит в ее государственном регулировании –
реализации объективной экономической координации, согласовании
деятельности предпринимательских структур с целью достижения
общей цели макроэкономического развития – удовлетворении
общественных потребностей.
Уточняется, что в Украине основной формой публичного
администрирования
в
сфере
финансово-хозяйственной
и
предпринимательской деятельности является контроль (надзор) за
ведением этой деятельности со стороны специально уполномоченных на
это органов, который реализуется через проведение соответствующих
проверок субъектов предпринимательской деятельности.
Акцентируется внимание на том, что основным таким
контролирующим органом является Государственная фискальная
служба Украины. Кроме того, определены и упорядочены полномочия
данного органа по публичному администрированию в сфере
предпринимательской деятельности.
Ключевые
слова:
публичное
администрирование,
предпринимательская деятельность, контроль, Государственная
фискальная служба, экономика.
Постановка проблемы. Рыночная система хозяйствования должна
строиться
таким
образом,
чтобы
конечной
целью
ее
функционирования было создание условий для эффективной
предпринимательской
деятельности,
способствующей
производительности и конкурентоспособности Украины на мировом
рынке. Но перестройка и адаптация внутреннего рынка государства к
новому типу экономико-правовых отношений считается достаточно
спорным вопросом, а потому требует проведения детального анализа и
сравнения
функционирующей
сегодня
системы
публичного
администрирования в сфере предпринимательской деятельности в
Украине с актуальными тенденциями процесса ее роста в новых
рыночных экономических формациях. Благодаря этому расширяется
поле для составления прогнозов касательно желаемых изменений в
публичном администрировании предпринимательства.
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Актуальность исследования. Подтверждается нераскрытостью
темы, которая касается определения полномочий Государственной
фискальной службы Украины по публичному администрированию в
сфере предпринимательской деятельности. Впервые выделены и
проанализированы
вышеуказанные
полномочия
этого
государственного органа в сфере предпринимательства.
Состояние исследования. Общими вопросами публичного
администрирования, в том числе и в сфере экономики, занимались
такие учёные-административисты как А.М. Бандурка, Ю.Ф. Иванов,
О.Г. Кальман, І.М. Козьяков, А.Т. Комзюк, О.И. Пономарёв, В.В.
Харченко. Однако эти исследования не касались такого важного
аспекта
как
публичное
администрирование
в
сфере
предпринимательской деятельности Государственной фискальной
службой Украины.
Целью и задачей статьи является определение и анализ круга
полномочий Государственной фискальной службы Украины по
публичному администрированию в сфере предпринимательской
деятельности.
Изложение основного материала. Публичное администрирование
в сфере предпринимательской деятельности преимущественно состоит
в ее государственном регулировании – реализации объективной
экономической
координации,
согласовании
деятельности
предпринимательских структур с целью достижения общей цели
макроэкономического развития - удовлетворении общественных
потребностей [1]. Итак, конечная цель этого процесса находится под
влиянием системы управления, форм и методов государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
И.В.Тырпак
отмечает,
что
вопросы
регулирования
предпринимательской деятельности неразрывно связаны с вопросами
формирования благоприятных условий для ее развития. Последнее
объясняется тем, что предпринимательство выступает сектором
экономики, который наиболее подвержен таким неблагоприятным
факторам как циклические колебания, финансовые ограничения,
инфляционное давление, чрезмерные налоги, неопределенность
многих нововведений из-за конкуренции крупных государственных
структур или корпорации смешанного государственно-частного типа
[2, с. 55]. Опираясь на эти составляющие, государственное
регулирование предпринимательства может сочетать в себе чисто
административно-распорядительные, ограничительные методы и
стимулирующие, финансово-экономические.
Согласно ст. 42 Конституции Украины государство гарантирует
всем
предпринимателям,
независимо
от
избранных
ими
14
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организационных форм предпринимательской деятельности, равные
права и создает равные возможности для доступа к материальнотехническим, финансовым, трудовым, информационным, природным и
другим ресурсам. Государство законодательно обеспечивает свободу
конкуренции между предприятиями, защищает потребителей от
проявлений недобросовестной конкуренции и монополизма в любых
сферах предпринимательской деятельности [3].
Субъекты публичного администрирования строят свои отношения
с предпринимателями, используя [4]:
- налоговую и финансово-кредитную политику, в том числе
установление ставок налогов и процентов по государственным
кредитам, налоговых льгот, цен и правил ценообразования, целевых
дотаций, валютного курса, размеров экономических санкций;
- государственное имущество и систему резервов, лицензии,
концессии, лизинг, социальные, экологические и другие нормы и
нормативы;
научно-технические,
экономические
и
социальные
республиканские и региональные программы;
- договоры на выполнение работ и поставок для государственных
нужд.
Целесообразно сделать акцент на таких критериях механизма
экономического регулирования предпринимательской деятельности:
рыночные, побудительные основы и стимулы, экономические
отношения субъектов рыночной системы, формы и методы
государственного регулирования [2, с. 79]. Если рыночные регуляторы
действуют на уровне отдельного предприятия и по горизонтали (то
есть находят свое проявление во взаимодействии с другими
субъектами предпринимательской деятельности), то государственное
регулирование действует в пределах макроэкономической среды.
Свобода предпринимательства прочно опирается на конкуренцию, так
как в ее основе лежит рынок, где действует множество
самостоятельных хозяйственных единиц, каждая из которых сама по
себе не способна влиять на общий спрос или рыночную цену [2, c. 86].
Государственное регулирование преследует разные цели, среди
которых могут быть:
- предотвращения роста цен;
- сдерживание или стимулирование производства определенных
товаров;
- извлечение дополнительных средств для государственного
бюджета;
- предотвращение значительной дифференциации доходов.
В Украине основной формой публичного администрирования в
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сфере финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности
является контроль (надзор) за ведением этой деятельности со стороны
специально уполномоченных на это органов, который реализуется
через
проведение
соответствующих
проверок
субъектов
предпринимательской деятельности. Полномочия контролирующих
органов регламентируются законами, подзаконными нормативными
актами, а также у каждого контролирующего органа существуют
отдельные основания для проведения проверок.
Основным
таким
контролирующим
органом
является
Государственная фискальная служба Украины (далее - ДФС),
деятельность которой регламентируется постановлением Кабинета
Министров Украины от 21.05.2014 «О Государственной фискальной
службе Украины» [5].
Основываясь
на
установленные
законодателем
для
Государственной фискальной службы задачи [5], можно обобщить
весь объем полномочий этого органа в вышеуказанной сфере
следующим образом.
1. Осуществляет полномочия по нормообразованию для
координации
действий
многих
субъектов
противодействия
правонарушениям в предпринимательской деятельности. В частности,
служба обобщает практику применения законодательства по
налоговым вопросам, вопросам в сфере государственной таможенного
дела и по администрированию единого взноса, вопросов в сфере
борьбы с правонарушениями при применении налогового,
таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам
уплаты единого взноса. По этим вопросам ДФС разрабатывает
предложения по совершенствованию законодательных актов, актов
Президента Украины и Кабинета Министров Украины, нормативноправовых актов министерств и ведомств и в установленном порядке
представляет их Министру финансов, а также разрабатывает проекты
законов Украины, актов Президента Украины, Кабинета Министров
Украины, приказов Минфина по вышеупомянутым вопросам [6, с.
182].
В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что процесс
разработки
новых
нормативно-правовых
актов,
а
также
совершенствования
уже
действующего
национального
законодательства имеет крайне важное значение для эффективного
противодействия
совершению
правонарушений
в
сфере
предпринимательства. Особую актуальность этот вопрос приобретает
в процессе приведения украинского налогового и таможенного
законодательства в соответствие с требованиями правовой концепции
в системе юридических норм Европейского союза. Это мнение
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поддерживают Соколенко С.И., Лысенко С.М., которые отмечают, что
действующее налоговое законодательство можно охарактеризовать как
противоречивое,
неопределенное,
нестабильное,
неадекватное
нынешним условиям хозяйствования; для функционирования
налоговой политики необходимо ее переориентация с чисто
фискальных целей на стимулирование экономического роста. При
этом введение нового налогового законодательства привело к
массовому закрытию предприятий, в сравнении с прошлыми годами.
Значительное количество и частота внесения изменений и дополнений
в
нормативно-правовые
акты
налогового
законодательства
существенно усложняют работу контролирующих органов и негативно
сказываются на деятельности субъектов предпринимательства, а также
снижают
привлекательность
национальной
экономики
для
иностранных инвесторов [7, с. 151].
2. Государственная фискальная служба осуществляет публичное
администрирование в сфере предпринимательской деятельности по
вопросам налогообложения субъектов хозяйствования и налогового и
таможенного аудита. Она разрабатывает формы налоговых деклараций
(расчетов), отчетности и других документов, а также осуществляет
администрирование налогов и сборов, таможенных и других платежей,
единого взноса в порядке, установленном законом [6, с. 182]. Отметим,
что публичное администрирование в сфере предпринимательской
деятельности в Украине осуществляется через администрирование
налогов и сборов, таможенных и других платежей, единого взноса,
является весьма важным процессом, поскольку администрирование
налогов – это деятельность государственных фискальных органов при
осуществлении налогового контроля за своевременностью, полнотой и
правильностью уплаты налоговых платежей юридическими и
физическими лицами [8, с. 239]. Так, уполномоченные лица
Государственной
фискальной
службы
через
Департамент
налогообложения юридических лиц и Департамент налогового и
таможенного аудита осуществляют организацию и координацию
работы территориальных органов ДФС по обеспечению, в частности:
своевременности уплаты, достоверности и полноты начисления
налогов юридическими лицами; оперативной отработки субъектов
хозяйствования по доказанным вероятным рискам минимизации
уплаты подоходного процента (НДС) проведения проверок субъектов
хозяйствования по вопросам правомерности декларирования
налогоплательщиками сумм НДС, заявленных ними к возмещению из
бюджета; автоматического возмещения НДС налогоплательщикам,
которые соответствуют критериям, определенным в Налоговом
кодексе Украины; предупреждения безосновательно заявленных
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налогоплательщиками к возмещению сумм НДС, недопущение
просроченной задолженности по возмещению НДС; оперативной
отработки контрагентов субъектов хозяйствования, которые не платят
налоговые обязательства по НДС в полном объеме [5; 6, с. 183].
3. Важной сферой полномочий Государственной фискальной
службы является публичное администрирование в секторе
таможенного контроля и оформления. ДФС обеспечивает применение
таможенных режимов, осуществления таможенного контроля и
таможенного оформления товаров, помещенных под соответствующие
таможенные режимы и решает вопрос о реализации компромисса, а
также принимает меры по защите прав интеллектуальной
собственности в процессе внешнеэкономической деятельности,
недопущения перемещения через таможенную границу Украины
контрафактных товаров и т.п. [ 5, 6, с. 181].
4. Прямыми полномочиями Государственной фискальной службы
по противодействию правонарушениям в сфере предпринимательской
деятельности можно считать предотвращение и противодействие
контрабанде, а также нарушению таможенных правил на территории
Украины. Кроме того, в вопросах профилактики указанных
правонарушений невозможно переоценить и тот факт, что служба еще
и выявляет причины и условия, способствовавшие совершению
контрабанды и других правонарушений в сфере государственного
таможенного дела, принимает меры к их устранению, а также:
собирает, анализирует, обобщает информацию о нарушениях
законодательства в сфере таможенного дела, по результатам
прогнозирует
тенденции
развития
негативных
процессов;
осуществляет учет, хранение, оценку изъятого, принятого на хранение,
расположенного под таможенный режим отказа в пользу государства
имущества, а также имущества, выявленного в зоне таможенного
контроля, собственник которого неизвестен, и распоряжения им [6,
с.183].
Так, согласно официальной статистике, за период первого
полугодия 2018 Государственной фискальной службой было выявлено
22447 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов
правонарушений на сумму более 986 млн. грн. Количество
составленных протоколов о нарушении таможенных правил по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на
57,6%. По 2614 делам о нарушении таможенных правил временно
изъяты предметы правонарушений на сумму почти 389 170 000 грн.
[9]. Следует отметить, что указанные полномочия служба реализует
через Департамент организации таможенного контроля и оформления.
Эта деятельность играет важную роль в обеспечении экономической
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безопасности в сфере государственной таможенного дела Украины,
что, в свою очередь, напрямую влияет на динамику совершения
правонарушений в сфере предпринимательства.
5. Государственная фискальная служба через Департамент
организации таможенного контроля и оформления и Департамент
контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров
осуществляет лицензирование таможенной брокерской деятельности,
деятельности субъектов хозяйствования по производству спирта,
алкогольных напитков и табачных изделий, оптовой торговли
спиртом, оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и
табачными изделиями [6, с. 182-183].
6. В рамках публичного администрирования в сфере
предпринимательской деятельности нельзя не отметить такой спектр
полномочий Государственной фискальной службы как осуществление
администрирования таможенных платежей и таможенно-тарифного
регулирования. ДФС через Департамент администрирования
таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования
проводит верификацию (установление достоверности) сертификатов о
происхождении товаров из Украины и осуществляет в случаях,
установленных международными договорами, выдачу сертификатов о
происхождении (документ, указывающий страну происхождения
товара) [5; 6, с. 182].
7. Учитывая, что Государственная фискальная служба является
основным контролирующим органом в сфере предпринимательства,
законодатель возложил на нее значительный объем и других
соответствующих полномочий, а именно контроль в сфере: соблюдения
налогового и таможенного законодательства, законодательства о
трансфертном
ценообразовании,
законодательства
по
администрированию единого взноса и другого законодательства,
контроль за соблюдением которого законом возложен на ДФС;
соблюдения
субъектами
внешнеэкономической
деятельности
установленного законодательством порядка перемещения товаров,
транспортных средств через таможенную границу Украины и др. [5]
8. Следует отметить, что Государственная фискальная служба
Украины является правоохранительным органом. Этот статус
выражается в том, что ДФС и ее территориальные органы
осуществляют полномочия по предотвращению и выявлению
уголовных и других правонарушений в сфере налогообложения,
таможенной и бюджетной сферах, осуществления предварительного
расследования и оперативно-розыскной деятельности. В пределах
полномочий и через соответствующие свои структурные органы
Государственная фискальная служба получает и регистрирует
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заявления, сообщения и иную информацию об уголовных и других
правонарушениях в сфере налогообложения и бюджетной сфере,
принимает по ним предусмотренные законом решения; выявляет
уголовные и другие правонарушения в сфере налогообложения,
таможенной и бюджетной сферах, а также устанавливает
местонахождение налогоплательщиков, опрашивает их учредителей,
должностных лиц; осуществляет в соответствии с законом оперативнорозыскную деятельность, досудебное расследование, а также
принимает меры к возмещению нанесенного государству ущерба;
осуществляет розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда за
уголовные правонарушения в сфере налогообложения, таможенной и
бюджетной сферах; принимает меры для выявления, анализа и
проверки финансовых операций, которые могут быть связаны с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
или финансированием терроризма и т.д. [5, 6, с.183].
Выводы. Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, что
согласно действующего законодательства, ДФС является основным и
единственным центральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормотворческие функции по урегулированию
предпринимательской деятельности в пределах своих полномочий, а
также публичное администрирование в сфере предпринимательской
деятельности по указанным вопросам. Вместе с этим Служба
организует собственную работу и ее территориальных органов по
предотвращению и выявлению уголовных и иных правонарушений в
сфере налогообложения, таможенной и бюджетной сферах,
осуществления предварительного расследования и оперативнорозыскной деятельности [20, с. 183]. Вышесказанное позволяет
утверждать, что по количеству и направленности соответствующих
полномочий этот государственный орган является ведущим среди
иных органов, осуществляющих публичное администрирование в
сфере предпринимательской деятельности.
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უფლებამოსილების
მქონე ორგანოების
მიერ,
რაც
ხორციელდება სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტების შესაბამისი შემოწმების
ჩატარებით.
აქცენტი კეთდება მასზედ, რომ ასეთ ძირითად მაკონტროლებელ
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მოცემული ორგანოს უფლებამოსილებები სამეწარმეო საქმიანობის
სფეროში.
საკვანძო სიტყვები: საჯარო ადმინისტრირება, სამეწარმეო საქმიანობა,
კონტროლი, სახელმწიფო ფისკალური სამსახური, ეკონომიკა.
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Vladimir Vasiliev
THE POWERS OF THE STATE FISCAL SERVICE OF UKRAINE ON
PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY
Summary

The author of the article has revealed the concept of public
administration in the field of entrepreneurial activity; has stated that it
mainly consists of its state regulation – the implementation of objective
economic coordination, coordination of the activities of entrepreneurial
structures in order to achieve the common goal of macroeconomic
development – meeting social needs.
It has been clarified that the main form of public administration in the
field of financial, economic and entrepreneurial activity in Ukraine is
control (supervision) over the conduct of this activity by specially
authorized agencies, which is implemented through the conduct of relevant
audits of business entities.
Special attention has been focused on the fact that the main controlling
agency is the State Fiscal Service of Ukraine. Besides, the powers of this
public administration authority in the field of entrepreneurial activity have
been defined and streamlined.
Keywords: public administration, entrepreneurial activity, control, State
Fiscal Service, economics.
Reviewer: Professor Yelena Salmanova,
Administrative Law and
Procedure Department of the Faculty No. 3 of Kharkiv National University
of Internal Affairs, Doctor of juridical sciences.
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საქმიანობის
მართვის
პროცესში ამ
ელემენტის
შემოტანა
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კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR) ეს არის
კონცეფცია, რომლის დროსაც კომპანიები სოციალურ და
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პასუხისმგებლობის“
მექანიზმებთან
ერთად
იქნება
რეალიზებული.
საქმე ისაა, რომ ინოვაციური საქმიანობის სფეროში CSR ორმაგ
დატვირთვას იძენს, რადგან იკვეთება არა მარტო ბიზნესის, არამედ
მეცნიერთა სოციალური პასუხისმგებლობის პრობლემაც. სწორედ
ეს ელემენტია მნიშვნელოვანი კვლევის შედეგების დანერგვის
პროცესში შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების შესამცირებლად.
ამასთან,
ბიზნესს
იგი
ეხმარება
გაზარდოს
საკუთარი
არამატერიალური კაპიტალი. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომ
ხელი უნდა შეუწყოს ბიზნესისა და მეცნიერების ისეთ
თანამშრომლობას, რომელიც
საზოგადოებრივი დომენის
სასარგებლოდ იქნება მიმართული.
საქართველოში კორპორაციულ-სოციალურ პასუხისმგებლობის
თემას საფუძველი
2007 წელს ჩაეყარა გაეროს პროგრამით:
„გლობალური
შეთანხმების“
ქართული
წარმომადგენლობა
„გლობალური შეთანხმება – საქართველო“ [1] .
2012 წლიდან საქართველოში კორპორაციული სოციალური
პასუხისმგებლობის მიმართ პოლიტიკურ დონეზე ყურადღება
გაიზარდა. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეს სხვა ქვეყნებთან „დაწევის“
პოლიტიკა უფროა, ვიდრე კორპორაციების საქმიანობის შესაძლო
ნეგატიური შედეგების შემცირების უზრუნველყოფის პოლიტიკა.
ევროკავშირის ასოცირების
შეთანხმების მე 5 მუხლი,
კონკრეტულად
ეხება
კორპორაციულ
სოციალურ
პასუხისმგებლობას (CSR). ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება
საქართველოში დაგეგმოს სხვადასხვა
აქტივობები
და
უზრუნველყოს ევროკომისიის CSR-ის სტანდარტების დანერგვა
სახელმწიფოში.
ამ იდეის დოკუმენტურ დონეზე განვითარება
მოხდა
საქართველოს მთავრობის 2016-17 წ.წ. ეროვნულ-სამოქმედო
გეგმაში, რომელსაც დაემატა ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების
თავი - კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ.
[2] თუმცა უნდა ითქვას, რომ არც სამეცნიერო ლიტერატურაში და
არც
სამთავრობო
დოკუმენტებში
არაფერია
ნათქვამი
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ეფექტურობის
შეფასების მექანიზმებზე. ასეთ მექანიზმად
შესაძლებლად
მიგვაჩნია კორპორაციული სოციალური აუდიტის ინსტიტუტის
(corporate social audit) შემოტანა. ეს არის
კომპანიის
24

ხელისუფლება და საზოგადოება № 1(49) 2019, ტომი I
საზოგადოებრივი
საქმიანობის
საფუძვლიანი
ფორმალური
ანალიზი.
ასეთი
აუდიტი
ჩვეულებრივად
სპეციალური
მიზნობრივი ჯგუფის მიერ ხორციელდება, რომელშიც კომპანიისა
და სამეცნიერო დაწესებულებათა თანამშრომლები შედიან.
მკვეთრად
გამოხატული
მიზნების
შესაბამისად
ჯგუფი
აანალიზებს თუ რა რესურსები მიემართება დასახული მიზნების
მისაღწევად,
და
ადგენს
რეკომენდაციებს
სოციალური
პასუხისმგებლობის რომელი ასპექტები ითხოვს დამატებით
ყურადღებას.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, CSR-ს პრობლემას ინოვაციების
მართვის სფეროში გადმოვიტანთ კიდევ ერთი ტერმინი იჩენს თავს.
ესაა ე.წ. „პასუხიმგებლური ინოვაციები“. „პასუხისმგებლური
ინოვაციები“ (Responsible Innovation) გულისხმობს ეთიკურ
რეფლექციას, პირდაპირ კავშირს ტექნიკის (Technology Assessment)
სოციალურ შეფასებასა და ტექნომეცნიერებას (Science Technology
Studies) შორის. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ვისაუბროთ
ინტეგრალურ მიდგომაზე, რომელიც ინოვაციების ეპოქაში ახალი
სოციალური ყოფის ფორმირების პროცესში აერთიანებს სოცალურჰუმანიტარულ
ექსპერტიზას
და
ინოვაციურ
პროექტებს,
ტექნომეცნიერულ პარადიგმასა და გამოყენებით ეთიკას.
რა შინაარსი აქვს ფენომენს პასუხისმგებლური ინოვაციები,
როგორც მოვლენას და პროცესს?
კომპლექსური განმარტება “responsible innovation” ეკუთვნის
ევროკომისიის ექსპერტს რ.შონბერგს [3], რომელიც პასუხისმგებელ
ინოვაციებს განმარტავს, როგორც გამჭვირვალე ინტერაქტიურ
პროცესს, რომლის მეშვეობით სოციალური სუბიექტები და
ნოვატორები
ურთიერთქმედებენ
სასურველი
ინოვაციური
პროცესის
ფარგლებში,
ეთიკის
პრინციპის
საფუძველზე,
სასაქონლო
პროდუქციის
შესაქმნელად
და
სოციალური
მდგრადობის მისაღწევად.
ამრიგად,
„პასუხისმგებლური
ინოვაციების“
მიზანს
წარმოადგენს ინოვაციების შექმნა და დანერგვა ეთიკური
პოზიციების
გათვალისწინებით,
რომელიც
სოციალურად
მდგრადი და მისაღებია. პასუხისმგებლური ინოვაციები - არის
საზოგადოების ინოვაციურ პროცესში ჩართვის ინტერაქტიული
პროცესი.
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პასუხისმგებლური ინოვაციების შესახებ გამჭვირვალე დიალოგის
უზრუნველსაყოფად შეიძლება დავეყრდნოთ ევროკომისიის მიერ
შემუშავებულ შემდეგ კომპონენტებს:
•
საზოგადოების ჩართულობა: სოციალური პრობლემების
განხილვაში
ყველა
სოციალურ
სუბიექტთა
ერთობლივი
მონაწილეობა - მკვლევარები, მწარმოებლები, პოლიტიკოსები,
სამოქალაქო საზოგადოება ;
•
ღია დაშვება: ხელმისაწვდომობისა და გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფა. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კვლევის
შედეგები აპრიორი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასათვის.
•
მეცნიერება და განათლება: მომავალ მკვლევართა და სხვა
დაინტერესებულ
პირთა
აუცილებელი
ცოდნითა
და
ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფაა, რათა მათ შესაძლებლობა
ჰქონდეთ სრულფასოვნად მიიღონ მონაწილეობა კვლევებში და
იკისრონ
პასუხისმგებლობა
ინოვაციური
პროცესის
რეალიზაციაზე;
•
ეთიკა: სამეცნიერო კვლევების აქტიორები პატივს სცემენ
ძირითად უფლებებს და იცავენ მაღალ ეთიკურ სტანდარტებს,
რათა უზრუნველყონ შედეგების სოციალური აქტუალობის
ამაღლება;
•
მართვა:
პოლიტიკოსთა
და
საჯარო
მოხელეთა
პასუხისმგებლობა
აუცილებელია,
რათა
თავიდან
იქნეს
აცილებული სახიფათო ან არაეთიკური სამეცნიერო კვლევები და
ინოვაციები.
„პასუხისმგებლური ინოვაციების“ საფუძველზე გაჩნდა ე.წ.
”სოციალური ინოვაციები”. მათი ფორმირება ხდება ისეთი ახალი
იდეების გენერაციისა და რეალიზაციის საფუძველზე, როგორიცაა
პიროვნებათაშორისი ქმედებების ან სოციალური საქმიანობის
ორგანიზება საერთო მიზნების მისაღწევად. ეს რთული პროცესია,
რომელიც ითხოვს სხვადასხვა აქტიორების მონაწილეობას სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, ორგანიზაციები და ა.შ.
ასე, რომ პასუხისმგებლური ინოვაცია მოიცავს არა მარტო ახალ
ტექნოლოგიებს, პროდუქტსა და მომსახურებას კლასიკური
გაგებით (ბიზნესი-სახელმწიფო-მეცნიერება) არამედ საფუძველს
ქმნის ახალ მოდელზე გადასასვლელად (ბიზნესი- სახელმწიფო მეცნიერება-საზოგადოება). ინოვაციები ხდებიან სოციალურად
პასუხისმგებელნი და ერთვებიან CSR -ს პროცესში. პასუხისმგებელი
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ინოვაციები
ევროკომისიის დოკუმენტებსა და სამეცნიერო
კვლევებში წარმოდგენილნი არ არიან, როგორც კორპორატიული
სტრატეგიის ნოვატორული ფაქტორი, თუმცა სოციალური
პასუხისმგებლობის
კონცეფციის
ეფექტური
რეალიზაციის
უზრუნველდსაყოფად
აუცილებლად
მიგვაჩნია
„პასუხისმგებლური ინოვაციები“ გახდეს სამეცნიერო დისკუსიის
თემა. ვინაიდან იგი უკავშირდება სამეცნიერო კვლევებს. ამიტომ
შესაძლებელია
ეს
ტერმინი
დავამკვიდროთ,
როგორც
„პასუხისმგებლური კვლევები და ინოვაციები“.
რაც შეეხება მეცნიერთა სოციალური პასუხისმგებლობის
საკითხს, აქ თავს იჩენს ერთი პრობლემა: განსხვავება მეცნიერთა
პროფესიულ და სოციალურ პასუხისმგებლობას შორის. მართალია,
მეცნიერთა პროფესიული და სოციალური პასუხისმგებლობა
მჭიდროდაა ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგრამ ისინი
განსვავებული შინაარსის მატარებელი ცნებებია. როგორც
კვანტური მექანიკის ერთ-ერთი დამაარსებელი მაქს ბორნი
თვლიდა: თანამედროვე მეცნიერებასა და მის ეთიკაში ისეთი
ცვლილებები მოხდა, რომ შეუძლებელია ცოდნის მომსახურე
ძველი იდეალის შენარჩუნება. ძველი იდეალი კი ანტიკური
სამყაროდან მოყოლებული, მე-20 საუკუნის შუა წლებამდე
მეცნიერებას მიიჩნევდა, როგორც აბსოლიტურ სიკეთეს და იგი
ადამიანის საქმიანობის ყველაზე დიდ ღირსებას წარმოადგენდა.
ამას ისიც დავუმატოთ, რომ 70-იანი წლებიდან დიდი
საზოგადოებრივი
რეზონანსი
ჰქონდა
ბიომედიცინის
პერსპექტივებს, რის გამოც ამერიკელი მეცნიერი პ.ბერგი
ბიოლოგების
ჯგუფთან
ერთად
ინიციატივით
გამოვიდა
ნებაყოფლობითი
აკრძალვა
განეხორციელებინათ
გენური
ინჟინერიის
სფეროში,
რომელიც
პოტენციურ
საფრთხეს
წარმოადგენს
ცოცხალი
ორგანიზმების
გენეტიკური
კონსტრუქციისთვის [4].
სწორედ ამ პერიოდიდან აქტუალური ხდება მეცნიერთა
სოციალური
პასუხისმგებლობა,
რომელიც
პროფესიული
პასუხისმგებლობისაგან
განსხვავებით,
მეცნიერებისა
და
საზოგადოების ურთიერთობის პროცესში რეალიზდება. აქედან
გამომდინარე: პროფესიული პასუხისმგებლობა - მეცნიერების
ეთიკის შიდა მხარეა, ხოლო სოციალური პასუხისმგებლობა 27
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მეცნიერების ეთიკის გარე მხარე. ისინი ცალ-ცალკე კი არ
არსებობენ, არამედ მჭიდროდ არიან ერთმანეთში გადაჯაჭვულნი.
ამიტომ, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის ეფექტური მართვა
მოითხოვს სოციალური პასუხისმგებლობის ამოცანებისა და
სახეების ერთმანეთისგან გამიჯვნას. პირობითად, სოციალური
პასუხისმგებლობის სამი სახე შეიძლება გამოვყოთ:
1.
მეცნიერის
ინდივიდუალური
პასუხისმგებლობა
ყოველდღიურ პრაქტიკაში;
2. სპეციალისტთა კოლექტიური პასუხისმგებლობა სამეცნიერო
კვლევების შედეგების გამოყენების დროს;
3. სამოქალაქო კონტროლი კვლევის დანერგვის შემთხვევაში
შესაძლო ნეგატიური შედეგების თაობაზე საჯარო განხილვების
გზით.
და ბოლოს, ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებულ კონცეფციაში არ
ვგულისხმობთ მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის კონტროლს.
ჩვენ ვსვამთ საკითხს მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის მართვის
შესახებ. პროგრესი კი მოითხოვს ინოვაციური საქმიანობაში
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ინსტრუმენტის
გამოყენებას „პასუხისმგებლური ინოვაციებითა“ და „მეცნიერთა
სოციალური პასუხისმგებლობის“ ელემენტებით .
ლიტერატურა
References:
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http://forbes.ge/blog/33/biznesis-socialuri-pasuxismgebloba-saqarTveloSi
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saregistracio kodi 010100000.10.003.019411;
3. Von Schomberg R. (2013) A Vision of Responsible Research and
Innovation. In: R. Owen, J. Bessant, and M. Heintz (eds.) Responsible
Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and
Innovation in Society. Chichester: Wiley, pp. 51–74;
4. Paul Berg, Dissections and reconstructions of genes and chromosomes.
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ტექნიკური უნივერსიტეტი.
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საქართველოს

Ketevan Tsatsanashvili
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS А TOOL OF
INNOVATIVE ACTIVITY MANAGEMENT
Summary
Corporate social responsibility (CSR) is a private initiative, but achieves
significant development with encouragement from the Government. During
management of innovative activities bringing this element in, is effective
considering the mechanism of “responsibility innovations” and “Social
Scientific responsibilities”.
The significance of such mechanisms is analyzed to ensure management of
scientific-technical progress. The need for connection between government,
science, business and public is confirmed, to decrease negative impact of
the research results.
Keywords: Corporate Social Responsibility; Corporate Social Audit;
Responsible Innovations; Social Scientific responsibilities; Science
management
Reviewer: Professor Tinatin Iashvili, Georgian Technical University.
Кетеван Цацанашвили
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК
ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Резюме
Корпоративная социальная ответственность (КСО) является частной
инициативой, но она получает значительное развитие в случае
поддержки со стороны государства. Внедрение этого инструмента в
процесе инновационной деятельности будет эффективным при
условии применения механизмов «ответственных инноваций» и
«социальной ответственности».
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Проанализирован важность этих механизмов для обеспечения
управления
научно-техническим
прогрессом.
Обоснована
необходимость коммуникации между государством, наукой, бизнесом
и обществом, чтобы минимизировать возможное негативное влияние,
связанное с особенностями современных технологий.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность;
Корпоративный социальный аудит; Ответственные инновации;
Социальная ответственность ученых; Управление наукой;
Рецензент: Профессор Тинатин Яшвили, Грузинский технический
университет.
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Галинa Ткаченко
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДЕМОКРАТИИ И ПРОБЛЕМЫ
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
Главной тенденцией развития большинства стран мира есть
процесс демократизации всех сторон общественной жизни. Важной
составной этого процесса есть гендерное равенство, ибо оно
защищает права и возможности обеих полов. Поэтому проблема
взаимообусловленности процессов демократии и становления
гендерного равенства актуальная для современного мира. В то же
время история человечества и современное развитие многих странах
свидетельствующей тенденций развития гендерных отношений есть
подчиненное положение женщин. В данной статье автор исследует
процесс становления гендерного равенства в условиях таких
исторических типов демократии, которые формулирует Дэвид Гэлд:
“прямой или афинской, либеральной и демократии, и демократии, что
основана на однопартийной системе”.
Рассматривая особенности афинской демократии, автор
подчеркивает, что одной из главных причин ее ограниченности стало
отсутствие в ней гендерного равенства. Автор раскрывает
противоположенные взгляды философов относительно общественной
роли давнегреческой женщины. Господствующими были же, которые
оправдывали подчиненное положение женщин. В статье
рассмотрены и противоположенные идеи, которые впервые были
высказаны Платоном и Аристотелем. Конечно их суждения были
далеки от современного понимания гендерного равенства, но они
ценны уже ним, что в них впервые были высоко оценены умственные
способности женщин.
Наибольшее внимание в статье уделено теории и практике
решения вопроса о социальном освобождение женщин в условиях
либеральной демократии.
В частности, раскрыты взгляды Ж. Кондорсе и Д. Милля о
возможности женщин принимать участие в государственных делах и
предоставлении им избирательных прав.
Таким образом, в статье рассмотрены проблемы становления
гендерного равенства в контексте основных исторических типов
демократии.
Ключевые слова: общество, демократия (прямая, либеральная)
гендерные отношения (равенство), государство.
Одним из важнейших критериев демократизации общества является
гендерное равенство. Поэтому его изучение в различных исторических
условиях приобретает актуальность в настоящее время, когда
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дальнейшая демократизация всех сфер общественной жизни выступает
ведущей тенденцией развития большинства стран мира.
Многие труды обществоведов посвящены данной проблеме. Среди
них можно назвать следующие: “Гендерный анализ украинского
общества” (1999), Т. Мельник “Гендерная политика в Украине”
(1999), “Femina Postsovietica. Украинская женщина в переходный
период: от социальных движений к политике” (1999), “Гендерная
днмократия – стратегия ХХ века: от Пекина до Нью – Йорка, 1995 –
2000 гг.” (2000), Безпальча Р. “Гендерное равенство как фактор
сталого развития общества” (2004), “Гендерные стратегии сталого
развития Украины” (2004), “Гендерна рівність і розвиток: погляд у
контексті європейської стратегії України” (Центр Разумкова; ред. А.
Чернова (2016) и другие.
Цель данной статьи исследовать какой тип демократии и благодаря
каким факторам более всего способствует становлению равных,
демократических гендерных отношений. В этом заключается и
новизна нашего исследования.
В
обществоведении
существуют
различные
типологии
исторических демократий. Мы считаем, что в данном случае лучше
всего остановиться на том, которые предлагает западный политолог
Дэвид Гэлд [1]. Эта типология включает в себя главные типы
демократии, которые существовали в истории человечества. Дэвид
Гэлд, в частности, называет следущие:
- прямая или афинская демократия;
- либеральная демократия;
- тип демократии оснований на однопартийной системе.
Характеризуя их, Дэвид Гелд указывает на такие их особенности:
“Во – первых, есть прямая демократия, демократия участия, система
принятия решений поповоду различных государственных вопросов,
при которой граждане принимают участие непосредственно. Это был
“первобытный” тип демократии, что возник в некоторых местах, и,
прежде всего, в древних Афинах. Во – вторых, есть либеральная или
представительная демократия - системы управления, что состоит из
избранных “правителей”, которые берут на себя обязательство
“представлять” интересы и взгляды граждан на определенных
территориях, поддерживая одновременно “верховенство право”. Втретьих, есть вариант демократии, которая опирается на
однопартийную модель (хотя некоторые и могут сомневаться в том,
что это вообще форма демократии). Еще не так давно Советский Союз,
восточноевропейские страны и некоторые развивающие страны
придерживались именно этой концепции [1, с. 155].
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Главными характерными особенностями демократии в Афинах Д.
Гэлд называет: равенство среди граждан, свобода, уважение к закону и
справедливости [1, с. 156]. Более того, он называет и такие черты
афинского полиса: “Афинский город – государство, которым
управляли правители – граждане, не разделял государства и общества.
В античных Афинах граждане были одновременно и поданными
политической власти, и творцами общественных законов и норм.
Народ (demos) принимал участие в законодательной и судовой
функциях, так как афинское понимание гражданства обусловливало
его участие в “государственных” делах. Афинская демократия
требовала соответствия принципу гражданской чести: посвятить свою
жизнь республиканскому городу – государству и подчинять частную
жизнь общественным делам и всеобщему благу” [там же]. Но в целом
афинская демократия была ограниченной и одной из причин этого
стало отсутствие в ней гендерного равенства. В этой связи Д. Гэлд
отмечает: “Конечно, за граждан считали только очень ограниченное
число индивидов, а к отвергнутым пренадлежали женщины и немалая
прослойка рабов.” [там же]. Таким образом, в этой первой демократии
отсутствовал очень важный критерий – гендерная демократия. И это, в
частности, способствовало её существованию, ибо ведение домашнего
хозяйства женщинами создавало условия для мужчин участвовать в
общественной жизни. Такое распределение в обязанностях в древних
Афинах обусловило гендерное неравенство. Хотя не во все времена
положение женщин в афинском обществе было одинаковым. Так,
украинский обществовед В. П. Кравец отмечает: “Если в
доперикловский период в Древних Афинах женщина была бесправной,
то во времена Перикла и Эврипида можно увидеть участие женщин в
духовной жизни того времени, особенно в сфере воспитания” [2, с. 83].
Эту деятельность можно уже отнести к их гражданской активности.
Философы тех времен имели разные взгляды на место и роль
давнегреческой женщины. Наиболее типичны мысли по этой проблеме
высказал, в частности, Демосфен. Он считал, что “… жён берут, чтобы
иметь законных детей, наложниц – чтобы иметь хороший уход, а
любовниц, чтобы наслаждаться радостями жизни” [3, c.13].
Первыми же мыслителями, которые по иному рассматривали
вопрос об общественной роли давнегреческой женщины, стали
философы Платон и Аристотель.
В работе “Государство” Платон впервые рассмотрел идею о
гражданском равенстве женщин и мужчин. Подчеркивая, что
поскольку природа женщин и мужчин есть одинаковой, они в равной
степени способны к управлению государством и способны занимать
одинаковые государственные должности [4, с. 145 - 147]. Хотя не
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следует идеализировать взгляды и Платона, поскольку равенство он
предполагал только для избранных: правителей и стражей.
В своей более поздней работе “Законы” Платон в некоторой
степени меняет свои взгляды. Рассматривая социальное положение и
гражданские права женщин, он выступал только за их одинаковое
воспитание и обучение. Сферы же их деятельности были в
значительной степени ограничены. Они могли заниматься
преимущественно воспитанием детей, контролем за браками и
обучением молодежи [5, с. 261 – 263, 285 - 286].
Таким образом, Платон, создавая свою теорию идеального
государства, выходил за пределы греческого права и обычаев по
вопросах места и роли женщины в обществе. Но и он был далеким от
идеи полного равенства женщины и мужчины в правах. Несмотря на
это, следует отметить заслуги Платона в этом вопросе, поскольку он
высоко оценил умственные способности женщин и считал
обязанностью государства сделать её положение соответствующим
природному предназначению.
Еще более далеко стоял от идеи равноправия женщин и мужчин
Аристотель. Женщину он не рассматривал как гражданку и считал
существом более низким нежели мужчина. Философ утверждал, что
мужчина за своей природой более способный к руководству, чем
женщина. Но, при этом, сравнивая женщин с рабами, он все – же
женщин оценивал более высокоразвитыми. Раб, с точки зрения
мыслителя, потому занимает подчиненное положение, что он
неспособный принимать общественно – политические решения, а
женщина – способна, но вместе с тем, она не имеет нужной активности
[6, c. 377, 398, 400].
Итак, даже мыслители, находившихся на вершине классической
общественной – политической мысли, не смогли подняться выше
господствующих на то время обычаев и норм общественной жизни.
Тем не менее их безусловным достижением было уже то, что они в
какой то степени подымали вопрос естественного равенства женщины
и мужчины. А Платон даже утверждал об их равенстве в
общественной жизни.
Второй тип демократии – либеральный. Главным её отличием от
афинской есть то, что она не прямая, а представительная демократия.
Гелд считал, что классическая формулировка такой демократии
содержится в философии Джеймса Медисона и Джереми Бентама.
Гелд называет идею Медисона о том, что “чистые демократии” (под
ними он понимал общества, которые “состояли с небольшого числа
граждан, что собираются и лично занимаются управлением”) всегда
были не толерантными, несправедливыми и нестабильными. В то же
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время, считал он, представительное управление позволяет избавиться
от таких изъянов “чистой демократии”, так как регулярные выборы
способствуют решению общественных вопросов, а избранные
представители, способные осуществлять политический процесс,
наверное
будут
компетентными
и
способными
“увидеть
действительный интерес своей страны” [1, с. 159].
Главное для Медисона не место, которое должен занять активный
гражданин в жизни политического сообщества, а законное
удовлетворение собственных интересов индивидов, и поэтому
правительство должно способствовать удовлетворению этих интересов
[там же]. Д. Бентам считал, что главным достижением
представительной демократии есть защита граждан от притеснений и
грабежей.
Представительная демократия, которая начала воплощаться в
жизнь с ХIX века, могла осуществляться на больших территориях и на
протяжении длительного времени. Но вначале своего формирования,
она все же была ограниченной и неполной, поскольку избирательных
прав не имели, большие группы людей за классовыми, расовыми и
половыми признаками. В период становления либеральной демократии
даже не все ее теоретики выступили за необходимость гражданского
равноправия женщин и мужчин. Таких идеи, в частности, мы не
встречаем в теориях Т. Гоббса и Д. Локка. Но уже, начиная с XVIII
века в трудах таких основоположников либерализма, как Ш.
Монтескье, Ж. Кондорсе, Д. Милль и других ставится вопрос о
возможности
женщин
принимать
участие
в
управлении
государственными делами и предоставлении им избирательных прав.
Так, Ж. Кондорсе пишет: “Одним из наиболее важных для всеобщего
счастья результатов прогресса человеческого разума мы должны
считать полное уничтожение забобонов, что сотворили неравенство
прав между двумя полами вредное даже тому, кому оно способствует”
[7, с. 246 - 247].
Практически женщины впервые сделали попытку добиться
равноправия во время Великой Французской революции ХVIII века.
Организатор и агитатор женщин в этой революции Олимпия де Гуж в
манифесте “Декларация прав женщины и гражданки” писала: “Все
гражданки должны так же, как и все граждане, лично или через
избранных ими представителей принимать участие в самоуправление.
Оно должно быть для всех одинаковым”. И далее: “…все гражданки и
все граждане, соответственно своим способностям, должны быть
допущены ко всем гражданским местам, отличиям, должностям:
только отличия в их чеснотах и талантах должны служить критерием
при их избрании. Женщина имеет право выйти на эшафот, выйти на
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трибуну: ей следовало бы иметь оба этих права”. [8, c. 244]. Но
Великая Французская революция ХVIII в. такого равноправия
женщинам не предоставила.
В ХІХ в. во многих странах стала известной работа английского
основоположника либерализма Д. С. Милля “Подчиненность
женщины”, в которой он сделал акцент на необходимость правового
равенства женщин и мужчин. Милль утверждал, что законы и
учреждения не должны создавать женщинам никаких ограничений,
чтобы на всех уровнях общественной и политической жизни ими были
предоставлены возможности свободной конкуренции с мужчинами.
В практическую борьбу за осуществление идей равноправия
женщин с мужчинами включились в XIX в. феминистки.
Американский ученый Леонор Тиффер даёт такое определение этого
общественно – политического течения: “феминизм – это в большей
мере политическое движение, которое ставит себе за цель осознание и
изменение подчиненного положения женщины в мире” [9, с. 16].
В начале ХХ в. часть либерального крыла феминизма
сосредоточилась
на
решении
проблемы
предоставления
избирательных
прав
женщинам.
Эти
представительницы
феминистического движения получили название суфражистки.
“Большой толковый социологический словарь” так опраделяет
представительниц этого движения: “Суфражистка (suifragette) –
активистка женского движения, который вначале 20 – го столетия
выступил за распространение права голоса на женщин” [10, c. 312].
Результатами борьбы феминизма стали не только избирательные права
женщин, которые они получили во многих странах в ХХ столетии, но
и доступ к разнообразным профессиям, право на собственность, на
участие в работе профсоюзов и т.д. В результате всего этого Гелд
делает вывод: “Только тогда, когда все взрослые мужчины и женщины
в действительности стали гражданами, либеральная демократия
приобрела свою на самом деле современную форму: совокупность
законов и институций, которые способствовали широкому участию
большинства граждан в избрании представителей, которые сами могут
утверждать политические решения, тоесть решения, которые влияют
на всю общность”.
[1, с. 161]. Гелд называет основные
институции либеральной демократии, которые вступают в действие
только после достижения гендерного равноправия. К их числу он
относит следующее: избранное правительство; свободные и
справедливые выборы, когда голос каждого гражданина имеет
одинаковый вес; избирательное право, которое распространяется на
всех граждан независимо от расовых, религиозных, классовых,
половых и других различий, широкая свобода сознания, информации и
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мысли по поводу всех гражданских вопросов; право всех взрослых
бороться со своим правительством и выдвигаться кандидатом на
должность; независимость объединений – право формировать
независимые объединения, в частности общественное движения,
группы с определенными интересами и политические партии.
Укрепление представительной демократии в таком понимании стало
феноменом, характерным ХХ столетию; можно даже сказать
феноменом конца ХХ столетия. Ведь только в конце последних
десятилетий этого столетия демократия (относительно) уверенно
утвердилась на Западе и её в принципе признали как подходящую
модель управления и за пределами Запада [там же].
Таким образом, как видим из теории Гелда, западные политологи
полное утверждение либеральной демократии ставят в прямую
зависимость от достижения гендерного равенства. С их точки зрения,
ценности либеральной и гендерной демократии совпадают. Но так ли
это оценивают теоретики феминизма? Ответ на этот вопрос так
формулирует, в часности, Ирина Жеребкина [11]. Она отмечает, что в
60 годах феминистки боролись за свои новые политические права и
при этом не ставили под сомнение саму модельлиберальной
демократии. Но уже в феминисткой теории 70 – 80 – х годов ХХ ст.
возникла другая мысль, которая определила традиционный
либеральный тип политика как “мужской”, то есть как такой, что не
отвечает женским ценностям и отношениям.
Жеребкина пишет: “… против концепции либеральных
(индивидуальных) ценностей феминисткие теоретики 70 – 80 – х гг.
пытались построить систему политических ценностей основанием
которых стал опыт “женщин как женщин” – тоесть на основании
женского опыта материнства и заботы в частной сфере семьи;
либерализм критиковался за то, что либеральное понятие гражданства
конституировано исключительно в сфере публичного, что
идентифицируется из сферой частного. Поэтому феминистские
политики 70 – 80 х годов апеллировали к ценностям материнства и
частной сферы семьи, ценностей любви, заботы и поддержки, причём
семья рассматривалась как частная сфера, что имеет моральный
перевес над публичной, так как больше отвечает общечеловеческим
ценностям – тоесть относится к так называемым демократическим
ценностям в отличии от либеральных” [11, с. 28].
Критикует либеральное понимание “гражданства” и Кэрол Пэйтман
в своей работе “Сексуальный контракт” (1988). Она считает, что это
патриархальная категория, потому что хотя женщины в ней и
определяются как граждане, все же такой тип гражданства
представляет исключительно формальное гражданство внутри
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системы патриархальной власти, в которой женские качества и
ценности традиционно обесценены. Поэтому в новой трактовке
гражданства Пэйтман предлагает основываться на феминисткой
концепции сексуальных отличий, сконструированных на основании
признании двух разных существ – женщины “как женщины” и
мужчины “как мужчины”. Только в таком случае, с точки зрения
Пейтман, возможно противостоять традиционной универсальной
концепции субъекта, которая отбрасывала и нивелировала понятие
женской субъективности и ценностей.
“В итоге, - отмечает И. Жеребкина, - Кэрол Пэйтман предлагает
концепцию так называемого “деференцированного гражданства”
вместо либеральной теории гражданства, неспособной, с ее точки
зрения,
отобразить
особенности
женских
политических
репрезентаций” [11, c. 29].
Но уже в феминизме 90 – х годов общая направленность
феминистской теории изменилась. С этого времени его представители
утверждают, что социальные практики материнства не отвечают
больше демократическим ценностям, так как в их основании есть
неравное отношения матери и ребёнка. Более того, демократическое
гражданство должно быть основано на не частные и особенные
(например “женственность или материнство”) типы активности, но на
коллективные типы отношений [там же].
Новые феминистки предлагают концепцию демократического
гражданства, в которой главенствующим есть не понятие сексуальных
отличий, а понятие “субъективной позиции”, что включает в себя
социальные групповые интересы. Таким образом, понятие
“демократический гражданин” считает, считают они, должно
отображать не только интересы разных полов, но и в большей степени,
социальные интересы различных групп (женщин, классов, рас,
национальных меньшинств и т. д.). Такие идей придерживают, в
частности, Эрнесто Лакло и Шан таль Муфф в книге “Гегемония и
социалистическая
стратегия.
К
вопросу
о
радикальной
демократической политике” (1985). Воплощение в жизнь данного
проекта, тоесть становление “демократического гражданства” Лакло и
Муфф связывают уже даже не с либерализмом, а с “радикальной
демократией”.
Таким образом, идея становления гендерного равенства в
либеральной концепции демократии была так же раскритикована.
Особенно это относилось к рассмотрению либералами гражданства как
такого, что не имеет классового, национального, полового и других
градаций. Было признано, что даже женщин не следует рассматривать
как нечто целое, так как среди них есть такие женщины разных
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классов, рас, национальностей и т. д. Кроме того, либеральная
демократия не обеспечивает гендерного равенства возможностей, а их
недостаточно для полного равенства. Для утверждения полного
гендерного равенства необходимо фактическое равенство, которое
привело бы к равенству результатов. А это зависит от
соответствующей политики государства в социальной сфере, которая
бы могла обеспечить дополнительные необходимые условия
женщинам – создание детских дошкольных учреждений и других
льгот работающим матерям.
Самой большой критике либеральная демократии подвергалась со
сторон марксизма. Следовательно, следующий основный тип
демократизации, которую рассматривает Д. Гэлд, это однопартийная.
Характеризуя этот тип демократии, Гэлд отмечает, что борьба
либерализма против тирании и борьба либеральных демократий за
политическое равенство являли собой значительный шаг вперёд в
истории освобождения человечества. Но, согласно с марксисткой
традицией, большие универсальные идеалы свободы, равенства и
справедливости нельзя осуществлять в обществе, построенном на
основании частной собственности.
К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что и неравенство между
мужчиной и женщиной возникло с возникновением частной
собственности. Во – первых, изменилась социальная роль всех
женщин, по сколько их домашний труд превратился из общественного
в частное дело, потерял свое значение по сравнению с промышленным
трудом мужчин. Женщина, таким образом, была исключена из
общественного производства. В этой связи Энгельс сделал вывод, что
“…первым условием освобождения женщины есть возврат всего
женского пола к общественному производству, что, в свою очередь,
требуют, чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяйственной
единицей общества” [12, с. 77].
Во – вторых, К. Маркс и Ф. Енгельс подчеркивали, что
подневольное положение женщины в семье с развитием частной
собственности дополнилось её классовым угнетением как невольницы,
крепостной, пролетарки. Поэтому освобождение женщин – тружениц
осуществится
во
время
социалистической
революции.
Основоположники марксизма определили ряд требований рабочего
движения к решению социальных проблем женщин. Они выступили
против формального равенства, с которым выступали либералы, и
требовали установления социального равенства, которое означало для
них равенство реального общественного положения индивидов.
Маркс и Энгельс ставили такие требования, которые б учитывали
функции женщины как матери, так и труженицы. Это – охрана труда
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на производстве с учетом физиологических особенностей женского
организма, признание общественной значимости совмещения
женщиной профессий и бытовых обязанностей.
Важное значение имело положение марксизма о том, что
экономическая зависимость женщин сформировала определений
психологический
стереотип,
общественное
убеждение
о
неполноценности женщины как личности. Выступая против них,
Маркс и Энгельс указывали, что необходимым условиям
освобождения женщин должно быть освобождение их от несвободного
положения на производстве и в общественно – политической жизни,
раскрепощение в семье и в быту.
Анализируя марксистские взгляды относительно гендерных
отношений в обществе, мы можем признать, что либеральную теорию
равенства возможностей они, все же, дополнили равенством
результата, которую должно было обеспечить социалистическое
государство. Но, в вопросах обеспечения гендерного равенства
марксизм допустил, на наш взгляд, ограниченность. Во – первых, в
нем догматизировали пути освобождения женщины, а именно – только
путём пролетарской революции и диктатуры пролетариату.
Историческая же практика доказала, что это может осуществляется и в
пределах существующего строя, который можно реформировать. Во –
вторых, история свидетельствует, что диктатура одного класса и одной
партии приводит к авторитарным и тоталитарным режимам, а в таких
условиях ограничиваются и нарушаются гражданские права и мужчин,
и женщин. В – третьих, полная отмена частной собственности также
нарушает экономические свободы обеих полов. В – четвертых,
решение вопроса о подчиненном положении женщины и
формирование её как гражданки марксизм определял с экономической
точки зрения, в то время как очень мало внимая уделял
общественному и в особенности индивидуальному сознанию в
процессе изменения гендерных стереотипов.
Мы рассмотрели только некоторые вопросы становления
гендерного равенства в контексте основных исторических типов
демократии. Предметом дальнейшего исследования данной темы
могут быть, в частности, особенности осуществления гендерного
паритета в условиях тех обществ, которые функционируют на
основании различных моделей общественного развития.
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HISTORICAL TYPES OF DEMOCRACY AND PROBLEMS OF
GENDER EQUALITY
Summary
The main tendency of the development of most countries of the world is
the process of democratization of all aspects of social life. Gender equality
is an important component of this process, because it protects the rights and
opportunities of both sexes. Therefore, the problem of the interdependence
of the processes of democracy and the formation of gender equality is
relevant for the modern world. At the same time, the history of mankind and
the modern development in many countries of the evolving tendencies in
the development of gender relations are the subordinate position of women.
In this article, the author examines the process of establishing gender
equality in the context of such historical types of democracy as David
Gould formulates: "direct or affinitarian, liberal and democracy and
democracy based on a one-party system"
Considering the peculiarities of Athenian democracy, the author
emphasizes that one of the main reasons for her limitedness was the lack of
gender equality in her. The author reveals the opposite views of
philosophers regarding the social role of an ancient Greek woman. Those
who dominated were those who justify the subordinate position of women.
The article deals with the opposite ideas, which were first expressed by
Plato and Aristotle. Of course, their judgments were far from the modern
understanding of gender equality, but they are already valuable to him, that
in them for the first time highly appreciated the mental abilities of women.
The article focuses on the theory and practice of solving the issue of
women's social liberation in a liberal democracy.
In particular, J. Condorcet and D. Mill's views on the possibility of
women taking part in state affairs and granting them the suffrage rights are
revealed.
Thus, the article deals with the problems of the development of gender
equality in the context of the main historical types of democracy.
Keywords: society, democracy (direct, liberal), gender relations (equality),
state.
Reviewer: Candidate of Historical Sciences Yuri Tereshko, Head of the
Department of Political Science and Sociology, Rivne State Humanitarian
University.
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ელენე ცხვარიაშვილი
ქალი საჯარო სივრცეში

სტატია ეძღვნება ქალთა ჩართულობის საკითხს საქართველოს
საჯარო სექტორში. ნაშრომში განხილულია 10 საჯარო
დაწესებულების ანალიზი გენდერულ ჭრილში.
კონკრეტულად კი სტატია ფოკუსირდება იმაზე, რომ გავიგოთ,
თუ რა მდგომარეობაა საჯარო დაწესებულებებში - რა
თანაფარდობაა დასაქმებულ ქალებსა და მამაკაცებს შორის
როგორც ხელმძღვანელ, ასევე დაბალ პოზიციებზე. როგორ არის
გადანაწილებული სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებაში ქალებსა
და მამაკაცებს შორის თანამდებობრივი სარგო. შემუშავებული
აქვთ თუ არა ამ საჯარო დაწესებულებებს გენდერული სტრატეგია.
აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ საჯარო დაწესებულებებში
დასაქმებულ ქალთა და მამაკაცთა რაოდენობა არახელმძღვანელ
პოზიციებზე თითქმის გათანაბრებულია. პრობლემურად რჩება
ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალთა დასაქმების დაბალი დონე,
ასევე, ქალთა თანამდებორბივი სარგოს საკითხი.
საკვანძო
სიტყვები:
საჯარო
სექტორი,
თანაწორობა, პოლიტიკა, თანამდებობრივი სარგო.

გენდერული

დღეს საქართველოში თანდათან მაღლდება ცხოვრების დონე,
ვითარდება ეკონომიკა, შედეგად იზრდება საზოგადოების
ცნობიერება. თუმცა, საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც
სტერეოტიპული გავლენის ქვეშ არის მოქცეული. მათი
მენტალიტეტისა და დამოკიდებულებების შეცვლას დრო
სჭირდება. ამასთან ერთად საჭიროა სახელმწიფოს მიერ ამ
მიმართულებით
თანმიმდევრული
პოლიტიკის
გატარება.
საზოგადოების ამ ნაწილს მცდარი წარმოდგენა აქვს ქალისა და
მამაკაცის თანასწორობაზე. ის კი არ გულისხმობს მათი როლების
ერთამანეთში არევას, არამედ - საზოგადოების ცხოვრებაში ქალისა
და
მამაკაცის
თანაბარი
უფლებების
უზრუნველყოფას,
შესრულებული სამუშაოს თანაბარ ანაზღარებას, საკანონმდებლო
დონესა
და
ხელმძღვანელ
პოზიციებზე
მათ
თანაბარ
გადანაწილებას და სხვა.

„განურჩევლად სქესისა, პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში თანაბარი მონაწილეობა დემოკრატიული პრინციპია
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და
ადამიანის
პრეტენზიაა“.[1]

ძირითადი

უფლებების

მნიშვნელოვანი

თუკი საზოგადოებრივ საქმეების წარმართვაში ქალსა და
მამაკაცს შორის ჭეშმარიტი თანაშრომლობა არსებობს, შეგვიძლია
ვთქვათ,
რომ
ასეთი
საზოგადოება
დემოკრატიულ
საზოგადოებადაა
მიჩნეული.
გენდერული
თანასწორობა
გულისხმობს იმას, რომ ქალი და მამაკაცი თანაბრად უნდა იყოს
ჩართული როგორც პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და
კულტურულ
პროცესებში,
ასევე,
თანაბრად
იღებდეს
გადაწყვეტილებებს და მონაწილეობდეს მათ აღსრულებაში.
გაეროს
დეფინიციით
გენდერულ
თანასწორობაში
იგულისხმება, რომ „ქალს და მამაკაცს კანონი უნდა აღიქვამდეს
თანასწორად და ერთნაირ უფლებას ანიჭებდეს ხმის მიცემის,
პოლიტიკაში
მონაწილეობის
დროს.“
ორივე
სქესის
წარმომადგენლებს, როგორც საჯარო, ასევე პირად სივრცეში უნდა
გააჩნდეთ
ერთნაირი
მოვალეობები
და
თანაბარი
შესაძლებლობები. იმისათვის, რომ ყოველივე ეს განხორციელდეს,
საჭიროა ეფექტური პოლიტიკის და მექანიზმების შემუშავება.
გენდერული თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი ელემენტი
დემოკრატიული სახელმწიფოსათვის. იგი განსაზღვრავს ქვეყნის
განვითარების დონეს. იმ შემთხვევაში, თუ პოლიტიკაში ქალთა
მონაწილეობის დონე გაიზრდება, ეს ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
სამშვიდობო პროცესების დამკვიდრებას. გაუმჯობესდება ქალთა
მდგომარეობა, შემცირდება კორუფციის დონე, გაძლიერდება
განათლება, ჯანდაცვა.
ყოველივე ამის განხორციელებისათვის კი იმ საჯარო
ინსტიტუტებში, სადაც იქმნება, მუშავდება და ხორციელდება
პოლიტიკა, საჭიროა გენდერული თანასწორობის დაცვა.
სახელმწიფომ, სადაც არსებობს ტრადიციები, რელიგია,
შეხედულებები, გენდერული სტერეოტიპები, ამ ყველაფერს რა
მექანიზმები უნდა დაუპირისპიროს?
როდესაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი სოციალური პრობლემაა,
ხალხი ეკონომიურად გაჭირვებულია, უმუშევარი, ამ პირობებში,
რასაკვირველია, გენდერული თანასწორობის საკითხი უკანა
პლანზე იწევს. მოქალაქეს, რომლის ძირითადი საზრუნავი ოჯახის
წევრების გამოკვებაა, რთულია, ელაპარაკო გენდერზე, მას ეს
საერთოდ არ აინტერესებს. ამიტომ იმ ქვეყნებში, სადაც ცხოვრების
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მაღალი დონეა, საკითხი გენდერულ თანასწორებაზე შეიძლება
პრიორიტეტულადაც კი იქცეს.
საქართველო უკვე დგას
დემოკრატიული აღმავლობის გზაზე და ამიტომ გენდერული
თანასწორობის შესახებ საუბრის დაწყება უკვე დროულია.
ქალების და მამაკაცების თანაბარი ჩართვა პოლიტიკის
შემუშავებასა და განხორციელებაში აუცილებლად გავლენას
მოახდენს
საკითხების
ინიცირებაზე,
მათ
გადაწყვეტაზე,
საზოგადოების კეთილდღეობაზე, პოლიტიკური კულტურის
დონის ამაღლებაზე.

„როდესაც პოლიტიკაში რომელიმე ჯგუფი არ არის სათანადოდ
წარმოდგენილი, ბუნებრივია, არ ხდება ამ ჯგუფის ინტერესების
გათვალისწინება. იმისათვის, რომ პოლიტიკა იყოს მეტნაკლებად
სრულყოფილი და საზოგადოების ყველა ჯგუფის ინტერესები
თანაბრად დაცული, პოლიტიკა უნდა იყოს ინკლუზიური,
მითუმეტეს, როდესაც საუბარია მოსახლეობის ნახევარზე. ეს
ნიშნავს, რომ თუ ქალები არ იქნებიან შესაბამისი რაოდენობით
წარმოდგენილნი
ხელისუფლებაში,
ქალი
ამომრჩევლის
ინტერესები ნაკლებად იქნება გათვალისწინებული“.- ქალთა
საინფორმაციო ცენტრის თავმჯდომარე, ელენე რუსეცკაია.[2]
დღეისათვის საქართველოში პრობლემურ საკითხს არ
წარმოადგენს დაბალ და საშუალო რგოლში დასაქმებულ ქალთა
რაოდენობა. მაგრამ როგორც კი დგება ხელმძღვანელ ან
გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობაზე დანიშვნის საკითხი,
არჩევანი უფრო ხშირად მამაკაცზე კეთდება. აქ ისევ
სტერეოტიპული შეხედულებები ჭარბობს - ქალისთვის ძნელია
პასუხისმგებლობის
აღება,
იგი
მარტივად
ვერ
იღებს
გადაწყვეტილებას და სხვა. მაგრამ ბევრია ისეთი შემთხვევაც,
როდესაც ქალების კომპეტენცია და შესაბამისი უნარები უფრო
მაღალია მამაკაცებთან შედარებით.
დღეისათვის (2019 წლის 16 თებერვალი) საქართველოს
მინისტრთა კაბინეტში 11 მინისტრია, მათგან მხოლოდ სამია
(27,27%) ქალბატონი. (იუსტიციის მინისტრი-თეა წულუკიანი,
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი-მაია
ცქიტიშვილი და შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი-ქეთევან ციხელაშილი)
2010 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი
„გენდერული თანასწორობის შესახებ“.[3]
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ამ კანონის თანახმად, დაუშვებელია საზოგადოებრივი
ცხოვრების ყველა სფეროში სქესობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია.
საჭიროა შეიქმნას სათანადო პირობები, რათა ქალსა და მამაკაცს
თანასწორი უფლებების, თავისუფლების და შესაძლებლობის
რეალიზაციის საშუალება მიეცეს. ამ კანონის მე-6 მუხლის
თანახმად, სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ორივე სქესის
წარმომადგენლების დასაქმებას.
საქართველოს
ზოგიერთ
საჯარო
დაწესებულებაში
დასაქმებულთა გენდერული ანალიზის თანახმად, დაბალ და
საშუალო რგოლში (არა ხელმძღვანელ პოზიციებზე), 2018 წლის
მონაცემებით დასაქმებულ მამაკაცთა და ქალთა რაოდენობა
თითქმის
გათანაბრებულია
(შსს-ს
მონაცემების
გარდა).
განსხვავებით ამისა, ხელმძღვანელ პოზიციებზე ჭარბობს
მამაკაცთა რაოდენობა (10 სამინისტროდან 6-ში - ფინანსთა,
ჯანმრთელობის,
ინფრასტრუქტურის,
თავდაცვის,
შსსსამნისტროში და მთავრობის ადმინისტრაციაში).

ათივე საჯარო დაწესებულებაში საშუალო თანამდებობრივი
სარგო მამაკაცების შემთხვევაში გაცილებით მეტია, ვიდრე
ქალების შემთხვევაში (როგორც ხელმძღვანელ პოზიცებზე, ასევე
საშულო და დაბალ რგოლში).
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როდესაც ხელმძღვანელობის ინიციატივით თავისუფლდება
თანამშრომელი, ადგილი აქვს ან დაკისრებული სამუშაოს ჯეროვან
შეუსრულებლობას
ან
დისციპლინარულ
გადაცდომას.
ჩამოთვლილი
სამინისტრობიდან
ხელმძღვანელობის
ინიციატივით
გათავისუფლეულთა
უმეტესობა
მამაკაცია.
გამომდინარე აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქალები უფრო
პასუხისმგებლურად ეკიდებიან დაკისრებულ სამუშაოს.

„მსოფლიო
მიისწრაფვის
გენდერული
თანასწორობის
ბალანსისი დაცვაზე. ეს კი გაცილებით უწყობს ხელს „სუსტი
სქესის“ წარმომადგენლებს გახდნენ ძლიერი სქესის ღირსეული
კონკურენტები. პოლიტიკაში ხომ მთავარი გონება, ხასიათი,
ძლიერება, სიმტკიცე და წინდახედული მოქმედებაა საჭირო, რაც
ქალსა და მამაკაცს თანაბრად აქვს, მცირე ინდივიდების
გამოკლებით“.[4]
შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში იმ გარემოების
გამო, რომ „გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს
კანონის“ მე-6 მუხლის მიხედვით, „დასაქმებისას და შრომითი

მოვალეობების
არათანაბარ
უპირატესობის
სპეციფიკიდან

შესრულებისას დასაშვებია სქესის ნიშნით პირთა
მდგომარეობაში
ჩაყენება
ან/და
მათთვის
მინიჭება, რაც გამომდინარეობს სამუშაოს არსიდან,
ან მისი შესრულების პირობებიდან“ მამაკაცების

რაოდენობა ჭარბობს ქალების რაოდენობას. თუმცა, ამავე
სამინისტროში ხელმძღვანელ პოზიციებზე, სადაც სამუშაოს არსი,
სპეციფიკა და მისი შესრულების პირობები ხელმძღვანელი
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ქალებისათვისაც (გამონაკლისი შემთხვევბის გარდა) რთული
შესასრულებელი არ უნდა იყოს, ქალთა რაოდენობას მამაკაცების
რაოდენობა შსს-ში 15-ჯერ აღემატება (2018 წლის მონაცემებით,
ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მამაკაცები 582, ქალები - 39),
ხოლო თავდაცვის სამინისტროში - 2-ჯერ (2018 წლის
მონაცემებით, 59 ქალი, 110 - კაცი).

რეალურია კი საქართველოს საჯარო სივრცეში გენდერული
თანასწორობის მიღწევა?
ვფიქრობ რეალურია, მაგრამ ამის მიღწევას დრო სჭირდება. ჯერ
საჭიროა საზოგადოების მენტალიტეტის და დამოკიდებულებების
შეცვლა, რაც ასე სწრაფად არ ხდება. საჭიროა აგრეთვე ამისთვის
თანმიმდევრული პოლიტიკის გატარება - როდესაც სახელმწიფოში
უფრო მეტად განვითარდება ეკონომიკა, ამაღლდება ცხოვრების
დონე, შედეგად გაიზრდება საზოგადოების ცნობიერება.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ უკანასკნელ წლებში გენდერის
საკითხებს უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა და საკანონმდებლო
დონეზე ხდება მისი რეგულირება. გენდერული ბალანსის
უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში შემუშავებულია სამოქმედო გეგმა.
საჯარო
დაწესებულებებიდან
მიღებული
(გენდერულ
თანასწორობასთან დაკავშირებული) შრომითი ურთიერთობების
სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, საქართველოს საჯარო
დაწესებულებებში ამ კუთხით ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა
არსებობოს და საჭიროა კონკრეტული ღონისძიებების გატარება.
კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, საქართველოს საჯარო
დაწესებულებებში
დასაქმებულ
მამაკაცთა
და
ქალ
თანამშრომელთა რაოდენობა ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა
თითქმის გათანაბრებულია (თუ არ ჩავთვლით სპეციფიკურ
ძალოვან სამსახურებს). ხელმძღვანელ პოზიციებზე, კვლევიდან
გამომდინარე, ჩანს რომ საჯარო დაწესებულებებში ხელმძღვანელი
მამაკაცების რაოდენობა აღემატება ამავე პოზიციებზე დასაქმებულ
ქალების რაოდენობას.
აღსანიშნავია ისიც, რომ 10 საჯარო დაწესებულებიდან
მხოლოდ მთავრობის ადმინისტრაციაშია შექმნილი გენდერული
თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახის მიმართ
ძალადობის საკითხებზე უწყებათშორისი კომისია. რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროში,
გენდერული
თანასწორობის
საკითხების
შესწავლის,
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განსახორციელებელი საქმიანობის დაგეგმვისა და ღონისძიებების
კოორდინაციის
მიზნით
განსაზღვრულია
გენდერული
თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი. ასევე,
აღსანიშნავია,
რომ
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროში მიმდინარეობს გენდერული
თანასწორობის, ქალთა მიმარ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
საკითხებზე მომუშავე უწყებათშორისი კომისიის ინსტიტუციური
განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. რაც შეეხება
თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
არის ერთ-ერთი, რომელიც აქტიურად მუშაობს გენდერის
საკითხებზე, ატარებს სხვდასხვა შეხვედრას, ტრენინგს თუ
კონფერენციას ამ მიმართულებით.
ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ
მეტი ქალი პოლიტიკაში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ქვეყნის
სოციალურ, ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხელს შეუწყობს
ქვეყანაში სამშვიდობო პროცესის დამკვიდრებას და გამყარებას.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკაია
აღნიშნავს, რომ „...ომს ძირითადად კაცები იწყებენ, მაშინ როდესაც
ომის მსხვერპლი მშვიდბიანი მოსახლეობა და მათ შორის ქალები
და ბავშვები არიან. მიმაჩნია, რომ თუ პოლიტიკაში ქალების
გადანაწილება თანაბრად მოხდება,იმ კრიზისების რაოდენობა, რაც
დღეს მსოფლიოს აწუხებს, მნიშვნელონად შემცირდება“.[5]
ლიტერატურა
References:
1. adamianis uflebaTa sayovelTao deklaracia -1948 wlis 10 dekemberi
1. http://www.parliament.ge/uploads/other/76/76808.pdf (bolos nanaxia:
03/03/2019)
2. megreliSvili T. qalis roli sajaro mmarTvelobaSi.
avtoreferati.
saqarTvelos teqnikuri universiteti, Tbilisi, 2018.
3. kanoni
„genderuli
Tanasworobis
Sesaxeb“.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=7
(bolos
nanaxia: 03/03/2019)
4. gogolaZe S. susti sqesis“
Zlieri mmarTvelebi. 05/02/2011
https://presa.ge/?m=society&AID=3028 (bolos nanaxia: 03/03/2019)
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ჩაფიჩაძე,

Elene Tskhvariashvili
WOMAN IN PUBLIC SECTOR
Summary
The article is dedicated to the issue of women's involvement in the
Georgian public sector. The study examines the analysis of 10 public
institutions in the context of gender.
Specifically, the article is focused on finding out the condition of public
establishments - What is the ratio between employed women and men as
head and low positions? How is the remuneration divided between women
and men in different public establishments? Whether these public
establishments have developed gender strategy or not. It should be noted
that the number of women and men employed in these public institutions is
almost equal to uniform positions. The low level of women's employment in
leadership positions is also problematic, as well as the issue of women's
remuneration.
Keywords: public sector, gender equity, policy, remuneration.
Reviewer: Associate Professor Khatuna Chapichadze, Georgian Technical
University.
Элене Цхвариашвили
ЖЕНЩИНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Резюме
Статья посвящена вопросу участия женщин в государственном
секторе Грузии. В исследовании рассматривается анализ 10
государственных учреждений в контексте гендерной проблематики.
В
частности,
статья
посвящена
выяснению
состояния
государственных учреждений. Каково соотношение занятых женщин и
мужчин на руководящих и низких должностях? Как распределяется
заработная плата между женщинами и мужчинами в разных
государственных учреждениях? Разработали ли эти государственные
учреждения гендерную стратегию или нет. Следует отметить, что
число женщин и мужчин, занятых в этих государственных
учреждениях, практически равно на неруководящим должностям.
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Низкий уровень занятости женщин на руководящих должностях также
проблематичен, так же как и проблема женской заработной платы.
Ключевые слова: государственный сектор, гендерное равенство,
политика, заработная плата.
Рецензент: Ассоциированный профессор
Грузинский технический университет.
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დარიკო ხვედელიძე, ოთარ ქოჩორაძე
მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში

,,ჩვენ ვამაყობთ თქვენით!“
სტატიაში საუბარია იმის შესახებ, თუ რატომ არის ეს
მნიშვნელოვანი და როგორ უნდა უზრუნველვყოთ მშობელთა
აქტიურობა ამ მიმართულებით. მოზარდის სასკოლო ცხოვრებაში
ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგისა და მშობლის ერთობლივი
როლი. მშობელთა ჩართულობას მნიშვნელოვანი ზეგავლენის
მოხდენა შეუძლია ბავშვის განვითარებაზე, მოსწავლეთა
აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაზე. საინტერესოა, როგორ
უწყობს ხელს მასწავლებელს მოზარდთან ურთიერთობაში
მშობელთან აქტიური თანამშრომლობა. აქვე საუბარია იმ
სოციალურ პროექტზე, რომელიც დარკვეთის საჯარო სკოლამ
განახორციელა პედაგოგების, მოსწავლეებისა და მშობლების
ერთობლივი ჩართულობით.
საკვანძო სიტყვები: მოზარდი, სასკოლო ცხოვრება, აქტიური
თანამშრომლობა,
მშობელთა
ჩართულობა,
უნარ-ჩვევები,
სოციალური პროექტი,
სხვადასხვა აქტივობები, მიღწეული
შედეგი.
მოზარდის სასკოლო ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია
პედაგოგისა და მშობლის ერთობლივი როლი. მშობელთა
ჩართულობას მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია
ბავშვის განვითარებაზე, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევების
გაუმჯობესებაზე.
საინტერესოა,
როგორ
უწყობს
ხელს
მასწავლებელს
მოზარდთან
ურთიერთობაში
მშობელთან
აქტიური თანამშრომლობა ,, ჩვენ ვამაყობთ თქვენით!“
ასე უნდა იწყებოდეს თითოეული დღე
მოსწავლისთვის
როგორც მშობლისგან, ისე მასწავლებელთა მხრიდან. რადგან ეს
სამი ნაწილისგან შემდგარი ერთობლიობაა, რომელიც პიროვნების
მომავალს
განსაზღვრავს..
ყველა
ადამიანი
ერთნაირი
შესაძლებლობებითა და უნარებით იბადება, თუმცა ზრდა სრულ
ასაკში ჩვენ სრულებით განვსხვავდებით ერთმანეთისგან. მთავარი
ის კი არ არის,როგორი მოევლინე ქვეყანას, მთავარი ისაა,როგორ
განავითარებ საკუთარშ ესაძლებლობებს და ვინ რა დოზით იქნება
53

ხელისუფლება და საზოგადოება № 1(49) 2019, ტომი I
ჩართული ამ პროცესში. თუმცა, რათქმაუნდა, დამეთანხმებით,
რომ ყველას გვაქვს მიზანი, რომლისკენ სავალი გზა ია-ვარდებით
სულაც არარის მოფენილი. ჩვენს ირგვლივ უამრავი წარმატებული
პიროვნებაა, მაგრამ თითოეული მათგანი გამორჩეული და
ინდივიდუალურია. ნებისმიერი მიღწევის დროს ყველა აღმართს
დაღმართი მოსდევს, ხოლო ყოველ წარუმატებელ ნაბიჯს
უდიდესი წარმატება. ეს ყველაფერი როდია, სწორედ აქ იკვეთება
ერთობლივი როლი და მნიშვნელობა მასწავლებლისა და
მშობლისა, რომელთა გამოჩენამ ბავშვის ცხოვრებაში უდიდესი
კვალი უნდა დაამჩნიოს. მათთან ურთიერთობა კი სასიამოვნო
პროცესად
ვაქციოთ.
მოწესრიგებულობა,
ენერგიულობა,
მიზანსწრაფულობა,
კრეატიულობა,
თანამედროვეაზროვნება,
განსხვავებული
ხედვა,
ენთუზიაზმი,
საქმისადმი
პროფესიონალური დამოკიდებულება, საჭირო ცოდნისა და
სწავლების
პროცესისადმი
სრულიად
ახლებური
ხედვა,
ნებისმიერი მასწავლებლის მოღვაწეობის წინაპირობა უნდა
გახდეს. ის მოსწავლისთვის მხოლოდ მასწავლებელი არ უნდა
იყოს, ისთითოეული მოსწავლის
საუკეთესო მეგობარია,
რომელსაც ღიად შეუძლიათ ესაუბრონ ნებისმიერ თემაზე.
მასწავლებელი ყოველთვის გულისყურით უსმენს და საჭიროების
შემთხვევაში რჩევებსაც აძლევს მოსწავლეებს, რისი შედეგიც
თვალებანთებულ პატარებთან ურთიერთობებია, რომელიც
სკოლის ეზოში შემოსვლისთანავე იწყება.
რას ნიშნავს მშობელთა ჩართულობა მოსწავლის აკადემიური
მიღწევების გაუმჯობესების პროცესში,
რატომ არის ეს
მნიშვნელოვანი და როგორ უნდა უზრუნველვყოთ მშობელთა
აქტიურობა ამ მიმართულებით.
მშობელთა ჩართულობას
მნიშვნელოვანი
ზეგავლენის
მოხდენა
შეუძლია
ბავშვის
განვითარებაზე, როგორც სკოლამდელ ასაკში, ასევე სასკოლო
ასაკში, როდესაც მოსწავლის წინაშე სერიოზული აკადემიური და
სოციალური
გამოწვევები
ჩნდება.მშობელთა
ჩართულობის
მასშტაბი და ფორმები შესაძლოა იცვლებოდეს და დამოკიდებული
იყოს მათ განათლებაზე, სოციალურ სტატუსზე, ასაკზე და სხვ. ეს
შესაძლოა გულისხმობდეს როგორც სასკოლო დავალებების
შესრულებისას
შვილის
დახმარებას,
ასევე
მოსწავლის
ხელშეწყობას,
რათა
მან
უკეთ
მოახდინოს
საკუთარი
შესაძლებლობების რეალიზება, დროის სწორი მენეჯმენტი; ასევე
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გულისხმობს
მშობელთა
აქტიურ ჩართულობას
სასკოლო
ცხოვრებაში
და
აქტიურ
კომუნიკაციას
შვილის
პედაგოგებთან. რატომაა მნიშვნელოვანი მშობელთა ჩართულობა
სასკოლო ცხოვრებაში? ეს საკითხი განსაკუთრებით პრობლემურია
საბაზო საშუალო საფეხურზე, რადგან სკოლამდელ და დაწყებით
საფეხურზე
მშობელთა
მხრიდან
მეტი
ყურადღებაა
გამახვილებული მათ მიღწევებსა და პრობლემებზე, ხოლო შემდეგ
საფეხურზე თითქოს თავს არიდებენ ან სათანადო განათლება არ
ჰყოფნით, საკუთარი შვილების მიღწევებს თუ პრობლემებს
გაუმკლავდნენ, რაც მათ აშორებს საკუთარ შვილებთან.
ჩვენი სკოლის მაგალითზე კვლევებმა გვაჩვენა: როდესაც
მშობელი ჩართულია ბავშვის განათლების პროცესში, მოსწავლეს
უკეთესი მიღწევები აქვთ, მიუხედავად იმისა, თუ როგორია
ოჯახის
სოციალურ-ეკონომიური
სტატუსი,
ეტნიკური
წარმომავლობა თუ მშობელთა განათლების დონე.
მოსწავლე,
რომლის
მშობელიც
ჩართულია
შვილის
განათლების პროცესში, უფრო წარმატებით ამთავრებს სკოლას
და სწავლის გაგრძელების უკეთესი შესაძლებლობები და
პირობებიც აქვს სტატისტიკური მონაცემებით, თუ მშობლებს
არ აქვთ ურთიერთობა მასწავლებლებთან, ან არ არიან
დაინტერესებული სკოლაში მიმდინარე მოვლენებით, მათი
შვილების აკადემიური მოსწრება სხვა ბავშვების მოსწრებაზე
უფრო დაბალია. მსობლები როდესაც ჩართული არიან სკოლის
ცხოვრებაში, მოსწავლეები უფრო დადებითად არიან სკოლის
მიმართ
განწყობილი
და
საკუთარი
თავისა
და
შესაძლებლობების რწმენაც მეტი აქვთ. კვლევა ჩავატარე ჩემი
სკოლის საბაზო საფეხურზე მე-7- მე-12 კლასებში. გამოვკითხეთ
80 მშობელი, სადაც გამოიკვეთა შემდეგი: მოსწავლეები, რომელთა
მშობლები აქტიურად არიან ჩართული სკოლის ცხოვრებაში,
უკეთესი
ქცევით
გამოირჩევიან
და
მათ
წინააღმდეგ
გამოყენებული
დისციპლინური
სანქციების
საშუალო
მაჩვენებელიც სედარებით დაბალია, სკოლის ცხოვრებაში
მონაწილე მშობლების შვილებს უფრო კარგი ურთიერთობები
აქვთ როგორც მასწავლებლებთან, ასევე ოჯახის წევრებთან
განსხვავებული კულტურული თვითშეგნებით გამოირჩევიან. ამ
გარემოდან
გამოსული
მოსწავლეები
უფრო
წარმატებით
სწავლობენ,
როდესაც
მშობლები
და
მასწავლებლები
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ერთობლივად ცდილობენ ოჯახსა და სკოლაში არსებული
კულტურული
განსხვავებულობების
ურთიერთშეთანხმებას.
„მშობელთა ჩართულობა მნიშვნელოვანია როგორც მოსწავლის
შედეგების გაუმჯობესებისათვის, ასევე მშობლის უნარ-ჩვევების
განვითარებისთვისაც.
იცვლება
მშობლის
სოციალური,
ემოციური
მხარე
და
პიროვნული
თვისებები.
ბავშვის
განათლების პროცესში მონაწილეობის შედეგად მშობელი
უფრო გამგები ხდება საკუთარი შვილის მიმართ; უფრო დიდ
ყურადღებას უთმობს ბავშვის სოციალური, ემოციური და
ინტელექტუალური განვითარების საჭიროებებს, ხდება უფრო
მზრუნველი, ნაკლებად მკაცრი შვილის მიმართ და უფრო
მეტად აფასებს შვილის მიღწევებს, უფრო თავდაჯერებული და
სიამოვნებით ერთვება ბავშვის განათლებისა და აღზრდის
პროცესში,
თავდაჯერებული
ხდება
გადაწყვეტილების
მიღებისას, მეტ ყურადღებას აქცევს საკუთარი ცოდნის დონისა
დ აუნარ-ჩვევების ამაღლებას, უფრო წარმატებით იყენებს
სხვადასხვა შესაძლებლობებს საკუთარი ოჯახისა და შვილის
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.“ [1, გვ.3-4. მშობელთა
ჩართულობა G-PriED 2015.]
უფრო პოზიტიურ ურთიერთობებს ამყარებს თავიანთი
შვილის მასწავლებლებთან უფრო მეტად სრულყოფილია მათი
ინფორმაცია ბავშვის მდგომარეობის შესახებ და დროულად
იღებს ზომებს მისი პრობლემების მოსაგვარებლად. მშობელთან
აქტიური თანამშრომლობა მასწავლებელს ეხმარება, გახდეს
უფრო
თავდაჯერებული, უჩნდებათ
მეტი
პატივისცემა
საკუთარი პროფესიის მიმარT, უფრო კმაყოფილი არიან
საკუთარი
საქმიანობით
და
მისიშედეგებით.
მშობელთა
ჩართულობა ზრდის კომუნიკაციის ხარისხს მშობლებსა და
მასწავლებლებ სშორის, რაც ეხმარება პედაგოგს, სისტემატურად
იღებდეს ამომწურავ ინფორმაციას ბავშვის შესახებ. მოსწავლის
ინდივიდუალურ საჭიროებებზე სასწავლო პროცესის მორგება
კი მასწავლებელს სასურველ შედეგს მისცემს.
მშობელთა
ჩართულობა
დადებითად
აისახება
და
მნიშვნელოვანია სასკოლო ცხოვრებისთვის და, რაღათქმაუნდა,
სკოლაზე დიდ გავლენას ახდენს, რის შედეგადაც:
 სკოლას მეტი მხარდაჭერა აქვს მშობლებისგან, იზრდება
სკოლის
იმიჯი
საზოგადოებაში,
სასკოლო
პროგრამები,
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რომლებშიც მონაწილეობენ მშობლები, უფრო წარმატებულია,
ვიდრე
ის
პროგრამები,
რომლებშიც
მშობლები
არ
მონაწილეობენ. ამ მიზნით შემიძლია, მოვიყვანო ჩემი სკოლის
მაგალითი, რომელიც კვლევის ნაწილი გახლდათ. დავგეგმეთ და
განვახორციელეთ
ჩვენი
სკოლის
თვითმართველობის
წარმომადგენლებთან
ერთად
ურთიერთთანამშრომლობის
გასაღრმავებლად სოციალური პროექტი „სიკეთე გადამდებია“,
რომელიც
ჩვენი
სკოლის
ადმინისტრაციისა
და
თვითმართველობის ორგანიზებით ჩატარდა.
სოციალური პროექტის მთავარი მიზანი გახლდათ ჩვენი
სკოლის ყველა რგოლის ჩართვას სასკოლო ცხოვრებაში
(მოსწავლეები, მშობლები, მასწავლებლები) პროექტის ფარგლებში
რაც ხაზს გაუსმევს სასკოლო საზოგადოების ურთიერთობების
აღდგენასა და მათ დაახლოებას ერთმანეთთან. ჩვენი სკოლის
მოსწავლეებმა სკოლისა და თემის მასშტაბით ჩაატარეს
კონცერტები მე-12 კლასის ხელმძღვანელობით. იქ შემოსული
თანხით, რომელთა განკარგვაში ჩართული იყვნენ ფარული
კენჭისყრით არჩეული მშობლები, საჩუქრები უყიდეს ჭიათურის
მე-12 სკოლა პანსიონის ბენეფიციარებს. სკოლის დირექტორმა
მზაობა გამოთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. 25 დეკემბერს
ვესტუმრეთ ბენეფიციარებს. ერთობლივი კონცერტი ჩაატარეს სსიპ
ჭიათურის მე-12 სკოლა პანსიონისა და სსიპ ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის
სოფელ
დარკვეთის
საჯარო
სკოლის
მოსწავლეებმა. ჩვენი პროექტის საშუალებითა და მათი სურვილით
პროექტის
გაგრძელების
ესტაფეტა
სსიპ
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლას გადავეცით,
რომელმაც მზაობა გამოთქვა აღნიშნული პროექტის მიმართ და
თავის მხრივ პასუხისმგებლობა აიღო, რომ გადასცეს ესტაფეტა
სხვა სკოლას. პროექტის მთავარი მიზანია სასკოლო საზოგადოების
ყველა რგოლის ჩართვა სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
პროექტით სწავლების დადებითი მხარე ბევრია, მაგრამ ერთერთია კავშირი რეალურ სამყაროსთან. ამის ნათელი მაგალითი
მოსწავლეთა და მშობელთა ბედნიერებითა და ემოციებით სავსე
სახეები იყო. მონაწილეები და მთავარი მოქმედი გმირები, ხომ
თავად ისინი იყვნენ. მიმაჩნია, რომ ჩემს პრაქტიკაში ეს საკითხი
მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ერთ ჯაჭვად გადაბმული სამი
მნიშვნელოვანი რგოლი, რომლის თავში მოსწავლე დგას, ქვეყანას
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ღირსეულ ხვალინდელ დღეს მისცემს, მსგავსი ჩართულობით
სასკოლო ცხოვრებაში პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, ეს
არის სწავლების განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც, როგორც
მოსწავლის, ისე მშობლისა და მასწავლებლის წინაშე აყენებს ახალ
ამოცანებსა და გამოწვევებს, რაც დაგვეხმარება, სასწავლო პროცესი
გავხადოთ უფრო საინტერესო. ჩემი მხრივ მომეცა შესაძლებლობა,
წარმოვაჩინო ჩემი პროფესიული კომპეტენცია, „რაც ხელს
შეუწყობს მოსწავლეებს გამოუმუშავდეთ:
სხვათა მოსმენისა და მათი აზრის გათვალისწინების უნარი.
საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისა და დაცვის უნარი.
საკუთარ მოსაზრებაზე პასუხისმგებლობის გრძნობა.
საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი შეცდომის აღიარებისა და
უკან დახევის უნარი.“ [1-მშობელთა ჩართულობა გვ.5-6. G-PriED
2015.] აშკარა გახდა სკოლაში, სადაც მოსწავლეთა მოსწრება
ძალიან დაბალია, მშობლების ჩართულობის გაზრდის შემდეგ
ეს მაჩვენებელი უმჯობესდება. „თუ გამოვიყენებთ ისეთ
აქტივობებს, როგორიცაა:

ღია საჩვენებელი გაკვეთილი

საჩვენებელი ვიდეო გაკვეთილი მშობლებისათვის

კითხვის კონკურსი

კითხვის სასკოლო კონკურსის დემონსტრირება

‘მათემატიკის ოჯახური დღე“ ბიუჯეტის განაწილება

ოჯახური
კინოკლუბი,
სადაც
მშობლებისა
და
მოსწავლეებისათვის მოეწყოს შესაფერისი ფილმის ჩვენება და
შემდგომ მისი განხილვა.

ცხობის დღე, სადაც მოსწავლეები პედაგოგებთან და
მშობლებთან ერთად მოამზადებენ ტკბილეულს, მოაწყობენ
შეჯიბრს და გამოცხადდება კვირის გამარჯვებული;

კულტურული ღონისძიებები (კონცერტები, საზეიმო
ნომრები, სპექტაკლები, მშობლების მონაწილეობით)“. [1,
მშობელთა ჩართულობა გვ.4-5. G-PriED 2015.]
სკოლამ
უნდა
გაუწიოს
ორგანიზება
კონცერტებს,
ღონისძიებებს, ექსკურსიებს, სპორტულ შეჯიბრებებს, სადაც
მშობლებს მიეცემათ შესაძლებლობა, გამოვიდნენ შვილებთან
ერთად და შეასრულონ ესა თუ ის ნომერი. სკოლამ კი წინასწარ
უნდა განსაზღვროს, რომელი მშობელი რა უნარს ფლობს და
რომელ კატეგორიაში სურს მიიღოს მონაწილეობა ბავშვთან ერთად
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(ცეკვა, სიმღერა, ლექსი, მხატვრული დადგმა, სკეტჩიდაა.შ.).
მაგალითად ექსკურსიები მშობელთა მონაწილეობით სადაც
დაიგეგმება ერთობლივი თამაშები, როგორც სპორტული, ასევე
ინტელექტუალური. სასურველია, მშობლებმა მონაწილეობა
მიიღონ როგორც თამაშების მოფიქრებაში, ასევე უშუალოდ
პროცესში. მსგავსო ღონისძიებები ხელს უწყობს მასწავლებლების,
მშობლებისა და ბავშვების დაახლოებას.
დასკვნა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მშობლების მხრიდან
დიდი სურვილი და მონდომებაა საჭირო, სკოლებმა კი მათთან
უნდა ითანამშრომლონ, რათა სკოლას და ოჯახს ერთნაირი
მოლოდინები ჰქონდეთ და სწავლების პროცესს ხელი შეუწყონ.
კვლევამ აჩვენა, რომ სკოლებმა, სადაც მშობელთა ჩართულობის
ეფექტური პროგრამები, პროექტები არსებობს, და მიიღეს ისეთი
პოზიტიური შედეგი როგორიცაა:

მოსწავლეთა მაღალი დასწრება;

მოსწავლეთა კარგი ყოფაქცევა;

მშობელთა ნდობის ამაღლება სკოლისა და სწავლებისადმი;
რაც მოგვცემს მოსწავლეს რომელიც თამამად იღებს საკუთარ
თავზე პასუხისმგებლობას. მოსწავლის სასწავლო პროცესის
დაგეგმვა,
ისევ
და
ისევ
მშობლის
პრიორიტეტების
გათვალისწინებით უნდა ხდებოდეს. ვცდილობთ, რომ ყველა
გადაწყვეტილება მათთან შეთანხმებით და მათი მხარდაჭერით
მიიღებოდეს. ამასთანავე, ჩვენს სკოლაში მშობელი ჩართულია
საკუთარი შვილის სასწავლო პროცესის არა მხოლოდ დაგეგმვის,
არამედ განხორციელების პროცესში. მშობელი სკოლასთან ერთად
იზიარებს
პასუხისმგებლობას
მოსწავლის
აკადემიურ
წარმატებებზე, რაც მას ავალდებულებს აქტიურად იმუშაოს
ბავშვთან სახლში განსაზღვრული მიზნის და მიცემული
დავალების შესაბამისად. მსგავსი გამოწვევების წინაშე მყოფი
მოსწავლე მომავალში ჩამოყალიბებულ და პროფესიონალ
პიროვნებად უნდა ჩამოყალიბდეს რადგან მომავალი თაობა ხომ,
ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღეა.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
Dariko Khvedelidze, Otar Kochoradze
PARENTAL INVOLVEMENT IN SCHOOL LIFE
Summary
The role of a teacher and a parent is very important in children’s school
life. Parental involvement can have an important influence on child’s
development and improvement of academic achievements. It is interesting
how parental active involvement helps teacher in the relationship with the
students.
The article deals with how to provide parental involvement in children’s
education. It is also about social projects which were carried out by
Darkveti Public School with teachers, students and parents participation.
Keywords: teenager, school life, active cooperation, parental involvement,
skills, social projects, various activities, achieved results.
Reviewer: Associate Professor Rosa Gaprindashvili, Georgian Technical
University.
Дарико Хведелидзе, Отар Кочорадзе
ВКЛЮЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ «МЫ
ГОРДИМСЯ ВАМИ!»
Резюме
В школьной жизни подростка очень важна совместная роль
педагога и родителя. Включенность родителя может оказать
существенное влияние на развитие ребенка, улучшение академической
успеваемости учащихся. Интересно, каким образом учителю при
взаимоотношении с подростком помогаетактивное сотрудничество с
родителем.
60

ხელისუფლება და საზოგადოება № 1(49) 2019, ტომი I
В статье речь идет о значении этого вопроса и способах
обеспечения автивности в этом направлении. Также речь идет о тех
социальных проектах, которые выполнены Даркветской публичной
школой при совместном участии педагогов, учащихся и родителей.
Ключевые слова: подросток, школьная жизнь, активное
сотрудничество, включенность родителей, навыки, социальный
проект, различные активности, достигнутый результат.
Рецензент: Ассоциированный профессор
Грузинский технический университет.
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სალომე კენჭოშვილი
სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის
მეთოდოლოგიური ანალიზი, პრობლემები თანამედროვე
საზოგადოებაში და მათი როლი სახელმწიფოს განვითარებაში

სამოქალაქო
აქტივიზმი
ქვეყანაში
დემოკრატიული
პროცესების განვითარების, კულტურული, პოლიტიკური თუ
სოციალური წინსვლის აუცილებელი წინაპირობაა. ქვეყნის
განვითარების ისტორიულ გზაზე მას მუდმივად უდიდესი
როლი ჰქონდა, მაგრამ უფრო დიდი მნიშვნელობა მაშინ
შეიძინა, როდესაც მსოფლიო დემოკრატიული გამოწვევების
წინაშე დადგა. დღეს სამოქალაქო აქტივიზმი, მსოფლიოს
მასშტაბით უმნიშნელოვანესი საკითხია.
sakvanZo
sityvebi:
პასუხისმგებლობა,
მოქალაქეობა, სახელმწიფო, მოვალეობა, აქტიურობა

მოქალაქე,

სამოქალაქო საზოგადოება ყველა ქვეყანაში დადებითი
ცვლილებების გარანტია. ეს საზოგადოება ქვეყნის თითოეულ
მოქალაქეს აერთიანებს, რომლებსაც მშვიდობიანი გზებით
სურთ პრობლემების გადაწყვეტა. სამოქალაქო აქტივიზმის ნება,
უკავშირდება ფუნდამენტური პოლიტიკის ფილოსოფიურ ნებას,
რომ მოქალაქემ ქვეყნის მამოძრავებელ ძალად იგრძნოს თავი.
ეს
არის
ცენტრალური
მორალური
ცნება
საერთოდ
დემოკრატიისთვის. როდესაც ზოგადად ვსაუბრობთ, რომ
დემოკრატიაში
პრობლემები
პოლიტიკურ
კულტურას
უკავშირდება,
პირველ
რიგში
გასათვალისწინებელია
ის
ფაქტები,
რომ
არსებობს
გარკვეული
პრობლემები
და
დეფიციტი სწორედ სამოქალაქო ცნობიერების თვალსაზრისით,
რომელიც მჟღავნდება სამოქალაქო აქტივობაში.
მოქალაქეობრივი აქტივობა ადამიანის ბუნებიდან, მისი
თანამონაწილეობის სურვილიდან, მოთხოვნილებებიდან და
საჭიროებებიდან
გამომდინარეობს.
მაღალი
სამოქალაქო
ცნობიერების, მოქალაქედ ჩამოყალიბება თავისთავად არ ხდება.
ამისთვის ინდივიდის როგორც მოქალაქის აღზრდა არის
აუცილებელი.
მოქალაქეობრივი
აღზრდა
დემოკრატიული
პრინციპების, უნარ-ჩვევების და ღირებულებების შესწავლით,
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უფლებებისა
და
მოვალეობების
შესახებ
ცნობიერების
ამაღლების, პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარების გზით
არის შესაძლებელი. სამოქალაქო განათლების მთავარი მიზანი
კი მოქალაქის სულიერი, მორალური, სოციალური და
კულტურული თვითშეგნების ამაღლებაა.
სანამ მოქალაქეობრივი თვითშეგნების და აქტიურობის
მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ იმ
მიმდინარე კვლევის პირველადი შედეგები, რომლებიც ჩატარდა
7 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით თბილისში, ჯერჯერობით დამუშავებულია მიიღო 216 მოქალაქის პასუხი. მათი
ასაკი მერყეობს 16-დან 64-ის ჩათვლით, ძირითადად 22-35 წლის
ასაკის რესპოდენტები. [1]
კვლევაში დივერსიფიკაცია მოხდენილია სქესის, ასაკის,
განათლების,
საცხოვრებელი
ადგილისა
და
სამუშაო
მდგომარეობის მიხედვით. ყველა ეს მაჩვენებელი კონკრეტული
სეგმენტის შესახებ ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლევა.
გამოკითხულთა
64,8%
მდედრობითი
სქესის
წარმომადგენელია, ხოლო 35,2% მამრობითის. რესპოდენტთა
ასაკი მერყეობს 16-დან 64-ის ჩათვლით, თუმცა ძირითადად
გამოკითხულთა ასაკი 23-34 წლის არიან. გამოკითხულთა
აბსოლუტური
უმრავლესობა
თბილისში
ცხოვრობს.
გამოკითხულთა 86.6% დასაქმებულია, ხოლო 13,4% არა.
განათლების მიხედვით დივერსიფიკაციით ჩანს რომ 44,4%
გააჩნია ბაკალავრის ხარისხი, ან ამჟამად არის მისი სტუდენტი.
38,4% გააჩნია მაგისტრის ხარისხი ან ამჟამად არის მიმდინარე
სტუდენტი. 13,4% გააჩნია დოქტორის ხარისხი ან ამჟამად არის
დოქტორანტი, ხოლო გამოკითხულთა მხოლოდ 3,8% აქვს
მიღებული სკოლის განათლება, ან ამჟამად არის სკოლის
მოსწავლე.
რატომ არის მნიშვნელოვანი დივერსიფიკაცია განათლებისა
და
სამუშაო
მდგომარეობის
მიხედვით?
ფუნდამენტური
საკითხები, რომლებიც მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და
მაღალი თვითშეგნების არსებობას ადასტურებს, არის შემდეგი:
•
პოლიტიკური წიგნიერება, რომელიც იდეოლოგიური
თეორიების
პრაქტიკაში
ასახვის
შესაძლებლობის,
განვითარებისა და შედეგების დანახვის უნარს, ეთიკური და
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მორალური პოლიტიკის კონცეფციის გაცნობიერებისა, მიღებისა
და აღსრულების სურვილს აერთიანებს;
• სოციალური
და
მორალური
თვითშეგნება,
სამართლიანობისა და სამართლის, უფლებების, მოვალეობების
და პასუხისმგებლობის სისტემებს აერთიანებს;
• მონაწილეობის
სახეები
და
პრინციპები,
რომლებიც
ინდივიდის
მიერ
ცხოვრებისეული
მიზნებისა
და
საზოგადოებრივი
ფასეულობების
გათავისების
უნარებს
აერთიანებს;
• მრავალფეროვნებისა
და
განსხვავების
პატივისცემა,
რომელიც
ცალკეული
ჯგუფების
თავისებურებების,
ამ
ჯგუფებში საკუთარი მიკუთვნების სურვილის,
საკუთარი
როლის, ფასეულობებისა და ხედვების მასშტაბურობისა და
ერთიანობის პირობებში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება.
იგივე შეგვიძლია ვთქვათ სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით
დივერსიფიკაციაზე. როდესაც ადამიანი არის დასაქმებული, მას
აქვს საკმარისი შემოსავალი, აქვს მიღებული განათლება, იგი
უფრო მეტად აღიქვამს არსებულ მდგომარეობას და აქვს
საშუალება იფიქროს მის შეცვლაზე, გამოსწორებასა თუ
განვითარებაზე.
დემოკრატიის
განვითარება
ქვეყანაში
მოქალაქეების
აქტიურობასთან პირდაპირ კავშირშია, რაც უფრო მეტი
ადამიანი იღებს მონაწილეობას პროცესებში, ხელისუფლებაც
უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდება ქვეყნის მართვას.
შესაბამისად,
ჩვენი,
როგორც
მოქალაქეების
ერთგვარი
მორალური
ვალდებულებაა.
მაქსიმალურად
გამოვიყენოთ
კონსტიტუციით მონიჭებული შესაძლებლობები და აქტიურად
ვიყოთ ჩართულები სახელმწიფოს, საკუთარი ქალაქისა და თუ
მუნიციპალიტეტის მართვაში. გამოკითხულთა უმრავლესობა
ფიქრობს და განიხილავს თუ როგორ ზემოქმედებს სხვადასხვა
პოლიტიკური, სოციალური თუ საერთაშორისო საკითხები
საზოგადოებაზე. მოქალაქე ნამდვილად შესაძლოა ფიქრობდეს
ასეთ საკითხებზე, თუმცა არის მხოლოდ ფიქრი საკმარისი?
რადგან
ფიქრობენ,
მიდიან
დასკვნამდე
კონკრეტული
პრობლემების შესახებ, თუმცა ხდება თუ არა ამ პრობლემებზე
რეაგირება?
მდგომარეობის
გაუმჯობესებისათვის
მხოლო
განხილვა როდია საკმარისი, აუცილებელია ერთობლივი
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მოქმედება კონკრეტული მიზნების და შედეგების მისაღწევად.
გამოკითხულთა თითქმის 93% მიიჩნევს რომ საზოგადოება
უნდა განიხილავდეს და მოქმედებდეს სოციალურ, სამოქალაქო
და პოლიტიკურ პრობლემებზე, რათა ერთობლივად მოახდინოს
გავლენა საქართველოს უკეთესი მომავლის შესაქმნელად.
როდესაც
ჩვენ
ვიღებთ
რაღაც
გადაწყვეტილებას,
მნიშვნელოვანია
ვფიქრობდეთ
იმაზეც,
თუ
რამდენად
იმოქმედებს ეს გადაწყვეტილება სხვა ადამიანებზე, ის რომ
მოქალაქე იქნება აქტიური, მოუწებს სხვასაც აქტიურობისკენ,
სწორედ ეს არის გასაღები სწორი განვითარებისათვის. ყველა
ადამიანი
სამართლის
წინაშე
თანასწორია.
აკრძალულია
დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის,
ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა
შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან
წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა
ნიშნის მიხედვით.“[3] - საქართველოს კონსტიტუციის მეორე
თავის, მე-11 მუხლის ეს ჩანაწერი, როგორც აღნიშნულია
თანასწორობის პრინციპს განამტკიცებს, ეს ხაზს უსვამს
გარემოებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი არის თანასწორი
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, შესაბამისად ჩვენი
თითოეული გადაწყვეტილება სხვადასხვა სოციალურად თუ
მოქალაქეობრივად მნიშნელოვან გადაწყვეტილებებზე, ერთნაირ
გავლენას
ახდენს,
შესაბამისად
ძალიან
მნიშნელოვანია
არჩევანის გაკეთების დროს ვიფიქროთ იმაზე, თუ რამდენად
იმოქმედებს კონკრეტული გადაწყვეტილება სხვა მოქალაქეებზე.
თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაა სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარებაზე ზრუნვა. გამოკითხულთა 85,6%იც ამას ეთანხმება, თუმცა მცირდება იმის მაჩვენებელი, რომ
მოქალაქეები
პირად
მოვალეობას
გრძნობენ
სამოქალაქო
აქტივობაში ჩართულობის შესახებ. თუ მოქალაქე ფიქრობს რომ
მისი
პასუხისმგებლობაა
სამოქალაქო
საზოგადოების
განვითარებაზე
ზრუნვა,
მაშინ
თავისთავად
პირადი
მოვალეობაც უნდა იგრძნოს რომ იყოს ჩართული აქტივობებში
მისი განვითარებისათვის და სხვასაც მოუწოდებდეს ამისაკენ.
ბევრჯერ არის ნახსენები, რომ სამოქალაქო საზოგადოება
ხელს უწყობს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას.
ასეთი საზოგადოების მონაწილეები ერთიანდებიან ისეთი
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საკითხების
ირგვლივ,
რომლებიც
მნიშვნელოვანია
არა
მხოლოდ კონკრეტული ინდივიდებისთვის, არამედ მთლიანად
საზოგადოებისათვის. შესაბამისად თითეული ჩვენგანის ვალია
ვიზრუნოთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზ, რადგან
ამით ჩვენ ვზრუნავთ სახელმწიფოს განვითარებაზე.
რა არის ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც
განსაზღვრავს
ადამიანში
სამოქალაქო
თუ
სოციალური
პასუხისმგებლობის დონეს? განათლება. როდიდან უნდა
იწყებოდეს სამოქალაქო განათლების სწავლება? ბავშვობიდანვე,
და ამას გამოკითხულთა 94,4% ეთანხმება. საკმაოდ კარგი
მაჩვენებელია, რადგან საზოგადოება აცნობიერებს სამოქალაქო
თუ სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაციის
მნიშვნელობას სკოლისა თუ ბაღის ასაკიდანვე. სამოქალაქო
განათლება როგორც საგანი, დაახლოებით 2008-2009 წელს
დამკვიდრდდა საქართველოს სკოლებში და ის შედარებით
მაღალი
კლასებისთვის
არის
განკუთვნილი.
თუმცა
საზოგადოებაში
პიროვნების
როლისა
და
ადგილის
განსაზღვრას, სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულობის ხარისხს,
ეფექტური კომუნიკაციის, თანამშრომლობისა და გარემოში
მშვიდობიანად
თანაარსებობის
უნარებს
მოსწავლე
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გატარებული ყოველი
წუთისგან უნდა სწავლობდეს და არა მხოლოდ კონკრეტულ
კლასში, საგნის გავლის შედეგად. ამაზე საუბარი დაწყებითი
საფეხურის მოსწავლეებთან უნდა იწყებოდეს, მაგალითად
სხვადასხვა მხატვრულ ტექსტებზე დაყრდნობით.
დღესდღეობით აქტიურობა არ გულისხმობს მხოლოდ
პირდაპირ კომუნიკაციას. აქტიურობისათვის ძალიან კარგი
პლატფორმაა ციფრული სამყარო, რომელიც ყოველდღიურად
ვითარდება.
ინტერნეტი,
ჩვენი
ცხოვრების
განუყოფელ
ნაწილად იქცა. სწორედ ინფორმაციული ტექნოლოგიები,
პირველ რიგში კი ინტერნეტი, როგორც გლობალური ქსელი
და ურთიერთ დაკავშირებული კომპიუტერების ერთობლიობა,
გახდა გლობალიზაციის განვითარების საფუძველი, რომელმაც
შეცვალა მსოფლიოს ხალხთა ცხოვრება და ურთიერთობა.
საკმადო დიდი როლი უკავია სოციალური მედიას. მათი
მომხმარებლების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება, რადგან
მისთვის დამახასიათებელია ოპერატიულობა, ინფორმაციის
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სწრაფი გადაცემა და ორმხრივი კომუნიკაციის შესაძლებლობა.
სოციალური მედია, არის კიბერ სივრცეში მიღწევადი კავშრისა
და
კომუნიკაციის
საშუალება,
რომელიც
ოპერატიულად
ფუნქციონირებს სხვადასხვა მოწყობილობების ბაზაზე, რაც ასე
მოსახერხებელს ხდის მას, იქნება ეს ტელეფონი, კომპიუტერი
თუ სხვა ქსელური მოწყობილობა, მისი საშუალებით ადამიანს
ყოველთვის აქვს კომუნიკაციის დამყარების საშუალება და რაც
ყველაზე მეტად არის აღსანიშნავი, ეს კომუნიკაცია ძირითადად
არის ორმხრივი. რაც ასე პოპულარულს ხდის მას ტრადიციულ
ინფორმაციის გამავრცელებელ საშუალებებს შორის, რომელთან
უკუკავშირიც ფაქტობრივად შეუძლებელია. სწორედ ზემოთ
აღნიშმილი ხდის ინტერნეტს კომუნიკაციის ერთ-ერთ ყველაზე
ეფექტურ
საშუალებად,
რომელიც
შესაძლოა
ნებისმიერი
ფორმით გამოვიყენოთ. კვლევაში არის კითხვები იმის შესახებ,
თუ რამდენად ხშირად სარგებლობენ მოქალაქეები ინტერნეტით
საკუთარი
აზრის
გამოსახატად.
გამკითხულთა
98,6%
ინტერნეტს იყენებს ყოველდღიურად, რაც იმას ნიშნავს რომ
მოქალაქეებს ინფორმაციის წვდომის ყოველდღიური საშუალება
აქვთ ინტერნეტის სახით. როდესაც ვსაუბრობთ აქტიურობაზე,
აქ მაჩვენებელი არც თუ ისე სახარბიელოა, გამოკითხულთა
მხოლოდ
18,1% აქტიურობს სოციალურ ან/და სამოქალაქო
საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გაზიარების
თვალსაზრისით, 24,7% უფრო აქტიურობს
ვიდრე არა.
უმრავლესობა, 31,6% უფრო არ აქტიურობს ვიდრე კი ხოლო
25,6% საერთოდ არ აქტიურობს. იმის გათვალისწინებით რომ
ინტერნეტი
და
სოციალური
მედია,
საკუთარი
აზრის
დაფიქსირებისთვის ყველაზე კარგ საშუალებად შეგვიძლია
მივიჩნიოთ, შედეგებმა ნამდვილად არ გაამრთლა მოლოდინები,
იმის გათვალისწინებითაც რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა
ინფორმაციის მისაღებად, ინტერნეტს, საუკეთესო წყაროდ
ასახელებს
თანამედროვე დემოკრატია აქტიური მოქალაქის გარეშე
წარდმოუდგენელია. საზოგადოებრივი ძალების გააქტიურება
თანამედროვე
დემოკრატიული
სახელმწიფოს
მთავარ
მოთხოვნას
წარმოადგენს.
ეს
ყველაფერი
გულისხმობს
პასუხისმგებლობის
განაწილებას
საზოგადოებასა
და
სახელმწიფოს
შორის.
სახელწიფოსთვის
მნიშვნელოვანია
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საჯარო ამოცანების შესრულებაში აქტიური მონაწილეობა.
თანამედროვე
დემოკრატიულ
ქვეყნებში
სახელმწიფო
მმართველობაში
მოქალაქეების
მონაწილეობის
საუკეთესო
ფორმად შეიძლება მივიჩნიოთ მათი გამოკითხვები და
შეკრებები. ეს შეიძლება სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის
თანამშრომლობის ყველაზე მარტივ ფორმად მივიჩნიოთ, რათა
მოხდეს მათ შორის დიალოგის ინსტიტუციური სახის მიცემა.
მიმდინარე კვლევის მიხედვით იკვეთება გარკვეული
სურათი სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობის
დონის არსებობის შესახებ საქართველოში. კვლევაში მონაწილე
მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს და განიხილავს იმას თუ
როგორ ზემოქმედებს სხვადასხვა პოლიტიკური, სოციალური
თუ საერთაშორისო მასშტაბის საკითხები საზოგადოებაზე,
ასევე მათი უმრავლესობა თანხმება აზრს, თუ რამდენად
მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე
ზრუნვა, თუმცა პრობლემა გამოიკვეთა იმაში, რომ მიუხედავად
ამის გააზრებისა, ეს არ მოქმედებს მათ აქტიურობაზე. არააქტიური მოსახლეობა ჭარბობს იმათ, ვინც აფიქსირებს
საკუთარ აზრს და აქტიურობს სხვადასხვა საყოველთაო
საკითხებთან მიმართებაში.
უმრავლესობა თანხმდება ასევე იმაზე, რომ სამოქალაქო თუ
სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ განათლების მიღება
ბავშვობის
ადრეული
ასაკიდანვე
უნდა
დაიწყოს.
დღესდღეობით სკოლებში არსებობს საგანი - სამოქალაქო
განათლება, რომელიც ხელს უწყობს მოზარდების ცნობიერების
ამაღლებას. თუმცა, არის კი ეს საკმარისი? ეს საგანი
დაახლოებით 10 წელია რაც დამკვიდრდა საქართველოში, არის
კი ეს დრო საკმარისი იმისთვის რომ სრულიად გადაფასება
მოხდეს იმ ღირებულებების რომლებიც აქამდე არსებობდა?
უნდა იწყებოდეს თუ არა ბავშვის მოქალაქედ ჩამოყალიბება
დაწყებითი კლასებიდანვემ ან სულაც ბაღის ასაკიდან. უწევს
თუ არა ეს საგანი კონკურენციას იმ შეხედულებებს, რომლებიც
მათ
მშობლებში
არსებობს
სხვადასხვა
საკითხებთან
მიმართებაში, ისეთი ქვეყნის პირობებში, რომელმაც არც თუ
ისე დიდი ხანია დააღწია თავი საბჭოთა კავშირს და
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის წოდებას.
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აქტიურობის
პროცესს
სხვადასხვა
საზოგადოება თუ ხელისუფლება განსხვავებულად უდგება,
თუმცა სოციალიზაცია ყველასათვის ერთნაირი პროცესის სახეს
იღებს - მასში მოქალაქეს უყალიბდება ღირებულებები,
შეხედულებები, რწმენა და აზრები, რომელთა საშალებით იგი
აკავშირებს
საკუთარ
თავს
სახელმწიფოს.
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სოციუმზეა დამოკიდებული, უდიდესი გავლენა აქვს ოჯახს,
განათლებას, მასმედიას, ხელისუფლებას, თანატოლებს, ჩვენი
მთავარი მიზანია შევქმნათ ისეთი საზოგადოება, რომელიც
მომავალ თაობას მნიშვნელოვან მემკვიდრეობას დაუტოვებს
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Civil activism is a necessary precondition for development of
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advancement. It had a constant role in the historic path of the country's
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თამარა ტარტარაშვილი, ვეფხვია ჯოლოხავა
ქართული დემოკრატია - დემოკრატიის განვითარების ეტაპების
კვალდაკვალ

სტატიაში განხილულია დემოკრატიის მნიშვნელობა, ყველა
ტიპი და ფორმა, მისი განვითარების ისტორიული მიმოხილვა.
აღსანიშნავია, რომ დემოკრატიული მმართველობის სტილსა და
დემოკრატიულ რეჟიმებს ალტერნატივა დღევანდელ მსოფლიოში
არ ყავს, თუმცა მისი დამკვიდრება ძალდატანებით არ შეიძლება
და ის მხოლოდ ნებაყოფლობითა და თავად საზოგადოების
მხრიდან დიდი მონდომებისა და ძალისხმევის ხარჯზეა
შესაძლებელი. ასევე განხილულია საქართველო დემოკრატიის
კვალდაკვალ და დღევანდელობა. საქართველოს შემთხვევაში კი
მიუხედავად გარეშე ძალების მხრიდან აღმოჩენილი დიდი
მხარდაჭერისა დემოკრატიული პროცესები განვითარებას ვეღარ
განაგრძობს და ერთ ადგილას არის გაჩერებული, ვეღარ
ვითარდება.
საქართველოს
უახლოესი
ისტორიაში
განვითარებული პროცესების ანალიზიდან კი შესაძლებელია
დავასკვნათ, რომ დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა სრულიად
დარწმუნებულია
იმაში
რომ
ქვეყანაში
ერთპარტიული
მმართველობა არ უნდა არსებობდეს და ხელისუფლებათა ცვლა
მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების გზით უნდა ხდებოდეს, რაც
იმის მანიშნებელია რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ უნდა
ველოდოთ
გარკვეულ
წარმატებებს
საქართველოს
დემოკრატიზაციის გზაზე.
საკვანძო სიტყვები:დემოკრატია,
დემოკრატიზაცია

დემოკრატიის

ეტაპები,

ხშირად გვესმის სიტყვა დემოკრატია, თუმცა იშვიათად თუ
განმარტავენ მის მნიშვნელობას. დემოკრატია, მისი ყველა ტიპი
და ფორმა, ევროპაში-დასავლეთში წარმოიქმნა.ანტიკურობისა და
ქრისტიანობის შინაარსთა სიმბიოზმა წარმოშვა ჯერ რენესანსი,
მერე კი მთელი განამანათლებლობა თავისი სამი ნაკადით ფრანგული, შემდეგ გერმანული და ინგლისური, რამაც კიდევაც
შეიმუშავა ის მოვლენა, პროცესი, ფენომენი და წესრიგი, რასაც
დღემდე მოიცავს ცივილიზებული კაცობრიობის საერთო და
ინდივიდუალური ყოფა, რაც ერთდროულად საშუალებაცაა და
მიზანიც და რასაც დემოკრატია ქვია. [5]
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დემოკრატია, ანუ ხალხის მიერ საკუთარი თავის მართვა,
რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს. ესენია: გადაწყვეტილების
მიღება, ამ გადაწყვეტილებათა განხორციელება და ბოლოს,
განხორციელების კონტროლი. თითოეული, თავისმხრივ, სამ
ასპექტს მოიცავს:

იმპრინციპების, წესებისა და ნორმების შემუშავება,
რომელთა საფუძველზეც ხდება გადაწყვეტილებათა მიღება;

განხორციელება;

კონტროლი.
ამ თვალსაზრისით, დემოკრატია არის ადამიანების მიერ
საზოგადოებრივი თანაცხოვრებისა და სახელმწიფოებრივი
ფუნქციონირების იმ წესების შემოღების სისტემა, რომლებსაც
თვითონვე განუხრელად იცავენ. ამგვარად, დემოკრატიას
აუცილებლად ესაჭიროება შესაფერისი წესები, სათანადო
მექანიზმები და დემოკრატიული კულტურის მქონეა დამიანები.
დემოკრატია მხოლოდ მაშინ არსებობს, თუ არსებობს და
გარკვეული წესების მიხედვით გამართულად ფუნქციონირებადი
ის
მექანიზმები,
რომელთა
საშუალებითაც
ყოველ
დაინტერესებულ პირს მართვის ნებისმიერ კომპონენტში შეუძლია
რეალური ზეგავლენა მოახდინოს მოვლენათა განვითარებაზე.
მხოლოდ ამ შემთხვევაშია სრულფასოვნად აღსრულებული
დემოკრატიის ფუძემდებლური პრინციპები. [7
აღსანიშნავია, დემოკრატია არ არის მმართველობის საუკეთესო
და უნიკალური ფორმა, მაგრამ ის საუკეთესოა აქამდე არსებულ
მმართველობის ფორმებს შორის. დემოკრატიას აქვს თავისი
უპირატესობებიც
და
ნაკლოვანებებიც.
დემოკრატიის
უპირეტესობად მიჩნეულია:
 მართვის ეფექტურობა - რადგან მაღალია გადაწყვეტილებების
მიმღებთა მიერ საკუთარი გადაწყვეტილებების აღსრულების
ალბათობა. როდესაც ადამიანები თანხმდებიან საკუთარი ნებით
ამა თუ იმ ქმედების განხორციელებაზე, შესაბამისად ისინი
შინაგანად თანახმანი არიან შეასრულონ კიდევაც ის რეალურ
ცხოვრებაში, სწორედ ამიტომაც ეფექტურად მიმდინარეობს მისი
აღსრულების პროცესი;
 გადაწყვეტილებათა ცნობის აღიარების მაღალი ალბათობა,
რადგან ეს გადაწყვეტილებანი საზოგადოების სხვადასხვა
ნაწილებს შორის კონსენსუსის შედეგად მიიღება;
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 მობილობის მაღალი დონე, რადგან წახალისებულია პირადი
ინიციატივა და დემოკრატიული სისტემა სწრაფად რეაგირებს
გარემოებათა ცვალებადობაზე.
როგორც უკვე ავღნიშნეთ დემოკრატიას გააჩნია თავისი
ნაკლოვანებებიც. რომლებიც ძირითადად თავს იჩენს და
მტკივნეულია
ქვეყნებისათვის,
რომლებიც
იმყოფებიან
გარდამავალ პერიოდში და დემოკრატიულ მართვის ფორმაზე
გადასვლის პროცესში.
 დემოკრატია, ხშირ შემთხვევაში, განვითარებადი ქვეყნების
პირობებში
არ
იძლევა
ეკონომიკური
სწრაფი
ზრდის
შესაძლებლობას;
 ადმინისტრირების
თვალსაზრისით
გადაწყვეტილების
მიღების პროცესი გარკვეული შეფერხებებით მიმდინარეობს;
 დემოკრატიისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ის
როგორც
ყოველთვის
არაეფექტურია
გარკვეული
მყარი
(საზოგადოების ფართო ფენებისთვის) წესებისა და რეგულაციების
არსებობის გარეშე.
ბევრი
განვითრებადი
ქვეყნისთვის
დემოკრატიის
განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორს სწორედ ზემოთ
ხსენებული მიზეზები განაპირობებს. დემოკრატიის მისაღწევად,
როგორც წესი ასეთი ტიპის ქვეყნებისთვის უდიდესი ძალისხმევაა
საჭირო, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, დემოკრატიული
წყობილების დამკვიდრება იოლად
და უსისხლოდ არ
განხორციელებულა. ზემოთ ხსენებულ ფაქტორებთან ერთად
დემოკრატიული მართვის სისტემაზე გადასვლის შემაფერხებელ
ფაქტორებს ასევე წარმოადგენენ:
 საზოგადოების
მზაობა
დემოკრატიული
მმართველობისათვის;
 საზოგადოების ზოგადი განათლების დონე;
 ქვეყნის მეტისმეტად ეკონომიკური მდგომარეობა;
 მეტისმეტად დიდი სოციალურ-კულტურული განსხვავება
საზოგადოებაში.
ასეთ შემთხვევებში დემოკრატიის დამკვიდრება უდიდეს
ძალისხმევას
და დროს მოითხოვს. ამ დროს უმჯობესია
საზოგადოების
გარკვეული
ფენების
კონსოლიდაცია,
პროფესიონალების მომზადება საკვანძო თანამდებობებისათვის
და ქვეყნის ინსტიტუციონალური სწრაფი აღმშენებლობა.
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განსაკუთრებით დიდ როლს თამაშობს ე.წ. მეოთხე ხელისუფლება
„პროფკავშირები და არასამთავრობო ორგანიზაციები“, რათა
აიძულონ ხელისუფლება დაიცვან დემოკრატიის ფორმები და
კონსტიტუცია. დემოკრატიის განმამტკიცებელ ზომებს შორის
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მრავალპარტიული სისტემის
შენარჩუნება. მსოფლიო პრაქტიკაში არა ერთ გზის დამტკიცდა,
რომ
ერთპარტიული
მმართველობა
მიდრეკილია
ტოტალიტარიზმისკენ. მრავალპარტიულობა და განვითარებული
საკომუნიკაციო საშუალებები ხელს შეუწყობს შენარჩუნებულ
იქნეს ხელისუფლების გამჭვირვალობა და ღიაობა.
დემოკრატიზაციის პროცესი სათავეს 1828 წლიდან იღებს და
უკავშირდება
ამერიკულ
და
ფრანგულ
რევულუციებს
(საგრანგეთში პირველად მოიპოვა ხმის უფლება ყველა მამაკაცმა
1792 წელსდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაუქმდა მონობა
1863 წელს, 1960 წელს კი შავკანიან მოქალაქეებს მიეცათ უფლება
არჩევნებში მონაწილეობის). 1926 წლისთვის 30-მდე ევროპული
ქვეყანა იმართებოდა დემოკრატიული პრინციპებით და სწორედ ამ
პერიოდში იწყება დემოკრატიის აღმშენებლობის უკუტალღა,
რომელიც უკავშირდება იტალიაში განვითარებულ მოვლენებს,
სადაც ხელისუფლებაში მოდის მუსოლინის დიქტატორული
რეჟიმი და დაწყებული აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან
ძლიერდებიან სამხედრო რეჟიმები და კომუნისტური წესწყობილების ქვეყნები. მეორე მსოფლიო ომამადე პერიოდისთვის
მსოფლიოში დემოკრატიული წყობილების ქვეყნების რაოდენობა
12-მდე შემცირდა. ხოლო ყველაზე ძლიერი და განვითარებული
ქვეყნები სწორედ დიქტატორული და სამხედრო რეჟიმების მიერ
მართული ქვეყნები იყვნენ. პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ
სამეცნიერო წრეებში არსებულმა შეხედულებებმა იმის თაობაზე,
რომ ომის შემდგომ დემოკრატიზაციას ხელისშემშლელი
გარემოებები
აღარ
შეექმნებოდა
მცდარი
აღმოჩნდა.
სინამდვილეში, სწორედ ამ პერიოდში აღმოცენდა ყველაზე
რადიკალი, სამხედრო და ფაშისტური რეჟიმები, რომლებმაც
მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომამადე მიიყვანა.
დემოკრატიზაციის მეორე ტალღა, სწორედ მეორე მსოფლიო
ომის შემდგომ პერიოდს უკავშირდება. ეს არის პერიოდი,
როდესაც 30-მდე ქვეყანა დაადგა დემოკრატიზაციის გზას. რის
შემდეგაც პროცესი აქტიურად შეუქცევადი გახდა და თავად
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დემოკრატია ყველაზე პოპულარულ სიტყვად დამკვიდრდა, ხოლო
დემოკრატიული მართვის სტილი ყველაზე მისაღები. ქვეყნები,
რომლებსაც არ
ქონდათ
მნიშვნელოვანი
შემაფერხებელი
გარემოებები,
ყველა
მიილტვოდა
დემოკრატიზაციისკენ,
პოლიტიკოსები,
რომლებიც
დემოკრატიული
წყობილების
დანერგვას პირდებოდნენ საზოგადოებას, სწორედ ისინი
ხდებოდნენ მხარდაჭერილნი ხალხის მხრიდან. ძირითადად
დემოკრატიზაციის გზას ადგებოდნენ დასავლეთ ევროპის
ქვეყნები და ყოფილი კოლონიები, ხოლო აღმოსავლეთ და
ცენტრალური ევროპის ქვეყნები საბჭოთა გავლენის ქვეშ მოექცნენ.
ქვეყნების რაოდენობის კუთხით თუ შევხედავთ, დემოკრატიული
ქვეყნების რაოდენობა უფრო მეტი იყო ევროპაში, მაგრამ ეს
პირიქით აისახებოდა ტერიტორიულ მაჩვენებლებში (ევროპის
მხოლოდ 32% იყო დემოკრატიული). დემოკრატიზაციის მეორე
ტალღასაც მოყვა გარკვეული უკუსვლები ლათინურ ამერიკაში და
აზიაში,
გარკვეული
სამხედრო
რეჟიმების
დამყარების
კვალდაკვალ, თუმცა ევროპის ქვეყნებში უფრო და უფრო
ღრმავდებოდა და ინერგებოდა დემოკრატიული პროცესები.
დემოკრატიზაციის მესამე ტალღის ათვლის წერტილად
მიჩნეულია 1994 წელს პორტუგალიისა და საბერძნეთის
ავტორიტარული რეჟიმების დამხობა. ამას დაემატა გენერალ
ფრანკოს სიკვდილი ესპანეთში და ამ ქვეყნებში დემოკრატიზაციის
პროცესის დაწყება. ამის შემდეგ განვითარებულმა პროცესებმა
ბერლინის კედლის დანგრევამ და საბჭოთა კავშირის დაშლამ
უდიდესი როლი შეასრულა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების
მასიური დემოკრატიზაციის პროცესში აღსანიშნავია, რომ ამ
ქვეყნების უმრავლესობა არ იყო და არ არის დემოკრატიული
დღესაც, თუმცა თავისუფალი ან ნახევრად თავისუფალი მაინც
გახლავთ და როგორც მინიმუმ ამ ქვეყნებში შესაძლებელია
თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. [8]
მსოფლიოში დაახლოებით 100-ზე მეტ ქვეყანაში მოქმედებს
დემოკრატიული მართვისათვის დამახასიათებელი ელემენტები:

პოლიტიკური ლიდერების ხმის მიცემის არჩევნები
ტარდება ღია და სამართლიანი პროცედურებით;

კანდიდატებს
საშუალება
ეძლევათ
თავისუფლად
მონაწილეობა მიიღონ საარჩევნო ბრძოლაში;
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მოსახლეობას აქვს საარჩევნო ხმის უფლება და არჩევნები
ტარდება სიტყვისა და შეკრების თავისუფლების პირობებში.
მაგრამ დემოკრატიზაციის „მესამე ტალღის“ ქვეყნებში
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება ფერხდება მრავალი
პრობლემის გადაუჭრელობის გამო. ეს პრობლემებია:

დაფინანსების გარე წყაროებზე დამოკიდებულება;

ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
არასაკმარისი გავრცელება;

სოციალური კაპიტალის დაბალი დონე;

მოსახლეობაში
ადამიანების
ეთნიკურ-რელიგიურ
ნიადაგზე განცალკავება;

კონსიტიტუციური უფლებების არასაკმარისი გარანტიები.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, სრულიად სამართლიანად
არსებობდა მოლოდინი, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები წარმატებით
გაივლიდნენ ტრანსფორმაციის პროცესს და
დემოკრატიული
რეჟიმის ქვეყნებად ჩამოყალიბდებოდნენ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდაზოგიერთი
მათგანი,
რომლისთვისაც
დემოკრატია
და
დემოკრატიული მმართველობის სტილი ნაცნობი და მისაღები
იყო,
მართლაც
მალევე
ჩამოყალიბდნენ
და
დაადგნენ
დემოკრატიის ლიბერალიზაციის გზას, მაგრამ უამრავლესობა ამ
ქვეყნებისა ჯერ კიდევ რჩება ავტორიტარული რეჟიმების
ტყვეობაში და ამგვარ ქვეყნებს მეცნიერები „ნაცრისფერ ზონაში“
მყოფ ქვეყნებად განიხილავენ.
სწორედ, დემოკრატიზაციის „მესამე ტალღის“ ქვეყანას სხვა
პოსტ
კომუნისტურ
ქვეყნებთან
ერთად
განეკუთვნება
საქართველო,
რომელმაც
დამოუკიდებლობის
აღდგენის
მომენტიდან
ამოცანად,
დემოკრატიული
მმართველობის
დამკვიდრება დაისახა. შეიქმნა პოლიტიკური პარტიები,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, დამკვიდრდა კერძო საკუთრება,
მიღებულ
იქნა
კონსტიტუცია,
შეიქმნა
დემოკრატიული
სტანდარტების შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და გრძელდება
პრივატიზაციის
პროცესი.
მიუხედავად,
გადადგმული
დემოკრატიული ნაბიჯებისა, დემოკრატიზაციის სასურველი
დონის მისაღწევად საქართველოს ჯერ ბევრი უკლია.
1990-იანი
წლებიდან
მოყოლებული
საქართველო
ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის არსებულ ქვეყნად
მოიხსენიება. არ ყოფილა რაიმე ტიპის გარღვევა დემოკრატიული
76

ხელისუფლება და საზოგადოება № 1(49) 2019, ტომი I
მაჩვენებლების ამაღლების კუთხით და შესაბამისად სტაბილურად
იმყოფება ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების
სიაში.
მიუხედავად „ვარდების რევულუციის“ შემდეგ გატარებული
არაერთი წარმატებული რეფორმებისა, რომლებიც ძირითადად
ორიენტირებული
იყო
სახელმწიფო
ინსტიტუტების
მშენებლობაზე, საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების
მშენებლობის კუთხით გატარებული ღონისძიებები, არასაკმარისი
აღმოჩნდა იმისთვის, რომ საქართველოს რეიტინგი თუნდაც
ნახევარი ქულით გაზრდილიყო.
მსოფლიოში არსებული რეიტინგული და ავტორიტეტული
ორგანიზაცია „თავისუფლების სახლი“ (Freedom House), 1973
წლიდან მოყოლებული ზომავს და აქვეყნებს მონაცემებს
სხვადასხვა ქვეყვებში დემოკრატიის ხარისხის შესახებ, რომელიც
სახელმწიფო ინსტიტუტებისათვის და ზოგადად პოლიტიკური
წრეებისათვის უმნიშვნელოვანესია, რადგანაც ინდექსი სწორედაც
რომ
პოლიტიკურ
და
სამოქალაქო
თავისუფლებას
ზომავს.„თავისუფლების სახლის“ (Freedom House)
მიერ
გამოქვეყნებული ინდექსებიდან ჩვენ საკმარისია მაგალითად
მოვიყვანოთ მხოლოდ ორი მათგანი, რომ წარმოდგენა შევიქმნათ
ქართულ დემოკრატიაზე.
ინდექსი
სახელწოდებით
„თავისუფლება
მსოფლიოში“
„თავისუფლების სახლის“ (Freedom House),
მონაცემებით
საქართველოს მიღებული აქვს 3.5 ქულა 1993 წელს და მის შემდეგ
მიუხედავად 2006-2007 წლებში განხორციელებული მცირედი
სასურველი ცვლილებებისა, 2010 წლისთვის საქართველო 1990იანი წლების ნიშნულს დაუბრუნდა. ინდექსი სახელწოდებით
„გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ერები“, რომელიც ზომავს
დემოკრატიის ხარისხს მსოფლიოს 29 ქვეყანაში და 1-დან 7-მდე
სკალაზე გამოყავს ქვეყნების რეიტინგი. [11] ამ რეიტინგში
საქართველო ისევ რჩება ნაწილობრივ თავისუფალ დემოკრატიულ
ქვეყნად. აქ გამოქვეყნებული მონაცემები ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში
დემოკრატიის
დამკვიდრების
მიმართულებით
პროცესები
მკვეთრად არ გაუმჯობესებულა. აღსანიშნავია, ისიც რომ
ეროვნულ-დემოკრატიული მართველობისა და ადგილობრივდემოკრატიული
მმართველობის
ინდექსების
მონაცემების
მიხედვით საქართველო ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა.
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მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიის განვითარების გაზომვა
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
მიერ
ყოველთვის
მნიშვნელოვანია და მართალია, ისინი პოლიტიკურ ვითარებას
ობიექტურად
ასახავენ,
მაგრამ
კომპლექსური
სურათის
შესასწავლად და დასანახად მხოლოდ ამაზე დაყრდნობა არ
შეიძლება, ამისათვის მაინც საჭიროა უფრო ღრმა ანალიზის
გაკეთება ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა და იმ მიზეზების
შესახებ, რამაც გამოიწვია ზემოთ ხსენებულ კვლევებში არსებული
მდგომარეობა. მითუმეტეს, რომ ის გვაწვდის ინფორმაციას
მხოლოდ 2011 წლამდე არსებული მდგომარეობით.
დავიწყოთ იქიდან რომ, ქართველი ხალხის მისწრაფება
დემოკრატიული მართვის სისტემის შემოღებასა და დანერგვისაკენ
ჯერ
კიდევ
საქართველოს
პირველი
დემოკრატიული
რესპუბლიკის პირობებში იქნა გამომჟღავნებული. ეს იყო პერიოდი
როდესაც მსოფლიოს დემოკრატიზაციის პირველმა
ტალღამ
გადაუარა და საქართველო იმ 30 ქვეყანას შორის აღმოჩნდა სადაც
დემოკრატიის პროცესი ჯერ კიდევ ფეხს იდგამდა. ამ
თვალსაზრისით
უმნიშვნელოვანესია
საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის 1921 წლის 21 თებერვლის
კონსტიტუცია. ამ კონსტიტუციის შინაარსის გაანალიზება და
ზოგადად იმდროინდელ საქართველოში მიმდინარე პროცესების
დემოკრატიის ჭრილში განხილვა დღევანდელი გადასახედიდან
უფრო მარტივია და მრავლისმეტყველი, ვინაიდან და რადგანაც
ჩვენ დავინახავთ რომ მაშინდელი საქართველო იმდროინდელი
მსოფლიოს დემოკრატიულ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ მოწინავე
ადგილს იკავებდა. ამას ადასტურებს ბევრი იმდროინდელი
წამყვანი ევროპული ქვეყნების ლიდერების შეფასებები: გერმანიის
საგარეო საქმეთა მინისტრი - ჰანს დიტრიხი ამბობდა - „უკვე მაშინ
აღიარებდა იგი (1921 წლის საქართველოს კონსტიტუცია) ისეთ
ღირებულებებს, როგორიცაა თავისუფლება, დემოკრატია და
სამართლებლივი სახელმწიფო, რომლებსაც დღევანდელი ევროპა
ეყრდნობა“. [7] კონსტიტუციას მაღალი შეფასება მისცეს ასევე 1920
წლის II ინტერნაციონალის წევრებმა, რომლებიც მნიშვნელოვან
როლს
ასრულებდნენ
ევროპის
ქვეყნების
პოლიტიკურ
ცხოვრებაში. ცნობილი ბრიტანელი პოლიტიკოსი რამსეი
მაკდონალდსი კი ხმამაღლა აცხადებდა „მე გავეცანი მის
კონსტიტუციას (საქართველო), მის სოციალურ და ეკონომიკურ
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აღმშენებლობას და რაც იქ ვნახე, ვისურვებდი რომ ასე მოწყობილი
მენახოს ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში“. [7]
1991 წლიდან კი საქართველო, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ
ისევ დაადგა დემოკრატიული რეჟიმის დამკვიდრების გზას. 90იანი წლებისათვის საქართველოში ორი ძირითადი მისწრაფება
ჩამოყალიბდა:
1)დამოუკიდებლობის მოპოვება და საკუთარი სახელმწიფოს
აღდგენა;
2)დასავლური
სტილის
ლიბერალურ-დემოკრატიული
პოლიტიკური რეჟიმის დამკვიდრება.
აქედან პირველი თითქმის ბოლომდე შესრულებულია, ხოლო
მეორე
ჯერ
კიდევ
აუსრულებელ
ოცნებად
რჩება
საქართველოსათვის. დემოკრატიის მშენებლობის გზაზე ერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანეს პრობლემას და შემაფერხებელ ფაქტორს
საქართველოში საზოგადოებისა თუ ინდივიდების პოლიტიკური
მენტალიტეტი და ქცევა წარმოადგენს. ქართული სახოგადოების
ასეთი ქცევა მისი მძიმე ისტორიული გამოცდილებითაა
განპირობებული და ანარქიული სულისკვეთება მას საშუალებას
არ
აძლევს
იყოს
მოწესრიგებული,
კანონმორჩილი
და
პასუხისმგებლიანი.
ამრიგად, დემოკრატიული მმართველობის სტილსა და
დემოკრატიულ რეჟიმებს ალტერნატივა დღევანდელ მსოფლიოში
არ ყავს, თუმცა მისი დამკვიდრება ძალდატანებით არ შეიძლება
და ის მხოლოდ ნებაყოფლობითა და თავად საზოგადოების
მხრიდან დიდი მონდომებისა და ძალისხმევის ხარჯზეა
შესაძლებელი. საქართველოს შემთხვევაში კი მიუხედავად გარეშე
ძალების
მხრიდან
აღმოჩენილი
დიდი
მხარდაჭერისა
დემოკრატიული პროცესები განვითარებას ვეღარ განაგრძობს და
ერთ
ადგილას
არის
გაჩერებული,
ვეღარ
ვითარდება.
საქართველოს
უახლოესი
ისტორიაში
განვითარებული
პროცესების ანალიზიდან კი შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ
დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა სრულიად დარწმუნებულია
იმაში რომ ქვეყანაში ერთპარტიული მმართველობა არ უნდა
არსებობდეს და ხელისუფლებათა ცვლა მხოლოდ და მხოლოდ
არჩევნების გზით უნდა ხდებოდეს, რაც იმის მანიშნებელია რომ
უახლოეს მომავალში ჩვენ უნდა ველოდოთ გარკვეულ
წარმატებებს საქართველოს დემოკრატიზაციის გზაზე.
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GEORGIAN DEMOCRACY - FOLLOWING THE STAGES OF
DEVELOPMENT OF DEMOCRACY
Summary
The article discusses the importance of democracy, all types and forms,
historical review of its development. It is noteworthy that democratic
governance style and democratic regimes do not have an alternative in
today’s world, but it can be achieved by the great will and effort of society
itself.Also discussed, Georgia’s democracy today and its footsteps of. In the
case of Georgia, despite the great support from the outside forces,
democratic processes cannot continue to develop, and it stops in one place.
From analyzing the developments in the nearest history of Georgia, it is
possible to conclude that today’s political elite is absolutely convinced that
there should be no one-party governance in the country and the shift of
government should be made only through elections, which indicates that in
the nearest future we should expect certain successes on the path of
democratization of Georgia.
Keywords: Democracy, stages of democracy, democratization.
Reviewer: David Kukhalashvili, Doctor of History.
Тамара Тартарашвили, Вепхвия Джолохава
ГРУЗИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ - СЛЕДУЯ ЭТАПАМ РАЗВИТИЯ
ДЕМОКРАТИИ
Резюме
В статье рассмотрены значение демократии, все её типы и формы,
историческое обозрение её развития. Надо заметить, что стиль и
режим демократии в сегодняшнем мире не имеет альтернативы, хотя
насильственно утверждать её нельзя и это возможно лишь за счёт воли
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и большого старания со стороны самого общества. А также
рассмотрено развитие Грузии в след за развитием демократии и
современности. Не смотря на большую поддержку, оказанную со
стороны внешних сил демократические процессы в Грузии не
получают своего развития, они словно застыли на одном месте и не
развиваются. Исходя из анализа процессов развывшихся в новейшей
истории Грузии можем сделать вывод, что сегодняшняя политическая
элита полностью убеждена в том что в стране не должно существовать
однопартийного правления и смена власти возможна лишь путём
выборов, а это в свою очередь является признаком будущего успеха
Грузии на пути развития демократизации.
Ключевые слова: демократия, этапы демократии, демократизация.
Рецензент: Давид Кухалашвили, доктор исторических наук.
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ლევან სისვაძე
ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მოწესრიგების
არასტანდარტული პრეცედენტები

ეთნიკური კონფლიქტების მართვის კლასიკური მიდგომა
საზოგადოების
სტაბილიზიციისთვის
”ეთნიკურსა”
და
”უმცირესობას” შორის ბალანსის სტრატეგიას ეყრდნობა. ამის
საპირისპიროდ სტატიაში გაანალიზებულია ჩინეთი-ჰონკონგიტაივანის
არასტანდარტული
პრეცედენტები,
რომლებიც
ეკონომიკური მეთოდების გამოყენებით კონფლიქტს ორმხრივად
სასარგებლო
თანამშრომლობის
მოლოდინებით
ცვლის.
დასაბუთებულია
მსგავსი
პრეცედენტების
მნიშვნელობა
საქართველოში ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მართვის
პროცესში.
საკვანძო სიტყვა: ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი, ჩინეთიჰონკონგი-ტაივანი; ეკონომიკური მეთოდები.
ეთნოუსაფრთხოების
სფეროში
კლასიკური
მიდგომას
საფუძველი. ჯ. როტშილდის ეთნიკური სტრატიფიკაციის
კონცეფციამ
ჩაუყარა,
რომელიც
მიზნად
ისახავს
მულტიკულტურულ
და
ეთნიკურად
სეგმენტირებული
საზოგადოების სტაბილიზაციისთვის ბიპოლარული ბალანსისის
უზრუნველყოფას ”ეთნიკურსა” და ”უმცირესობას” შორის.[1] ეს
თეორია კ.იუნგის (Young) მიერ სამეცნიერო ბრუნვაში
შემოტანილი მოდელით - ”ერთადერთი დომინირებული ჯგუფი
და უმცირესობა” გაგრძელდა და
დ. ჰოროვიცის ეთნიკური
ფსიქოლოგიისა და ტ. გურის (Ted Robert Gurr) ეთნიკური
ქმედების
თეორიაში
განვითარდა.
ყველა
ტრადიციული
თეორიული
მიდგომა,
რომლებიც
ეთნოპოლიტიკური
კონფლიქტების ანალიზის დროს გამოიყენება (ნეომარქსისტული,
მოდერნიზაციული, კულტურულ-პლურალისტული, სტატუსჯგუფური,
რაციონალური)
ეთნიკური
უთანასწორობის
კონფლიქტოგენური პოტენციალით ხასიათდება.~
ბოლო პერიოდის საედრთაშორისო პრაქტიკამ ეკონომიკური
მეთოდების
სწორად
გამოყენებით
კონფლიქტის
დესტრუქციული, დამანგრეველი ხასიათის თავიდან აცილების
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შესაძლებლობა დაასაბუთა. ამ შემთხვევაში ხაზგასმით გვინდა
აღვნიშნოთ, რომ კონფლიქტის ზონაში მხარეებს შორის
ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაზე საკითხი არ ისმის
რაიმე თანმიმდევრობის კუთხით: ჯერ ეკონომიკა და შემდეგ
პოლიტიკა. ეთნიკური კონფლიქტის პოლიტიკური გადაჭრის
გარეშე მოწესრიგება შეუძლებელია, თუმცა ეკონომიკას გააჩნია
ავტონომიურობის ის ზომა, როცა ის პოლიტიკურად შეზღუდულ
გარემოში იძლევა შედეგის მიღწევის საშუალებას.
ამ დებულების დასაბუთებაა ჰონკონგისა და ტაივანის
ჩინეთთან თანამშრომლობის მაგალითები.
ა) ჰონკონგი
„ერთი ქვეყანა ორი სისტემის პრინციპით“ - ჩინეთის თამამი
პოლიტიკური ექსპერიმენტია,
რომლითაც საერთაშორისო
სამართალში
კონფლიქტების
მოწესრიგების
უნიკალური
პრეცედენტი შეიქმნა. სამეცნიერო ლიტარატურაში უკვე აღარავის
დაობს, რომ დენ სიაოპინის ამ იდეის რეალიზაციის პროცესი,
ჰონკონგზე
ჩინეთის
სახელმწიფოებრვი
სუვერენიტეტის
აღდგენასთან დაკავშრებით მიღებული გადაწყვეტილებები ჩიხდან
გამოსავლის ძებნის მიზნთ, რეალპოლიტკაზე დაფუძნებული
დიპლომატიური სვლები - ამ პროცესში გამოყენებული “რბილად
დაშვების” პოლიტიკაა. [2]
მართალია, ამ მოდელის პირდაპირი გადმოტანა საქართველოში
არსებულ კონფლიქტების რეგულირების სფეროში შეუძლებელია
(არც ერთი პარამეტრით არც საქართველოა ჩინეთი და და არც
აფხაზეთ, სამხრეთ ოსეთი-ჰონკონგი), მაგრამ ჰონკონგის გზა
კრიტიკულად გაანალიზების შემდეგ ანგარიშგასაწევი და
მხედველობაში მისაღებია. რა შედეგი მოჰყვა ეკონომიკური
მეთიდებით ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მართვას ჩინეთსა
და ჰონკონგში?
ჰონკონგმა მიღო სპეცალური ადმინისტრაციულ რეგიონის
სტატუსი, შეინარჩუნა ეკონომიკური და სავაჭრო სისტემები და
თავისუფალი პორტის სტატუსი. ჰონკონგი წარმოადგენს ცალკე
საბაჟო ტერიტორიას. მას შეუძლია იყოს საერთაშორისო
ორგანიზაციის წევრი და მხარე ისეთ საერთაშორისო სავაჭრო
ხელშეკრულებებში, როგორიცაა ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ
გენერალური შეთანხმება და ტექსტილით საერთაშორისო
ვაჭრობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. აუცილებლობის
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შემთხვევაში
შეუძლია
დაარსოს
ოფიციალური
და
ნახევრადოფიციალური ეკონომიკური და სავაჭრო მისიები უცხო
ქვეყნებში და ასეთი მისიების დაარსების თაობაზე შეატყობინოს
ჩინეთის ცენტრალურ სახალხო მთავრობას.
ჰონკონგის
ადმინისტრაცია
დამოუკიდებლად
იღებს
გადაწყვეტილებებს კულტურის, განათლების, მეცნიერების,
ტექნოლოგიების სფეროში. ყველა ტიპის დაწესებულება, მათ
შორის რელიგიური და საზოგადოებრიი ორგანიზაციები
ინარჩუმებენ ავტონომიას.დანაშაულთან ბრძოლისა და რეგიონში
წესრიგის დაცვის ფუნქციას უზრუნველყოფს ჰონკონგის
მთავრობა, რაც შეეხება ჩინეთის შეიარაღებულ ძალებს – სამხედრო
გარნიზონს, ეკრძალება ჰონკონგის შიდა საქმეებში ჩარევა.
ეს და სხვა საკითხები შევიდა 1984 წლის 19 დეკემბრის
დეკლარაციაში, რომელიც – ჰონკონგ–ჩინეთის ურთიერთობების
გაღრმავების და განვითარების ფუნდამენტური პრინციპების
სახელწოდებითაა ცნობილი. ჩინეთმა იკისრა ვალდებულება, რომ
50 წლის განმავლობაში შეინარჩუნებდა ჰონკონგში კაპიტალისტურ
წყობილებას. დეკლარაცია ფორმითა და შინაარსით დიდი
ბრიტანეთისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პოლიტიკურ
სამართლებრივი შეთანხმებაა, რომელმაც მოაწესრიგა
ჩინეთ
ჰონკონგის სამომავლო ურთიერთობები.
ერთობლივი
დეკლარაციით
აღიარებული
პრინციპები
მოგვიანებით სრულად აისახა ჩინეთის კონსტიტუციაში, რომელიც
7 წლით ადრე დაამტკიცა ჩინეთის ცენტრალურმა ხელისუფლებამ.
ეს იმას ნიშნავს, რომ მიზანშეწონილად ჩაითვალა რამდენიმე
წლით
ადრე
შეექმნათ
სამივე
მხარისათვის
მისაღები
კონსტიტუციური გარანტიები.
აღნიშნული დოკუმენტი იყო ჰონკონგისათვის ეკონომიკური და
ფინანსური
თავისუფლების
მინიჭების
პოლიტიკურ
სამართლებრივი
საფუძველი.
ამის
შედეგად
20
წლის
განმავლობაში ჰონკონგი გახდა მსოფლიოში ერთ–ერთი წამყვანი
საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი. საბანკო დაწესებულებების
რაოდენობების მიხედვით პირველობას მხოლოდ ლონდონსა და
ნიუ–იურკს, უთმობს. ჰონკონგს მეხუთე ადგილი უკავია ბიზნეს
გარიგებების მიხედვით. მას მსოფლიო საგადასახადო სამოთხესაც
უწოდებენ, ითვლება აზიის საერთაშორისო ოფშერულ ცენტრად.
[3]
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ამ ექსპერიმენტის ძირითადი შედეგები ასეთია: ჰონკონგისა და
ჩინეთის ინტეგრაციის პროცესის საფუძველზე ჰონონგში
სერვისული ტიპის ეკონომიკა განვითარდა; ჰონკონგმა შეიძინა
სავაჭრო შუამავლის როლი ჩინეთიდან ექსპორტისთვის, ის გახდა
”უცხოელთა ფანჯარა ჩინეთში”; თავის მხრივ, ჩინეთის
ეკონომიკური წარმატებების საფუძველი გახდა
ჰონკონგთან
თანამშრომლობა. ამ პროცესში ჩინეთში ახალ სამრეწველო დარგებს
ჩაეყარა
საფუძველი.
ჰონკონგში
არსებული
ბრიტანული
სამართლებრივი სისტემა კერძო საკუთების ხელშეუხებლობის
გარანტია გახდა. laissez faire-ს სტრატეგია კი კომერციული
საქმიანობის განხორციელების თავისუფლებას უზრუნველყოფდა.
ჰონკონგის უპირატესობები ჩინეთის მიმართ არის ბიზნეს
მომსახურება და ტურიზმი; ჩინეთის უცხელ დიასპორასა და
ჰონკონგის
ემიგრანტებს
შორის
ნდობის
აღდგენამ
და
ურთიერთობებმა კი გადამწყვეტი როლი ითამაშა ჩინეთის
ექსპერიმენტის წარმატებაში;
ბ) ტაივანი.
ტაივანი დე-ფაქტო სუვერენული ქვეყანაა, რომელიც
წყნარ
ოკეანეში კუნძულზეა განლაგებული და 150 კილომეტრითაა
დაშორებული მატერიკული ჩინეთისგან. ოფიციალური პეკინი
ტაივანს ცალსახად განიხილავს ჩინეთის ერთ-ერთ პროვინციად.
დღემდე ამ კუნძულზე არ ვრცელდება ჩინეთის სახალხო
რესპუბლიკის იურისდიქცია. სოციალისტური ჩინეთი და
კაპიტალისტური ტაივანი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად
განვითარდნენ. ტაივანის პოლიტიკური სტატუსი დღესდღეობით
საკამათო საკითხია მსოფლიოს წამყვან პოლიტოლოგებსა და
ექსპერტებს შორის. [4] მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობა არ
ცნობს ტაივანს, როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს და ამ
კუნძულს მხოლოდ ჩინეთის შემადგენლობაში განიხილავს, მაგრამ
ამავე დროს ტაივანთან დიპლომატიური ურთიერთობების აქვს
დამყარებული 23 ქვეყანას (მათ შორისაა აფხაზეთისა და
ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის ამღიარებელი ქვეყნები
ნიკარაგუა და ნაურუ).
ამ ფონზე ჩინეთი და ტაივანი ტურიზმის კუთხით
მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამენ. 2011 წლის ივნისში დაიწყო
თავისუფალი მგზავრობის პროგრამა შანჰაიში, ბეიჯინგსა და
სიამინში მცხოვრებთათვის. 2013 წელს სამთავრობო სტატისტიკის
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მიხედვით ტაივანს 2, 8 მილიონი ჩინელი ვიზიტორი ჰყავდა და
აქედან 522 ათასმა იმგზავრა ტურისტული ჯგუფისგან
დამოუკიდებლად. აგვისტოში ტაივანმა კარი უფრო ფართოდ
გაუღო დამოუკიდებელ ვიზიტორებს და პროგრამაში შემავალი
ჩინეთის ქალაქების რიცხვი 36-მდე გაზარდა.
ერთი
შეხედვით,
ჩინეთის
სახალხო
რესპუბლიკის
თანმიმდევრული
პოლიტიკა,
რომელიც
მიმართულია
მშვიდობიანი გზებით და ეკონომიკური ბერკეტებით ქვეყნის
საბოლოო გაერთიანებისკენ სამაგალითო უნდა იყოს იმ
სახელმწიფოებისათვის, ვისაც სეპარატიზმის პრობლემა აქვთ,
თუმცა მომავალი მეტად ბუნდოვანია - სანამ პეკინი
დიპლომატიური გზებით ტაივანის შემოერთებას გეგმავს, ტაივანი
შესაძლოა იმედოვნებს, რომ ჩინეთთან აღდგენილი პოლიტიკური
ურთიერთობები კუნძულს გზას გაუხსნის ოფიციალურად
დამოუკიდებლობის გამოცხადებისაკენ.
ჩინეთი არ ეწინააღმდეგება ტაივანთან უცხო ქვეყნების
ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას, მაგრამ ამავე დროს
კატეგორიული
წინააღმდეგია
ყოველგვარი
პოლიტიკური
კონტაქტების დამყარებისა.
ჩინეთის
საგარეო
პოლიტიკის
ერთ-ერთი
უმთავრესი
პრინციპია: „მსოფლიოში არსებობს ერთი ჩინეთი, ხოლო ტაივანი
მისი განუყოფელი ნაწილია“.
ჩინეთის პოზიცია ტაივანის საკითხთან დაკავშირებით
სარგებლობს გაერო-სა და საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული
მხარდაჭერით. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ გაეროს
გენერალური ასამბლეის მიერ 14-ჯერ ეთქვა უარი ტაივანს
ორგანიზაციის წევრობაზე.
ბოლო წლებში საგრძნობლად დაუახლოვდა ჩინეთი ტაივანს,
პეკინი
მაქსიმალურად
ცდილობს
ეკონომიკურად
მასზე
დამოკიდებული გახადოს ტაიპეი.
დღეისათვის ჩინეთის კონტინენტურ ნაწილსა და ტაივანს
საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კავშირები გააჩნიათ. ჯერ
კიდევ 2010 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით ორმხრივმა
სავაჭრო ეკონომიკურმა ბრუნვამ 150 მილიარდ აშშ დოლარს
გადააჭარბა. [5] პეკინი ცდილობს მაქსიმალურად კომფორტული
ბიზნეს
გარემო
შეუქმნას
და
წაახალისოს
ტაივანური
ინვესტიციები. თავად ჩინეთიც დიდ ინვესტიციებს დებს ტაივანის
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ეკონომიკაში. ტაივანის მოსახლეობაში, მიუხედავად იმისა რომ
დაწყებულია ეკონომიკური დაახლოების პროცესი, მატერიკთან
გაერთიანების იდეა პოპულარობით არ სარგებლობს. აქედან
გამოდინარე ჩინეთის ხელისუფლებამ ახალი ინიციატივა წამოჭრა
ტაივანის პრობლემასთან დაკავშირებით: ოფიციალურად შეწყდეს
მტრობა და მიღწეულ იქნეს მშვიდობის შეთანხმება. შეიქმნას
ახალი გარემოებები სანაპირო ურთიერთობების მშვიდობიანი
განვითარებისთვის.
ეს და სხვა მაგალითები მსოფლიოს რეალპოლიტიკიდან
ცხადჰყოფს, რომ წარსულს ბარდება დრო, როდესაც ძალისმიერი
მეთოდებით ხდებოდა პრობლემების გადაჭრა. დღეს უმთავრესი
იარაღი არის ეკონომიკური მდგრადობა და სტაბილურობა.
ბოლოს გვინდა დავსვათ კითხვა: რა მიმართულებით შეიძლება
გამოიყენოს
საქართველომ
მსგავსი
არასტანდარტული
პრეცედენტები ეთნოუსაფრთხოების ეკონომიკური სცენარით
განვითარების საქმეში?
ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად სადისკუსიოდ მიგვაჩნია
ისეთი თემები, როგორიცაა:
1. საქართველოს მთავრობის კონსტრუქტიული მიდგომა
მშვიდობის დამყარების მიმართ უნდა წახალისდეს პრინციპის –
„მეტი უფრო მეტისათვის“ – შესაბამისად: „ოკუპირებული
ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელდეს
ცვლილებები
დეიზოლაციისათვის საჭირო მაქსიმალური
შესაძლებლობებისა და გარე მხარეებისათვის აფხაზებთან
მოქნილი ურთიერთობებისთვის.
2. შეიქმნას ახალი საინვესტიციო გარემო. აფხაზებს
ინვესტიციები შემდეგ სფეროებში სჭირდებათ: ჯანდაცვა, სოფლის
მეურნეობა, მცირე და საშუალო ბიზნესი და საბანკო სისტემა,
განათლების რეფორმა და პროფესიული მომზადება (გალის
რაიონის
ჩათვლით),
ინფრასტრუქტურა
(მაგალითად,
სატრანსპორტო მარშრუტები როგორც აფხაზეთის შიგნით, ისე
კონფლიქტის მიერ გაყოფილ მხარეებს შორის), ინფორმაციული
ტექნოლოგიები, სახელმწიფო მართვა, ნარჩენების უტილიზაცია
და გარემოს დაცვა. - ამ მიმართულებით მოსამზადებელია
საკანონმდებლო ბაზაც.
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3. ტრანს-ინგურულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს უდიდესი
პოტენციალი აქვს, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს
ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის მართვაში.
4. დასავლეთსა და რუსეთს შორის ბალანსი დაეფუძნოს არა
დისტანცირების, არამედ „ჩართულობის“ მექანიზმებს. ამ
მიმართულებით მთავარია,
რომ
საქართველო რუსეთის
ურთიერთობებში მხარეებმა იხელმძღვანელონ უპირველეს
ყოვლისა ეკონომიკური რაციონალობით, და არა ურთიერთწყენისა
და პოლიტიკური პრეტენზიების პოზიციებიდან. მნიშვნელოვანია
ის ფაქტიც, რომ ორივე ქვეყნისთვის ბუნებრივი პარტნიორი არის
ევროკავშირი.
ასე, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები არის ძირითადი ღერძი
ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში.
რომელიც ეკონომიკური და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის
ორმხრივი
ხელშეკრულებების
საფუძველზე,
კონკრეტული
პროექტების განხორციელებით უნდა განვითარდეს. ხოლო
საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში აშშ,
რუსეთი, საქართველოს - სამხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე.
ლიტერატურა
References:
1. იხ.: Rothschild J. Ethnopolitics: A conceptual framework. – N.Y.:
Columbia Univ. press, 1981; Psychological Factors in Civil Violence Ted
Gurr World Politics, Vol. 20, No. 2. (Jan., 1968), pp. 245-278;
2. გახოკიძე ჯ., მიდელაშვილი ს. ჰონკონგი, ჩინეთი 1997.,
თბილისი, “მერიდიანი”, 2014. გვ.9-14;
3. Roland-Hoist D. Global Supply Networks and Multilateral Trade
Linkages: A Structural Analysis of East Asia, 2006 URL:
http://are.berkeley.edu/~dwrh/Docs/GlobalNetworks.pdf (ბოლო ნახვა
20.11.2018);
4. Taiwan Political Status: Historical Background and its implications Report for Congress, November 2009 - Kerry Dumbaugh-Specialist in
Asian
Affairs,
Congressional
Research
Service;
https://fas.org/sgp/crs/row/RS22388.pdf (ბოლო ნახვა 09.12.2018);
5. China International Studies, Academic Magazine, January-February
2016; https://academic.oup.com/cjip(ბოლო ნახვა 09.12.2018);
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NONSTANDARD PRECEDENTS FOR THE SETTLEMENT OF
ETHNO-POLITICAL CONFLICTS
Summary
The classic approach to manage ethnic conflicts for stabilizing society is
based on the balance strategy between the "ethnical" and "minority". In
contrast, non-standard precedents of China-Hong Kong-Taiwan is analyzed
in the article, which using economic methods to change the conflict with
the expectations of mutually beneficial cooperation. The significance of
similar precedents in the process of managing ethno-political conflict in
Georgia is justified.
Keyword: ethno-political conflict; China-Hong Kong-Taiwan; Economic
methods.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Резюме
Классический подход к этническим конфликтам. для стабилизации
общества,
основан
на
балансе
между
«этническим»
и
«меньшинством». В статье проанализированы нестандартные
прецеденты
Китай-Гонконг-Тайвань,
которые
используют
экономические методы, чтобы изменить конфликт с ожиданиями
взаимовыгодного сотрудничества. Обосновано значение подобных
прецедентов
в
процессе
урегулирования
этнополитических
конфликтов в Грузии.
Ключевые слова: этнополитический конфликт, Китай-ГонконгТайвань; Экономические методы.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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ზურაბ აზნაურაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი
პოლიტიკური ფინანსების რეგულირების მიზანი და საშუალებები

პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება მნიშვნელოვანი
საკითხია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მისი მიზანია
პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის გამჭირვალობის
მიღწევა. პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაზე საკანონმდებლო
რეგულაციების დადგენა ხელს უწყობს ქვეყნის დემოკრატიულ
განვითარებას, რადგან პოლიტიკური ფინანსების გამჭირვალობა
და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა განაპირობებს ამომრჩევლის
სათანადო
კომპეტენციას.
პოლიტიკური
ფინანსების
რეგულაციები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მოქმედებს, სადაც
ეფექტური მექანიზმების დაწესებისა და აღსრულების მიზნით
მრავალ აპრობირებულ საშუალებას იყენებენ. საბიუჯეტო
დაფინანსება ხელს უწყობს ბიზნეს ინტერესებისგან თავისუფალი
პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. მნიშვნელოვანია დაფინანსების
გაცემის სწორი ფორმების დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს
დემოკრატიული პრინციპების ჩამოყალიბებას და ეხმარება
პოლიტიკურ პარტიებს საზოგადოებამდის მიიტანონ საკუთარი
მოსაზრებები და შეხედულებები.
საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური ფინანსები, პოლიტიკური
პარტიები, საარჩევნო კამპანია, დაფინანსება, გამჭვირვალობა.
პოლიტიკური ფინანსების რეგულირების კვლევა XX საუკუნის
ოთხმოცდაათიან
წლებამდე
იშვიათად
ხორციელდებოდა.
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღნიშნული თემატიკის შესწავლა
განსაკუთრებით გააქტიურდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში,
რაც განპირობებულია მისი აქტუალურობის და პრობლემური
სიტუაციების სიხშირით.
რეგულაციების შემოღებაზე ზრუნვა დაიწყო კონკრეტული
პრობლემებისა და რისკების წარმოჩენის კვალობაზე, რაც
არჩევნებსა და პოლიტიკაზე არალეგალური და უცხო ქვეყნის
ფინანსური სახსრების საშუალებით ზეგავლენის მოხდენის
მცდელობებმა გამოიწვია.

პოლიტიკური ფინანსები არის პოლიტიკური პარტიებისა და
საარჩევნო კანდიდატების მიერ პოლიტიკური და საარჩევნო
მიზნებით
განხორციელებული
ფინანსური
ოპერაციების
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ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს როგორც
წყაროებს, ასევე განხორციელებულ ხარჯებს.

დაფინანსების

ტერმინი „პოლიტიკური ფინანსები“ (ინგლისური Political
Finances) აქტიურად გამოიყენება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.
საქართველოში ასეთი ტერმინი საკანონმდებლო დონეზე
გამოყენებული არ არის. ამ სფეროს მარეგულირებელი
დოკუმენტია საქართველოს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“, რომელიც პოლიტიკური
პარტიების ფინანსების შესახებ იყენებს „პარტიის დაფინანსების“
ტერმინს. [1]
ტერმინის განმარტება არ არის მოცემული არც არჩევნებთან
დაკავშირებულ მთავარ მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“, რომელიც ასევე ეხება
საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსების საკითხებს. [2]
პოლიტიკური ფინანსების ტერმინი პირველად გვხვდება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის
2016 წლის 5 მაისის ბრძანებაში, რომელიც არეგულირებს
პოლიტიკური ფინანსების გამჭირვალობის საკითხებს. [3]
პოლიტიკური
ფინანსების
რეგულირება
წარმოადგენს
საშუალებას,
რომელიც
უზრუნ-ველყოფს
სფეროს
სისტემატიზაციას და განაპირობებს ინფორმაციის გამჭირვალობას.
შესაბამისი რეგულაციებით დადგენილია ხელმისაწვდომობის
სტანდარტები, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება საჭირო
ინფორმაციის დამუშავება და მოსახლეობისთვის მიწოდება.
ფინანსების რეგულირება მნიშნელოვანია გამჭვირვალობის
მიღწევისა და ინფორმირებული ამომრჩევლის ყოლის მიზნით.
როდესაც ამომრჩეველი იღებს გადაწყვეტილებას თუ ვის
სასარგებლოდ გამოიყენოს საარჩევნო უფლება. ის აფიქსირებს
პოზიციას თუ ვისი ქმედებები იქნება უმჯობესი ქვეყნისათვის.
აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებამდე ამომრჩეველს აქვს
უფლება მოითხოვოს ინფორმაცია პარტიების ფინანსური
მდგომარეობის შესახებ, მნიშვნელოვანია იცოდეს თუ ვინ დგას
კონკრეტული პარტიის უკან, ვინ აფინანსებს მას და ვის მიმართ
იქნება ის პასუხისმგებელი. გარდა ამისა უნდა იცოდეს თუ რა
კეთილსინდისიერებით ეპყრობიან პარტიის წარმომადგენლები
მოქმედი
კანონმდებლობის
დაცვასა
და
რეგულაციების
შესრულებას, რა რისკები არსებობს მათი კამპანიის ხარჯებთან
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დაკავშირებით და რა სახსრებით ხორციელდება პარტიული
საქმიანობა.
პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაზე საკანონმდებლო
რეგულაციების დადგენა მნიშვნელოვნად განაპირობებს ქვეყნის
დემოკრატიულ
განვითარებას,
რადგანაც
პოლიტიკური
ფინანსების გამჭირვალობა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
ხელს უწყობს ინფორმირებული ამომრჩევლის არსებობას.
ამომრჩევლისთვის
საჭირო
ინფორმაციის
მიწოდებას
უზრუნველყოფს რეგულაციები, რომელიც ავალდებულებს
პოლიტიკურ გაერთიანებას მის ფინანსებთან დაკავშირე-ბული
ინფორმაცია გახადოს საჯარო. ასევე, რეგულაციების არსებობა
წარმოშობს მაკონტროლებელი ორგანოს არსებობის საჭიროებასაც,
რომელიც არის უფლებამოსილი უზრუნველყოს შესაბამისი
ინფორმაციის საჯაროობა და ამომრჩევლისთვის მიწოდება.
რეგულაციები
უზრუნველყოფს
დამფინასნებლის
ინტერესებისგან და ზეგავლენისგან თავისუფალი პოლიტიკური
პარტიებისათვის მეტი შესაძლებლობის მინიჭებას სახელმწიფო
დაფინანსების
გამოყოფის
გზით
და
პარტიების
დამფინანსებლების
იდენტიფიცირების
მეტი
საშუალების
დაწესებას
ანგარიშების
გამოქვეყნების
ვალდებულების
საშუალებით.
პოლიტიკური ფინანსების ეფექტური კონტროლი და საარჩევნო
სუბიექტების
საქმია-ნობის
მონიტორინგი
ეფექტური
ზედამხედველი სახელმწიფო მართვის ორგანოს არსებობაზეა
დამოკიდებული, რომელსაც უნდა გააჩნდეს აუდიტის ჩატარებისა
და გამოძიების რესურსები, რადგანაც პოლიტიკური ფინანსების
რეგულაციების სისუსტე ზრდის კორუფციის რისკებს და
საფრთხეს უქმნის ქვეყნის განვითარებას. მაგრამ ამავდროულად
გასათვალისწინებელია, რომ რეგულეციების ზედმეტი სიმკაცრე
აჩენს მეტ საფუძველს კანონის გვერდისავლის შესაძლებლობების
მოსაძებნად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიშვნელოვანია ყველა
ქვეყნისთვის მისი საჭიროებიდან და პოლიტიკური კულტურიდან
გამომდინარე რეგულაციებისა და მექანიზმების შემუშავება.
პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებულ დაფინანსებებზეა
დამოკიდებული მათი შემდგომი საქმიანობა და საარჩევნო
აქტივობების განხორციელება. შესაბამისად მონიტორინგის
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განხორციელება ამ აქტივობების მონიტორინგისა და ფინანსური
რესურსების წყაროების გამოლენაზე უნდა იყოს მიმართული.
მნიშვნელოვანია აღნიშნული ფინანსური რესურსების ხარჯვის
კანონიერებისა და მიზნობრიობის დადგენის მექანიზმების
არსებობა. ხსენებული მექანიზმები უნდა იქნეს გამოყენებული
ეფექტური
მონიტორინგის
საშუალებით
და
უნდა
განხორციელდეს ქმედითი მონიტორინგის სტრუქტურების მიერ.
პოლიტიკური ფინანსების შესახებ რეგულაციები მსოფლიოს
მრავალ ქვეყანაში მოქმედებს. დემოკრატიისა და საარჩევნო
დახმარების საერთაშორისო ასოციაციის (შემდგომში International
IDEA) მიერ 180 ქვეყნის მაგალითის შესწავლის მიხედვით
მსოფლიოს
ქვეყნების
40%-ში
მკაცრი
რეგულაციებია
დაწესებული, 38%-ში საშუალო დონის, ხოლო 22%-ში სუსტი. [4]
რეგულაციების არსებობა და სიმკაცრე რეგიონების მიხედვით [5]

აზია

დასავლეთ ევროპა

ანგლიკანული ქვეყნები

22%

11%

55%

0%

38%

17%

22%

საშუალო

53%

28%

5%

28%

33%

33%

38%

მაღალი

24%

61%

40%

72%

29%

50%

40%

გლობალური
მაჩვენებელი

ამერიკა

დაბალი

რეგულაციების
სიმკაცრე
რეგიონების
მიხედვით

ცენტ. და აღმ. ევროპა,
ცენტრალური აზია

აფრიკა

ცხრილი 1

ეფექტური მექანიზმების დაწესებისა და აღსრულების მიზნით
სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა საშუალებაა აპრობირებული.
მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ საბიუჯეტო დაფინანსების
პრინციპის არსებობა, ხარჯვის ოდენობის შეზღუდვებისა და
შემოსავლის ლიმიტების დაწესება, ანგარიშგების სისტემების
შემუშავება და გამჭირვალობის სტანდარტების დაწესება.
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ერთ-ერთი ძირითადი
წყაროა შემოწირულება (სხვა წყაროებია ასევე საბიუჯეტო
დაფინანსება, საწევრო შენატანები, მცირეფასიანი ინვენტარის
რეალიზაცია, საჯარო ღონისძიებების ორგანიზებიდან მიღებული
შემოსავლები და სხვა). პოლიტიკური ფინანსების რეგულირების
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ძირითადი მიმართულებაც სწორედ დაფინანსების წყაროების
რეგულირებას გულისხმობს. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად
შესაძლებელია იყოს მაქსიმალურ ოდენობაზე ლიმიტების
დადგენის, მოქალაქეობრივი ან სხვა ტიპის შეზღუდვების
დაწესება.
შემოწირულებების ხვედრითი წილის დიდი მოცულობიდან
გამომდინარე მრავალ ქვეყანაში დადგენილია ერთი ფიზიკური
პირის მიერ შემოწირულების განხორციელების დასაშვები
მაქსიმალური ოდენობა ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში.
International IDEA-ს მიერ მსოფლიოს 180 ქვეყანაში ჩატარებული
კვლევის მიხედვით 111 ქვეყანაში დადგენილია ლიმიტები, ხოლო
63 ქვეყანაში არა. [6]
კერძო შემოწირულებების გარდა პოლიტიკური პარტიები
იღებენ
შემოწირულებებს
იურიდიული
პირებისაგანაც.
იურიდიული პირების შემოწირულება რამოდენიმე ქვეყანაში
სრულიად აკრძალულია, International IDEA-ს მიერ მსოფლიოს 180
ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით 124 ქვეყანაში
დაშვებულია, ხოლო 46 ქვეყანაში აკრძალულია. [7]
შემოწირულების განხორციელებაზე რეგულაციების დაწესებას
სხვადასხვა
მიზანი
გააჩნია,
მაგალითად
იურიდიული
პირებისთვის შემოწირულების განხორციელების უფლების
შეზღუდვა
ემსახურება
ბიზნეს
ინტერესებისგან
და
კორპორატიული გავლენისგან კანდიდატების დაცვას, იგივე ეხება
სავაჭრო გაერთიანებებისა და ასოციაციების შეზღუდვას, ხოლო
ანონიმური
შემოწირულებების
აკრძალვა
ემსახურება
გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვას. [8]
მნიშვნელოვანი შეზღუდვები წესდება ასევე სახელმწიფო
კომპანიებსა და ისეთ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც
მონაწილეობას იღებენ სახელმწიფო შესყიდვებში. ასეთი
შეზღუდვების მიზანია კორუფციული რისკების შემცირება და
სახელმწიფო რესურსების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების
აკრძალვა.
საქართველოს
შემთხვევაში
იურიდიული
პირებისთვის
დადგენილია სამი ტიპის შეზღუდვა: წინა კალენდარული წლის ან
საარჩევნო წლის კენჭისყრის დღემდე ფაქტობრივი შემოსავლების
15%-ზე მეტი არ უნდა იყოს მიღებული გამარტივებული
სახელმწიფო შესყიდვის ფორმით, ყველა საბოლოო ბენეფიციარი
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(პარტნიორი)
უნდა
იყოს
საქართველოს
მოქალაქე
და
კალენდარული წლის განმავლობაში შესაძლებელია მაქსიმუმ 120
000 ლარის შეწირვა. [9]
პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებისა და მრავალპარტიული
დემოკრატიის განვითარების მიზნით მსოფლიოს მრავალ
ქვეყანაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა დაფინანსება,
რომელიც ძირითად შემთხვევებში ნაწილდება სუბიექტებზე
არჩევნებში მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე. [10]
საბიუჯეტო დაფინანსება შეიძლება იყოს პირდაპირი თანხის
გადარიცხვის
გზით,
ან
არაპირდაპირი
კონკრეტული
მომსახურების უზრუნველყოფის საშუალებით როგორიც არის
მაგალითად უფასო პოლიტიკური რეკლამა.
პირდაპირი წესით საბიუჯეტო დაფინანსების განაწილებაზე
სხვადასხვა კრიტერიუმი მოქმედებს, როგორც არჩევნებთან
დაკავშირებული, ასევე რეგულარული. International IDEA-ს
კვლევის მიხედვით მსოფლიო 180 ქვეყნიდან საბიუჯეტო
დაფინანსების პრონ-ციპი 120 ქვეყანაში მოქმედებს, საიდანაც 58
ქვეყანას აქვს რეგულარული დაფინანსების სისტემა, 19-ს მხოლოდ
საარჩევნო, ხოლო 43 ქვეყანას ორივე სისტემა ერთად. [11]
რეგულარული
სისტემა
ითვალისწინებ
პარტიებზე
ყოველწლიური დაფინანსების გაცემას, ხოლო დაფინანსების
გაცემის საარჩევნო პრინციპი - გადარიცხვას მხოლოდ
ერთჯერადად, არჩევნების შედეგების შესაბამისად წინასაარჩევნო
კამპანიის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით.[12]
საქართველოში მოქმედებს ორმაგი სისტემა, რომელიც
გულისმობს როგორც საარჩევნო ხარჯების ანაზღაურებას, ასევე
წლიური დაფინანსების გაცემას. [13] ასევე აღსანიშნავია, რომ
საქართველო შედის მსოფლიოს ქვეყნების 13%-ში, რომელსაც აქვს
დადგენილი სახელმწიფო დაფინანსება გენდერული კვოტების
გამოყენების წახალისების მიზნით. [14]
გენდერული კვოტა გულისხმობს დამატებითი საბიუჯეტო
დაფინანსების
განსაზღვრას
თუ
პროპორციულ
სიაში
კონკრეტული
რაოდენობის
განსხვავებული
სქესის
წარმომადგენლები
არიან
დაფიქსირებული.
საქართველოს
შემთხვევაში აღნიშნული რაოდენობა არის ყოველ ათეულში 3
კანდიდატი, რისთვისაც გათვალისწინებულია 30% დამატებითი
დაფინანსების განაწილება. [15]
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ჩვენი
აზრით
საბიუჯეტო
დაფინანსების
არსებობა
მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტიების განვითარების მიზნით
და ხელს უწყობს ბიზნეს ინტერესებისგან თავისუფალი
პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. ასევე მნიშვნელოვანია დაფინანსების
გაცემის სწორი ფორმის დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს
დემოკრატიული პრინციპების ჩამოყალიბებას და ეხმარება
პოლიტიკურ პარტიებს საზოგადოებასთან მიიტანონ საკუთარი
მოსაზრებები და შეხედულებები.
პოლიტიკური
ფინანსების
რეგულირების
ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი საკითხია პარტიების მიერ განხორციელებული
ხარჯის მიზნობრიობის დაწესება და დასაშვები თანხის ოდენობის
ზედა ზღვარის განსაზღვრა.
მიზნობრიობის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია სისტემისთვის,
როდესაც არსებობს საბიუჯეტო დაფინანსების პრინციპი. ასეთ
შემთხვევაში საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვის მიზნობრიობა მის
ეფექტურ და ეკონომიურ ხარჯვას უზრუნველყოფს.
ხარჯვაზე შეზღუდვების დაწესებაზე ყველაზე მისაღები ფორმა
არის ჯამური ხარჯის ოდენობის ლიმიტი. თუმცა მსოფლიოს
ქვეყნების უმრავლესობაში არ არის დაწესებული ლიმიტი, თუ
რამდენი შეუძლია დახარჯოს პარტიას ან კანდიდატს. International
IDEA-ს კვლევის მიხედვით შესწავლილი მსოფლიოს 180
ქვეყნიდან პარტიებისთვის შეზღუდვები დაწესებულია მხოლოდ
54 ქვეყანაში 122-ის წინააღმდეგ, ხოლო კანდიდატებისთვის 83
ქვეყანაში 89-ის წინააღმდეგ. [16]
ხარჯვის მაქსიმალური ლიმიტის განსაზღვრა მნიშვნელოვანი
საკითხია შემოწირულებების დიდი მოცულობის საშუალებით
არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოხდენის მცდელობის
წინააღმდეგ. ამ მიზნის მისაღწევად თითოეული რეგულაციის
დაწესების საფუძველი უნდა იყოს, რომ აღნიშნული ინფორმაცია
გახდეს საჯარო და ამომრჩევლისთვის ხელმისაწვდომი, რადგანაც
ანგარიშების წარდგენის ვალდებულება და მისი გამჭვირვალობის
მიღწევა
უმთავრესი
მიზანია
პოლიტიკური
ფინანსების
რეგულირების საქმეში. ანგარიშების წარდგენის ვალდებულება
მოქმედებს მსოფლიო ქვეყნების 90%-ში და მათი უმრავლესობა
აწესებს ვალდებულებას წლიური ან საარჩევნო დეკლარაციები
გახადონ საჯარო. [17]
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პოლიტიკურ პროცესებში ფულის მოძრაობის რეგულირება
უზრუნველყოფს თანაბარ კონკურენტულ გარემოს და არ იძლევა
ძალაუფლების
მოპოვების
საშუალებას
ანონიმური
და
არალეგალური წყაროების გამოყენებით, რისთვისაც იქმნება
მონიტორინგის
განმახორციელებელი
სტრუქტურები
და
დგინდება პრევენციისა და იძულების შესაბამისი ღონისძიებები.
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Zurab Aznaurashvili, Ramaz Otinashvili
GOAL AND METHODS TO REGULATE POLITICAL FINANCES
Summary
Regulating political finances is important point for political life of a
country. The goal to make regulation is to achieve transparency of financial
activities of political parties. Legal regulations on party activities benefits to
democratic development of a country, because of its result to voters
increased competence based on the access on the information. Regulation
on political finances exists in many countries of the world and for its
effectiveness, different types of mechanisms are used. Good example is
public funding, that is supporting the process to free politics from business
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interests. At the same time, it is important to have proper methods to spread
the funds, that will result forming democratic principles and will support
political parties to reach voters with their programs.
Keywords: political finances, political parties, election campaign, funding,
transparency.
Reviewer: Professor Merab Vanishvili, Georgian Technical University.
Зураб Азнаурашвили, Рамаз Отинашвили
ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ФИНАНСОВ
Резюме
Регулирование политических финансов является важной проблемой
в политической жизни страны, поскольку оно направлено на
достижение прозрачности финансовой деятельности политических
партий. Создание законодательных положений о деятельности
политических партий способствует демократическому развитию
страны, поскольку прозрачность политических финансов и
доступность информации обеспечивают надлежащую компетентность
избирателей. Правила политического финансирования действуют во
многих странах мира, где они используют ряд методов для создания и
обеспечения эффективных механизмов. Хорошим примером является
государственное финансирование, которое поддерживает процесс
освобождения политики от интересов бизнеса. Важно ввести
правильные формы финансирования, которые обеспечат развитие
демократических принципов и помогут политическим партиям
донести свои взгляды и мнения до общества.
Ключевые слова: политические финансы, политические партии,
избирательная кампания, финансирование, прозрачность.
Рецензент: Профессор Мераб Ванишвили, Грузинский технический
университет.
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ნანა თორაძე
არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობის სისტემის შემოღება
საქართველოში

დემოკრატიული
სისტემის
არსებობის
ერთ-ერთი
აუცილებელი
პირობა
მაღალგანვითარებული
სამოქალაქო
საზოგადოებისა და მისი ინსტიტუტების არსებობაა. სამოქალაქო
საზოგადოების
არსებობა
განაპირობებს
დემოკრატიის
განვითარებას სახელმწიფოში, რომელსაც თავის მხრივ ვერ
ვუწოდებთ დემოკრატიულს ასეთი საზოგადოების არარსებობის
შემთხვევაში. საუბარია სამოქალაქო საზოგადოების საერთო
აქტივობაზე, რომელშიც ადამიანთა ფართო წრეებია ჩართული,
მაგრამ სადაც ამავდროულად ყველა ადამიანი არის მოქალაქე, აქვს
თავისი
უფლებები
და
აღჭურვილია
მოქალაქეობრივი
მოვალეობებით. ამის გარდა, მათთვის არსებობს განსაზღვრული
მორალური ნორმები, გააჩნიათ პირადი ღირსება და რა თქმა უნდა
პატივს სცემენ სხვა ადამიანების უფლებებსა და თავისუფლებას.
ამავდროულად, მოქალაქის სამართლებრივი სტატუსი ხასიათდება
არა მხოლოდ მისი უფლებებითა და თავისუფლებით, არამედ
პასუხისმგებლობითაც და ეს მოვალეობები ურთიერთობების
მრავალ სფეროებს შეეხება, რომელშიც პიროვნება მთავარ მოქმედ
პირად გვევლინება. ადამიანის, მოქალაქის მხრიდან ასეთი
უფლების სახით ჩვენ განვიხილავთ არჩევნებში მონაწილეობას,
ხოლო სახელმწიფოს მხრიდან არჩევნებში თავისუფალი
მონაწილეობის უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობას.
საკვანძო სიტყვები: არჩევნები, სამოქალაქო საზოგადოება,
მონაწილეობა, მოვალეობები, უფლება.
მოვალეობები თავისი ბუნებით სხვადასხვა ხასიათის შეიძლება
იყოს. ზოგიერთი მათგანი გამომდინარეობს ადამიანსა და
სახელმწიფოს შორის არსებული სამართლებრივი კავშირიდან,
პიროვნების
კონკრეტული
საზოგადოების
წევრობიდან.
მოვალეობები სხვადასხვა ფორმებით გვევლინება, მათ შორის
არასამართლებრივი
ფორმითაც.
ამგვარად,
სხვადასხვა
საზოგადოებრივი
გაერთიანებების
წევრების
მოვალეობები
განსაზღვრულია შიდა მარეგულირებელ დოკუმენტებში და მათი
უმრავლესობა სამართლებრივი ნორმებით დგინდება.
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კონსტიტუციით
გათვალისწინებულ
მოვალეობებში
ჩამოყალიბებულია ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნები პიროვნების პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე, მოქალაქის
სახელმწიფოს წინაშე, მოქალაქის სათანადო დამოკიდებულება
სახელმწიფოებრივ და საერთო ინტერესებთან და მისი აქტიური
ჩართულობა ამ ინტერესების დაცვის პროცესში. მოქალაქობის
არსი პიროვნების და სახელმწიფოს ორმხრივი უფლებებამოვალეობების არსებობაშია. ამრიგად, ძირითადი მოვალეობები ეს კონსტიტუციით განთვალისწინებული და სამართლებრივი
პასუხისმგებლობით დაცული მოთხოვნებია, რომლის შესრულებას
ველით პიროვნებასა და მოქალაქისგან. შესაბამისად, ამ
პროცესებში მისი მონაწილეობა აუცილებელია, იმისათვის რომ
უზრუნველყოფილი
იქნას
სამოქალაქო
საზოგადოების
არსებობისათვის აუცილებელი პრინციპების რეალიზაცია.
პიროვნების, როგორც ამომრჩევლის, დეპუტატის, სხვადასხვა
სახელისუფლებო
ან
ადგილობრივი
თვითმართველობის
ორგანოების წევრის მოვალეობების განსაზღვრა გულისხმობს ამ
ურთიერთობების კონსტიტუციურ-სამართლებრივ რეგულირებას.
კონსტიტუციური
ნორმები
ადამიანის
და
მოქალაქის
მოვალეობების განსაზღვრაში ძირითად როლს თამაშობს. ის
ადგენს ადამიანის და მოქალაქის ძირითად მოვალეობებს,
რომლებიც ატარებს საერთო ხასიათს, თანაბრად ვრცელდება
ყოველ მოქალაქეზე და არ არის დამოკიდებული მის სტატუსზე.
ამაში შედის ის მოვალეობები, რომლებიც განაპირობებენ თვით
სახელმწიფოს
ნორმალურ
ფუნქციონირებას
და
აქედან
გამომდინარე საზოგადოების სასიცოცხლო ფუნქციებს.
მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში,
არჩევნებში მონაწილეობის მიღება არის მოქალაქის უფლება და
არა მოვალეობა. მოქალაქეს აქვს უფლება მიიღოს არჩევნებში
მონაწილეობა სურვილისამებრ და მას შეუძლია გამოიყენოს ან არ
გამოიყენოს ეს უფლება, ვინაიდან ამ ორს შორის არჩევანის
გაკეთების
საშუალება
მოქალაქეს
კონსტიტუციით
აქვს
მინიჭებული. [4]
დემოკრატიულ სახელმწიფოებში სამოქალაქო მოვალეობების
შესრულების
ერთ-ერთ
უმთავრეს
ასპექტად
ქვეყნის
მმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა გვევლინება. არსებობს
მოსაზრება, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში არჩევნებში
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მონაწილეობის მიღება სავალდებულო უნდა იყოს, რადგანაც
საზოგადოების თითოეულმა მოქალაქემ თვითონ აირჩიოს თავისი
ქვეყნის და შესაბამისად, საკუთარი მომავალიც. ეს იმას ნიშნავს,
რომ პირველ რიგში ადამიანი პასუხისმგებელია იმაზე რაც აირჩია,
იმ პოლიტიკურ რეჟიმზე, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. [1]
2016 წლის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
ახალი
საკანონმდებლო
წინადადებით შევიდა, რომლის თანახმადაც საქართველოში
არჩევნებში მონაწილეობის მიღება სავალდებული უნდა გახდეს. ამ
ინიციატივას
სხვადასხვა
პოლიტიკურ
პარტიებში
და
არასამთავრობო ორგანიზაცებში ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ქვეყანაში არჩევნებში აქტივობის
მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია და ყოველწლიურად უფრო და
უფრო
მცირდება,
აღნიშნული
პრობლემა
ყურადღების
გამახვილებას მოითხოვს. [2]
საქართველოში ყოველი არჩევნების ჩატარების შემდეგ,
როგორც წესი იწყება ლაპარაკი გამოუყენებელი ბიულეტენების
ყუთებში ჩაყრაზე, “საარჩევნო კარუსელებზე“ და სხვა უამრავ
კანონდარღვევაზე. არჩევნების თემით გამოწვეული არაერთი
დავის გამო, საზოგადოებაში უფრო და უფრო მატულობს ამ
საკითხის მიმართ ანტიპათია. ხალხი სკეპტიკურადაა განწყობილი
არჩევნებისადმი იქიდან გამომდინარე, რომ აქამდე ჩატარებულმა
ყველა დონის არჩევნებმა იმდენი ვნებათა ღელვა გამოიწვია,
ხალხის დიდი ნაწილი თავის უსუსურობაში დარწმუნებული
საერთოდ თავს არიდებს ხმის მიცემას. ამომრჩევლის მხრიდან
არჩევნების უგულვებელყოფა, თავის მხრივ აუცილებლად ერთერთი რომელიმე პარტიის სასარგებლოდ მოქმედებს, რაც
დემოკრატიულ არჩევნებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
საერთოდ, შეიძლება ითქვას, რომ ევროპასა და პოსტსაბჭოთა
სივრცის ქვეყნებს შორის დიდი განსხვავებაა არჩევნებისადმი
დამოკიდებულებაში. ტოტალიტარული სისტემის დანგრევისა და
საქართველოს დამოუკიდებლობის პირობებში დემოკრატიული
სისტემით
არჩევნების
ჩატარების
მწირი
გამოცდილების
პირობებში, არჩევნებისადმი დადებითი განწყობის შექმნა ჯერ ვერ
მოხერხდა.
რთულია დარწმუნებით ითქვას, თუ რაში
მდგომარეობს საზოგადოების პრობლემა. ეს შეიძლება იყოს
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უნდობლობა არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ან არჩევნებში
გამარჯვებულის მიმართ.
არსებობს გავრცელებული მოსაზრება, რომ იმ შემთხვევაში,
როდესაც ქვეყანაში არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულო
ხდება, ეს სავარაუდოდ საგრძნობლად ზრდის მოსახლეობის
ნდობას
არჩევნების
ლეგიტიმურობასთან
დაკავშირებით.
სავარაუდოდ,
ზემოაღნიშნული
ცვლილება
გამოიწვევს
ამომრჩეველთა აქტივობის გაზრდას, ცარიელი ბიულეტების
რაოდენობის
შემცირებას
და
შესაბამისად
საქართველოს
მოსახლეობის ნახევრის ან უფრო ნაკლების ნაცვლად, არჩევნებზე
უმრავლესობის გამოცხადებას და საკუთარი ნების გამოვლენას,
რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს არჩევნებში მონაწილეობის
ერთგვარი კულტურის და ჩვევის ფორმირებას და შეამცირებს
არჩევნების გაყაბების შესაძლებლობას.
საერთაშორისო გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, არჩევნებში
სავალდებულო მონაწილეობა ათეულობით ქვეყანაშია მიღებული.
ესენია: არგენტინა, ავსტრალია, ბელგია, ბოლივია, ბრაზილია,
კოსტა-რიკა, კონგო, დომინიკის რესპუბლიკა, ეკვადორი, ეგვიპტე,
საბერძნეთი, ჰონდურასი, ლუქსემბურგი, ნაურუ, პარაგვაი, პანამა,
პერუ, მექსიკა, ლიბანი, სინგაპური, ტაილანდი და ურუგვაი.
რაც შეეხება სავალდებულო ხმის მიცემის გავლენას
პოლიტიკურ ჩართულობაზე, შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყნები,
სადაც
სავალდებულო
არჩევნების
რომელიმე
ფორმაა
შემოღებული, ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობით გამოირჩევიან
და წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე კეთდება დასკვნა,
რომ ეს მხოლოდ საერთო დასწრებას კი არ ზრდის, არამედ
დადებითად მოქმედებს არჩევნების დროს საზოგადოების
სხვადასხვა ფენებს შორის აქტიურობის გაზრდაზე. [3] თუმცა,
ნაკლებად ნათელია, სავალდებულო ხმის მიცემას რა გავლენა აქვს
ზოგადად
პოლიტიკურ
ჩართულობაზე.
პოლიტიკურ
ჩართულობაში
ნაგულისხმევია
საერთო
პოლიტიკური
ინტერესები, ცოდნა და მონაწილეობა. არსებული მონაცემები
გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ ამ შემთხვევაში
ვალდებულება
ნაკლებად
ეფექტურია
საზოგადოების
პოლიტიკაზე საერთო ცოდნის ან პოლიტიკური ჩართულობის
გაზრდის საკითხში. უნდა გვახსოვდეს, რომ მიუხედევად დიდი
გამოცდილებისა, რომელიც უცხო ქვეყნების სიტუაციების
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შედარებებიდან შეგვიძლია მივიღოთ, მსოფლიო მაშტაბით
დღეისათვის არსებული სავალდებულო საარჩევნო სისტემა
ასახავს ამ პროცესში ჩართული ქვეყნების ინდივიდუალურ,
უნიკალურ პოლიტიკურ და საარჩევნო სისტემებს და კულტურას.
ამ ქვეყნების მაგალითების კრიტიკული ანალიზით და ამ
პროცესების ისტორიული განვითარების სათანადო შესწავლის და
კვლევის შედეგად, სხვადასხვა აზრების განხილვით და
გარდამავალი პროცესების დეტალური გაცნობით, შესაძლებელია
მივიდეთ ახალ ან/და კომპრომისულ გადაწყვეტილებამდე, რათა
საბოლოო ჯამში მიღებული გადაწყვეტილება შეძლებისდაგვარად
დამაკმაყოფილებელი იყოს ყველა მხარისთვის.
ლიტერატურა
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ოთარ

ბაღათურია,

Nana Toradze
IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF COMPULSORY
VOTING IN GEORGIA
Summary
One of the essential conditions for the existence of a democratic system
is the existence of highly developed civil society and its institutions. The
existence of civil society leads to the development of democracy in the
state, which in its turn can not be called democratic in the absence of such
society. We are talking about the general activity of civil society in which
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broad circles of people are involved, but at the same time every citizen has
its own rights and is equipped with civil responsibilities. In addition, they
are have moral norms, personal dignity and of course they respect the rights
and freedom of other people. At the same time, the legal status of a citizen
is characterized not only by his rights and freedom but also by
responsibilities. One of the rights of a person (citizen) is the participation in
elections, and the possibility of realization of abovementioned right, while
responsibilities may relate to many areas of relationships in which the
person is the key player.
Keywords: Elections, civil society, participation, responsibilities, right
Reviewer: Associate Professor Otar Bagaturia, Georgian Technical
University.
Нана Торадзе
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ВЫБОРАХ В ГРУЗИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

УЧАСТИЯ

В

Резюме
Одним из важнейших условий существования демократической
системы является наличие высокоразвитого гражданского общества и
его институтов. Существование гражданского общества приводит к
развитию демократии в государстве, которое в свою очередь нельзя
назвать демократическим в условиях отсутствия такого общества. Мы
говорим об общей деятельности гражданского общества, в которую
вовлечены широкие круги людей, но в то же время каждый гражданин
имеет свои права и наделен гражданскими обязанностями. Кроме того,
для них существуют моральные нормы, чувство личного достоинства
и, конечно же, они уважают права и свободу других людей. Правовой
статус гражданина характеризуется не только его правами и свободой,
но и обязанностями. Мы рассматриваем право человека, как
гражданина, участие в выборах, а также возможность реализации
права на свободные государственные выборы. Что касается
обязанностей, то они относятся ко многим областям отношений, в
которых человек является ключевым игроком.
Ключевые слова:
обязанности, право

Выборы,

гражданское

Рецензент:
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სოფიო ვაჩაძე
მოხელის პროფესიული განვითარება, საჯარო მმართველობის
ეფექტიანობის ამაღლების საფუძველი

სტატია
ეძღვნება
საჯარო
სამსახურის
პროფესიულ
განვითარებას და საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის
გაუმჯობესებას.
სტატიაში
ყურადღებაა
გამახვილებული
პროფესიული განვითარების პროგრამაზე, ასევე განხილულია თუ
როგორ ნაწილდება და ვინ არის ჩართული სასწავლო პროგრამის
განხორციელებაში.
სტატიაში წარმოდგენილია პროფესიული განვითარების
მეთოდები, რომლებიც
უზრუნველყოფს საჯარო მოხელის
სხვადასხვა უნარ-ჩვევების განვითარებას.
საკვანძო სიტყვები: პროფესიული განვითარება, მეთოდები,
სასწავლო ღონისძიებები, საჯარო მენეჯმენტი.
საქართველოში საჯარო სამსახურის რეფორმამ ერთგვარი
პერმანენტული ხასიათი მიიღო. ორ ათეულ წელზე მეტია
მიმდინარეობს და ალბათ არც უმოკლეს პერიოდში დასრულდება.
რეფორმა ისეთი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებას გულისხმობს,
რომ
ის
სრულად
პასუხობდეს
დროის
მოთხოვებს,
ორიენტირებული იყოს მმართველობის გაუმჯობესებაზე, საჯარო
მმართველობის გამჭირვალეობასა და საზოგადოების აქტიურ
მონაწილეობაზე გადაწყვეტილების მიღებისა და რეალიზაციის
საქმეში.
საქართველოს კანონს “საჯარო სამსახურის შესახებ”, რომელიც
2017 წელს ამოქმედდა, ბევრი განსხვავებული რეგულაცია
შემოაქვს, სწორედ ეს სიახლეები უზრუნველყოფს მოხელის
პროფესიულ
განვითარებას,
კარიერული
წინსვლას
და
ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებულ სტაბილური საჯარო
სამსახურის ჩამოყალიბებას, რაც თავისთავად პოზიტიური
ცვლიების მომტანიუნდა გახდეს.
რა მექანიზმებით უნდა იქნეს უზრუნვეყოფილი მოხელის
პროფესიული განვითარება და რა ბერკეტები დევსა აღნიშნულ
კანონში საჯარო მმართელობის ეფექტიანობის ამაღლებისთვის?
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მოხელის პროფესიული განვითარება უმნიშვნელოვანეს
ფაქტორს წარმოადგენს საქართველოს საჯარო სამსახურის
ეფექტური ფუნქციონირებისთვის. პროფესიული განვითარება
მუდმივი პროცესია, რომელშიც ჩართულია როგორც საჯარო
დაწესებულება ასევე საჯარო მოხელე. მოხელის სწორი
განვითარებისთვის საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მისი
საჭიროებებიდან
და მიზნებიდან გამომდინარე შეისწავლოს
მოხელის შესრულებული სამუშაოები, დაადგინოს და ანალიზი
გაუკეთოს საჭიროებებს, შეიმუშაოს მოხელის ინდივიდუალური
გავითარების გეგმა. აღნიშნული სიახლე დადებითად შეიძლება
შეფასდეს, რადგან
საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი
აქცენტს გააკეთებს საჯარო მოხელის პროფესიულ განვითარებაზე
და ხელს შეუწყობს ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებას.
აღსანიშნავია რომ ეფექტური, სტაბილური და მიუკერძოებელი
საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისთვის უმნიშვნელოვანესია
მაღალი კვალიფიკაციის მქონე და პროფესიული განვითარებული
საჯარო მოხელე. პროფესიული განვითარება პირდაპირ კავშირშია
მოხელის შეფასების პროცესთან. ამასთანავე გამჭვირვალე და
მიკერძოებელი შეფასების სიტემის არსებობა მნიშვნელოვანია
პროფესიული განვითარების გეგმის დასახვისთვის. შეფასების
სისტემის დანერგვა უზრუნვეყოფს მაღალი პოტენციალის საჯარო
მოხელის იდენტიფიცირებას, გამოავლენს იმ საჭიროებებს
რომელიც
მოხელეს
სჭირდება
სამუშაოს
წარმატებით
შესასრულებლად
პროფესიული
და
კარიერული
განვითარებისთვის.
საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება
(
N
242)
“პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების
საჭიროებების განსაზღვრის წესი, პროფესიული განვითარების
სტანდარტისა და წესის დამტკიცების შესახებ” განსაზღვრავს, რომ
პროფესიული განვითარების საჭიროება უნდა დადგინდეს ყოველი
წლის დასაწყისში. მნიშვნელოვანია საწყის ეტაპზევე შემუშავდეს
საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საჭიროებების
დადგენა [3]. ადამიანის რესურსების მართვის ერთეული
ვალდებულია შეიმუშავოს საჯარო დაწესებულების გეგმა,
რომელიც იქნება განმსაზღვრელი მოხელის განვითარების
საჭიროებებისა
მიღებული
მონაცემების
საფუძველზე.
დადგენილება პროფესიული განვითარების ორი სახის
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პროგრამას გვთავაზობს: საბაზისო და დამატებითი. საბაზისო
პროგრამა მოიცავს მოხელის მენეჯერულ უნარებს, ასევე
პიროვნულ და პროფესიულ განვითარების კურს. საბაზისო
კურსის სწავლების მიზანია მოხელეს შესძინოს მომსახურების,
ხარისხისა და რისკების მართვის უნარები, ასასთანავე
ლიდერობის პროფესიული და ეფექტური კომუნიკაციის უნარები.
საბაზისო პროგრამის კონტროლს ახორციელებს სსიპ განათლების
ხარისხის გავითარების ეროვნული ცენტრი. დამატებითი
პროგრამის აუცილებლობას თავად საჯარო დაწესებულება
განსაზღვრავს, იმ კრიტერიუმების მიხედვით რაც ზემოდ უკვე
განვიხილეთ. დამატებითი სწავლების პროგრამა შესაძლოა
დაექვემდებაროს აკრედიტაციას.
როგორ ნაწილდება და ვინ არის ჩართული სასწავლო
პროგრამის განხორციელებაში?
სასწავლო პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს
საჯარო სამსახურის ბიურო, რომელიც ელექტრონულ ვებგვერზე
განათავსებს
ინფორმაციას
საჯარო
დაწესებულებების
პროფესიული საჭიროების შესახებ. საჯარო დაწესებულება კი
იღებს ვალდებულებას
სასწავლო პროგრამაში მონაწილე
მოხელეთა რაოდენობა, ვინაობა და შეფასების შესახებ ინფორმაცია
განათავსოს
ადამიანის
რესურსების
მართვის
ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში.
რა იგულისხმება პროფესიული განვითარების მეთოდებში?
ქვემოთ ჩვენ ჩამოვთვლით და განვიხილავთ ზოგიერთ მეთოდს.
ელექტრონული კურსი, რომელიც გულისხმობს დისტანციურ
სწავლებას, როგორც შიდა ასევე გარე ინფორმაციული რესურსით.
შიდა სწავლების კურსი საშუალებას აძლევს მოხელეს დაზოგოს
როგორც მატერიალური ასევე დროითი რესურსი. გარე
დისტანციური კურსი კი ხელმისაწვდომს ხდის ინფორმაციას,
რომლის მოძიება შესაძლოა ადგილობრივად რთული იყოს.
ტრენინგის, (რომელიც მოიცავს შიდა და გარე ტრენინგს),
მიზანია საჯარო მოხელის უნარების, ლიდერობის, მენეჯმენტის,
დარგობრივი და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება.
ტრენინგების ჩატარება უზრუნველყოფს საჯარო მოხელის ახალი
ხედვის
განვითარებას,
განსხვავებული
გამოცდილების
გაზიარებას.თუმცა მხოლოდ ტრენინგის ჩატარება, ამდენადაც
სწორად და ეფექტურად უნდა იქნეს ის ორგანიზებული, საკმარისი
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ვერ იქნება. ამის პარალელურად მოხელემ დღენიადაგ უნდა
იზრუნოს თვითგანათლებაზე, სისტემურად უნდა ეცნობოდეს
თანამედროვე
სამეცნიერო
ლიტერატურას.კარგიიქნება
ორგანიზაციებმა დაგეგმონ ისეთი ფორუმების ან კონფერენციების
ჩატარების პრაქტიკა, სადაც საჯარო მოხელეებს საშუალება
ექნებათ ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი ცოდნა და დაგროვილი
გამოცდილება.
შიდა და გარე სემინარი - სემინარის მიზანია ინფორმაციის
გადაცემა და ცოდნის ამაღლება. ტრენინგისგან განსხვავებით ის
ნაკლებადაა ორიენტირებული უნარების განვითარებაზე და ასევე
არ მოიცავს სწავლების კომპონენტს. სემინარების გამოყენებაც
შეიძლება
გამოცდილების
ურთიერთგაზიარების
მიზნით.
ამასთანავე ურიგო არ იქნება მოქმედმა მოხელეებმა უფრო
აქტიურად
გამოიყენონ
მედია
თავიანთი
მოსაზრებების,
პრაქტიკული
გამოცდილებებისა
და
შეხედულებების
საზოგადოებისათვის გაზიარების მიზნით. ეს ერთი მხრივ
აამაღლებს
საზოგადოების
ინფორმირებულობას
საჯარო
დაწესებულებებში მიმდინარე პროცესების თაობაზე, მეორეს
მხრივ ხელს შეუწყობს საჯარო მოხელეებს ღიად და პრინციპულად
გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები საზოგადოებაში მიმდინარე
პროცესებზე.
მენტორინგი - მენტორინგის მიზანია საჯარო დაწესებულებაში
ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება უკუკავშირისა და
პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლების გზით. იგი გულისხმობს
უფრო გამოცდილი თანაშრომლის მიერ ნაკებად გამოცდილი
მოხელის მხადაჭერას. მენტორინგის შედეგად ღრმავდება საჯარო
მოხელის პროფესიული ცოდნა, ასევე მოხელეები იძენენ ახალ
უნარებს, რის საფუძველზეც მაღლდება მათი საქმიანობის
ეფექტიანობა და თავდაჯერებულობა.
ქოუჩინგი ეს ერთგვარად ახალი ტერმინია საჯარო სივრცეში,
რაც გულისხმობს თანამშრომლობას მოხელესა და ხელმძღვანელს
შორის, რომელიც მიზნად ისახავს მოხელის შესაძლებლობების,
თავდაჯერებულობის და ეფექტიანობის გაუმჯობესებას. ამგვარი
დამოკიდებულება აძლიერებს და ანვითრებს თანამშრომლებს,
ასევე სთავაზობს თუ როგორ განავითაროს მოხელემ კარიერა.
ქოუჩინგის შედეგად ვითარდება ლიდერობისა და სოციალური
უნარები,
იზრდება
თავდაჯერებულობა,
უმჯობესდება
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კრეატიული
აზროვნება, ასევე არასტანდარტული გზით
პრობლემის გადაჭრის უნარები. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
მენტორისაგან
განსხვავებით
ქოუჩინგი
არ
გულისხმობს
გამოცდილების გაზიარებას. ქოუჩინგის მიზანია თანამშრომელს
თავად აპოვნინოს პრობლემის გადაჭრის გზები და პერსპექტივები.
სწავლა კეთებით გულისხმობს სწავლას რეალურ სამუშაო
გარემოში, რა დროსაც მოხელე ინტეგრირდება სამუშაო გარემოში.
მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც, რომ სწავლა კეთებით
დროს მოხელეს უვითარდება შესაძლებლობები, უნარები და
პროფესიული ცოდნა.
სწავლა
მივლინება/კონფერენცია
უზრუნველყოფს
გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას. ამ დროს
საშუალება ეძლევა მოხელე გაეცნოს სიახლეებს და მიიღოს
ინფორმაცია მისი პროფესიიდან გამომდინარე.
პროფესიული
განვითარების
ეფექტურად
განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია სწორად და დროულად
დავგეგმოთ თითოეული ციკლი, რომელიც საჯარო მოხელემ უნდა
გაიაროს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია განვახორციელოთ
პროფესიული განვითარების საჭიროების ანალიზი, თუ რა
საჭიროება დგას და რა მიმართულებით სჭირდება მოხელეს
განვითარება. ანალიზის შედეგად ვლინდება მოხელის ძლიერი და
სუსტი მხარეები, რაც უზრუნვეყოფს მართებულად დაიგეგმოს
მოხელის
პროფესიული
განვითარების
საჭიროება,
რათა
თანამშრომელმა ეფექტურად შეძლოს მასზე დაკისრებულ
მოვალეობის შესრულება.
არსებობს პროფესიული განვითარების სხვა მიდგომებიც:
განმავითარებელი დავალებები პროექტები, პასუხისმგებლობის
არეალის გაფართოება, პროფესიული მასალების დამუშავება,
შემთხვევების ანალიზი და სხვა.
შეიძლება ითქვას, რომ სასწავლო ღონისძიებების შესახებ
საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელების ინფორმირებულობა
და ჩართულობა ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან მოხელეს
პროფესიული განვითარება და კარიერული წინსვლა სასარგებლოა
მთელი საჯარო დაწესებულებისთვის.
ყოველივე ზემოდ აღნიშნულიდან გამომდინარე პროფესიული
განვითარების საჭიროებათა იდენტიფიცირება მნიშვნელოვანია
საჯარო მოხელის მომავალი განვითარებისა და წინსვლისათის.
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ასევე
უმნიშვნელოვანესია
ინდენტიფიცირების
შემდგომ
მიღებული
ინფორმაციის
დამუშავება,
რათა
სწორად
განხორციელდეს
მოხელის
განვითარება.
ყოველივე
ეს
შესაძლებლობას
მოგვცემს
თანმიმდევრულად
და
მიზანმიმართულად განვახორციელოთ საქართველოს კანონის
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ მოთხოვნები, ადექვატურად
ვუპასუხოთ მოსახლეობის მოთხოვნებს ჰქონდეთ გამჭირვალე,
მაღალი
პროფესიული
უნარების
მქონე
ადამიანებისგან
დაკომპლექტებული საჯარო სამსახური, შეუფერხებლად მიიღონ
საჯარო სერვისები და ეფექტიანად გადაწყვიტონ მათ წინაშე
არსებული პრობლემები.
ლიტერატურა
References:
1. saqarTveloskanoni sajaro samsaxuris Sesaxeb (1997)
2. saqarTvelosnkanoisajaro samsaxuris Sesaxeb (2015)
3. “profesiuli sajaro moxelis profesiuli ganviTarebis saWiroebebis
gansazRvris wesi, profesiuli ganviTarebis standartisa da wesis damtkicebis
Sesaxeb” saqarTvelos mTavrobis dadgenilebaN242 [3]
4. moxelis profesiuli ganviTarebis saxelmZRvanelo (2018)
რეცენზენტი: პროფესორი
ტექნიკური უნივერსიტეტი.
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Sophie Vachadze
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC OFFICIAL, BASIS
FOR
RAISING
OF
EFFICIENCY
OF
THE
PUBLIC
ADMINISTRATION
Summary
The article is devoted to professional development of the public service
and improvement of efficiency of the public administration. The article
underlines significance of the professional development program, and also it
is reviewed how the process is divided and who is involved into
implementation of the educational program.
The article provides professional development methods, which secure
development of various skills of the public official.
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Софи Вачадзе
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЛУЖАЩЕГО, ОСНОВЫ
ПО
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Рузюме
Статья посвящается профессиональному развитию публичной
службы и улучшению эффективности публичного управления. В
статье внимание заостряется на программу профессионального
развития, также рассматривается то, как распределяется, и кто
подключён к осуществлению учебной программы.
В статье предоставляются методы профессионального развития,
которые обеспечивают развитие разного рода навыков публичного
служащего.
Ключевые слова: профессиональное развитие, методы, учебные
мероприятия, публичный менеджмент.
Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
университет.
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ეკონომიკა
UDK. 353.9+0.82
Nikola Orlov
FORMATION OF ALGEBRAIC REPRESENTATIONS OF THE
MATHEMATICAL MODEL OF INFORMATION
STRUCTURES FOR A MARKETOLOGY FIRM TO
SATISFACTION OF CONSUMERS 'NEEDS: MODELING,
MAJOR RESTRICTIONS AND ADVANTAGES
Modern marketing as a type of activity is directed on achievement of
aims of enterprises, firms and organizations needs modern models. In
practice marketing specialists use different models. In-process an author
offered the variant of forming of mathematical model of informative
structure for the marketing specialist of firm (enterprises), namely setting of
model, basic limitations and assumptions.
Keywords. mathematical model of informative structure, marketing,
limitations, assumptions, marketing specialist, firm, enterprise.
As you know, marketing is function that direct to achieving the goals of
enterprises, institutions, organizations through the formation of demand and
maximum satisfaction of consumers’ needs.
This function engages (engaged) by a marketer (marketers) of firms
(enterprises), who in practice use various models, methods and methods.
In this article to describe version about formation of algebraic
representations of the mathematical model of information structures for a
marketology firm to satisfaction of consumers’ needs: modeling, major
restrictions and advantages.
The proposed model is intends for carrying out calculations for variants
of input data concerning the information structure using the rules of their
transformations defines in the algebra of information structures of the
information structure. The use of the model allows investigating the issues
of the synthesis of information systems and the organization of information
provision of management processes in the field of marketing in the part that
is relates to the definition of the rational composition of information tools
and rational ways of transferring information between them.
The model of information structure of any information or information
control systems (managementing systems, information networks, etc.) is a
formal description of the elements of the systems (for example: jobs in
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marketing, sources and consumers of information) and information links
between them, reflect real processes of information dissemination (for
example: regarding the availability and properties of data channels,
characteristics of information flows, etc.). This model is limited to
examining only essential properties of the information system structure as
the list and status of sources (for example, information about goods or
services ) of information consumers (marketers) and the availability and
characteristics of information links between them. As a result, it becomes
possible to represent it in the form of a finite orientes graph which the listed
peaks correspond to the listed sources and consumers of information, and
the edges of the graph correspond to the existing connections between these
vertices (sources and consumers of information).
In the simplest case, this graph reflects the availability of relevant
sources and consumers of information (information processing nodes, nodes
of the information network) and the existence of links between them – that
is, only reflects the structure of the information system (information
network, etc.). At the same time, each edge of the graph is a source-oriented
information consumer and has a corresponding length (load capacity). To
display the scheme of this graph, it is permissible to use a flat model, wich
edges with a length equal to zero, and vertices corresponding to inoperable
sources and users of information, are not covere in the scheme (figure 1).
To display properties of streams of information transmitted from sources
to consumers appropriate to assign each edge of the graph, reflecting the
structure of the information system, an appropriate quantitative information
characteristic, that transfer (for example, the delay in the transmission time
of this information, its volume, etc.) and assume that the length of each edge
of the graph is determined or measured by this quantitative characteristic.
With sufficient information research tasks to be solved, the model of the
information structure displayed by a marked orientation graph can be
equivalently replaced by a mathematical model that has been represented in
the form of an ordered set (table, matrix) of numbers that specify a one-toone correspondence between the numbered vertices of a graph and their
links with each other (the edges of the graph). Therefore, from the point of
view of the convenience of solving further problems such a model of the
information structure has been represented as a matrix of incidence of
vertices, in which line numbers correspond to the numbers of sources of
information, column numbers – to the numbers of information consumers,
and the elements at the intersection of rows and columns take the value of
the length of the edge of the graph, which of 'unites the top-source with the
top-consumer.

115

ხელისუფლება და საზოგადოება № 1(49) 2019, ტომი I

The matrix of the incidence of sources and information consumers (as a
set of corresponding operands representing the information structure) and
the introduce rules (operators) of its formation represent a mathematical
model of the information structure, which, depending on the values taking
the elements of the matrix, reflects one of the possible static sections
(variant) structure, which may have an information system consisting of the
number of sources and information consumers.
The original model of the information structure is the structure of the
information (information and control) system in terms of mapping its
properties in relation to the transmission and processing of information
between elements of this system (sources and consumers of information,
nodes of information processing, etc.). In this case, any element of the
information structure (node of the structure) is considered either as a source,
or as a consumer of information, or as a node that combines the functions of
the source and the consumer, or as a closed node on itself (which has no
sources or consumers). Each conditional direction (communication) of the
distribution of information between the source and the consumer of
information is always source-to-consumer. It can be characterized either by
the fact of the presence or absence of direct communication (for example,
whether the information has transmitted or not, there is a physical channel
of data transmission or not, etc.), or the magnitude of some has studied
characteristics of the information system (for example, the delay of
information when it passes from source to the consumer, the amount of
information transmitted, the amount of information flows, data channels,
etc.). Only within these properties any of the following models of the
information structure corresponds to its original.
A matrix algebra has been chosen as the basis of mathematical
formalization in the developed algebra of information structure models, and
in the allowed operations (operators) of which have been added: direct
binary operations with matrices (for example, the operation of direct
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multiplication of matrices); matrix element calibration operation (which
allows you to change the current values of matrix elements according to a
given scale of values); operation of clutch (association) of matrices into a
component matrix.
As operands, with which the algebra of information systems models
operates: matrix of incidence of sources and information consumers; vector
of states of sources and information consumers; numbers and matrices that
reflect the quantitative characteristics (parameters) of information
structures.
Input data of the model program: 1) the value of elements of the
matrices of the incidence of sources and consumers of information, which
set the input models of information structures; 2) the sequence of operations
on the matrices of incidence, which specifies the rule of their
transformation.
Output data of the model: 1) the value of the elements of the matrices of
the incidence of sources and consumers of information, reflecting the result
of transformations model information structure; 2) graph diagram of the
information structure model.
The simulation results have displayed directly on the PC monitor screen
and can be recorded as a Windows metafile.
The main limitation of the model has reduced to the following: 1) the
number of simultaneously processed matrices in this model version is 26
(the number of letter-identifiers that specify the name of the matrix); 2) the
maximum dimension of the matrices is chosen 8 x 8.
These restrictions has introduced only for ease of constructing the user
interface and direct access to data when working with the model program. If
necessary, without significant program increments, the number of matrices
and their dimensions can be substantially increased.
The program can be implementing in Delphi's algorithmic
language using the Delphi compiler.
Areas of further research: 1) substantiation of the content of algorithms
of the model; 2) the definition of the main modes and the procedure for
using the model; 3) the development of methodological
recommendations for the application of the model to the study of
information structures in the field of marketing.
“The article is prepared within the program
"Improving the mechanisms for providing public services at the local
level in Ukraine".
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სამართალი
თამარ გორშკოვა
დანაშაულის პრევენცია - სახელმწიფო მართვის უმნიშვნელოვანესი
პრობლემა, რეტროსპექტული ანალიზი

ნაშრომში წარმოდგენილია, როგორც ადრეული და შუა
საუკუნეების პერიოდის, ასევე უახლესი ისტორიის მოაზროვნე
ადამიანებისა და სწავლულების მოსაზრებები ადამიანთა ქცევებზე
კონტროლის გაწევის პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე.
ნაშრომში დანაშაულის თავიდან აცილების, მისი გამომწვევი
მიზეზების პროფილაქტიკის ისტორიული მიმოხილვა მოწმობს,
რომ ყველა დროში უმნიშვნელოვანესი მიმართულება იყო და არის
სახელმწიფო მართვის ერთ-ერთ უმწვავესი პრობლემა დანაშაულის პრევენციის საკითხი და ნებისმიერი სახელმწიფო
დაინტერესებულია პრევენციული ღონისძიებების შესწავლითა და
მისი გაფართოებით.
საკვანძო სიტყვები: დანაშაული,
სახელმწიფო მართვა, უსაფრთხოება.

დანაშაულის

პრევენცია,

მსოფლიოში დანაშაული წარმოადგენს სისხლის სამართლის
კოდექსით
გათვალისწინებულ საზოგადოებრივად საშიშ,
მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეულ ქმედებას, რომელიც
სახელმწიფო
მართვის
ერთ-ერთ
უმწვავეს
პრობლემას
წარმოადგენს და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის
საფუძველი, კულტურული, სოციალური და საზოგადოებრივი
თანაცხოვრების ხელისშემშლელი მოვლენაა.
დანაშაული, როგორც სოციალური პრობლემა ყოველთვის
აქტუალური იყო სახელმწიფო მართვის პრობლემატიკაში,
საზოგადოებისათვის.
სხვადასხვა
ქვეყნის
სახელმწიფო
მმართველობა,
აღმასრულებელი
თუ
საკანონმდებლო
ხელისუფლების მეშვეობით მუდმივად ეძებს ეფექტიან გზებს
დანაშაულებრივი ქმედებების რიცხოვნობის შესამცირებლად.
ქვეყნის სიმშვიდისა და მისი განვითარების ერთ-ერთ გარანტს
წარმოადგენს ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოება, რომლის
მისაღწევად აუცილებელია დანაშაულის პრევენციის სწორად
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დაგეგმვა/წარმართვა და მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო
ღონისძიებების განხორციელება.
დანაშაულის პრევენციის ადრეული პერიოდი
დანაშაულის პრევენციის კონცეფცია ისეთივე ძველია, როგორც
სასჯელის მიზნისა და არსის შესახებ დისკუსია.
მოაზროვნე ადამიანები და სწავლულები ჯერ კიდევ
კაცობრიობის განვითარების გარიჟრაჟზე ფიქრობდნენ ადამიანთა
ქცევებზე კონტროლის გაწევის პრობლემებზე.
ძველ ინდურ
ლიტერატურაში
კანონდარღვევის
თავიდან
აცილება
განიხილებოდა, როგორც სასჯელის წინაშე შიში. მანუს კანონების
თანახმად, სწორედ დასჯის შიშით
ყველა ცოცხალი არსება
ცდილობს სასარგებლო რამ გააკეთოს და თავი არ აარიდოს
მოვალეობას.
ძველი ინდოელების აზრით, [1,გვ.15] არსებობდა მოვალეობის
შესრულების ორმაგი სისტემა. ერთი მხრივ, ეთიკური ნორმა,
მეორეს მხრივ - იძულების პოლიტიკური საშუალებები.
ძველი ჩინეთის მოაზროვნეები მთავარ როლს ანიჭებდნენ
აღმზრდელობით მეთოდებს [1,გვ.27]. სიუნ-ცზი ამტკიცებდა, რომ
თუ ადამიანებს მხოლოდ დავსჯით და არ ვიზრუნებთ მათ
აღზრდაზე, ამით მანკიერებებს ვერ აღმოვფხვრით. ხოლო თუ
მხოლოდ აღვზრდით და არ დავსჯით, - მაშინ ბოროტმოქმედნი
დაუსჯელი დარჩებიანო.
დანაშაულის თავიდან აცილების საკითხი აღელვებდა ძველ
ბერძენ ფილოსოფოსებს, რომლებმაც ამ მიმართებით საინტერესო
ნაბიჯები გადადგეს და შეისწავლეს სახელმწიფოსა და კანონის
როლი დანაშაულის პროფილაქტიკაში. ჯერ კიდევ უძველეს
დროში ძველმა ბერძენმა მოაზროვნემ პერიანდრმა (ძვ.წ.VI ს.)
თავისი იდეა აფორიზმის სახით ჩამოაყალიბა: „დამნაშავის
დასჯით კი არ
დაკმაყოფილდე, არამედ თავიდან აიცილე
დანაშაულის ჩადენა“. [2, გვ.39]
ძველი ბერძნები და რომაელებიც ცდილობდნენ იძულებითი
მეთოდებისა
და
დარწმუნების
მეთოდის
გაერთიანებას.
პროტაგორა (480-411 წწ. ჩვ.წ.აღ-მდე) ახლოს მივიდა სპეციალურ
და საერთო პრევენციის იდეასთან. მას მიაჩნდა, რომ სასჯელის
შიშით თავიდან იქნება აცილებული დანაშაულთა მთელი რიგი. ის
აღნიშნავდა:
სახელმწიფო სჯის კანონის დამრღვევთ და ამ
სასჯელის სახელი არის „დამნაშავის გამოსწორება“. [3, გვ.24]
121

ხელისუფლება და საზოგადოება № 1(49) 2019, ტომი I
პლატონი მიუთითებდა დაუსჯელობის უარყოფით როლზე და
ეს მიაჩნდა დანაშაულებრივი ქმედების ძირითად მიზეზად
[3,გვ.32]. ასევე, მისი აზრით, დანაშაულის მიზეზები თავად
პიროვნებაშიცაა საძებარი. პლატონის მოძღვრებები შეიცავს
სწავლებას დანაშაულის თავიდან აცილების შესაძლებლობების
შესახებ. იგი დანაშაულს განიხილავს, როგორც ადამიანის სულისა
და საზოგადოების დაავადებას, რომლის განკურნებაზე უნდა
ზრუნავდეს სახელმწიფო. კანონები, პლატონის თქმით, ისე უნდა
იყოს შედგენილი, რომ დანაშაულის ჩადენა აარიდონ მათ, ვინც
შეიძლება გახდეს დამნაშავე. [4]
არისტოტელე კი თვლიდა, რომ დანაშაულს გააჩნია როგორც
სუბიექტური, ასევე ობიექტური მიზეზები (მოუწესრიგებელი
სახელმწიფო, სიღარიბე, მექრთამეობა, უზნეობა და ა.შ.) და მისი
პროფილაქტიკის
ერთ-ერთი
საუკეთესო
საშუალებაა
ფსიქოლოგიური
ზეგავლენა. ფსიქოლოგიური ზეგავლენის
მექანიზმს ქმნის კანონი და შიში სასჯელის მიმართ, რამაც საწყის
ეტაპზე უნდა მოახდინოს
დანაშაულებრივი ქმედებების
შეკავება[5, გვ.37].
არისტოტელეს აზრით, [5,გვ.42] ხალხის მასა (ბრბო) უაზრო
მოქმედებებისაგან თავს იკავებს არა ამაღლებული მისწრაფებების
გამო, არამედ სასჯელის შიშით. ბრბო
დასჯის შიშს უფრო
ემორჩილება, ვინემ სინდისის ხმას და ბრძენთა რჩევებს.
ძველი რომის უდიდესი იურისტი ციცერონი (106-43წწ. ჩვ.წ.აღმდე) მიუთითებდა დანაშაულის პროფილაქტიკის ფაქტორთა
შორის უმთავრესზე - დასჯის აუცილებლობაზე, რადგან მიაჩნდა,
რომ დანაშაულის ჩადენის ერთ-ერთი
უმთავრესი მიზეზი
დაუსჯელობის იმედია. [6]
რომაელი იურისტი ულპინი მოუწოდებდა სრულყოფილების
მიღწევისკენ არა მარტო დასჯის შიშით, არამედ დაჯილდოების
შეგრძნებითაც. [1, გვ.78]
ამდენად, უძველეს სამყაროში კანონდარღვევის თავიდან
აცილების პრობლემა განიხილებოდა ან რელიგიური პოზიციიდან,
ან ზნეობრივ-სამართლებრივ ასპექტში. XI საუკუნეში კიევის
მიტროპოლიტი ილარიონი წერდა: მართლმსაჯულება კანონის
მიხედვით
უნდა
მოქმედებდეს,
თუმცა
იმავდროულად,
გულმოწყალედ. ცოტა წამება, მეტი - შეწყალება. აუცილებელია
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ადამიანზე ზემოქმედება შეწყალებით და არა მკაცრი სასჯელითო,
- წერდა მიტროპოლიტი ილარიონი. [7]
შუასაუკუნეებში დანაშაულის პრევენცია
შუასაუკუნეების
სქოლასტიკის
ბატონობის
ეპოქაში
დანაშაულის თავიდან აცილების პრობლემა უფრო რელიგიურმისტიკური საბურველით იყო შემოსილი და
მხოლოდ
ფეოდალური
წყობის
კრიზისისა
და
კაპიტალისტურ
ურთიერთობათა ჩასახვის პერიოდში, XVI – XVIII საუკუნეებში
დაიწყო
მეცნიერული
მიდგომა
სამართალდარღვევების
პროფილაქტიკისადმი. მხედველობაში გვაქვს მატერიალისტების
ლოკის, ჰელვეციას, ჰოლბახის, გაბლის, ბენტის, ჰოდვინის, რუსოს,
მოელის, მაირას, ვოლტერის, ფოიერბახის მოსაზრებები.
გამოჩენილი ინგლისელი სოციალისტ-უტოპისტი თომას მანი
შეეცადა
დაემტკიცებინა, რომ მისთვის ცნობილ ქვეყნებში
მოქალაქეთა
დანაშაულებრივი
ქმედებები
არსებული
საზოგადოებრივი წყობის შედეგია და ყველა მოქალაქის
უზრუნველყოფა არსებობისათვის აუცილებელი პირობებით
სახელმწიფოს ააცილებდა მნიშვნელოვან დანაშაულებს.
თომას მანს დანაშაულის ჩადენის მიზეზებად მიაჩნდა
სიღარიბე, ლოთობა, მძიმე
სოციალური პირობები. იგი ასე
მიმართავდა ხელისუფლებას: „მე გეკითხებით, აკეთებთ თუ არა
რაიმეს იმის გარდა, რომ თავადვე ქმნით ქურდებსა და ავაზაკებს
და შემდეგ თავადვე უსწორდებით მათ“. [8]
მონტესკიე (1689-1755წ.) იმის მომხრე იყო, რომ კარგი
კანონმდებელი უნდა
ზრუნავდეს არა იმდენად დამნაშავის
დასჯაზე, რამდენადაც საზოგადოების ზნეობის ამაღლებაზე.
თავის თხზულებაში „კანონთა გონი“ მონტესკიე აღნიშნავდა, რომ
წარმოუდგენელ სისასტიკეზე დაფუძნებული დასჯის სისტემა
იწვევს არა შიშს, არამედ საზოგადოების გამხეცებას. მონტესკიე
მოუწოდებდა სასჯელის შემსუბუქებისაკენ და იძულების ზომების
გამოყენების პარალელურად, - აღმზრდელობითი ზომების
მიღებისაკენ. [9]
მე-18 საუკუნის ცნობილი იტალიელი მეცნიერი იურისტი,
ჩეზარე ბეკარია მარკიზ დი (1738-1794 წწ.) თავის ნაშრომში
„დანაშაულისა და სასჯელის შესახებ“ აღნიშნავდა, რომ
სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნის ერთ-ერთი უმთავრესი
ამოცანა დანაშაულის პროფილაქტიკა ანუ პრევენციაა. [10] იგი
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გაილაშქრა ყოველგვარი წამების წინააღმდეგ და დასახა რა
დანაშაულის მიზეზების ლიკვიდაციის ამოცანა, ჩამოაყალიბა
ყველასათვის გასაგები კანონების შექმნის მოთხოვნები. ბეკარია
წერდა: „უმჯობესია დანაშაულის პროფილაქტიკა, ვინემ მის გამო
დასჯა.
ეს
უნდა
იყოს
მიზანი
ნებისმიერი
კარგი
კანონმდებლობისა, რომელიც შესაძლებლობას შექმნის ადამიანებს
გაუძღვეს უმაღლესი ბედნიერების ან ნაკლები უბედურებისაკენ“.
[11, გვ.17]
ვოლტერმა დანაშაულის თავიდან აცილება განსაზღვრა,
როგორც ჭეშმარიტი
იურისპრუდენცია ცივილიზებულ
საზოგადოებაში. მას მიაჩნდა, რომ დანაშაულის პროფილაქტიკის
მრავალმხრივი სისტემის მოწესრიგება, სხვადასხვა სუბიექტის
კონკრეტული
როლისა
და
კომპეტენციების
განსაზღვრა
გამაფრთხილებელი
ზომების კლასიფიკაციის საშუალებას
მოგვცემს.
ვოლტერმა და მასთან ერთად მისი ეპოქის მოაზროვნეთა
მთელმა პლეადამ
ასეთი ფორმულირება გააკეთა: კარგი
კანონმდებელი უფრო მეტად უნდა ზრუნავდეს არა დამნაშავის
დასჯაზე, არამედ დანაშაულის თავიდან აცილებაზე. სწორედ
დანაშაულის თავიდან აცილება უნდა იყოს ცივილიზებულ
საზოგადოებაში იუსტიციის ჭეშმარიტი არსი. [11, გვ.18]
ყოველივე
ზემოთქმულიდან
გამომდინარე,
შეგვიძლია
დავასკვნათ, რომ წარსულის მოწინავე მოაზროვნეთა უმეტესობა
პრობლემას ხედავდა სოციალურ უთანასწორობაში და მიაჩნდა,
რომ
სახელმწიფო
ყველა
ადამიანში
(მათ
შორის,
სამართალდამრღვევშიც)
უნდა
ხედავდეს
სახელმწიფოს
შემადგენელ ნაწილს, სრულფასოვან მოქალაქეს და ამიტომ ყველა
ღონე
უნდა
იხმაროს
თითოეულის
დასაცავად,
მათი
დანაშაულებრივი ქმედებების დროულად აღსაკვეთად.
დანაშაულის პრევენცია თანამედროვე ხედვა
რაც შეეხება დანაშაულის პრევენციის უახლეს ისტორიას, მე-20
საუკუნის წამყვანი კრიმინოლოგებიც (ვ.ნ. კუდრიავცევი, ი.ი.
კარპეცი, ა.ბ. სახაროვი, ა.ი. დოლგოვა, ვ.მ. კოგანი, ა.მ.
იაკოვლევიდასხვ.) ამტკიცებენ, რომ მეტად მნიშვნელოვანია
დანაშაულის
სოციალური
მიზეზების
გათვალისწინება.
მაგალითად, ვ.ნ. კუდრიავცევი წერს: „დროა გავიგოთ, რომ
დანაშაულთა ჩადენის ზრდა თუ შემცირება პირველ რიგში და
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ძირითადად, დამოკიდებულია მოსახლეობის ეკონომიკური და
სოციალური პირობების შეცვლაზე, საზოგადოებრივ სოციალურ
ცნობიერებაზე“ [12], ხოლო ა. მ. იაკოვლევი ასეთ ფორმულირებას
აკეთებს: „მთელი მეცნიერება, კრიმინოლოგია, მისი თეორია უნდა
მიდიოდეს იქით, რომ თავად სოციალურ
გამოცდილებაში,
სოციალური ყოფის რეალურ პირობებში მოიძებნოს დანაშაულთა
მიზეზები და მოხდეს მათზე რეაგირება ამ პირობების
გარდაქმნით“. [13, გვ.17]
როცა
დანაშაულის
პრევენციაზე
ვმსჯელობთ,
უნდა
გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ პრევენციის წარმატება
დამოკიდებულია
პროფილაქტიკური
საქმიანობის
მდგომარეობაზე
ზოგადად
მთელს
საზოგადოებაში.
ამ
მიმართებით
საჭირო ეფექტის მისაღებად ბევრი რამ არის
გასათვალისწინებელი. კერძოდ: პიროვნების თავისებურებები,
მისი საცხოვრებელი გარემოს სპეციფიკა, მისი
სოციალურეკონომიკური პირობები, აღზრდის თავისებურებები და ა.შ.
ზემოაღნიშნულ მოაზროვნეთა, ამასთან, როგორც თეორიულ
ისე პრაქტიკული სწავლების შედეგად მიჩნეულ იქნა, რომ
დანაშაულის
პრევენციისთვის
ძალიან
მნიშვნელოვანია
სოციალური
პირობების
გაუმჯობესებაზე
ზრუნვა.
ამის
დასადასტურებლად
მოვიშველიებთ ს. ინკაშოვის სიტყვებს:
„სოციალური უზრუნველყოფის არსი - ეს
არის ადამიანის
დახმარება ინდივიდუალურ პიროვნულ დონეზე, რათა მან
შეძლოს გადაჭრას საკუთარი ცხოვრებისეული პრობლემები,
როგორც კანონით დადგენილი შემწეობების, ისე ფსიქოლოგიური,
იურიდიული და სოციალური საყოფაცხოვრებო მომსახურების
გამოყენებით, რაც მას საშუალებას მისცემს, მოახდინოს შინაგანი
თვითდახმარების პოტენციალის გააქტიურება.“ [14, გვ.102]
ბოლო ათწლეულებში დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აშშ-ში,
კანადაში, იაპონიაში აქტიურად ვითარდება დანაშაულის
პრევენციის თეორია და პრაქტიკა. მიიჩნევა, რომ პრევენცია
ეფექტური ვერ იქნება, თუ ის დაფუძნებული არ არის
სისტემატიურ და კოორდინირებულ საფუძველზე, თუ მასში არ
არის
ჩართული
მოსახლეობის
ცხოვრების
პირობების,
მართლმსაჯულების
და
პენიტენციალური
სისტემის
გაუმჯობესების ღონისძიებები.
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დანაშაულის პრევენციული საქმიანობის კოორდინირების
მიზნით უმეტეს ქვეყნებში შექმნილია შესაბამისი ორგანოები (მაგ.:
ნაციონალური საბჭოები), [15] რომელთა უმთავრეს ფუნქციას
წარმოადგენს
დანაშაულის
პრევენციული
პროგრამების
შემუშავება, ინფორმაციების შეკრება, დაგეგმვა, შესრულება და
შეფასება. პოლიციისა და ამ სფეროში ჩართული სხვა უწყებების
კოორდინირებულ საქმიანობას უზრუნველყოფს მოსახლეობის
ჩართულობა, მასმედიასთან
თანამშრომლობა, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და სხვა.
პრევენციული ზომები მიმართული უნდა იყოს ან დამნაშავის,
ან უსაფრთხოების სისტემის, ან პოტენციური მსხვერპლისაკენ
(ინდივიდუალური,
საერთო
და
ვიქტიმოლოგიური
პროფილაქტიკა).
ახალი მსოფლიო სისტემის პირობებში, როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ, ქვეყნისათვის კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს
დანაშაულის თავიდან აცილების, პრევენციის საკითხი და მისი
როლი უსაფრთხოების სფეროში.
მნიშვნელოვანია ამ კუთხით
მუშაობის გაგრძელება, როგორც სპეციალური სამსახურების
მხრივ, ასევე ზოგადად სახელწიფო პოლიტიკის კუთხითაც.
დასკვნა
დანაშაულის
პროფილაქტიკის ისტორიული მიმოხილვა
მოწმობს, რომ ყველა დროში უმნიშვნელოვანესი მიმართულება
იყო და არის დანაშაულის თავიდან აცილების საკითხი და ყველა
სახელმწიფო დაინტერესებული უნდა იყოს პრევენციული
ღონისძიებების
გაფართოებით.
იურიდიულ
მეცნიერებაში
შემუშავებულია არა მარტო სადამსჯელო და სამართლებრივრეპრესიული, არამედ პრევენციული საქმიანობის თეორიული
საფუძვლები, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენს დანაშაულებრივი
ქმედებების ჩადენაზე. ეს მნიშვნელოვანი სოციალური საქმიანობა
უზრუნველყოფს პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას.
ამრიგად, დანაშაულის პრევენცია არის სახელმწიფო და კერძო
სექტორების მონდომება დანაშაულის ჩადენის აღსაკვეთად ან
შესამცირებლად,
ასევე,
რეპრესიული
ღონისძიებებით
დანაშაულის განმეორებით ჩადენის თავიდან აცილება.
იმისათვის,
რომ
დანაშაულის
თავიდან
აცილება
განხორციელდეს,
აუცილებელია
აღნიშნული
პრობლემის
დაწვრილებითი შესწავლა, რომელიც მუდამ ხორციელდება
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სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ.
აღნიშნული საკითხის შესწავლა და ანალიზი კი, წარმოადგენს
სახელმწიფო მართვის ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხს და იგი
მუდამ ექვემდებარება განახლებას.
ლიტერატურა
References:
1. Коголь Т. Михеенков Е.,История Государства и права зарубежных
стран. Москва, 2008.
2. Иванов Ю. История Государства и права Античной цивилизации.
Ленинград, 2008.
3. Рябченко В., Уголовное право и процесс в древней Греции. Москва,
2014.
4. Ракчеева Н. Платон. Государство. МАКСПресс, Москва, 2001.
5. Зировина М., Теория права Аристотеля и греческое право IV века
до нашей эры, Москва, 1992.
6. Цицерон. Речи. Наука, Москва, 1993.
7. Вернадский Г., История России, Киевская Русь, Москва, 1999.
8. „filosofiis
istoria“
aRebulia
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgibin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2-civil2-01-1--0-10-0--0-0--0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-ru-10---10-ka-50--00-3-about-00-0-0011-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL2.23, nanaxia
07.04.2018.
9. „Истоки криминологических идей и зарождение криминологии как
науки“aRebulia
http://uchebnik.online/kriminologiya/istoki-kriminologicheskih-ideyzarojdenie-73128.html, nanaxia 10.05.2018.
10. g. Rlonti, kriminologia da samarTlebrivi sistema saqarTveloSi, Tbilisi,
2008.
11. Бекария Ч. О преступлениях и наказаниях,Москва, 1995.
12. Стручков Н. Преступность, как социальное явление, Москва, 1979 .
13. Яковлев А.Теория криминологии и социальная практика, Москва,
2011.
14. Инкашов С. Криминология. Москва, 2002.
15. Устинов В. Система предупредительного воздействия на
преступность и уголовно-правовая профилактика. Москва, 1983.
რეცენზენტი: პროფესორი გიორგი ბაღათურია, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი.

127

ხელისუფლება და საზოგადოება № 1(49) 2019, ტომი I
Tamar Gorshkova
CRIME PREVENTION - MOST IMPORTANT PROBLEM OF
STATE MANAGEMENT RETROSPECTIVE ANALYSIS
Summary
The essay provides with the views of scholars and thinkers of early and
medieval period as well as the recent history on the problems of controlling
human behaviors and the ways of their solution. Historical review of
avoiding a crime and prevention of the causes thereof confirms that the
issue of prevention of crime used to be and is the most important direction
and one of the most serious problems of state management in all time and
that any state is interested in studying and extending the preventive
measures.
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Резюме
В статье представлены, на основе анализа истории средних веков и
новейшей истории, умозаключения ученых и специалистов по
вопросам контроля за поведением человека и пути их искоренения.
Исторический обзор профилактики причин правонарушений
показывает, что во все времена — это направление - вопросы
превенции правонарушений были и есть одним из важнейших
направлений в управлении государством и поэтому любое государство
заинтересовано в изучении мероприятий превенции и в разработке
новых.
Клучевые cлова: правонарушение, превенция правонарушения,
государственное управление, безопасность.
Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический
университет.
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Николай Логачев
РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ И
ЖАНДАРМЕРИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
В статье рассматривают актуальные вопросы, которые
непосредственно связаны с возникновением в современном мире
такого глобального явления как международный терроризм и
противодействие ему со стороны независимых государств.
Результатом этого противостояния стало создание в большинстве
государств мира специальных подразделений, способных адекватно
реагировать на террористические акты.
Определенное внимание уделено вопросам комплектования, боевой
подготовке и проведению антитеррористических операций.
Ключевые
слова:
полиция,
жандармерия,
терроризм,
организованная преступность, операции высокой степени риска.
Сегодня
наличие
специальных
подразделений
является
неотъемлемым атрибутом правового государства. Например, даже
островное государство Исландия, с населением всего 359 тысяч
человек, которое не имеет собственных вооруженных сил располагает специальным подразделением полиции «Исландские
викинги» (Vikingasveitin).
Наличие у государства специальных подразделений - это не дань
моде, а суровые реалии современного бытия цивилизации.
Терроризм (от лат. Terror - вызывающий ужас) назвали «чумой ХХ
века». И этот не случайно. Терроризм во всех его формах и
проявлениях, по своим масштабам, интенсивности, бесчеловечности и
жестокости превратился в одну из самых острых и актуальных
проблем глобальной значимости. Любые проявления терроризма
влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушают все
духовные, материальные и культурные ценности, которые потомкам
невозможно будет воссоздать веками.
Достаточно вспомнить хронологию наиболее резонансных
трагических событий последних лет. Так, 11 сентября 2001 г. в США,
боевики-смертники из террористической организации «Аль-Каида»
захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате - 2996
погибших.
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11 марта 2004 года на вокзале Аточе в Мадриде (Испания)
жертвами теракта стали почти две тысячи человек: 191 погибший и
1,8 раненых.
11 июля 2006 года исламские террористы в городе Мумбаи
(бывший Бомбей) взорвали бомбы, заложенные в вагонах семи
пригородных поездов. Погибли 209 человек, более 700 пострадали.
17 июля 2005 года в трех поездах лондонского метро сработали
взрывные устройства. В результате погибли 52 человека, а 700
получили ранения. Во время теракта погибли четыре террористасмертника.
Вечером 13 ноября 2015 года в Париже, взрывные устройства
сработали вблизи стадиона «Стад де Франс». В результате погибло 127
человек.
Если раньше террористы в качестве акта устрашения взрывали
самолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры города, то теперь
их целью стали скопления людей в общественных местах, на
многолюдных улицах и общественном транспорте. Другими формами
реализации террористами и уголовными преступниками своих
зловещих замыслов, стали ситуации с захватом заложников и случаи
использования террористов-смертников. Этот феномен специалисты
назвали «суицидный тероризм».
В идее использовать религиозный фанатизм террористовсмертников для достижения конкретных целей, исламские радикалы
не являются первооткрывателями. Мысль использовать летчиковсмертников – «камикадзе» возникла в конце октября 1944 года у
японского генерала Тодзиро Ониси. Ее суть заключалась в том, чтобы
используя летчиков-камикадзе или человека-торпеду (яп. кайтен),
компенсировать техническую отсталость Японии и добиться победы.
История борьбы с международным терроризмом свидетельствует о
том, что наибольшее количество специальных подразделений было
создано именно в тех странах, где террористическая угроза стала
наиболее реальной. В первую очередь это относится к таким странам,
как Израиль, Испания, Великобритания, Франция и др.
Мощным импульсом для создания национальных специальных
подразделений полиции и жандармерии стали трагические события 5
сентября 1972 года на летних Олимпийских Играх в Мюнхене. Тогда
полиция федеральной земли Бавария, которая не имела опыта
проведения антитеррористических операций, не смогла освободить
заложников - спортсменов сборной команды Израиля.
Негативную роль в неудаче этой операции сыграл «человеческий»
фактор - полицейские снайперы не смогли преодолеть
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психологический барьер и своим огнем нейтрализовать террористов
из организации «Черный сентябрь».
Объективный анализ результатов этих событий показал, что
проведение операций, связанных с высоким уровнем риска, должно
стать прерогативой профессионалов из специальных подразделений
полиции.
Руководствуясь постулатами концепции борьбы с терроризмом,
более
пятидесяти
стран
уже
располагают
специальными
антитеррористическими подразделения в составе национальных
вооруженных сил, полиции и жандармерии. Они были созданы,
независимо от численности населения и территории страны.
Потенциальная
угроза
вынуждает
государства
создавать
специальные антитеррористические группы даже в таких
специфических армейских формированиях, как Иностранный легион
(Франция, Испания).
Для координации усилий в борьбе с международным терроризмом
и транснациональной преступностью, специальные подразделения 28
стран Европы объединились в организацию «АТLAS». Другие,
наиболее удаленные государства, но находящиеся рядом, в одном
регионе - Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о
создании союза, для совместной борьбы с террористическими
угрозами и оказании необходимой помощи.
Некоторые страны идут по пути расширения системы
безопасности, за счет увеличения специальных служб и
антитеррористических подразделений. Например, для сохранения
своей государственности и территориальной целостности, Израиль за
70 лет своего существования создал мощную систему, которая
противостоит исламскому терроризму. Однако, в условиях глобальной
террористической угрозы и массированных атак, такая система не
может обеспечить гарантированную безопасность для населения.
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что по мере
развития, государство Израиль постоянно испытывает активное
противодействие со стороны террористических организаций,
расположенных на его территории и за его пределами. О результатах
этого вооруженного противостояния свидетельствует официальная
статистика. Так, согласно данным МИД Израиля за период с 1920х по 1999 год около 2,5 тысяч жителей подмандатной территории
Палестины, а с 1948 года государства Израиль, пали жертвами
террористических актов. В 1920-х годах в результате противостояния
погибло всего 164, а за 1930-е годы – 181 человек, то в 1940-х годах, с
созданием еврейского государства, число погибших израильтян
выросло в четыре раза и составило 756 человек. В последующие годы
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активность исламских террористов против Израиля носила
непредсказуемый и импульсивный характер. Так, в 1960-х и 1980-х
годах был отмечен спад, а в 1970-х, 2000-х и 2010-х годах - резкий
подъем террористической активности.
Такую же динамику подтверждают и данные представленные
Институтом
национального
страхования
Израиля. Со
дня
окончания Войны за независимость (1947-1949) по апрель 2013 года в
результате терактов на территории Израиля число гражданских лиц,
погибло 2493 человека.
Поэтому специальные подразделения были созданы во всех
силовых структурах страны. Например, Армия обороны Израиля
(ЦАХАЛ) создала свою разветвленную структуру специальных
подразделений, которые дислоцируются на территории всей страны.
Так, в 1957 году было создано подразделение Генерального штаба
«Сайерет Маткаль» (отряд «262»), основными задачами которого,
являются проведение антитеррористических операций и освобождение
заложников. С момента создания, подразделение провело почти
тысячу операций, из которых наиболее известными являются
освобождение самолета бельгийской авиакомпании «Сабена» (1972),
освобождение израильтян, захваченных террористами в гостинице
«Савой» в Тель-Авиве (1975), операция «Энтеббе» (1976) и другие.
Своими операциями известны с другие подразделения ЦАХАЛ «Дувдеван» (ивр. – Вишня) и «Окец» (ивр. – Укус). Подразделение
«Дувдеван» действует на палестинских территориях в Иудее и
Самарии с целью захвата или ликвидации вооруженных террористов и
их лидеров, выявления объектов террористической инфраструктуры,
снабжение разведданными командования ЦАХАЛ. Сотрудники
подразделения работают, растворившись среди арабского населения, и
носят название «псевдо-арабы» или «мистарвим». Об их
эффективности свидетельствует тот факт, что за десятилетний период
с 1994 по 2004 годы было проведено более двух тысяч операций, в
ходе которых было нейтрализовано свыше 600 активных террористов.
Свой специфический вклад в борьбу с терроризмом вносит и
специальное кинологическое подразделение «Окец» («подразделение
7149» или «Укус»). Служба военных кинологов Армии обороны
Израиля имеет давние традиции: она была создана еще в 1948 году.
Тогда деятельность кинологической службы была строго засекречена
и осуществлялась под грифом «совершено секретно». Только в 1980
году, после непосредственного участия служебных собак в операции
по освобождению заложников
в кибуце Мисгав Ам, гриф
секретности был снят.
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Исходя из Концепции национальной безопасности и военной
доктрины Израиля, специальные подразделения были созданы в
Военно-воздушных Силах (подразделение «Шальдаг») и Военноморском Флоте (Шайетет-13). Личный состав способен проводить
контртеррористические
операции
самостоятельно
или
во
взаимодействии с сухопутными войсками.
Однако, борьба с терроризмом и другими проявлениями
исламского радикализма, является прерогативой специальных
подразделений полиции Израиля: ЯМАМ, ЯСАМ, ЯМАС и ЛОТАР
Эйлат.
ЯМАМ
–
это
основное
антитеррористическое
подразделение полиции Израиля, которое было создано в 1974 году.
Основной причиной создания спецподразделения полиции были
неудачи армейского спецназа при проведении нескольких операций по
освобождению заложников. Так, 15 мая 1974 года при проведении
армейским спецподразделением Генерального штаба «Сайерет
Маткаль» операции по освобождению заложников в школе
города Маалот, погибло 25 человек, включая 21 ребенка.
Оказалось, что методы армейского спецназа, эффективные на войне
или в зоне локального вооруженного конфликта, для этих операций не
годятся.
С началом второй интифады (арабс. – восстание) в 2000 году
основная нагрузка по ее локализации легла на личный состав
подразделения «ЯМАМ». Только за период с октября 2000 г. по июль
2004 г. бойцы «ЯМАМ» осуществили не менее 1,5 тысяч
антитеррористических операций.
Другое подразделение полиции «ЯМАС» решает аналогичные
задачи, что и армейский спецназ «Дувдеван». Их задача - розыск,
захват или уничтожение террористов и уголовных преступников,
скрывающихся на арабских территориях Палестины. Бойцов
подразделения «ЯМАС» часто в обиходе называют «люди из толпы»
или «невидимки».
О
результатах
деятельности
«ЯМАС»
красноречиво
свидетельствует официальная статистика. Только за последние годы
бойцами подразделения было задержано около 600 палестинских
боевиков, и не менее двухсот террористов были уничтожены в ходе
проведения специальных операций.
Для борьбы с тяжкими насильственными преступлениями, в том
числе и терроризмом, было создано подразделение полиции «ЯСАМ».
«Подразделение 7707» или ЛОТАР Эйлат (ивр. Лотар - борьба с
террором) - это небольшое, хорошо экипированное и вооруженное
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подразделение антитеррора. Его юрисдикция распространяется на
город Эйлат, морской порт и одноименный аэропорт в центре города.
Подразделение было создано из-за географической удаленности
Эйлата от остальной части страны и близости к границам Египта и
Иордании.
Испания на протяжении многих лет противостоит международному
терроризму и организации баскских сепаратистов ЭТА. По
официальной статистике за годы террора в Испании погибло 863
человека. Пик террористической активности пришелся на 1979-1980
годы, когда погибло 244 мирных жителя. В 2009 году погибло три
человека, а в 2010 году - один.
Это стало возможным, благодаря эффективной деятельности
специальных подразделений Национальной полиции (GEO) и
Гражданской гвардии Испании - GAL, UEI и USECSC. С 1983 по 1987
годы наиболее активно действовало спецподразделение GAL. Этот
период в истории Испании получил название «La guerra sucia» или
«грязная война». В результате этой необъявленной войны было убито
и ранено 27 руководителей и 26 наиболее активных членов ЭТА и
боевиков из других националистических организаций. В результате
таких «превентивных» действий подразделения GAL, север Испании
был зачищен от местных сепаратистов, а «баскский» терроризм
пошел на спад.
Однако, в борьбе с баскскими сепаратистами личный состав GAL
часто превышал служебные полномочия и допускал применение
незаконных методов. По сути, подразделение GAL стало действовать
по сценариям латиноамериканских «эскадронов смерти», которые
наводили ужас на мирное население.
Вместе со спецподразделениями Испании активную борьбу с
баскскими сепаратистами и исламскими фундаменталистами на
сопредельной территории Франции ведут специальные подразделения
полиции (RAID, BRI) и жандармерии (EPIGN, GIGN).
В Федеративной республике Германии специальные подразделения
созданы на федеральном уровне и региональном. На федеральном
уровне главным специальным подразделением ФРГ является GSG-9,
которое находится в структуре Федеральной пограничной полиции. На
региональном уровне проведение операций по нейтрализации
террористов или опасных уголовных преступников является
прерогативой специальных подразделений криминальной полиции
SEK и МEK.
Великобритания, которая часто подвергается террористическим
атакам, вынуждена была создать свою систему, обеспечивающую
внутреннюю безопасность страны. Наряду с органами контрразведки
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(МІ-5) и внешней разведки (МІ-6), функции борьбы с терроризмом и
организованной преступностью возложены на специальные
подразделения полиции SСО19, CTSFO и ВТР.
Содержание специальных подразделений очень дорого обходится
государству. Например, годовой бюджет Специального подразделения
полиции BTP, которое обслуживает всю национальную сеть железных
дорог и метрополитены Великобритании, составляет 298,6 млн.
фунтов стерлингов или 392,9 млн. $.
Для боевой подготовки личного состава подразделения GSG-9
(ФРГ), в свое время, в Санкт-Августине был построен специальный
учебно-тренировочный комплекс стоимостью 9 млн. марок.
Важную роль в борьбе с терроризмом играют международные
организации - ООН, ОБСЕ и принимаемые ими нормативно-правовые
акты. Например, Генеральная Ассамблея ООН 8 сентября 2006 года
приняла «Глобальную контртеррористическую стратегию», а 7
декабря 2012 года Постоянный совет ОБСЕ решение №1063 о
«Консолидированной
концептуальной
базе
для
борьбы
с
терроризмом».
Терроризм представляет собой серьезную угрозу правам человека и
демократии.
Поэтому,
государства
должны
предотвращать
террористические акты и эффективно наказывать за них, однако не все
средства оправданы.
В мире давно ведутся дискуссии относительно права применять
оружие на поражение для нейтрализации террористов. Ряд оппонентов
считают, что это недопустимо, поскольку личный состав
спецподразделений берет на себя одновременно исполнение функций
суда и палача.
Эксперты организации «Совет по внешнеполитическим связям»
(Council on Foreign Relations, USA) пришли к выводу, что убийство
террористов допустимо потому, что они не являются «законными
комбатантами», т.е. участниками легитимных вооруженных
формирований, которые пользуются защитой международного
законодательства.
Майкл Валцер из Принстонского университета считает, что
уничтожение рядовых террористов не способно разрешить проблему,
пока не будут нейтрализованы лица, планирующие террористические
атаки.
Мировая практика показала, что сегодня исламские экстремисты не
готовы к мирному диалогу за столом переговоров. Поэтому, пока
остается единственный путь – использовать для борьбы с терроризмом
специальные антитеррористические подразделения.
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Уничтожение преступника – очень давний и достаточно
эффективный метод и нет убедительных причин, заставляющих
отказаться от его применения.
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მნიშვნელოვანი უფლებაა, რომელიც თავის მხრივ ქვეყნის
მომავლის განვითარების საფუძველია.
ხელისუფლების უმთავრესი ფუნქცია ადამიანის უფლებების
დაცვაა,
სწორედ
ამიტომ,
ხარისხიანი
განათლების
უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტული
ვალდებულებაა. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
განათლების უფლებას განიხილავს, როგორც ყველასთვის თანაბარ
უფლებას და განმარტავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს
განათლების მიღების უფლება, განურჩევლად ნებისმიერი
სტატუსისა.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 39-ე მუხლის
თანახმად სასჯელის მიზანია სამართლიანობის აღდგენა, ახალი
დანაშაულის თავიდან აცილება და დამნაშავის რესოციალიზაცი
[1]; სასჯელის უმთავრესი მიზანი -რესოციალიზაცია ხანგრძლივი
პროცესია იგი იწყება სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი
განაჩენის გამოცხადებისთანავე, გრძელდება სასჯელის მოხდის
მთელი პერიოდის განმავლობაში და სრულდება უკვე
მსჯავრმოხდილი პირის საზოგადოებაში ინტეგრაციით.
მსჯავრდებულის
რეაბილიტაციის
ერთერთი
მთავარი
შემედგენელი
ნაწილი
სხვადხვა
ფსიქო-სარეაბილიტაციო
პროგრამებთან ერთად არის განათლება.
საერთაშორისო დონეზე განსაზღვრულია სტანდარტები,
რომლებიც საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო პროგრამების
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მნიშვნელობას და მისი ეფექტურად ორგანიზების საკითხებს
შეეხება. ასეთი სახის დოკუმეტები არსებობს, როგორც
რეგიონალურ (ევროპის საბჭო), ასევე საერთაშორისო დონეზე
(გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია).
საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად გარკვეული რეგულაციები გვხვდება
ადგილობრივი კანონმდებლობის დონეზეც. მნიშნელოვანია
ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტების შედარებითი
ანალიზი და იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად არის ასახული
საერთაშორისო სტანდარტები ქართულ კანონმდებლობაში.
ზოგადად საინტერესოა იმ ხარვეზების დადგენა ადგილობრივ
კანონმდებლობაში, რაც ხელს უშლის საგანმანათლებლოსარეაბილიტაციო პროცესის ეფექტურად ორგანიზებას.
საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სასჯელაღსრულების
დაწესებულებაში
ცხოვრება
შეძლებისდაგვარად
უნდა
უახლოვდებოდეს
საზოგადოებაში
ცხოვრების
პოზიტიურ
ასპექტებს
და
მაქსიმალურად
უნდა
შეეწყოს
ხელი
თავისუფლებააღკვეთილ პირთა საზოგადოებაში რეინტეგრაციის
პროცესს [2].
იგივე
სტანდარტის
მიხედვით
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს,
მათი
ინდივიდუალური
საჭიროებებიდან გამომდინარე ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ
სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო პროგრამებზე, პრიორიტეტი
კი უნდა მიენიჭოს პირებს, ვისაც არ აქვს მიღებული საბაზო
განათლება აგრეთვე, ახალგაზრდა და სპეციალური საჭიროების
მქონე პირებს. ამასთან, პატიმართა განათლების სისტემა
ინტეგრირებული უნდა იყოს ქვეყნის საგანმანათლებლო
სისტემასთან.
საქართველოს
კანონმდებლობა
პრინციპების
დონეზე
შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომელიც
განსაზღვრავს კანონმდებლობის მიზანს - „პატიმრობისა და
თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება, ახალი დანაშაულის
თავიდან აცილება და მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია“ [3].
პატიმრობის კოდექსის პირველივე მუხლში ნათლადაა
ჩამოყალიბებული სასჯელაღსრულების სამართლის მიზანი.
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის მიზანს წარმოადგენს
პატიმრობის და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება, ახალი
დანაშაულის
თავიდან
აცილება
და
მსჯავრდებულის
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რესოციალიზაცია.
კანონთან
კონფლიქტში
მყოფ
პირთა
რეაბილიტაცია სასჯელის, მათ შორის თავისუფლების აღკვეთის
უმთავრესი მიზანია.
საქართველოს კონსტიტუციისა და ზოგადი განათლების
შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად ყველას აქვს
განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის უფლება,
სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ზოგადი განათლების
მიღების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის, ამასთან
დაწყებითი და საბაზო განათლება სავალდებულოა [4].
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 84-ე მუხლი
არეგულირებს არასრულწლოვნისათვის საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზების საკითხებს, რომლის
მიხედვითაც
არასრულწლოვან
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ,
მიიღონ
სრული
ზოგადი
განათლება
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის და საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით
დადგენილი
წესის
შესაბამისად.
არასრულწლოვანი
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის დაწყებითი განათლებისა და
საბაზო
განათლების
მიცემა
სავალდებულოა.
აგრეთვე,
არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში
მიმდინარე სასწავლო პროცესი ქვეყანაში არსებულ განათლების
სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს.
საქართველოს
პატიმრობის
კოდექსის
თანახმად
ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს
უფლება
აქვთ
მიიღონ
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლება. პატიმრობის
კოდექსში ცალკე, XVIII– XIX თავები ეთმობა განათლებისა და
რეაბილიტაციის ორგანიზების საკითხებს .
თავისუფლებისაღკვეთის დაწესებულების ადმინისტრაცია
ვალდებულია
შექმნას
პირობები
რათა
ბრალდებულებმა/მსჯავრდებულებმა
მიიღონ
ზოგადი
და
პროფესიული განათლება [5]. ზოგადი განათლება უნდა
ხორციელდებოდეს
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამნისტროს ერთობლივი ბრძანებით [6].
ამასთან, თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ზოგადი
განათლების მიწოდება უნდა განხორციელდეს საქართველოს
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განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დამტკიცებული
პროგრამით, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ეროვნული
სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების მიღწევას [7].
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში უნდა შეიქმნას
პროფესიული განათლების მიღების პირობებიც
ამასთანავე,
აღსანიშნავია,
რომ
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
პროფესიული განათლების დროს უპირატესობა მიენიჭება იმ
პროფესიებს რომელთა შესწავლაც თავისუფლების აღკვეთის
პირობებშია შესაძლებელი [8].
ქართული
კანონმდებლობით
განსაზღვრულია
მსჯავრდებულებისათვის
უმაღლესი
განათლების
პირველ
საფეხურზე (ბაკალავრიატი) სწავლების საკითხებიც. პატიმრობის
კოდექსის 1151 მუხლის მიხედვით მსჯავრდებულებს რომლებიც
განთავსებულნი არიან გათავისუფლებისთვის მომზადების
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, დაბალი რისკის
მსჯავრდებულებს რომლებიც სასჯელს იხდიან დაბალი რისკის
თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებაში,
აგრეთვე
არასრულწლოვანთა
სარეაბილიტაციო
დაწესებულებაში
მოთავსებულ მსჯავრდებულებს უფლება აქვთ ისარგებლონ
აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე
(ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით [9].
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ მსჯავრდებულს დისციპლინური
პატიმრობის მოხდისა და სამარტოო საკანში მოთავსების
პერიოდში აგრეთვე სხვა დაწესებულებაში (დახურული ტიპის
დაწესებულებაში) გადაყვანისას ეზღუდება სასწავლო პროცესში
მონაწილეობის უფლება [10].
დასარულს
გვინდა
აღვნიშნოთ,
რომ
საერთაშორისო
სტანდარტები,
რომლებიც
შეეხება
საგანმანათლებლოსარეაბილიტაციო პროგრამების ორგანიზებას ასახულია ქართულ
კანონმდებლობაში და ძირითადად კანონის დონეზე. თუმცა
კანონი,
ისევე
როგორც
საერთაშორისო
სტანდარტები
განსაზღვრავს მხოლოდ ზოგად პრინციპებს და დებულებებს,
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ინსტრუქციები და ინსტრუმენტები. სხვაგვარად ნორმატიულ
აქტების, ზედა იერარქიის მაღალ საფეხურზე არსებული ნორმები
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სახელმწიფო და რელიგია
Валерий Кузев
УНИВЕРСАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОАМЕРИКАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ: ДЖОН ХИК И
ТОМАС ТЭЛБОТТ
В статье исследуется учение об универсализме (всеобщем
спасении), представляющее собой одну из основных эсхатологических
доктрин в христианской традиции. Автор выявляет и анализирует
ряд аргументов сторонников этого взгляда – англо-американских
философов и теологов Джона Хика и Томаса Тэлботта. Значительное
внимание уделяется вопросам корреляции универсализма и вопросам
свободы воли. Также затрагивается этическая проблематика
ретрибутивной справедливости в контексте учения о загробном
наказании.
Ключевые слова: универсализм, спасение, проклятие, ад, рай,
свобода воли.
В последние несколько десятилетий в христианской религии
отчетливо проявляется тенденция к нивелированию традиционной
идеи ада. Снижение значимости ретрибутивного фактора в
эсхатологии, метафоризация и интериоризация ада как стремление
сделать его более приемлемым для современного сознания,
фактическое исчезновение доктрины ада и первородного греха из
гомилетического и масс-медийного христианского пространства – вот
лишь некоторые явления, указывающие на кризис означенной идеи в
современном постсекулярном обществе. В этой связи представляется
актуальным обратиться к изучению альтернативных эсхатологических
моделей, среди которых универсализм (учение о всеобщем спасении)
занимает одно из ведущих мест. Целью статьи является философскорелигиоведческий анализ универсализма в современной англоамериканской философии религии. Предметом нашего рассмотрения
послужат те вариации универсализма, которые представлены в работах
христианских философов Джона Хика и Томаса Тэлботта.
В системе Хика универсализм есть логическое следствие
религиозного плюрализма. В рамках этого подхода провозглашается,
что конечное спасение индивид может получить в своей собственной
религиозной системе. Согласно Хику, тезис инклюзивистов о том, что
нехристиане могут спастись в обход эксплицитной веры во Христа,
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просто имея искреннее желание исполнять Божью волю, применим
только к сторонникам теистических систем. Это учение не может
адекватно использоваться относительно нетеистических религий [1,
125]. Хик признает, что мировые религии содержат различные, иногда
противоположные учения касательно природы сотериологических
идеалов и путей их достижения. Указанное противоречие мыслитель
преодолевает обращаясь к кантовскому разграничению между
феноменом и ноуменом: люди из разных религиозных традиций
переживают ноуменальную Реальность в виде множества богов и
абсолютов [9, 509]. Все религии есть одинаково эффективный
инструмент в достижении основной цели человека – трансформации
человеческого бытия от эгоцентризма к сосредоточению на
Реальности; эквивалентные моральные принципы содержаться в
сакральных писаниях и учениях каждой из основных мировых
религий.
Следует поставить вопрос, ведет ли принятие плюрализма также к
принятию обязательного универсализма? Плюрализм утверждает, что
число спасенных будет больше, нежели представляется сторонникам
традиционной эксклюзивистской модели. Вместе с тем, наличие
свободы воли (понимаемой в духе метафизического либертарианизма)
предполагает, что отдельные индивиды не будут следовать путем,
который ведет к спасению, следовательно, все еще остается реальная
возможность вечного ада.
Для Хика свобода является кардинальной аксиологически
значимой характеристикой человеческой экзистенции, необходимой
предпосылкой для реализации внутреннего преобразования к
совершенству и единения с Божественным. Свободные решения людей
не детерминированы, «их мысли и действия в принципе не познаваемы
до их свершения» [8, 730]. Хотя Хик исходит из концепции
либертарианской свободы воли, он выражает уверенность в общем
спасении – предположение о том, что некое рациональное существо
будет навеки потеряно, практически невозможно. «Учение об
окончательном всеобщем спасении, – объясняет теолог, – не отрицает,
что люди могут проклинать себя; оно утверждает, что хотя они могут,
в конце концов никто не будет [делать этого]» [1, 72]. Чтобы понять
каким образом аргументируется этот тезис, необходимо обратиться к
интерпретации теодицеи в системе Хика. Иринейская вариация
теодицеи, которой придерживается мыслитель, имеет также
эсхатологическое измерение: временное зло страдания попускается
ради неизмеримого будущего блага. То есть мы можем говорить об
удачном «оправдании Бога» только в том случае, когда в теодицеи
заявлено, что зло страдания полностью прекратит свое существование.
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Согласно Хику, если истинной природой христианской теодицеи
является теодицея эсхатологического характера, это ставит под
сомнение обоснованность традиционного ада [2, 341]. Относительно
тех новозаветных текстов, где отражена эсхатология двойного
завершения, их должно интерпретировать в свете того, что нам
известно о свойствах Бога и его провиденциальном намерении.
Традиционная концепция ада является продуктом религиозного
воображаемого; собственно, она представляет собой не точное
отображение эсхатологического будущего, а своего рода метафору
(часть «официального христианского мифа», который и следует читать
как миф), с помощью которой демонстрируется космическая драма
отделения человечества от Бога и Христа. «В мифологическом
измерении ад существует, но он пуст ... он ждет каждого, кто может
быть окончательно потерянным для Бога. Однако в конечном итоге
никто не должен быть окончательно потерян» [1, 72].
Одним из центральных элементов теодицеи ада британского
философа является тезис о противоречии между понятием
божественного суверенитета и вечным адом. То есть ад является
проблемой, поскольку вечное существование грешников, которые
сопротивляются Богу, бросает вызов его суверенитету. Традиционная
доктрина ада, пишет Хик, имплицитно указывает, что либо Бог не
желает спасти всех своих созданий (он лишь ограниченно благ), либо
его намерение оказывается не актуализированным и некоторые его
творения погибнут навеки (он лишь ограниченно могущественен) [2,
342].
Суверенность Бога не ставится под вопрос, когда речь идет о
временном зле, которое служит для совершенствования человека в
земной и будущей жизни и поэтому является по сути
инструментальным добром. Божий замысел относительно человека
состоял не в том, чтобы создать изначально святое существо – если бы
человек был создан совершенным, считает Хик, для него было бы
невозможным осуществить ненадлежащий выбор – но в том, чтобы
духовное совершенство приобреталось через длительное нравственное
развитие. Чтобы реализовать себя на этом пути, людям необходимо
постоянно совершенствоваться, делая при этом выбор между
реальным добром и злом. Для того что бы происходил моральный рост
человека, добро и зло должны составлять неотъемлемые компоненты
этого мира. Если зло было бы полностью элиминировано, это вызвало
бы кардинальное изменение законов универсума, а потому полученная
среда оказалась бы непригодной для развития души. Однако все
сказанное не означает, что зло будет вечно присутствовать в мире.
Теодицея Хика предусматривает окончательное завершение этой
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закалки духа, наступление вечного царства всеобщего счастья, так как
только это может служить оправданием всякому конечному страданию
[4, 37].
Заключительная цель Бога – перенести существование «из
измерения человеческого Bios, то есть биологической жизни, в то
качество Zoe, то есть персональной жизни вечной ценности, которая
содержится во Христе» [2, 257]. Иными словами Божье намерение
состоит в том, чтобы взрастить личности и для достижения этого Бог
не наделяет их совершенством в момент создания, но творит
несовершенных и незрелых существ, находящихся только в начале
процесса своего развития, кульминацией которого станет полное
превращение. Это и есть высшая цель, к каковой направлена
человеческая экзистенция. Явления, расцениваемые нами как зло, есть
необходимое средство для этой трансформации, но по завершению
процесса формирования личности они будут устранены за
ненадобностью. Как полагает Хик, Бог задумал природу человека
таким образом, что она чувствует внутренний зов к нему. Конечная
цель (telos) человеческого существа, скоординированная с его
собственным истинным благом заключается в совершенстве и
установлении близких отношений с Богом.
Слабым местом любой теории догматического универсализма
всегда был вопрос свободы воли. В своих трудах Хик отводит
достаточно места рассмотрению этой проблемы. Так как человек
наделен свободой воли, весьма вероятно, что некоторые свободны
агенты на момент своей физической смерти не завершили процесса
духовной трансформации и не готовы присоединиться к Богу.
Актуальное преобразование может завершиться в течение земной
жизни, но обычно этого не происходит. Только отдельные
немногочисленные подвижники, которые в разных религиях носят
названия «святых или будд, или архатов, или дживанмуктов
выполнили цель временного существования, которая заключается в
постепенном создании совершенных существ» (цит. по: [4, 44]).
Подавляющее же большинство человеческого рода покидает этот мир
в состоянии несовершенства, что делает невозможным внезапный
переход к «небесному» или райскому бытию. Хик делает вывод, что в
таком случае процесс совершенствования должен продолжаться после
смерти. Мыслитель дистанцируется от устоявшихся взглядов на
посмертную жизнь (рубрикация на ад, рай и чистилище) и считает, что
вечная судьба человека не должна решаться на основе имеющейся на
момент
смерти
природы/характера.
Процесс
посмертного
совершенствования охватывает всех рациональных существ. Другое
отличие от традиционной христианской картины загробной жизни
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заключается в том, что, по мнению Хика, посмертное существование
не обязательно ограничивается одним циклом. Философ мыслит
посмертный путь совершенствования как серию прогрессивных
существований.
Продолжительность
и
характер
процесса
«формирование души» опосредуется степенью несовершенства,
которую еще осталось преодолеть. Хик соглашается с тем, что
необходимое преобразование может продолжаться целые эоны, однако
оно будет завершено. Таким образом, хотя Хик признает не
детерминированный характер человеческой свободы, он отрицает, что
некоторые не будут спасены. В системе философа отсутствие общего
спасения является логически и метафизически вероятным – свобода
предполагает, что человек способен противиться божественному
стремлению спасти его – но вероятность этого стремится к нулю, что
позволяет говорить о «практической и моральной достоверности»
универсализма.
Современный философ и теолог Томас Тэлботт считает, что общее
спасение не только возможно или практически достоверно, но есть
необходимо истинным. Так же как Хик и многие другие современные
теологи, Тэлботт отрицает ту вариацию ретрибутивного тезиса,
которая включена в традиционную модель ада и доказывает, что
вечное наказание на основе принципа статуса не только не
соответствует преступлению, но и не достигает предназначенной цели
[7, 133-148]. Божественная справедливость, – пишет философ, –
заключается не в том, чтобы просто назначить должное наказание за
грех. Сокрушительное действие греха проявляется в разделении
человека и Бога, а также людей между собой. Из этого следует, что
совершенная справедливость требует всеобщего примирения и
восстановления должного порядка вещей. По мнению сторонников
карательной модели (Ансельм, Августин), установление такого
порядка вещей достигается путем установления ретрибутивного
равновесия. Однако Тэлботт не принимает данный подход.
«[Справедливость] требует, во-первых, чтобы грешники покаялись в
своих грехах и отвернулись от всего, что отделяет их от других; она
требует, во-вторых, чтобы Бог простил грешника, который раскаялся и
чтобы они простили один другого; и она требует, в-третьих, чтобы Бог
победил, возможно в сотрудничестве с ними, всякое зло» [7, 147].
Противники обязательного универсализма обычно указывают, что
если воля человека действительно свободна, то даже если поместить
его в условия, которые максимально увеличивают сотериологические
шансы, это не гарантирует обращения. Тэлботт приходит к иным
выводам. В фокусе его исследования находиться вопрос о том, как
вообще возможно навечно выбрать ад. Философ диспутирует тезис,
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что хотя грешник убедился, что «зло всегда деструктивно, всегда
противоречит его собственным интересам … и хотя он четко осознает,
что Бог является конечным источником всего счастья, а непослушание
приводит только к большему и большему несчастью в его собственной
жизни, так же как в жизни других ... [грешник] однако свободно
выбирает вечное несчастье (или возможно вечное забвение)» [5, 37].
Нужно заметить, что в отличие от некоторых сторонников
производной концепции (Джерри Уоллс, Стивен Дэвис), ад в
понимании Тэлботта предполагает довольно интенсивные страдания.
Мыслитель доказывает, что свободный выбор ада является
некогерентным, поскольку не существует осмысленных мотивов,
которые объясняли бы такой выбор. Все волевые акты, которые могут
квалифицироваться как выборы в пользу ада, на самом деле являются
иррациональными, а следовательно несовместимы с истиной свободой.
Согласно Тэлботту, можно говорить, что индивид осуществляет
свободный выбор своей вечной судьбы только при наличии
следующих условий: (а) действующий агент должен быть «полностью
информирован»; (б) он должен иметь «минимальную степень
рациональности»; (в) индивид никогда не жалеет о своем выборе [6,
419].
Философ выделяет два понимания того, каким образом человек
может отвергать Бога: «Если лицо отказывается примириться с Богом
и этот отказ не опосредуется ошибкой, дезинформацией или обманом
... будем считать, что лицо делает полностью осмысленное решение
отвергнуть Бога; но если лицо отказывается примириться с Богом и
такой отказ опосредован незнанием, или обманом, или подобными
факторами, в таком случае лицо осуществляет не полностью
осмысленный выбор отвергнуть Бога» [7, 186]. Таким образом,
большая часть человечества вообще не делает осмысленного выбора в
пользу ада. Если некто имеет ошибочное представление об истинных
последствиях своего выбора, то есть о природе ада и характере
существования в нем, некорректно утверждать, что он выбрал ад по
собственной воле. Так же если некто – скажем, атеист или
представитель нехристианской религии – находится в состоянии
заблуждения, что мешает ему осознать истинную природу Бога, он не
может в действительности отречься от истинного Бога. Человек,
отвергающий такого Бога, в действительности отвергает искаженный
образ Бога и выбирает вечную судьбу без полной оценки ее характера.
Наконец, если индивид попал в плен греховных желаний, это означает,
что его действия и волевые акты обусловлены названными желаниями,
и он не способен предпочитать что-либо другое, кроме объектов своих
нездоровых желаний [6, 421].
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Таким образом, выбор ада во втором смысле спровоцирован
нехваткой надлежащей информации или влиянием ненадлежащих
желаний и не может считаться истинно свободным. Относительно
второго смысла выбора ада, Тэлботт утверждает, что когда некто
получает все необходимое знание, не остается ни единого мотива,
который делает возможным сознательное избрание интенсивного
страдания. Зато обещание максимального счастья, которое человек
получит от Бога, представляет собой сильный мотив в пользу избрания
спасения. Бог, пишет Тэлботт, является основным источником
человеческого счастья. Бог не есть только лишь объективное благо. На
самом деле Бог желает для нас то, чего на фундаментальном уровне
мы сами хотим. Он желает, чтобы человек познал «максимальное
счастье», чтобы «его глубинные стремления реализовались» [Ibid.,
421]. Так как лучшим для человеческого существа является полное
счастье и поскольку Бог представляет собой источник всякого
человеческого счастья, отделение от Бога приводит лишь к горю и
страданию. Человек, продолжает мыслитель, не может отречься от
подлинного источника счастья, не перечеркивая тем самым
собственные «наиболее заветные желания ... и не выбирая вместе с тем
вечного страдания» [Ibid., 421]. Тэлботт разводит понятия
возможность осуществить нечто и психологическая способность к
этому. Иллюстрируя это утверждение, он обращается к истории
призыва апостола Павла, где финальный акт покорности представлен
таким образом, что его альтернатива больше не кажется
психологически возможной (цит. по: [8, 733]). Также праведники в раю
больше не соблазняются грехом или непослушанием. Однако из этого
не следует, что они потеряли возможность грешить или другими
словами лишились свободы. Вместе с тем, хотя они способны грешить,
они психологически больше не могут делать это. Подобно этому,
утверждать, что проклятые в аду могут остаться там навсегда
целесообразно только в этом первом смысле, но на самом деле
актуализация такого эсхатологического сценария исключена.
Заключения. Упадок традиционной доктрины ада способствует
поиску иных интерпретаций принципа нравственного воздаяния.
Универсализм представляет собой одну из основных альтернатив
традиционной концепции ада.
Главными отличиями универсализма – в тех его разновидностях,
которые представлены концепциями Д. Хика и Т. Тэлботта – от
традиционной модели ада являются: отвержение или ослабление
ретрибутивного элемента как карательного акта, имеющего внешнюю
по отношению к объекту причину (Бог), отказ от эсхатологии двойного
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завершения и несогласие с тезисом о невозможности покинуть ад
вследствие раскаяния или вследствие чего-либо еще.
В логико-рациональном измерении наибольшая проблема для
универсализма заключается в соотнесении положения о наличии
свободы воли с постулированием обязательности всеобщего спасения.
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როგორც
ენობრივი ერთეული, წარმოიშობა, იბადება, იზრდება ან
კნინდება შინაარსობლივად, ფართოვდება ან ვიწროვდება
ფორმობრივადაც, შეიძლება გადაგვარდეს-გარდაიცვალოს ან
ცუდი კალმოსნის ხელში პარაზიტ სიტყვადაც იქცეს, ან
საბოლოოდ, მოკვდეს(მკვდარი ენებია: ლათინური, ეტრუსკული,
ძველი ბერძნული, ძველი სომხური, ძველი სპარსული
(ფალაური) და ა. შ.).
ამმხრივ საინტერესია მევენახეობა-მეღვინეობის ამსახველი
ტერმინი ორშიმო, რომელიც ძველ ქართულ წერილობით
ძეგლებში არ დასტურდება. მასარ იცნობს არც ი. აბულაძის [1],
არც ზ. სარჯველაძის [2] ძველი ქართული ენის ლექსიკონები.
ორშიმო
თანამედროვე,
დღევანდელ
ქართულ
სალიტერატურო ენაში დამკვიდრებული სიტყვაა, რომელიც
ქართული
ენის
განმარტებით
ლექსიკონში
(როგორც
ერთტომეულში [3], ისე რვატომეულში [4]) ასეა ახსნილი:
...ორშიმო _ აყიროსაგან გაკეთებული გრძელტარიანი ჭურჭელი,
ქვევრიდან ღვინის ამოსაღებად~.
ძველი ქართველი ლექსიკოგრაფის სულხან-საბა ორბელიანის
,,სიტყვის კონაში~ ორშიმოს ნაცვლად ორშომო ასიმილირებული
ფორმაა შეტანილი, რაც ავტორს ასე განუმარტავს: ,,ორშომო _
აყირო, ქვევრით ღვინის ამოსაღები~ [5]. [*მოხსენება ქვეყნდება

პირველად. წაკითხულია დიალექტლოგიის სამეცნიერო სესიაზე:
იხ. ბ. ცხადაძე, ორშიმო ლექსემის წარმომავლობისათვის:
XXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია.
ქ. გორი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. თბ., 1998].
აღსანიშნავია, რომ ორშიმო დღესდღეობით უფრო ქართული
ენის დასავლურ დიალექტებში _ იმერულსა და გურულშია
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გავრცელებული. მას არ იცნობენ მეღვინეობის ისეთ ძირძველ
კუთხეებში, როგორიც ქართლი და კახეთია.* (არაეთგზის
შემოწმებული გვაქვს კახელ სტუდენტებშიც).
ქართული ენისიმერული კილოს ლექსიკონებში ორშიმო ასეა
განმარტებული:
1. ორშიმო, აყიროს (მწარე კვახის) ან სპილენძისაგან
გაკეთებული გრძელტარიანი ჭურჭელი, ქვევრიდან ღვინის
ამოსაღებად [6],
2. ორშიმო _ ხრიკა, თავმოხაპული კვატურეჲ ჭურიდან
ღვინის ამოსაღებად [7].
3. ორშიმო ხრიკა, ქვევრიდან ღვინის ამოსაღები ჭურჭელი
მწარე კვახისაგან გაკეთებული [8], [9].
იმერულშივე
აყიროს
(მცენარე,
რომლის ნაყოფისაგან
ორშიმოს ამზადებენ) ორშიმო კვახსაც უწოდებენ [6], მის
გვერდით იმერულშივე ორშიმო კვახს სარწყულ კვახადაც
მოიხსენიებენ [10]. სარწყულიკვახი, როგორც ჩანს, გვიან
შერქმევია, მასში ნაგულისხმევია ორშიმო _ ღვინის ამოსაღები
ჭურჭელი, რომლის ტევადობაა ერთი ლიტრა, ორი ლიტრაან
სამი ლიტრაა და ა. შ.
მთელ იმერეთში გავრცელებული იყო მსხლის ჯიშის
სახეობა, რომელსაც ორშიმო მსხალი ჰქვია: 1. ორშიმო მსხალი
საზამთრო მსხლის ჯიშია, აყიროს (ორშიმოს)
მოყვანილობისა,
[6]. 2. ორშიმო მსხალი ერთი ჯიშის მსხალია, ნაყოფი დიდი და
გრძელი აქვს, სარწყული კვახის (აყიროს) ფორმისა [10]. 3.
ორშიმო მსხალი გულაბი მსხლის ჯიშია, ორშიმოს ჰგავს,
დიდია, ნაშემოდგომებს იკრიფება და საზამთროდ ინახება [11].
აღსანიშნავია,
რომ
იმერეთში,
კეროდ,
ოკრიბაში
ეს
საშემოდგომო, გულაბი მსხლის ჯიშის, მწვანე ფერის მსხალს
ორშომა’ს უწოდებენ [მ. ალავიძე].
როგორც ზემორე განმარტებებიდან ჩანს, ორშიმო მსხალი
ორშიმოს, აყიროსაგან გარეგნული მიმსგავსებით, გარეგანი
სახის მოტივაციითაა შექმნილი.
ორშიმო ლეჩხუმურშიც იხმარება, თუმცა იშვიაათად, იქ
უფრო ხრიკა სიტყვაა გავრცელებული.
ხრიკა, ორშიმო ხრიკა ლექსემები, როგორც ჩანს, უფრო
ქვემოიმერული კილოს კუთვნილებაა ან რაჭულ-ლეჩხუმური. ე.
წ. შუაიმერულ კილოკავში (ა. შანიძე, ვ. ფანჩვიძე, შ. ძიძიგური,
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ბ. ცხადაძე) აყიროს ნაცვლად მწარე კვახს და საორშიმე კვახს
ამბობენ.
ესუკანასკნელი
ცნობილი
ქართველი
მწერლის
გრიგოლ რობაქიძის ნაწერებშიც აისახა. მაგ., მწერალი ,,გველის
პერანგში~ საორშიმე კვახს ერთ-ერთი მეორეხარისხოვანი
მოქმედი პირის დასახასიათებლად იყენებს: ,,თავი: საორშიმე
კვახი თუ ქვასანაყი~. რამდენიმე წლის წინ, საორშიმე კვახის
შესახებ ვწერდით: ,,იმერეთში საორშიმე კვახი ითესება ყანებში
ან ეზოებში. როცა ამოიზრდება (დაუსობენ) დაურჭობენ
წამახულ-წამახვილებულ ფარჩხიან ჯოხს, რომ მასზე ავიდეს
(უშუალოდ ხეზე ან ღობეზეც შეიძლება აცოცდეს). მისი
ნააყოფი (რომელიც მიწას არ უნდა შეეხოს, თორემ დალპება)
კოლბისებური ფორმისაა. გვიან შემოდგომაზე, როცა მცენარე
ფოთოლგაცვენილია და ნაყოფიც გამხმარი, მოკრეფენ (მოჭრიან)
და შეინახავენ. ზამთარში, მოცალეობის ჟამს, საორშიმე კვახს
ჩამოიღებენ, თავს, როგორ შიგნიდან, ისე გარედენ გაფხეკენგაალამაზებენ. დიდი ზომის კვახისაგან დიდ ორშიმოებსა და
ხაპებს აკეთებენ (ხაპი უტაროა, ორშიმო _ ტარიანი, გარდა
ამისა, მათ შორის რაიმე სხვაობა არაა). პატარა საორშიმე
კვახისაგან მცირე ზომის ორშიმოებს, პატარა ხაპებს და კულებს
ამზადებენ. აღსანიშნავია, რომ საორშიმე კვახს იმერეთის ამ
რეგიონში მწარე კვახსაც უწოდებენ~ [13]
გურიაში ორშიმო, ორშუმო, ორშუმ ფორმითაც გვხვდება.
როგორ ჩანს,Eეს ფორმა ს-ს ორბელიანის ორშომო’ს ვარიანტია
[5]. ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონშიც ორშომ გვაქვს,
ბოლოკიდურიო ხმოვნის გარეშე წარმოდგენილი. ცხადია,
ორშომო’ში ო ბოლოსართია (სუფიქსია), უფრო მეტიც,
ორშიმო//ორშომო’ში თავკიდური და ბოლოკიგუდური ო
ხმოვნები თავსართ-ბოლოსართებია (პრეფიქს-სუფიქსები ან
ცირკუმფიქსი). ო-რშიმ-ო<_ ო-რშომ-ო. ამრიგად, ორშომო უფრო
ძველია, ორშიმო _ მისგან წარმომდგარი.
ორშიმო//ორშომო
წარმოშობით
ქართველური,
მაგრამ
არასვანური, ზანური (მეგრულ-ჭანური) სიტყვა ყოფილა, თუმცა
დღევანდელ მეგრულში იგი არ იხმარება.იგი არ გვხვდება (ი.
ყიფშიძის [14], პ. ჭარაიას [15], გ. ელიავას [16], ბ. კილანავას [17])
მეგრულ-ქართულ
ლექსიკონებში.
ამრიგად,
ორშიმო
წარმოშობით ზანიზმია ქართულში. შდრ. სუ-ამ-ს. მეგრ. შუმ-ს
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(<_შ-უნ-ს, ჭან. Oო-შუმ-ე; სასმელი. მეგრ. ო-შუმ-ალ-ი), ჭან. Oოშუმ-ონ-ი; სასმისი მეგრ. ოშუმუში, ჭან. ოშუმუში [18, 306].
როგორც გაირკვა, ისტორიულად ორშუმ//ორშუმო//ორშიმო
ქართულ ენაში ზანიზმია, ზანურიდან (მეგრულ-ჭანურიდან
შემოსული სიტყვა, რომელიც თავად ზანურს არ შემოუნახავს,
თუმცა ძირი შუმ (რომელიც ქართულ სუმ, სუამ ,დალევა’ს
შესატყვისია) ახლაც არსებობს: ძვ. ქართ _> სუამს _> სუმა (ახ.
ქართ. სვამს, სმა) _ მეგრ.-ჭან. შუმა. შდრ. ოშუმალი//ოშუმაი
,,სასმელი~.
შუმ ძირი, როგორც ზანური წარმოშობის ლექსემა, იმერულ
კილოშიც დასტურდება.მაგ., შუმი ღვინო (,,შუმი ღვინო
დავლიე~) ნიშნავს ნამდვილს, წყალგაურეველ ღვინოს; შუმი
წყალი (,,შუმი წყალი მინდა~, ,,შუმად დავლიე~) იგივე წმინდა,
სუფთა წყალი, რომლის დალევაც შეიძლება. ,,შუმი ღვინო~,
,,შუმი
წყალი~
უნდა
გავიგოთ,
როგორც
,,სასმელი~,
უალკოჰოლო ღვინო, სასმელი წყალი~, ხოლო ,,შუმად დალევა~
,,მოუთმენლად, ერთბაშად ღვინის გადაკვრა-გადაყლაპვას.
რაც შეეხება ორშიმ //ორშუმ// ორშიმო’ში არსებულ რ
ნარნარა, სონორ ბგერას, იგი ამ სიტყვაში გვიან გაჩენილა. ოშუმ
// _>ორშუმ _> ორშიმ //ორშიმო. ფუძეშიუ _>ი პროცესი
მეგრულ-ჭანურისათვს ფრიად დამახასიათებელია. შდღ. ქართ.
ძმა, // ძამა, ძამია, მეგრ. ჯიმა ,,ძმა~, ჭან. ჯუმა (<_*ჯომა) ,,ძმა~.
შუმ // შიმ ზმნური ძირი ქართულ სუამს – სუმა _ სმა,
თანამედროვე ქართულის სვამს, სმა’ს ბგერათშესატყვისია.
როგორც დავრწმუნდით, ორშიმ // ორშუმ / ორშომო’ს
თავდაპირველი მნიშვნელობა უნდა ყოფილიყო ,,სასუამი,
სასუმელი, სასმისი, სასმელი ჭურჭელი.
აღსანიშნავია, რომ სულხან-საბა ორბელიანს და ნიკო
ჩუბინაშვილს
თავიანთ
ლექსიკონებში
შეუტანიათ
ოშმე
ლექსემაც, რაც იმავე ორშიმოს ნაირსახეობაა: ოშმე _ ღვინის
ამოსაღები კვახი ZAa, ZAB, ღვინის ამოსაღები გოგრა, CD:
გვეერდჩახვრეტილი გოგრა ღვინის ამოსაღებად [5], ოშმე _
ღვინის ამოსაღები დიდი კუახი, გოგრა, კოკოშა [19]. შდრ.
ქართული გვარსახელი კოკოშაშვილი.
ოშმე’ს არქაული, უფრო ძველი ვარიანტ შემოუნახავს
გურულ კოლოს: ოშუმე. ამრიგად, მეგრულ-გურული ოშუმე _>
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ოშმე, რაც ზედმიწევნით ნიშნავს სასმე’ს // სასუმე’ს,
სასმელს,სასმელ ჭურჭელს.
სწორედ მეგრ.-ჭან. ოშუმე გახდა ,,პირველმიზეზი~ სხვა
ანალოგიური სიტყვატფორმებისა, რომელთა განვითარების გზა
ასე წარმოგვიდგენია:
ქართ. სასმე // სასმისი მეგრ.-ჭან. ოშუმე __>

უშუმი __> ოშუმო __> ორშუმი __> ორშუმო __> ორშუმა

ორშუმი
ვორშუმო

*ორშიმი

ორშიმო
გურულში, ნაწილობრივ, ქვემოიმერულშიც, ორშუმა ფორმაც
გვაქვს, რაც ნიშნავს საწნახლიდან ღვინის ამოსაღებ დიდ კოპეს.
იმავე გურულში ვორშუმო’ც _ ქვევრიდან ამოსაღები საღვინე
ჭურჭელია [8]
ოშუმე
// ორშიმო და მისი განაყარი სიტყვაფორმები,
რომლებიც ქართულ ენაში მეგრულ-ჭანურიდან შესულა და
დამკვიდრებულა, კიდევ ერთხელ მიგვითითებს მევენახეობამეღვინეობის განვითარების იმ დონესა და კულტურაზე, რაც
ოდითგანვე ძველ კოლხეთში იყო გავრცელებული.
ამრიგად, ორშიმო ლექსემის სამშობლო ძველი კოლხეთია.
PS. რაც შეეხება ხაპის, ხაპერას, ხაპირას, ხაპუტას, ხრიკას
კულას, კოპეს წარმომავლობა-ეტიმოლოგიას, აქ სპეციალურად
არ შევეხებით, რათგან მათი წარმოშობა ნათელია, ოღონდ
მოკლედ მაინც შევნიშნავთ:
ხაპ-ი
_აყიროსაგან
გაკეთებული
უტარო
ჭურჭელია
სატკბილედან ტკბილის (ყურძნის წვნის) ან წყლის ამოსაღები
ჭურჭელი ანუ ,,უტარო ორშიმო~. იმერულში მას სხვა
მნიშვნელობა-დანიშნულებაც
აქვს.
ზემო იმერეთში
იგი
ტარიანიცაა. იყენებენ ქვევრიდან რეცხვის დროს ნარეცხი
წყლის ამოსაღებად. ხაპი, როგორც არსებითი სახელი და
ტერმინი, ხმაბაძვითი სიტყვისაგან მომდინარეობს: ხაპავს
ნიშნავს: 1. დანის წვერით გულს აცლის კვახს, გოგრას (აქედან
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ხაპი, რასაც გული ამოაცალეს); 2. სითხის (წყლის, ღვინის
ამოცლა–შესხმა. შდრ. ხაპახუპი _ მრავლის ცემის, კაკუნის ხმა,
ჭამის დროს გამოცემული ხმაური 3. ხაპავს ბევრ ალკოჰლოს
სვამს (ჩვენი მასალ.) ამრიგად, ხაპი ზოგ შემთხვევაში ორშიმოს
სინონიმადაც გვევლინება (როგორც ტარიანი აყირო). შდრ.
,,ხელოსანი
მარანშია,
ღვინოს
იღებს
ხაპითაო~
(აკაკი
წერეთელი). ხაპი გურია-აჭარაში გოგრასაც ნიშნავს, ხოლო
რაჭაში
ხაპს
საწნახლის
მნიშვნელობაც
შეუძენია.
სხვაგვარიახსნით, გურიაში თეთრ კვახს ეწოდება. ,,უკანოა.
როგორც წესი, ხაპერაზე დიდია. მწვანე ფერი თანდათან ღია
ბაცად ეცვლება. ან მრგვალია და ძალზე შებრტყელებული
(ხაპერა ასეთი არასოდეს არ არის), ან კარგა მაღალი. ხაპის
ლერწს, ფოთლებსა და ლერწს, ხაპერისაგან განსხვავებით
მჩხვლეტავი ბუსუსები არ აქვს. საკმაოდ ტკბილი და მეტად
გემრიელია. პრეტენზიულია: დაუნაკელებლად, შეიძლება ერთი
ნაყოფიც ვერ დაამწიფოს~ [23, 94]. შდრ. რაჭ. ხოპი _ ხის
პატარა ნიჩაბი, ჭურის სარქვლებზე მიკრული მიწის ასაფხეკად;
წისქვილში ალიდან ფქვილის ამოსაღებად და სხვ. [24, 136].
ხაპერა. გურიაში გოგრის ერთი სახეობათაგანია, მრგვალია
და წიბოებიანი, აჭარაში ხაპერ-ი გადატანითი მნიშვნელობითაც
იხმარება და საქონლის თავის ქალას აღნიშნავს [25, 429-430].
ხაპერა კვახი გურიაში არათეთრია, კანიანიც არის და უკანოც
[23, 94].
ხაპირ-ი. ქიზიყში იხმრება. იგი ხაპის სინონიმია. ამრიგად,
ხაპერ _> ხაპ-ერ-ა _> ხაპ-ირ-ი. -ერ// -ირ საწარმოებელი
ბოლოსართებია.
ხაპუტა. გურიაში გადაჭრილ და ამოსუფთავებულ ხაპს,
მწარე გოგრას ჰქვია, რომელსაც ჭურჭლად იყენებენ. ხაპუტა
იგივე ხაპია, -უტა კნინობითობის საწარმოებელი ბოლოსართი.
ამავე ძირს ეფუძნება გურული ხაპუტრანცი, რომელიცხაპერის,
ხაპის მოხალული თესლია [23, 94].
ხრიკა იგივეა, რაც ხაპი. იმერეთში ხრიკა დიდ ხაპს
ეწოდება, რომლითაც თაღარიდან (სადაც ყურძნის წვენი _
ტკბილი გროვდება) იღებენ,. ლეჩხუმში ხრიკას ორშიმოს
მნშივნელობა აქვს. ხრიკა’შია ბოლოსართია, ძირია ხრიკ-ი.,
რომელიც გურიაში ახლაც იხმარება. იგი ნიშნავს მწარე
კვახისგან გაკეთებულ საღვინე ჭურჭელს ქვევრიდან ღვინის
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ამოსაღებად.
ხრიკი
//
ხრიკაგახმობა
//ხმობა,
გახმარ’ის
შინაარსის შემცველია. ამრიგად, ხრიკი
// ხრიკა გამხმარი
მწარე კვახია. შდრ. ხრიკინა, გახრიკინებული + ძალიან
გამხმარი (ფურცელი, გახამებული საყელო, ფოთოლი, რომელიც
შეიძლება დაიფშვნას). შდრ. [22, 596], ამრიგად, ქართ. ხრიკა
მეგრული ხოკერას ეკვივალენტია, შდრ. ხრიკა [27].მეტიც:
მეგრულად დღეს ორშიმოს ხირკე ეწოდება, ხოლო ხაპს _ ჭურა
[17, 27]. შდრ. გვარსახელი იმერეთში ჭურაძე: ,,ისმეილა ჭურაძე,
შერყეულა ჭკუაზე, მატარებელს გოდუჭყლინტავს, გოუპია
შუაზე~ (ჩვენი მასალ).
კვახი.
დასავლეთ
საქართველოში
გვხვდება
გოგრის
აღსანიშნავად. იგი ძირძველი ქართული სიტყვაა მკვახე //
მკუხე // კუხე’საგან მიღებული. მკვახე’ში მ- _ -ეთავსართბოლოსართებია. თავად ლექსემა აღნიშნავს უმწიფარი ხილის
გემოს (და ფერს), რომლის ჭამა ჯერ (დამწიფებამდე) არ
შეიძლება, რადგან მჭამელს კბილს მოჰკვეთს. რაც შეეხება
მისგან ნაწარმოებ ახალ სიტყვას _ მწარე კვახს _ იგი
მიგვანიშნებს ნაწარმოებ ახალ სიტყვას _ მწარე კვახზე _ რომ
ასეთი კვახი მწარეა, უვარგისია, მისი ჭამა არ შეიძლება.
კულა. მომცროსაღვინე ჭურჭელია, რომელიც სმისას ხმას არ
გამოსცემს და ყელში კუნკულით, წყვეტ-წყვეტად ჩაედინება.
იგი გარეგნულად ორშიმოს მსგავსია. კულით სვამენ მხოლოდ
ღვინოს. კულა ხმაბაძვითი სიტყვაა, ღვინის დალევა-შესმის
ხმისაგან წარმომდგარი. შდრ. ,,მამათა ცხორებიდან~ [21]: ,,ჭამდა
პურსა
და
სმიდა
კუკულასა
ღვინოსა~
შდრ.
ქართულიGგვარსახელები
კუკულავა,
კუკულაძე.
ამრიგად,
კუნკულა _> კუკულა _> კულა.
კოპე. საღვინე ჭურჭელია [5]. იგი, როგორ სიტყვა, ამჟამად
გურია-აჭარაშია
გავრცელებული,
რაც
ნიშნავს:
მწარე,
მაგარკანიანი
გოგრისაგან
ქვევრიდან
ღვინის
ამოსაღებ
ჭურჭელს [22, [9]. კოპე ,,კუპავს~ ზმნის სახით (ო//უ
მონაცვლეობა) დღესაც შემოუნახავს იმერულ კილოს: ,,კუპავს
ღვინოს~ = სვამს ღვინოს ნება-ნებით, კუპე = დალიე. ,,უყვარს
ღვინის კუპვაი~ = ღვინის მოყვარულია~. ამრიგად, კოპე’ც
ღვინის სმასთანაა დაკავშირებული. კოპე ძირიდან არის
ნაწარმოები გვარსახელი კობეშავიძე <_ კოპეშავიძე. კოპეშავი
,,შავი ფერის, მოშავო,მაგარკანიანი მწარე გოგრა. ამრიგად,
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კოპეშავი // კობეშავი ადრე მეტსახელი უნდა ყოფილიყო,
რომლისგანაც
წარმოიშვა
(დასალეთ)
საქართველოში
გავრცელებული გვარსახელი კობეშავიძე.
კოპე’ში საფიქრებელია, ე ბოლოსართი იყოს. შდრ. კოპი,
კოპენა ,,ძლიერი დარტყმის შედეგად ამობურცული კანი
(შუბლზე., თავზე). მართლაც, კოპი // კოპე’ს გარეგნობაში
იგულისხმება
კვახის,
გოგრის
გარეკანი,
გამობურცული,
გამხმარი
ქერქი,
ხოლო
გურული
ორკოპე
ორშიმოს
ვარიაციული ფორმაა [27, 42]
დაბოლოს
,კობეშავი
კოპეშავ’ისაგან
შეიძლება
იყოს
წარმომდგარი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში
გავრცელებული გოგრა-კვახის მოფერებითი საალერსო სახელი
კოპეშია_კვახი ბავშვის ენაზე (კოპეშია <_ კოპეშავია).
ლიტერატურა
References:
1. abulaZe i., Zveli qarTuli enis leqsikoni (masalebi), Tb., 1973.
(Georgian)
2. sarjvelaZe z., Zveli qarTuli enis leqsikoni (masalebi), Tb., 1995.
(Georgian)
3. qarTuli enis ganmartebiTi leqsikoni (erTtomeuli), arn. Ciqobavas
redaqciiT, Tb., 1986. (Georgan)
4. qarTuli enis gamartebiTi leqsikoni, rvatomeuli. prof. arn. Ciqobavas
redaqciiT, Tb., 1955-1964.(Georgian)
5. orbeliani s. s. leqsikoni qarTuli. Txzulebani, t. IV, avtografuli nusxebis
mixedviT gamosacemad moamzada i. abulaZem, Tb., 1965. (Georgian)
6. ZoweniZeq., zemoimeruli leqsikoni, Tb., 1974, gv. 296.(Georgian),
7. beriZe, v. sityvis kona imerul da raWul TqmaTa,С-Петербург.
1912.(Georgian)
8. jajaniZe, p. guruli dialeqti, I. teqstebi, leqsikonis masalebi, a. kizirias
redaqciiT, Tb., 1977,Ggv. 118.(Georgian)
9. a. Rlonti, qarTul kilo-TqmaTa sityvis kona. Or wignad. W. II. Tb.,
1975, gv. 382.(Georgian)
10. gaCeCilaZe p., imeruli dialeqtis saleqsikono masala, a. kiziriasa da m.
qaldanis redaqciT. Tb., 1976, gv. 100.(Georgian)
11. qavTaraZe i., masalebi imeruli leqsikonisaTvis. qarTvelur enaTa
struqturis sakiTxebi, t. III. Tb., 1963. gv. 145.(Georgian)
12. alaviZe m.,
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13. cxadaZeb.,mevenaxeoba-meRvineobis leqsika grigol robaqiZis ,,gvelis
perangSi~ , macne, els, (Georgian)
14. yifSiZe i.,
15. Waraia p.,
16. eliava g.,
17. kilanava b., 900 megruli sityva (masalebi leqsikonisaTvis), p. cxadaias
redaqciiT. Tb., 1998.
18. i. qavTaraZe, etimologiuri Ziebebi, ike. t. XXII, Tb., 1980 (Georgian)
19. CubinaSvilin., rusul-qarTuli leqsikoni (ortomeuli). t. II. al. Rlontis
redaqciiTa da winasityvaobiT, Tb., 1973.(Georgian)
a. Cveni masal. Cven mier Sekrebili masalebi. (Georgian)
20. mamaTa cxorebani (britaneTis muzeumis qarTuli xelnaweri XI
saukunisa). teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva da leqsikoni
daurTo v. imnaiSvilma, Tb., 1975. (Georgian)
21. JRenti s., guruli kilo (gamokvleva, teqstebi, leqsikoni), g. axvledianis
redaqciiT, tf., 1936.(Georgian)
22. RambaSiZeR., qarTuli enis ingilouri kilos leqsikoni, akad. A. SaniZis
redaqciiT, Tb., 1988, gv. 596.(Georgian)
23. Malazonia S., malazonia T., guruli mamaTuri leqsikoni, g. gogotiSvils
redaqciiT, Tb., 2010.(Georgian)
24. raWuli dialeqtis lessikoni (masalebi), Seadgina al. kobaxiZem, , m.
WabaSvilis redaqciiT. Tb., 1987.(Georgian)
25. niJaraZe. S., qarTuli enis aWaruli dialeqti. Lewsika. baTumi,
1971.(Georgian)
26. mayaSvii a.,botanikuri leqsikoni. mcenareTa saxelwodebani, mesame
gamocema, aRdgenili ofsetis wesiT sastambod moamzada da winasityvaoba
daurTo g. naxucriSvilma, Tb., 1991.(Georgian)
27. kiwmariSvioi n., zemoguruli margalitebi (masalebi zemoguruli
leqsikonisaTvis, Tb., 2010.(Georgian)
რეცენზენტი:
პროფესორი
ავთანდილ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

სონღულაშვილი,

Badri Tskhadadze
ORSHIMO – MADE FROM BOTTLE GOURD
Summary
Language is a living organism just like a man. In a language-speech a
word is born, broadened or shortened in content, broadened or narrowed in
form, it may degenerate or even turn into a parasitic filler word under the
pen of a careless scribbler, or die for ever and ever. In the thesaurusof
Georgian language “Sitqvis Kona” of the oldest Georgian lexicographer
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Sulkhan-Saba Orbeliani instead of orshimo the assimilated form orshomo is
given.
It should be not ed that atpre sent orshimois more frequently
encountered in the western dialects of Georgian language – Imeritian and
Gurian. It is unknown to such oldest winemaking regions as Kartli and
Kakheti. In Guria it is en counteredin forms such as orshimo, orshumo,
orshum. Itseemsthat thisformis the variant of S-S Orbeliani’s orshomo. In
the Thesaurus of Georgian Language we have orshom with out flexion
vowelo. Obviously o in orshomo is a suffix. Andwhatismore, the prefix and
flexion vowels o in orshimo // orshomoare prefixes-suffixes or circumfix.
O-rshim-o<_ o-rshom-o. Hereby orshomo is older than orshimo generated
from it.
As it finally turned out, historically orshum // orshumo // orshimo is in
Georgian language a zanism (a word entered from Zan [Mingrel-Chan]),
which was not preserved by Zan itself, but the root shum (corresponding to
Georgian sum, suam – “daleva” [“to drink”]) still exists: Old Geo.
_>suams_>suma (New Geo.svams, sma) - Mingrel-Chanshuma–cf.
oshumali // oshumai“sasmeli”(“beverage”).
Keywords: Megrelian, Chan, Georgian, Georgian and Kakhetian dialects.
Reviewer: Professor
University.

Avtandil

Songhulashvili,

Georgian

Technical

Бадри Цхададзе
ОРШИМО – ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ БУТЫЛОЧНОЙ ТЫКВЫ
Резюме
Язык такой же живой организм, каки человек. В языке-речи слово
родится, расширяется или сокращается по содержанию, расширяется
или сужается по форме, может выродиться или даже превратиться в
слово-паразит под пером нерадивого писаки или умереть навсегда. В
толковом словаре грузинского языка «Ситквис кона» старейшего
грузинского лексикографа Сулхана-Саба Орбелиани вместо оршимо
приводится ассимилированная форма оршомо. Следует отметить, что в
настоящее время оршимо больше встречается в западных диалектах
грузинского языка – имеретинском и гурийском. О нем не знают в
таких старейших винодельческих уголках, как Картли и Кахети. В
Гурии встречается и в формах оршимо, оршумо, оршум. Как видно, эта
форма – вариант оршомо С-С Орбелиани. И в Толковом словаре
грузинского языка мы имеем оршом без окончания гласного о.
Очевидно, o в оршомо является суффиксом. Более того, в оршимо //
оршомо приставка и окончание гласные о являются префиксами163
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суффиксами или циркумфиксом. О-ршим-о<_ о-ршом-о. Тем самым,
оршомо более раннее, чем образовавшееся от него оршимо.
Как под конец выяснилось, исторически оршум//оршумо // оршимо
в грузинском языке-занизм (слово, вошедшее с занского[мегрельскочанского]), который самим занским сохранен не был, однако корень
шум
(соответствующий
грузинскому
сум,
суам
–
«далева»[«выпивать»])
существует
и
поныне:
стар.
груз.
_>суамс_>сума (нов. груз. свамс, сма)_ мегр.-чан. шума – ср.
ошумали// ошумаи «сасмели» («напиток»)
Ключевые слова: мегрельский, чанский, грузинский, грузинский и
кахетинский диалекты.
Рецензент: Профессор
технический университет.

Автандил
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თამარ გვაზავა
სოციალური კონფლიქტების მიზეზებისა და თავისებურებების
ასახვა თანამედროვე მედიაში

კვლევის მიზანია, დავადგინოთ რა პრობლემები არსებობს
თანამედროვე ქართულ მედიასივრცეში სოციალური კონფლიქტის
გაშუქებისას, რამდენად სწორად ხდება ჟურნალისტის მხრიდან
საკითხის შესწავლა და პრიორიტეტული კითხვარების შედგენა,
ამასთან, როგორ არის შერჩეული და მომზადებული სასიუჟეტო
თემები, რამდენად სარწმუნოა წარმოდგენილი მასალა, ეყრდნობა
თუ არა ჟურნალისტი წყაროს მონაცემებს, ან გვთავაზობს თუ არა
საკითხის გადაჭრის მისეულ ვერსიას. რამდენად ზუსტია მის მიერ
წარმოდგენილი რეკომენდაცია არის თუ არა ჟურნალისტი
მთლიანი პროცესის გაშუქებისას ობიექტური. იცავს თუ არა
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, საზოგადოების ინტერესებს,
იმყოფება ნეიტრალურ პოზიციაში და როგორც მკვლევარექსპერტი გვევლინება, თუ რომელიმე მხარის უფლებადამცველად.
საკვანძო სიტყვები: სოციალური კონფლიქტები, სოციალური
კონფლიქტები თანამდედროვე მედიაში, მედიის დანიშნულება.
შესავალი
სოციალური კონფლიქტების მიზეზებისა და თავისებურებების
ასახვა თანამედროვე მედიაში. ზემოაღნიშნული საკითხი
ერთგვარი ნოვაციაა, რადგან აქამდე მისი სიღმისეული კვლევა არ
განხორციელებულა.
ნიშანდობლივია, რომ მედია მუდმივ ევოლუციას განიცდის და
მისი განვითარების დინამიკა/პარამეტრი უპრეცედენტოა, რაც
განპირობებულია ტექნოლოგიური წიაღსვლებით, თანამედროვე
პირობების რადიკალური გაუმჯობესებებით და ინოვაციური
გამოგონებებით, რაც პროცესის აღბეჭდვის გზას მნიშვნელოვნად
აიოლებს.
ტექნოლოგიების ზრდამ უდავოდ განაპირობა ის, რომ დაიხვეწა
მედიასაშუალებები, ხოლო ინფორმაციის გადაცემის პროცესი
გახდა ოპერატიული და უსწრაფესი.
მედია, როგორც თანამედროვე საბრძოლო [საინფორმაციო]
იარაღი, უდიდეს გავლენას ახდენს საზოგადოების ცხოვრების
თითქმის ყველა ასპექტზე, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს
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სოციალიზაციისა თუ ამომრჩევლების მიერ პოლიტიკური
არჩევანის გაკეთების პროცესში. “მაგრამ, დღემდე არ არსებობს
ცალსახა პასუხები კითხვებზე: როგორია მედიის გავლენის
მექანიზმი საზოგადოებაზე? რატომ ხდება, რომ ზოგ შემთხვევაში
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები უშუალოდ განაპირობებენ
ამა თუ იმ ცვლილებას, ზოგჯერ კი მათი გზავნილები უშედეგოა?“
[2, უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული 10.07.2018]
მედია ძალაუნებურად ახდენს ინფორმაციის შერჩევას, რაც მისი
ფუნქციობის აუცილებელი ნაწილია: „მაგალითად, ტიპური
ყოველდღიური გაზეთი, იმ დღეს მის ხელთ არსებული ახალი
ამბების მეხუთედზე ნაკლებს აქვეყნებს თავის ფურცლებზე.“ [6,
pg. 281]
„თუ მედია არ ცდილობს განსაზღვროს აუდიტორიის აზრები
(ანუ ის, თუ რა იფიქროს ხალხმა), ის განსაზღვრავს აუდიტორიის
აზრების თემატიკას (ანუ იმას, თუ რის შესახებ იფიქროს ხალხმა).
ეს კი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პირველი ნაბიჯია”.
[Ibid 283]
„მედიის მიერ თემატიკის დადგენის შესწავლა აჩვენებს, რომ
ახალი ამბები დღის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ
მოვლენებს განსაზღვრავენ და უპირატესობას ანიჭებენ მათ
მხოლოდ და მხოლოდ მათი შერჩევის და გაშუქების შედეგად.“ [7,
pg. 160]
ამ მხრივ, უნდა აღინიშნოს, რომ კონფლიქტი ცხოვრების ყველა
სფეროს, სოციალური ურთიერთობების მთელ ერთობლიობას
მოიცავს და თავისი არსით, ისიც სოციალური ურთიერთქმედების
ერთ-ერთ
სახეს
წარმოადგენს.
კონფლიქტი
მხარეთა
ურთიერთბრძოლას, ანუ ურთიერთსაწინააღმდეგო მოქმედებას
გულისხმობს.
ტერმინი კონფლიქტი მრავალი
მნიშვნელობის
მქონეა. სხვადასხვა ენებზე სიტყვა განიმარტება როგორც
შეჯახება, ბრძოლა, დავა, კამათი, დისპუტი. სოციალურ
ფსიქოლოგიაში კონფლიქტი, როგორც სოციალური მოვლენა, –
ეს არის მხარეთა შორის არსებული ინტერესთა რეალური, თუ
წარმოსახული შუთავსებლობა, როდესაც მხარეებს მიაჩნიათ, რომ
მათი მიზნები, ინტერესები, მისწრაფებები შეუძლებელია
ერთდროულად იქნას დაკმაყოფილებული. (ამ საკითის გაშლა
მოხდება დისერტაციის ძირითად ნაწილში). მარტივად რომ
ვთქვათ, – კონფლიქტი, ეს არის ინტერესთა დაპირისპირება.
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კონფლიქტი შეიძლება იყოს: ინსტიტუციური, ღირებულებითი,
ურთიერთდამოკიდებულებითი,
ინფორმაციული,
კონსტრუქციული,
დესტრუქციული,
პიროვნებათშორისი,
ჯგუფთაშორისი და სხვა.
„კონფლიქტის საფუძველს ქმნის ურთიერთშეუთავსებელი
მოთხოვნილებებიდან, ინტერესებიდან და ღირებულებებიდან
გამომდინარე
წინააღმდეგობა.”
[5,გვ.6-7]
ნებისმიერი
საზოგადოება მუდმივ სოციალურ ცვალებადობაშია და ეს
ცვალებადობა მისთვის მუდმივი სოციალური კონფლიქტებია.
სოციალური კონფლიქტების ჩასახვისა და განვითარების
მიზეზია
ინტერესების
კონფლიქტი.
კონფლიქტები
საზოგადოებაში უამრავია. ისინი განსხვავდებიან მასშტაბებით,
მონაწილეთა
შემადგენლობებით,
მიზეზებით,
მიზნებით,
შედეგებით. კონფლიქტები არ აძლევენ საზოგადოებას უძრაობის
ეტაპით ხანგრძლივი ნებივრობის უფლებას, რადგან მუდმივად
ქმნიან
სოციალურ
და
ფსიქოლოგიურ
დაძაბულობას.
თანამედროვე საზოგადოებაში შესაძლებელია და აუცილებელია
სოციალური კონფლიქტების რეგულირება.
„სოციალური კონფლიქტის სუბიექტები კი არიან როგორც
ცალკეული ადამიანები, ისე ჯგუფები. ერთი ინდივიდიც შეიძლება
წარმოადგენდეს კონფლიქტის საფუძველს. ორ ინდივიდს შორის
კონფლიქტს ყოველთვის სოციალური შეფერილობა აქვს. მაშინაც
კი, როცა კონფლიქტის მიზეზი არის ერთი ინდივიდის მეორეს
მიმართ არაკეთილმოსურნე განწყობა, ამის უკან დგას პიროვნების
სოციალიზაციის ხანგრძლივი პროცესი, რისი შედეგიც არის
სწორედ გარკვეული ემოციური შერჩევითობა”. [5, გვ. 7]
სოციალური კონფლიქტების რაოდენობრივ და თვისობრივ
მახასიათებლებს განაპირობებს იმ კონკრეტული საზოგადოების
სტრუქტურა, რომელშიც წარმოიქმნებიან და ვითარდებიან ისინი.
უებსტერის ლექსიკონში (1983) კონფლიქტის ცნება პირველად
განმარტებული იყო როგორც „ჩხუბი, შერკინება, ბრძოლა“, ე.ი.
როგორც მხარეებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება. შემდგომ ეს
მნიშვნელობა გაფართოვდა და მოიცვა „ინტერესების, იდეების და
ა. შ. მკვეთრი განსვლა ან დაპირისპირება“. [8]
ამჟამად ტერმინი გულისხმობს ფიზიკური დაპირისპირების
ფსიქოლოგიურ
სარჩულსაც
და
საკუთრივ
ფიზიკურ
დაპირისპირებასაც, ის გაცილებით ფართოდ გამოიყენება და არის
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საშიშროება, დაიკარგოს მისი ცალსახა ცნების სტატუსი. (შენიშვნა:
სოციალურ კონფლიქტებს
დიდ ყურადღებას უთმობდა
იტალიელი მოაზროვნე და სახელმწიფო მოღვაწე ნიკოლო
მაკიაველი, რომლის აზრით, საზოგადოებაში ინტერესებისა და
ღირებულებების მიხედვით გათიშვა იწვევს სოციალურ ჯგუფებს
შორის კონფლიქტს, რაც სოციალური ცხოვრების ნაკლი კი არაა,
დადებითი მომენტია)
ამ პრობლემას ჩვენ გადავჭრით სიტყვა „კონფლიქტის“ ვიწრო
მნიშვნელობის მიღებით, რომელიც მოცემულია უებსტერის
ლექსიკონის მეორე განმარტებაში. ჩვენ განვიხილავთ კონფლიქტს,
როგორც ინტერესების აღქმულ განსვლას ან მხარეთა რწმენას, რომ
მათი მისწრაფებები ვერ იქნება მიღწეული ერთდროულად. ჩვენ
შევარჩიეთ ასეთი მნიშვნელობა, რადგან ის ყველაზე მეტად
გამოდგება თეორიის ასაგებად. [8]
“კონფლიქტები განსხვავდება თავიანთი სირთულითა და
მნიშვნელობით,
იმ
სტრატეგიებით,
რომლებსაც
ისინი
განაპირობებს და გადაწყვეტილებებით, რომლებისკენაც ისინი
მიდის. კონფლიქტები ინდივიდების, ჯგუფების, ორგანიზაციების
და საერთაშორისო დონეზე ერთი და იგივე არ არის. მიუხედავად
ამისა, დარწმუნებული ვართ, რომ შესაძლებელია გაკეთდეს რიგი
განზოგადება, რომელიც გზას შეგვიმოკლებს და დაგვეხმარება,
ნათელი მოვფინოთ, ყველას თუ არა, მათ უმეტესობას მაინც“. [8]
ტოტალიტარულ
და
მილიტარისტულ
საზოგადოებაში
სოციალური
კონფლიქტები
იშვიათი
მოვლენაა,
რადგან
საზოგადოებრივი “წესრიგის” გარანტი აქ ძალადობა და იძულებაა;
მათში არ არსებობს სოციალური ურთიერთობების ნორმალური
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი პირობები. ამა თუ იმ
ჯგუფისათვის დამახასიათებელი, საერთო სოციალური ინტერესი,
არ არის გაცნობიერებული მისი წევრი ცალკეული ინდივიდების
მიერ.
სოციალური
ფსიქოლოგია
უახლოვდება
ძლიერი
ხელისუფლების მიერ ყველას მაგივრად ყველაფრის მოგვარების
სტერეოტიპს. [5, გვ. 10] ეს საკითხი მნიშვნელოვანია მომავალი
კვლევისთვის, რადგან სოციალური კონფლიქტის გაშუქებისას,
სწორედ შევეხებით ისეთ თემებს, როგორიცაა: ოჯახში ძალადობის
გაშუქება, ბავშვთა უფლებების დარღვევა, ქალთა მიმართ
ძალადობის პრევენცია და სხვა კონფლიქტურ საკითხთა კვლევა.
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სოციალური კონფლიქტის დადებითი მხარე ისაა, რომ ის
აიოლებს ადამიანების კანონიერი ინტერესების ერთმანეთთან
მორიგებას. კონფლიქტების უმეტესობა არ მთავრდება ერთი
მხარის მოგებით და მეორის წაგებით. ჩვეულებრივ, აღმოჩნდება
ხოლმე, რომ ორი პოზიციის გარკვეული შერწყმა, გარკვეული
ინტეგრალური შეთანხმება ხელს უწყობს პირველი და მეორე
მხარის ერთობლივ ინტერესებს და, ასევე, დიდი ჯგუფების
ინტერესებს, რომელთა წევრებიც ისინი არიან. კონფლიქტი
შეიძლება შემოქმედებით ძალადაც განვიხილოთ”. [8]
კარლინ რომანო წიგნში „ახალი ამბების კითხვა“ ასეთ რამეს
წერს: „საბოლოოდ იმას, თუ რაზე წერს პრესა, ნაკლები
მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე იმას, თუ როგორ კითხულობს
საზოგადოება“.
მედიის ძირითადი დანიშნულება სწორედ ის არის, რომ
უზრუნველყოს ყველაზე ოპერატიული და სწორი ინფორმაციის
შეგროვება მიმდინარე მოვლენებზე, დაამუშავოს, ანალიზი
მოახდინოს, რის შემდეგაც მათი მყისიერი გამოქვეყნება
განახორციელოს. რამდენადაც, უდავოა, რომ მედია ცხოვრობს
აღმოჩენებით, რომლებიც მის მიერ მსოფლმხედველობრივ მყარ
მოდელად გარდაიქმნება და შემდეგ უკვე ხდება ხალხისა და
ისტორიის ნაწილი. ამგვარად, მედია უმნიშვნელოვანეს როლს
ასრულებს ცივილიზებული მსოფლიოს განვითარებაში და დიდ
გავლენას
ახდენს
საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ჩამოყალიბებაზე. იგი გლობალიზაციის ერთ-ერთი უმთავრესი
იარაღია.
თანამედროვე ქართულ რეალობაში ტელევიზია, რადიო,
ჟურნალ-გაზეთები და ინტერნეტი ინფორმაციის მიღებისა და
გაანალიზების ალტერნატიულ შესაძლებლობას იძლევა. სწორედ
ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ საკითხი ითხოვს ფუნდამენტურ და
სიღრმისეულ კვლევას, რათა წარმოჩინდეს ის ხარვეზები, რაც
ხორციელდება თანამედროვე მედიაში.
განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია კვლევა „სოციალური
საკითხების გაშუქება ქართულ ბეჭდურ და ტელემედიაში“,
რომელმაც აჩვენა, რომ სოციალური თემები ქართულ მედიაში
არასათანადოდ შუქდება.
მძიმე სოციალური ფონი ტელევიზიით მხოლოდ ისეთ
სიუჟეტებში აისახება, სადაც სახელისუფლებო სტრუქტურები ან
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ქველმოქმედი
ადამიანები
სოციალურად
დაუცველი
და
გაჭირვებული
მოსახლეობის
სხვადასხვა
ფენის
წარმომადგენლებისთვის გარკვეულ აქციებს მართავენ. არც ერთ
სტატიასა და სიუჟეტში არ არის საუბარი თავად პრობლემაზე.
საუბარი სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანებზე მხოლოდ
ირიბად მიმდინარეობს და მათ არ ეძლევათ კომენტარის
გაკეთების საშუალება, თუ არ ჩავთვლით, გაწეული დახმარების
გამო მადლობის გადახდას.
პრობლემის
სირთულიდან
გამომდინარე,
საინტერესოა
სიუჟეტებსა და სტატიებში გამოყენებული ზოგადი ტონიც,
რომელიც, უმეტეს შემთხვევაში, ნეიტრალურია ტელევიზიით
გადაცემული ვიზუალური მასალით უფრო მეტად დადებითი
განწყობის შექმნის ფონზე.
სოციალური საკითხების გაშუქებისას მასალის უდიდეს
ნაწილში ყურადღების ცენტრში დედაქალაქია მოქცეული,
მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ცნობილია, რეგიონებში
არსებული სოციალური ფონი გაცილებით უფრო მძიმეა.
მონიტორინგის პირველ ორ პერიოდში სატელევიზიო
არხებითა და გაზეთებით ამ თემისადმი მიძღვნილი 77
სიუჟეტიდან და სტატიიდან 33 თბილისს შეეხებოდა, 15
ერთეულის იდენტიფიცირება რეგიონის მიხედვით არ მომხდარა,
სხვადასხვა რეგიონს კი საშუალოდ სამი რეპორტაჟი და სტატია
მიმოიხილავდა. [4, გვ 206]
სწორედ ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ საერთო ფონისთვის,
აუცილებელია არამხოლოდ დედაქალაქის მასშტაბით სოციალური
კონფლიქტის აქტუალური თემების გაშუქება, არამედ მისი კვლევა
რეგიონალური
მასშტაბით.
უფრო
მეტიც,
სოციალური
კონფლიქტის ყველაზე მძიმე ფონი არის მთიან რეგიონებში,
სოფლებსა და მუნიციპალურ ერთეულებში. ამიტომ, პრიორიტეტი
სამომავლოდ იქნება როგორც დედაქალაქის მოსახლეობა და აქ
არსებული სოციალური კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები, ისე
რაიონული ცენტრებიც. ამ მხრივ, უპრიანი იქნება ერთიანი
სტატისტიკის შექმნა და იმ დინამიკის ჩვენება, თუ რომელ
ერთეულს რა პრობლემა შეიძლება გააჩნდეს.
ხშირია შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ გეოგრაფიულ
არეალს ახასიათებს მხოლოდ ის ნიშან-თვისება, რომლითაც იგი
ემიჯნება
სხვა
დანარჩენს.
ეს
იმას
ნიშნავს,
რომ
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არასრულწლოვანთა შორის იძულებითი ქორწინება შესაძლოა
დამახასიათებელი იყოს უფრო მძაფრად მარნეულისთვის, ვიდრე
სხვა დანარჩენი საქართველოსთვის.
დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას რომ ზოგადი ფონის
შესაქმნელად, ცხელ კერებში უნდა მოხდეს ზუსტად იმ
პრიორიტეტული პრობლემის შესწავლა, რაც საფრთხისშემცველია
მოსახლეობისათვის. ჟურნალისტმა უნდა შეძლოს სოციალური
კონფლიქტის კერის გამოვლენა. ეს სოციალური ფაქტორი
მრავალმხრივი უნდა იყოს, ამიტომ გარდა ინფორმაციის
დამუშავებისა,
მას
სჭირდება
ჟურნალისტური
ალღოც,
რამდენადაც მისთვის ცნობილი უნდა იყოს, რომ კონფლიქტი
შეიძლება დაკავშირებული იყოს: ა). ინფორმაციასთან. ბ).
ურთიერთდამოკიდებულებასთან.
გ).
ღირებულებს.
დ).
გარეფაქტორთან/სტრუქტურებთან. ე). ინტერესებთან. (შენიშვნა:
კონფლიქტი ინტერესებს შორის შეიძლება წარმოიქმნას რამდენიმე
მხრიდან, მათ შორისაა – ოჯახი, პირადი ურთიერთობები,
ფინანსები/ბიზნესი,
სამოქალაქო
აქტიურობა.
საჭიროა
ჟურნალისტმა
გადახედოს
საკუთარ
ურთიერთობებს
და
დაფიქრდეს, როგორ უკავშირდებიან ისინი მის პროფესიულ
საქმიანობას. [1, გვ. 35] “მედიამ თავისი ბერკეტი უნდა გამოიყენოს,
არამხოლოდ
ცალკეული
ბავშვების
სოციალური
ან
ჯანმრთელობის
პრობლემების
მოსაგვარებლად,
არამედ
ჟურნალისტი
უნდა
იყოს
ხელისუფლების
მთავარი
მაკონტროლებელი”, - წერია “ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის”
ანგარიშში. [1, გვ. 35] წ.
რამდენადაც, უმეტეს შემთხვევაში, მედია ბავშვებზე ისე
საუბრობს, რომ თავად მათ აზრს არ ეკითხება განსაკუთრებით
მაშინ, როდესაც მასალა რაიმე ტიპის სოციალურ
ან
საგანმანათლებლო პრობლემას ეხება. რატომღაც მიიჩნევა, რომ
ბავშვმა მსგავს სერიოზულ თემებზე კომენტარები არ უნდა
აკეთოს. ამ ტენდენციაზე მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ ზოგიერთ
შემთხვევაში, მედია აშუქებს ბავშვებთან დაკავშირებულ თემებს
(ხანდახან საკმაოდ სიღრმისეულადაც კი ერთი შეხედვით) თუმცა,
სიუჟეტში თემის მთავარი გმირები - ბავშვები საერთოდ არ
საუბრობენ. [3, გვ 11-12]
უდავოა, რომ სოციალური კონფლიქტების მიზეზებისა და
თავისებურებების ასახვა თანამედროვე მედიაში მართლაც ბევრ
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კომპლექსურს საკითხს შეიცავს,რაც სრულყოფილად აისახება
დისერტაციის საბოლოო ნაწილში.
ლიტერატურა
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Tamar Gvazava
ILLUSTRATING OF THE SOCIAL CONFLICTS REASONS AND
FEATURES IN THE MODERN MEDIA
Summary
The goal of the research is to find out problems existing in the Georgian
modern Media, how correctly is the journalist's study of the issue and the
preparation of priority questionnaires during covering social conflict, also
how the selected topics are prepared, how trusty are presented materials,
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does the journalist relied on the source data or whether Journalist offers own
version of the issue. How accurate is the recommendation presented by him
and whether the journalist is objective during covering the entire process. If
Journalist honors the Charter of Journalistic Ethics, interests of society
whether she is in a neutral position as a researcher-expert, or a supporter of
any party.
Keywords: Social Conflicts, Social Conflicts in the Modern Media Space,
Media Purpose
Reviewer: Associate Professor Ketevan Giorgobiani, Georgian Technical
University.
Тамар Гвазава
ОТОБРАЖЕНИЕ
ПРИЧИН
И
ОСОБЕННОСТЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА
Резюме
Цель исследования, установить проблемы, существующие в
современной грузинской медиасреде при освещении социального
конфликта, насколько правильно происходит изучение вопроса со
стороны журналиста и составление приоритетных вопросов. Вместе с
этим, как подобраны и подготовлены сюжетные темы, насколько
достоверны представленные материалы, опирается или нет журналист
на данные источника, или же предлагает или нет свою версию
решения вопроса. Насколько точна предоставленная им рекомендация,
является или нет журналист объективным при освещении всего
процесса. Соблюдает или нет хартию журналистской этики, интересы
общества, находится ли в нейтральной позиции и предстает перед
нами как исследователь-эксперт, или же он является правозащитником
какой-либо из сторон.
Ключевые слова: Социальные конфликты, социальные конфликты в
современных медиа, предназначение медиа.
Рецензент: Ассоциированный Профессор Кетеван Гиоргобиани,
Грузинский технический университет.
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პ რ ა ქ ტ ი კ ა
დარიკო ხვედელიძე
დემოკრატიული სკოლის იდეა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობების სპეციალისტი

თანამედროვე სკოლის „საზოგადოებასთან ურთიერთობების
ტექნოლოგიები“
ერთმანეთისაგან
დიდად
განსხვავდება.
საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურს „დემოკრატიული
სკოლის“ შექმნაშიც დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია, ამ მოწინავე
იდეის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებით. საზოგადოებასთან
ურთიერთობების სპეციალისტი კარგად უნდა იცნობდეს და
შემოქმედებითად
ჰქონდეს
გათავისებული
თანამედროვე
პედაგოგიური ტექნოლოგიები.
წარმოდგენილ სტატიაში საუბარია იმის შესახებ თუ როგორ
შეიძლება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის
დახმარებით
ტრადიციული
თუ
ავტორიტარული
ტექნოლოგიების,
სწავლების
ინდივიდუალური
და
დიფერენცირებული მიდგომებით გარკვეული შედეგის მიღწევა.
საკვანძო სიტყვები: სასკოლო ცხოვრება, თანამედროვე
განათლების
სისტემა,
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახური,
ტრადიციულ-ავტორიტარული
ტექნოლოგიები,
დიფერენცირებული და ინდივიდუალური მიდგომები, სწავლასწავლების ხარისხი, შეფასების სისტემა, დემოკრატიული მართვა.
თანამედროვე სკოლის „საზოგადოებასთან ურთიერთობების
ტექნოლოგიები“
ერთმანეთისაგან
დიდად
განსხვავდება.
მიუხედავად ამისა, ისინი ერთმანეთს დემოკრატიულობის
მოთხოვნით ჰგვანან, თუმცა სინამდვილეში ჩვენი სკოლები
ჭეშმარიტი
დემოკრატიულობისგან ჯერ კიდევ ძალიან შორს
დგანან.
საზოგადოებასთან
ურთიერთობების
სამსახურს
„დემოკრატიული სკოლის“ შექმნაშიც დიდი წვლილის შეტანა
შეუძლია ამ მოწინავე იდეის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებით.
ჯერჯერობით ამ ინფორმაციებს მხოლოდ სპეციალისტთა ვიწრო
წრე იცნობს. ლოგიკურია, რომ ამ ინფორმაციის გავრცელებას
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მოჰყვება საზოგადოების დაინტერესება, აზრთა გაცვლა-გამოცვლა,
კამათი, კრიტიკა, სიახლეების მიღების წადილი, მზაობა და
დემოკრატიული ცვლილებების „ქვემოდან“ მხარდაჭერა. ამისთვის
აუცილებელია საზოგადოებასთან ურთიერთობების სპეციალისტი
მრავალმხრივ ცოდნას უნდა ფლობდეს როგორც ფილოსოფიაში,
ისტორიაში, პოლიტიკაში, ფსიქოლოგიაში, პედაგოგიკასა და
სოციოლოგიაში,
ისე
„საზოგადოებასთან
ურთიერთობების
ხელოვნებასა“ და ეთიკაში.
ამ „ოცნების“ პრაქტიკულად
განსახორციელებლად
საჭიროა,
რომ
საზოგადოებასთან
ურთიერთობების
სპეციალისტი
კარგად
იცნობდეს
და
შემოქმედებითად
ჰქონდეს
გათავისებული
თანამედროვე
პედაგოგიური ტექნოლოგიები; ისმან სწავლის დაწყებამდე უნდა
გააცნოს სკოლის პედკოლექტივს, რათა
მათ აღნიშნული
ტექნოლოგიები კრიტიკულად განხილვისა და განსჯის შემდეგ
პედაგოგიურმა პრაქტიკამ გამოიყენონ. ვფიქრობთ, რომ ამის
შემდეგ მოსწავლეებთან პედაგოგების ურთიერთობის სტილი
უფრო თანამედროვე, ჰუმანური და დახვეწილი იქნება, ვიდრე
მანამდე იყო.
სახელმძღვანელო წიგნში „თანამედროვე პედაგოგიური
ტექნოლოგიები“ ავტორი პროფ. ჯ. ჯინჯიხაძე რამდენიმე ტიპის
ტექნოლოგიას
განიხილავს;
ესენია:
ტრადიციულავტორიტარული,
საქმიანი
მიდგომის,
პიროვნულორიენტირებული,
თანამშრომლობის,
ჰუმანურ-პიროვნული,
თავისუფალი შრომის, დიფერენცირებული და ინდივიდუალური
მიდგომების, საქმიან თამაშობათა, საგანმანათლებლო პროექტების,
კონკრეტულ
სიტუაციათა
ანალიზის,
თვითგანვითარების,
დაპროგრამებული სწავლების, სწავლების ინტენსიფიკაციისა და
სხვა. ზედმეტი არ იქნება, თუ ზოგ ტექნოლოგიაზე აქაც
შევაჩერებთ ყურადღებას:
ტრადიციულ ავტორიტარულ ტექნოლოგიაში
სასწავლოაღმზრდელობითი
პროცესის
ერთპიროვნული
სუბიექტი
მასწავლებელია, ხოლო მოსწავლე - მხოლოდ ობიექტია. ეს
ტექნოლოგია
გამოირჩევა
სასკოლო
ცხოვრების
მკაცრი
ორგანიზაციით,
მოსწავლეთა
ინიციატივისა
და
დამოუკიდებლობის ერთგვარი ჩახშობით, მოთხოვნისა და
ძალადობის წინ წამოწევით.
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ტრადიციულ-ავტორიტარული ტექნოლოგიებში, რომლებიც
იან ამოს კომენსკის მიერ ჩამოყალიბებულ
დიდაქტიკურ
პრინციპებს ეფუძნება და მსოფლიოს სკოლებში ჯერ კიდევ
„ლიდერის პოზიცია უკავია“, სწავლა სუსტადაა დაკავშირებული
მოსწავლის სურვილებთან, ოცნებებსა და მოთხოვნილებებთან;
მასწავლებელი - ერთადერთი ინიციატივიანი პირი და
მოსამართლე - ყოველთვის მართალია, მოსწავლე - მორჩილი,
რომელიც ყოველთვის ვალდებულია.
ტრადიციულ-ავტორიტარულ
ტექნოლოგიებში
მთავარი
ადგილი ცოდნის შეძენას ეჭირა, განათლების მთავარი მიზანი
მცოდნე ადამიანის ჩამოყალიბება იყო, ანუ იმ ცოდნის შეთვისება,
რაც კაცობრიობამ გამოიმუშავა და რაც, „თანამედროვე
პედაგოგიური ტექნოლოგიების“ ავტორის აზრით, ხელს უწყობდა
„სატელიტური აზროვნების ჩამოყალიბებას“ [2. გვ. 27-28].
პიროვნულ-ორიენტირებული
სწავლების
პირობებში
მასწავლებელი ახალ როლსა და ფუნქციას იძენს; თუ
ტრადიციული სწავლების პირობებში ცოდნის ძირითადი და
ყველაზე
კომპეტენტური
წყარო
მასწავლებელი
და
სახელმძღვანელო იყო, ხოლო მასწავლებელს ეკისრებოდა
შემეცნების მაკონტროლებელი სუბიექტი ყოფილიყო, განათლების
ახალი პარადიგმის პირობებში ასე არ არის. აქ უკვე მასწავლებელი
მოსწავლეთა დამოუკიდებელი აქტიური შემეცნებითი საქმიანობის
ორგანიზატორის როლში გaმოდის. ის კომპეტენტური მრჩეველი
და თანამდგომია. მისი პროფესიული უნარი და ოსტატობა
მიმართულია არა მხოლოდ მოსწავლეთა ცოდნისა და უნაrჩვევების კონტროლისკენ, არამედ მათი სწავლა-შემეცნებითი
საქმიანობის დიაგნოსტიკისკენ, რათა „მოსწავლეებს დროულად
აღმოუჩინოს დახმარება, როცა შემეცნებით პროცესში ხარვეზები
გაიპარება. მასწავლებლის ეს როლი გაცილებით უფრო რთულია
და მეტ დახელოვნებასა და კომპეტენტურობას მოითხოვს, ვიდრე
ეს იყო ტრადიციული სწავლებისას“ [2. გვ. 44].
სწავლების ტექნოლოგიების ჩამონათვალში ყურადღებას
იპყრობს სწავლების ინდივიდუალიზაციისა და დიფერენციაციის
ტექნოლოგია:
ხშირად ერთ კლასში ძლიერ განვითარებული და ძლიერ
სუსტი მოსწავლეები იყრიან თავს;მაsწავლებელი იძულებულია,
მათთან ურთიერთობისას საშუალო მოსწავლის შესაფერისი
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სწავლების ფორმები და მეთოდები შეარჩიოს. ამ შემთხვევაში
როგორც სუსტი, ისე ძლიერი მოსწავლე იჩაგრება, რადგან ძლიერ
მოსწავლეში
კლებულობს
სწავლის
მოტივაცია,
ხოლო
სუსტისათვის სწავლის მეთოდები მაინც მიუწვდომელია. ამ
შემთხვევებში, ბუნებრივია, სწავლებას ნეგატიური შედეგებიც
ახლავს - ძლიერ მოსწავლეს სწავლის მოტივაცია უმცირდება,
სუსტს - სკოლისგან განდგომის სურვილი უჩნდება.
დიფერენცირებული სწავლებისას მასწავლებელი ერთნაირი
მონაცემების საფუძველზე შერჩეული მოსწავლეების ჯგუფებთან
მუშაობს (მათ ჰომოგენურ ჯგუფებს უწოდებენ). ჰომოგენურ
ჯგუფებთან მუშობისას სწავლების შედეგები შედარებით
უკეთესია, მაგრამ არსებობს სხვა სიძნელეები, კერძოდ მორალურ-ფსიქოლოგიური
ფაქტორი,
რაც
ნეგატიურად
ზემოქმედებს
ორივე ჯგუფის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე.
ამასთანავე, საქმე პედაგოგსაც ურთულდება, რადგან მან
ყურადღება და ძალისხმევა ერთდროულად უნდა გადაანაწილოს
ყველა ჯგუფზე (ძლიერზე, საშუალოზე, სუსტსა და სპეციალური
საჭიროების მქონე მოსწავლეებზე).
ამ
ტექნოლოგიების
ცოდნით
საზოგადოებასთან
ურთიერთობების სპეციალისტი პედაგოგებს და მშობლებს
დაეხმარება საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვასა და მართვაში,
მასწავლებლებისა,
მშობლებისა
და
მოსწავლეების
ურთიერთობების დარეგულირებაში, ხოლო სკოლის დირექციას თანამედროვე ბაზარზე მოთხოვნადი სასკოლო სასწავლო გეგმის
შედგენაში.
ამგვარად ჩამოყალიბებული სკოლა შეიძლება ბრენდად იქცეს:
„ბრენდი უპირველეს ყოვლისა, ნიშნავს განსაკუთრებულობას,
ინდივიდუალურობას, უნიკალურობას, ეს არის სიმბოლიკით
გამყარებული
ღირებულებათა
სისტემა,
მოლოდინები,
კორპორაციული კულტურა. ბრენდისთვის პირველ ადგილზეა
ხარისხი და ნდობა“ [4. გვ.8].
თანამედროვე პედაგოგიურ ტექნოლოგიებში ზოგჯერ ეჭვს
გამოთქვამენ ცოდნის შეფასების არსებული სისტემის მიმართ,
რაკი, როგორც ბატონი დიმიტრი უზნაძე იტყოდა, „ნიშანი,
როგორც შედეგი შეფასებისა, ყოველთვის სუბიექტური ხასიათისაა
და, როგორც წესი, მოწაფესა და მასწავლებელს შორის მუდამ
გაუგებრობას ბადებს“.[7.გვ.157]
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თანამედროვე ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შეფასების
მიზნად
სწავლა-სწავლების
ხარისხის
მართვა
არის
მიჩნეული.მიუხედავად
„შეფასებისადმი“
ნეგატიური
დამოკიდებულებისა, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით,
„აკადემიური მოსწრების შეფასება“ ხშირი და მრავალმხრივი უნდა
იყოს, რათა მან ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა მრავალმხრივ
განვითარებას,განსხვავებული
პოტენციალის
მქონე
ყველა
მოსწავლისათვის საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენისა და
განვითარების თანაბარი პირობები შექმნას.
მრავალმხრივი განვითარების უზრუნველყოფა მოითხოვს
მოსწავლის შეფასებას მრავალგვარი კრიტერიუმის გამოყენებით
და მრავალფეროვანი აქტივობების საშუალებით (ესე, პროექტი,
ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტი, ცდის დაყენება,
წერითი,
ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, დასაბუთებული
მსჯელობა და ა.შ.).
შეფასების სიტემისადმი ბატონი დიმიტრი უზნაძის აზრს, რომ
„ნიშანი, როგორც შედეგი შეფასებისა, ყოველთვის სუბიექტური
ხასიათისაა და, როგორც წესი, მოწაფესა და მასწავლებელს შორის
მუდამ გაუგებრობას ბადებს“,[5.გვ.28] არაერთხელ ვხვდებით
თანამედროვე ევროპულ პედაგოგიურ ტექნოლოგიებში, რაც,
შესაძლოა, მომავალში ქართული განათლების სისტემაშიც
აქტუალური გახდეს და მისი „გარედან შემოტანაც“ დაგვჭირდეს.
არადა ეს იდეა ბატონმა დიმიტრი უზნაძემ ნახევარი საუკუნის
წინაც წამოაყენა.
ამერიკელი კოლეგების აზრით, თანამედროვე დემოკრატიული
ქვეყნების საზოგადოებას თავად სურს მონაწილეობის მიღება
სკოლის ცხოვრებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მიღებაში.
სკოლის ცხოვრებაში საზოგადოების ჩართვის მიზანია:
აკადემიური მოსწრებისა და ზნეობრივი სრულყოფილების
მიღწევისათვის ხელშეწყობა, ,,სასკოლო რეფორმების მხარდაჭერა,
თანამედროვე
მსოფლიოს
ნოვატორული
გამოცდილების
გადასაღებად ინიციატივის გამოჩენა, საზრუნავით აღსავსე და
უკმაყოფილო მშობლების ჩართვა მათივე წარმატების მიღწევის
საქმეში” [6. გვ.23-24]. სკოლის მთავარი მიზანი, დიმიტრი უზნაძის
აზრით, არის მოსწავლის მიერ ზნეობრივი პრინციპების
გათავისება, რამდენადაც „ზნეობრივ პრინციპებს შეუძლიათ
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ზნეობრივ ძალად გარდაიქმნენ, ნებისყოფა აამოქმედონ და
განსაკუთრებული მიმართულებით აამუშაონ“ [5. გვ.173].
ცხადია, ყველა ეს მიზანი ღირებულია, მაგრამ მათგან
საზოგადოების აზრის შესწავლის გზით მთავარი პრობლემა უნდა
გამოიკვეთოს და მისი გადაჭრის სტრატეგია დაისახოს. ეს კი
სკოლას საზოგადოებასთან დააკავშირებს, რაც სკოლასაც
დაეხმარება და რაიონსაც უკეთესი და მნიშვნელოვანი სკოლების
განსაზღვრაში.
საზოგადოების აზრის გაგება გამოკითხვით შეიძლება; ამ
გზით გაირკვევა, უპირველეს ყოვლისა, რა სურს მას. უცხოელი
კოლეგები გვარწმუნებენ, რომ გამოკითხვით მიღებული შედეგები
საზოგადოებასთან კონტაქტის შანსს გვაძლევს; მას შეუძლია,
გამოავლინოს ეფექტური მასწავლებელი ან
ინოვაციური
პროექტები;
ყველა
გადაწყვეტილება
საზოგადოებრივ
ურთიერთობებს ცალსახად უკავშირდება.
სკოლის
სახე
მშობელთა
კონტიგენტზეც
ბევრადაა
დამოკიდებული; ფორმულის სახით ეს ასეც გამოიხატება: სკოლა
ისეთივე იქნება, როგორიც მშობლებია; საზოგადოებასთან
ურთიერთობების სპეციალისტმა სკოლის ისეთი მოდელი უნდა
შექმნას, როგორიც მშობლებს თავიანთი შვილებისთვის სურთ.
ამიტომაა აქტუალური და აუცილებელი შიდა საზოგადოებასთან
ურთიერთობა.
საზოგადოებასთან ურთიერთობების სპეციალისტები და
სოციალ-ფსიქოლოგები ჩვენც გვირჩევენ, მოვაწყოთ შეხვედრები
ბიზნეს-ლიდერებთან; სკოლის ადმინისტრაცია ოფისებში უნდა
ეწვიოს
ადგილობრივი
ინდუსტრიისა და სერვისების
მეპატრონეებს,
გამოიკითხოs
მათი
ეკონომიკური
შესაძლებლობები დადაამყაროs მათთან კარგი ურთიერთობები.
„თქვენი მოსაზრება ხალხის მოთხოვნების შესახებ ვარაუდს არ
უნდა დაემყაროს. ფოკუს-ჯგუფები საუკეთესო გზაა კონკრეტული
აზრის
გასაგებად“,
–
უთქვამს
ვაშინგტონის
შტატის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს [3. გვ.134].
თუ
ამ
გამოცდილებას
გავიზიარებთ,
სასურველია
გამოიკითხოს კერძო სკოლის მოსწავლეები და მშობლები, რათა
გავიგოთ, რატომ არ ირჩევენ ისინი საჯარო სკოლას, რა არის
კერძო სკოლაში ისეთი, რაც არ აქვს საჯარო სკოლას.
გავითვალისწინებთ მათს გამოცდილებას და საჯარო სკოლაშიც
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იმავეს დავნერგავთ,
რისთვისაც მშობლები კერძო სკოლას
ირჩევენ. თუ საჯარო სკოლას ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ
ექნება, ვეცდებით, მოვნახოთ სპონსორები. კარგია, თუ საჯარო
სკოლებს საქმიან ადამიანებთან ურთიერთობის
საშუალება
მიეცემათ, რათა გაიგონ, შეესაბამება თუ არა საზოგადოების
დაკვეთას მათ მიერ მომზადებული კონტინგენტი, თუ აქვთ მათ
განვითარებული შესაბამისი უნარები. ეს სკოლას დაეხმარება,
შრომის ბაზარზემოთხოვნადი გახადონ მათი მომზადებული
კადრები, ხოლო მშობლებს
დაეხმარება უნარიანი და
ინფორმირებული მოქალაქეების აღზრდაში.
ხალხური სიბრძნე გვასწავლის: მოძღვარი მაშინ მოდის, როცა
მასთან შესახვედრად შეგირდის სული მზადააო. ეს შეგონება
არსად ისე გასათვალისწინებელი არაა, როგორც განათლების
სისტემაში. მით უმეტეს მიმდინარე რეფორმებისას, რადგან
თანამედროვე „შეგირდის სულიც“ და განათლების სფეროთი
დაინტერესებული მოქალაქეების „სულიც“ მზად უნდა იყვნენ
განათლების რეფორმის მისაღებად. უამისოდ ადამიანი ყოველ
სიახლეს მტკივნეულად განიცდის, განსაკუთრებით ინფორმაციის
ნაკლებობისას.
ქვეყნის მართვის არადემოკრატიული სტილის პირობებში
საზოგადოება იმდენადაა დამოკიდებული ხელმძღვანელობაზე და
ავტორიტარულ მართვას შეგუებული, რომ ის პასიურია და იმას
სჯერდება, რასაც ზემდგომი ორგანოები შესთავაზებენ.
დემოკრატიული მართვა კი თანამედროვე დაკვეთაა და
საზოგადოების
აზრის
გაუთვალისწინებლობა
თითქმის
ყოველთვის მტკივნეულად განიცდება. ამიტომ მოითხოვა
თანამედროვეობამ
საზოგადოებასთან
ურთიერთობების
სამსახური.
საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მისი დანიშნულება,
როგორც უკვე ითქვა, ორგანიზაციასა და საზოგადოებას შორის
კეთილგანწყობის დამკვიდრებაა, რასაც საინფორმაციო მასალების
გავრცელებაცა და ორმხრივი ურთიერთობების დამყარებაც ხელს
უწყობს.
ამასთან
დაკავშირებით
საზოგადოებასთან
ურთიერთობების სამსახურის საქმიანობა მჭიროდუკავშირდება
პრესას. ესაა მასალების მომზადება ან სპეციალური ღონისძიებების
ორგანიზება პრობლემის ან რაიმე სიახლის დანერგვისადმი
ყურადღების მისაქცევად. პირველ ყოვლისა, „კეთილგანწყობისა
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და გაგების“ ატმოსფერო ორგანიზაცია-დაწესებულების წევრებს
შორის მყარდება, რაც იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად
არიან ისინი ზემდგომი ორგანოების გადაწყვეტილებათა
მიზეზებისა და მიზნების შესახებ ინფორმირებული.
თანამშრომლებისათვის ორგანიზაციის (სკოლის) პრობლემების
მოგვარებისა და მომავლის პერსპექტივების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდებისას ხელმძღვანელობისადმი ნდობა და სამომავლო
ცვლილებების საჭიროების რწმენა ჩნდება.
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THE IDEA OF DEMOCRATIC SCHOOL AND PUBLIC RELATION
SPECIALIST
Summary
Modern school’s ”Public Relation Technologies” are very different from
one another. “Public Relation Service” can contribute to the development of
a “Democratic school” by spreading information about this advanced idea.
Public Relation Specialist should know well and have creative knowledge
of modern pedagogical technologies.
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An article deals with how public relation specialist can contribute to
reach result in individual and differential approaches by means of traditional
and authoritarian technologies.
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approaches, learning- teaching qualities, assessment system, democratic
management.
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ИДЕЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ И СПЕЦИАЛИСТ ПО
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Резюме
«Технологии по связям с общественностью» современной школы
крайне отличаются друг от друга. Служба по связям с
общественностью может внести огромный вклад и в создании
«демократической школы» путем распространения информации об
этой ведущей идее. Специалист по связям с общественностью должен
быть знаком и с творческой точки зрения понимать современные
педагогические технологии.
В представленной статье речь идет о способах достижения
определенных результатов с помощью специалиста по связам с
ответственностью с использованием традиционных или авторитарных
технологий, индивидуальных и дифференцированных методов
обучения.
Ключевые слова: Школьная жизнь, современная система
образования, Служба по связям с общественностью, традиционноавторитарные технологии, дифференцированные и индивидуальные
методы,
обучение-качество
обучения,
система
оценки,
демократическое управление.
Рецензент: Ассоциированный профессор
Грузинский технический университет.
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი. (საქართველო)
პასუხისმგებელი მდივანი, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი. (საქართველო)
ვიტაუტას დიდის უნივერსიტეტის
პროფესორი. (ლიტვა)
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის
ცენტრალური აზიის, კავკასიისა და ურალვოლგისპირეთის შემსწავლელი ცენტრის
მეცნიერ-მუშაკი, დოცენტი. (რუსეთი)
მოსკოვის ენერგეტიკული ინსტიტუტის
პროფესორი. (რუსეთი)
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტის პროფესორი, (საქართველო)
ილიას უნივერსიტეტის ზოოლოგიის
ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი,
(საქართველო)
მთავარი რედაქტორი, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი,
(საქართველო)
ევროპის საბჭოს ექსპერტი. (საფრანგეთი)
სორბონას უნივერსიტეტის `პარი-8~-ის
პროფესორი ინფორმატიკის დარგში.
(საფრანგეთი)
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გენადი იაშვილი

სერჯო კამიზი
რიჩარდ მაასი
მიხაილო მედვიდი

როინ მეტრეველი

იოშიკა მიცუი
ბადრი ნაკაშიძე

ლიზავეტა ჟახანინა

ბუდი ნურანი რუჩჯანა
რამონ პიეტრო-სუარესი
გერტ სურმიულენი
ქეთი ქოქრაშვილი

ოთარ ქოჩორაძე

რუსუდან ქუთათელაძე

მაია ჩხეიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი, საჯარო მმართველობისა და
ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი. (საქართველო)
“ლა საპიენძა”-ს უნივერსიტეტის
პროფესორი. (იტალია)
ნოტრდამის უნივერსიტეტის პროფესორი.
(ნიდერლანდების სამეფო)
უკრაინის ეროვნული გვარდიის ეროვნული
აკადემიის უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი. (უკრაინა)
აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი.
(საქართველო)
იოკოჰამას ეროვნული უნივერსიტეტის
პროფესორი, (იაპონია)
აჭარის არ განათლების, კულტურისა და
სპორტის მინისტრის მოადგილე,
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი. (საქართველო)
კანზასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი, (ამერიკის შეერთებული
შტატები)
პაჯაჯარანის უნივერსიტეტის პროფესორი.
(ინდონეზია)
ევროპის საბჭოს ექსპერტი (ესპანეთი)
დოქტორი, ლოჯისტიკური კომპანიის
პრეზიდენტი, (გერმანია)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი, ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი, (საქართველო)
მთავარი რედაქტორის მოადგილე,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი, (საქართველო)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტის დეკანი, (საქართველო)
საქართველოს უნივერსიტეტის
პროფესორი, (საქართველო)
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ვიაჩესლავ ძიუნძიუკი

ია ხუბაშვილი

ენდრიუ ლენუქს
ჰარდინგსი

უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული
სახელმწიფო მართვის ეროვნული
აკადემიის ხარკოვის რეგიონალური
ინსტიტუტის პროფესორი,
პოლიტოლოგიისა და ფილოსოფიის
კათედრის გამგე. (უკრაინა)
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,
(საქართველო)
კინგსკოლეჯის პროფესორი,
(დიდი ბრიტანეთი)
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