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საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
 

შალვა (ლაშა) გოგიძე 

სადაზვერვო საქმიანობის როლი სახელმწიფო მართვაში: 

დიპლომატიური და აგენტურული დაზვერვა 
 

სტატიაში განხილულია სადაზვერვო საქმიანობის როლი 
სახელმწიფო მართვაში და გაკეთებულია შედარებითი ანალიზი 
დიპლომატიურ და აგენტურულ დაზვერვას შორის. ამ 
კონტექსტში წარმოდგენილია პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
სამხედრო და სამეცნიერო-ტექნიკური მიმართულებით 
დიპლომატიური და აგენტურული დაზვერვის მაგალითები და 
განხილულია აგენტურული გადაბირების ხუთი ძირითადი ეტაპი. 
დიპლომატიურ და აგენტურულ დაზვერვას შორის შედარებითი 
ანალიზის შემდეგ, სტატიის ბოლოს წარმოდგენილია 
რეკომენდაციები ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში არსებული 
გამოწვევების საპასუხოდ. 

 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო მართვა, ეროვნული 
უსაფრთხოება, სადაზვერვო საქმიანობა, კონტრსადაზვერვო 
საქმიანობა, დიპლომატიური დაზვერვა, აგენტურული დაზვერვა, 
აგენტურული გადაბირება, დამაზიანებელი შეღწევადობა. 

 

1. შესავალი 

სადაზვერვო საქმიანობა უცხო სახელმწიფოთა შესახებ 

ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებას მოიცავს, რასაც 

მზვერავი სახელმწიფო საკუთარი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის 

უკეთ დაგეგმვისა და მართვისთვის, ეროვნული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფისთვის, ასევე ამ კუთხით საფრთხეების 

გამოვლენის, შეფასებისა და აღმკვეთი ღონისძიებების დაგეგმვა-

განხორციელებისთვის იყენებს. თავისი საიდუმლო ხასიათიდან 

და მიზნიდან გამომდინარე, სადაზვერვო საქმიანობა დასაზვერ 

სახელმწიფოთა კანონმდებლობას არღვევს, რადგან იგი ამ 

სახელმწიფოთა ობიექტებზე დამაზიანებელ შეღწევასა და მათზე 

კონტროლის მოპოვებას ისახავს მიზნად. ამ კუთხით 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და სამეცნიერო-
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ტექნიკური დაზვერვის მიმართულებებს განასხვავებენ. ოთხივე ამ 

მიმართულების ძირითად მიზანს ობიექტი სახლმწიფოს 

შესაბამისი სისტემების რღვევა ან დამაზიანებელი ათვისება, 

სტრატეგიული გეგმების განხორციელებაზე ხელშეშლა, ქვეყნის 

პოტენციალის ნეიტრალიზაცია და საგარეო პარტნიორული 

კავშირების მოშლა წარმოადგენს. [1] 

სადაზვერვო საქმიანობის ეფექტურად წარმოებისათვის 

მნიშვნელოვანია მზვერავთა განთავსების ორგანიზება 

დიპლომატიურ და არადიპლომატიურ, ანუ შენიღბულ-

აგენტურულ პოზიციებზე. ამ სტატიაში განხილულია ორივე ეს 

პოზიცია, მოცემულია მათი შედარებითი ანალიზი და მოყვანილია 

კონკრეტული მაგალითები სხვადასხვა ქვეყნიდან.  

2. დიპლომატიური დაზვერვა 

მზვერავთა დიპლომატიურ პოზიციებზე განთავსება 

ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ოთხივე ზემოთაღნიშნული 

სადაზვერვო მიმართულების წარმატებით განსახორციელებლად. 

ამას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს: პირველ რიგში, 

დიპლომატები მზვერავი ქვეყნის ოფიციალური 

წარმომადგენლები არიან დასაზვერ ქვეყანაში და მათ იმუნიტეტი 

იცავთ. შესაბამისად, ისინი შეიძლება სასარგებლო წყაროდ იქცნენ 

მზვერავი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად 

წარმოებული საინფორმაციო კამპანიის გასავრცელებლად. მათ 

რეგულარული კავშირები აქვთ დაზვერვას დაქვემდებარებული 

ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და 

სასამართლო ხელისუფლების, ისევე როგორც სამოქალაქო და 

კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. სწორედ ამ კავშირებიდან 

და ღია წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

დიპლომატების მიერ შედგენილი ანგარიშები დაზვერვისთვის 

უმნიშვნელოვანეს წყაროს წარმოადგენს. ამ ანგარიშებში 

დეტალურად არის გაანალიზებული დასაზვერი ქვეყნის 

პოლიტიკური, დემოგრაფიული, სოციალური და კულტურული 

მდგომარეობა, არჩევნები და ამომრჩეველთა განწყობები, 

პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგია, ხელმძღვანელობა და 

სტრუქტურა. ანგარიშები ასევე მოიცავს დასაზვერი ქვეყნის 

შესახებ ეკონომიკური ხასიათის მონაცემებს, როგორიცაა ვაჭრობა, 

ფინანსები, ბუნებრივი რესურსები, საწარმოო პოტენციალი და 

მთლიანი შიდა პროდუქტი.  გარდა ამისა, სამხედრო სადაზვერვო 
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ინფორმაცია, რომელშიც შედის შეიარაღებული ძალების 

შემადგენლობის, სტრუქტურული ქვედანაყოფების, წესებისა და 

პროცედურების, ორგანიზაციისა და შეიარაღების შესახებ 

მონაცემები, ძირითადად სამხედრო ატაშეების მიერ არის 

შეგროვებული, რომელთაც ფორმალურად დიპლომატის სტატუსი 

და იმუნიტეტი იცავთ. [2] ქვემოთ მოცემულია პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სამხედრო და სამეცნიერო-ტექნიკური 

მიმართულებით დიპლომატიური დაზვერვის მაგალითები და 

მათი ანალიზი. 

მაგალითი #1: რუსი დიპლომატის მონაწილეობა პოლიტიკურ-

სამხედრო დაზვერვაში 

2018 წლის დეკემბერში, სლოვაკეთის ხელისუფლებამ რუსი 

დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა ჯაშუშობის ბრალდების გამო, 

რაშიც დიპლომატი სლოვაკეთის სამხედრო დაზვერვამ ამხილა. 

გაძევებული დიპლომატი რუსეთის საელჩოს სამხედრო ატაშის 

დეპარტამენტში მუშაობდა. „ის სლოვაკეთისა და ნატოს 

ინტერესების საწინააღმდეგო ჯაშუშობას ახორციელებდა, რაც 

ეწინააღმდეგება დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის 

კონვენციას“ - განაცხადა სლოვაკეთის პრემიერ მინისტრმა. [3] 

მაგალითი #2: რუსი დიპლომატების მონაწილეობა ეკონომიკურ 

დაზვერვაში 

2012 წლის ნოემბერში, შვედეთის ხელისუფლებამ ორი რუსი 

დიპლომატი „პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა“ და ისინი 

ქვეყნიდან გააძევა. მათ შვედურ სატელეფონო გიგანტ 

„ერიქსონთან“ დაკავშირებით ეკონომიკურ დაზვერვაში 

ედებოდათ ბრალი. ამ საქმეზე ასევე დააკავეს სამი შვედი 

მოქალაქე, რომლებიც კომპანია „ერიქსონის“ თანამშრომლები 

იყვნენ და რუს დიპლომატებს კომპანიის შესახებ საიდულო 

მასალებს აწვდიდნენ. აღსანიშნავია, რომ მობილური 

კავშირგამბულობის ქსელებისა და ტელეფონების წარმოების 

გარდა, „ერიქსონი“ თავდაცვითი პროგრამებისთვის სარადარო 

სისტემებსაც ავითარებს მსოფლიო მასშტაბით. მედიაში 

გავრცელებული ინფორმაციით, საქმე სწორედ სარადარო 

სისტემებსა და უკაბელო კავშირის ტექნოლოგიების შესახებ 

წარმოებულ პროექტებს ეხებოდა, რომლის შესახებ ინფორმაციაც 

„ერიქსონის“ თანამშრომლებმა რუს დიპლომატებს მიყიდეს. [4]  
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მაგალითი #3: პაკისტანელი დიპლომატის მონაწილეობა 

სამხედრო დაზვერვაში  

2016 წლის ოქტომბერში, პაკისტანის უმაღლესი კომისიის 

დიპლომატს ინდოეთის დატოვება მოსთხოვეს. იგი ისეთი 

გასაიდუმლოებული სამხედრო დოკუმენტების ფლობის გამო 

დააკავეს, რომელშიც პაკისტანთან საზღვრის გასწვრივ ინდოეთის 

შეიარაღებული ძალებისა და ჯარის განლაგების რუკები შედიოდა. 

ამ ფაქტმა კიდევ უფრო გაამწვავა მეზობელ ქვეყნებს შორის ისედაც 

დაძაბული ურთიერთობები. პოლიციამ ნიუ-დელიში განაცხადა, 

რომ პაკისტანელი დიპლომატი ინდოელ მოქალაქეებს ორნახევარი 

წლის განმავლობაში ფულის სანაცვლოდ ქირაობდა და მათ 

პაკისტანის სასარგებლოდ სადაზვერვო საქმიანობის 

საწარმოებლად იყენებდა. [5] 

მაგალითი #4: ჩინელი დიპლომატის მონაწილეობა სამეცნიერო 

დაზვერვაში 

2009 წლის დეკემბერში, შვედეთის მთავრობამ ქვეყნიდან 

ჩინელი დიპლომატი გააძევა, რომელსაც 1990-იან წლებში 

ჩინეთიდან შვედეთში პოლიტიკურად დევნილი თურქული 

ეთნიკური ჯგუფის უიღურების შესახებ სამეცნიერო სადაზვერვო 

ინფორმაციის მოპოვება ედებოდა ბრალად. ჩინელი 

ჟურნალისტისა და 61 წლის ეთნიკურად უიღურელი შვედი 

მოქალაქის დახმარებით, აღნიშნული დიპლომატი შვედეთში, 

ნორვეგიაში, გერმანიასა და აშშ-ში უიღურული თემის შესახებ 

ისეთ მნიშვნელოვან მონაცემებს იღებდა, როგორიცაა: თემის 

წევრების პიროვნული მახასიათებლები და საკონტაქტო 

ინფორმაცია, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვადასხვა 

ქვეყანაში მოგზაურობის დინამიკა, თემის წევრების ცხოვრების 

წესი და საქმიანობა. შვედეთის სადაზვერვო სააგენტოს „საპოს“ 

მიერ მოპოვებულ მასალებში ასევე შედიოდა ინფორმაცია 

უიღურების მსოფლიო კონგრესის საქმიანობისა და უიღურული 

თემის ლიდერების პოლიტიკური კავშირების შესახებ, ასევე თავად 

თემის წევრებთან პირადი შეხვედრების დროს გაკეთებული 

ჩანაწერები. [6]  

ზემოთ მოყვანილი მაგალითები აჩვენებს დაზვერვას 

დაქვემდებარებულ ქვეყნებში დიპლომატიურ პოზიციებზე 

მზვერავების განთავსებისა და ადგილობრივი აგენტების 

გადაბირების პრაქტიკას, რაც ამ ქვეყნების ეროვნული 
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უსაფრთხოების საზიანოდ ხორციელდებოდა. ყველა ეს მაგალითი 

ასევე აჩვენებს დაზვერვას დაქვემდებარებული სახელმწიფოების 

კონტრსადაზვერვო სამსახურების მიერ საკუთარ უსაფრთხოების 

სისტემებში დამაზიანებელი შეღწევადობის გამოვლენასა და 

შესაბამის რეაგირებას, რამაც ჯაშუშობაში ბრალდებული 

დიპლომატების აღნიშნული სახელმწიფოებიდან გაძევება 

გამოიწვია. 

3. აგენტურული დაზვერვა 

დასაზვერ ქვეყანაში ლეგალურად გამწესებულ 

დიპლომატებთან ერთად, შენიღბული აგენტების არალეგალური 

ქსელიც ძალიან მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს სადაზვერვო 

ინფორმაციის შესაგროვებლად. აგენტ-არალეგალს, როგორც 

ოპერატიულ თანამშრომელს სამი ძირითადი მიზნის მისაღწევად 

იყენებენ: 1) იდეოლოგიური - მასმედიისა და სხვა საშუალებების 

გამოყენებით დასაზვერი ქვეყნის მოსახლეობაში სახელმწიფოსა და 

პოლიტიკური წყობილების საწინააღმდეგო აზრის მობილიზება; 2) 

საბოტაჟი - დასაზვერი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემების 

დასაზიანებლად ასაფეთქებელი, ქიმიური, ბაქტერიოლოგიური და 

რადიოლოგიური იარაღის გამოყენება. 3) ტერორიზმი - 

სპეციალური და სამხედრო დანიშნულების იარაღის, 

ასაფეთქებელი მოწყობილობისა და სხვა ტექნიკის გამოყენება 

დასაზვერი ქვეყნის უსაფრთხოების ხელყოფისთვის. 

[კუხალაშვილი - ინტერვიუ] მაგალითად, აშშ-ს ცენტრალური 

დაზვერვის სააგენტოს მასალებით ირკვევა, რომ 2007-2008 წლებში, 

ისრაელის სპეციალური დაზვერვის სააგენტო „მოსადმა“ 

შეიარაღებული ირანული ოპოზიციურ-ტერორისტული 

დაჯგუფების „ჯუნდალას“ წევრები გადაიბირა ირანში 

ტერორისტული აქტების ორგანიზებისა და ირანის 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა ლიკვიდაციის მიზნით. [7] 

აგენტ-არალეგალს ასევე ევალება დაზვერვას 

დაქვემდებარებული ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

სამხედრო და სამეცნიერო-ტექნიკური სისტემების შესახებ 

საიდუმლო გრიფებით დაცული დოკუმენტებისა და ნაკეთობების 

მოპოვება. ამ მიზნის წარმატებით შესასრულებლად, აგენტები 

შენიღბულად მოქმედებენ და დამხმარე აგენტების მიზნობრივ 

გადაბირებას ეწევიან. გადაბირების ობიექტი შეიძლება იყოს 

დაზვერვას დაქვემდებარებული ქვეყნის მოქალაქე, მუდმივად ან 
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დროებით მცხოვრები პირი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, 

მოქალაქეობის არმქონე პირი და ემიგრანტი. [კუხალაშვილი - 

ინტერვიუ] თავად გადაბირების პროცესი ხუთი ძირითადი 

ეტაპისგან შედგება, რომელიც ქვემოთ არის მოცემული. 

ეტაპი #1 - შერჩევა 

პირველი ეტაპი ამ საქმიანობისთვის სწორი ადამიანების 

შერჩევას გულისხმობს, რომელთაც მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე 

აქვთ წვდომა ან დაზვერვისთვის სხვა ტიპის სასარგებლო 

დახმარების აღმოჩენა შეუძლიათ. ამ მიზნით დაზვერვის 

სამსახურში სპეციალური თანამდებობა „შემრჩევი“ მოქმედებს, 

რომელიც სამიზნეს არჩევს და მასზე ინფორმაციას დაზვერვის 

ოფიცერს აწვდის შემდგომი შესწავლისთვის. ეს „შემრჩევები“ 

შეიძლება იყვნენ მეგობრულად განწყობილი ადამიანები, 

რომლებიც კვლევით ორგანიზაციებში, უნივერსიტეტებში ან 

კერძო კომპანიებში მუშაობენ. ისინი დაზვერვის ოფიცრებისგან 

იმით განსხვავდებიან, რომ მათ პირდაპირი შეხება არ აქვთ 

გადაბირების ობიექტთან. კარგად შენიღბული 

„შემრჩევები“ძალიან ძვირფას რესურსად ითვლებიან იმისთვის, 

რომ მათ პირდაპირი კავშირი დაამყარონ გადაბირების ობიექტთან. 

შესაბამისად ეს უკანასკნელი საქმე ისეთ ადამიანს ევალება, 

რომელსაც ადვილად გაქრობა შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ 

გადაბირების მცდელობა წარუმატებლად დასრულდება. 

ეტაპი #2 - შესწავლა 

აგენტად გადასაბირებელი ობიექტის შერჩევის შემდეგ, 

დაზვერვის ოფიცრები ობიექტის დეტალურ შესწავლას იწყებენ, 

რათა დაადგინონ რამდენად შეძლებს იგი აგენტად მუშაობას. 

მთავარი მოტივაცია, რის გამოც შერჩეული ობიექტი შეიძლება 

აგენტობას დათანხმდეს შემდეგ კომპონენტებს მოიცავს: ფული, 

იდეოლოგია, იძულება და ამბიცია. ასევე მნიშვნელოვანია იმის 

დადგენა, მუშაობს თუ არა გადასაბირებელი ობიექტი დაზვერვას 

დაქვემდებარებული ქვეყნის კონტრსადაზვერვო სამსახურში, 

ხორციელდება თუ არა მასზე ფარული მიყურადება, ან 

წარმოადგენს თუ არა იგი სხვა ტიპის რისკებს, რაც მის 

გადაბირებას არახელსაყრელს ხდის.  

ეტაპი #3 - დამუშავება  

პოტენციურ აგენტთან პირდაპირ კავშირზე გასვლამდე, 

დაზვერვის ოფიცერი მასთან ურთიერთობის დამყარებასა და მის 
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დამუშავებას იწყებს შუამავალი აგენტის საშუალებით. ეს ეტაპი 

ჯერ ოფიციალური შეხვედრებით, ხოლო ე.წ. „ყინულის 

გალღობის“ შემდეგ, უკვე პირადი შეხვედრებით გრძელდება, 

რომელშიც თავად დაზვერვის ოფიცერი მონაწილეობს. ამ 

შეხვედრების დროს, დაზვერვის ოფიცერი როგორც წესი 

პოტენციურ აგენტს უმნიშვნელო თხოვნებით მიმართავს და 

ცდილობს მასთან ახლო მეგობრული ურთიერთობის დამყარებას. 

ეტაპი #4 - წინასწარი შეთანხმება 

თუ სადაზვერვო სამსახურმა პოტენციური აგენტის გადაბირება 

გადაწყვიტა, დაზვერვის ოფიცერი ობიექტთან უჩვეულო დროსა 

და ადგილებში შეხვედრებს იწყებს. აქ უკვე სხვა დაზვერვის 

ოფიცრებიც ერთვებიან საქმეში. ისინი აღნიშნულ შეხვედრებს 

აკვირდებიან და დეტალურად სწავლობენ, როგორც მათი კოლეგის 

ისე პოტენციური აგენტის ქცევებს, რათა გამოირიცხოს მათი 

კავშირი დაზვერვას დაქვემდებარებული ქვეყნის 

კონტრსადაზვერვო სამსახურთან. ამ ეტაპზე პოტენციური აგენტი, 

ისე რომ იგი შეიძლება ამას ვერც აანალიზებდეს, უფრო და უფრო 

არამართლზომიერ, მოღალატეობრივ საქმიანობაში ერთვება, 

რომლის ახსნაც მას შემდგომ ძალიან გაუჭირდება, თუ მას 

დასაზვერი ქვეყნის კონტრსადაზვერვო სამსახური დააკავებს.  

ეტაპი #5 - გადაბირება/გაფორმება 

საბოლოოდ, განსაკუთრებით მაშინ, თუ პოტენციურ აგენტს 

იდეოლოგიური სიმპათია აქვს მზვერავი ქვეყნის მიმართ, ამ 

ქვეყნის დაზვერვის ოფიცერი მის გადაბირებას იწყებს. 

გადაბირების ეტაპმა შეიძლება პოტენციური აგენტის გაღიზიანება 

გამოიწვიოს. თუ საჭირო გახდა, დაზვერვის ოფიცერი ფიზიკური 

თავდაცვისთვის და გაქცევისთვისაც კი უნდა იყოს მზად. თუმცა 

ეს ეტაპი შეიძლება გართულებების გარეშეც წარიმართოს. 

მაგალითად, დაზვერვის ოფიცერს პოტენციური აგენტის 

კომპრომეტირება მასთან წინასწარი შეხვედრების დროს 

გადაღებული ფოტოებისა და საბანკო ტრანზაქციების ქვითრების 

გასაჯაროებით შეუძლია, რაც პოტენციურ აგენტს გამოუვალ 

მდგომარეობაში აყენებს და მას დაზვერვის ოფიცრის 

შემოთავაზებაზე თანხმობის მიცემას აიძულებს. გადაბირების 

პროცესის დასრულებისა და აგენტთან წინასწარი შეთანხმების 

გაფორმების შემდეგ, დაზვერვის ოფიცერი გადაბირებულ 

აგენტთან რეგულარულ, ყოველდღიურ კომუნიკაციას იწყებს. ამ 
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მიზნით ხშირად გამოიყენება კოდირებული კომუნიკაციის 

საშუალებები, დაფარული მობილური კავშირი და დაფარული 

ელექტრონული ფოსტით მიმოწერა. [8] 

4. დიპლომატიური და აგენტურული დაზვერვის შედარება 

დიპლომატიურ დაზვერვასთან შედარებით, აგენტურული 

დაზვერვა უფრო მეტ რისკებთან არის დაკავშირებული, რადგან 

იგი შენიღბულ, არალეგალურ საქმიანობას უკავშირდება. 

დიპლომატიური იმუნიტეტის მქონე მზვერავს კი მეტი 

თავისუფლება აქვს საკუთარ ქმედებებში. გარდა ამისა, ეს 

უკანასკნელი ხანგრძლივი ვადით არის მივლენილი დაზვერვას 

დაქვემდებარებულ ქვეყანაში. შესაბამისად, იგი უკეთ არის 

ადაპტირებული ამ ქვეყნის გარემოსთან და საშუალება აქვს 

სრულყოფილად შეისწავლოს ქვეყანაში არსებული ოპერატიული 

ვითარება. შენიღბულ აგენტთან შედარებით, დიპლომატ მზვერავს 

უკეთესი წინაპირობა აქვს დასაზვერი ქვეყნის პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ, სამხედრო და სამეცნიერო-ტექნიკურ წრეებთან 

სანდო კავშირების დასამყარებლად, აღნიშნული ქვეყნის 

პოტენციალის სრულყოფილად შესასწავლად და მნიშვნელოვანი 

სადაზვერვო მიმართულებების გამოსაკვეთად. განსხვავებული 

პოზიციებისა და ქმედებების მიუხედავად, შენიღბულ მზვერავსაც 

და დიპლომატიური იმუნიტეტის მქონე მზვერავსაც ერთი საერთო 

მიზანი აქვთ -  დაზვერვას დაქვემდებარებული ქვეყნის მართვის 

სისტემებში დამაზიანებელი შეღწევადობა და მზვერავი 

სახელმწიფოსთვის ამ სისტემებზე კონტროლის მოპოვებისთვის 

ხელსაყრელი პირობის შექმნა. [კუხალაშვილი - ინტერვიუ]  

5. დასკვნა და რეკომენდაციები  

სადაზვერვო საქმიანობას განსაკუთრებული როლი აქვს 

სახელმწიფო მართვაში. თუ სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო 

სამსახურები ვერ უზრუნველყოფენ ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სამხედრო და სამეცნიერო-ტექნიკური 

დანიშნულების ობიექტებზე უცხო სახელმწიფოთა 

დამაზიანებელი შეღწევადობის ფაქტების გამოვლენასა და 

აღკვეთას, მაშინ აღნიშნული ობიექტები უცხო სახელმწიფოთა 

კონტროლის ქვეშ მოექცევა და მათი საკუთარი ქვეყნის 

ინტერესების სასარგებლოდ ფუნქციონირება საფრთხის ქვეშ 

დადგება. ამ რთული ამოცანის უზრუნველსაყოფად 

მნიშვნელოვანია: სახელმწიფოს სადაზვერვო და 
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კონტრსადაზვერვო სამსახურებში მართვის ვერტიკალისა და 

საკომუნიკაციო სისტემების გამართული მუშაობა; ინფორმაციისა 

და ტექნოლოგიების უსაფრთხოების დაცვა; შიდა კონტროლისა და 

აუდიტის მექანიზმების ქმედითი მუშაობა და სადაზვერვო 

გადაბირების მიმართ მოწყვლადი კადრების დროული გამოვლენა; 

უცხო სახელმწიფოთა სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო 

საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის დროულად, სრულყოფილად 

და სანდო წყაროებიდან მოპოვება და შესაბამისი პრევენციული და 

რეაგირების ზომების მიღება; უცხო სახელმწიფოთა სისტემებში 

სადაზვერვო შეღწევადობისა და ამ სისტემებში მომუშავე ან 

მათთან დაკავშირებული პირების სადაზვერვო ზეგავლენა-

გადაბირების უზრუნველყოფა და ამ მიმართულებით ეფექტური 

საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. სწორედ ამ ბოლო მიზნის 

შესასრულებლად არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მაღალი 

კვალიფიკაციისა და უნარების მქონე მზვერავების განთავსება 

დიპლომატიურ და არადიპლომატიურ პოზიციებზე, რაც მათი 

შერჩევისთვის მკაფიო და მკაცრი კრიტერიუმების შემუშავებასა და 

მათთან რეგულარულ კომუნიკაციას გულისხმობს.  
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этом контексте в статье приводятся примеры дипломатической 

разведки и шпионажа в политической, экономической, военной и 

научно-технической областях. За этим сравнительным анализом 

следуют рекомендации по решению существующих проблем в сфере 

национальной безопасности. 
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УДК 351.851: 355.234 

Сергей Капелюшный 

ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ПОДГОТОВЛЕННОГО СЕРЖАНТСКОГО И СТАРШИНСКОГО 

СОСТАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В статье поднят вопрос актуализации исследования по 

совершенствованию государственного регулирования профессионального 

развития сержантского и старшинского состава. Определена роль и 

место боевой и специальной подготовки в становлении профессионально 

подготовленного сержантского и старшинского состава. Рассмотрены 

вопросы государственного регулирования организации образовательного 

процесса по подготовке военнослужащих сержантского и старшинского 

состава. Определены задачи органам управления кадровой работы, учета 

личного состава и военно-социального обеспечения по поддержке развития 

профессионального сержантского и старшинского состава. Раскрыты 

составляющие системы развития профессионально подготовленного 

сержантского и старшинского состава Национальной гвардии Украины, 

разработана соответствующая структурная схема. 
 

Ключевые слова: профессиональное развитие, сержантский и 

старшинський состав, военные формирования, правоохранительные 

органы, Национальная гвардия Украины, государственное регулирование 
 

Вооруженная агрессия на Востоке Украины в 2014 году, оккупация 

Крыма и другие вызовы безопасности, стали толчком для масштабных и 

структурных реформ в сфере обороны и безопасности Украины. Эти 

реформы были направлены на обеспечение военной безопасности 

государства, развития сил безопасности и обороны, налаживания единой 

государственной политики по защите национальных интересов. Не 

исключением в этом вопросе стало направление по государственному 

регулированию создания профессионального сержантского и старшинского 

состава как в секторе обороны и безопасности Украины в целом, так и в 

частности в военном формировании с правоохранительными функциями – 

Национальной гвардии Украины. 

Главным немедленным вопросом стало создание в Национальной 

гвардии Украины условий для профессионализации сержантов (старшин), 

которые возьмут на себя основную нагрузку в обучении и воспитании 

подчиненных, увеличение их прав и полномочий в обучении, воспитании и 

руководстве подчиненным личным составом, полного укомплектования 

соответствующих должностей военнослужащими военной службы по 

контракту. 
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Поэтому сегодня проведение исследований по вопросам 

государственного регулирования развития профессионально 

подготовленного сержантского и старшинского состава Национальной 

гвардии Украины, а именно разработка соответствующей системы развития 

является актуальным направлением. 

Вопросы государственного регулирования профессионального развития 

сержантского и старшинского состава военных формирований и 

правоохранительных органов были рассмотрены с разных позиций в 

современных научных исследованиях. Часть работ была направлена на 

изучение кадрового обеспечения [1; 2], а именно профессионального роста 

военнослужащих. В этом ракурсе интересны исследования по изучению 

перспектив внедрения кадрового менеджмента в кадровые службы военных 

формирований и правоохранительных органов [3; 4]. Другие исследования 

были направлены на развитие профессиональной подготовки 

военнослужащих [5; 6] (боевой и специальной подготовки сержантского и 

старшинского состава). Не менее интересны научные исследования по 

изучению проблематики профессионального отбора на военную службу и 

дальнейшего сопровождения этого процесса [7; 8], а именно соответствия 

военнослужащих занимаемым должностям. При этом добавим, что 

комплексному исследованию по развитию профессионально 

подготовленного сержантского и старшинского состава Национальной 

гвардии Украины в научных источниках не уделено внимания, что и 

определяет актуальность данной работы. 

Цель статьи заключается в проведении исследования по обоснованию 

разработки системы развития профессионально подготовленного 

сержантского и старшинского состава Национальной гвардии Украины. 

В перспективной модели Национальной гвардии Украины важная роль 

отводится профессионально подготовленному сержантскому и 

старшинскому составу с высокими моральными и деловыми качествами, 

достаточным уровнем военно-технической, психологической и физической 

подготовки [9]. С момента образования Национальной гвардии Украины 

(весна 2014 г.) удалось сформировать понимание о новом 

профессиональном сержантском и старшинском составе Национальной 

гвардии Украины и четкое представление о государственном 

регулировании направлений и способов достижения определенных целей. 

Основополагающее место в этом аспекте занимает боевая и специальная 

подготовка – целенаправленный и организованный процесс обучения и 

воспитания военнослужащих и подготовки органов военного управления 

(штабов) тактического уровня, а также экипажей, расчетов, караулов, 

нарядов, команд, подразделений, военных частей, направленный на 

достижение готовности к выполнению задач по назначению как в мерный 

время, так и в особый период. 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 18 

Заданиями с боевой и специальной подготовки Национальной гвардии 

Украины на 2019 установлено, что во время подготовки необходимо 

сосредоточивать основные усилия на приобретении сержантами уверенных 

навыков по выполнению ими служебных обязанностей в ходе выполнения 

индивидуального (тактического) задачи подчиненным личным составом. 

Отдельно определены задачи по подготовке курсантов Учебного центра 

Национальной гвардии Украины, среди которых учитывая тематику 

исследования наиболее значимыми являются задачи по сосредоточению 

основного внимания: на приобретении выпускниками твердых 

профессиональных знаний и умений в соответствии с направлением 

профессиональной деятельности; развития у выпускников командного и 

инструкторского направлений командирских качеств, педагогических 

навыков по обучению и воспитанию личного состава; внедрении в 

образовательном процессе передовых, научно обоснованных методик 

обучения, активного и целенаправленного применения новых эффективных 

форм, методов и средств обучения; постоянном совершенствовании 

методики обучения; поэтапном и целенаправленном повышении уровня 

подготовки преподавательского состава; качественном обеспечении 

образовательного процесса. 

В дальнейшем рассмотрим организацию образовательного процесса по 

подготовке военнослужащих сержантского и старшинского состава, как 

основа профессионального развития с позиции государственного 

управления. Учебный центр Национальной гвардии Украины является 

воинской частью (государственным учреждением), функционирующий как 

заведение профессионального (профессионально-технического) 

образования и осуществляет образовательную деятельность с целью 

получения военнослужащими Национальной гвардии Украины 

квалификаций в сфере профессионального (профессионально-

технического) образования. 

Образовательный процесс основывается на принципах гуманистической 

личностно-ориентированной педагогики, демократизма, независимости от 

политических, общественных, религиозных объединений, совместной 

деятельности преподавателей (инструкторов), соискателей образования, 

предприятий, учреждений и организаций и включает общетехническую 

(общепрофессиональную), профессионально-теоретическую, 

профессионально-практическую подготовку, а также национально-

патриотическую и культурно-просветительскую работу. 

Выпускникам, которые завершили образовательный процесс, успешно 

прошли квалификационную аттестацию, присваивается образовательно-

квалификационный уровень «квалифицированный рабочий» с 

приобретенной профессии соответствующей квалификации (разряда, 

класса, категории) и выдается свидетельство о присвоении (повышении) 
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рабочей квалификации установленного государственного образца. 

Выпускникам, которые обучались по профессиям, связанных с работами на 

объектах с повышенной опасностью труда, находящихся под наблюдением 

специально уполномоченных государственных органов, вместе со 

свидетельством о присвоении (повышении) рабочей квалификации 

выдается удостоверение о допуске к работе на этих объектах. 

Таким образом, возможно отметить, что обучение военнослужащих 

сержантского и старшинского состава, как в государственных учебных 

заведениях (Учебный центр Национальной гвардии Украины), так и во 

время выполнения задач повседневной деятельности (занятия по боевой и 

специальной подготовки) является основой профессионального развития 

сержантского и старшинского состава. 

Предыдущими исследованиями [10] установлено, что система 

многоуровневой подготовки представителя сержантского состава делится 

на пять четких периодов развития. Деятельность направлена на 

профессиональное развитие и определена для каждого периода, 

предполагает индивидуальную подготовку, обучение, возможности для 

саморазвития и время, необходимое для пребывания в звании с целью 

получения ценного опыта работы. Каждый период развития представляет 

собой постепенное увеличение уровней подотчетности, ответственности, 

полномочий, компетентности, лидерства и знаний [10]. Система состоит из 

четырех элементов: 

– образование (обеспечивает базу знаний и интеллектуальных навыков, 

на основе которых можно правильно истолковать информацию и 

предоставить обоснованную оценку); 

– подготовка (предоставляет навыки, знания и отношение необходимые 

для выполнения возложенных обязанностей); 

– опыт (применение и дальнейшее развитие навыков, знаний и 

отношений полученных путем обучения, образования и саморазвития при 

выполнении предназначенных обязанностей и на должностях, в частности 

во время операций и командовании); 

– саморазвитие (профессиональное или лично ориентированное 

обучение по собственной инициативе, которое обычно осуществляется в 

личное время). 

Сейчас Концепцией [9] поставлена задача по совершенствованию 

системы подготовки сержантов (старшин) с целью повышения их 

методического мастерства, профессионального уровня, лидерских и 

командирских качеств, путем внедрения системы многоуровневой 

подготовки сержантского и старшинского состава. Подготовка будет 

происходить по базовому, среднему, повышенному, высшему уровням. 

Каждый уровень будет состоять из двух составляющих: курсы лидерства и 

профессиональные курсы. Другой задачей определено создание и 
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внедрение общевойскового базового курса подготовки рядового состава как 

обязательной предпосылки дальнейшего формирования профессиональных 

сержантов (старшин). Конечным результатом усматривается обеспечения 

надлежащего функционирования системы многоуровневой подготовки 

сержантского и старшинского состава и дальнейшее ее совершенствование, 

максимальное приближение к требованиям, принятым в странах НАТО [9]. 

Однако понятно, что работа по совершенствованию обучения (боевой и 

специальной подготовки) по определенным курсам подготовки 

сержантского и старшинского состава Национальной гвардии Украины не 

предоставит надлежащих результатов без государственного регулирования 

этой сферы и объединения усилий с организацией эффективной кадровой 

работы. Также нуждается в изменении организационно-штатная структура 

частей и подразделений Национальной гвардии Украины. Не менее важной 

является деятельность по военно-социальному обеспечению. 

Итак, во-первых необходимым является привлечения государственно-

управленческого подхода по развитию штатно-должностной структуры 

сержантского и старшинского состава в органах военного управления и 

структуры сержантов-инструкторов учебных центров, высших учебных 

заведений, воинских частей. Также, необходимо осуществить оптимизацию 

соотношения должностей рядового, сержантского (старшинского) и 

офицерского состава. Все эти изменения требуют правовой регламентации. 

Во-вторых, требуют совершенствования процедуры отбора кандидатов 

для назначения на сержантские и старшинские должности и назначении на 

должности на основе результатов ежегодной оценки и аттестации. Также 

требует усовершенствования сама система оценивания военнослужащих. 

Необходимо осуществить перераспределение полномочий между 

офицерами и сержантами, проходящими военную службу по контракту, по 

вопросам работы с личным составом. Нужно разработать функциональные 

обязанности сержантского и старшинского состава с предоставлением 

сержантам и старшинам больших полномочий по боевой учебе и 

воспитания военнослужащих в подразделениях с учетом опыта выполнения 

задач по назначению во время антитеррористической операции и операции 

объединённых сил в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 

Украины. Итог кадрового деятельности является обеспечение надлежащего 

функционирования системы прохождения военной службы. Это и есть 

задачи государственного регулирования. 

В-третьих, необходимо осуществить деятельность по повышению 

социальных стандартов военной службы. Уместно согласно стандартам 

НАТО создать совет сержантов в Национальной гвардии Украины. 

Постоянно необходимо осуществлять освещение в средствах массовой 

информации практических результатов профессионального развития 

сержантского и старшинского состава. Нужно обеспечить возможность 
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получения военнослужащими сержантского и старшинского состава 

высшего военного образования с последующим продвижением по службе в 

соответствии с законодательством Украины. Финалом деятельности 

военно-социальной работы является удержание социальных стандартов 

военной службы сержантского и старшинского состава на уровне, 

обеспечивающей их устойчивую мотивацию к длительной военной 

службы. Без помощи государства последнее задание реализовать почти 

невозможно. 

Исходя из приведенного в статье, возможно сформировать следующую 

схему системы развития профессионального сержантского и старшинского 

состава Национальной гвардии Украины (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема системы развития профессионального 

сержантского и старшинского состава Национальной гвардии Украины 
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Таким образом, боевая и специальная подготовка является основой 

развития профессионального сержантского и старшинского состава. Она 

обеспечивает приобретение достаточного уровня военно-технической, 

психологической и физической подготовки сержантского и старшинского 

состава. 

Рисунком 2 указаны ожидаемые результаты внедрения системы 

развития профессионального сержантского и старшинского состава 

Национальной гвардии Украины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты внедрения системы развития профессионального 

сержантского и старшинского состава Национальной гвардии Украины 
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позволит осуществить следующее. 

Обеспечить укомплектование Национальной гвардии Украины 

профессионально подготовленными военнослужащими, которые будут 

проходить военную службу по контракту, будут иметь высокие морально-

деловые качества, способны качественно выполнять сложные задачи как в 

мирное время, так и в особый период. 

Создать мотивационные факторы для карьерного роста сержантов 

(старшин) и обеспечить повышение квалификации лучших 

военнослужащих в системе многоуровневой подготовки. Обеспечить 

социальную привлекательность военной службы на должностях 

сержантского и старшинского состава в течение длительного времени. 

Четко определить и разграничить функции сержантов (старшин) и 

офицеров в обеспечении выполнения подразделением задач по назначению. 

Внедрить прозрачную систему кадрового отбора личного состава в 

соответствии со стандартами НАТО и ЕС, а также эффективную систему 

продвижения по службе военнослужащих. 

Сформировать сержанта (старшину) Национальной гвардии Украины 

как командира-лидера, который непосредственно руководит личным 

составом, учит его, отвечает за его морально-психологическое состояние и 

готовность к выполнению задач по назначению. 

Направления дальнейших научных исследований будут направлены на 

формирование путей совершенствования государственного регулирования 

системой профессионального развития сержантского и старшинского 

состава Национальной гвардии Украины. 
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პროცესი და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მისი მართვა.  ამა 
წლის 18 მაისიდან 28 მაისის ჩათვლით შესაძლებლობა მომეცა, 
გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ზაარბრუკენში, 
დავკვირვებოდი ზაარლანდის ადგილობრივ და 
ევროპარლამენტის არჩევნებს. ვიხილე, როგორც თავისუფალი და 
საჯარო პროცესი, ასევე მოქალაქეთა მაღალი თვითშეგნების 
გამოხატვა პროცესისადმი.  აგრეთვე, მოკლე დროში, გავეცანი 
ზაარბრუკენში საარჩევნო კანონმდებლობა ევროპარლამენტისა და  
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. 

სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, 

რომელიც რამდენიმე საფეხურიანია. ყველა საფეხურზე მუშაობს 

სხვადასხვა საარჩევნო ორგანო, ვალდებულებათა და 

პასუხისმგებლობის სხვადასხვა სპექტრით.  
ზაარბრუკენში არჩევნებს ორგანიზებას ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დაგეგმვის, სტატისტიკისა და არჩევნების 
სამმართველოს საარჩევნო ბიურო უწევს, რაც საქართველოში 
საარჩევნო პროცესის მართვის ფორმისგან აბსოლუტურად 
განსხვავდება.  ეს ბიურო ყველა იმ პროცედურას ასრულებს, რასაც 
საქართველოში საოლქო საარჩევნო კომისიები, კანონით 
გათვალისწინებული გრაფიკის შესაბამისად. 

სტატიაში, აგრეთვე, არის ელექტრონულ და წერილობით 
არჩევნებზე მსჯელობა, რაც საქართველოში არ არსებობს. 
აღწერილია და შედარებულია ჩვენს კანონმდებლობასთან 
კენჭისყრის დღეს არსებული წესები. 

მოცემულია წინადადებები, რომელთა გათვალისწინებაც  ჩვენს 

რეალობაში შესაძლებელია, მაგალითად: საარჩევნო კომისიების 

შემადგენლობის არჩევის წესი, მათი შემადგენლობის რაოდენობის 

მინიმუმის და მაქსიმუმის განსაზღვრა, საარჩევნო უბნის 

შემადგენლობის კენჭისყრის დღეს ყოფნის გრაფიკი, რაც წევრებს 

მშვიდად მუშაობის საშუალებას მისცემს. 
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წარმოჩენილია მოქალაქეთა დამოკიდებულება საარჩევნო 
პროცესის მიმართ. მშვიდ გარემოში არჩევნების მიმდინარეობა 
ამომრჩეველთა და პარტიების საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი 
ნდობის გამოვლენაა. პროცესისადმი ლოიალური 
დამოკიდებულება, კანონისადმი პატივისცემა და საჯაროობა, 
ერთობლიობაში, სხვა ასპექტებთან ერთად, აყალიბებს ნდობას, 
რაც დემოკრატიის მაღალი ხარისხის მაჩვენებელია. ეს კი 
ხანგრძლივი პროცესის შედეგია. 

 

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი, ევროპარლამენტი, არჩევნები, 
დემოკრატია, მართვა, გერმანიის ფედერაციული რეპუბლიკა, 
ზაარბრუკენი, ადგილობრივი თვითმმართველობა. 

 

დემოკრატია თავისუფალი არჩევნების გარეშე 

წარმოუდგენელია. არჩევნები დემოკრატიული კონტროლის 

მნიშვნელოვან ფორმას წარმოადგენს. არჩევნებისას ადამიანები 

თავის წარმომადგენლებს, განსაზღვრული დროით, ძალაუფლებას 

გადასცემენ და პოლიტიკური ძალაუფლების განაწილების 

გადაწყვეტილებას იღებენ. 

არჩევნები, მოქალაქეთა უმრავლესობისთვის, პოლიტიკურ 

პროცესში უშუალო მონაწილეობის  ერთადერთ და მარტივ 

ფორმას წარმოადგენს. ის განსაზღვრავს შემდეგი საკანონმდებლო 

პერიოდის პოლიტიკურ კურსს. არჩევნები დემოკრატიული 

კონტროლის  ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია. თუ 

ამომრჩევლები პოლიტიკური მმართველების კმაყოფილები არ 

არიან, შეუძლიათ ხმისმიცემა მათ წინააღმდეგ  და ძალაუფლების 

ცვლილება. ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ თავისუფალი 

არჩევნებისა და დემოკრატიის მაღალი ხარისხის არსებობით.  

ამა წლის 18 მაისიდან 28 მაისის ჩათვლით, შესაძლებლობა 

მომეცა, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ზაარბრუკენში, 

დავკვირვებოდი ზაარლანდის ადგილობრივ და 

ევროპარლამენტის არჩევნებს. ვიხილე, როგორც თავისუფალი და 

საჯარო პროცესი, ასევე მოქალაქეთა მაღალი თვითშეგნების 

გამოხატვა თავად პროცესისადმი.  აგრეთვე, მოკლე დროში  

გავეცანი ზაარბრუკენში საარჩევნო კანონმდებლობას 

ევროპარლამენტისა და  ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებში.  
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სიახლე არ არის, თუ ვიტყვი, რომ გერმანიის ფედერაციული 

რესპუბლიკისა და საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობები 

განსხვავდება ერთმანეთისგან. განსხვავებულია საარჩევნო 

ადმინისტრაციების შემადგენლობა და მათი ფუნქციები. 

ერთმანეთისგან განსხვავდება გერმანიის მხარეების/ლანდების 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო კანონმდებლობაც.   

გერმანიის ფედერალური მოწყობიდან გამომდინარე, საარჩევნო 

სივრცე, როგორც  სივრცობრივად, ისე ორგანიზაციულად 

რამდენიმე საფეხურიანია. ყველა ამ საფეხურზე მუშაობს 

სხვადასხვა საარჩევნო ორგანო, ვალდებულებათა და 

პასუხისმგებლობის განსხვავებული სპექტრით. საარჩევნო 

ორგანოები საფეხურებრივად ასე გამოიყურება: 

• ფედერალური საარჩევნო კომისია და მისი თავმჯდომარე; 

• სამხარეო/ლანდის საარჩევნო კომისიები და მათი 

ხელმძღვანელები; 

• საოლქო საარჩევნო კომისიები და მათი ხელმძღვანელები; 

• საარჩევნო უბნის კომისიები და მათი თავმჯდომარეები; 

• ყველა საარჩევნო ოლქში, წერილობითი ხმისმიცემისთვის 

ცალკე, მინიმუმ, ერთი საარჩევნო უბანი და მისი კომისია [1]. 

ყველაზე ზედა საფეხურზე მდგომი ფედერალური საარჩევნო 

კომისია ხელმძღვანელობს, როგორც ბუნდესტაგის, ასევე 

ევროპარლამენტის არჩევნებს. ფედერალური საარჩევნო კომისია 

შედგება: თავმჯდომარის, 8 (რვა) წევრისა და ფედერალური 

სასამართლოს ორი მოსამართლისგან. წევრები ინიშნებიან 

ფედერალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ, 

პარტიების წარდგინებით, ხოლო მოსამართლე წევრები-

ფედერალური სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინებით [2]. 

ფედერალურ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს და მის 

მოადგილეებს ნიშნავს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 

შინაგან საქმეთა მინისტრი. ძველი ტრადიციის თანახმად 

ფედერალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდოარედ ფედერაციის 

სტატისტიკის სამმართველოს პრეზიდენტი ინიშნება. 2017წ. 1 

ნოემბრიდან საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეა ამ 

სამმართველოს პრეზიდენტი დოქტორ გეორგ ტილი [3]. 

მიუხედვად იმისა, რომ კომისიის თავმჯდომარეს ნიშნავს შსს 

მინისტრი, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებს, ინტერვიუს 

დროს, არ გამოუთქვამთ რაიმე უკმაყოფილება. პირიქით, ისინი 
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თვლიან, რომ მინისტრის მიერ კომისიის თავმჯდომრის დანიშვნა 

არჩევნების დაცვის და დემოკრატიის გარანტიაა. 

სამხარეო/ლანდის საარჩევნო კომისია (Landswahlausschuss) 

შედგება კომისიის თავმჯდომრის, 6 (ექვსი) წევრისა და 

მხარის/ლანდის 2(ორი) უმაღლესი ადმინისტრაციული 

სასამართლოს მოსამართლისგან [4]. მხარის/ლანდის მთავრობა 

კომისიის თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს  განუსაზღვრელი 

ვადით ნიშნავს [5]. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების ორგანიზება და შედეგები 

სრულდება მხარის/ლანდის საარჩევნო კომისიის დონეზე, 

ბუნდესტაგისა და ევროპარლამენტის არჩევნებისგან 

განსხვავებით, რომლის ორგანიზებას და შედეგებსაც 

განსაზღვრავს ფედერალური საარჩევნო კომისია. 

 ბუნდესტაგისა და ევროპარლამენტის არჩევნებისას საარჩევნო 

კომისიათა სტრუქტურა განსხვავებულია. მხოლოდ ბუნდესტაგის 

არჩევნების დროს იქმნება საარჩევნო ოლქები  (Kreiswahlausschuss), 

რომელშიც ამ ოლქის დეპუტატებს ირჩევენ.  ევროპარლამენტის 

არჩევნების დროს კი, მუნიციპალური(სამხარეო) ოლქები და 

თვითმმართველი ქალაქები ერთ  დონეს ქმნიან.    საოლქო საბჭოს 

მიერ საარჩევნო ოლქები იყოფა საარჩევნო უბნებად, სიების 

შედგენის მიზნით. საარჩევნო ოლქები ორგანიზებას უწევენ, 

როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასევე საოლქო 

საბჭოების არჩევნებს. საოლქო საარჩევნო კომისიას 

ხელმძღვანელობს მხარის/ლანდის საკრებულოს თავმჯდომარე, 

ხოლო მისი მოადგილეა მხარის/ლანდის ოფიციალური 

წარმომადგენელი. კომისიის ხელმძღვანელი ადგენს საოლქო 

საარჩევნო კომისიის შემადგენლობას, რომელიც შედგება 

თავმჯდომრისა და 6 (ექვსი) წევრისგან. წევრები ინიშნებიან 

თავმჯდომრის მიერ.  კომისიის მოვალეობებს წარმოადგენს : 

გაწყვეტილებების მიღება  დარღვევების აღმოფხვრასთან 

დაკავშირებით, საარჩევნო უბნის კომისიების გადაწყვეტილებათა 

გადასინჯვა, მათი ოქმების დამტკიცება, არჩეული დეპუტატების 

განსაზღვრა და ა .შ .[6]. 

ზაარლანში საოლქო საარჩევნო კომისიის შემდეგ ქვედა 

საფეხურია, საქართველოს რეალობისთვის განსხვავებული 

საარჩევნო ადმინისტრაციული ორგანო. ყველა სამხარეო/ლანდის 

ოლქის, რეგიონული ასამბლეის, ზაარბრუკენისა და 
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თვითმმართველი ქალაქისთვის სააპელაციო საარჩევნო კომისია 

(Wahlbeschwerdeausschuss) იქმნება, რომელიც შედგება 

თავმჯდომრისა და მინიმუმ 8 (რვა) წევრისგან. სააპელაციო 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მხaრის/ლანდის ოლქებში არის 

მისი საკრებულოს თავმჯდომარე, თვითმმართველ ქალაქებში-

მერი, ზაარბრუკენის რეგიონულ ასამბლეაში-ასამბლეის 

დირექტორი და ზაარბრუკენში-მერი. ყველა წევრს ჰყავს 

შემცვლელი. კომისიის თავმჯდომარე მოადგილესა და წევრებს 

პარტიებისა და საინიციატივო ჯგუფების წარდგინებით ნიშნავს. 

კომისიის წევრები უნდა იყვნენ ხმის უფლების მქონე, შესაბამის 

მხარეში, ოლქში, ან თვითმმართველ ქალაქში მაცხოვრებლები [7]. 

შემდეგ საფეხურს ადგილობრივი თვითმმართელობების 

ორგანოების საარჩევნო კომისიები (Gemeindewahlausschuss) 

წარმოადგენენ, რომლებიც გერმანიის სხვა მხარეებში/ლანდებში 

შეიძლება არ იყოს. ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო 

კომისიის ხელმძღვანელი არის ქალაქის ვიცე-მერი, ხოლო 

მოადგილე-ვიცე-მერის კანონიერი წარმომადგენელი. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო კომისია შედგება 

თავმჯდომრისა და მის მიერ დანიშნული მინიმუმ 4 (ოთხი) 

წევრისგან. ყოველ მათგანს ჰყავს მოადგილე/შემცვლელი. 

კომისიის წევრი არ შეიძლება იყოს  კანდიდატის ნდობით 

აღჭურვილი პირი. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნების ხელმძღვანელი კანონით გათვალისწინებულ ვადებში 

ატყობინებს პარტიებს, რომ წარმოადგინონ კომისიის წევრები და 

მათი შემცვლელები. ეს კომისია აჯამებს არჩევნებს და ანაწილებს 

პარტიებს შორის ადგილებს. მას შეუძლია სხდომა გამართოს, თუ 

ესწრება თავმჯდომრის გარდა ორი წევრი. სხდომა საჯაროა და 

გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. გადამწყვეტი ხმა 

აქვს კომისიის თავმჯდომარეს  [8]. გადაწყვეტილებები საჩივრდება 

სააპელაციო საარჩევნო კომისიაში. 

ზაარბრუკენში არჩევნებს ორგანიზებას ადგილობრივ 

თვითმმართველობის დაგეგმვის, სტატისტიკისა და არჩევნების 

სამმართველოს საარჩევნო ბიურო უწევს, რაც საქართველოში 

საარჩევნო პროცესის მართვის ფორმისგან განსხვავდება.  ეს ბიურო 

ყველა იმ პროცედურას ასრულებს, რასაც, საქართველოში საოლქო 

საარჩევნო კომისიები, კანონით გათვალისწინებული გრაფიკის 

შესაბამისად.  
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ზაარბრუკენში, ისევე როგორც გფრ-ის დანარჩენ 

ტერიტორიაზე, საარჩევნო ორგანოების ყველაზე ქვედა რგოლი 

საუბნო საარჩევნო კომისიებია. მათ თავმჯდომარეებსა და 

მოადგილეებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო 

კომისიის თავმჯდომარე ნიშნავს. საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარე მუნიციპალიტეტში, პარტიებიდან და 

საინიციატივო ჯგუფებიდან წარდგენილი საარჩევნო უფლების 

მქონე პირთაგან, კომისიის მინიმუმ 3(სამ) წევრს ირჩევს. 

თავმჯდომარე წევრებისგან ირჩევს მდივანს და მის შემცვლელს. 

კომისია უფლებამოსილია გადაყვეტილება მიიღოს, თუ სხდომას 

ესწრება თავმჯდომარე, მდივანი, ან მოადგილე და მინიმუმ, 

1(ერთი) წევრი, ხოლო არჩევნების შედეგების შეჯამებისას-მინიმუმ 

3(სამი) წევრი. საარჩევნო პერიოდის დაწყებისას კომისია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომრის მოწვევით იკრიბება, რომელიც, აგრეთვე, 

აკვირდება არჩევნების მიმდინარეობას და ამტკიცებს საარჩევნო 

უბნის შედეგებს [9].  

ზაარბრუკენის #1311 უბანზე კომისია 12 (თორმეტი) წევრისგან 

შედგებოდა: თავმჯდომარე, მოადგილე, კომისიის მდივანი და 

წევრები. მიუხედავად იმისა, რომ 12 წევრი იყო, (როგორც ჩვენთან) 

მათი საარჩევნო უბანზე ყოფნის ხანგრძლივობა სრულიად 

განსხვავდება საქართველოს საარჩევნო უბნებზე წევრების ყოფნის 

ხანგრძლივობისგან [10]. კენჭისყრის პერიოდი 8-დან 18 სთ-მდეა. 

უბნები  იხსნება 7 საათზე და იხურება ოქმის შევსების შემდეგ. 

ჩვენთან კი არჩევნები 20 საათამდე გრძელდება. გერმანიაში 

კომისია ორ ნაწილადაა გაყოფილი: 7 სთ-დან 13 სთ-მდე, 

სადილამდე, მუშაობს 6 წევრი, მათ შორის თავმჯდომარე, მდივანი 

და 4 წევრი. პირველი წევრი აცხადებს შემოსული ამომრჩევლის 

საარჩევნო ბარათის ნომერს, მეორე-სამაგიდე სიაში აღნიშნავს 

ამომრჩეველს, მესამე-აძლევს ბიულეტენებს და მეოთხე წევრი 

აკონტროლებს საარჩევნო ყუთში ბიულეტენების ჩაყრას. მეორე 

წევრის მსგავსად, ანალოგიური სია აქვს მდივანს და ამომრჩეველს 

სიაში ისიც აღნიშნავს. 13 საათიდან 18 საათამდე თავმჯდომარეს 

ცვლის მისი მოადგილე, მდივანს-ერთ-ერთი წევრი და დანარჩენ 4 

წევრს-შემდეგი 4 წევრი.  18 საათზე, უბნის დაკეტვისას, კი 12-ვე 

წევრი იმყოფება უბანზე და ითვლიან ბიულეტენებს. მათ 

დათვლაში, ჩვენი კანონმდებლობისგან განსხვავებით, 
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მონაწილეობს თავმჯდომარეც. თავმჯდომრის მოადგილე ავსებს 

ოქმს, რომელსაც, საჭიროების შემთხვევაში, ეხმარება 

თავმჯდომარეც [11].  

მთელი ეს საარჩევნო პროცესი საჯაროა და ნებისმიერ ადამიანს 

შეუძლია დაკვირვება, თუმცა, კენჭისყრის დღეს, ჩემი უბანზე 

ყოფნის განმავლობაში, არცერთი პარტიის წარმომადგნელი, ან 

რომელიმე ორგანიზაციის წევრი არ მოსულა პროცესზე 

დასაკვირვებლად. არავინ იდგა საარჩევნო უბანთან. არჩევნების 

მიმდინარეობა მისახვედრი იყო შენობაზე გაკრული აბრით. ეს 

პარტიებისა და მოქალაქეთა მხრიდან, კომისიისადმი ნდობის 

გამოხატულებაა, რაც, ვფიქრობ, მათი მოქალაქეობრივი 

თვითშეგნების ჩამოყალიბების ხანგრძლივი პროცესის შედეგია.  

ამ არჩევნებზე იყო 6 ბიულეტენი და, ევროპარლამენტის გარდა, 

ირჩევდნენ ზაარბრუკენის მერს, ქალაქის საკრებულოს, რაიონულ 

საკრებულოს, რეგიონულ ასამბლეასა და მის დირექტორს. ამდენი 

ორგანოს არჩევნებიდან გამომდინარე, რთული სამუშაო ჰქონდა 

კომისიას, მაგრამ პროცესის სწორად მართვის შედეგად (ნაწილი 

წევრებისა ითვლიდნენ ევროპარლამენტის ბიულეტენებს, ნაწილი 

კი ადგილობრივი თვითმმართველობისას, თავმჯდომარე და 

მოადგილე აჯამებდა ხმებს) ბიულეტენების დათვლა, შეკვრა და 

ოქმის შევსება 4 საათში დასრულდა. ხელშემწყობი ფაქტორი იყო 

ისიც, რომ კომისიას არ უხდებოდა სტრესულ მდგომარეობაში 

მუშაობა, რასაც ჩვენთან კომისიის შემადგნლობის დილიდან 

გვიანობამდე საარჩევნო უბანზე ყოფნა და დამკვირვებელთა 

უზომოდ დიდი რაოდენობა იწვევს.   

ერთ-ერთი თავისებურებაა საარჩევნო უბნების ნუმერაცია, 

რომელიც ქალაქის ადმინისტრაციული დაყოფისგან 

გამომდინარეობს. ზაარბრუკენის საარჩევნო უბნის  ნომრები 4 

(ოთხი) ციფრისგან შედგება, მაგალითად, #1311. ზაარბრუკენი, 

რომლის მაცხოვრებლებიც 150 ათასს შეადგენს, იყოფა 4 რაიონად: 

მითე-1, ვესტი-2, დუდვაილერი-3 და ჰალბერგი-4. უბნის ნომრის 

პირველი ციფრი „1“ (მითე) არის რაიონის ნომერი.  რაიონი იყოფა 

ნაწილებად, მაგ. 1/მითე იყოფა 5 (ხუთ) რაიონად და „3“ არის მითეს 

მესამე რაიონი. რაიონები იყოფა დისტრიქტებად და უბნის ნომრის 

მესამე ციფრი „1“ არის დისტრიქტი, ანუ მესამე რაიონის 1 

(პირველი) დისტრიქტი. დისტრიქტები იყოფა საარჩევნო უბნებად. 

აქედან გამომდინარე, #1311 არის ზაარბრუკენის 1/პირველი 
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რაიონის, მე-3 ნაწილის, 1/პირველი დისტრიქტის, 1/პირველი 

უბანი.  

აღსანიშნავია ის, რომ გერმანიაში არჩევნებზე ხმის მიცემის ორი 

ფორმა არსებობს:  ხმის მიცემა უბანზე მისვლით და ფოსტის 

საშუალებით, წერილის გაგზავნით. ეს უკანასკნელი,  

გერმანელების აზრით, ძალიან მოსახერხებელია, როგორც 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ასევე იმ 

ადამიანებისთვის, ვინც ვერ ახერხებს არჩევნების დღეს უბანზე 

მისვლას, არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზეზით. აქედან გამომდინარე,  

წერილობითი არჩევნებისთვის ცალკე საარჩევნო უბნები იქმნება. 

წერილობით ხმისმიცემისას, რამდენიმე საარჩევნო უბნის 

მაცხოვრებელი ერთ საარჩევნო უბანზე აძლევს ხმას.  

ხმის მიცემის ეს ფორმა საქართველოში არ არსებობს, ამდენად 

მნიშვნელოვანია მისი განხორციელების პროცედურა. წერილობით 

არჩევნებს, როგორც უკვე აღვნიშნე, ორგანიზებას უწევს 

ზაარბრუკენის მერიაში არსებული განვითარების დაგეგმვის, 

სტატისტიკისა და არჩევნების ბიურო, რომელიც კანონით 

დადგენილ ვადებში უგზავნის წერილს ამომრჩეველს. თანხმობის 

შემთხვევაში, უგზავნიან ბიულეტენს და ამომრჩეველი აგზავნის 

შემოხაზულ ბიულეტენს აღნიშნულ განყოფილებაში. 

ამომრჩეველს შეუძლია, აგრეთე, პირადად მივიდეს მითითებულ 

განყოფილებაში და კენჭისყრის  წინა  დღის 18 საათამდე მისცეს 

ხმა. წერილობით ხმის მიცემის წითელი კონვერტები, 

განყოფილებაში გამოყოფილ დარბაზში უბნის ნომრებით 

აღნიშნულ შესაბამის ურნებში ნაწილდება და ითვლება არჩევნების 

დღეს [12]. 

როგორც გერმანელები აღნიშნავენ, წერილობით კენჭისყრა 

უფრო დაცული და სანდოა. ისინი ელექტრონულად კენჭისყრას 

სკეპტიკურად უყურებენ და თვლიან, რომ მისი დაცულობა 

ეჭქვეშაა, რამეთუ შესაძლებელია ვირუსის, ან ე.წ. ჰაკერების 

საშუალებით შედეგების მანიპულირება. 

შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ საქართველოში ოდესმე 

წერილობითი კენჭისყრა დაინერგოს, რადგან საქართველოს 

საზოგადოების ნდობის ფაქტორი საარჩევნო პროცესებში 

ჩართული ორგანოების მიმართ მნიშვნელოვნად დაბალია. თუ 

გავითვალისწინებთ ფოსტის ჩართულობას საარჩევნო პროცესის 

გარკვეულ ნაწილში, მის მიმართაც გაჩნდება სკეპტიციზმი.   
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მინდა აღვნიშნო, რომ  უბანზე შესვლისას ამომრჩეველს არ 

ამოწმებენ ფანრით. ვფიქრობ, ამ კუთხით ჩვენთან, არჩევნები 

უფრო მეტად დაცულია, რაც დადებით ფაქტს წარმოადგენს. 

ამომრჩეველთა სიები აკინძულია წიგნის სახით და უბანზე აქვს 

მხოლოდ ერთ-ერთ წევრს და მდივანს. მათში არ არის 

ამომრჩევლის ფოტოსურათები. უბანზე არ არის ბეჭედი და ოქმი 

არ მოწმდება ბეჭდით. ვფიქრობ, საქართველოში, საარჩევნო 

უბანზე კერჭისყრის ოქმის ბეჭდით დამოწმება, არჩევნების 

შედეგების დაცულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 

განხილული საარჩევნო პროცესის მართვა მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ, 

საარჩევნო პროცესის მართვისგან. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნების 

განსხვავებული ადმინისტრაციული მოწყობის ფორმებიდანაც 

გამომდინარეობს, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც შეიძლება 

გათვალისწინებულ იყოს ჩვენს რეალობაში, მაგალითად: 

საარჩევნო კომისიების შემადგენლობის არჩევის წესი, 

განისაზღვროს მათი შემადგენლობის  მინიმუმი და მაქსიმუმი, 

საარჩევნო უბნის შემადგენლობის უბანზე ყოფნის გრაფიკი, რაც 

წევრებს მშვიდად მუშაობის საშუალებას მისცემს.  

მთელი საარჩევნო პროცესის დროს, ქალაქში, სუფევდა 

სიმშვიდე. აგიტაციას, კონკურენტი პარტიები, ერთმანეთის 

გვერდით ატარებდნენ, რაც მათ დისკომფორტს არ უქმნიდა.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოქალაქეთა 

დამოკიდებულება მთელი ამ პროცესის მიმართ მკვეთრად 

გამოხატულია. მშვიდ გარემოში არჩევნების მიმდინარეობა 

ამომრჩევეთა და პარტიების საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი 

ნდობის გამოვლენაა. რით შეიძლება ეს გმოწვეული იყოს? ამის 

მიზეზი, არა მარტო გერმანიის კანონმდებლობაში, არამედ თავად 

ერის მენტალობაშია. მათ აქვთ შრომისმოყვარეობა, 

პროცესებისადმი ლოიალური დამოკიდებულება (ჩვენგან 

განსხვავებით), დეტალური დაგეგმვის უნარი. ვფიქრობ, სწორედ, 

პროცესისადმი ლოიალური დამოკიდებულება, კანონისადმი 

პატივისცემა და საჯაროობა, ერთობლიობაში სხვა ასპექტებთან 

ერთად, აყალიბებს ნდობას, რაც დემოკრატიის მაღალი ხარისხის 

მაჩვენებელია. ეს კი, ხანგრძლივი პროცესის შედეგია. 
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Marine Dgebuadze  

ELECTION ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN GERMANY 

EXAMPLE OF SAARBRUCKEN 
Summary 

 

This article analyses the election process and its management by the 

election administration in the Federal Republic of Germany, in particular in 

Saarbrucken. From 18 to 28 May, in this year, I was able to observe the 

Saarland’s local self-government and European Parliament’s elections in 

Saarbrucken, Federal Republic of Germany. I saw both free and public 

processes, as well as high self-consciousness of citizens towards the 

process. Also, in a short time, I got acquainted with the election legislation 

of the European Parliament and local self-government in Saarbrucken. 
The article focuses on the election administration of the Federal 

Republic of Germany, which has several stages. There are various electoral 

organs, liabilities and responsibilities at different stages. 

The elections are organized by the Election Bureau of Local self-

Government Planning, Statistics and Elections Division in Saarbrucken, 

which is absolutely different from the form of electoral process in Georgia. 

This Bureau performs all the procedures, which are performed by DECs in 

Georgia according to the schedule provided by the law. 

The article also discusses electronic and written elections, which does 

not exist in Georgia. The rules existing in the polling day are described and 

compared to our legislation. 

There are proposals that can be taken into account in our reality, for 

example: The election procedure of the composition of election 

commissions, determine the minimum and maximum number of their 

composition, the schedule of staying on the polling day at the polling 

station, which will allow members to work quietly. 

The attitude of citizens towards the electoral process has been 

demonstrated in this article. A peaceful environment in the election process 

is to show the voters and parties’ confidence to the election administration. 

Loyalty towards the process, respect for law and publicity, in conjunction 

with other aspects, creates confidence, which is high quality of democracy. 

This is the result of a long process. 
 

Keywords: European Union, European Parliament, elections, democracy, govern, 

local self-government, Federal Republic of Germany, Saarbrucken. 
 

Reviewer:  Professor Anzor Abralava, Georgian Technical University. 

 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 37 

Марине Дгебуадзе  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ BЫБОРАМИ 

В ГЕРМАНИИ НА ПРИМЕРЕ СААРБРЮККЕНА 

Резюме 

В предыдущей статье анализируется в Федеративной Республике 

Германии, в частности в Саарбрюккене, Избирательный процесс и его 

управление Избирательной Администрацией. С 18 по 28 мая у меня 

было возможность наблюдать за местными и Европарламентскимы 

выборами в Саарбрюккене. Я видела, как свободные, так и публичные 

процессы, а также высокое самосознание граждан в отношении этого 

процесса. Кроме того, в кроткое время я ознакомилась с 

избирательным законодательством, на выборах местного 

самоуправления Европарламента. 

В Статье обрашенно внимание на работу избирательной 

администрации Федеративной Республики Германия, которая имеет 

несколько ступень. На разных ступенях работают разные 

избирательные органы, с разными обязанностями и ответственностью.  

Избирательное бюро отдела планирования, статистики и выборов 

местного самоуправления организует выборы в Саарбрюккене, что 

абсолютно отличается от формы управления избирательным 

процессом в Грузии. Это Бюро выполняет все процедуры, 

выполняемые окружными избирательными комиссиями в Грузии в 

соответствии с графиком, предусмотренным законом. 

В статье также обсуждаются электронные и письменные выборы, 

которых нет в Грузии. Описаны и сопоставлены правила в день 

голосования с нашим законодательством. 

Данные предложения, которые мы можем учесть в нашей 

реальности, такие как правило выбора состава избирательных 

комиссий, определения минимального и максимального количества их 

состава, графика дня голосования на избирательном участке, что 

позволит членам работать с отдыхом и спокойно.  

Показано отношение граждан к избирательному процессу. Процесс 

выборов в спокойной обстановке, это демонстрация доверия 

избирателей и партий к избирательной администрации. Лояльность к 

процессу, уважение к закону и публичность, в месте другими 

аспектами, создают доверие, что является высоким качеством 

демократии. А это результат длительного процесса. 
 

Ключевые слова: Европейский Союз, Европейский Парламент, выборы, 

демократия, управление, Федеративная Республика Германия, Саарбрюккен, 

местное самоуправление. 
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университет. 
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ბესიკ ობოლაძე 

უსაფრთხოების სოციოკულტურული ასპექტები 

(სოციოეტალური უსაფრთხოება) 
 

 სტატია ეძღვნება ცვლილებებს უსაფრთხოების ტრადიციულ 
გაგებაში, რომელიც დაკავშირებულია აქცენტის გამახვილებაზე 
არა მხოლოდ უსაფრთხოების სამხედრო, ეკონომიკურ და ა.შ., 
არამედ სოციოკულტურულ ასპექტებზე. აღნიშნულია, რომ 
უსაფრთხოების გააზრებაში წარმოდგენებმა და მისი მიღწევის 
სტრატეგიებმა მნიშვნელოვანი მოდიფიცირება განიცადა. 
ტრადიციული მიდგომების პარალელურად, სადაც 
უსაფრთხოების ანალიზის ძირითადი ობიექტის ხარისხში 
განიხილება სახელმწიფო, სტრატეგიული აზრის ზოგიერთი ახალი 
მიმართულება მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს სოციალურ და 
კულტურულ ფაქტორებს, აანალიზებს უსაფრთხოების 
პოლიტიკას, როგორც დისკურსიულ პრაქტიკას. 
 სტატიაში განხილულია სოციოეტალური უსაფრთხოების არსი 
და მისი ევოლუცია, მოცემულია უსაფრთხოების ორი კონცეპტის: 
სოციოეტალურისა და კულტურულის ანალიზი, გამოკვეთილია 
ორივე კონცეპტის ცენტრალური ელემენტის, კოლექტიური 
კულტურული იდენტობის ცნება, რომლის ცვლილებებიც 
განპირობებულია მთელი რიგი გარე და შიდა ფაქტორებით. 
 დასაბუთებულია ეროვნულ უსაფრთხოებაში 
სოციოკულტურული საფრთხეების პრობლემა და უსაფრთხოების 
პოლიტიკის კონტექსტში სოციოეტალური სექტორის სპეციალური 
ცალკე გამოყოფის აქტუალობა. 
 

 საკვანძო სიტყვები: უსაფრთხოება, სოციოკულტურული 
საფრთხე, სოციოეტალური უსაფრთხოება. 
                                 
 ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ნებისმიერი 

ქვეყნის უმთავრესი ამოცანაა. მისი რეალიზაცია სასიცოცხლოდაა 

აუცილებელი სუვერენიტეტის შენარჩუნებისთვის, სახელწიფოს 

გადასარჩენად. ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

კონტექსტში უმთავრესია საფრთხეების პრობლემა და მასზე 

რეაგირების საშუალებები, ამ საფრთხეების წყაროები და მათი 

სპეციფიკა, მისი სუბიექტები და ობიექტები. არსებობს სხვადასხვა 
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მიდგომები ეროვნული უსაფრთხოებისადმი საფრთხეების 

სისტემატიზაციაში. 

 გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო საფრთხეები არის 

ყველაზე თვალსაჩინო და შესაბამისად, ითვლება ყველაზე 

არსებითად. აქტუალობის თვალსაზრისით, ეს საფრთხეები 

მიიჩნევა ყველაზე მნიშვნელოვნად ეროვნული უსაფრთხოების 

საკითხებზე ნებისმიერი მსჯელობისას. შეუძლებელია, 

წარმოვიდგინოთ ეროვნული უსაფრთხოება პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და სამხედრო შემადგენლების გარეშე, მაგრამ 

ხშირად არ ენიჭება შესაბამისი მნიშვნელობა უსაფრთხოების 

სოციკულტურულ ფაქტორებს. ძნელი სათქმელია, რა არის 

მიზეზი: ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში 

სოციოკულტურული ასპექტების როლის შეუფასებლობა თუ 

ობიექტის კვლევის სირთულე. 

 უსაფრთხოების გააზრებაში წარმოდგენებმა და მისი მიღწევის 

სტრატეგიებმა მნიშვნელოვანი მოდიფიცირება განიცადა. 

განსაკუთრებით გაფართოვდა და გაღრმავდა ეს პროცესები 

გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან. ტრადიციული მიდგომები 

(რეალისტური და ნეორეალისტური) უსაფრთხოებების ანალიზის 

ძირითადი ობიექტის ხარისხში (საერთაშორისო ურთიერთობების 

კონტექსტში) განიხილავს სახელმწიფოს. სტრატეგიული აზრის 

ზოგიერთი ახალი მიმართულება მნიშვნელოვან როლს ანიჭებს 

სოციალურ და კულტურულ ფაქტორებს. აანალიზებს 

უსაფრთხოების პოლიტიკას, როგორც დისკურსიულ პრაქტიკას. [1, 

96-107] უსაფრთხოებას კვლევების სხვა არატრადიციული 

სკოლები ცდილობენ ახსნან ადამიანური უსაფრთხოების 

პრობლემის მნიშვნელობა, როგორც უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი 

უსაფრთხოების სისტემის აგებისას, არა მხოლოდ კონკრეტულ 

ქვეყანაში, არამედ ასევე საერთაშორისო დონეზე [2, 489]. 

 თანამედროვე კვლევებში (რეფერენტული ობიექტების 

განსაზღვრის საფუძველზე) უსაფრთხოების დონეებიდან 

გამოყოფენ ინდივიდუალურ დონეს (ადამიანის უსაფრთხოება), 

სოციოეტალურს, სახელწმიფოს და გლობალურს. 

 დაუშვებელია, არ შეფასდეს შესაბამისად ეროვნული 

უსაფრთხოებისადმი არატრადიციული, არათვალსაჩინო 

საფრთხეები.  



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 40 

 ეროვნული უსაფრთხოებისადმი სოციოკულტურული 

საფრთხეების პრობლემა აქტუალურია ერთდროულად რამდენიმე 

მიზეზის გამო: ა) სახელწიფოსა და საზოგადოების ამ სფეროს 

მართვა რთულია. ბ) სოციოკულტურული ფაქტორების გავლენის 

შეფასება ძნელად მისაღწევია, და  საფრთხეების გაცნობიერება ამ 

სფეროში ვერ ხერხდება შესაბამისად. გ) ნეგატიურ როლს 

თამაშობს დროის ფაქტორი - შედარებით ეფექტურად არის 

შესაძლებელი შეფასდეს სოციოკულტურული პროცესების 

შედეგები, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე რთულია გატარდეს 

ღონისძიებები ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

თვალსაზრისით. 

 ეროვნული უსაფრთხოებისადმი საფრთხეებისადმი 

სოციოკულტურული ასპექტები საძიებელია მოსახლეობის 

ძირითადი ნაწილის ცნობიერებაში, სოციალურ ორიენტირებსა და 

ქცევის მოტივებში. ამ თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს როლს 

თამაშობს ნაციონალური იდენტობა, რომელიც გაგებულია, 

როგორც აღქმა ადამიანისა და საზოგადოების მხრიდან. მის 

კუთვნილებაზე უფრო მაღალი წესრიგის ერთობაში 

(პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური, ცივილიზებული და 

ა.შ.), მის ადგილზე საზოგადოებრივი ურთიერთობების, 

ინსტიტუტების, ღირებულებების სისტემაში. დღეს ბევრი 

საუბარია, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში იდენტობის კრიზისია 

და ეს კრიზისი ღებულობს სისტემურ ხასიათს. 

  მასობრივი საპროტესტო მოძრაობები მთელ რიგ ქვეყნებში 

მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ  საზოგადოებრივი ერთობის 

რღვევა, ერთ-ერთი უმთავრესი საფრთხეა ქვეყნისათვის. 

შესაბამისად, სოციოკულტურული სექტორის კვლევები 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. 

 მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობის სპონტანური 

გამოსვლების უმრავლესობაში საფუძველი იყო ძირითადად 

შინაგანი მიზეზები: საზოგადოების დაყოფა სოციალურ-

ეკონომიკური ნიშნით, მოსახლეობის არარეალიზებული 

მოლოდინები პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, 

კულტურულ სფეროებში, ეროვნებათაშორისი პრობლემები და ა.შ. 

აღნიშნული მიუთითებს მსგავს მდგომარეობაში მყოფი 

ქვეყნებისათვის შიდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

აუცილებლობაზე იმდენად, რამდენადაც მასობრივი არეულობის 
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აღმოცენებისა და ხელისუფლების დამხობის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები ასეთ ქვეყნებში იყო ძირითადად შიდა მიზეზები. 

 საზოგადოების შიგნით, გარკვეულ პირობებში, როგორც წესი 

ფორმირდება მყარი იდენტიფიცირებული ჯგუფები, რომლებიც 

განსხვავდებიან თავიანთი იდეოლოგიური მიდგომებით, 

მიზნებით, ღირებულებებით, უსაფრთხოების სტრატეგიის თავისი   

(თავისებური) გაგებით. 

 ამგვარად, სხვადასხვა ჯგუფებისთვის ფორმირდება საკუთარი 

პოზიციიდან დანახული უსაფრთხოების დღის 

წესრიგი.სოციოლოგია საზოგადოებას განმარტავს, როგორც 

გარკვეულ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებად ჩამოყალიბებულ 

მრავალფეროვნებას ურთიერთობების, სისტემებისა და 

ინსტიტუტების. გასული საუკუნის 90 - იანი წლებიდან დღემდე 

არაერთ სახელმწიფოში მმართველობით სფეროში კრიზისმა და 

ნაციონალური იდენტიფიკაციის ფრაგმენტაციამ წარმოქმნეს და 

განსაზღვრეს სამოქალაქო ომის ხასიათი.კატეგორია ‘’იდენტობა” 

უსაფრთხოების სფეროში პოლიტიკის განსაზღვრის თანამედროვე 

კვლევებში აქტიურად და ეფექტურად გამოიყენება. იგი 

დამოკიდებულია საზოგადოებაში არსებული იდენტობების 

აღქმაზე. აღსანიშნავია, რომ ესა თუ ის იდენტობა თავისთავად 

არაა სახელმწიფოს უსაფრთხოების საკითხი. კონკრეტული 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, ნებისმიერი საკითხი, მათ შორის 

იდენტობის საკითხი, შეიძლება წარმოდგენილ იქნას რამდენიმე 

განზომილებაში, როგორც არაპოლიტიზირებული, 

პოლიტიზირებული ან სექიურიტიზირებული [3,4, 46-86; 21-47] 

  - არაპოლიტიზირებული სფერო შეიცავს ისეთ საკითხებს, 

რომელიც ატარებს შიდაჯგუფურ ხასიათს და არ ექცევა 

სახელწმიფოს ინტერესების სფეროში; 

 - პოლიტიზირებული ხდება მხოლოდ ის საკითხები, 

იდენტობასთან დაკავშირებით, რომელთან მიმართებაშიც 

სახელმწიფომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები. 

 სექიურითიზებულია - გულისხმობს, განისაზღვროს ესა თუ ის 

საკითხი, როგორც გადაუდებელი და არსებითი, როგორც საკითხი, 

რომელიც არ/ვერ  შეიძლება გადაწყვეტილ იქნას ჩვეულებრივი 

პოლიტიკური პროცედურებით და მოითხოვს განსაკუთრებულ 

ყურადღებას. 
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 - ,,სექიურიტიზებულია“ - გამოდის პოლიტიზაციის 

საპირწონედ, რადგანაც გამოაქვს საკითხები დადგენილი 

პოლიტიკური თამაშის წესების გარეთ, უკეთებს მას 

ფორმულირებას, როგორც განსაკუთრებულ პოლიტიკის 

საკითხებს ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ სახეზ ეა ზენაციონალური 

საკითხები. 

 უსაფრთხოების საკითხები, დაკავშირებული იდენტობასთან, 

თანამედროვე უსაფრთხოების თეორიებში (უსაფრთხოების 

პოსტკოლონიური კვლევები, უსაფრთხოების კრიტიკული 

კვლევები, ადამიანის უსაფრთხოების კვლევები და ა.შ.) 

 მიჩნეულია აღინიშნოს, როგორც ‘’სოციოეტალური 

უსაფრთხოება’’ ან ‘’უსაფრთხოების სოციოეტალური სექტორი’’. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უსაფრთხოების სოციოეტალური 

სექტორი - ეს არის სექტორი, დაკავშირებული ისეთი პირობების 

მდგრადობასთან, რომელიც კეთილსაიმედოა (მისაღებია) ენის, 

კულტურის, რელიგიის ევოლუციისათვის,მათ შორის 

ნაციონალური იდენტობისა და წესჩვეულებებისათვის.  

 სოციოეტალური უსაფრთხოების კონცეფცია პირველად 

წარმოდგენილი იქნა ბარი ბუზანის მიერ მის ნაშრომში ,,People, 

States and Fear” 1991 წელს. იგი სოციოეტალურ უსაფრთხოებას 

განსაზღვრავდა, როგორც სახელწმიფოს ტრადიციული ენობრივი, 

რელიგიური, კულტურული სტრუქტურებისა და ეროვნული 

იდენტობის მდგრად განვითარებას, თუმცა მისი ინტერპრეტაციით 

სოციოეტალური უსაფრთხოება მხოლოდ ელემენტია და 

ამასთანავე არცთუ მთავარი, სახელმწიფოს უსაფრთხოებაში, 

ეკონომიკური, სამხედრო, პოლიტიკურ და ეკოლოგიურ 

უსაფრთხოებასთან ერთად. ბ.ბუზანის იდეები განავითარა 

მეცნიერთა ჯგუფმა წიგნში ,,Identity, Migration and the New Security 

Agenda in Europe”, რომელშიც ურთიერთდამოკიდებულება 

სოციოეტალურ და სახელწმიფო უსაფრთხოებას შორის 

განიხილება, როგორც დიალექტიკური. ამგვარად, თუკი 

სახელმწიფოს თვითგადარჩენა დამოკიდებულია მისი 

სუვერენიტეტის დაცვაზე, საზოგადოების (სოციუმის) არსებობა 

დამოკიდებულია მისი კოლექტიური იდენტურობის 

შენარჩუნებაზე. ამასთან ერთად, სახელმწიფო - საზოგადოების 

ურთიერთობა წარმოჩინდება იმ შემთხვევაში, როდესაც 

სახელწმიფო შედგება რამდენიმე სოციუმისგან, სხვადასხვა 
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ძლიერი იდენტობებისაგან, რის შედეგადაც საფრთხის ქვეშ დგება 

მისი მთლიანობა. ცნება იდენტობა თავდაპირველად 

ვითარდებოდა სოციოლოგების, ანთროპოლოგებისა და 

ფილოსოფოსების მხრიდან, თუმცა კონსტრუქტივიზმის 

წარმომადგენლები საერთაშორისო ურთიერთობების შესწავლისას 

აქტიურ ინპლემენტაციას ახდენენ ამ მეცნიერებების მეთოდებისა 

და კონცეფციების. 

      აქტუალობა სოციოეტალური სექტორის სპეციალური 

გამოყოფისა უსაფრთხოების პოლიტიკის კონტექსტში 

განპირობებულია აგრეთვე იმით, რომ თანამედროვე სამყაროში 

უსაფრთხოების საკითხების ანალიზისას მიღებულია, რომ 

ამოვიდეთ საერთო და ყოვლისმომცველი უსაფრთხოების 

კონცეფციიდან. აღნიშნული გულისხმობს აგრეთვე მის 

განუყოფლობას, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების გააზრებაში 

მინიმუმ ორ  ასპექტს: 

 - შეუძლებელია უზრუნველყოფილ იყოს ერთი ქვეყნის 

უსაფრთხოება, მისი გეოპოლიტიკური გარემოდან განცალკევებით: 

 - შეუძლებელია გადაიჭრას უსაფრთხოების საკითხები ერთი 

მიმართულებით ისე, რომ არ შეეხო მეორეს. 

 უსაფრთხოების კვლევების თანამედროვე ზოგიერთი ავტორის 

მიერ [6, 19-20], სოციოეტალურთან ერთად ასევე გამოიყოფა: 

 უსაფრთხოების პოლიტიკური სექტორი (დაკავშირებული 

ქვეყნის ორგანიზაციულ სტაბილურობასთან, სახელისუფლებო 

სისტემასთან და იდეოლოგიასთან, რომლებიც იძლევიან 

ლეგიტიმურობას) 

 - უსაფრთხოების სამხედრო სექტორი; 

 - უსაფრთხოების ეკონომიკური სექტორი; 

 - უსაფრთხოების ეკოლოგიური სექტორი; 

 უსაფრთხოების სოციოეტალური სექტორის ანალიზის 

ალგორითმი არ განსხვავდება ნებისმიერი სხვა 

სეკიურიტიზირებული საკითხის ანალიზის სქემისაგან. 

 ის გულისხმობს შემდეგ კომპონენტებს [7, 36] : 

 - რეფერენტული ობიექტები - (მაგ. ქვეყნის სუვერენიტეტი ან 

ნაციის იდენტობა) 

 - ფუნქციონალური აქტორები - აქტორები, რომლებიც გავლენას 

ახდენენ უსაფრთხოების დინამიკაზე და გადაწყვეტილებებზე 

უსაფრთხოების სფეროში და რომლებიც შეიძლება განხილული 
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იქნენ, როგორც საფრთხე (მაგ. სახელმწიფოები, რომლებიც 

ატარებენ აგრესიულ პოლიტიკას, ზოგიერთი მიგრაციული 

პროცესი, ტერორისტული ჯგუფები) 

 - სეკიურიტიზაციის აქტორები - აქტორები, რომლებიც 

აცხადებენ, რომ არსებობს რეფერენტული ობიექტის 

არსებობისადმი საფრთხე და მოითხოვენ ამ მიზნით 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ამასთან ერთად 

სეკიურიტიზაციის აქტორები პრეტენზიას აცხადებენ 

განსაკუთრებულ უფლებაზე, გამოიყენონ აუცილებელი 

საშუალებები, რათა გაუმკლავდნენ საფრთხეს.  

 - აუდიტორია -  საზოგადოება, რომელთან მიმართებაშიც 

სეკიურიტიზაციის აქტორები ცდილობენ დაარწმუნონ იგი 

(საზოგადოება), რომ რეფერენტული ობიექტის არსებობისადმი 

არსებობს არსებითი საფრთხე .  

 ცნება სოციოეტალური უსაფრთხოებას საფუძვლად ედო უფრო 

ადრეული იდეა, რომელიც მიუთითებდა პირდაპირ კავშირზე 

ეროვნულ გრძნობებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოებას შორის: 

ნაციონალურობა შეიძლება იყოს საყრდენი სახელწმიფო 

უსაფრთხოებისათვის (ნაცია - სახელმწიფოს შემთხვევაში) და 

შეიძლება დაასუსტოს ქვეყანა (თუკი მრავალეთნიკური ქვეყანაა, 

რომელშიც ნაციონალური უმცირესობები გრძნობენ თავს 

დაჩაგრულად და განიცდიან საკუთარ თავზე ძალადობას. [8, 136-

383] 

 საწყის ეტაპზე სოციოელიტური უსაფრთხოების თეორიის 

ავტორთათვის სოციოეტალური უსაფრთხოება დაკავშირებული 

იყო იმის გააზრებასთან, რომ 

 აუცილებელია, გაიმიჯნოს სახელმწიფო და საზოგადოება, 

როგორც უსაფრთხოების რეფერენტული ობიექტები და ახსნადი 

იყოს ის გარემოება, რომ არსებობს დამოკიდებულება 

სახელმწიფოს მდგრადობასა და საზოგადოების მდგომარეობას 

შორის. 

 სახელმწიფო და ეროვნული უსაფრთხოება, ტრადიციული 

გაგებით, აღიქმება, როგორც საერთო ეროვნული ინტერესებისა    

(ან მულტინაციონალური საზოგადოების) და საზოგადოების 

დაცულობა (სამხედრო და ძალოვანი სტრუქტურების 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფით) [9, 13-22] 
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 თუკი სოციოეტალური უსაფრთხოების კონცეფციის პირველ 

ვარიანტში, საზოგადოება, როგორც უსაფრთხოებოების ობიექტი 

არ იყო მკაფიოდ მეთოდოლოგიურად გამიჯნული 

სახელმწიფოსგან, ახალ ვარიანტში მიღწეული იქნა მეტი 

კონკრეტიკა. შენარჩუნებული იქნა რა სოციოეტალური 

უსაფრთხოების სტატუსი ეროვნული უსაფრთხოების (ან 

სახელმწიფო უსაფრთხოება, რაც ტრადიციული 

სახელმწიფოცენტრული და მილიტარისტული მიდგომებით ერთი 

და იგივეა) ერთ-ერთი სფეროსი, კონცეფციის ავტორებმა  გააკეთეს 

განაცხადი, განხილულიყო საზოგადოება, როგორც უსაფრთხოების 

თავისთავადი ობიექტი. სოციოეტალური უსაფრთხოება 

განისაზღვრება, როგორც საზოგადოების შესაძლებლობა, 

შეინარჩუნოს თავისი არსებითი ხასიათი და შინაარსი ცვალებად 

გარემოში შესაძლო და რეალური საფრთხეების პირობებში, რაც 

გულისხმობს ენის, კულტურის, რელიგიური და ეროვნული 

იდენტობის, წესჩვეულებების ტრადიციული პატერნების მდგრად 

განვითარებას [10, 221] . 

 სადემარკაციო ხაზი სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის 

უსაფრთხოების გააზრებაში გაივლება შემდეგნაირად - თუკი 

სახელმწიფოს არსებობა/გადარჩენა დამოკიდებულია 

სუვერენიტეტის შენარჩუნებაზე, საზოგადოების 

არსებობა/გადარჩენა დამოკიდებულია გამაერთიანებელ 

კოლექტიურ იდენტობაზე [11, 205]. აღნიშნულიდან გამომდინარე 

სოციოეტალური უსაფრთხოების სტრატეგიაში მთავარი საკითხია 

საზოგადოების სტაბილური იდენტობის შენარჩუნება. 

 ამგვარად სოციოეტალური უსაფრთხოების კონცეფციამ 

მიგვიყვანა უსაფრთხოების სფეროში კვლევების რაკურსის 

ცვლილებასთან მაკროობიექტის დონიდან  სახელმწიფო და 

სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობები) მეზოობიექტამდე 

(მდგრადი სოციალური ჯგუფები, რომელთაგანაც შედგება 

საზოგადოება). ანალიზის ობიექტი ხდება პოლიტიკურად 

მნიშვნელოვანი ეთნონაციონალური და რელიგიური ერთობები. 

 საზოგადოებრივი სტაბილურობის უმნიშვნელოვანეს 

კომპონენტად სოციოეტალური მიდგომებით განიხილება საერთო 

იდენტურობა. იმდენად რამდენადაც სოციუმები არაა 

მონოლითური და ხშირად შედგება მთელი რიგი ნაციონალური 

და ეთნიკური კულტურებისაგან. სოციოეტალური უსაფრთხოება 
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ასევე ასახავს ურთიერთობების ხასიათს საზოგადოებებსა და 

კოლექტიურ იდენტობებს შორის ერთიანი საზოგადოების შიგნით, 

სახელმწიფო საზღვრებით გარშემოსაზღვრულ სივრცეში. 

 როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, შიდა უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა განსხვავდება საერთაშორისო უსაფრთხოების 

ტრადიციული გაგებისაგან მისი ობიექტის თვალსაზრისით.თუკი 

საერთაშორისო უსაფრთხოების ანალიზის ძირითადი ერთეულია 

სახელმწიფო, შიდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფისას ასეთად 

გვევლინება ან საზოგადოება მთლიანად ან სხვადასხვა 

სოციალური ჯგუფები და ასეთი ჯგუფების გავლენა 

სახელწმიფოებრივი წყობის მდგრადობაზე. 

 სოციოეტალური უსაფრთხოების თეორიის ერთ-ერთი 

ავტორის, კოპენჰაგენის უსაფრთხოების სკოლის 

წარმომადგენელის ბარი ბუზანის [12, 96-107] მიხედვით, სავსებით 

გამართლებულია სახელმწიფოების დაყოფა ძლიერებად და 

სუსტებად შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

 - სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო 

დაწესებულებებს შორის სოციალური-პოლიტიკური ერთობის 

დონე, 

 - სახელმწიფოებრიობის ის დონე, რომელსაც ფლობს 

სახელმწიფო; 

 - შიდა წესრიგის განზომილებაში სტაბილურობის დონე. 

 აღნიშნული ლოგიკით, ყველა ქვეყანა, რომელიც 2000-იან 

წლებში შეეჯახა მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს, შეიძლება 

შეფასდეს, როგორც სუსტი სახელწმიფოები. 

 თუკი განვაზოგადებთ, მეტ-ნაკლები დონით მათთვის 

დამახასიათებელია: 

- ქვეყნის შიგნით სოციალურ-პოლიტიკური კავშირების 

დაბალი დონე, მმართველი ელიტის მოწყვეტა საზოგადოებისაგან 

და საზოგადოებისათვის იმ შესაძლებლობის წართმევა, რომ 

გავლენა მოახდინოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე. 

- მოქმედი პოლიტიკური რეჟიმებისთვის მხარდამჭერი 

სოციალური ბაზის გაქრობა, 

- მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისათვის 

დამახასიათებელი პოლიტიკური აპათია, 
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- ნაციონალურ-სახელმწიფოებრივი იდენტურობის სისუსტე, 

რომელთაგანაც კონკურირებენ სხვა იდენტობები - ეთნიკური, 

სუბეთნიკური, რელიგიური და ა.შ. 

  სუსტ სახელმწიფოში რეჟიმის მდგრადობის მნიშვნელოვანი 

ფაქტორებია:მიღებული/ან ფორმირების პროცესში არსებული 

მმართველობის ფორმა, მიღებულის/ფორმირების პროცესში მყოფი 

ნაციონალური იდენტიფიკაციის მოდელი.                     

 უსაფრთხოების გააზრებაში ხდება ეროვნული უსაფრთხოების 
საფრთხეების დივერსიფიკაცია. საფრთხეები ხდება უფრო 
მრავალფეროვანი, მასშტაბური და ნაკლებ პროგნოზირებადი. 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ეროვნულ 
უსაფრთხოებისადმი სოციოკულტურული საფრთხეების 
პრობლემა. აქტუალური ხდება უსაფრთხოების ორი კონცეფტი: 
სოციოეტალური და კულტურული, შესაბამისად, აღნიშნულს 
უნდა მიენიჭოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა პერსპექტივაში 
ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის ფორმირებისას. საჭიროა, 
ეროვნული უსაფრთხოების სოციოკულტურული ასპექტების 
თეორიული შესწავლის გადაუდებელი აუცილებლობის 
პარალელურად შეიქმნას საფრთხეების პრევენციის სისტემა. 
 მიუხედავად იმისა, რომ სოციოეტალური უსაფრთხოების 
კონცეფცია ჯერ კიდევ არ არსებობს დასრულებული სახით, 
გარკვეული პრაქტიკული ნაბიჯები მისი რეალიზაციის გზაზე 
უკვე გადაიდგა, როგორც ევროპული თანამეგობრობის, ასევე აშშ-
სა და მსოფლიოს სხვა განვითარებული ქვეყნების მხრიდან. 
აღნიშნული სოციოეტალურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით 
შესაბამის ამოცანებს აყენებს ჩვენ წინაშეც. 
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SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF SECURITY (SOCIETAL 
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Summary 

 

 The article is dedicated to changes in the traditional sense of security, 

with a focus on not just military, economic, and so on security. But also on 

the socio-cultural aspects. It is noted that the perceptions of security and 

strategies for achieving it have undergone significant modifications. Along 

with traditional approaches, where the state is the primary focus of security 

analysis, some new strands of strategic thought play an important role in 

social and cultural factors, analyzing security policy as a discursive practice. 

 The article discusses the essence of societal security and its evolution, 

provides two concepts of security: societal and cultural analysis, outlining 

the central elements of both concepts, the collective cultural identity, whose 

changes are driven by a number of external and internal factors. 

 The problem of socio-cultural threats to national security and the 

urgency of separating the societal sector in the context of security policy are 

substantiated. 
 

Keywords: security, modern concepts, societal security. 
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Бесик Оболадзе 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

(СОЦИЕТАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) 
 

Резюме 
 

 Статъя посвящена изменениям  в традиционном понимании 

безопасности, связанным с перемещением акцента от военных , 

экономических и др . угроз к социокультурным.Отмечается, что 

представления о безопасности и стратегии ее достижения претерпели 

значительные изменения. Наряду с традиционными подходами, когда 

государство является ядром анализа безопасности, некоторые новые 

направления стратегического мышления определяют важную роль 

социальных и культурных факторов, анализируя политику 

безопасности как дискурсивную практику. 

     В статье рассматриваются сущность социетальной безопасности и 

ее эволюция, дан анализ двух концептов безопасности: культурной и 

социетальной, выделяются центральные элементы обеих концепций, 

коллективная культурная идентичность, изменения которой 

обусловлены рядом внешних и внутренних факторов. 

     Обоснована проблема социокультурных угроз национальной 

безопасности и актуальность отделения социетального сектора в 

контексте политики безопасности. 
 

Ключевые слова: безопасность, современные концепции, 

Социетальная безопасностъ 
 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический 

университет. 
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ქეთევან კანდელაკი 

ერთიანი მაკოორდინირებელი ორგანოს როლი დედაქალაქის 

მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის ეფექტურ მართვაში 

 

სტატია ეხება დედაქალაქის მუნიციპალური ტრანსპორტის 
მართვის სფეროში კოორდინაციის ფუნქციის პრობლემას. 
განხილულია საერთაშორისო და ადგილობრივი  პრაქტიკა, 
გაანალიზებულია საქართველოს ნორმატიული ბაზა, 
დასაბუთებულია მუნიციპალიტეტის ფუნქციების გაფართოება 
კოორდინაციის მიმართულებით. 

 
საკვანძო სიტყვები: მუნიციპალური ტრანსპორტის მართვა,  

მუნიციპალიტეტის კოორდინაციის ფუნქცია. 
 
სატრანსპორტო სისტემის მდგრადობის ერთ-ერთ პირობას 

მსოფლიოს ცივილიზებულ ქვეყნებში დარგის მართვის 

კოორდინაცია განაპირობებს. ამ  ფუნქციის მეშვეობით ხდება 

შესაძლებელი  სისტემის მოწესრიგება და შესაბამისად, ქვეყნის 

ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური პროცესების 

წარმატებით განხორციელება. გამართული სატრანსპორტო 

სისტემა და მათ შორის მუნიციპალური ტრანსპორტი ყველა 

განვითარებული ქვეყნის, განსაკუთრებით კი მათი 

დედაქალაქების უდიდესი გამოწვევაა, რომელიც მუდმივად უნდა 

ვითარდებოდეს და თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქის 

მოთხოვნებს  შეესაბამებოდეს.   

სატრანსპორტო სისტემის და განსაკუთრებით მუნიციპალური 

ტრანსპორტის გამართული ფუნქციონირება/სრულყოფა უნდა 

ეფუძნებოდეს როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან 

გათვლებს და მიღებული შედეგი სასიკეთო გავლენას ახდენდეს 

მგზავრთა ხარისხიან და სწრაფ გადაადგილებაზე. სისტემის 

არასწორმა ან/და არასრულყოფილმა მართვამ შესაძლოა 

გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიგვიყვანოს, რაც დააზარალებს 

როგორც ქვეყანას, ისე მის მაცხოვრებლებსა თუ უცხოელ 

სტუმრებს.  

კომფორტული  და სწრაფი მობილობა დედაქალაქის 

მაცხოვრებლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა და ხელს 

უწყობს სხვადასხვა ჯგუფების სრულფასოვან მონაწილეობას 
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საზოგადოების პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ 

ცხოვრებაში.  

სატრანსპორტო სისტემის მართვაში პრობლემების გამოვლენა 

აქტუალურია, რადგან მათი იდენტიფიცირება პირდაპირ 

უკავშირდება სატრანსპორტო პოლიტიკის ეფექტურობას.  

სწორედ ამიტომ სატრანსპორტო სისტემის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, სახელმწიფო თუ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს კარგად უნდა ჰქონდეთ 

გააზრებული ის პასუხისმგებლობა, რაც აღნიშნული სფეროს 

გამართულ ფუნქციონირებასა და სწორ მართვასთან არის 

დაკავშირებული.  

დღესდღეობით, ჩვენს ქვეყანაში სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის შექმნა/განვითარება და მუნიციპალური 

ტრანსპორტის სისტემის მოწესრიგება მუნიციპალური 

მმართველობის მნიშვნელოვან ამოცანათა კატეგორიას 

განეკუთვნება,[1] რომლის მართვა ითხოვს კომპლექსურ 

ღონისძიებებს მგზავრთა ხარისხიანი, უწყვეტი და უსაფრთხო 

გადაყვანის უზრუნველსაყოფად.   

აღნიშნული უფლებამოსილების განხორციელებისა და 

მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის მართვის 

უზრუნველყოფის მიმართულებით ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებში იქმნება შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულები, ხშირ შემთხვევაში 

უფლებამოსილების გადაცემა ხდება საამისოდ სპეციალურად 

შექმნილ იურიდიულ პირებზე.  

დედაქალაქში ტრანსპორტისა და საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზების მიმართულებით ერთიანი პოლიტიკის 

გატარებისა თუ მართვის მიზნით, თბილისის  მერიაში 

შექმნილია და ფუქნციონირებს ტრანსპორტის საქალაქო 

სამსახური. 2018 წლის 22 თებერვლიდან, სამსახურს დაემატა 

ახალი, პოლიტიკისა და დაგეგმვის განყოფილება, რომლის ერთ-

ერთ ფუნქციასაც დედაქალაქში ტრანსპორტის განვითარების 

პოლიტიკისა და მიდგომების განსაზღვრა, ასევე სათანადო 

პოლიტიკის გატარების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. [2] 

2017 წლის 8 დეკემბრიდან შეიქმნა და ფუნქციონირებს 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატრანსპორტო 

საკითხთა კომისია[3] კომისიის მიზანს წარმოადგენს 
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დედაქალაქში არსებული სატრანსპორტო საშუალებებით 

გადაადგილებისათვის პირობების გაუმჯობესება, პარკირების 

სისტემის ორგანიზების ხელშეწყობა, სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და ქვეითთა მოძრაობის ორგანიზების 

ღონისძიებების განვითარება და დაგეგმვა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილია და ფუნქციონირებს შპს ,,თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანია“, რომლი უფლებამოსილებასაც 

წარმოადგენს ავტობუსებით, მეტროთი და საბაგიროებით 

მგზავრთა გადაყვანა. კომპანიის გენერალური დირექტორი 

თანამდებობაზე ინიშნება თბილისის მთავრობის განკარგულების 

საფუძველზე.  

სრულყოფილი სატრანსპორტო სისტემის შექმნა და მისი 

ეფექტური მართვა მნიშვნელოვანი და კომპლექსური 

ღონისძიებების გატარებას საჭიროებს თბილისში, სადაც 

თავმოყრილია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი და 

შესაბამისად მოთხოვნა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მაღალია.   

დედაქალაქში სატრანსპორტო სისტემის მართვას ძირითადად 

მუნიციპალიტეტის ორგანოები ახორციელებენ, თუმცა არის რიგი 

საკითხები, რომელთა გადაჭრაც სცილდება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას და საჭიროებს 

სახელმწიფოს ცალკეულ სტრუქტურებთან კოორდინაციას, იქნება 

ეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო,[4] საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 

ივლისის №1369 განკარგულებით დამტკიცებული ,,საქართველოს 

საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის~[5] 

განხორციელების მიზნით შექმნილია უწყებათაშორისი (6 უწყების 

მონაწილეობით)  კომისია და ასევე ეროვნული საგზაო 

უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფი. აღნიშნული კომისიისა და 

სამუშაო ჯგუფის მიერ გასულ წლებში შემუშავებული იქნა 2017 

წლის და 2018 წლის სამოქმედო გეგმები.  ასევე, შემუშავდა საგზაო 

უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2019 წლის სამოქმედო 

გეგმა, [6] რომელიც მოიცავს 5 ამოცანას (უსაფრთხო 

ავტომობილები, უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურა, საგზაო 
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მონაწილეების უსაფრთხოება, ეფექტური აღსრულების 

უზრუნველყოფა და ეფექტური რეაგირება საგზაო შემთხვევების 

შემდგომ) და 30 აქტივობას აღნიშნული ძირითადი ამოცანების 

შესასრულებლად. მოცემული გეგმებით გათვალისწინებული 

აქტივობების განხორციელების კოორდინაციას საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

ახორციელებს. [7] 

ამასთან, 2018 წელს დედაქალაქის მთავრობის მიერ თბილისის 

სატრანსპორტო პოლიტიკის დოკუმენტი იქნა შემუშავებული.[8] 

დოკუმენტში გათვალისწინებულია ის ღონისძიებები, რომელთა 

მეშვეობით, დედაქალაქის აღმასრულებელი ორგანო 

სატრანსპორტო სისტემის სრულყოფასა და მოწესრიგებას გეგმავს 

(2019 წლის ბოლომდე ამორტიზებული ავტობუსების სრულად 

ჩანაცვლება, 2020 წლისთვის ახალი ავტობუსების რაოდენობის 900 

ერთეულამდე გაზრდა, 2019-2021 წლებში მეტროს 12 ახალი 

შემადგენლობის დამატება; 2019-2021 მიკროავტობუსების 

რაოდენობის შემცირება და მათი სრულად განახლება და სხვა).  

როგორც ვხედავთ, თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტის 

სისტემის მართვას და აღნიშნულიდან გამომდინარე სხვადასხვა 

სახის ღონისძიებების გატარებას (სამოქმედო გეგმების შემუშავება, 

მათი აღსრულება და აღსრულებაზე კონტროლი) ახორციელებენ 

როგორც ადგილობრივი, ისე სახელმწიფო ორგანოები.  

სისტემის ეფექტური მართვის უზრუნველსაყოფად 

უმნიშვნელოვანესია პასუხისმგებელ უწყებებს შორის მჭიდრო 

კოორდინაცია და სწრაფი რეაგირება. მაგალითისათვის, არის 

შემთხვევები, როცა გაურკვეველია, ვის კომპეტენციაშია ამა თუ იმ 

შუქნიშნის დაყენება, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ან 

კიდევ გზებზე არსებული  ორმოების თუ ჭების ამოვსება და სხვა 

მსგავსი ტიპის პრობლემური საკითხების მოგვარება.  რაც თავის 

მხრივ ხელს უშლის სისტემის მართვის ეფექტურობას და ამათუიმ 

პრობლემური საკითხის დროულად მოგვარებას. 

ამასთან, დღესდღეობით, თბილისის მთავრობა ვერ 

ახორციელებს სრულფასოვან კონტროლს დედაქალაქის 

ტერიტორიაზე მოძრავ ყველა ტიპის საქალაქო ტრანსპორტზე. 

მაგალითისათვის, რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე მოძრავი 

მიკროავტობუსები მაღალი ინტენსივობით გადაადგილდებიან 

ქალაქის ერთი წერტილიდან, მეორე უკიდურეს წერტილამდე, 
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მოძრაობენ ქაოტურად. ერთადერთი ბერკეტი, რომელსაც 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ორგანოები მოცემული კატეგორიის 

სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ ახორციელებენ არის 

თბილისის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მოძრაობის 

მარშრუტი. ასევე, მათზე გავრცელდა თბილისის 26 ქუჩაზე 

მხოლოდ გაჩერებებზე მგზავრთა ჩასმა/აყვანის რეგულაცია.  

არ არსებობს ადგილობრივ დონეზე  ტრანსპორტის მართვის 

ერთიანი, მაკოორდინებელი ორგანო, რომელიც უფლებამოსილი 

იქნებოდა განეხორციელებინა კონტროლი დედაქალაქის 

ტერიტორიაზე მოძრავ ყველა  ტიპის საქალაქო ტრანსპორტზე.   

ცალსახაა, რომ ყველა მსგავსი ტიპის, თუნდაც უმნიშვნელო 

საკითხის დროულ და ეფექტურ მოგვარებაზეა დამოკიდებული 

დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემის მართვის ეფექტიანობა. 

ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა უწყებებში 

თავმოყრილი ფუნქციები, რომლებიც ეხება მუნიციპალიტეტის 

გამგებლობის სფეროში შემავალ სატრანსპორტო თუ საგზაო 

ინფრასტრუქტურის საკითხებს  გადაეცეს ერთ ორგანოს.  

დღეის მდგომარეობით, თბილისის მერიას არ შეუძლია 

სრულად განსაზღვროს ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიის 

ფინანსური და სამოქმედო გეგმა. საქალაქთაშორისო მგზავრთა 

მომსახურება არ არის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 

პასუხისმგებლობა, არ არსებობს მაკოორდინირებელი მექანიზმები, 

რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს დედაქალაქში სატრანსპორტო 

მომსახურების და უსაფრთხოების ხარისხზე.  

საზღვარგარეთის ქვეყნებში ტრანსპორტის სფეროს 

მარეგულირებელ ორგანოდ ხშირ შემთხვევაში სპეციალურად 

შექმნილი ტრანსპორტის სამინისტროები  (ჩეხეთი, ავსტრია, დანია 

და სხვ) გვევლინებიან. სამინისტროების უფლებამოსილება 

ვრცელდება ყველა სახის ტრანსპორტზე - სახმელეთო, 

სარკინიგზო, საჰაერო და სხვა. 

საქართველოში მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის 

მოწესრიგება და მისი ეფექტური მართვის უზრუნველყოფა არ 

საჭიროებს სპეციალური სამინისტროს შექმნას. იმისათვის რომ 

დედაქალაქის სატრანსპორტო სისტემის მართვაში არსებული 

პრობლემები დროულად იქნას გამოვლენილი, 

სისტემატიზირებული და აღმოფხვრილი სრულიად საკმარისია 

მოცემული მიმართულებით მუნიციპალიტეტის ფუნქციების 
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გაფართოვება. მუნიციპალიტეტის დონეზე ერთიან 

მაკოორდინირებელ ორგანოში ასეთი ფუნქციის შემოტანა 

უზრუნველყოფს   სხვადასხვა უწყებებსა თუ მათდამი 

დაქვემდებარებულ იურიდიულ პირებში გადანაწილებულ 

ფუნქციათა კოორდინაციას და სისტემის მართვის გაჯანსაღებას. 
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ნატალია ქუმელაშვილი 

საჯარო სახსრების მართვაზე საპარლამენტო კონტროლის 

ინსტრუმენტები საკონსტიტუციო რეფორმის ჩარჩოში 
 

სტატიაში მიმოხილულია საჯარო სახსრების მართვაზე 
საპარლამენტო კონტროლის მოქმედი კანონმდებლობით 
განსაზღვრული ინსტრუმენტები. ყველა დემოკრატიულ 
სახელმწიფოში, პარლამენტის, როგორც ხალხის მიერ არჩეული 
წარმომადგენლობითი ორგანოს, მთავრობის, როგორც 
აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის, როგორც გარე საფინანსო კონტროლის მთავარი 
ინსტრუმენტის ურთიერთმიმართება და  გამიჯნული 
პასუხისმგებლობები, ქმნის საჯარო სახსრების მართვის ე.წ. კარგი 
მმართველობის პრინციპს. ყველა ზემოჩამოთვლილი 
კანონისმიერი მართვის კონტროლის ინსტრუმენტი პარლამენტს 
აძლევს საშუალებას განახორციელოს სწორი და ეფექტური 

სახელმწიფო მართვა, რომლის შედეგია საჯარო სახსრების 
მდგრადობა და გამჭვირვალობა, რაც განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელის 
პირობებში და აძლიერებს დემოკრატიული სახელმწიფოს 

მშენებლობის პროცესს.  
 

საკვანძო სიტყვები: პარლამენტი, სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახური, საჯარო სახსრების მართვის კონტროლი 

 

საჯარო სახსრების მართვის გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების პრინციპი ფუნდამენტურია 

დემოკრატიული მმართველობის პირობებში. საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილია, რომ პარლამენტი, როგორც 

ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს 

საბიუჯეტო სახსრებისა და სხვა საჯარო რესურსების გამოყენებისა 

და ხარჯვის მართვის კონტროლს დადგენილი უფლებამოსილების 

ფარგლებში. აღმასრულებელი ხელისუფლება პასუხისმგებელია 

ბიუჯეტის კანონმდებლობის შესაბამის და ეფექტიან 

შესრულებაზე [1], რაზეც ზედამხედველობის პრეროგატივას 

საჯარო_ფინანსების_მართვა#_
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პარლამენტი მის ხელთ არსებული სხვადასხვა ინსტრუმენტით 

ახორციელებს.  

ქართული კანონმდებლობის, ისევე, როგორც საერთაშორისო 

პრაქტიკის შესაბამისად, პარლამენტის მიერ საჯარო სახსრების 

მართვის კონტროლის საკვანძო ინსტრუმენტი სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურია. მისი, როგორც წამყვანი აუდიტორული 

ინსტიტუტის გაძლიერება იქნა გათვალისწინებული 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების 2014 წლის 

შეთანხმებით [2], რამაც 2018 წელს ასახვა პოვა კონსტიტუციურ 

რეფორმაშიც; განხორციელებული ცვლილების შედეგად აუდიტის 

სამსახურის უფლებამოსილება, სტრუქტურა, საქმიანობის წესი და 

დამოუკიდებლობის გარანტია ორგანული კანონით განისაზღვრა. 

სწორედ აუდიტის სამსახური, როგორც დამოუკიდებელი, 

ობიექტური და ნეიტრალური ინსტიტუცია ზედამხედველობს 

საბიუჯეტო სახსრებისა და სხვა საჯარო რესურსების გამოყენებასა 

და ხარჯვას. იგი უფლებამოსილია აგრეთვე შეამოწმოს საფინანსო-

სამეურნეო კონტროლის სხვა სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობა, 

წარუდგინოს პარლამენტს საგადასახადო კანონმდებლობის 

სრულყოფის წინადადებები.  

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ანგარიშვალდებულია 

პარლამენტის წინაშე. წელიწადში ორჯერ, ბიუჯეტის შესრულების 

წინასწარი ანგარიშისა და სრული ანგარიშის წარდგენის დროს, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პარლამენტს წარუდგენს 

მოხსენებას მთავრობის ანგარიშთან დაკავშირებით, ხოლო 

წელიწადში ერთხელ − თავისი საქმიანობის ანგარიშს.  

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებისათვის, 

საბიუჯეტო პროცესის მართვისა და შესრულების 

ზედამხედველობისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება 

სწორედ გარე საფინანსო კონტროლის ორგანოს - სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის მიერ მოპოვებული აუდიტის შედეგებს. 

კონტროლის ამ ორგანოს ამოცანას მთავრობის და მასზე 

დაქვემდებარებული მმართველობის რგოლების მიერ ბიუჯეტისა 

და სხვა საჯარო რესურსების მართვის კანონიერების, 

ეფექტიანობისა და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის 

ობიექტური და დამოუკიდებელი შემოწმება წარმოადგენს [3] .  მის 

მიერ ორგანული კანონის [4] მოთხოვნების შესაბამისად 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დამტკიცებულ ანგარიშებს, 
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პარლამენტს წარუდგენს დაუყოვნებლივ. ამასთანავე,  წელიწადში 

ორჯერ – მიმდინარე წლის 10 სექტემბრამდე და მომდევნო წლის 

10 თებერვლამდე – სახელმწიფო აუდიტის სამსახური წარადგენს, 

აგრეთვე, წერილობით ინფორმაციას ამ ანგარიშებიდან 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ანგარიშების თაობაზე. 

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი კოორდინაციას 

უწევს პარლამენტის კომიტეტების მიერ სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის ანგარიშების განხილვას [5]. 

ზემოხსენებული ფუნქციის განსახორციელებლად და საჯარო 

სახსრების მართვის კონტროლის უზრუნველსაყოფად, 

საქართველოს პარლამენტის განახლებული რეგლამენტის 

მიხედვით, რომელიც 2018 წლის დეკემბერში შევიდა ძალაში, 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა მისი წევრებისგან შექმნა 

კომიტეტთან არსებულ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

ანგარიშების განმხილველ მუდმივმოქმედი აუდიტის ჯგუფი. 

აუდიტის ჯგუფის ძირითადი საქმიანობაა „სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშების განხილვა და 

შესაბამისი რეკომენდაციების პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტისთვის წარდგენა.  აუდიტის ჯგუფის 

სხდომები საჯაროა. აუდიტის ჯგუფი ვალდებულია პარლამენტის 

მორიგი სესიის განმავლობაში თვეში ერთი სხდომა მაინც 

მოიწვიოს, რომელსაც ესწრებიან სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის, აუდიტის ობიექტების ან სხვა შესაბამისი 

ადმინისტრაციული ორგანოების მაღალი თანამდებობის პირები. 

აღნიშნული სხდომები უზრუნველყოფს აუდიტის შედეგების 

დეტალურ განხილვას სამი მხარის მონაწილეობით, ისმენს 

წარმოდგენილ ინფორმაციას აუდიტის მიერ აღმოჩენილ 

ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების თაობაზე, ასევე, მიგნებებზე და 

გაცემულ რეკომენდაციებზე, ამასთან აუდიტის ობიექტის 

პოზიციებს მათთვის დადგენილი რეკომენდაციების შესრულების 

მდგომარეობის შესახებ. 

განხილვის შედეგად, აუდიტის ჯგუფი შეიმუშავებს  

გადაწყვეტილების პროექტს შესაბამისი რეკომენდაციებით და 

განსაზღვრავს მათი შესრულებისათვის საჭირო ვადებს და 

წარუდგენს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს, 

რომელიც თავის მხრივ, ამტკიცებს მას და უგზავნის აუდიტის 
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ობიექტს აღსასრულებლად. გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, 

აუდიტის ობიექტი ვალდებულია გადაწყვეტილებით დადგენილ 

ვადაში წარუდგინოს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტს ინფორმაცია რეკომენდაციების 

შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე. აუდიტის ჯგუფის მიერ 

შემუშავებული და კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილებით 

მიღებული რეკომენდაციები, მათი შესრულების ვადების 

მითითებით, ასევე, შესაძლოა აისახოს აუდიტის სამსახურის 

საქმიანობის ანგარიშის განხილვის შემდეგ პარლამენტის 

დადგენილებაში [6]. აღნიშნული პროცესი ხელს უწყობს საჯარო 

სახსრების მართვის ეფექტიანობას და ანგარიშვალდებულების 

პრინციპის განხორციელებას.  

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და პარლამენტის ამგვარი 

ურთიერთმიმართება შეესაბამება საჯარო სახსრების მართვის 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის პრინციპებს. ცალსახაა, რომ 

ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში აღმასრულებელი ხელისუფლება 

ანგარიშვალდებულია, როგორც გადასახადის გადამხდელთა, ასევე 

პარლამენტში არჩეული წარმომადგენლების წინაშე, ხოლო 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მის მიერ მოპოვებული 

ინფორმაციისა და რეკომენდაციების სახით მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეაქვს სახელმწიფო სახსრების, პროგრამების, 

პროექტებისა და სხვა მოქმედებების კანონიერებისა და 

ეფექტიანობის შეფასებაში [7]. 

საჯარო სახსრების მართვის კონტროლის განხორციელებისას, 

რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ქვეყნის მთავარი ფინანსური 

დოკუმენტის - სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მიღების 

საპარლამენტო პროცედურა. საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის 135-ე მუხლის პირველი ნაწილი განმარტავს, რომ 

„საქართველოს მთავრობა არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა პარლამენტს 

წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

თანდართული მასალებით (მათ შორის, მიმდინარე წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 

მოხსენებას) და მის შესაბამის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების დოკუმენტს”.  

აღნიშნულ პროცესის ხელმძღვანელობის ფუნქცია 

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 
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უფლებამოსილების სფეროს განეკუთვნება. სწორედ მისი, როგორც 

საბიუჯეტო პროცესებზე ზედამხედველი ორგანოს კომპეტენციაა 

დარგობრივ კომიტეტებში ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის 

განხილვების კოორდინაცია - კომიტეტი ზემოხსენებული 

დოკუმენტების მიღებიდან 2 დღის ვადაში, უზრუნველყოს 

განხილვის განრიგის შედგენას, სადაც ბიუჯეტის კანონპროექტი 

თანდართული მასალებით 2 კვირის ვადაში განიხილება 

კომიტეტების, ფრაქციების, უმრავლესობისა და უმცირესობის, 

პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატების, იურიდიული 

დეპარტამენტისა და საბიუჯეტო ოფისის მიერ. მათ მიერ 

მომზადებული დასკვნები ეგზავნება საფინანსო- საბიუჯეტო 

კომიტეტს, ამ დასკვნების, საკუთარი შენიშვნებისა და 

მოსაზრებების საფუძველზე კომიტეტი ამზადებს საბოლოო 

დასკვნას, პარლამენტის თავმჯდომარისათვის წარსადგენად. 

აღნიშნულ დასკვნებს მიღებიდან 2 დღის ვადაში პარლამენტის 

თავმჯდომარე უბრუნებს მთავრობას, რომელიც ვალდებულია 

არაუგვიანეს 5 ნოემბრისა პარლამენტს წარუდგინოს ბიუჯეტის 

კანონპროექტისა და თანდართული მასალების გადამუშავებული 

ვარიანტი. მხოლოდ ის წინადადებები და შენიშვნები, რომელზეც 

საქართველოს მთავრობა განაცხადებს თანხმობას იქნება 

გათვალისწინებული სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტში. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი, ისევე, როგორც მისი 

გადამუშავებული ვარიანტი, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენება და 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამისი ქვეყნის 

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი 

მიღებისთანავე ეგზავნება საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახური, დადგენილ ვადებში წარადგენს დასკვნას სახელმწიფო 

ბიუჯეტის კანონის პროექტისა და ამ პროექტით 

გათვალისწინებული შემოსულობებისა და გადასახდელების 

საფუძვლიანობისა და კანონიერების შესახებ, აგრეთვე მოხსენებას 

მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

მიმდინარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობის მოხსენების 

თაობაზე, ხოლო საქართველოს ეროვნული ბანკი − დასკვნას 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის ძირითადი 

პარამეტრების თაობაზე. 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 62 

საჯარო სახსრების მართვის ზედამხედველობისათვის 

კონსტიტუცია ადგენს, საქართველოს მთავრობის ვალდებულებას 

პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში არაუგვიანეს 

საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან 5 თვისა[8]. პარლამეტის 

შესაბამისი და სხვა გარე სტრუქტურების დასკვნების განხილვისა 

და საპარლამენტო კამათის დასრულების შემდეგ, პარლამენტი 

იღებს დადგენილებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიშის თაობაზე. პარლამენტი სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს ამტკიცებს იმ 

შემთხვევაში, თუ იგი ზუსტად და სრულად ასახავს გასული 

საბიუჯეტო წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და 

გადასახდელების მოცულობებს და მათ კანონიერებას. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში პარლამენტს შეუძლია არ დაამტკიცოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში. პარლამენტი 

საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე იღებს დადგენილებას 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 

დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ. 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ფისკალური და საბიუჯეტო 

პოლიტიკის სფეროს საპარლამენტო ზედამხედველობის 

მიმართულებით საქმიანობის ეფექტიანობის უზრუნველყოფაში 

მნიშვნელოვან როლს ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობაზე 

პერმანენტული საკომიტეტო ზედამხედველობა ასრულებს. 

კერძოდ, თვეში ერთხელ (ნაზარდი ჯამით) სახაზინო სამსახური 

პარლამენტში წარადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის სრულ ანგარიშს 

შემოსულობების, გადასახდელების, დეფიციტისა და მისი 

დაფინანსების წყაროების მითითებით, აგრეთვე დეტალურ 

ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ხაზინის 

ერთიან ანგარიშზე განთავსებული სახელმწიფო, აფხაზეთისა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების და საქართველოს სხვა 

ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების შემოსულობების 

შესახებ სახეებისა და წყაროების მიხედვით [9].  გარდა 

შესრულების წლიური ანგარიშისა, საქართველოს პარლამენტი 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მეშვეობით ახორციელებს 

ბიუჯეტის შესრულების საერთო, თანმიმდევრულ კონტროლს, რაც 

გამოიხატება ფინანსთა სამინისტროს მიერ შესრულების 

კვარტალური ანგარიშების წარდგენაში ყოველი კვარტალის 
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დასრულებიდან 1 თვის ვადაში. სხვა კომიტეტები აღნიშნულ 

ანგარიშს განიხილავენ სფეროების მიხედვით და უფლებამოსილი 

არიან სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით 

დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვონ და მიიღონ შესაბამისი 

სახელმწიფო უწყებებისგან. საკომიტეტო განხილვებს 

ორგანიზებას უწევს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტი. განხილვის შედეგები, პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით, წარედგინება 

პარლამენტს და შეიძლება მისი განხილვის საგანიც გახდეს.   
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The article reviews existing instruments governed by parliamentary 

control over public funds management. In all democratic countries, the 
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interlinking and separating responsibilities of Parliament as the 

representative body of people, the government as the executive, and the 

State Audit Office as the main instrument of external financial control 

create he principle of good governance in public funds management. All of 

the above-mentioned law enforcement tools enable parliament to implement 

sound and effective state governance, resulting in the sustainability and 

transparency of public funds, which is particularly important under the 

parliamentary republic model and enhances the building of a state 

democracy process. 
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УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В 

РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются установленные инструменты 

парламентского контроля над управлением государственных средств. 

Во всех демократических государствах взаимосвязанные и 

разделяющие обязанности парламента - как представительного органа 

народа, правительства - как исполнительной власти и 

Государственный аудиторский офис - как основного инструмента 

внешнего финансового контроля, создают Принцип хорошего 

управления в сфере управление государственными средствами. Все 

вышеупомянутые инструменты правоприменения позволяют 

парламенту осуществлять разумное и эффективное государственное 

управление, что приводит к устойчивости и прозрачности 

государственных средств, что особенно важно в рамках модели 

парламентской республики и способствует построению 

демократического государства. 

 

Ключевые слова: Парламент Грузии, Государственный аудиторский 

офис, контроль над управлением государственными средствами. 
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Станислав Осипенко, Валентина Нестеренко, 

Роман Нестеренко 

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье рассматриваются методические положения 

организации управления логистической деятельностью предприятия 

на основе экономического анализа показателей ее эффективности и 

обоснования решений с целью их повышения.  
 

Ключевые слова: логистическая деятельность, логистический 

процесс, логистическая операция, управление, факторы 

логистической деятельности, показатели расходов, эффекта и 

эффективности логистической деятельности и ее составляющих. 
 

Актуальность. Важность логистической деятельности 

предприятия в современных рыночных условиях объективно требует 

постоянного контроля и принятия своевременных решений. 

Появляется необходимость управления логистической деятельностью 

на основе анализа ее эффективности.  

Анализ исследований и публикаций. Вопросы управления 

логистической деятельностью предприятий, оценки ее эффективности 

рассмотрены в работах многих отечественных и зарубежных ученых: 

А.Б. Аникина, А.М. Гаджинского [1], А.О. Коломицевой, Н.И. 

Конищевой, Є.В. Крикавского [2], Р.Р. Лариной [3], В.С. Лукинского, 

Л.Б. Миротина [3], В.Е. Николайчука [5], Л.В. Фроловой, Дж. Шапиро 

и др. Следует признать, что в существующих работах оценку 

эффективности логистической деятельности предлагается проводить в 

основном на основании применения так называемого 

"коэффициентного подхода", их обобщением с учетом экспертно 

определенных весомых коэффициентов сначала для составляющих, а 

потом и для деятельности в целом. Такой подход содержит 

субъективное влияние на результаты расчетов как при формировании 

частичных показателей оценки внутри видов логистической 

деятельности, так и при определении коэффициентов весомости, что 

безусловно снижает точность оценок. Кроме того, не учитывается 

экономический эффект логистической деятельности как показатель 

рациональности ее организации и осуществления и который, на наш 

взгляд, является сквозным, объединительным для логистической 

деятельности и ее составляющих. 

Цель статьи - формирование методических положений 

относительно управления логистической деятельностью предприятия 
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на основе анализа показателей ее эффективности и обоснования 

решений относительно повышения ее уровня. 

Основная часть. Управление логистической деятельностью можно 

определить, как совокупность скоординированных по цели, 

содержанию, во времени, пространстве и по исполнителям отдельных 

мероприятий, действий для обеспечения показателей ее 

эффективности на заранее установленном уровне. Для решения задачи 

управления логистической деятельностью предлагается применить 

методические положения факторного подхода к управлению. 

Суть факторного управления заключается в том [6], что для любого 

объекта управления формируется обобщенный показатель, который 

характеризует деятельность этого объекта по назначению, и который 

представляется как функция показателей отдельных факторов, под 

воздействием которых формируется обобщенный показатель. За 

действие каждого фактора отвечают соответствующие подразделения, 

или должностные лица, так называемые центры факторной 

ответственности, которые координируют действие фактора, который 

контролируется, по всем функциям цикла управления от планирования 

до получения и анализа конечного результата. Управление в таком 

случае сосредоточивается на обосновании набора отдельных операций 

(мероприятий) в рамках каждого фактора, реализация которых 

обеспечивает получение заданного уровня показателя, придает 

управлению объектом конкретность, прозрачность, действенность. 

Схема управления логистической деятельностью предприятия, 

которая основывается на факторном подходе, представленная на рис. 

1.  

Схема включает семь блоков. В блоке 1 схемы формируются 

методические положения относительно управления логистической 

деятельностью, а именно: 

- определяются (уточняются) понятия логистической 

деятельности, логистического процесса и логистической операции 

предприятия, их содержание, соотношение и показатели 

эффективности; выбираются методы расчета показателей 

эффективности логистической деятельности в рамках операции, 

процесса и деятельности в целом; формируется критерий оценки 

уровня эффективности логистической деятельности предприятия на 

основе ее сравнения с базовыми показателями (предыдущим годом, 

плановым заданием, конкурентами и тому подобное); 

- разрабатывается методика анализа влияния факторов на 

отклонение уровня эффективности логистической деятельности 

предприятия от базовых величин; определяется состав и порядок 

расчета резервов повышения эффективности логистической 
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деятельности, а также и критерии отбора мероприятий для реализации 

резервов. 

Для решения задачи управления логистической деятельностью на 

уровне предприятия определим следующие понятия: логистическая 

деятельность - это деятельность предприятия в рамках его 

логистической системы по формированию и перемещению 

материального и связанного с ним информационного потока как 

составной деятельности предприятия по назначению; 

- логистический процесс - это совокупность однородных по 

содержанию логистических операций в рамках логистической 

деятельности; 

- логистическая операция - это отдельное действие, 

обособленное во времени и пространстве и которое осуществляется в 

ходе логистического процесса. В определенном смысле логистическая 

операция - это единица измерения объема логистических процессов и 

логистической деятельности в целом. Очевидно, что логистический 

процесс - это совокупность однородных по содержанию логистических 

операций, а логистическая деятельность - это совокупность 

логистических процессов. Состав логистических процессов и 

логистических операций данной работе считается определенным; 

- эффективность логистической деятельности - это соотношение 

между ее результатом и затратами на его получение; эффективность 

логистического процесса (операции) - это соотношение между его (ее) 

результатом как вкладу в общий результат логистической 

деятельности и затратами на получение этого взноса. 

Результат логистической деятельности должен отвечать ее цели, 

которая в общем виде формулируется как способность логистической 

системы поставить нужные элементы материального потока в нужное 

место, в нужное время, необходимого качества с минимальными 

расходами и возможностью адаптации к изменению условий внешней 

и внутренней среды [1]. Это значит, что в результате логистической 

деятельности, во-первых, должен быть сформирован материальный 

поток, параметры которого позволили бы избежать, или 

минимизировать потери от невыполнения требований к нему (объем, 

номенклатура, время, место, качество), во-вторых, непосредственные 

расходы на формирование и перемещение потока должны быть 

минимальными. 
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                                               Рисунок 1. Укрупненая схема управления эффективной логистической  

деятельностью предприятия 

В дальнейшем, для управления логистической деятельностью 

предприятия в рамках данной работы будем использовать следующие 

показатели:  

- стоимость потерь (убытков) предприятия от неполного 

выполнения требований к материальному потоку как для 

логистической деятельности в целом (Су), так и для каждого i-го 

логистического процесса (Суi). В определенной степени эти показатели 

отображают конечные результаты логистической деятельности по ее 

целевому назначению. Допускается, что порядок расчета величин Су и 

Суi определен; 

- стоимость расходов на формирование и перемещение 

материального потока для логистической деятельности в целом (Св) и 
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для каждого i-го логистического процесса (Свi). Для расчета величин 

расходов Св и Свi целесообразно использовать калькуляционный метод 

по статьям калькуляции, принятыми на предприятии, а логистические 

процессы выделить в самостоятельные объекты учета или 

калькуляции. Здесь следует отметить, что такие расходы имеют 

текущий характер. Для определения одноразовых, капитальных 

расходов необходимо использовать известные методики их расчета в 

рамках соответствующих инвестиционных проектов [7]; 

- экономический эффект логистической деятельности в целом (Эд) 

и каждого i-го процесса   (Эдi) как разница между величинами  Су и Св 

та Суi и Свi , соответственно:  

Эд = Су – Св;     Эдi = Суi – Свi. 

Для определения показателей выполняется условие адитивности, 

т.е. 

;
і

уіу СС    ;
і

вів СС     ;
³

ä³ä ÝÝ  

- экономическая эффективность логистической деятельности в 

целом  (Кд) и каждого   i-го процесса (Кді) как соотношение величин  Эу 

и Св , Эдi и Сви, соответственно: 

;
Ñ
Ý

Ê
â

ä

ä
         .

Ñ
Ý

Ê
â³

ä³

ä³
  

По сути коэффициенты Кд и Кдi отражают рентабельность затрат на 

логистическую деятельность. 

Необходимым условием оценки логистической деятельности, ее 

процессов и отдельных операций (мероприятий) как эффективных есть 

позитивность соответствующего экономического эффекта. Однако 

окончательный вывод об уровне эффективности логистической 

деятельности следует проводить на основе сравнения коэффициентов 

Кд и Кдi, что сложились на предприятии с общими показателями 

рентабельности текущих расходов. Если они превышают общую 

рентабельность, то логистическую деятельность следует считать 

экономически эффективной, если нет - то не эффективной. Такой 

критерий следует применять и для оценки эффективности 

мероприятий при принятии решения по их внедрению для 

усовершенствования логистической деятельности. 

Расчет уровня экономической эффективности логистической 

деятельности предприятия по определенным показателям приводится в 

блоке 2 схемы на рис. 1. 

 Блоки 3,4,5 схемы управления по содержанию определяют порядок 

обоснования решений из повышения эффективности логистической 

деятельности. 
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В блоке 3 прежде всего определяется общая цель этого повышения. 

Она связывается с общими целями деятельности предприятия. Здесь, 

на основе анализа внешней и внутренней среды, оценки тенденций 

изменения их параметров, возможно уточнение стратегий дальнейшего 

развития предприятия. В соответствии со сформированной целью 

рассчитывается необходимое повышение общего показателя 

эффективности логистической деятельности в количественном 

измерении. Далее формулируются задания по отдельным ее 

процессам, а также возможные ограничения на наличие ресурсов, 

времени и другим параметрам. 

В блоке 4 проводится анализ уровня эффективности логистической 

деятельности предприятия на основе сравнения его показателя с 

предыдущим периодом, с плановыми показателями и определение 

состава и степени влияния факторов и конкретных причин на 

отклонение [8]. По результатам анализа определяются резервы 

повышения эффективности логистической деятельности за счет 

устранения выявленных недостатков и внедрению передового опыта 

как собственного, так и других предприятий. Резервы формируются 

при условии, что их реализация позволит получить заранее 

определенный уровень эффективности логистической деятельности. В 

этом же блоке формируется перечень (портфель) мероприятий для 

реализации выявленных резервов с целью повышения эффективности 

логистической деятельности. Мероприятия формируются в рамках 

определенного логистического процесса. Для последующего выбора 

мероприятий для практической реализации каждый (k -й) из них 

должен иметь три параметра: 

- эффект от проведения   k – го мероприятия в рамках i-го 

логистического процесса (ΔЕ іk);                              

- сумма необходимых средств для реализации мероприятия 

(ΔСіk); 

- эффективность мероприятия (ΔКіk): 

ΔКіk = ΔЕіk : ΔСіk .                                (4) 

Дальше, в блоке 5 схемы на рис.1 проводится отбор мероприятий, 

сформированных в блоке 4 для их практической реализации по 

критерию максимума величин ΔКіk с учетом заданных ограничений на 

желательный (нужный) рост уровня эффективности (ΔКдн) и 

выделенных средств (ΔСдв). При невозможности выполнить все 

ограничения проводится их уточнение, а также уточняется перечень 

мероприятий, который был сформирован в блоке 4. 

После выбора мероприятий осуществляется их выполнение 

соответствующими подразделениями предприятия и ответственными 
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лицами. Проводится контроль и при необходимости регулирование 

путем обращения к предыдущим блокам схемы, начиная с блока 2. 

Таким образом, блоки 2-6 схемы на рис. 1 образуют по существу 

контур оперативного управления логистической деятельностью 

предприятия. При необходимости в схеме предусмотрено проведение 

итогового анализа, например, по результатам деятельности 

предприятия за определенный период (блок 7). Он должен 

проводиться по всем блокам схемы, начиная с первого. 

Вывод. В целом предлагаемая схема управления логистической 

деятельностью предприятия позволяет организовать постоянный 

текущий контроль за ходом формирования показателей ее уровня, 

гарантировать оптимальное расходование выделенных средств на их 

улучшение, своевременно реагировать на отклонение от принятых 

решений. 
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უბედური შემთხვევები სამუშაო ადგილებზე წარმოადგენს 
ფუნდამენტურ პრობლემას ადამიანური რესურსების კლების 
თვალსაზრისით. ისტორიულად, 1920-იან წლებში, სამუშაო 
ადგილზე უბედური  შემთხვევები ძირითადად გამოწვეული იყო 
არასრულყოფილი და ცუდად გათვლილი ტექნიკური  

სისტემებით. შემდგომ  წლებში, აქცენტი  ეგრეთწოდებულ 
ადამიანურ, კერძოდ, ფსიქოლოგიურ ფაქტორებსა და 

ინდივიდუალურ ქცევაზე გადაიტანეს.  

პასუხისმგებლობა წარმოებაში მართვის სისტემის 
გამართულობასა და მენეჯმენტის საქმიანობას უკავშირდება. ამ  

მოსაზრების წყალობით უბედურ შემთხვევებზე  

პასუხისმგებლობა ადამიანური ფაქტორებიდან 
გაუფრთხილებელი  ქმედებებიდან  საფრთხის  შემცველ  სამუშაო  

პირობებზე, სისტემურ  ხარვეზებზე,  მმართველების  არასწორ   

გადაწყვეტილებებსა და დამქირავებლის მიერ 

ვალდებულებულების  შეუსრულებლობასა  და პრევენციული 

მართვის უქონლობაზე  გადავიდა.   
ზოგადად, უბედური შემთხვევები გავლენას ახდენს 

მილიონობით დასაქმებულსა და მათ ოჯახებზე. სტატისტიკა 

გვიჩვენებს, რომ უბედური შემთხვევებისა და დაავადებების 
ზემოქმედება, როგორც ადამიანური, ასევე ეკონომიკური 
თვალსაზრისით უზარმაზარია, თუმცა სტატისტიკა ამ მასშტაბებს 
სრულად ვერ ასახავს. 

საწარმოებისთვის ეს შეიძლება ნიშნავდეს უფრო მაღალ 

სადაზღვევო პრემიებს, ბიზნესის სახელისა და რეპუტაციის 

შელახვას, უბედური შემთხვევების გამოძიებაზე დახარჯულ 

დროს და სხვა დანახარჯებს. ქვეყნისთვის ეს ნიშნავს ეკონომიკური 

განვითარების შეფერხებას, შრომის ინსპექციისა და სხვა უწყებების  

დატვირთვას.  
უბედური  შემთხვევების რეგულაციიდან უპირატესობა   

პრევენციულ მიდგომებს ენიჭება. პრევენცია გულისხმობს 
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მონაცემების შეკრებას ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
მდგომარეობის  შესახებ   უბედურ  შემთხვევამდე.  ზოგადად რომ  

ვიმსჯელოთ, მასში შედის ადრეულ  ეტაპზე გონივრული ნაბიჯები  

სამუშაო ადგილის სწორად დაგეგმვისა და მოწყობის 
თვალსაზრისით, ვალდებულებების გაზიარება პროფესიული 

დაზიანებებისა და დაავადებების თავიდან ასაცილებლად. 
 

საკვანძო სიტყვები: უბედური შემთხვევები, პრევენცია, 
ბიზნესი, პასუხისმგებლობა. 

 

ძირითადი თეორიები სამუშაო ადგილზე უბედურ შემთხვევების 

გამომწვევ მიზეზებზე 

უბედური შემთხვევები სამუშაო ადგილებზე, ესაა საწარმოში 

მომხდარი შემთხვევა, რასაც თან სდევს ადამიანის დაზიანება, მისი 

შრომისუნარიანობის შეზღუდვა ან დაკარგვა, გარდაცვალება ან 

უგზო უკვლოდ დაკარგულად გამოცხადება. 

ხშირად, უბედური შემთხვევების გამომწვევი მიზეზები უფრო 

კოპპლექსური და სისტემურია, ვიდრე ადამინური შეცდომებია. ეს 

მიზეზები ქმნის საზოგადოებაში არასწორ განცდას და ვექტორები 

მომხდარი შემთხვევების გამოძიებისას არასწორაადა მიმართული 

კონკრეტული პირებისა და საწარმოს მენეჯმენტის მიმართ.  

მეცნიერებისა და საინჟინრო ტექნოლოგიების სხვადასხვა 

სფეროების მკვლევარები ცდილობენ  დაადგინონ უბედური  

შემთხვევების განმაპირობებელი მექანიზმები, რომელიც  

გამოავლენს,  გამოყოფს  და  საბოლოოდ  აღმოფხვრის უბედური  

შემთხვევების  გამომწვევ  ან  ხელისშემწყობ  მიზეზებს.  ამ მიზნით 

ჩატარებული კვლევევის უმრავლესობა ეყრდნობა მიდგომას, რომ 

ადამიანებისა და გარემო ფაქტორების უერთეირთგავლენა 

წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორს მომხდარ უბედურ 

შემთხვევებში [Stellman, Jeanne. Work Is Dangerous toYour Health. 

New York, Vintage, 2002]. 

არსებობს უბედური  შემთხვევების  წინასწარ  გამოთვლისა და 

თეორიის ჩამოყალიბების უამრავი მცდელობა, მაგრამ ამ  

დროისათვის  უნივერსალურ  თეორიად   არც ერთი მათგანი არ 

არის მიჩნეული. ქვემოთ შევეცდებით წარმოგიდგინოთ ყველაზე 

გავრცელებული თეორიები უბედურ შემთხვევის დადგომასთან 

დაკავშრებით:  



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 75 

დომინოს თეორია: ეგრეთწოდებული დომინოს თეორია უ. ჰ. 

ჰეინრიხმა (W.H. Heinrich) (1931) ჩამოაყალიბა. ამ თეორიის  

მიხედვით, ყველა უბედური შემთხვევის ოთხმოცი პროცენტი 

გამოწვეულია ადამიანების გაუფრთხილებლობით, ათი პროცენტი  

უსაფრთხოების პირობების დარღვევით და ორი პროცენტი  - 

გაუთვალისწინებელი გარემოებებით.  

ჰეინრიხი გამოჰყოფს „უბედური შემთხვევის თანმიმდევრობის 

ხუთ ფაქტორს“, რომლის არსი შემდეგში მდგომარეობს: ყოველი  

წინა  ფაქტორი, დომინოს კენჭების წაქცევის პრინციპის მიხედვით, 

მომდევნოს იწვევს. ფაქტორების თანმიმდევრობაა:   

1.  წარმოშობა და სოციალური გარემოცვა.   

2.  მომუშავის შეცდომა.  

3. გაუფრთხილებელი ქმედება მექანიკური და ფიზიკური 

უსაფრთხოების ხარვეზის შემცველი გარემოებების თანხლებით.  

4.  უბედური შემთხვევა.  

5.  ტრავმა და ზიანი.   

ჰეინრიხი  ამტკიცებს,  რომ  სწორედ  ისე,  როგორც  დომინოს  

ერთი  კენჭის ამოღება აჩერებს დომინოს  მთელი  რიგის  წაქცევას,  

ზემოთ  აღნიშნული ერთი  ფაქტორის ამოღება ამცირებს უბედური 

შემთხვევის ალბათობას და აქედან გამომდინარე დაზიანებას,  

მთავარი ფაქტორის (გაუფრთხილებელი ქმედება  მექანიკური  და  

ფიზიკური  უსაფრთხოების  ხარვეზის  შემცველი გარემოებების  

თანხლებით)  ამოღება  კი - მათ  რიცხვს.  მოგვიანებით დომინოს 

თეორია მრავალმხრივი ფაქტორების თეორიით შეიცვალა.   

მრავალმხრივი ფაქტორების თეორია. მისი პოსტულატები 

ეყრდნობა აზრს, რომ თითოეული უბედური შემთხვევა 

გამოწვეულია არა ერთი რომელიმე გაუფრთხილებელი  ქმედებით  

ან  გარემოებით,  არამედ  მასში  უამრავი ფაქტორი  და  მიზეზი  

მონაწილეობს. სწორედ მათი კომბინაცია  იწვევს უბედურ  

შემთხვევებს. ამ თეორიის მიხედვით, უბედური შემთხვევის 

გამომწვევი ფაქტორები ორ კატეგორიად იყოფა:  

 ქცევა. ამ კატეგორიაში შედის დასაქმებულის ისეთი 

თვისებები, როგორიცაა ზერელე დამოკიდებულება,  

უცოდინარობა, უნარების ნაკლებობა და არაადეკვატური 

ფიზიკური და მენტალური მდგომარეობა.   

 გარემო. ამ კატეგორიაში შედის არასათანადო ყურადღება 

საფრთხის შემცველი სამუშაო ელემენტების  მიმართ და  
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წარმოების  საშუალებების  ხარისხის გაუარესება მათი ცვეთის ან 

გაუფრთხილებლად მოპყრობის გამო.   

ამ  თეორიის  მთავარი  წვლილი  არის  იმ   ფაქტის  გამოვლენა,  

რომ  უბედური შემთხვევა არასოდეს ან იშვიათად ხდება  მხოლოდ 

ერთი მიზეზით.   

უბედური  შემთხვევის აისბერგის თეორია. ეს ძალიან  

საინტერესო  კვლევაა, თუმცა  სრულად უბედური შემთხვევის 

მიზეზების თეორია არ შეიძლება ეწოდოს. მისი ძირითადი იდეის 

მიხედვით, არსებობს პროპორცია და კავშირი ფატალურ უბედურ 

შემთხვევებს, მცირე დაზიანებებსა და გადაცდომებს შორის, 

რომელიც ყოველთვის  ხდება  ხოლმე  საწარმოში.  მათ ერთნაირი 

გამომწვევი მიზეზები აქვთ. უბედური შემთხვევების  

(გადაცდომები) კვლევისა და ანალიზის დასკვნები საუკეთესო 

გზაა უბედური შემთხვევების პოტენციური მიზეზების 

იდენტიფიცირებისა და უსაფრთხოების საჭირო ზომების 

დაცვისთვის. ეს თეორია ასევე  ამტკიცებს, რომ გადაცდომების, 

უბედური შემთხვევებისა  და დაზიანებების  დროს გარკვეულ 

როლს ალბათობაც ასრულებს [Ed. by John R.Hanson, A Worker's 

Book on OSHA. Orono, Maine, Bureau of Labor Education, Univ. of 

Maine, 2008].   

 

ისტორიულად, 1920-იან წლებში, სამუშაო ადგილზე უბედური  

შემთხვევები ძირითადად გამოწვეული იყო არასრულყოფილი და 

ცუდად  გათვლილი ტექნიკური  სისტემებით. 1930-იან  წლებში,  

აქცენტი  ეგრეთწოდებულ ადამიანურ, კერძოდ, ფსიქოლოგიურ 

ფაქტორებსა და ინდივიდუალურ ქცევაზე გადაიტანეს  

(უსაფრთხოების წესების უგულებელყოფა). 1960-იან წლებში 
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უბედურ შემთხვევებს,  „სოციალურ-ტექნიკური“ სისტემით, ანუ 

მომუშავეებისა და მექანიზმების ურთიერთქმედებით ხსნიდნენ.   

1970-იანი წლებიდან მოყოლებული, გამოჩნდა სისტემების 

თეორია, რომელიც არა მხოლოდ მომუშავეებსა და მათი წარმოების 

საშუალებებს, არამედ გარემოსა და საორგანიზაციო კონტექსტსაც 

ითვალისწინებდა.[Wallick, Franklin. The American Worker: An 

Endangered Species. New York].    

მთავარი  აქცენტი  გადატანილი  იყო   წარმოებაში   მართვის  

სისტემის როლზე პროფესიული უბედური შემთხვევებისა და 

დაავადებების პრევენციის საქმეში. ამ  მოსაზრების  წყალობით  

უბედურ  შემთხვევებზე  პასუხისმგებლობა გაუფრთხილებელი  

ქმედებებიდან  საფრთხის  შემცველ  სამუშაო  პირობებზე, 

სისტემურ ხარვეზებზე, მმართველების არასწორ   

გადაწყვეტილებებსა და დამქირავებლის მიერ 

ვალდებულებულების  შეუსრულებლობასა  და პრევენციული 

მართვის უქონლობაზე  გადავიდა.   

უბედური შემთხვევების ადამიანური და ეკონომიკური 

ზემოქმედება 

საზოგადოებრივი და სოციალური გავლენა 
ზოგადად, პროფესიული უბედური შემთხვევები გავლენას 

ახდენს მილიონობით დასაქმებულსა და მათ ოჯახებზე. 

სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ უბედური შემთხვევების 

ზემოქმედება, როგორც ადამიანური, ასევე ეკონომიკური 

თვალსაზრისით უზარმაზარია, თუმცა სტატისტიკა ამ მასშტაბებს 

სრულად ვერ ასახავს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

რეგულარულად აწარმოებს პროფესიული უბედური შემთხვევების 

რაოდენობის   გლობალურ აღრიცხვას.  

უბედურ შემთხვევებსა და  დაავადებებს დასაქმებულებისა და 

მათი ოჯახებისათვის სხვა სერიოზულ შედეგებიც მოაქვს. ბევრი 

მათგანი სტატისტიკაში არ აისახება. მაგალითად:   

 შეზღუდული უნარის მქონე დასაქმებულთა საპენსიო ასაკის 

შემცირება დაახლოებით ხუთ წელს ან სამუშაო სტაჟის 

დაახლოებით 15 პროცენტს შეადგენს, რაც მნიშვნელოვანი 

დანაკარგია საარსებო მინიმუმის გამომუშავების თვალსაზრისით.    

 უმუშევართა გარკვეულ  რაოდენობას შრომისუნარიანობა 

უქვეითდება, მაგრამ არა იმდენად, რომ პერსონალური 

უნარშეზღუდულობის საფუძველზე პენსია ან კომპენსაცია 
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დაენიშნოს, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ეს სერიოზულად ამცირებს 

ინდივიდის სამუშაოზე ხელახლა მოწყობის შესაძლებლობას.    

 სამუშაო ძალის საშუალოდ ხუთი პროცენტი სამუშაოზე არ 

გამოდის ყოველდღიურად, ორიდან ათ პროცენტამდე კი  

დამოკიდებულია დასაქმების სფეროზე, სამუშაოს ტიპზე და 

მართვის კულტურაზე.   

 ყველაზე საშიშ ინდუსტრიებში ათი წლის მანძილზე 

უმუშევრობის დონე სიკვდილიანობის დონეზე უფრო მაღალია 

(მაგალითად, სატყეო მეურნეობაში).   

 განვითარებად ქვეყნებში რისკი ათჯერ  უფრო მეტია, ვიდრე 

ინდუსტრიულ ქვეყნებში.   

ეკონომიკური და ბიზნეს გავლენა   

პროფესიული უბედური შემთხვევები და დაავადებები ზემოთ 

ხსენებული ადამიანური და სოციალური დატვირთვის გარდა 

ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ გავლენას ახდენს ბიზნესის 

ნაყოფიერებაზე და აქედან გამომდინარე ქვეყნის 

კეთილდღეობაზე. პროფესიული უბედური შემთხვევები და 

დაავადებები ქვეყანას უფრო მეტი უჯდება, ვიდრე 

ვარაუდობდნენ, ამის მიზეზი პირდაპირთან ერთად ირიბი 

შედეგებიცაა.     

საწარმოებისთვის ეს შეიძლება ნიშნავდეს უფრო მაღალ 

სადაზღვევო პრემიებს, ბიზნესის სახელისა და რეპუტაციის 

შელახვას, უბედური შემთხვევების გამოძიებაზე დახარჯულ 

დროს და სხვა დანახარჯებს. ქვეყნისთვის ეს ნიშნავს ეკონომიკური 

განვითარების შეფერხებას, შრომის ინსპექციისა და სხვა უწყებების  

დატვირთვას, ქვეყნის ჯანდაცვასა და სოციალურ უსაფრთხოებაზე  

დანახარჯების გაზრდას და ასე შემდეგ.  

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გლობალური 

ზემოქმედების თვალსაზრისით გაკეთებული შეფასების მიხედვით 

პროფესიული უბედური შემთხვევების რაოდენობა მსოფლიოს 

მშპ-ს ოთხ პროცენტს უდრის. პროფესიულმა უბედურმა 

შემთხვევებმა შეიძლება სერიოზულ საფრთხეში ჩააგდოს 

ეკონომიკური განვითარება, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, 

სადაც სიღარიბის დონე მაღალია. დასაქმების სფეროში ბევრია 

საფრთხის შემცველი სამუშაო და სამწუხაროდ, შრომის ინსპექცია 

უმეტეს შემთხვევაში ძალიან სუსტად არის განვითარებული 

[Bureau of Labor Statistics. Occupational Injuries and Illnesses].   
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ეს მნიშვნელოვანი არგუმენტები დიდ როლს ასრულებს  

შრომის უსაფრთხოების მხარდაჭერასა და ჰუმანიტარული და 

სამართლებრივი საკითხების გვერდიგვერდ დამკვიდრებაში. 

მეტიც, თუ ეს სარგებელი ქვეყნის მასშტაბებს შეიძენს, ეკონომიკას 

მეტი მხარდაჭერა ექნება, რაც, საბოლოოდ, კიდევ უფრო ხელს 

შეუწყობს მის  განვითარებას.  

შეხედულებები იმის შესახებ, რომ შრომის უსაფრთხოების 

მაღალი სტანდარტები პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეკონომიკურ 

განვითარებასთან, განიხილებოდა მსოფლიო ეკონომიკურ 

ფორუმზე, რომელიც ლოზანის მართვის ინსტიტუტში მოეწყო. ეს 

კვლევა აჩვენებს, რომ ყველაზე კონკურენტუნარიან ქვეყნებში 

უსაფრთხოების  ყველაზე მაღალი მაჩვენებლებია. კვლევის 

შედეგები  გრაფიკულად ნაჩვენებია ქვემოთ:  

შრომის უსაფრთხოების ცუდი პირობები პროდუქტიულობას 

ამცირებს სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევების 

ან  დაავადებებთან  დაკავშირებული ხარჯების  გამო და  შეიძლება 

სერიოზული პირდაპირი და ირიბი ზემოქმედება მოახდინოს  

დამსაქმებლის,  დასაქმებულისა  და  მათი ოჯახის ცხოვრებაზე.  

 
საბოლოოდ, დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ უბედური 

შემთხვევების შესაძლო შედეგები იმაზე უფრო მძიმეა ვიდრე ეს 

გათვალდი შედეგით შეიძლება ყოფილიყო აღქმული. მთელი 

მსოფლიო ებრძვის პრობლემას, რომელსაც შეუძლია სამუშაო 
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ადგილებზე შექმნას ქაოსი, გამოწვიოს ადამიანთა დაშავება ან 

გარდაცვალება, თუმცა, ამ ბრძოლაში გადამწყვეტი სიტყვა ისევ 

სწორად აგებულ პროცედურებს და სისტემებს ეკუთვნის. 

გადაწყვეტილება რომელიც მიიღება სამუშაოს შესრულებასთან 

დაკავშირებით უშუალოდ დასაქმებულის მიერ, დროთა 

განმავლობაში განწირულია საშიში შემთხვევებისათვის, რადგან არ 

არსებობს მკაცრი მენეჯერული კონტროლი. ამასთან, 

ნიშანდობლივია, რომ უბედური შემთხვევების პრევენცია კიდევ 

უფრო მეტ სტიმულს აძლევს ბიზნეს, განავითაროს ეს სფერო და 

იზრუნოს დასაქმებულთა უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო 

გარემოზე. 
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Irakli Arabidze 

MAJOR THEORIES OF COUSES OF ACCIDENTS IN THE 

WORKPLACE  

Summary 
 

 Workplace accidents are the fundamental problems in terms of human 

resource decline. Historically, in the 1920s, workplace accidents were 

mainly caused by poorly designed technical systems. In later years, raises 

human factors, in particular, psychological terms and individual behavior. 

 Management systems and managers activities are  key point of 

responsibility. Thanks to this assumption, liability for accidents has shifted 

from human factors negligent actions to hazardous working conditions, 
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systemic flaws, mismanagement of managers and failure to comply with 

employer obligations and lack of preventive management.   

  In general, accidents affect millions of employees and their families. 

Statistic shows that the impacts of accidents and diseases, both human and 

economic, are enormous, although statistics do not fully reflect these scales.  

For businesses, this could mean higher insurance premiums, abuse of 

business reputation, waste of time during investigating accidents and other 

costs. For the country, this means stalling economic development, 

increasing influence on labor inspectorate and so on. 

 Preventive approaches take precedence over accident regulation. 

Prevention involves gathering data on health and safety before an accident. 

In generally, it involves early steps in the proper planning and arrangement 

of workplaces, raising awareness of employees, sharing of responsibilities 

to prevent occupational injuries and illnesses. 
 

Keywords: accidents, prevention, business, responsibility. 
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Ираклий Арабидзе 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ О ПРИЧИНАХ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Резюме 
 

   Несчастные случаи на месте осуществления трудовой деятельности 

в предприятиях представляют фундаментальную проблему с точки 

зрения уменьшения человеческих ресурсов. Исторически, несчастные 

случаи в 1920 – х годах в местах трудовой деятельности были вызваны 

в основном несовершенно и плохо рассчитанными техническими 

системами. В последующие годы акцент был перенесен, в частности, 

на так называемый человеческий, психологический и индивидуальный 

фактор. 

   Ответственность на производстве связывается с деятельностью 

налаженной системой управления и менеджментом. 

   Благодаря этому соображению, ответственность за несчастные 

случаи из человеческих факторов, из неосторожных действий, в 

общем, перешло на содержащие опасности условия труда и на 

системные недостатки. 

   Несчастные случаи влияют на судьбы миллионов занятых в 

производстве людей и их семей.  Статистика показывает, что влияние 

несчастных случаев, как в смысле человеческой, также и 

экономически огромно. Хотя, статистика не отображает полностью 
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этих масштабов.  Для предприятий это может означать более высоких 

страховых премий, подрыв имени и репутации. 

   Расследование несчастных случаев подразумевает суммы 

потраченных на них времени и других расходов. Для страны это 

означает замедление экономического развития, лишних нагрузке на 

инспекции труда и других ведомств. Увеличение издержек на 

здравоохранение и социальной безопасности и т. д.  

    Из этих регуляций несчастных случаев предпочтение отдается 

превентивным подхлдам. Превенция подразумевает собрание данных о 

состоянии и безопасности до фактов несчастных случаев. Если судить 

в общем, в нее входят мероприятия о тех разумных шагах, которые 

следует проделать для правильной планировки трудового места и его 

последующего оборудования, разделение обязательств, с целью 

предотвращения профессиональных повреждений и заболеваний.   
 

Ключевые слова: несчастные случаи, профилактика, бизнес, 

ответственность. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор, Нуну Овсанникова Грузинского 

техничесекого университета. 
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УДК [342.9:355. (477)]: 343.9-048.66 

 Яна Гриненко  

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

В статье исследована сущность структуры административно-

правового статуса Вооруженных Сил Украины в сфере 

противодействия преступности. 

Предоставлено авторское определение категории 

«административно-правовой статус Вооруженных Сил Украины», а 

также исследованы его особенности. Определено, что структура 

административно-правового статуса Вооруженных Сил Украины в 

сфере противодействия преступности является его внутренним 

построением (организацией), определяет расположение и связь его 

элементов. В структуру административно-правового статуса автор 

относит: компетенцию, которая включает в себя предмет ведения и 

полномочия, гарантии, ответственность и принципы. 

Установлено, что ядро административно-правового статуса 

Вооруженных Сил Украины составляют полномочия и 

ответственность. 
 

Ключевые слова: Вооруженные Силы Украины, военнослужащие, 

административно-правовой статус, структура административно-

правового статуса, полномочия, ответственность, преступность. 
 

Постановка проблемы. Согласно действующей Конституции 

Украины, защита суверенитета и территориальной целостности 

Украины, обеспечение ее экономической и информационной 

безопасности являются важнейшими функциями государства, делом 

всего Украинского народа (ст. 17) [1]. Последние реализуются 

специально созданными органами государственной власти, ведущее 

место среди которых отведено Вооруженным Силам Украины (далее - 

ВС Украины). Сегодня в сверхсложных условиях проведения 

Операции Объединенных Сил, аннексии Российской Федерацией 

Автономной Республики Крым, возникновения и развития угроз 

национальной безопасности и территориальной целостности Украины 

вопрос эффективности деятельности ВС Украины занимает 

первостепенное значение. В данных процессах задача обороны 

государства, которая возлагается именно ВС Украины приобретает 

особую ценность, от степени реализации которой зависят уровень 

правопорядка, поддержание благосостояния граждан и обеспечения 

устойчивого развития Украины, особенно юго-восточных регионов. 
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ВС Украины как составная часть сектора безопасности и обороны 

Украины является важным атрибутом украинской государственности, 

определение особенностей деятельности которой обусловлено их 

важными задачами и функциями. Сегодня актуальности приобретают 

вопросы определения структуры административно-правового статуса 

ВС Украины, поскольку именно установление их сущности является 

определяющим при определении особенностей функционального 

назначения ВС Украины и при определении особенностей 

юридической ответственности как следствие нереализации 

установленных законодательством требований. 

Анализ последних исследований и публикаций. Деятельность 

ВС Украины как неотъемлемой составляющей современного 

правового Украинского государства неоднократно становилась 

предметом для научных исследований. Так, отдельные вопросы 

совершенствования государственной кадровой политики ВС Украины 

нашли свое отражение в трудах С. А. Богунова, Ю. М. Германа, А. Ю. 

Сакуна, Б. Н. Шупеля. Автор В. Коваль рассматривал вопрос состава 

административно-правового статуса военнослужащих; С. Мельник 

свои научные исследования посвящает проблематике определения и 

совершенствования административно-правового статуса субъектов 

военного управления в сфере высшего военного образования. В целом, 

вопросы обороны, деятельности ВС Украины и отдельных его 

составляющих были освещены в работах таких ученых как В. М. 

Александров, И. Н. Арцибасов, С. А. Багишаев, Д.Н. Бахрах, В. В. 

Богуцкий, Е. И. Григоренко, И. Ф. Корж, А. В. Кудашкин, Н. И. 

Кузнецов, В. И. Пашинский, С. Ю. Поляков, А. М. Синица, В. В. 

Сокуренко, М . М. Тищенко, Б. Н. Шамрай, А. И. Шкуропацкий и 

другие. 

Целью данной статьи является исследовать понятие, определить 

структуру административно-правового статуса ВС Украины в сфере 

противодействия преступности. 

Изложение основного материала. Сегодня, в условиях развития 

демократического, правового и социально ориентированного 

государства, деятельность ВС Украины должна быть направлена на 

решение выше обозначенных функций государства. Поскольку именно 

ВС Украины отведено особое место в системе государственных 

органов, призванных осуществлять защиту Украины, защиту ее 

суверенитета, территориальную целостность и противодействовать 

преступности. 

Определение деятельности ВС Украины, прежде всего, связано с 

определением его административно-правового статуса, который 

определяет особенности функционирования соответствующего 
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субъекта правоотношений и характеризует его место в системе других 

субъектов. Как справедливо по этому поводу отмечается в научной 

литературе, основное назначение категории «административно-

правовой статус» заключается в детализации особых признаков 

субъектов права и правоотношений, так как в определении любого 

субъекта акцентируется внимание именно на его роли и месте в 

системе права (правоотношения) и на то, чем он отличается от других 

субъектов [2, с. 141]. Соответственно, в данном случае речь идет 

именно о субъектах правоотношений, а не о субъектах права, 

поскольку субъект правоотношений - это всегда субъект права, но не 

любой субъект права - может быть реальным участником 

административных правоотношений. То есть, административно-

правовой статус субъекта правоотношений указывает на его место 

среди других субъектов и определяет присущие только ему черты и 

различия. Отметим, что определение структуры административно-

правового статуса невозможно без исследования самой категории 

«административно-правовой статус», поэтому анализ целесообразно 

начать с определения сущности такой категории как «статус». Понятие 

«статус» в переводе с латыни «status» означает состояние чего-либо 

или кого-либо, положение, правовое положение гражданина или 

юридического лица [3, с. 454]. Определяя семантическое значение 

категории «статус» следует привести определение, что статус - это 

положение индивида или группы лиц по отношению к другим 

индивидам или группе в системе [4, с. 1387]. Учитывая понимание 

того, что «статус» - это положение, положение физических или 

юридических лиц в обществе, может идти речь о статусе социальном, 

политическом, экономическом. Нас же интересует статус «правовой», 

который закреплен в нормах права. 

По мнению А. В. Малька, правовой статус, по сути, фиксирует 

фактический статус лица, его реальное положение в обществе. В 

структуре правового статуса он выделяет следующее: права и 

обязанности, законные интересы, правосубъектность, гражданство, 

юридическую ответственность и правовые принципы. Ядром 

правового статуса является, по его мнению, права и обязанности лица 

[5, с. 127]. Поддерживая предыдущую позицию А. М. Подоляка 

указывает, что правовой статус - это установленное нормами права 

существующее положение субъекта в определенной системе [6, с. 20]. 

В данном контексте похожее мнение А. П. Угровецького, который под 

правовым статусом определяет регламентированное нормами права 

существующее положение объекта в определенной системе, при 

установленной его структуре и в конкретное время [7, с. 16]. Также, 

правовой статус понимают, как одну из важнейших политико-
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юридических категорий, которая неразрывно связана с социальной 

структурой общества, уровнем демократии и состоянием законности, и 

представляет собой систему прав и обязанностей [8, с. 234; 9, с. 27]. 

Учитывая изложенное, можно утверждать, что категорию «правовой 

статус» определяют через призму его элементов, в конечном итоге 

которые не нашли своего единодушного понимания. Указанное 

касается и определения категории «административно-правовой 

статус», который исследователи определяют через призму 

исследуемого ими объекта. 

Так, категорию «административно-правовой статус» определяют, 

как: 

1) совокупность прав, обязанностей и гарантий их реализации, 

закрепленных в нормах административного права [10, с. 90]; 

2) комплекс прав и обязанностей, предусмотренных нормами 

административного права [11, с. 36]; 

3) комплекс конкретно определенных субъективных прав и 

обязанностей, которые закреплены за соответствующим субъектом 

нормами административного права [12, с. 194]. 

Определяя административно-правовой статус выделяют такие его 

виды как: 1) административно-правовой статус физического лица; и 2) 

административно-правовой статус юридического лица 

(государственного органа). Так, В. М. Галунько под административно-

правовым статусом физического лица определяет установленные 

административно-правовыми нормами его права и обязанности в 

совокупности с объемом и характером его правосубъектности [13, с. 

33]. В свою очередь М. И. Шатерникова указывает, что 

административно-правовой статус государственного органа 

(юридического лица) - это установленная в нормах административного 

права совокупность признаков, с учетом задач, функций и полномочий 

таких органов и определяет их правовое положение среди других 

субъектов административно-правовых отношений [14, с. 63]. В общем 

виде М. В. Витрук отмечает, что административно-правовой статус 

представляет собой совокупность прав, обязанностей и законных 

интересов [15, с. 147]. 

Учитывая изложенное следует остановиться на понимании того, 

что представляет собой административно-правовой статус ВС 

Украины. В соответствии с Законом Украины «О Вооруженных Силах 

Украины» от 6 декабря 1991 года, ВС Украины - это воинское 

формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины [1] 

полагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, 

территориальной целостности и неприкосновенности [16]. Анализ 

указанной нормы права дает основания утверждать, что речь идет об 
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административно-правовом статус юридического лица 

(государственного органа) каковы и есть ВС Украины и одновременно 

об административно-правовом статусе физического лица 

(военнослужащего), поскольку в соответствии с указанным выше 

законом, ВС Украины между с объединениями, воинскими частями, 

военными учебными заведениями, учреждениями и организациями, 

состоят также из отдельных военнослужащих. Указанное позволяет 

выделить такую особенность административно-правового статуса ВС 

Украины как: «ВС Украины являются юридическим лицом публичного 

права (государственный орган) на который возложены законом задачи 

по обороне государства, защите ее территории от внешнего агрессора, 

противодействие преступности и др. 

Соответственно, административно-правовой статус ВС Украины 

можно определить следующим образом - это закрепленная в нормах 

административного права совокупность юридически значимых 

аспектов их функционирования (социальное назначение, полномочия, 

гарантии деятельности, юридическая ответственность и принципы), 

определяющие правовое положение ВС Украины в системе органов 

государственной власти в сфере противодействия преступности. 

Учитывая изложенное, следует детально исследовать структуру 

административно-правового статуса ВС Украины. Первоочередным 

следует отметить, что вопрос определения содержания указанной 

категории всегда находится в центре внимания ученых и юристов, что 

приобретает актуальное значение в связи с многочисленными 

изменениями в действующее законодательство Украины. 

Исследование предлагаем начать с определения сущности такого 

понятия как «структура». В научной литературе «структура» 

определяется как построение и внутренняя форма организации 

системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей между 

ее элементами [17, с. 395]. И. И. Котюк указывает, что структура - это 

внутренняя организация объекта, которая предполагает наличие и 

определенное взаимно расположение его составляющих [18, с. 43]. В 

свою очередь И. А. Гетман-Пятковская отмечает, что структура 

представляет собой отношения между элементами в системе, 

необходимые и достаточные для того, чтобы система достигла цели 

[19, с. 128]. Заслуживает также внимания мнение Р. С. Мельника, 

который подчеркивает, что любая система включает в себя 

определенный набор связей, объединяющих множественность в целое, 

предоставляя системе устойчивый характер. Такие связи автор 

именует «системно образующие» или связи структуры [20, с. 24]. 

Также, вполне подходящей видим мысль о том, что структура 
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представляет собой каркас (скелет), с помощью которого организуется, 

упорядочивается содержание данного явления [21, с. 313]. 

Итак, исходя из вышеизложенного, под структурой 

административно-правового статуса ВС Украины можно понимать его 

внутреннее построение (организацию), расположение и связь его 

элементов. По определению последних пока среди ученых нет 

единодушного понимания. В общем виде определяя структуру 

государственного органа взгляды расходятся в вопросе отнесения 

административной правосубъектности как элемента состава 

административно-правового статуса или как условия его 

приобретения. Мы присоединяемся к последней позиции 

отечественных ученых. Что касается собственно структуры 

административно-правового статуса ВС Украины, то к его элементам 

мы относим: 1) компетенцию, которая включает в себя предмет 

ведения и полномочия; 2) гарантии деятельности; 3) юридическую 

ответственность; и 4) принципы. 

Важным элементом административно-правового статуса ВС 

Украины есть права, которыми они наделены. В соответствии с 

Законом Украины «О Вооруженных Силах Украины», соединения, 

воинские части и подразделения, в том числе дежурные силы, 

Вооруженных Сил Украины в мирное время имеют право применять и 

использовать оружие и боевую технику для: отражения ударов средств 

воздушного и подводного нападения по важных государственных и 

военных объектах, непосредственное прикрытие которых 

осуществляется дежурными силами; прекращения нарушения 

государственной границы Украины воздушными судами вооруженных 

формирований других государств, не выполняющих команд 

(сигналов), которые подаются дежурными самолетами-

перехватчиками (вертолетами), или применяют оружие; обеспечения 

выполнения возложенных на ВС Украины задач в открытом море по 

противодействию незаконной перевозки оружия и наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и 

другие [16]. Анализ действующего законодательства Украины дает 

основания сделать вывод о том, что права ВС Украины приобретают в 

некоторых случаях правообязанностей, что обусловлено тем, что права 

ВС Украины не выступают исключительно как мера возможного 

поведения, а зачастую именно как мера необходимого поведения. 

Обязанности как элемент административно-правового статуса ВС 

Украины носят характер запрета, то есть, нормы, обязывающие 

воздерживаться от совершения определенных действий. В случае 

нарушения такого обязательства наступает юридическая 

ответственность. Так, Закон Украины «О Вооруженных Силах 
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Украины» определяет, что ВС Украины обеспечивают сдерживание 

вооруженной агрессии против Украины и отпор ей, охрану 

воздушного пространства государства и подводного пространства в 

пределах территориального моря Украины в случаях, определенных 

законом, принимают участие в мероприятиях, направленных на борьбу 

с терроризмом [16]. 

Следующим структурным элементом являются гарантии 

деятельности ВС Украины. Необходимость определения гарантий как 

элемента административно-правового статуса ВС Украины 

обусловлено тем, что не все условия правоотношений обеспечивают 

достижение цели - удовлетворение определенных потребностей. 

Гарантии выступают же тем же условием, с помощью которого 

обеспечивается реализация потребностей юридических, физических 

лиц. Конституция Украины установила, что государство обеспечивает 

социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе в 

Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, а 

также членов их семей [16]. Детализация гарантий профессиональной 

деятельности ВС Украины нашла свое отражение в Законе Украины 

«О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их 

семей» от 20 декабря 1991 года и в Законе Украины «О 

государственных гарантиях социальной защиты военнослужащих, 

которые увольняются со службы в связи с реформированием 

Вооруженных Сил Украины, и членов их семей»от 15 июня 2004 года. 

Законодательство определяет для ВС Украины социальные и правовые 

гарантии. Одной из приоритетных социальных гарантий для ВС 

Украины является жилищное обеспечение. Так, Закон Украины «О 

социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в 

ст. 12 закрепил, что государство обеспечивает военнослужащих 

жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией за 

принадлежащее им для получения жилое помещение [22]. Среди 

правовых гарантий, особое место занимают гарантии, определяющие 

порядок продвижения по службе, определяют рабочее время и другие 

привилегии. Выше очерченный закон определяет, что в случае 

незаконного увольнения с военной службы или перемещения по 

службе военнослужащий, проходящий военную службу по контракту 

или находится на кадровой военной службе, подлежит 

восстановлению на военной службе на предыдущей или с его согласия 

на другой, не ниже, чем предыдущая, должности [22]. 

Следующий элемент - это юридическая ответственность, которая в 

соответствии с действующим законодательством для ВС Украины 

может быть в виде: дисциплинарной, административной, 

материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственностью. 
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Военнослужащие, привлекаемые к дисциплинарному наказанию за 

совершенное правонарушение, не освобождаются от материальной и 

гражданско-правовой ответственности. За совершение преступления 

последние привлекаются к уголовной ответственности на общих 

основаниях. 

Одним из ведущих элементов административно-правового статуса 

ВС Украины являются принципы их деятельности, на законодательном 

уровне определены как основы. К основным принципам ВС Украины 

отнесены: верности конституционному долгу и военной присяге; 

верховенства права, законности и гуманности, уважения к человеку, 

его конституционным правам и свободам; гласности, открытости для 

демократического гражданского контроля; сочетания единоначалия и 

коллегиальной разработки наиболее важных решений; комплектования 

путем призыва граждан на военную службу и принятия на военную 

службу по контракту; постоянной боевой и мобилизационной 

готовности; сохранение государственной тайны; воспитание 

военнослужащих на патриотических, боевых традициях украинского 

народа, соблюдения воинской дисциплины; обеспечение 

государственного социально-экономической и социально-правовой 

защиты граждан, находящихся на службе в Вооруженных Силах 

Украины, а также членов их семей; запрета создания и деятельности 

организационных структур политических партий [16]. 

Учитывая изложенное, отметим, что ядро административно-

правового статуса ВС Украины составляют его полномочия и 

ответственность, поскольку последние определяют его 

функциональное назначение и особенности деятельности. 

Таким образом, структура административно-правового статуса ВС 

Украины - это совокупность, предусмотренных нормами 

административного права его элементов (компетенция, принципы, 

гарантии и ответственность), находящихся в тесной взаимосвязи. 

Выводы. Современное состояние функционирования ВС Украины 

характеризуется в некоторой степени устаревшими формами и 

методами деятельности, неэффективной системой гарантий и 

коллизионным законодательством, которое определяет круг 

полномочий ВС Украины. Сегодня в сверхсложных условиях 

проведения и в том числе Операции Объединенных Сил, необходимо 

осуществить концептуальный пересмотр всех элементов 

административно-правового статуса ВС Украины, поскольку в своей 

совокупности все элементы определяют степень эффективности ВС 

Украины.  

В связи с чем мы предлагаем: расширить круг полномочий ВС 

Украины, в частности в сфере противодействия преступности, борьбе с 
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терроризмом и определить специальные (временные) задачи ВС 

Украины в сфере проведения Операции Объединенных Сил. 

Определить основания привлечения к ответственности ВС Украины 

как юридическое лицо, а также разграничить основания привлечения к 

юридической ответственности отдельных военнослужащих. 
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იანა გრინენკო  

უკრაინის შეიარაღებული ძალების ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი სტატუსის ცნება და სტრუქტურა დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში 

რეზიუმე 
 

სტატიაში გამოკვლევულია უკრაინის შეიარაღებული ძალების 

ადმინისტრაციული და სამართლებრივი სტრუქტურის სტატუსის 

არსი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. 

წარმოდგენილია "უკრაინის შეიარაღებული ძალების 

ადმინისტრაციული და სამართლებრივი სტატუსი“-ს კატეგორიის 

ავტორისეული განმარტება, გამოკვლელულია აგრეთვე მისი 

თავისებურებები. განსაზღვრულია, რომ უკრაინის შეიარაღებული 

ძალების ადმინისტრაციული და სამართლებრივი სტატუსის 

სტრუქტურა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არის 

მისი შიდა სტრუქტურა (ორგანიზაცია), განსაზღვრავს მისი 

ელემენტების ადგილმდებარეობასა და კავშირს. 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი სტრუქტურის სტატუსს 

ავტორი მიაკუთვნებს: კომპეტენციას, რომელიც თავის თავში 

მოიცავს იურისდიქციისა და უფლებამოსილების საგანს, 

გარანტიებს, პასუხისმგებლობასა და პრინციპებს. 
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დადგენილია, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების 

ადმინისტრაციული და სამართლებრივი სტატუსის ბირთვს 

შეადგენს უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა. 
 

საკვანძო სიტყვები: უკრაინის შეიარაღებული ძალები, სამხედრო 

მოსამსახურეები, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი სტატუსი, 

ადმინისტრაციული სამართლებრივი სტატუსის სტრუქტურა, 

უფლებამოსილება, პასუხისმგებლობა, დანაშაული. 
 

რეცენზენტი: ვლადიმირ ჩუმაკი, ხარკოვის შინაგან საქმეთა 

ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო მუშაობის ორგანიზაციის 

განყოფილების წამყვანი მკვლევარი. 

Yana Grinenko  

THE CONCEPT AND STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE 

AND LEGAL STATUS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE IN 

THE SPHERE OF COUNTERACTION TO CRIME 
 

Summary 
 

The article analyzes the essence of the structure of the administrative 

and legal status of the Armed Forces of Ukraine in the field of combating 

crime. 

Author's definition of the category "administrative and legal status of the 

Armed Forces of Ukraine" is given and its features are investigated. It is 

determined that the structure of the administrative and legal status of the 

Armed Forces of Ukraine in the field of combating crime is its internal 

structure (organization), which determines the location and connection of its 

elements. The author considers the structure of the administrative-legal 

status competence, which includes the subject of jurisdiction and authority, 

guarantees, responsibilities and principles. 

It was established that the core of the administrative and legal status of 

the Armed Forces of Ukraine is the authority and responsibility. 
 

Keywords: Armed Forces of Ukraine, service members, administrative-

legal status, structure of administrative-legal status, powers, responsibility, 

crime. 
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ლაშა თოლორდავა 

საპროცესო შეთანხმების ქართული და ამერიკული მოდელის 

შედარებით - სამართლებრივი ანალიზი 
 

საქართველოს  და სხვა ქვეყნების საპროცესო შეთანხმების 
შედარებითი კვლევის ფარგლებში, მოძიებული იქნა ამერიკის, 
კალიფორნიის შტატის საპროცესო შეთანხმების მოდელი. აშშ 
წარმოადგენს ქვეყანას, სადაც საპროცესო შეთანხმება წარმოიშვა 
და ამ ინსტიტუტის ქართული მოდელი სწორედ აშშ 
კანონმდებლობის გათვალისწინებით იყო შემუშავებული. 
როდესაც ვახორციელებთ განვითარებული და ეკონომიკურად 
ძლიერი სახელმწიფოების გამოცდილების გაზიარებას მათი 
შემდგომში ჩვენს სამართლებრივ სისტემაში დანერგვის მიზნით, 
აუცილებელია, გავითვალისწინოთ როგორც ქვეყნების სოციალურ 
- ეკონომიკური მდგომარეობის პარამეტრები, ასევე ის 
ისტორიული წანამძღვრები, რაც თვისობრივად განსხვავებული 
ამოცანების გადაჭრის თავსატეხს უტოვებს სხვადასხვა 
სამართლებრივი კულტურის ქვეყნებს.  საპროცესო შეთანხმების 
ქართული მოდელის შედარება საზღვარგარეთის ქვეყნების 
მოდელებთან, საშუალებას მოგვცემს დავადგინოთ საქართველოში 
მოქმედი საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის ნაკლოვანებები და 
უპირატესობები. 

 

საკვანძო სიტყვები: საპროცესო შეთანხმება, ბრალი, 
სასჯელი,მომნანიებლის მიმართვა, სამოქალაქო სარჩელი, 
უდანაშაულობის პრეზუმფცია, რესტიტუცია. 

 

2004 წლის თებერვალში საქართველოს სამართლებრივ 

სისტემაში საპროცესო შეთანხმების შემოღება უჩვეულო მოვლენა 

იყო ქართული კანონმდებლობისათვის, ვინაიდან და რადგანაც 

ერთის მხრივ ქართული სისხლის სამართალი არ იცნობდა მსგავსი 

სახის მოდელს, რომელიც ამერიკიდან დამკვიდრდა სხვადასხვა 

ქვეყნებში (მათ შორის საქართველოშიც) და მეორეს მხრივ, 

საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი დაფუძნებული იყო 

აბსოლუტურად წინააღმდეგობრივ მოდელზე საქმის არსებითად 

განხილვის კუთხით ვიდრე საპროცესო შეთანხმება წარმოადგენს. 

საპროცესო შეთანხმებამ საქართველოში დამკვიდრებიდან 

დღემდე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა და როგორც 
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არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

საქართველო“-ს მიერ მომზადებულ ანგარიშში ნათქვამია: 

„საპროცესო შეთანხმება ამჟამად საკმაოდ დაშორდა თავის 

პირვანდელ სახეს“ [1]. აკმაყოფილებს თუ არა ქართული 

საპროცესო შეთანხმება საერთაშორისო სტანდარტებს, დღემდე 

დავის საგანია. ამისდა მიუხედავად, ამ საკითხის აქტუალობა 

საქართველოში დღითიდღე იზრდება და ამას მოწმობს მისი 

გამოყენების კოეფიციენტის არსებითი ზრდა [2].  

ვფიქრობ, ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს 

მკითხველისთვის საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის 

განვითარების მცირე ისტორიული ექსკურსი. საპროცესო 

შეთანხმების ანალოგი არსებობდა შუა საუკუნეების ინგლისში, 

რომელსაც „მომნანიებლის მიმართვა ეწოდებოდა. მისი არსი 

გამოიხატებოდა იმაში, რომ დამნაშავეს უნდა ეთანამშრომლა 

სამართალდამცავ ორგანოებთან, გამოძიებასთან და 

დაესახელებინა სხვა ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ 

დანაშაული ჩადენილი [3]. შესაძლებელია, ეს ყოფილიყო უფრო 

მძიმე ან იგივე კატეგორიის, რომელსაც ამ უკანასკნელს 

ედავებოდნენ [4].  ცნობილია, რომ ჯორდანო ბრუნო წმინდა 

ინკვიზიციამ ცეცხლს მისცა 1600 წლის 17 თებერვალს. მას, 

როგორც ყოფილ ბერ-მონაზონს ბრალად ედებოდა ერეტიკოსობა 

და ბერული აღთქმის დარღვევა. მას 7 წლის მანძილზე აწამებდნენ, 

რათა უარი ეთქვა თავის შეხედულებებსა და სწავლებაზე. უარყო 

რა კოპერნიკის სწავლება, 1633 წელს გალილეო გალილეი 

ინკვიზიციის ცეცხლს გადაურჩა. „წმინდა ინკვიზიციამ“ მას 

შინაპატიმრობა შეუფარდა ყოველკვირეული მონანიების, 

ფსალმუნების კითხვისა და კოპერნიკის სწავლების უარყოფის 

სანაცვლოდ. ბრალდებული დაეთანხმა ბრალდებას, უარყო რა 

თავისი პოზიცია, სიკვდილით დასჯის ნაცვლად მიიღო მსუბუქი 

სასჯელი. 1969 წელს ჯეიმზ ერლ რეიმ სასიკვდილო განაჩენის 

ასაცილებლად თავი დამნაშავედ ცნო მარტინ ლუთერ კინგის 

მკვლელობაში და სასამართლომ მას 9 წლით თავისუფლების 

აღკვეთა მიუსაჯა. 1973 წლის ოქტომბერში სპირო ტეოდორ 

ეგნიუს, ამერიკის შეერთებული შტატების 39-ე ვიცე-პრეზიდენტს, 

წარუდგინეს ბრალდება თაღლითური გზით გადასახადების 

დამალვასა და გამოძალვაში. მან ვერ შეძლო 1967 წელს 29.500 

დოლარის ოდენობით მიღებული შემოსავალის დასაბუთება [5].  
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ამერიკელი მეცნიერი ჯორჯ ფიშერი აღნიშნავდა, რომ სისხლის 

სამართლის საქმეების განხილვამ საპროცესო შეთანხმებით 

მიაღწია პიკს იმ პერიოდში, როდესაც მკვეთრად მოიმატა 

დანაშაულმა სხვადასხვა კრიმინალური ფაქტორების 

ზემოქმედებით [6]. ამერიკის შეერთებული შტატები იძულებული 

იყო, მიეღო ადეკვატური ზომები და შეექმნა საპროცესო 

ინსტიტუტი ურთიერთშეთანხმებით და ბრალის აღიარებით. ამის 

მეშვეობით კი მიღწეული იქნებოდა ეკონომია სისხლის 

სამართლის საქმეებზე პროცესუალური საკითხების მოგვარების 

კუთხით, აგრეთვე შემცირდებოდა დატვირთვა სასამართლო და 

საგამოძიებო ნაწილზე [7]. როგორც პროფესორი ა.ფალიაშვილის 

აღნიშნავს, დღესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

გამამტყუნებელ განაჩენთა 80 % - ზე მეტი plea agreement –ის 

საფუძველზეა მიღებული, ამ მიზნით ხდება ბრალდებულისა და 

და დამცველის წინასწარი შეხვედრები, მათი პოზიციების გარკვევა 

და შეთანხმების მიღწევა ბრალის აღიარების საკითხებზე [8].  

ზემოაღნიშნულ კონტექსტში, საინტერესოა საპროცესო 

შეთანხმების ამერიკის ყველაზე უფრო დასახლებული შტატის - 

კალიფორნიის კანონმდებლობის ზოგადი დახასიათება და 

აქცენტების გაკეთება იმ დებულებებზე, რომლებიც მსგავსი ან 

განსხვავებულია ქართული საპროცესო შეთანხმების ნორმებისაგან. 

ამერიკელი სპეციალისტების განმარტებით, საპროცესო შეთანხმება 

ესაა შეთანხმება პროკურორსა და ბრალდებულს შორის, რომელიც 

უზრუნველყოფს პასუხისმგებლობასა და დანაშაულის შემცირებას 

[9]. საქართველოს მსგავსად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

მოქმედებს ორი სახის საპროცესო შეთანხმება, ესაა საპროცესო 

შეთანხმება ბრალზე და საპროცესო შეთანხმება სასჯელზე. 

ბრალზე შეთანხმების დროს, პროკურორი თანხმდება, რომ 

გააუქმოს ან შეამციროს ბრალდება ჩადენილი დანაშაულისათვის 

ბრალის აღიარების სანაცვლოდ, ხოლო სასჯელზე შეთანხმების 

დროს, შეთანხმება ხდება სასჯელის სახეზე, გადასახადზე, 

სასჯელის ზომაზე და პრობაციის პირობებზე. აშშ-ში ბრალის 

აღიარების გარიგების პრაქტიკის წარმოშობა შესაძლებელი გახდა 

იმის გამო, რომ ამერიკული სისხლის სამართლის პროცესში 

ბრალდებას აქვს სარჩელის ფორმა, რომელშიც მნიშვნელოვანი 

ადგილი უკავია ბრალდებულის მიერ ბრალის აღიარებას. 

ბრალდებულის მიერ ბრალის აღიარება განიხილება, როგორც 
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იურიდიული ფაქტი, რომლის გამოც საჭირო აღარ არის 

მტკიცებულებათა განხილვა და შეფასება, ვინაიდან ამ 

განცხადებით ისპობა დავა ბრალმდებელსა და ბრალდებულს 

შორის. საქმეზე People v. Holmes კალიფორნიის უზენაესმა 

სასამართლომ დაადგინა, რომ სასამართლო სხდომაზე 

ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაულის აღიარება 

წარმოადგენს საკმარის მტკიცებულებას საპროცესო შეთანხმების 

დადებისათვის [10].  საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით 

კი არ არის საკმარისი მხოლოდ ბრალდებულის აღიარება 

საპროცესო შეთანხმების დადებისათვის. აუცილებელია 

სასამართლოში წარმოდგენილი იყოს სხვა მტკიცებულებებიც, 

რომლებიც საკმარის მტკიცებულებით სტანდარტს შექმნის 

იმისათვის, რომ დადგინდეს ბრალდებულის მიერ დანაშაულის 

ჩადენა. ამასთან, მის მასობრივ გამოყენებას ხელს უწყობს ის 

გარემოება, რომ ამერიკული სისხლის სამართლის სისტემის 

შეუფერხებელი ფუნქციონირება დამოკიდებულია იმაზე, თუ 

რამდენად მასობრივია ბრალის აღიარება. აშშ-ს პრაქტიკის 

მიხედვით, ,,ბრალის აღიარებაზე გარიგების“ დადებით, სისხლის 

სამართლის პროცესის ყველა მონაწილეა დაინტერესებული. 

,,ბრალის აღიარების გარიგების“ პრაქტიკაზე განსაკუთრებულ 

ზეგავლენას ახდენს ბრალმდებლის მისწრაფება, რაც შეიძლება 

სწრაფად მოიშოროს განსახილველ საქმეთა დიდი რაოდენობა. 

სწორედ ამის გამო შეარქვეს ,,ბრალის აღიარების პროცედურას 

,,კონვეირული მართლმსაჯულება“, რომლის განხორციელებაზეც 

სასამართლოში, საშუალოდ, ერთიდან ოთხ წუთამდე იხარჯება. 

კონფლიქტის გადასაწყვეტად მოლაპარაკებებსა და 

ურთიერთდათმობებზე დაყრდნობით კომპრომისულ 

გადაწყვეტილებათა ძიებაა საჭირო, რადგან, თუ შეთანხმება ვერ 

იქნა მიღწეული, გარდაუვალია შეტაკება, რომელშიც, როგორც 

წესი, იმარჯვებს არა მართალი, არამედ ძლიერი. სწორედ ამგვარი 

შეთანხმება - კომპრომისების მოთხოვნილების პროდუქტად 

მიაჩნიათ ბრალის აღიარების თაობაზე გარიგების ინსტიტუტი, 

რომელიც ისევე, როგორც მთლიანად “ანგლოსაქსონური 

არამეცნიერული იურისპრუდენცია“, ეყრდნობა შეჯიბრებითობის, 

დისპოზიციურობისა და ფორმალური ჭეშმარიტების იდეებს [11].  

საქართველოს მსგავსად, აშშ-ში საპროცესო შეთანხმების 

პირობების შესახებ მოლაპარაკება მიმდინარეობს პროკურორსა და 
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დაცვის მხარეს შორის, მაგრამ საპროცესო შეთანხმება 

მოსამართლის თანხმობის გარეშე ვერ შევა ძალაში [12]. სანამ 

შეთანხმება გაფორმდება, მოსამართლე არკვევს რამდენად სწორად 

ესმის ბრალდებულს საპროცესო შეთანხმების არსი, ესმის თუ არა, 

რომ იგი ამ შეთანხმებით უარს ამბობს გარკვეულ კონსტიტუციურ 

უფლებებზე. ბრალდებულს უფლება აქვს უარი თქვას საპროცესო 

შეთანხმებაზე, სანამ ის უშუალოდ გაფორმდება [13].  

მოსამართლემ ასევე უნდა გაარკვიოს, ზუსტად იცის თუ არა 

ბრალდებულმა იმ ჯარიმების შესახებ, რისი გადახდაც მოუწევს 

კონკრეტულ დანაშაულთან დაკავშირებით, პირობით 

განთავისუფლების პირობებზე, ზიანის ანაზღაურებისა და 

რესტიტუციის თანხებზე, დაპატიმრების პირობებზე და 

საპროცესო ხარჯებზე. სასამართლოს თანხმობა აშშ-ში 

სავალდებულოა იმისათვის, რომ საპროცესო შეთანხმება ძალაში 

შევიდეს. მიუხედავად იმისა, თუ რაზე მოილაპარაკებენ 

პროკურორი და ბრალდებული, საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღება მაინც სასამართლოს პრეროგატივაა [14]. თუ მოსამართლე 

თვლის, რომ სასჯელის ზომა ჩადენილი დანაშაულისათვის 

შეუფერებელია, მას უფლება აქვს უარი თქვას საპროცესო 

შეთანხმებაზე. §1192.5-ს მიხედვით, მოსამართლეს უფლება აქვს 

უარი თქვას საპროცესო შეთანხმებაზე საბოლოო 

გადაწყვეტილების გამოტანამდე და სასჯელის დაკისრებამდე. 

ასეთი უარი დასაშვებია, რადგანაც შესაძლებელია მოსამართლე 

საქმის კარგად გაცნობის შემდეგ, მივიდეს ამგვარ დასკვნამდე. 

კუპერის და ფრაიეს საქმეებში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 

სასამართლომ დაადგინა, რომ სასამართლო მხოლოდ 

ნებაყოფლობითობის ან/და წინასწარი შეთანხმების პირობების 

შესრულებას როდი ამოწმებს. პირის სამართლიანი სასამართლოს 

უფლება განიმარტა, როგორც ეფექტიანი დაცვის უფლება, რაც 

სასამართლოს ავალებს, შეამოწმოს სათანადოდ განემარტა თუ არა 

პირს საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები და მოსალოდნელი შედეგები, 

განსაკუთრებით დაცვის მხარის მიერ [15]. მოსამართლის 

უფლებები საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებისას ქართულ 

საპროცესო კანონმდებლობაში ფორმალურად მსგავსია ამერიკული 

მოდელისა. ქართული საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად, 

საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებისას სასამართლოს 
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დამოუკიდებლობა კანონით გარანტირებულია.  საქართველოში 

საპროცესო შეთანხმების შეთავაზება პროცესის მონაწილე 

მხარეებისათვის (ბრალმდებლისა და ბრალდებულისათვის) 

მოსამართლესაც შეუძლია. მოსამართლეს ასევე შეუძლია 

შესთავაზოს მხარეებს საპროცესო შეთანხმების პირობების შეცვლა 

და მათი თანხმობის შემთხვევაში, შეიტანოს მასში ცვლილებები. 

საქართველოში მოსამართლე, ამერიკული მოდელის მსგავსად, 

გამამტყუნებელი განაჩენით ამტკიცებს საპროცესო შეთანხმებას 

ბრალზე ან სასჯელზე გარიგებით. ასევე, მოსამართლეს შეუძლია 

უარი თქვას საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებაზე და 

დააბრუნოს საქმე საბრალდებო დასკვნის შესადგენად. ამერიკისგან 

განსხვავებით, საქართველოში საპროცესო შეთანხმების 

დასამტკიცებლად მოსამართლეს ბრალდებულის აღიარების 

გარდა, უნდა ჰქონდეს სხვა, დამატებითი მტკიცებულებებიც, რის 

საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება დასაბუთებული ვარაუდი, 

რომ აღნიშნული დანაშაული ამ პირმა ჩაიდინა. ანუ კანონით, 

საქართველოში განაჩენის გამოსატანად საკმარისი არ არის 

მხოლოდ ბრალდებულის აღიარება. ქართული კანონმდებლობა 

ერთი შეხედვით, იძლევა უფრო მეტ შესაძლებლობას განსასჯელის 

ბრალის დასადგენად, თუმცა სხვა საკითხია თუ რამდენად ხდება 

ამ უფლების პრაქტიკაში გამოყენება. ამასთან, ნაფიც მსაჯულთა 

ტრადიციული ინსტიტუტისა და მათი გადაწყვეტილების 

არაპროგნოზირების პირობებში, ბრალდების მხარესთან წინასწარი 

მორიგება, გარკვეულ გარანტიებს ბრალდებულისთვისაც შეიცავს 

(თუნდაც, მაქსიმალური სასჯელისაგან თავის არიდება და პირადი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა), მაგრამ, არც ის უნდა 

დაგვავიწყდეს, რომ, ყველა შემთხვევაში, ეს ინსტიტუტი 

ეწინააღმდეგება უდანაშაულობის პრეზუმფციის არსს, ვინაიდან 

ზემოაღნიშნული კომპრომისი, სასამართლო განაჩენის კანონიერ 

ძალაში შესვლამდე, ბრალდებულის დამნაშავედ მიჩნევის ხარჯზე 

მიიღწევა. ამასთან, ფაქტობრივად, მტკიცების მოვალეობა 

ბრალდებულს აკისრია და მისი აღიარება გამოძიების 

სტადიაზევეა მიჩნეული უტყუარად. აშშ მეცნიერების თანახმად, 

საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ძირითადი 

პრობლემა ისაა, რომ სასამართლო წარმოებისა და საპროცესო 

შეთანხმებას შორის არჩევანის გაკეთებისას, ბრალდებული 

ფსიქოლოგიურად განწყობილია აირჩიოს უკანასკნელი მხოლოდ 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 100 

იმ მიზეზით რომ საქმის არსებითი განხილვისას, მას უფრო დიდი 

სასჯელი ელის [16]. კალიფორნიის სასჯელაღსრულების კოდექსის 

§ 1192.7-ის მიხედვით, გამოყოფილია დანაშაულთა კატეგორიები, 

რაზეც შეზღუდულია საპროცესო შეთანხმების გამოყენება, მათ 

შორისაა, ფელონიის სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაულები 

(რომელთათვის სასჯელად გათვალისწინებულია სიკვდილით 

დასჯა ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა). მაგრამ მძიმე 

ფელონიის დანაშაულებში თუ არასაკმარისი მტკიცებულებებია 

იმისათვის, რომ საქმის არსებითი განხილვით გამოტანილ იქნას 

გამამტყუნებელი განაჩენი - დასაშვებია საპროცესო შეთანხმების 

გამოყენება. ამ ასპექტთან დაკავშირებით, ქართულ და 

კალიფორნიულ მოდელებს შორის არსებითი განსხვავებაა. 

კერძოდ, ქართული კანონმდებლობის მიხედვით საპროცესო 

შეთანხმება შესაძლებელია ყველა კატეგორიის (ნაკლებად მძიმე, 

მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე) დანაშაულზე გაფორმდეს. არც 

მატერიალურ და არც საპროცესო კოდექსში ამ მხრივ რაიმე 

შეზღუდვა დადგენილი არ არის. „არ არსებობს არანაირი დათქმა 

თუ რა სახის დანაშაულებზე არ შეიძლება საპროცესო შეთანხმების 

დადება, რასაც ვხვდებით მაგალითად იტალიის საპროცესო 

კანონმდებლობაში” [17].  კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული, თუ 

რომელი კატეგორიის დანაშაულზე არ უნდა იყოს შესაძლებელი 

საპროცესო შეთანხმების დადება, როგორც ეს არის 

გათვალისწინებული იტალიის, ბელგიის, ესპანეთის და სხვა 

ქვეყნების საპროცესო კანონმდებლობით. ასევე უნდა 

დაკონკრეტდეს თანამონაწილეობით და ჯგუფურად ჩადენილ 

დანაშაულებში მონაწილე ბრალდებულთა მიმართ საპროცესო 

შეთანხმების დადების უფლება [18].  

კალიფორნიის შტატში სხვადასხვა დანაშაულისათვის 

განსხვავებული გადასახადებია დაწესებული, მათ შორის 

დანაშაულებზე, რომლებზეც ფორმდება საპროცესო შეთანხმება. 

გასათვალისწინებელი ფაქტორებია: დანაშაულის სიმძიმე, 

განსასჯელის გადახდისუნარიანობა, ფინანსური ნამატი, რაც 

განსასჯელმა მიიღო დანაშაულის ჩადენის შემდეგ.  კალიფორნიის 

სასჯელაღსრულების კოდექსის §1202.4-ის მიხედვით 

ბრალდებული ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს „განსაკუთრებული და 

დაუძლეველი მიზეზები“, რაც მითითებულია სხდომის ოქმში [19]. 
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ბრალდებულს არ აპატიმრებენ მხოლოდ იმიტომ, რომ მას 

გადასახდელი თანხის გადახდის საშუალება არ აქვს, მაგრამ ეს ვერ 

გახდება ბრალდებულის გადასახადისგან გათავისუფლების 

საფუძველი. მოსამართლეს ჯარიმის განსაზღვრისას მინიმალურ 

დონეზე მაინც უნარჩუნდება დისკრეციული უფლებამოსილება. 

რაც შეეხება ბრალდებულის მიერ ზიანის ანაზღაურებას, აქ 

მოსამართლე ნაკლებად ერევა. დაზარალებულის რესტიტუცია 

არანაირ შემთხვევაში არ უნდა იქცეს მორიგების პირობად. 

ქართული საპროცესო შეთანხმების მოდელი ბრალზე ან სასჯელზე 

გარიგებისას, მოსამართლეს აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს 

გადაწყვეტილება მხოლოდ შეთანხმებული სასჯელის ფარგლებში. 

მას შეუძლია მხარეებს შესთავაზოს პირობების შეცვლაზე 

მოლაპარაკება. შეთანხმების შემთხვევაში, სასჯელის სახისა და 

ზომის განსაზღვრისას, საქართველოს მატერიალური და 

საპროცესო კანონმდებლობა განსაკუთრებულ საშეღავათო 

პირობებს აწესებს. თუმცა პრობლემა ძირითადად დანიშნული 

დამატებითი სასჯელის - ჯარიმის ოდენობაა, რომლის გამოთვლის 

წესი ძალზე ბუნდოვანია. კანონით მხოლოდ ჯარიმის 

მინიმალური ოდენობაა განსაზღვრული. რაც შეეხება 

დაზარალებულისათვის ზიანის ანაზღაურების საკითხს, 

საპროცესო შეთანხმების დადებისას ის არ წყდება. 

დაზარალებულს საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემდეგ 

ეძლევა უფლება ზიანი აინაზღაუროს სამოქალაქო 

სამართალწარმოების წესით. ამერიკულ კანონმდებლობაში 

არსებულ საპროცესო ხარჯების საკითხი, საქართველოს 

შემთხვევაში, იმ საერთო წესით უნდა რეგულირდებოდეს, რაც 

საპროცესო კანონმდებლობაშია გათვალისწინებული, მაგრამ 

ფაქტობრივად, როგორც ოპონენტები ამბობენ, პრაქტიკაში ეს 

უგულვებელყოფილია.  

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინგლისისაგან განსხვავებით 

მოხდა ბრალმდებლის მხარის მონოპოლიზაცია, ხოლო 

დაზარალებული როგორც სისხლის სამართლის პროცესის 

დამოუკიდებელი მონაწილე, გაძევებული იქნა სისხლის 

სამართალწარმოებიდან [20]. დაზარალებულთა უფლებების 

დამცველმა მოძრაობამ აშშ-ში გააკრიტიკა საპროცესო შეთანხმება 

იმ მოტივით, რომ დაზარალებულს ერთმევა თავისი სიტყვა თქვას 

საქმის განხილვისას. სავსებით ბუნებრივია, რომ საპროცესო 
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შეტანხმებას აშშ-ს მეცნიერთა შორისაც ყავს ოპონენტები, 

რომლებიც რეალური ვითარებიდან (სამართალწარმოების 

პრაქტიკიდან) გამომდინარე, პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე 

სამართლებრივი რეფორმის ავტორებსაც კი არ ურჩევენ, 

ამერიკული „კომპრომისის თეორიის“ გაუაზრებლად და 

ადგილობრივი თავისებურებების გაუთვალისწინებლად 

დანერგვას [21]. გარკვეულ დანაშაულებზე პროკურორები 

კონსულტაციას გადიან დაზარალებულებთან და ეკითხებიან 

როგორ ურჩევნიათ საქმის განხილვა: სასამართლო პროცესზე თუ 

საპროცესო შეთანხმების გაფორმების გზით, თუმცა საბოლოო 

გადაწყვეტილებას მაინც პროკურორი იღებს [22]. საინტერესოა, 

რომ საპროცესო შეთანხმების შემოღებამდე და მისი მოქმედების 

დღევანდელ ეტაპზე, ქართული საპროცესო კანონმდებლობა 

დაზარალებულს ზოგადი დებულებების შესაბამისად, აძლევს არა 

მხოლოდ დაზარალებულის სტატუსსა და სარჩელის უფლებას, 

არამედ კერძო ბრალმდებლის ფუნქციის განხორციელებასაც კი 

აკისრებს. აქედან გამომდინარე, წინააღმდეგობრივი იყო 

საპროცესო შეთანხმების შემოტანით დაზარალებულის ფართო 

უფლებების იგნორირება. მოქმედი კანონმდებლობით, საპროცესო 

შეთანხმებისას დაზარალებული ფაქტობრივად უუფლებოა. მას 

გადაწყვეტილების მიღებისას მონაწილეობა არ შეუძლია. 

დაზარალებულს ეძლევა უფლება სამოქალაქო წესით მიიღოს 

ზიანის ანაზღაურება, მხოლოდ ბრალდებულთან საპროცესო 

შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. 

როგორც ვხედავთ, ამერიკაში, საქართველოს მსგავსად, 

საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი ამოქმედების დღიდან 

ფართო განხილვის ფოკუსშია. საყურადღებოა, რომ აშშ-ში დღესაც 

არ წყდება არგუმენტები ამ სამართლებრივი ინსტრუმენტის 

წინააღმდეგ. საპროცესო შეთანხმებას ასევე მრავალი კრიტიკოსი 

ჰყავს საქართველოშიც, რომლის კანონმდებლობაში ის ჯერ-

ჯერობით ინოვაციის სახით გვევლინება. თუმცა, საქართველოში, 

ამერიკასთან შედარებით, საპროცესო შეთანხმებით მოგვარებული 

საქმეების რაოდენობა მცირეა. ამასთანავე, მისი გამოყენების 

მზარდი ტენდენციის გამო, მოსალოდნელია, რომ კამათი ამ 

სამართლებრივი ინსტიტუტის მოქმედების შესახებ აქტუალობას 

კიდევ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე არ დაკარგავს. 
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COMPARATIVE - LEGAL ANALYSIS OF THE GEORGIAN AND 

AMERICAN PLEA BARGAINING MODEL 
 

Summary 
 

 In the framework of comparative research of Georgia and other 

countries, the model of plea-bargaining in the US, California has been 

obtained. The US is a country where a plea bargaining agreement has been 

formed and the Georgian model of this institution has been designed taking 

into account the US legislation. When we share economically strong and 

developed countries’ experiences with the purpose of their implementation  

in our legal system, it is necessary to take into account both the social – 

economic parameters of   conditions, as well as the historical  priors, which 

is qualitatively different tasks to solve the puzzle  to  countries of various  

legal cultures. Comparison of the Georgian model of plea bargain with 

models of foreign countries will allow us to identify the shortcomings and 

advantages of the Institute of plea-bargaining. 
 

Keywords: plea bargain, accusations, punishment, repentant’s appeal, civil 

suit, presumption of innocence, restitution. 
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Лаша Толордава 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГРУЗИНСКОЙ И 

АМЕРИНСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

Резюме 
 

   В рамках сравнительного исследования существующего 

процессуального соглашения в Грузии и в других странах, была 

рассмотрена и изучена американская модель процессуального 

соглашения в Калифорнийском штате. США является той страной, где 

зародилось понятие процессуального соглашения, и грузинская модель 

этого института была разработана именно согласно законодательству 
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этой страны. Когда мы используем опыт развитых и экономически 

сильных стран с целью последующего внедрения этого опыта в нашу 

правовую систему, мы должны обязательно учитывать, как и 

параметры социально-экономического состояния стран, так и те 

исторические предпосылки, которые ставят цели по решению задач с 

отличимыми свойствами, перед государствами, имеющими различные 

правовые культуры. Сравнение грузинской модели процессуального 

соглашения с моделями зарубежных стран, даст нам возможность 

установить недостатки и преимущества действующего в Грузии 

института процессуального соглашения. 
 

Ключевые слова: процессуальное соглашение, вина, наказание, 

обращение раскаявшегося, гражданский иск, презумпция 

невиновности, реституция. 
 

Рецензент: Ассоциированный профессор Дареджан Лекиашвили, 

Новый университет. 
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სახელმწიფო და რელიგია 
 

 

 

УДК 22. Библия 02.  
Семен Абрамович 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА БИБЛИИ И ЕЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС 
 

Статья рассматривает специфику библейской концепции 

монархии и теократии в контексте политического опыта обществ 

Древнего Мира, акцентирует стремление библейских авторов 

ограничить произвол и тиранию властителя, и резонанс этих идей в 

политической практике Нового времени. 
 

Ключевые слова: Библия, монархия, справедливость, народ, 

демократия. 
 

Окружавшее древнее еврейство народы – и высококультурное 

греко-римское общество, и кочевники Аравии, и нищие эфиопы, – 

были в глазах монотеиста «язычниками». Подобная модель, казалось 

бы, обычна для архаических сообществ. Так, греки и римляне считали 

все другие народы варварами; китайцы огородились титанической 

стеной от кочевников-дикарей, и т. п. Однако здесь ситуация имела 

специфические акценты. 

По Библии, все люди – дети Адама, но одни выбирают служение 

Единому Живому Богу, другие – служение вымышленным богам. 

Именно в этом разница между избранным и другими народами. Для 

язычника путь к спасению не закрыт. Средневековые иудаистские 

комментаторы считали, что придерживающиеся хотя бы той части 

заповедей, которые призывают любить ближнего, будут спасены, пусть 

они и не умеют чтить истинного Бога. Нет здесь и априорного 

пренебрежения: моавитянка Руфь не покидает после смерти мужа-

еврея беззащитную свекровь, и почтенный Вооз, пораженный ее 

благородством, предлагает ей стать его женой. Апостол Павел писал о 

язычестве как о дикой маслине, которая, однако, приносит свой плод. 

Более того, Библия утверждает, что избран был Израиль не благодаря 

каким-то исключительным заслугам. Праотец евреев был обычным 

вавилонянином, и поводом к избранничеству его потомков стала лишь 

личная преданность Авраама Богу. 

Но в Библии «чужое» все же есть нечто жестко «отдельное», 

контакты с ним губительны. Авраам идет прочь из родной земли, 

искать землю обетованную, но вот его племянник Лот, наоборот, 

примыкает к жителям Содома. Однако толерантность к язычникам 

обернулась бедой: когда толпа содомлян потребовала выдать на 
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изнасилование его гостей, отказавшийся Лот был тяжко оскорбляем 

как «чужак». Да и после гибели грешного города спасенный благодаря 

заступничеству дяди Лот потерпел поношение от собственных 

дочерей: воспитанные в Содоме девушки, заботясь, откуда у них 

теперь возьмутся дети, поят отца вином до потери рассудка, чтобы 

зачать от него. Исав, избравший строптивых жен-язычниц, теряет 

первородство за предпочтение чечевичной похлебки праву 

унаследовать дело Авраама: «И сказал Исав Иакову: дай мне поесть 

красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание: 

Едом» (Быт. 25:30). Второе имя Исава – Едом – означает то же, что 

Адам, – красную глину, из которой человек взят, и кто не превратил 

жизнь свою в путь духовного вознесения, остается, как Исав, одним 

только телом, бездушным грунтом. Едомом в Библии обобщенно 

именуется и весь языческий мир, в котором царят равнодушие к 

правде, грубая приземленность и бездуховность. Первородство 

переходит к нравственно развитому Иакову, позже названному  

Израилем.  

Однако идея избранности Израиля была не «расовой» или 

«национальной» идеей, а религиозно-духовным идеалом. Никакой 

идеализации собственного народа авторы Библии не предполагают, 

непрестанно клеймя его как «жестковыйного» и «неверного Богу». 

Копирование же модели «избранного народа» на почве расово-

племенной или классовой идеи представляет собой гротескную 

карикатуру на библейский прообраз. Национальная самокритичность в 

Библии резко контрастирует с восхвалением «своих» в 

тоталитаристской идеологии ХХ в. 

И тут становится особенно интересной одна ситуация. 

Древнеизраильское общество формировалось среди государств, 

руководители которых объявляли себя детьми богов или даже 

непосредственно богами – от «детей Ра», египетских фараонов, до 

римских императоров, которые подчас мыслили себя в качестве 

верховного божества вселенной. Древнейшую стабильную модель 

государственно-политического устройства – централизованную 

самодержавную монархию – человечество сформировало, сохраняя 

типовые черты первобытного, близкого к звериной жизни коллектива, 

в котором доминирует и строит свою власть на насилии наиболее 

энергичный и беззастенчивый субъект. Она, возникшая в Древней 

Месопотамии и утвердившаяся во всем Древнем мире, заключалась в 

принудительном подчинении собственного сообщества и елико 

возможно наибольшего числа других народов единоличной царской 

власти, что, впрочем, искони связывалось с надеждой на 

справедливость «сильнейшего», т. е., царя и запечатлелось в 
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вавилонском кодексе Хаммурапи (kittum-u-mīšarum). Но утверждение 

прав царя сопровождалось невероятными жестокостями, описывать 

которые здесь нет места. 

И, тем не менее, израильтяне, вернувшись в Ханаан, создают, по 

примеру окружающих народов, собственную монархию, что в формате 

библейской аксиологии выглядит достаточно странно. К тому же в ряде 

исследований – философов, историков, политологов, юристов – можно 

столкнуться с откровенным невниманием к  проблеме и даже 

искажениями. Приведу лишь несколько репрезентативных примеров. 

Б. Рассел, например, в своей «Истории западной философии» просто 

отмечает, что эпоха Судей была эпохой теократии. Российская 

исследовательница Е. Калинина описывает одну лишь идеальную 

модель монархического правления, изложенную в древнееврейской 

сакральной книжности, не вникая в реальное функционирование 

механизма израильской монархии [5]. А. Лубчинский тоже почему-то 

говорит об идеализации монархии в Ветхом Завете, причем это 

противопоставляется «мягкой» новозаветной точке зрения; церковь же 

трактуется как наследница обеих этих полярных идей сразу: «Силу 

государственного христианства составило соотношение принципа 

безграничной власти, заимствованного из Ветхого Завета, с принципом 

покорности и кротости, который содержится в евангельськом учении» 

[6, с. 21]. Российский исследователь А. М. Величко уверен, что 

«…первым отличительным признаком Израиля являлось то, что, 

безусловно, он был государством теократическом и, как следствие, 

государством монархическим» [3; 4, с. 14]. Верно, по сути, лишь 

мнение богослова РПЦ: «…Богу не нужны как таковые ни Сильный 

Израиль, ни мощная Византия, ни великая Россия. Если политика и 

национальность ведут нас в сторону от духовных попечений, надо 

отказаться как от государства, так и от русскости. Отказаться в душе, а 

не прилепляться к этому сердцем <...> Богу нужна была любовь-через-

послушание, ибо в последнем своем и абсолютном смысле свобода 

человека совпадает со свободой Самого Бога, а Бог и Господь наш 

Иисус Христос отдал свою свободу Отцу, Которому «был послушным 

даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8)» [2]. 

Политическая концепция древнеизраильского общества 

формировалась постепенно. После Моисея, в период реконкисты 

Ханаана, община евреев возглавлялась Судьями вроде Иисуса Навина, 

Деборы, Самсона. Это был тип военной демократии на стадии до-

государственности. Владычество Судей сигнифицирует формирование 

теократического устройства, но это не была абсолютная инновация: 

здесь в определенной степени копировалась древнеегипетская 

социальная структура. Ведь в Египте стабильное развитие 
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цивилизации на протяжении 4,5 тыс. лет обеспечило владычество 

касты жрецов; впрочем, здесь эту корпорацию возглавлял фараон, он 

же верховный жрец. Верховными жрецами бывали и правители в 

других древних обществах: Юлий Цезарь, например, стремился быть 

понтификом Юпитера и любил напоминать, что ведет свой род от 

Венеры. В еврейском обществе такой фигуры возникнуть 

принципиально не могло, да и Судьи воплощали идею коллективного 

правления и верховенства Божия Закона. Ведь, по Моисею, «народ 

святых» должен был жить по сакральному праву.  

В языческих обществах также изначально функционировали и суд 

божий (fas), и право человеческое (jus), но постепенно последнее 

вытесняло первое. Так, например, у римлян понтификальная юстиция 

от начала действия Законов XII таблиц уступает jus civile. И когда 

народу, осевшему в Ханаане, захотелось, «как у людей», светского 

царя, этому активно воспротивился Судья Самуил. Ведь стремление 

царя, земного человека, к единоличной власти над избранным народом 

глубоко оскорбляет Бога, который сам вызвался быть царем Израиля. 

Самуилу Бог говорит: «И сказал Господь Самуилу <…> не тебя они 

отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; как они 

поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, 

оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с тобою» 

(1 Цар. 8: 7-8 ). И сами израильтяне в конечном итоге признают: «…ко 

всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя» 

(1 Цар. 12:19). В самом деле, если народ не решается взять на себя 

призвание непосредственного личностного общения с Богом и 

водительства жрецов Божьих, то это значит: он, народ, хочет, чтобы за 

него все решал некий один человек. Эти незрелость и малодушие 

являются рудиментом архаического страха перед личным принятием 

решений, перекладыванием ответственности на плечи царя, что 

потенциально влекло тиранию, уничтожение врагов, атмосферу 

террора. И, в самом деле, избрание царем случайного человека Саула, 

оказавшегося психически неуравновешенным, который сразу же 

захотел перехватить некоторые жреческие функции, стало источником 

бедствий для Израиля, а трагическое окончание саулова царствования, 

ознаменованное отчаянием и обращением к волхвованиям, стало, по 

сути, символом нравственного краха монархической модели. И, хотя в 

Библии подчас встречается позитивная характеристика монархии, 

утверждение о том, будто Вечная Книга промонархична, неверно; 

многие ученые, напротив, считают, что здесь выражена 

антимонархическая тенденция [9, p. 32]. 

Тем не менее, на короткое время в Израиле устанавливается 

настоящий культ царя. Это совпадает с образованием Израильского 
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царства, вершина развития которого – эпоха Давида и Соломона. 

Последний, прозванный Премудрым, был особенно почитаем. В уста 

его вложены наиболее теологически значимые тексты группы 

Писаний, его поучения старательно записывались (Экклезиаст, Притчи 

Соломона, Книга Премудрости Соломона); сюда вошли даже 

фольклорные свадебные песни о Соломоне и Суламифи, созданные 

через 4 столетия (Песнь песней). Но царь при этом отнюдь не 

идеализируется. Могучего Давида пророк Натáн безбоязненно 

упрекает за прелюбодеяние с Вирсавией и предательское убийство ее 

мужа Урии; изысканный в мудрости Соломон из вежливости к своей 

жене-язычнице впадает в искушение грубого политеизма, и вот – Бог 

отнимает от Израиля благодать мира, ознаменованную именем царя 

(шломо – мир). Цари вроде бы могут все – но не имеют морального 

права на это: «Впоследствии иудейская религиозная мысль жестко 

ограничивает царя в его поведении: он должен собственноручно 

переписать все Пятикнижие и всегда носить его с собой, не иметь 

лишнего имущества, лошадей и женщин, не кичиться и вести себя 

даже скромнее, чем обычный человек», что резко отличает библейское 

представление о царстве от раболепного преклонения перед 

властителем-самодуром на Древнем Востоке [7, с. 184]. Библия 

постоянно подчеркивает царские обязанности. Хотя царь – помазанник 

Божий, а подданные – его рабы, он прежде всего должен защищать 

народ, за который отвечает перед Богом. 

Не все владыки Израиля внимали этим предписаниям. Ряд 

нечестивых царей, отступивших от религии Ягве, выступает в Писании 

вполне рельефно; довольно вспомнить Манассию, который приказал 

живьем распилить деревянной пилой пророка Исайю за его 

обличительные речи. Вспомним и языческих правителей, упомянутых 

в Библии, прежде всего – разрушителя Иерусалима Навуходоносора, 

который захватил власть над всем Востоком (Иер. 27: 6). Но он не 

имеет власти даже над самим собой и проводит семь лет в состоянии 

безумия, поедая на четвереньках траву, словно животное. Емким 

символом неустойчивости такой власти является колоссальный идол на 

глиняных ногах, разрушение которого увидел во сне вавилонский 

деспот перед катастрофой своей страны. Языческие монархии, которые 

возникают в ужасающем, звероподобном образе в видении Даниила, 

есть консолидация сил тьмы, которым не суждено восторжествовать. 

Светская власть, хотя всякая власть и происходит от Бога, не является 

абсолютной. Это резко отличается от политического мышления 

остального Древнего Востока, сакрализировавшего монархию, равно 

как и от обожествления кесаря и государства, к которому привел в 

конечном итоге и античный опыт. 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 111 

Европейская культура, которая в основах своих образовалась путем 

контаминации античного и библейского начал, оказалась перед 

необходимостью твердого нравственного критерия. Ведь в античном 

обществе мораль была релятивной, Кривда была здесь таким же 

важным центром, как и Правда. Были боги-покровители не только 

светлых начал, но и убийства, кражи, войны. В политике это 

выливалось, даже при признании ценности мира и толерантности, в 

культ силы и кровавые войны. Даже в идеальном государстве Платона 

существует серьезное неравенство; сам Платон симпатизировал 

тоталитарному и тираническому строю мрачной Спарты. 

Столкновение двух миров началось с непонимания. Пилат Понтийский 

никак не мог взять в толк, что царство Христа – не от мира сего. 

Однако Новый Завет подводит черту под ситуацией. «Кесарю – 

кесарево, а Богу – Божье», – говорит Христос, указывая на динарий с 

профилем императора, когда его провокационно спрашивают о его 

отношении к римской власти. «Ищите же прежде Царства Божия и 

правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33).  

Следующие триста лет борьбы христиан с языческим Римом 

продемонстрировали, что слово любви способно на разрушение 

мощной, но безнравственной империи, построенной на принципе 

политического и военного насилия. Сформулирована новая правовая 

идея устами Церкви, которая, воздвигая идею разделения Града 

Небесного и Града Земного, не могла, однако, пассивно наблюдать 

беспредельную разнузданность светской власти. Св. Августин 

утверждает, что всякая власть, которая не основывается на 

христианских ценностях, – просто банда разбойников («De Civic Dei»). 

Тома Аквинат различал право божественное и право естественное; 

разновидностью последнего есть постоянно подлежащее 

совершенствованию право человеческое. Именно Церковь повлияла на 

то, что «в эпоху Средневековья социально-политические доктрины 

приобретали этико-правовой вид» [4, с. 135]. Она, по крайней мере, на 

Западе, стала огромным моральным авторитетом, и политика, как 

внешняя, так и внутренняя, стала не в последнюю очередь 

руководствоваться моралью. Это органично сочеталось с 

унаследованными от античности принципами римского права, 

пытавшимися защитить личность от тирании. Правда, в Византии 

утвердился азиатский по природе своей цезарепапизм, господство 

Кесаря над Церковью. А вот на Западе бывало и такое, что император 

Священной Римской империи Генрих VII должен был ждать у стен 

Каноссы, где находился папа, разрешения войти – босиком на снегу, с 

веревкой на шее: папа отлучил его от церкви за стремление 

интронизировать епископов без санкции Рима. Как это ни неожиданно 
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для многих, именно католическая церковь ставит, начиная с эпохи 

Реформации, вопрос о свободе совести и правах человека, что 

секулярное сознание Просвещения уже будет адаптировать как вещи, 

которые разумеются сами собой. Именно благодаря этому в Западной 

Европе активно формируется тенденция к антитираническим 

революциям; короли все чаще низвергаются или связываются 

конституцией. Приведу одну колоритную деталь: восстановленный на 

троне после казни Карла І британский монарх обращается к 

парламенту с просьбой  купить ему новый кружевной воротник, на что 

следует предложение – заштопать старый. 

Однако в лоне Ренессанса не только возродилось дивное искусство 

античности, но и раскрылись глубины бездн, которые Церковь 

стремилась запечатать. Речь, в частности, идет о разрушении 

нравственного принципа в политике, что связано с именем 

Макиавелли, который впервые в истории отделил политику от морали 

и религии, что советская и постсоветская наука жизнерадостно 

трактуют как «реалистичный взгляд» [8, c. 27].  Распространение 

«этики Маккиавелли» в эпоху Модерна автоматически приводит к 

восстановлению надежд на правителя «наполеонического» типа и 

демонстрирует крайнюю опасность снисходительного отношения к 

маниакально-компенсаторным механизмам психики манипуляторов 

общественным мнением. И когда становится очевидным, что без 

морали политика превращается в элементарное зоологическое 

насилие, Гердером вводится термин политическая культура – 

совокупность идеалов и этических установок. Симптоматично, что 

независимая от религии наука в конце концов приходит к выводу, что 

аморальная политика и циничное самоутверждения малоразвитой и 

хищной личности за счет общества являются пещерным 

анахронизмом. Типологию политической культуры (по сути – стадии 

постепенного изживания насилия) установили американские 

исследователи Г. Алмонд и С. Верба, которые выделили 

патриархальный тип (безразличие к господствующей политической 

системе – тоталитарная модель); подданнический тип (преданность 

власти и пассивность индивида – авторитарная модель); активистский 

тип (активные индивиды, способные к борьбе за свои права – 

демократическая модель) [1]. Монархия выступает здесь как морально 

устаревший тип политического устройства общества, который по 

нраву лишь тем, кто находятся на уровне патриархально-

подданнического сознания и чье число в современном мире все же 

отчетливо уменьшается. 

Лишь на унаследованном от христианства принципе равенства и 

справедливости еще как-то морально держится сегодняшнее 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 113 

либерально-секуляризованное общество Запада, хотя оно, активно 

муссируя постмодернистское понятие «постправды», готово 

окончательно сбросить с себя вериги христианского культурного 

наследия и радостно окунуться в вожделенную вседозволенность: 

достаточно указать на «мерцательное» отношение сегодняшнего 

«цивилизованного мира» к Путину. 

И не будет преувеличением сказать, что именно Церковь воспитала 

взгляд на политическое насилие и тиранию как на аморальные вещи, 

которые «естественны» только для язычника.  
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Эдуард Саблон Лейва 

ИДЕЯ ПРЕДАНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ: ПОНЯТИЕ, РОЛЬ И 

ФУНКЦИЯ 
 

 В настоящей статье анализируются особенности использования 

термина «предание» в Евангелиях от Матфея и Марка и в Посланиях 

апостола Павла. В частности, в ней предпринимается попытка 

определить, что имели в виду Иисус и Павел под преданием и чем были 

обусловлены их диаметрально противоположные высказывания о нем. 

Особое внимание в статье обращено на значение, роль и функцию 

предания в иудаизме Второго храма и в раннехристианских общинах. 
 

 Ключевые слова: предание, устная Тора, откровение, евангелие, 

керигма. 
 

 Новозаветная идея предания (греч. paradosis) обладает 

несколькими коннотациями. Иисус, согласно евангелистам Матфею и 

Марку, употребляет термин «предание» в отрицательном значении, 

тогда как апостол Павел, напротив, использует его в положительном 

ключе. Если первый крайне сурово критикует предание, то второй 

призывает церковь хранить и придерживаться его. Что именно Иисус и 

Павел подразумевали под преданием и чем были вызваны их столь 

полярные отношения к нему, нам и предстоит выяснить в рамках 

данной статьи. Кроме того, в статье будет уделено внимание вопросу 

сущности предания, его роли и функции в новозаветном иудаизме и 

ранних христианских общинах.  

 Согласно одному из раввинистических учений, которое 

сформировалось в христианскую эру, на горе Синай пророк Моисей 

получил от Бога две Торы: Письменную и Устную [7, c. 318]. 

Письменная Тора представляла собой Пятикнижие, в то время как 

Устная Тора подразумевала под собой предание, или фарисейскую 

Галаху, которая со временем оформилась в Мишну. (Предание 

старцев, или серия «взаимосвязанных галахот», впервые было 

кодифицировано и записано в Мишне во II в. по Р. Х. [1, с. 102].) 

Устная Тора, или предание, была предназначена пролить свет на 

смысл Письменной Торы, т. е. Писания [7, c. 318]. При этом речь идет 

не о том, что первое существовало параллельно второму [Там же]. 

Предание, под влиянием учения о своем сверхъестественном 

происхождении, «в каком-то смысле стало восприниматься как часть 

Писания» [Там же; 1, с. 102]. Оба источника считались в иудаизме 

Второго храма авторитетными и играли чрезвычайно важную роль как 

на уровне религиозных верований и практик, так и на уровне 

национального воспитания [1, c. 101] (в то же время следует заметить, 

что вопрос о роли предания в иудаизме был в какой-то мере спорным, 
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поскольку в этом отношении существовало два устоявшихся мнения, 

две позиции: фарисеев и саддукеев. Если первые признавали авторитет 

как Устной, так и Письменной Торы, то последние признавали 

авторитет только Письменной Торы [Там же]).  

 В действительности происхождение иудейского устного предания 

имеет гораздо более прозаичное, естественное объяснение. Ему 

довелось пройти более чем сложный процесс формирования, передачи 

и кодификации. Это предание основывалось на интерпретациях, 

пытавшихся «заполнить» пробелы и умолчания в постановлениях из 

Священных Писаний [8, c. 246]. Процесс формирования иудаистского 

предания Джеймс Данн описывает следующим образом: «По мере того 

как поколения сменяли друг друга, наставления прежних учителей 

накапливались и передавались дальше, так что постепенно развилось 

значительное по объему прецедентное право, охватывающее все сферы 

практической жизни и касающееся как религиозных, так и уголовных 

и гражданских вопросов» [1, c. 102]. 

 В Евангелиях от Матфея и Марка описаны две дискуссии Иисуса с 

Его религиозными оппонентами – книжниками и фарисеями – 

относительно нескольких аспектов предания, а именно: суббота, 

ритуальная чистота (омовение рук) и обет корван (жертвенный дар) 

(Мф. 15; Мк. 7). В рамках этих дискуссий Иисус, согласно 

евангелистам, использовал термин «предание», или, если быть 

точными, «предание старцев» (παράδοσις τῶν πρεσβυτέρων), в 

негативном свете по отношению к иудейским религиозным традициям. 

По Дугласу Му, изначально фарисеи, как религиозная группа, 

пытались помочь иудеям в соблюдения Закона, «дополняя письменный 

Закон устной традицией, предназначенной применять письменный 

Закон к новым жизненным реалиям» [13, c. 237]. Схожее объяснение 

причинам возникновения предания приводит и Данн: «Фарисеи 

сознавали, что никакой писанный закон не в силах предусмотреть все 

ситуации; чтобы писанная Тора не превратилась в архаический реликт, 

она должна интерпретироваться и дополняться в соответствии с 

требованиями времени» [1, c. 102]. Однако впоследствии подобное 

предание приобрело совершенно другой облик и функцию. Ко времени 

проповеди Иисуса ситуация диаметрально изменилась не в лучшую 

сторону. Фарисеи начали относиться к неписанной традиции как к не 

менее обязательной, чем сам Закон [6, c. 172]. 

 В одной из Своих полемических бесед с книжниками и фарисеями 

Иисус обращает внимание религиозных экспертов на пятую заповедь 

из Декалога, которую они нарушали, злоупотребляя обычаем корван. В 

соответствии с этим обычаем, дар посвящения в виде либо денежных 

средств, либо какой-либо собственности передавался храму после 
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смерти их завещателя (Мф. 15; Мк. 7:11) [2, c. 131]. В результате при 

жизни последнего никто не мог пользоваться его имуществом, 

включая его родителей, кроме него самого. Таким образом, данная 

традиция давала повод детям уклоняться от своего долга перед 

родителями, который состоял в заботе о них, и, как следствие, 

нарушать Божью заповедь. По этой причине Иисус обвинял фарисеев в 

том, что их предание, которое по своей сути должно было охранять 

Тору и предупреждать ее нарушение, давало повод ее нарушать, что в 

результате делало их ответственными в тяжком преступлении – 

нарушении Божьей заповеди [12, c. 431]. Кроме того, в Евангелии от 

Марка 7:13 повествуется о том, что Иисус критиковал Своих 

оппонентов за то, что последние устраняли (ἀκυροῦντες), или 

буквально делали недействительным [4, c. 40], «аннулировали» [11, c. 

370], Слово Божье ради своих преданий. 

Древние предания иудеев со временем не только начали 

соблюдаться наравне с Писанием, но даже иногда превозносились над 

ним, что вызывало обличение со стороны Иисуса (Мк. 7:9). Особой 

критики Он подвергал своих vis-à-vis в тех случаях, когда их предания 

вступали в конфликт или даже прямо или косвенно противоречили 

Закону Божьему, на интерпретацию и применение которого они 

претендовали [13, c. 238]. Ввиду сложившейся ситуации Иисус 

заявлял, что иудейское предание находилось «вне закона» («outside the 

Law») (Mф. 15:2; Mк. 7:3, 5) [6, c. 172]. Он не признавал 

авторитетность преданий старцев [13, c. 237], считая их всего лишь 

заповедями, или преданиями, человеческими (Мф. 15:9; Мк. 7:7, 8). 

Более того, Он противопоставлял предания отцов заповеди Божьей 

(Мф. 15:6). По этой причине во всех случаях, описанных в Евангелиях, 

где речь заходит о предании, «Иисус радикально противостоял ему» 

(Мф. 7:1-13; 15:1-9) [1, c. 103]. 

Следует заметить, что в полемике о предании Иисус не ставил 

перед собой цель критиковать современный ему иудаизм во всем его 

формах и проявлениях. Данн справедливо замечает, что сам факт 

посещения синагоги по субботам свидетельствует: Он не отвергал 

предание per se (Мк. 1:21; Лк. 4:16; 13:10; ср.: Мф. 23:3) [Там же]. 

Очевидно, что Иисус лишь критиковал религиозную элиту Своего 

времени за злоупотребления в интерпретации Закона, а также за 

навязывание народу соблюдения традиций, которые если не вступали 

непосредственно в противоречие с Законом, то позволяли его в 

отдельных случаях нарушать. Что же касается фарисейства (в его 

первоначальном понимании), то Иисус критиковал только тех 

фарисеев, которые вместо служения и сохранения Торы самодовольно 

ее нарушали.  
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Свое дальнейшее развитие понятие «предание» получает в 

Посланиях апостола Павла, в которых приоткрываются новые 

новозаветные грани его понимания. Прежде всего следует заметить, 

что Павел до своего обращения в христианство сам был фарисеем, 

считавшим себя «неумеренным ревнителем отеческих... преданий» 

(Гал. 1:14). Однако после обращения он пересмотрел и изменил свое 

отношению к преданию. Впоследствии, в Послании к Галатам, он 

призывал верующих не подвергаться снова «игу рабства», чем для 

него являлось иудейское предание (Гал. 5:1). В то же время, говоря об 

отношении Павла к иудейскому преданию, нельзя однозначно сказать, 

что он радикально отвергал его во всех проявлениях. Последнее 

следует из того, что апостол, находясь в обществе иудеев-ортодоксов, 

в некоторых случаях следовал своим прежним традициям, не считая 

себя при этом их заложником (1 Кор. 9:19-22; Деян. 16:1-3; 21:23-26; 

ср.: Рим. 14:19-15:2; 1 Кор. 8:9-13) [1, c. 105] (подобного мнения 

придерживается и Гордон Фи [9, c. 427]). Но вместе с тем он был 

против любой попытки посягательства на христианскую свободу, в 

частности попытки навязать другим какое-либо предание либо, 

наоборот, свободу от него [1, c. 427]. Данн достаточно ёмко суммирует 

отношение Павла к иудейскому преданию следующим образом: «Вера 

во Христа не может и не должна зависеть от соблюдения 

определенной традиции. Если унаследованное предание препятствует 

свободе Христовой и служению Богу – от него надо отказаться. У кого 

вера сильная, тот с равным успехом может как соблюдать правила 

галахи, так и игнорировать их» [1, c. 105].  

Показательно то, что Павел в своих посланиях, говоря о концепции 

предания, использовал те же термины по отношению к иудейскому 

устному преданию, что и Иисус. Однако для Павла предание, которое 

он передал христианским общинам, было чем-то положительным, 

имевшим божественное происхождение и авторитет.  

 На первый взгляд может показаться, что апостол язычников 

словами «я принял его [евангелие] и научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа» отвергает предание как человеческую 

форму передачи евангелия, противопоставляя его откровению свыше 

(Гал. 1:12). Кроме того, кажется, что эти слова вступают в конфликт с 

его заявлениями из других посланий, в которых он же говорит о 

предании как о средстве сообщения керигматической традиции (1 Кор. 

11:23-26; 15:3-11). В действительности же Павел этими словами 

отрицает человеческое происхождение, или основу евангелия, которое 

он проповедовал [5, c. 88]. Он не отделяет себя от апостольской 

традиции и не исключает возможности передачи евангелия 

техническим способом – «из уст в уста», но лишь утверждает, что 
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евангелие не является человеческим творением или чем-то, чье 

происхождение можно объяснить естественным путем. Согласно 

Фредерику Брюсу, в данном случае используется объектный генитив, 

указывающий на то, что откровением для Павла был Сам Сын Божий 

(содержание), Который открылся ему по воле Отца (инициатор), что 

очевидно из ближайшего контекста (ср.: ст. 15-16) [5, c. 89]. Именно 

через это откровение апостол принял призыв проповедовать Христа 

язычникам. Возможно, в этом случае подразумевается личная встреча 

Савла с Христом по пути в Дамаск (ср.: Деян. 9:3-6; 22:6-10), 

знаменующая начало его веры в Иисуса из Назарета как Мессию (Гал. 

2:20).  

Примечательно, что Павел хвалил коринфских верующих, 

придерживавшихся предания, которое последние приняли от него (1 

Кор. 11:2). Кроме того, он призывает фессалоникийцев следовать тому 

преданию, используя такие императивы, как «стойте» (στήκετε) и 

«держитесь» (κρατεῖτε) (2 Фес. 2:15). Также апостол призывал их 

удаляться от верующих, поступающих «не по преданию» (2 Фес. 3:6). 

При этом Павел совершенно не призывал церковь придерживаться 

предания человеческого, которому он противостоял в Послании к 

Колоссянам и которое называл философией и «пустым обольщением» 

(Кол. 2:8). 

Для Павла предание, которому он следовал и которое передавал 

другим, – это прежде всего евангелие (εὐαγγέλιον) и керигма (κήρυγμα 

– проповедь) [3, c. 458]. В Первом послании к Коринфянам апостол 

напоминает своим адресатам то евангелие, которое он «принял» сам 

(παρέλαβον), «преподал» (παρέδωκα; или, точнее, передал им) и 

которое они «приняли [παρελάβετε], в котором и утвердились», а 

именно: «что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 

погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15:1-

4). Апостол Павел, некогда передавший верующим галатам евангелие, 

принятое ими (παρελάβετε), получил (παρέλαβον) его от Господа (Гал. 

1:8-12; ср.: 1 Фес. 2:13). Более того, он предает божественному гневу 

тех, кто посмеет принести им «иное» евангелие, отличное от того, 

которое они приняли (παρελάβετε) от него. Итак, во всех выше 

приведенных случаях, где используются глаголы «получил» 

(παραλαμβάνω) и «передал» (παραδίδωμι) с их производными и 

эквивалентами, Павел использует технический термин из своего 

еврейского наследия для передачи религиозного наставления, или 

традиции [9, c. 110]. 

Тот же язык Павел использовал, говоря об устном предании, и по 

отношению к фрагменту предания ранней церкви – практике Вечери 

Господней (1 Кор. 11:23). Он передал (παρέδωκα) церкви то, что 
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принял (παρέλαβον) от Господа. По данному случаю возникает 

естественный вопрос: идет ли здесь речь о том, что Павел принял это 

предание непосредственно от Господа сакральным (мистическим) 

образом, или он принял эту традицию от других апостолов, которые в 

свою очередь унаследовали ее от своего учителя? Некоторые ученые 

полагают, что в этом случае речь идет о явлении воскресшего Господа 

Павлу, Который и объяснил последнему значение Тайной Вечери [3, c. 

458]. (Интересно заметить, что в Синодальном переводе Библии в 

приведенном тексте содержится слово «Самого», которое не случайно 

взято в скобки, поскольку в древнегреческом тексте это местоимение 

отсутствует. Возможно, в русском тексте оно указывает на то, что 

Павел получил это учение непосредственно от Бога через прямое 

откровение, чему нет подтверждений в греческом тексте Нового 

Завета.) Однако это маловероятно по ряду причин: во-первых, Павел 

использует именно предлог ἀπό (а не παρά) [Там же], свойственного 

для текстов, в которых речь идет о передачи предания (например, Гал. 

1:12; 1 Фес. 2:13) [15, c. 866]. По утверждению Джорджа Лэдда, 

различие между этими предлогами состоит в том, что последний 

обозначает принятие информации непосредственно от Господа, в то 

время как первый указывает на Него как первоисточник [3, c. 458]. 

Следовательно, используя слово ἀπό, апостол подразумевает 

получение информации, или традиции, от других апостолов, которая 

исторически восходит к Самому Иисусу как ее источнику. Во-вторых, 

согласно Гордону Фи, в этом тексте Павел использует язык, 

свойственный именно для передачи и принятия предания («принял» – 

παρέλαβον), и не предполагает, что он получил его через откровение [9, 

c. 548]. И наконец, традиция Тайной Вечери – это не то, что 

принадлежит откровению, поскольку в церкви она является 

продолжающейся традицией с момента ее учреждения Самим Иисусом 

[Там же]. Весьма очевидно, что коринфяне имели устоявшуюся 

традицию участия в трапезе Господней, ибо это следует из 

ближайшего контекста (1 Кор. 11:17-22, 33-34; ср.: 10:21). Поэтому 

крайне сомнительно, что Павел говорит им нечто новое, то есть 

учреждает для них новую традицию. Исторический контекст и сама 

проблематика послания дают основание полагать: Павел напоминает 

им об установлении Вечери Господней для того, чтобы обратиться к ее 

истокам и использовать в дидактических и пасторских целях как 

иллюстрацию-контраст, вступающую в коллизию с той порицательной 

практикой этого обычая, которая присутствовала в их общине [10, c. 

544]. Как утверждает Дэвид Гарланд, «он цитирует это только для 

того, чтобы противопоставить то, что сделал Иисус на последней 

Вечере, тому, что они делают на их вечере» [Там же].  



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 121 

На первый взгляд может показаться, что между апостольским 

преданием и другими видами преданий нет существенных различий, 

поскольку через них передавались наставления (содержание) «из уст в 

уста» (форма передачи). В определенном смысле христианское 

предание схоже с иудейским преданием [3, c. 458–459]. К тому же сам 

Павел использовал полутехническую иудейскую терминологию для 

описания приема (παραλαμβάνω) и передачи (παραδίδωμι) материалов 

традиции [16, c. 944]. Однако, несмотря на это, существует также 

очень важное различие между апостольским и раввинистическим 

пониманиями предания: принятие евангельского предания – это не 

просто принятие и согласие с историческими фактами или восприятие 

«интеллектуального» материала, но, с точки зрения Лэдда, принятие 

Самого Иисуса Господом (Кол. 2:6) [3, c. 458–459]. Далее Лэдд 

утверждает, что «голос предания – это голос Самого Бога; и через Свое 

Слово Бог присутствует и активно действует в церкви (1 Фес. 2:13)» 

[3, c. 459]. Следовательно, христианское предание – это не просто 

наставление, которое подобно иудейскому преданию передавалось от 

одного учителя к другому, но передача и принятие верой (ἐπιστεύσατε) 

послания от Бога в форме апостольской проповеди (εὐηγγελισάμην) (1 

Кор. 15:1, 2) [Там же]. 

Как видно из посланий, Павел очень серьезно относился к 

традиции и потому передавал ее и неоднократно напоминал о ней 

ввиду возникновения различных заблуждений как этического, так и 

доктринального характера. Усиленный акцент на традиции, по 

наблюдению Томаса Шрайнера, был обусловлен также и «осознанием 

Павлом того, что его земная жизнь подходит к завершению» [14, c. 

391]. Он стремился передать ее еще многим через верных людей, 

поскольку понимал, что с этой задачей ему одному не справиться (2 

Тим. 2:2). 

Итак, можно констатировать, что предание играло ключевую роль 

как в иудаистском, так и христианском окружениях новозаветных 

времен. Именно оно во многом определяло их культурные и 

религиозные особенности. Иудаистское предание изначально 

формировалось и развивалось с целью заполнить лакуны в 

Письменной Торе и сделать ее максимально приближенной и 

применимой к жизненным реалиям. Однако со временем это предание 

начало обрастать различного рода интерпретациями, которые вступали 

в конфликт со Священными Писаниями, а порой даже замещали их 

собой. Критикуя иудаистское предание, Иисус не отвергал его 

полностью, а лишь выступал против некоторых неверных 

истолкований и злоупотреблений Законом. Павел в свою очередь, 

наоборот, призывал ранние христианские общины соблюдать 
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предание. Однако при этом он никоим образом не противоречил 

учению Иисуса, поскольку подразумевал совершенно другого рода 

предание – апостольское учение, основанное на проповеди Иисуса 

Христа, обладающее божественным авторитетом и имеющее 

нормативный характер.  Именно оно должно было определять границы 

ортодоксии и этики раннего христианства. 
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ედუარდ საბლონ ლეივა 

ბიბლიური გადმოცემის იდეა ახალ აღთქმაში: ცნება, როლი და 

ფუნქცია 

რეზიუმე 

 სტატიაში გააანალიზებულია ტერმინ „გადმოცემის“  გამო-

ყენების თავისებურებები მათედან მარკოზამდე და  პავლე 

მოციქულის გადმოცემებში. კერძოდ, სტატიაში არის მცდელობა 

განიმარტოს, თუ რას გულისხმობდნენ  ქრისტე და პავლე 

გადმოცემაში და რით იყო განპირობებული მასზე  დიამეტრულად 

განსხვავებული მათი გამონათქვამები. სტატიაში 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა გადმოცემის მნიშვნელობას, 

როლსა და ფუნქციას მეორე ტაძრის ეპოქის იუდაიზმსა და 

ადრექრისტიანულ თემებში. 
 

საკვანძო სიტყვები: გადმოცემა, ზეპირი თორა, გამოცხადება, 

სახარება, ქერიგმა. 
 

რეცენზენტი: პროფესორი იური ჩერნომორეცი, ფილოსოფიის 

მეცნიერებათა დოქტორი. 
 

Eduard Sablon Leiva 

TRADITION IN THE NEW TESTAMENT: CONCEPT, ROLE, AND 

FUNCTION 

Summary 
 

 This article analyzes the use of the term “tradition” in the Gospels of 

Matthew and Mark, and in the Epistles of the Apostle Paul. In particular, it 

is aimed at determining what Jesus and Paul meant by tradition and why 

they treated it in what seem diametrically opposed ways. Special attention is 

given to the significance, role, and function of tradition in Second Temple 

Judaism and the early Christian communities. 
 

Keywords: tradition, oral Torah, revelation, gospel, kerygma. 
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Violeta CotilevicI, Svetlana CebotarI 

EUROPEAN INTEGRATIONIST ASPIRATIONS - A FACTOR 

DRIVING THE MOLDOVAN-FRENCH PARTNERSHIP 
 

Given the intensification of globalization and regionalization processes 

around the globe, the bilateral and multilateral cooperation has become 

fundamental today, and a subject arising in political and academic 

discourse. Both bilateral and multilateral cooperation become the area of 

manifestation of the foreign policy vectors of all international law actors, 

including the Republic of Moldova. In the context of new geopolitical 

metamorphoses, bilateral cooperation is posing new challenges for states 

and institutions to promote foreign policy. Under the conditions of regional 

integration processes, the sovereignty of states and their diplomacy are 

indispensable elements, including for the Republic of Moldova, that 

requires support for the European integration process. One of the central 

goals of the foreign policy of the Republic of Moldova remains the extension 

of the bilateral relations with the European states, among which the French 

Republic, one of the main founders of the European Union. It should be 

noted that the complexity of this foreign policy stance requires the building 

of a consolidated dialogue with the states that can plead for the pro-

European cause of the Republic of Moldova and which will identify the most 

fundamental affinities regarding the international or cultural evolutions. 

For the Republic of Moldova, the political, economic and socio-cultural 

support granted by France represents a clear support in the process of 

democratization of society, of economic reforms and, in particular, of our 

country’s rapprochement with European standards and values. Under this 

aspect, the French Republic intervenes as the most honourable partner 

which permanently supports Moldova, a state distinguished by Latinity, the 

respect for the values of the French people and belonging to the 

francophone space. The inherence of the regulatory framework expansion 

for cooperation and fostering greater political, economic and sociocultural 

interactivity is a prevailing topic. In the context of France’s essential weight 

on the international arena, the continuous development of Moldovan-

French cooperation becomes a priority of the foreign policy of the Republic 

of Moldova. 
 

Keywords: European integration process, foreign policy vectors, 

European standards, Moldovan-French cooperation. 
 

Given the intensification of globalization and regionalization processes 

present around the globe, the bilateral and multilateral cooperation has 
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become fundamental today, and a subject present in political and academic 

discourse. Both bilateral and multilateral cooperation becomes the area of 

manifestation of the foreign policy vectors of all international law actors, 

including the Republic of Moldova. In the context of new geopolitical 

metamorphoses, bilateral cooperation is launching new challenges for states 

and institutions to promote foreign policy. Under the conditions of regional 

integration processes, sovereignty of states and their diplomacy are 

indispensable elements, including for the Republic of Moldova, that 

requires support for the European integration process. One of the central 

goals of the foreign policy of the Republic of Moldova remains the 

extension of the bilateral relations with the European states, among which 

the French Republic, one of the main founders of the European Union. It 

should be noted that the complexity of this foreign policy stance requires 

the building of a consolidated dialogue with the states that can plead for the 

pro-European cause of the Republic of Moldova and which will identify the 

most fundamental affinities regarding the international or cultural 

evolutions. For the Republic of Moldova, the political, economic and socio-

cultural support granted by France represents a clear support in the process 

of democratization of society, of economic reforms and, in particular, of our 

country’s rapprochement with European standards and values. Under this 

aspect, the French Republic intervenes as the most honorable partner which 

permanently supports Moldova, a state distinguished by Latinity, the respect 

for the values of the French people and belonging to the francophone space. 

The inherence of the expanding of the regulatory framework for cooperation 

and fostering greater political, economic and sociocultural interactivity is a 

current topic. In the context of France’s essential weight on the international 

arena, the continuous development of Moldovan-French cooperation 

becomes a priority of the foreign policy of the Republic of Moldova. 

The Republic of Moldova remains involved in a complicated process of 

building its foreign policy, having important premises for mutually 

beneficial cooperation with the European countries. The specific 

geopolitical situation sparks a greater focus on our country from the 

international community [10].  

Placed in a geographical area currently encompassed by complex 

processes of transition from a totalitarian system to democracy and a market 

economy, Moldova can not remain outside the integration processes 

existing in the European space. The Republic of Moldova is positively 

influenced by the processes taking place in the West. Being a young state, 

which gained independence 28 years ago and at the junction of three macro-

regions – Central Europe, the Balkans and the Commonwealth of 

Independent States, our country is trying to find its place in these processes 

[8].  
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In the context of integration processes in the European space, it is worth 

studying the relations between the Republic of Moldova and the French 

Republic. Analyzing the political and legal basis of the Moldovan-French 

relations, it is worth mentioning that France could become one of the main 

partners and supporters of the Republic of Moldova in the process of EU 

integration. In the context of the European integration process of the 

Republic of Moldova, it is noted that the bilateral dialogue derives from the 

need to strengthen the European area by cultivating and strengthening the 

interstate relations, focusing on respecting the universal values of freedom, 

democracy and solidarity, as well as respecting human rights. 

France represents a privileged partner of the Republic of Moldova in the 

development of the potential for connecting to European standards. The 

goals accomplished so far in the Moldovan-French cooperation could be a 

start for modernizing the country on the basis of the European model. With 

the objective of European integration, the Republic of Moldova is 

constantly trying to consolidate its relations with all the European states, 

especially those that have been the basis for the creation of the European 

Union. Moldovan-French relations advanced in the period 1992-1998. Thus, 

analysing the Moldovan-French relations, it is worth mentioning that they 

were legally recorded on 12 March 1992 in Paris by signing the Protocol on 

Establishing Diplomatic Relations between the French Republic and the 

Republic of Moldova. The signing of the Protocol on Cooperation between 

the Ministries of Foreign Affairs of the Republic of Moldova and the French 

Republic on 29 January 1993 in Paris, is another step in fortifying the 

political and legal basis of the Moldovan-French relations. Willing to 

contribute to the development of friendly relations between the peoples of 

the two states and to establish close cooperation between them, the parties 

agreed on consultations on interstate relations, the implementation of 

bilateral agreements, as well as international issues of common interest [20, 

p. 412]. 

Analysing the political and legal framework of the Moldovan-French 

cooperation, it is worth mentioning that it is based on the “Treaty of 

friendship, understanding and co-operation between the Republic of 

Moldova and the French Republic” signed on 29 January 1993 and entered 

into force on 1 December 1995 [19]. This is the only such treaty signed 

between France and a Western country. The Treaty marks the traditional 

relations of friendship, cultural and civilizational proximity between the 

French and the Moldovan people. Thus, by analysing the provisions of the 

Treaty, it is worth mentioning that bilateral dialogue derives from the need 

to strengthen European solidarity through a rapprochement between states 

based on the respect for the universal values of freedom, democracy and 

solidarity, and the respect for human rights. Through this Treaty, the French 
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Republic and the Republic of Moldova have committed themselves to 

developing relations of trust and cooperation in all areas. 

Also, subjecting to the analysis of the political and legal framework of 

the Moldovan-French relations, it is worth mentioning that, with the 

establishment of diplomatic relations between the two countries, numerous 

visits and high-level exchanges have taken place that have helped to 

strengthen and deepen political relations. Thus, on January 28-30, 1993, the 

first official visit to the French Republic was held by the first President of 

the Republic of Moldova M. Snegur. 

This event was followed by other high-profile visits that strengthened 

relations between the Republic of Moldova and France. In this context, it is 

also worth mentioning the working visit to the French Republic on June 28, 

1995, of P. Lucinschi, President of the Parliament of the Republic of 

Moldova. In his capacity as President of the Republic of Moldova, P. 

Lucinschi paid an official visit to France from September 7-9, 1997. This 

visit was considered the first one made by P. Lucinschi in a G7 member 

country and was conceived as a possibility to convey a clear message to the 

Western powers that the Republic of Moldova has chosen the way of 

integration into the European Union. In the document of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of Moldova Benchmarks for the meetings of 

President Lucinschi with the French officials it is mentioned that it is very 

important that France becomes the promoter  and catalyst of our country’s 

EU accession. The factors that determine this situation are multiple: the 

community with a common Latin origin, the special interest for France, its 

language and culture, historically established in Moldova, our country’s 

membership in the Francophonie, which was a deliberate and conscious 

choice supported by the entire political spectrum in the country [2, p. 66].  

The historic visit with great importance in forging the Moldovan-French 

relations is that of the French President in the Republic of Moldova, J. 

Chirac, on 4 September 1998. During the plenary sitting of the official 

delegations of the two countries, there was an emphasis on the desideratum 

for France to continue being an active supporter of the process of the 

European integration of the Republic of Moldova. President Lucinschi 

outlined the Republic of Moldova’s vision of the process of enlargement of 

the EU and Moldova’s gradual integration strategy into the EU. In 

particular, the desire to start negotiations on the EU Association Agreement 

was raised. President J. Chirac reconfirmed France’s position on the 

Republic of Moldova, pointing out that his country, like the European 

Union, wants to see Moldova as a free, independent and territorially 

integrated country. It was pointed out that the visit of the French President 

to Chisinau was very important for the prospects of Moldovan reforms and 

was conceived as an impetus for the Moldovan-French bilateral relations as 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 128 

well as the process of integration into the European Community. The 

French President recalled that the Republic of Moldova had been through a 

difficult period, suffering from the totalitarian disease, and does not need 

protectors, but rather friends. France can behave like a friend who helps in 

difficult moments, but it is not empowered to give lessons to anyone. J. 

Chirac underlined the essence of his visit to the Republic of Moldova – to 

express solidarity on the behalf of France as well as the European Union. 

According to the French President, Moldova is a country with an European 

vocation and has every right to benefit from it  [3, p.6-8].  

In the conclusion of an informative note from the Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of Moldova it was said that the official visit of the 

President of the French Republic to Chisinau demonstrated: the importance 

that France attached to cooperation with the Republic of Moldova, a 

member state of the Francophonie; the support for the independence, 

sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova; the 

political will of France and personally of President J. Chirac to provide 

political support to the Republic of Moldova; the support granted by France 

to the aspirations of the Republic of Moldova for EU integration; France’s 

increasing interest in the development of commercial and economic 

relations between our countries and especially the intention of the new 

French companies to invest in the economy of the Republic of Moldova [3, 

p. 9]. 

The years 1997, 1998 could be qualified as landmark years in the 

Moldovan-French relations. Starting its activity in Paris in 1997, the 

Embassy of the Republic of Moldova has made considerable efforts in 

developing multidimensional relations with France: obtaining political, 

economic and financial support. The major event was the visit of the 

President of the Republic of Moldova P. Lucinschi to France and the visit of 

President J. Chirac to Moldova, which gave a new impetus to the 

Moldovan-French relations. 

Another step that brought the Republic of Moldova closer to the French 

Republic was the December 1998 and June 2001 visit of Deputy Minister 

for Cooperation and the Francophonie Ch. Josselin. The perspectives of the 

Moldovan-French bilateral relations were discussed on March 12, 1999 

during the meeting between I. Leanca, Deputy Foreign Minister of the 

Republic of Moldova, and D. Chassart, Head of the Continental Europe 

Directorate of the Ministry of Foreign Affairs of the French Republic. The 

present visit of the Chief of the Continental Europe Directorate is part of the 

provisions of the Cooperation Protocol in force between the Moldovan and 

French Foreign Ministries and is a continuation of the political and 

diplomatic dialogue between our countries. At the same meeting, the 

priority of the gradual integration into the European ensemble was 
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reaffirmed as a strategic objective of the Republic of Moldova and the wish 

for France to be a supporter and promoter of the Republic of Moldova’s 

accession to the EU [4, p.34]. 

Since 1999, the Moldovan-French relations have been enhanced by 

Moldovan authorities’ visits to the French Republic. Among these, the one 

that deserves special attention is the visit to Paris in September 1999, by the 

then Prime Minister I. Sturza. During the meetings, the French officials 

stated that the Republic of Moldova occupied a special and privileged place 

in the foreign policy of France. It was mentioned that France will support 

Moldova for European integration and will encourage it on the path of 

reforms. The Prime Minister’s visit was very successful, and the French 

authorities had a very benevolent and cooperative attitude with the Republic 

of Moldova. The bilateral talks revealed a positive image of Moldova 

internationally and a more convincing European orientation for France [5, 

p.57]. 

An important step in the Moldovan-French relations is the visit on 31 

January 2008 by M. Lupu, the Speaker of the Moldovan Parliament. The 

meeting was essentially devoted to the development of relations between 

the European Union and the Republic of Moldova in the perspective of the 

French Presidency of the Council of the European Union. Moldova’s 

accession to the European Union has been marked by the entry into force of 

the Agreement on facilitation and readmission of the visa regime [15].  

However, although the cooperation agreements have been signed, the 

political and legal framework of the Moldovan-French relations remained to 

be insufficient, leaving room for new perspectives for the signing of 

bilateral agreements in the most diverse fields of activity, for a better 

cooperation. Given that the main objective of the foreign policy of the 

Republic of Moldova is the European integration, at the moment the French 

Republic remains one of the main supporters of Moldova in achieving the 

goals regarding the European integration.  

Collaboration in various fields, the experience of the interaction gained 

so far, the mutual sympathy between the peoples of Moldova and France, 

the joint work within the International Organization of Francophonie and 

within other regional, European and international organizations determine 

the prospects for the development of the Moldovan-French partnership. 

The Republic of Moldova and the French Republic are committed to 

fostering socio-cultural, economic, diplomatic, military relations that are 

very important for the whole set of relations between countries. The actions 

taken constantly at the level of state institutions, diplomatic missions, 

business organizations strengthened the image of Moldova in France, 

promoted the bilateral relations between the two countries. 
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Currently, France is one of the major geopolitical actors both in the 

European space and in the international arena. Thus, at the European level, 

France is the first agricultural power and the second industrial power. At 

international level, France is the world’s fourth-largest economic power; the 

first tourist power in the world; the second food industry and second in 

service provision. 

From the point of view of the evolution of history, France played an 

essential role in the process of establishing the European community. After 

the Second World War, France played the role of creating a space of peace 

and security on the continent, as well as creating a favourable common 

economic area. France was also the founder of the project to create CSC 

(Coal and Steel Economic Community) on 18 April 1951. A no less 

important role that France had in international relations was the 

participation in the signing of the 1957 Rome Agreement, the purpose of 

which was to create a common path in developing economic cooperation 

between countries, removing customs barriers that would be an obstacle to 

economic progress. France is one of the founding members of the European 

Union, of the Schengen area, of the euro area. At the same time, it is one of 

the five permanent members of the United Nations Security Council. France 

is currently a member of NATO, WTO, G7 + 1, G20, International 

Organization of Francophonie [7, p. 161]. 

Therefore, the French Republic is one of the countries with a 

considerable weight in the structures of the European Union and an 

important international position, and the priority cooperation of the 

Republic of Moldova with France is one of the directions confirmed by the 

Moldovan and French officials. Thus, of particular importance for Moldova 

in supporting the cause of European integration was the visit to Chisinau of 

the Secretary of State for Foreign Affairs and Human Rights in the Ministry 

of Foreign and European Affairs of the French Republic, R. Yade, who 

reconfirmed the support granted by France in the implementation of reforms 

in the Republic of Moldova. Special emphasis was placed on the need for 

reforms to ensure the transition of the Republic of Moldova and the 

intention of France to support our country in choosing the European model, 

socially and economically, the success of Moldova being in the common 

interest of the two countries [9].  

The development of bilateral relations depends to a large extent on 

effective cooperation in the economic and sociocultural field. These two 

areas should be explored to the fullest extent of ensuring an open and 

progressive dialogue between the Government of the Republic of Moldova 

and the Republic of France. 

After the Republic of Moldova gained independence, the Moldovan-

French relations have grown considerably, the official and working visits 
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have multiplied, a permanent commercial and economic partnership has 

been created. Moldova’s foreign trade volume with France increased from 

9.5 million US dollars in 1996 to 86.5 million in 2006 or 9.1 times, and 

96.59 million USD in 2015[12,  p.153]. 

Moldovan-French relations go inside the EU format. France is a 

Member State of the European Union and all its subsequent multilateral 

agreements are also valid for France. The Association Agreement (AA) 

between Moldova and the EU, signed in June 2014, introduced a 

preferential trade regime – Deep and Comprehensive Free Trade Area 

(DCFTA). In April 2015, France ratified the agreement. France is one of the 

first European states to establish economic and diplomatic relations with the 

Republic of Moldova. The first ambassador to Moldova was appointed in 

1992, shortly after Moldova became independent. Some key facts: being an 

import market for Moldovan exports, France ranked 11th and 13th in the 

last 5 years and has consistently held the 11th place as a supply market for 

Moldova [17].  

The liberalization of the visa regime with the European Union has 

contributed to the economic development of the Moldovan-French relations. 

The increasing mobility of business people through Europe for negotiations, 

forums and other events has undoubtedly a positive influence on economic 

relations between countries, including France. 

France’s cooperation with Moldova today comprises two priority 

objectives set out in the Action Plan of the French Embassy in the Republic 

of Moldova: to help bring the country closer to the European Union and to 

contribute to its economic development and the course towards prosperity. 

Although trade relations between France and the Republic of Moldova 

remain rather modest, the presence of French investors in the country 

deserves an analysis. Having regrouped within CCI France Moldavie, they 

contribute to the structuring of the local economy and play the role of an 

attractiveness factor for the country. Therefore, the Chamber of Commerce 

and Industry France-Moldova (CCIFM), previously Club France, an 

institution created by the heads of the French enterprises present in the 

Republic of Moldova, has an important role in the Moldovan-French 

economic relations. CCIFM’s objectives are to promote and support the 

French and Francophone business community in the Republic of Moldova, 

to strengthen ties with Moldovan enterprises that have economic and trade 

relations with France. In the Republic of Moldova there are a few large 

French investors: Orange, Lafarge cement plant, Lactalis group, one of the 

largest dairy industry companies in the world, Société Générale. 

The aspects of the development of commercial and economic relations, 

the deepening of the bilateral cooperation between the Republic of Moldova 

and France on all dimensions, were discussed on 7 October 2015 by the 
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Deputy Prime Minister, the Minister of Economy, St. Bride, with the 

Ambassador of France in Chisinau, P. Vagogne. Referring to bilateral 

relations between the two countries, Bride stressed that our country is 

interested in deepening and expanding them, because France plays an 

important role in the social, political and economic architecture of both 

Europe and the world. In this regard, the Minister of Economy reiterated the 

interest of the Republic of Moldova in the development of bilateral relations 

on all dimensions, elaboration and realization of investment projects in our 

country with the participation of French companies, as an example being the 

success stories on the Moldovan market of France Telecom in 

telecommunications, Lafarge in construction, Lactalis and Bargues Agro 

Industry in agriculture and Société Générale in the banking sphere [16].  

Direct contacts with French specialists are becoming more common. 

There is quite a close cooperation of Moldovan and French spirits 

producers. Lately, the links between farmers in Moldova and France have 

been strengthened. Foreign tourism is of great importance in strengthening 

the economic relations between Moldova and France. Figures that 

characterize travel exchanges are still quite modest, but the reciprocal 

visitation trend is positive [12]. 

The liberalization of the visa regime with the European Union has 

contributed to the economic development of the Moldovan-French relations. 

The increasing mobility of business people through Europe for negotiations, 

forums and other events undoubtedly positively influences economic 

relations between countries, including France. 

The Association Agreement between the Republic of Moldova and the 

European Union came into force on 1 July 2016. With the aim of deepening 

the political and economic relations between the Republic of Moldova and 

the European Union, this agreement creates a deep and comprehensive free 

trade area that encourages trade and economic growth in this country by 

improving access to the European market for its products and services by 

adapting trade-related laws and regulations to European Union standards. It 

should facilitate the progressive integration of the Republic of Moldova into 

the single European market.  

Since 1 September 2014, with the partial implementation of the 

agreement, exports from the Republic of Moldova to the EU have already 

increased, the latter becoming the country’s first trading partner. The EU 

brings substantial support to the implementation of the country’s reform 

program. Under the Association Agreement, the Republic of Moldova is 

committed to implementing ambitious structural reforms in key areas such 

as democracy, good governance, the rule of law, human rights, security 

policy, trade and economic development. 
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The agreement also provides for enhanced cooperation between the 

Republic of Moldova and the EU in the areas of energy, transport, 

environmental protection, industrial cooperation, social protection, equal 

opportunities, education, consumer protection, youth and culture. Real 

progress has been made, so the EU has appealed to the Republic of 

Moldova to not only remain content with adopting the new laws but also to 

deal with them. It called for more efforts on the part of the authorities to 

fight corruption and improve governance.  

The entry into force of the Association Agreement opens up new and 

far-reaching perspectives for French companies to take advantage of this 

market to strengthen both their trade and their investments. CCI France 

Moldova, thanks to the knowledge of the country and the local network of 

contacts, can effectively accompany them to the Moldovan and national 

markets. The European Commission claims that France has a privileged 

image in the Republic of Moldova, still quite a francophone country, and 

should consolidate its position among foreign investors and trading partners 

[11].   

Trade relations between France and Moldova are stable and lasting, but 

they remain modest in spite of the many existing opportunities. French 

exports are primarily composed of different electrical equipment and 

transport vehicles. These are followed by textile and agricultural products, 

particularly the wine sector. France is the 13th customer of the country. 

French imports are made up of the vast majority of agricultural and textile 

products. Although the size of the country is modest, French investment is 

visible. France is one of the first countries to have made significant 

investments in the Republic of Moldova since the late 1990s. 

The Moldovan-French collaboration was officially confirmed by the 

signing on 12 March 1992 in Paris of the Protocol on Establishing 

Diplomatic Relations between the French Republic and the Republic of 

Moldova. The basis for the Moldovan-French cooperation is the document 

signed on 29 January 1993 and which came into force on 1 December 1995; 

Treaty of Understanding, Friendship and Cooperation between the Republic 

of Moldova and the French Republic [18], a document that marks the 

traditional relations of friendship, cultural and civilizational proximity 

between the French and the Moldovan people. Thus, it is noteworthy that 

bilateral dialogue derives from the need to strengthen European solidarity 

through a rapprochement between states based on respect for the universal 

values of freedom, democracy and solidarity and respect for human rights. 

An important step in strengthening the Moldovan-French relations on 

the sociocultural dimension is the signing on November 24, 1994, in 

Chisinau  of the Agreement on cultural, scientific and technical cooperation 

between the Government of the Republic of Moldova and the Government 
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The French Republic, which came into force on July 1, 1995. By signing 

this agreement, the Paris and Chişinău governments have assumed the 

responsibility of complying with the principles of the Helsinki Final Act 

and the Conference on Security and Cooperation in Europe. Also, taking 

into account the cultural identities and economic needs of the countries and 

taking into account their common belonging to a European cultural space by 

participating in the development of projects of common interest within 

multilateral programs, the signatory parties have decided to promote 

cooperation among peoples in the fields of culture, education, science, 

technology and training. Through this act, the French side undertakes to 

support the efforts made by the Moldovan side in favor of studying the 

French language, paying due attention to it by providing qualified staff 

(lecturers, assistants, linguists), supporting the francophone affiliates of the 

Moldova State University and the pedagogical universities in Moldova, 

organizing language training sessions in France, jointly elaborating 

textbooks and audiovisual methods of teaching the French language [1]. 

The Francophonie is a privileged framework of the dialogue between the 

Republic of Moldova and the French Republic, relevant through the 

political, economic dimension of cooperation between member states, or 

those having associate or observer status. The Francophonie is an 

indisputable political and cultural reality, and the French language is the 

bond of coordinated activities between 70 states and governments, with a 

population of over 803 million people. Two member states of the 

International Organization of Francophonie (OIF) are currently members of 

the G8 – France and Canada, and 14 member states of the European Union 

are also members of OIF with different status (including associate or 

observer ones), the convergence between European and Francophone values 

(especially the promotion of diversity) and the role of the French language 

in the diplomatic practice of the European Union being quite obvious. “The 

Francophonie is the institutional device that organizes political and 

cooperative relations between states and governments sharing the French 

language and respect for universal values”[13].   

The Republic of Moldova can be considered the most francophone 

country in Central and Eastern Europe. The Republic of Moldova joined the 

International Organization of Francophonie in February 1996, holding the 

status of a member state. At present, in the International Organization of 

Francophonie, the Francophonie is not only about promoting the French 

language, it is also about promoting the diversity of languages and cultures 

in the world, a struggle for preserving the richness of multiculturalism and 

multilingualism. In addition to accessing various cultural and educational 

programs, belonging to the large family of Francophonie countries is yet 

another way for the European integration of the Republic of Moldova. 
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As stated in the Treaty of Understanding, Friendship and Cooperation 

between the Republic of Moldova and the French Republic, with a view to 

building an European ensemble, the two countries have committed 

themselves to creating a favourable climate for deepening their economic 

cooperation, which will have a special significance in implementing 

economic reforms in the Republic of Moldova [19]. In this context, the 

Francophonie plays a special role.  

In the book Moldavie: les atouts de la francophonie, by F. Parmentier 

one can read about the Francophonie weight in Moldova and of the impact 

of the Francophonie exchanges on the political and economic development 

of the country. Thanks to the framework provided by OIF, mutual 

assistance networks and European cooperation, the citizens of the Republic 

of Moldova gradually get rid of a dying Stalinist heritage and aspire to 

better days. The Francophonie plays an important role in the Moldovan-

French relations and presents an advantage for a democratic, European and 

prosperous Moldova. According to the author, the Francophonie is a vector 

that could lead Moldova to the European Union [14].  

From our research we can conclude that the political will of France to 

deepen the manifold ties with the Republic of Moldova and to support our 

country’s EU integration efforts, has been reaffirmed not just once. The 

support of the French Government has been repeatedly confirmed at the 

numerous meetings between the representatives of the two countries. It is 

obvious that France can be considered the advocate of the European 

perspective of the Republic of Moldova with some reticence. In this 

context, the main motivation for the favourable action of Paris towards the 

Republic of Moldova is the Francophonie, a factor to be considered in the 

context in which the expansion of the French language on the territories of 

the European Union neighbouring countries is straightforward. 
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მეცნიერების საგანში. ამიტომაც ორივე, ორმხრივი და 

მრავალმხრივი პოლიტიკური ურთიერთობები გახდა 

საერთაშორისო სამართლის სუბიექტების საგარაეო პოლიტიკის 

მთავარი განმსაზღვრელი გარემოებები, მათ შორის ეს ეხება 

მოლდოვას რესპუბლიკას. ახალი გეოპოლიტიკური პროცესების 

ფონზე, ორმხრივი თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა იმ ახალი გამოწვევების აღმოფხვრის საქმეში, 

რომელიც ქვეყნებისა და ინსტიტუტების წინაშე საგარეო 

პოლიტიკის გატარებისას. რეგიონული ინტეგრაციის პროცესების 

გათვალისწინებით, სუვერენული სახელმწიფოების და მათი 

დიპლომატიის მთავარი ამოცანაა ამ პროცესის განვითარება, რისი 

მაგალითიცაა მოლოდვას რესპუბლიკა რადგანაც მისი მთავარი 

საგარეო-პოლიტიკური ამოცანაა ევროპულ ინტეგრაციაში 

ჩართულობა. ამ კუთხით, მოლოვას რესპუბლიკისთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია, საფრანგეთთან, როგორც ევროკავშირის ლიდერ-

სახელმწიფოსთან ორმხმრივი თანამშრომლობა, როგორც 

ეროვნული საგარეო პოლიტიკის ძირითადი ამოცანა. საფრანგეთი 

ყველანაიარდ მხარს უჭერს მოლდოვას რესპუბლიკას საკუთარი 

ეროვნული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებაში, როგორც 

პოლიტიკურ, ეკონომიკური, სოციალურ-კულტურულ ამოცანების 

აღსრულებაში და ევროპულ ფასეულობებთან დაახლოების 

პროცესში. სწორედ ამ მიმართულებების გასაძლიერებლად, 

საფრანგეთი აქტიურად არის ჩართული ქვეყნის რეფორმების 

გატარების საქმეში, რადგანაც მოლდოვასა და საფრანგეთს 

აერთიანებთ საერთო ლათინური ლინგვისტიკური საფუძველი და 

როგორც ცნობილია მოლდოვა ასევე მიეკუთვნება ფრანკოფონურ 

საზოგადოებას და მოლდოველები დიდად აფასებენ ფრანგულ 

ღირებულებებს.  
 

საკვანძო სიტყვები: ევროპული ინტეგრაციის პროცესი, საგარეო 

პოლიტიკის ვექტორები, ევროპული სტანდარტები, მოლდოვა-

საფრანგეთის თანამშრომლობა 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИЙ – ФАКТОР 

ДВИГАЮШАЯ МОЛДОВА-ФРАНЦУЗСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Резюме 
 

Учитивая бытрый процесс глобализации и интеграции в мире, на 

сегодняшный день должное внимение уделается сотрудничеству на 

двусторонней и многостронноней уровнях, особенно с точки зрения 

академического анализа и по линии политологии. Оба эти 

направления, двусторонные и многосторонные уровни 

сотрудничество, уже являются главными стержнями для акторов 

международнного права и в том числе для Республики Молдовы в 

контексте реализации внешней политики. В контексте 

геополитических здвигов на международной арене, двухсторонние 

отношения являются главной предпосилкой для реализации задая 

внешней политике и устранение новых вызовов которые стоят на 

повестке дня стран и международных институтов. Под эгидой 

региональной интеграции, просходит осушествления задач внешней 

политики для акторов международной политики и на примере 

Республика Молдова, такой задачей стало Европейская интеграция. 

Учитывая вышесказанное, двусторонние отношения с Францией как c 

главным актором и основателем Евросоюза в контексте Европейской 

интеграции с точки зрения Республики Молдова уже стали главным 

напрявлением страны. Для Республики Молдовы, Франция является 

самым главным стратегическим партнером в контексет двухсторонных 

отношении и реализации реформ, которые должны привести страну к 

членству в Евросоюзе. К тому же, у Молдовы с Францией имеетя 

обшие лингвистичесие корни и обшность в франкофоновской 

сообшестве и приемлемость французских демократических ценностей 

для нашей страны. Вот поэтому француско-молдовские отношения 

стали главным предпосилкой для реализации внешней политики 

страны. 
 

Ключевые слова: процесс европейской интеграции, векторы внешной 

политики, европейские стандарты, молдова-француские отношения. 
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ლერი სარაიდაროვი 

ებრაელთა დევნა მეორე მსოფლიო ომამდე და ომის პერიოდში 
 

ებრაელი ხალხის ისტორია მართლაც შთამბეჭდავია და 
მოცულობითი, ამ ერს საკმაოდ ბევრი რამ აქვს საამაყო, რბევისა და 
დევნის ფონზე იდენტობისა და მონოთეიზმის სახით რწმენის 
შენარჩუნება, საკუთარი ისტორიული მიწისთვის თავგანწირული 
ბრძოლა და თავდადება, სახელმწიფოს გამოცხადება, ბრძოლების 
წარმოება დამოუკიდებლობისათვის და ტერიტორიების 
შესანარჩუნებლად. 

ებრაელების მიმართ დევნა და რბევა ძირითადად 
განპირობებული იყო შურით, ეს ყველაფერი კი წაქეზებული და 
წახალისებული იყო ხშირ შემთხვევებში ხელისუფლების მხრიდან. 
ანტისემიტური ანუ მტრული დამოკიდებულება ებრაელების 
მიმართ, სათავეს იღებდა ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდიდან. 
ჰიტლერის სასტიკმა და შეშლილმა გეგმამ „ებრაული საკითხის 
საბოლოო გადაწყვეტა“-მ შეიწირა 6 მილიონი ადამიანის 
სიცოცხლე. პირველად ისინი შეყარეს გეტოებში, რათა 
დახოცილიყვნენ შიმშილით, კატორღული მუშაობის გაუსაძლისი 
მდგომარეობით, გაჭირვებით და ავადმყოფობით.  

„მოსადის“ ოპერაცია ეიხმანთან მიმართებაში, მისი 
გასამართლება ისრაელის ტერიტორიაზე და ამ ყველაფრის 
თაობაზე ინფორმაციის გასაჯაროვება იყო მინიმალური საზღაური 
და გამოხატულება იმ უზღვავი ზიანის, რაც იმ დროისათვის 
მოქმედი რეჟიმის მხრიდან მიადგა ებრაელ ერს. ებრაული 
სპეცსამსახურების მიზანს უკვე აღარ წარმოადგენდა საჯარო 
ანგარიშსწორება, ებრაელთა სოლიდური ნაწილის განადგურებაში 
მონაწილე პირი თავისი სიკვდილით არ უნდა გარდაცვლილიყო, 
ანგარიშწორება გარდაუვალი იყო. სადემონსტრაციოდ საკმარისი 
იყო ყველაზე სასტიკი, გადაწყვეტილების მიმღები და 
დავალებების გამცემი ადოლფ ეიხმანის სიკვდილით დასჯა.  

 

საკვანძო სიტყვები: ხოლოკოსტი, მოსადი, ანტისემიტიზმი, 
ადოლფ ეიხმანი, ებრაელების კატსტროფა, ადოლფ ჰიტლერი.  

 

ებრაელი ხალხის ისტორია მართლაც შთამბეჭდავია და 

მასშტაბური, ამ ერს საკმაოდ ბევრი რამ აქვს საამაყო, მათ შორის: 

იდენტობისა და მონოთეიზმის სახით რწმენის შენარჩუნება, 

საკუთარი ისტორიული მიწისთვის თავგანწირული ბრძოლა და 
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თავდადება, სახელმწიფოს გამოცხადება, ბრძოლების წარმოება 

დამოუკიდებლობისათვის და ტერიტორიების შესანარჩუნებლად. 

ებრაელმა ერმა მსოფლიოს მისცა გენიოსები (ფიზიკოსი-ალბერტ 
აინშტაინი, მოჭადრაკე-მიხეილ ბოტვინიკი, ფსიქოანალიტიკოსი-
ზიგმუნდ ფროიდი, პოეტი-ოსიპ მანდელშტამი, მუსიკოსი-ფელიკს 
მენდელსონი და სხვები) პოლიტიკოსების, ხელოვნებისა და 

კულტურის მოღვაწეების, მეცნიერების, მოჭადრაკეებისა და 

სხვათა სახით, თუმცა ყველაფრის მიუხედავად, მაინც მოუწია 

მრავალსაუკუნოვან დევნასა და რბევაში ცხოვრება [15]. 

თავსგადახდილი განსაცდელი არ აღმოჩნდა საკმარისი ებრაელი 

ხალხისთვის და ცივილიზებულ, განათლებულ ეპოქაშიც 

გამოჩნდნენ ამ ერისადმი გამორჩეული სისასტიკითა და 

სიძულვით გამსჭვალული პიროვნებები [1,23-45]. 

ებრაელები განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში 

იმყოფებოდნენ ევროპაში, მათი ყოფა შესამჩნევად დამძიმდა XIII-

XIV  საუკუნეებში ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ. ებრაელებს 

აეკრძალათ სულიერ და კულტურულ სფეროებში მოღვაწეობის 

უფლება, ვაჭრობა  და ხელობათა გამოყენება, მათ ხშირად ცილს 

სწამებდნენ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ჯაშუშობაში, 

ასევე უსაფუძვლოდ ბრალს სდებდნენ ქრისტიანთა ბავშვების 

სისხლისღვრაში, ვითომდა მათ სისხლს იყენებდნენ მაცის (მაცა-
უმარილო ხმიადი ცომეული საკვები, რომელსაც ებრაელები 

რელიგიური ჩვეულების მიხედვით აცხობენ „პასექის“ 
დღესასწაულის დროს. უკავშირდება ეგვიპტედან ებრაელთა 
გამოსვლას) გამოცხობისას. ებრაელებს ართმევდნენ ქონებას, 

უზღუდავდნენ უფლებებს, აძევებდნენ ქვეყნიდან, აიძულებდნენ 

ეტარებინათ ტანსაცმელი (დიდ ბრიტანეთში XIII საუკუნეში, 
საზოგადოებისგან სავალდებულო განმასხვავებელ ნიშნად 
ებრაელებს 7 წლის ასაკიდან უნდა ეტარებინათ ტანსაცმელი, 
რომელსაც მარცხენა მხარეს, გულთან ექნებოდა ყვითელი ფერის 
„მცნებების ფილები“ გამოსახული, (მოსეს ათი მცნების ფილები). 
ზოგ ქვეყნებში ებრაელებს აიძულებდნენ ცხოველის 
გამოსახულებიანი ნიშნის ტარებას, ზოგან ლენტის, ბოლო დროს 
კი ნაცისტური რეჟიმის მმართველობის პერიოდში ყვითელი 
„მაგენ-დავითის ექვსქიმიანი ვარსკვლავის ტარებას) 

დამამცირებელი და განმასხვავებელი ნიშნით. ამ ერის მიმართ 

უდიერი მოპყრობა და დევნა გაგრძლედა XV საუკუნეშიც, 1492 
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წლის 31 მარტს ხელმოწერილ იქნა გრანადის ედიქტი (ედიქტი-
ხელმწიფის მიერ გამოცემული დეკრეტი, ბრძანება, 
სავალადებულო აქტი), რომლის საფუძველზეც, ესპანეთის 

ტერიტორიიდან უნდა განდევნილყვნენ ის ებრაელები, 

რომელებიც 31 ივლისამდე არ დათანხმდებოდნენ ქრისტიანობის 

მიღებას.  

რაც შეეხება ებრაელების ცხოვრებას რუსეთში, მათ დიდხანს 

ჰქონდათ შეზღუდული სამოქალაქო უფლებები. 1742 წელს 

მიღებულ იქნა ბრძანებულება, რომელიც კრძალავდა მოკლევადიან 

სტუმრობასაც კი იმპერიის ტერიოტრიაზე. სამეფო მმართველობა, 

ასევე უმეცარი გლეხობა, ებრაელებში ხედავდნენ ქრისტეს 

გამყიდველებს, ჭების მომწამვლელებს, ეშმაკებს და ასე შემდეგ. 

თუმცა ეს ყველაფერი ერთად აღებული იძლეოდა უკუეფექტს 

[23,19-26].  

ებრაელების მიმართ დევნა და რბევა ძირითადად 

განპირობებული იყო შურით, ეს ყველაფერი კი წაქეზებული და 

წახალისებული იყო ხშირ შემთხვევბში ხელისუფლების მხრიდან. 

ამ მოვლენამ მალევე ჰპოვა განვითარება და სახელად 

„ანტისემიტიზმი“ (ანტისემიტიზმი - ტერმინი შექმნა ვილჰემ 
მარრიმ 1879 წელს გერმანიაში. ვიწრო გაგებით ის ნიშნავს 
ებრაელების, როგორც ეთნოსის უარყოფას. ანტისემიტიზმი 
შეიძლება დაიყოს კულტურულ (კულტურის უარყოფა) და 
ნაციონალურ (ეთნოსის უარყოფა). ფართო გაგებით შესაძლებელია 
ანტისემიტიზმი მივიჩნიოთ საერთო უარყოფად სემიტური ერების, 
მათ შორის არაბული ეთნოსის. თუმცა ანტისემიტიზმი დიდი 
ხნით ადრე დამკვიდრებული და დღემდე მოღწეული 
დამახინჯებული ტრადიციის მიხედვით უკავშირდება ებრაული 
ეთნოსის მიმართ უდიერ და დამამცირებელ, არაჰუმანურ და 
აგრესიულ მოპოყრობას, ეთნოსის უარყოფასა და დაგმობას) 

დაერქვა. ებრაელებისთვის, აღნიშნული სახის დამოკიდებულება, 

დამამცირებელი და უდიერი მოპყრობა ხდებოდა ნებაყოფლობითი 

ასიმილაციის საფუძველი.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ანტისემიტური ანუ მტრული 

დამოკიდებულება ებრაელების მიმართ, სათავეს იღებდა ჯერ 

კიდევ ანტიკური პერიოდიდან. თუმცა უკვე მე-20 საუკუნეში, 

ებრაელების ემანსიპაციის (ემანსიპაცია-ებრაელების ემანსიპაცია-
ებრაელების უფლებათა გათანაბრება დანარჩენ მოსახლეობასთან 
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მიმართებაში, რომელიც აღნიშნავს სამართლებრივი, სოციალური 
და პოლიტიკური შეზღუდვებისგან განთავისუფლებას. 
(ლათინ, emancipatio, რაიმე ტიპის სოციალური 
დამოკიდებულებისგან განთავისუფლება) გათვალისწინებით, 

გაჩნდა რასობრივი ანტისემიტიზმი, რაც გახდა საფუძველი 

ხოლოკოსტის პერიოდში ებრაელების მასობრივი განადგურების 

[16, 23-33]. 

ანტისემიტურმა დამოკიდებულებამ მოაღწია მე-20 

საუკუნემდე.  

უდავოა, რომ ადოლფ ჰიტლერი დგას ყველაზე სასტიკი 

გენოციდის უკან, რაც კი ბოლო დროს კაცობრიობის ისტორიაში 

განხორციელდა. მისი ბრძანებით მილიონობით ებრაელს  

გამოუტანეს სასიკვდილო განაჩენი გაზის საკნებში, ზოგი 

საკონცენტრაციო ბანაკებში დაიღუპა შიმშილის გამო, ზოგი კი 

შეიწირა მძიმე სამუშაომ და გავრცელებულმა დაავადებებმა.  

მიზეზი, თუ რატომ სძულდა გიტლერს ებრაელები, უნდა 

ვეძიოთ მის იდეოლოგიაში.  

ადოლფ გიტლერი იყო ნაცისტი. „ნაციზმი დაფუძნებული იყო 

რასობრივი ჰიგიენის თეორიაზე. აღნიშნულის საფუძვლიან 

პრინციპს წარმოადგენდა ის, რომ რასების აღრევა არ უნდა 

მომხდარიყო“. აღნიშნულს ხსნის რიკკე პეტერსი (Rikke Peters), 

ორხუსის უნივერსიტეტის (დანია) კომუნიკაციისა და ისტორიის 

ინსტიტუტის მემარჯვენე რადიკალიზმის მკვლევარი. 

ნაციზმი, ნაციონალ-სოციალისტური იდეოლოგია, 

ჩამოყალიბებულია და აღწერილია ადოლფ ჰიტლერის მანიფესტში 

„მაინ კამპფ“-ში (ჩემი ბრძოლა), რომელიც გამოიცა 1925-1926 

წლებში. [2] 

მანიფესტში ჰიტლერი წერდა: 

„-სამყარო შედგება სხვადასხვა რასის ხალხისგან, რომლებიც 

გამუდმებულ ბრძოლას აწარმოებენ ერთმანეთთან. სწორედ, 

რასობრივი ბრძოლა წარმოადგენს ისტორიის მამოძრავებელ 

კომპონენტს; 

-არსებობს უმაღლესი და დაბალი რანგის რასები; 

-უმაღლესი რასა შესაძლოა, განადგურების საშიშროების წინაშე 

აღმოჩნდეს, თუ მოხდება მისი აღრევა დაბალი რანგის რასასთან“.  

თეთრ, არიულ რასას (არიული რასა-ამ ტერმინით ძირითადად 

აღიწერებოდნენ ევროპის და დასავლეთ აზიის მკვიდრი ხალხები. 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 143 

იდეა მომდინარეობს პროტო-ინდოევროპელი ხალხების 
თეორიიდან და იმ მოსაზრებიდან, რომ დღესდღეობით მათი 

სუფთა სისხლის შთამომავლები, კავკასოიდური რასის ყველაზე 

მეტად გამორჩეულ და განსაკუთრებულ ქვერასას ქმნიან. არიული 
რასის კონცეფციის ავტორი იყო გრაფი ჟოზეფ არტურ დე გაბონო)  

ჰიტლერი თვლიდა ყველაზე სუფთა, ძლიერ და ინტელექტუალურ 

რასად. იგი დარწმუნებული იყო, რომ არიელები ყველაზე მაღლა 

მდგომები იყვნენ, განმარტავს რიკკე პეტერსი. ასევე ამატებს: „მას 

სძულდა არა მხოლოდ ებრაელები, სიძულვილი ვრცელდებოდა 

ბოშებისა და შავკანიანების მიმართაც. თუმცა, მისი სიძულვილი 

ებრაელების მიმართ იყო განსაკუთრებით ძლიერი, ვინაიდან 

მათში იგი ხედავდა ყველა ბოროტების სათავეს. ებრაელები 

წარმოადგენდნენ მთავარ მტერს“ [17,13-25]. 

სწორედ გერმანელთა მიერ ევროპის ოკუპაციისა და სსრკ-ში 

შეჭრის (1939-1941 წწ)  შემდეგ დაიწყო ებრაელი ხალხის ყველაზე 

საშინელი ტრაგედია მის მთელ ისტორიაში. ამ ტრაგედიას მიენიჭა 

რამდენიმე სახელწოდება „შოა“, „კატასტროფა“, „ჰოლოკოსტი“. 

იდიშზე იგივე მნიშვნელობით გამოიყნება ტერმინი დრიტერ 

ხურბნ (דריטער חורבן -მესამე ნგრევა), რაც რიგითობით უკავშირდება 

კატასტროფულ მოვლენებს ებრაელი ხალხის ისტორიაში 

იერუსალიმის პირველი (იერუსალიმის ტაძარი-სოლომონის 
ტაძარი-პირველად დაანგრიეს ძველი წელთაღრიცხვით 586 წელს, 
როდესაც იუდეის სამეფო დაიპყრო ბაბილონის სამეფომ 
(ნაბუქოდონოსორის მეფობის პერიოდი) და განდევნეს ებრაელები, 
რომაელებმა კი ტიტუსის იმპერატორობის დროს დაარბიეს და 
დაანგრიეს ხელმეორედ აშენებული ტაძარი დაახლოებით ჩვენი 
წელთაღრიცხვით 70 წელს, რითაც დასრულდა ებრაელთა დიდი 
აჯანყება) და მეორე ტაძრის დანგრევის შემდეგ, მათ მიმართ 

სინანულისა და ტანჯვის გამოსახატად [22]. 

ხოლოკოსტი- „holokaustos“ -ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და 

ნიშნავს „ცეცხლოვან მსხვერპლს“ (მსხვერპლშეწირვას ცეცხლის 

გამოყენებით).  

ევროპელი ებრაელების კატასტროფა (ივრთ. ה -შოა-הָאֹוׁש
უბედურება, კატასტროფა), მე-20 საუკუნის შუა პერიოდს ასახავს, 

მათი მიზანმიმართული და დაგეგმილი დემოგრაფიული 

განადგურება, ნაცისტების სისხლიანი პოლიტიკის თანმდევი 

შედეგი აღმოჩნდა.  
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ფართო გაგებით-ჰოლოკოსტი ნიშნავს, ნაცისტური გერმანიის 

არსებობის პერიოდში 1933-1945 წწ.-ში სხვადასხვა ეთნიკური და 

სოციალური ჯგუფების დევნასა და მასობრივ განადგურებას 

ნაცისტების მიერ (საბჭოთა სამხედრო ტყვეების, ებრაელების, 

ბოშების, პოლონელების, ჰომოსექსულების, მასონების, უიმედო 

ავადმყოფებისა, ინვალიდებისა და სხვ.). [9, 23-25] 

შედარებით ვიწრო გაგებით გამოიყენება-მეორე მსოფლიო ომის 

დროს გერმანიისა და მისი მოკავშირეების, ასევე მათ მიერ 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ევროპელი ებრაელების 

სისტემატური დევნისა და მასობრივი განადგურების 

მნიშვნელობით. სწორედ ამ ტერმინით არის სახელწოდებული 

ებრაელი ერის წინააღმდეგ განხორციელებული მასშტაბური, 

მიზანმიმართული გენოციდი კაცობრიობის ისტორიაში [20, 51-67]. 

ჰიტლერის სასტიკმა და შეშლილმა გეგმამ „ებრაული საკითხის 

საბოლოო გადაწყვეტა“-მ  შეიწირა 6 მილიონი ებრაელის 

სიცოცხლე. პირველად ისინი შეყარეს გეტოებში, რათა 

დახოცილიყვნენ შიმშილით, კატორღული მუშაობის გაუსაძლისი 

მდგომარეობით, გაჭირვებით და ავადმყოფობით. უსწრაფესი 

განადგურებისათვის ტარდებოდა „აქციები“-შრომისუუნაროთა 

დაჭერა, დახვრეტა, მთელი თემის სიკვდილით დასჯა.  

1935 წელს ადოლფ ჰიტლერის ინიციატივით მიღებული 

„ნიურბერგის კანონის“ (ნიურბერგი- (გერმან. Nürnberg) — ქალაქი 
გერმანიში, მდებარე ბავარიის ჩრდილოეთით.  მეორე მსოფლიო 
ომში გამარჯვებულებმა საბჭოთა კავშირმა, აშშ-მ, ინგლისმა და 
საფრანგეთმა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 
ტერიროიაზე, ქ. ნიურბერგში დააარსეს საერთაშორისო სამხედრო 

ტრიბუნალი, რომელსაც უნდა გაესამართლებინა დამარცხებული 

სახელმწიფოს გერმანიის უმაღლესი პოლიტიკური და სამხედრო 

პირები.პროცესი მიმდინარეობდა 1945 წლის 20 ნოემბრიდან 1946 
წლის 1 ოქტომბრამდე) მიხედვით ებრაელი, როგორც ეთნოსი, 

გამოიყენებოდა მხოლოდ რასობრივ ტერმინებში, ამავე კანონის 

მიხედვით აიკრძალა საუბარი ებრაელთა თანასწორობაზე 

გერმანიაში [12, 11-27]. 

მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელების მიმართ 

დისკრიმინაციული პოლიტიკა ცალსახად აშკარა იყო, ებრაელების 

გენოციდი ნაცისტების ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე არ 

დაწყებულა. თავიდან ნაცისტები ცდილობდნენ მათ გაძევებას 
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გერმანიის ტერიტორიიდან, თუმცა მათ წასასვლელი არსად 

ჰქონდათ. დასავლეთ ქვეყნებში დამკვიდრებული აკრძალვის 

პრაქტიკა ებრაელი ლტოლვილების საკუთარ ტერიტორიაზე 

შეშვების თაობაზე ღიად გამოხატავდა გლობალურ ანტისემიტურ 

კლიმატს. ამ პერიოდისთვის პალესტინის სამართავი მანდატი 

ბრიტანული ხელისუფლების ხელში იყო, რომელიც პერიოდულად 

„თეთრი წიგნის“ (White Paper, ბრიტანული მთავრობის ანგარიში 
პოლიტიკური ღონისძიებების თაობაზე, რომელიც 
წარედგინებოდა პარლამენტს. 1922-39 წწ. პერიოდში გამოცემულ 
იქნა 6 ასეთი წიგნი, რომელთაგან რამოდენიმემ ითამაშა 
მნიშვნელოვანი როლი მანდატს დაქვემდებარებული პალესტინის 
ბედზე. ძირითადად აღნიშნული აქტებით იზღუდებოდა 
ებრაელთა პალესტინის ტერიტორიაზე რეპატრიაციისა და მიწების 
შეძენის უფლებები) საფუძველზე ზღუდავდა ებრაელების 

რეპატრიაციას „ერეც ისრაელის“ ტერიტორიაზე და მათზე მიწების 

გასხვისებას [14, 56-89].  

ნაცისტებმა 1939-1941 წლების განმავლობაში დაპყრობილი 

ტერიტორიების მსხვილ ქალაქებში დაიწყეს ასობით ებრაული 

გეტოების (gheto, ლათ. GLĬTTU[M]-არე, რაიონი, სადაც ხალხი 

სპეციფიკური რასის ან ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით ან 

ვიწრო კულტურული ან რელიგიური ნიშნით ცხოვრობს როგორც 

ჯგუფი, ნებით თუ ძალდატანებით, გარე სამყაროსგან სხვადასხვა 

ხარისხის იზოლაციით) შექმნა, სადაც იზოლაციის მიზნით თავს 

უყრიდნენ ებრაელებს. ებრაელების, საზოგადოებისგან და 

გარემოსგან იზოლაცია წარმოადგენდა „ებრაული საკითხის 

საბოლოო გადაწყვეტის“ პოლიტიკის მთავარ ნაწილს, რაც  

გულისხმობდა კონცენტრირებული ებრაული მოსახლეობის 

მასობრივ განადგურებას. 

გერმანელებმა მოგვიანებით, პროცესის დასაჩქარებლად 1943 

წლიდან შექმნეს ადამიანთა დახოცვის კოლოსალური საწარმოები-

სიკვდილის ბანაკები. შემუშავებულ იქნა ტექნოლოგია, რომლის 

საფუძველზეც ადამიანებს წამლავდნენ გაზით, ხოლო გვამებს კი 

წვავდნენ.  

1946 წლის 3 იანვარს, საერთაშორისო ტრიბუნალისათვის, 

გერმანული სამხედრო ფორმირების (გერმანული სამხედრო 
ფორმირება-(გერმან. SS, აბრევ. Schutzstaffeln „დაცვის რაზმები“; 
1933-1946 წწ. გასამხედროებული ფორმირება ნაციონალ-
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სოციალისტური გერმანული მუშათა პარტიის) მაღალჩინოსან 

დიტერ ვისლიცენის მიერ მიცემული ჩვენების (სტენოგრამა) 

მიხედვით ებრაელების დევნა და განადგურება იყოფოდა 3 

ეტაპად: 1940 წლამდე პერიოდი-როდესაც უნდა გადაწყვეტილი 

ყოფილიყო ებრაელების საკითხი გერმანიასა და მის მიერ 

დაკავებულ ოლქებში გეგმიური გასახლების მეშვეობით. მეორე 

ფაზა-ყველა ებრაელის კონცენტრაცია პოლონეთსა და გერმანიის 

მიერ დაკავებულ სხვა აღმოსავლეთ ოლქებში, გეტოს ფორმით.  ეს 

მოქმედებები გაგრძელდა 1942 წლის დასაწყისამდე. მესამე 

პერიოდად მიჩნეული იყო „ებრაელების საკითხის საბოლოო 

გადაწყვეტილება“, ანუ ებრაელი ხალხის დაგეგმილი 

განადგურება.  

ვისლიცენი პროცესზე მიცემული ჩვენებით ცდილობდა, თავი 

უდანაშაულოდ წარმოეჩინა და დამნაშავედ ემხილებინა ადოლფ 

ეიხმანი და სხვა ხელმძღვანელი პირები. დიტერი იყო ეიხმანის 

მოადგილე, რომელიც იმჟამად გესტაპოში იკავებდა ებრაელთა   

საკითხის საბოლოო გადაწყვეტის (IV-B4) სამსახურის 

ხელმძღვანელის პოსტს. სწორედ იგი იყო პასუხისმგებელი თავის 

თანამშრომლებთან ერთად ებრაელთა მასობრვ გაჟლეტაზე. 

ვისლიცენი ცნობილი იქნა დამნაშავედ სამხედრო დანაშაულის 

ჩადენისათვის და 1948 წელს ჩამოხრჩობილ იქნა სასამართლოს 

განაჩენის საფუძველზე ბრატისლავაში, ეიხმანმა კი შეძლო და 

დროებით თავი დააღწია მოსალოდნელ მართლმსაჯულებას [13, 

23-56].  

ნაცისტებზე ნადირობის და დევნის განმახორციელებელ პირთა 

საქმიანობა დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე და 

დასრულდა მე-20 საუკუნის მიწურულს, ვინაიდან ამ დროისათვის 

ყველა ყოფილი ნაცისტი ან გარდაცვლილი იყო ან ღრმად 

მოხუცებული.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გერმანიის დამარცხების შემდეგ, 

ეიხმანი მოსალოდნელ მართლმსაჯულებას დაემალა სამხრეთ 

ამერიკაში. მან ფრანცისკანელი ბერების დახმარებით შეძლო 

რიკარდო კლემენტას სახელზე დამზადებული არგენტინული 

ყალბი პასპორტის მოპოვება, რომლის მეშვეობითაც 1950 წელს 

გადასახლდა არგენტინაში. 1958 წელს ისრაელის სადაზვერვო 

სამსახურის „მოსადის“ (მოსადის დაქვემდებარებაში იყო ასევე 
საგარეო კონტრდაზვერვისა და საზღვარგარეთ ნაცისტების 
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მოძიებისა და დევნის დანაყოფები) სპეციალურმა დანაწყოფმა 

ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ შეძლო ეიხმანის კვალს აღმოჩენა 

არგენტინაში. ადოლფ ეიხმანს 4 ვაჟი ყავდა, რომელთაგან ერთ-

ერთს კლაუსს, იგივე ნიკოლას ნაცნობობა აკავშირებდა ჰერმანის 

ქალიშვილთან-სილვიასთან. ამ უკანასკნელთან ურთიერთობის 

პერიოდში 16 წლის კლაუსი თავს კლემენტად (ადოლფ ეიხმანმა 
არგენტინაში შესაღწევად მოიპოვა ყალბი პასპორტი რიკარდო 
კლემენტას სახელზე გაცემული. შესაბამისად მისი შვილი ნიკოლა 
და ოჯახის სხვა წევრებიც იწერბოდნენ ამ გვარზე) ასაღებდა, 

თუმცა არ დაუმალავს, რომ გვარად ეიხმანი იყო და სიამაყით 

იხსენებდა მამის-ადოლფ ეიხმანის სასტიკი მოპყრობის ამბებს 

ებრაელების მიმართ. ფაქტი ცნობილი გახდა ჰერმანისათვის, 

რომელმაც ადოლფ ეიხმანის არგენტინაში შესაძლო არსებობის 

შესახებ აცნობა ისრაელის სადაზვერვო სამსახურს [17, 14-56].   

1960 წლის 11 მაისს, არგენტინის დამოუკიდებლობის დღეს, 

დაკავებული იქნა ადოლფ ეიხმანი, რომლის ტრანსპორტირება 

ისრაელში განხორციელდა ყალბი პასპორტისა და მის ორგანიზმში 

ტრანკვილიზატორის შეყვანის საფუძვლზე [18, 56-69]. 

ეიხმანის დაკავების ოპერაციაში მონაწილე პირთა ვინაობა 2007 

წლამდე გასაიდუმლოებული იყო. რეალურად ოპერაციაში 

მონაწილოებდა სპეცსამსახურის 30-მდე თანამშრომელი, მათ 

შორის იყო მოსადის იმჟამინდელი ხელმძღვანელი ისეერ ხარელი, 

ოპერატიული ჯგუფის უფროსი რაფი ეიტანი და ჯალათის 

უშუალო შემპყრობი პიტერ მალკინი (ცვი მილხმანი). 

აუცილებელი იყო ეიხმანის ებრაული მართლმსაჯულებისთვის 

წარდგენა, შესაბამისად ისრაელში ცოცხალი და უვნებელი უნდა 

ჩაეყვანათ [10, 28-56; 5, 56].  

1961 წლის 15 დეკემბერს ადოლფ ეიხმანი ისრაელის 

სასამართლოს მიერ ცნობილ იქნა სამხედრო დამნაშვედ ებრაელის 

ხალხის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებისათვის და მიესაჯა 

სასჯელის უმაღლესი ზომა-სიკვდილით დასჯა. მსჯავრდებული 

ეიხმანი 1962 წლის 1 ივნისს გამთენიისას ჩამოხრჩობილ იქნა 

ისრაელის ქალაქ რამლაში განთავსებულ ციხეში.  

ეიხმანისთვის სასიკვდილო განაჩენის სისრულეში მოყვანის 

პერიოდისათვის დაუსჯელი რჩებოდა კიდევ ბევრი ნაცისტი, 

რომელიც მონაწილობას იღებდა ებრაელთა გენოციდში. 1959 წელს 

„მოსადის“ დაქვემდებარებაში შეიქმნა  დანაყოფი „ამალი“, 
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რომელიც, გარდა ოპერატიული საქმიანობისა, ადგენდა ნაცისტი 

სამხედრო დამნაშავეების სიას (დამნაშავეთა სია-„ამალის“ 
შედგენილ სიაში მოწინავე ადგილებს ინაწილებდნენ ისეთი 
ცნობილი ნაცისტები, როგორებიც იყვნენ მარტინ ბორმანი, გერმან 
გერინგი, გენრიხ მიულერი, ფრანც რადერმახერი, იოსებ მენგელი, 
ჰანს ეიზელი და სხვები). სია, რომელშიც მითითებული იყო 

ეიხმანი, ცუკურსი (გეპბერტ ცუკურსი, „რიგელი ჩამომხრჩობი“, 
ლატვიელი ჯალათი, რომელის სახელსაც უკავშირდება 30 ათასი 
ებრაელის სიკვდილი, ლიკვიდირებულ იქნა ურუგვაიში 1965 
წელს) და სხვა დამნაშავეები, ათეული წლების განმავლობაში 

არაერთხელ შეიცვალა და დაზუსტდა. [8, 44-56] 

სამწუხარო რეალობის მიუხედავად, არსებობდნენ ჯგუფები, 

რომლებიც უარყოფდნენ ებრაელთა გენოციდის მასშტაბურობას 

და ცდილობდნენ ფაქტების ხელოვნურ დამახინჯებას. 

ნეგაციონისტები (ისტორიული რევიზიონიზმის სახე, რომლის 
მიხედვითაც „ახალი“ კონცეფცია ფორმირდება მყარად 
დადგენილი ფაქტების უარყოფისა და იგნორირების) საკუთარ 

თეზისში ამტკიცებდნენ, რომ ხოლოკოსტს იმ სახით, როგორც ამას 

აღწერს და აღიარებს საზოგადოდ მიღებული ისტორიოგრაფია, 

ადგილი არ ჰქონია. შეთქმულების ამ თეორიაში ხოლოკოსტის 

უარმყოფელები ირწმუნებიან და ამახვილებენ ყურადღებას 

მასიურ გაყალბებასა და მასშტაბურ ფალსიფიკაციაზე ებრაელების 

სასარგებლოდ, ისრაელის სახელმწიფოს შექმნის 

გასამართლებლად. 2005 წელს გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ 

კენჭისყრის გარეშე მიიღო რეზოლუცია N 60/7, რომელმაც დაგმო 

ნებისისმიერი ნაწილობრივი ან მთლიანი უარყოფა ხოლოკოსტისა, 

როგორც ისტორიული მოვლენისა [3, 16-33].  

უდავოა, რომ ებრაელებს მართლაც ჰქონდათ ანგარიშსწორების 

მყარი საფუძველი, ის სისასტიკე და დაუნდობლობა, რაც 

ნაცისტებმა გამოხატეს ამ ერის მიმართ, მართლაც კატასტროფისა 

და გენოციდის ტოლფასია. „მოსადის“ ოპერაცია ეიხმანთან 

მიმართებაში, მისი გასამართლება ისრაელის ტერიტორიაზე და ამ 

ყველაფრის თაობაზე ინფორმაციის გასაჯაროვება იყო 

მინიმალური საზღაური და გამოხატულება იმ უზღვავი ზიანის, 

რაც იმ დროისათვის მოქმედი რეჟიმის მხრიდან მიადგა ებრაელ 

ერს. ცნობილია, რომ მოსადი კონსპირაციულობის მაქსიმალური 

დაცვით მოქმედებდა, შესაბამისად იმჟამინდელი მდგომარეობისა 
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და საზოგადოების პოზიციებისა და გამოხმაურების 

გათვალისწინებთ, შესაძლოა, მიზანშეუწონლად იქნა მიჩნეული 

საჯარო ანგარიშსწორება ნაცისტების მიმართ, თუმცა, თუ 

გავითვალისწინებთ იმ ფაქტორს, რომ დასასჯელ პირთა სია 

ათწლეულების განმავლობაში ნახლდებოდა და 

კორექტირდებოდა, „მოსადი“, ითვალისწინებდა რა საკუთარი 

ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებას და სურდა რეპუტაციის 

შენარჩუნება, ფარულად ატარებდა სადამსჯელო ღონისძიებებს 

სხვადახვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. სპეცსამსახურის მიზანს უკვე 

აღარ წარმოადგენდა საჯარო ანგარიშსწორება, ებრაელთა 

სოლიდური ნაწილის განადგურებაში მონაწილე პირი თავისი 

სიკვდილით არ უნდა გარდაცვლილიყო, ანგარიშსწორება 

გარდაუვალი იყო. სადემონსტრაციოდ საკმარისი იყო ყველაზე 

სასტიკი, გადაწყვეტილების მიმღები და დავალებების გამცემი 

ადოლფ ეიხმანის სიკვდილით დასჯა. [7, 23-26] 
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Leri Saraidarov  

THE JEWS PERSECUTION BEFORE AND DURING THE WORLD 

WAR II  
Summary 

 

The history of the Jewish people is indeed impressive and voluminous. 

On the background of the persecution and abuse this nation has a lot to be 

proud of: maintaining faith in the form of identity and monotheism, self-

sacrificing and devoted to their historical land, declaring the state, fighting 

for independence and maintenance of territories. 

The persecution and abuse toward the Jews was mainly caused by envy, 

and in most cases all of this was encouraged by the authorities. Anti-Semitic 

or adverse attitude toward Jews was originally derived from the ancient 

period. Hitler's uncharitable and mad plan ‘The final solution to the Jewish 

question’ has killed six million people. For the first time they were landed 

in the ghetto to be killed from hunger, the unbearable conditions of the 

penitentiary, and from the poverty and illness. 

The operation of ‘Mossed’ toward the Eichmann, his conviction on the 

territory of Israel and publicizing the information was a minimal payment 

and an implication of unbearable damage to the Jewish nation which was 

the result of the current regime.  

The purpose of the Jewish special services was no longer a public 

revenge, but a person participating in the destruction of a large part of the 

Jews should not be dead by his death, and the revenge was inevitable. The 

execution of Adolf Eichmann-the cruelest decision-maker and the issuing of 

orders was enough for the demonstration. 
 

Keywords: Holocaust, Mossad, Anti-Semitism, Adolf Eichmann, Jews 

Catcher, Adolf Hitler. 
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Лери Сарайдаров  

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕВРЕЕВ ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНОЙ И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
 

Резюме 
 

 История еврейского народа в самом деле впечатляюща, интересена 

и объёмена. Эта нация имеет достаточно много славного, почетного: 

на фоне погромов и преследования сохранение веры в виде 

идентичностти и монотеизма, за собственную землю самоотверженная 

борьба, провозглашение Государства, ведение борбы за независимость 

и сохранение территорий. 

 Преследование и погромы евреев были обусловлены завистью. А 

все это было подстрекано и одобрено во многих случаях со стороны 

власти. Антисемитское, то есть враждебное отношение к евреям брало 

начало еще с античного периода. Жестокий и безумный план 

„Окончательное решение еврейского вопроса“ унёс жизни 6 

миллионов человек. Вначале их забросили в Гетто, чтобы они погибли 

от голода, невыносимым положением каторжной работы, от нужды и 

болезней. 

 Операция „Моссада“ в отношении к Эихману, его осуждение на 

территории Израиля и обо всем этом оглашение информации было 

минимальная расплата и выражение того огромного ущерба, который 

для того времени со стороны действующего режима было причинено 

еврейской нации. Цель еврейских спецслужб уже не состояла в 

публичном расчёте. Участвующее лицо в истреблении солидной части 

евреев не должно было умереть собственной смертью. Расчёт был 

неизбежным. Для демонстрации достаточно было наказание Адольфа 

Эйхмана, принимающего самого жестого решения и выдающего 

поручения.  
 

Ключевые слова: холокост, Моссад, антисемитизм, Адольф Эйхман, 

катастрофа еврейства Адольф Гитлер. 
 

Рецензент: Профессор Эдишер Гвенетадзе, Грузинский Технический 

Университет.  
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მონიკა რუხაძე 

საარჩევნო სისტემის ცვლილება ქართულ რეალობაში და მისი 

შედეგები 
 

   სტატიაში განხილულია საარჩევნო სისტემის სახეობები და მისი 
როლი დადებითი და უარყოფითი ასპექტებით,  დემოკრატიული 
სახელმწიფოს განვითარებაში. რამდენად მნიშვნელოვანია თავად 
საარჩევნო მოდელის ცვლილება და რას უნდა ველოდოთ 
პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებისაგან.  
 

 საკვანძო სიტყვები: საარჩევნო სისტემა, პროპორციული, 
შერეული, მაჟორიტარული,  საპარლამენტო. 
 

   საარჩევნო სისტემა ფართო გაგებით სახელმწიფოს არჩევითი 

(წარმომადგენლობითი) ორგანოს ფორმირების წესია, რომლის 

მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტთა ერთობლიობა წარმოადგენს 

საარჩევნო კანონმდებლობას. ვიწრო გაგებით კი საარჩევნო სისტემა 

კენჭისყრის შედეგების საფუძველზე არჩევით ორგანოში 

ადგილების განაწილების წესია (სისტემაა), საარჩევნო ფორმულაა. 

   სწორედ ის პრინციპები და მეთოდები, რომელთა საფუძველზე 

ხდება მიღებული ხმების მანდატების რაოდენობაში გადაყვანა 

(ტრანსფორმირება), წარმოადგენს საარჩევნო სისტემას. საარჩევნო 

სისტემას შეუძლია გავლენა მოახდინოს არჩევითი ორგანოს 

არამარტო დაკომპლექტებაზე, არამედ მისი შემდგომი საქმიანობის 

პოლიტიკურ მიმართულებასა და ეფექტიანობაზე. 

   საარჩევნო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის 

სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების მქონე ჯგუფთა 

წარმომადგენლობის სამართლიანი არჩევა. სამართლიანად კი 

მიჩნეულია ისეთი შედეგი, რომლითაც გამარჯვებულად ცხადდება 

ის, ვინც მეტ ხმას მიიღებს (მაჟორიტარული პრინციპი), ან 

რომლითაც პარტიის მიერ მოპოვებულ მანდატთა რაოდენობა მის 

მიღებულ ხმათა რაოდენობის პროპორციულია (პროპორციული 

პრინციპი). 

    საარჩევნო სისტემებიც პირობითად ორ ძირითად ჯგუფად – 

მაჟორიტარულ და პროპორციულ სისტემებად – იყოფა. გარდა 

ამისა ფართოდ გამოიყენება შერეული საარჩევნო სისტემაც, 

რომელიც აერთიანებს მაჟორიტარული და პროპორციული 

სისტემების ნიშნებს სხვადასხვა ვარიაციებით. თითოეულ ამ 

სისტემას  თავიანთი დადებითი და უარყოფითი მხარეები გააჩნია. 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 153 

საარჩევნო სისტემების საკვანძო განმასხვავებელი ნიშნებია:  

საარჩევნო ოლქების მაშტაბი, ბიულეტენის სტრუქტურა, 

საარჩევნო ზღურბლი (ბარიერი), პარტიული სიების ტიპი, ასარჩევ 

დეპუტატთა რაოდენობა და ა.შ. საარჩევნო სისტემის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელი საარჩევნო ფორმულაა, რომელიც 

განსაზღვრავს მიღებული ხმების მიხედვით მოპოვებული 

მანდატების რაოდენობას. 

   მაჟორიტარული სისტემა  ყველაზე ძველი საარჩევნო სისტემაა. 

მისი სახელი ფრანგული სიტყვა majorité–სგან წარმოსდგება, რაც 

უმრავლესობას ნიშნავს.  მაჟორიტარული სისტემის გამოყენებისას    

დეპუტატის მანდატებს მიიღებენ მხოლოდ ის კანდიდატები, 

რომლებმაც კანონით დადგენილი ხმების უმრავლესობა 

(აბსოლუტური ან ფარდობითი) მიიღეს. მაჟორიტარული სისტემა 

უმეტესად ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში გამოიყენება. 

თუმცა, შესაძლებელია მისი მრავალმანდატიან ოლქშიც 

გამოყენება. 

 შერეული საარჩევნო სისტემები 

   შერეული საარჩევნო სისტემების გამოყენების მიზანი 

სხვადასხვა სისტემის დადებით მხარეთა გაერთიანება და 

ნაკლოვანებათა შემცირებაა. შერეულ სისტემებში სხვადასხვა 

ეტაპზე გამოიყენება, როგორც მაჟორიტარული, ისე 

პროპორციული სისტემების ელემენტები. ამ ელემენტების 

თანაფარდობაზე დამოკიდებულებით ზოგი სისტემა .რაც შეეხება 

საარჩევნო სისტემების გამოყენების გეოგრაფიას: 2005 წლისათვის 

მსოფლიოს 199 ქვეყნიდან და ტერიტორიიდან, სადაც არჩევნები 

ტარდება, 91–ში საკანონმდებლო ორგანოს ასარჩევად 

გამოიყენებოდა მაჟორიტარული ტიპის სისტემები, 72 ქვეყანაში – 

პრორპორციული წარმომადგენლობის სისტემები, 30–ში კი 

შერეული სისტემები (დარჩენილი 6 ქვეყნის სააარჩევნო 

პროცედურა არცერთ ამ სისტემაში არ ჯდება). აღსანიშნავია, რომ 

დამკვიდრებული დემოკრატიის ქვეყნებში უმეტესად 

პრორპორციული სისტემები გამოიყენება.. 

   აღწერილი საარჩევნო სისტემებიდან ყველას გააჩნია თავისი 

დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები. მნიშვნელოვანია, ის ფაქტი 

რომ სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებას განსხვავებულ 

შედეგებამდე მივყავართ. ამასთან, განსხვავება უფრო მკვეთრად 

გამოიხატება მცირე რაოდენობის მანდატების განაწილებისას. 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 154 

   პროპორციული საარჩევნო სისტემა 

 პროპორციული სისტემა  50‐ზე მეტ ქვეყანაში (მათ შორის 

ისრაელში, გერმანიაში, ესპანეთში, იტალიაში, პორტუგალიაში და 

სხვ.) მოქმედებს. ამ სისტემის გამოყენებისას საარჩევნო ოლქი 

   ყოველთვის მრავალმანდატიანია და პარტიებს შორის 

მანდატები ნაწილდება ოლქში მათ მიერ მიღებული ხმების 

პრორპორციულად. პროპორციული საარჩევნო სისტემები 

ერთიმეორისაგან განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ როგორი 

წესით აძლევს ხმას ამომრჩეველი და როგორი წესით ნაწილდება 

მანდატები პარტიებს შორის; მთელი ქვეყანა ერთ 

მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქს წარმოადგენს, თუ დაყოფილია 

რამდენიმე მრავალმანდატიან ოლქად. 

   სტატიის მიზანია განვიხილოთ ის ასპექტები რამაც განაპირობა 

საქართველოში შერეული სისტემიდან (სადაც წარმოდგენილი იყო  

მაჟორიტარული წესით  73  ,პროპორციული წესით  77 არჩეული 

კანდიდატები) პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის 

აუცილებლობა. 

   კონსტიტუციის შესაბამისად საარჩევნო სისტემის რეფორმა 

2024 წელს უნდა განხორციელებულიყო მაგრამ დღეს დღის 

წესრიგში დგას მისი ამოქმედება  2020 წლიდან რაც ძირითადად 

ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნას  წარმოადგენს. 

   მოცემულ რეალობაში  მზაობა  და ნება გამოხატულია ამ 

ცვლილებების განსახორციელებლად, მხოლოდ შესაბამისი 

ტექნიკური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა არის საჭირო 

რათა 2020 წელს მივიღოთ პროპორციული სისტემით არჩეული 

პარლამენტი. ვიდრე საქართველოს მაგალითზე ამ მოდელს 

განვიხილავთ აუცილებელია ჩამოვაყალიბოთ შერეული სისტემის 

მიმართ ჩამოყალიბებული უნდობლობის მიზეზები.  

   განვიხილოთ, უნდობლობის მიზეზი არის მოდელის 

არადემოკრატიულობა და საარჩევნო სამართლის პრინციპებთან 

მისი შეუთავსებლობა თუ ამ მოდელის არაკეთილსინდისიერად 

გამოყენება. 

   შერეული საარჩევნო სისტემის არადემოკრატიულობაზე 

ცალსახად ვერ ვისაუბრებთ ვინაიდან იგი აპრობირებულია 

განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში. {საარჩევნო 

სისტემა, თავისი შინაარსით, წარმოადგენს ერთგვარ მექანიზმს, 

ინსტრუმენტს, რომლითაც უნდა მოხდეს შესაბამისი 
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ლეგიტიმაციის გადაცემა ლეგიტიმაციის წყაროდან ლეგიტიმაციის 

მიმღებ სახელმწიფო ორგანოზე (ან თანამდებობის პირზე)“. 

მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას გააჩნია რიგი 

თავისებურებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საარჩევნო 

მანდატის სპეციფიკურ გადანაწილებას. მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემა ემსახურება პერსონიფიცირებულ 

წარმომადგენლობას. ასეთი საარჩევნო სისტემის პირობებში, 

ხალხი უშუალოდ ირჩევს კონკრეტულ სუბიექტს - უფრო მეტია 

პირდაპირი კავშირი ამომრჩეველსა და არჩეულ  პირს შორის.} 

   საარჩევნო უფლების განხორციელების უპირველესი მიზანი და 

საფუძველია მოქალაქეთა ნების ასახვა არჩევნების საბოლოო 

შედეგებზე. შესაბამისად, ამ უფლების მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია ამომრჩევლების შესაძლებლობა, გავლენა მოახდინონ 

არჩევნების შედეგზე. საქართველოს შემთხვევაში თავად ეს 

მოდელი დადებითი ეფექტის მომტანი იყო იმ თვალსაზრისით, 

რომ  საკანონმდებლო ორგანოში თავს იყრიდა რეგიონალური 

პრინციპით ხალხის მიერ არჩეული კანდიდატები, რაც 

განაპირობებდა საკანონმდებლო ორგანოს მყარ კავშირს და მისი 

პულსის შეგრძნებას პარლამენტში. ეს იყო არსობრივად, მაგრამ 

სამართლებრივად პარლამენტის წევრი არ არის რომელიმე 

რეგიონის წარმომადგენელი არამედ ის არის მხოლოდ 

მმართველობის ამ ფუნქციის აღმსრულებელი და პარლამენტის 

წევრს ვირჩევთ მხოლოთ როგორც ერთი საკანონმდებლო ორგანოს 

წარმომადგენლის ფუნქციით 

   მიუხედავად იმისა რომ სამართლებრივად მაჟორიტარი 

დეპუტატი არ მოიაზრება როგორც რომელიმე ოლქის ან/და 

რეგიონის უშუალო წარმომადგენელი და მას რაიმე განსხვავებული 

ფუნქცია ან დატვირთვა არ გააჩნია, საქართველოს რეალობაში 

მისი არსი და დატვირთვა დამკვიდრებული პრაქტიკით 

გაიგივებულია რეგიონის წარმომადგენლობასთან. საზოგადოების 

მხრიდან ხორციელდება მისი აღქმა ამგვარად, რაც ვერ ვიტყოდი 

რომ ნეგატიური შედეგის მომტანია. პირიქით, მიმაჩნია ისეთი 

მრავალი კუთხისაგან შემდგარ ქვეყანაში სადაც მცირე 

ტერიტორიაზე გვაქვს როგორც კლიმატური ასევე კულტურული 

თვალსაზრისით დიდი მრავალფეროვნება, თითოეული რეგიონის 

მიმართ სენსიტიური მიდგომა საჭირო და აუცილებელია. 

საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი ხალხის მიერ საკუთარ 
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რეგიონში არჩეული კანდიდატები განურჩევლად პარტიისა 

პარლამენტში ინარჩუნებდნენ  პირდაპირ კავშირს რეგიონებთან, 

აღიქვამდნენ  მათ პრობლემებს და საზოგადოებას მათი 

წარმომადგენლობით უმარტივდებოდა პარლამენთთან 

პირდაპირი კავშირი. 

   კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არ არის სამრთლებრივ 

სტატუსთან შემხებლობაში მაგრამ იდეურად და არსობრივად 

საზოგადოების ამომრჩევლის აღქმა არის ამგვარი, რაც ამარტივებს 

კომუნიკაციას საკანონმდებლო ორგანოსა და ამომრჩეველს 

შორის.მათ აქვთ მეტი პირდაპირი და ემოციური კავშირი რაც ხშირ 

შემთხვევაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს  არჩევნების შედეგებზე. 

  აღნიშნული შერეული საარჩევნო მოდელის მიმართ 

არასახელისუფლებო პარტიების პროტესტი გამოიწვია არა  

მოდელის სამართლებრივმა კომპონენტმა, არამედ მისი 

აღსრულების დამკვიდრებულმა პრაქტიკამ. 

   წლების მანძილზე მაჟორიტარებად (მცირე გამონაკლისის 

გარდა)გვევლინებოდნენ რეგიონის ის მოქალაქეები, რომლებსაც 

ჰქონდათ მატერიალური ბერკეტი არჩევნებში მონაწილეობისა  რაც 

თავის მხრივ პარლამენტში ხელს უწყობდა, ბიზნესის 

წარმომადგენელთა  თავმოყრას. საკანონმდებლო ორგანოში 

მაჟორიტარი კანდიდატად ნაკლებად  იყო წარმოდგენილი 

იურიდიული ან/და ეკონომიკური განათლების 

პროფესიონალები,რაც უზრუნველყოფდა საკანონმდებლო 

ორგანოში მაჟორიტარი კანდიდატების პოლიტიკურ  

თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. 

    ასეთ შემთხვევაში როდესაც გადამწყვეტი არის არა 

კომპეტენცია, არამედ ფინანსური შესაძლებლობა ბუნებრივია 

ასეთი მაჟორიტარის ბუნება არ არის პოლიტიკურად 

დამოუკიდებელი. რაიმეს შექმნაზე ორიენტირებული და ის არ 

გამოირჩევა ინოვაციური პროექტებით. მისი მიზანია პოზიტიური 

განწყობის შენარჩუნება მმართველ გუნდდთან და პასიური 

მოქმედება. არსებული ბიზნესის შენარჩუნება კეთილგანწყობის 

სანაცვლოდ. თუ გადავხედავთ შერეული საარჩევნო სისტემის 

არსებობის მანძილზე მაჟორიტარების პოლიტიკურ განწყობებს  

ისინი, პრაქტიკულად სახელისუფლებო შტოდ გვევლინება  

ნებისმიერეი მთავრობის პირობებში. თუ მაჟორიტარებად    

არჩეული იქნებოდა მაღალი კომპეტენციის იურისტები და 
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ეკონომისტები, საკუთარი საქმის პროფესიონალები და 

ამავდროულად იქნებოდნენ რეგიონის თუ ოლქის ღირსეული   

წარმომადგენლები, შეძლებდნენ ქვეყნისათვის საჭირო და 

აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღების უზრუნველყოფას. 

მათი თავისუფალი ნების გამოვლენა და დამოუკიდებლობა 

შექმნიდა კონკურენტულ გარემოს და პარლამენტში მათი არსებობა 

არ იქნებოდა სახელისუფლებო უმრავლესობის მყარი გარანტი. 

   სახელმძღვანელო მითითებები არჩევნებთან დაკავშირებით 

მიღებულ იქნა ვენეციის კომისიის 

 51-ე სხდომაზე (ვენეცია, 5-6 ივლისი, 2002) {I. ევროპის 

საარჩევნო მემკვიდრეობის ძირითადი პრინციპები) ევროპის 

საარჩევნო მემკვიდრეობის ხუთი ფუძემდებლური პრინციპია: 

საყოველთაო, თანასწორი, თავისუფალი, ფარული და პირდაპირი 

კენჭისყრა. ამასთან, არჩევნები უნდა ტარდებოდეს პერიოდულად.} 

 აღსანიშნავია რომ ვენეციის კომისია რეკომენდაციას არ უწევს 

არცერთ საარჩევნო სისტემას, მაგრამ თითოეული ქვეყნის მიერ 

არჩეული სისტემა შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს, 

საერთაშორისოდ აღიარებულ, კარგ საარჩევნო პრაქტიკის 

პრინციპებთან, კერძოდ, არჩევნები უნდა ტარდებოდეს 

გონივრული ინტერვალებით, არჩევნების შედეგები 

მაქსიმალურად უნდა გამოხატავდეს ამომრჩეველთა განწყობებს. 

 საარჩევნო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს: 

1. ამომრჩეველთა ხმის თანაბრობა; 

2. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობითობა; 

3. გენდერული თანასწორობა; 

4. სამართლიანობა არჩევნებში მონაწილეთა შორის. 

   შესაბამისად შერეული საარჩევნო სისტემის პირობებში იყო 

შესაძლებლობა, ვენეციის რეკომენდაციის ფარგლებში, საარჩევნო 

სისტემა  შესაბამისობაში ყოფილიყო საერთაშორისოდ აღიარებულ 

კარგი საარჩევნო პრაქტიკის პრინციპებთან. მაჟორიტარები არ 

აღქმულიყვნენ მმართველი პარტიის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების უპირობო შემსრულებლებად. მათი სახით 

პარლამენტი შეიძენდა კვალიფიციურ და რეგიონში ლიდერ 

კანდიდატებს, რაც ქვეყნის განვითარებისათვის და 

დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებაში პოზიტიურ  როლს 

შეასრულებდა. 
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 შერეული სისტემის კიდევ ერთი პოზიტიური ასპექტია 

მთავრობის სიმყარე. 

   ასეთ პარლამენტში ვერ მოხვდებიან უავტორიტეტო და 

ამბიციური მცირე პარტიები რომლებმაც შესაძლებელია მხოლოდ 

გაუაზრებელი წინააღმდეგობრივი როლი შეასრულონ მთავრობის 

დაკომპლექტებისა და დამტკიცების პროცესში. რაც ასევე 

დამაზიანებელია ქვეყნისათვის რომლის ნაწილიც (20%) 

ოკუპირებულია და რომლის უსაფრთხოება ძალზედ 

მნიშვნელოვანია. 

   როდესაც კონსტიტუციის შესაბამისად უკვე მიღებულია 

გადაწყვეტილება პროპორციულ სააარჩევნო სისტემაზე 

გადასვლის შესახებ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს საარჩევნო 

ზღურბლის (ბარიერის) მნიშვნელობა. 2020 წლისათვის საუბარია 

2024 წლისათვის დადგენილი პროპორციული საარჩევნო სისტემის  

ამოქმედებ,ა მაგრამ საკონსტიტუციო ჩანაწერისაგან 

განსხვავებული ნულოვანი ბარიერით. 

   პროპორციული სისტემის შეუზღუდავი გამოყენება ხშირად 

იწვევს არჩევით ორგანოში მრავალი პატარა პარტიის 

ნაკლებგავლენიანი, მაგრამ ამბიციური წარმომადგენლების 

მოხვედრას. საარჩევნო ზღურბლი არის პარტიული სიის მიერ 

მიღებულ ხმათა მინიმალური პროცენტული რაოდენობა 

(არჩევნების ან კენჭისყრის მონაწილეთა რაოდენობიდან), 

რომელიც პარტიას უფლებას აძლევს, მონაწილეობა მიიღოს 

მანდატების განაწილებაში. მისი დაწესება ხელს უშლის 

წარმომადგენლობით ორგანოში ძალიან სუსტ პარტიათა 

წარმომადგენლების მოხვედრას, რომლებიც, ცხადია, ამ ორგანოში 

„ამინდს“ ვერ შექმნიან, მაგრამ შეიძლება პრობლემები შეუქმნან არა 

მარტო უმრავლესობის ჩამოყალიბებას, მთავრობის შექმნას და 

შემდგომ საჭირო გადაწყვეტილებათა მიღებას, არამედ 

   ძლიერი ოპოზიციის ჩამოყალიბებასაც. თუმცა, საარჩევნო 

ზღურბლის დაწესებისას დიდი სიფრთხილეა საჭირო, ვინაიდან 

მაღალი ზღურბლის შემთხვევაში შეიძლება ზღურბლგადალახულ 

პარტიათა მიერ მიღებული ხმების ჯამური რაოდენობა მათ 

მოწინააღმდეგეთა რაოდენობაზე გადანაწილდეს. ზღურბლს მიღმა 

დარჩენილიპარტიების მიერ მიღებული ხმები გამარჯვებულ 

პარტიებზე ნაწილდება. დამკვიდრებული დემოკრატიის 

ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური (პარტიული) 
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   სისტემა ჩამოყალიბებულია და არჩევნებში ძირითადად ორი–

სამი ძლიერი პარტია მონაწილეობს, ბარიერი მნიშვნელოვან 

გავლენას არ ახდენს ამომრჩეველთა წარმომადგენლობაზე. 

გარდამავალი ქვეყნებისათვის კი ისეთი როგორიც საქართველოა  

სასურველია, რომ საარჩევნო ზღურბლის სიდიდე  სწორად იქნეს 

დადგენილი. აღნიშნული კი 2018 წლის კონსტიტუციით 

შემდეგნაირად განისაზღვრა: 

 პარლამენტი შედგება საყოველთაო, თავისუფალი, 

თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე 

ფარული კენჭისყრით 4 წლის ვადით ერთიან მრავალმანდატიან 

საარჩევნო ოლქში პროპორციული სისტემით არჩეული 150 

პარლამენტის წევრისაგან. 

 პარლამენტის წევრთა მანდატები განაწილდება იმ 

პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმაც არჩევნებში მონაწილე 

ამომრჩეველთა ნამდვილი ხმების 5 პროცენტი მაინც მიიღეს.  

 პარლამენტის არჩევის წესი კი განისაზღვრა ორგანული 

კანონით. 

  დაანონსებული ნულოვანი ბარიერის პირობებში  კი არის 

შესაძლებლობა მივიღოთ მრავალპარტიული პარლამენტი სადაც 

დაბალპროცენტიანი პარტიები ამინდს ვერ შექმნიან მაგრამ მათ 

შეუძლიათ ქაოსის გამოწვევა რაც ასევე დამაზიანებელ ასპექტად 

გვევლინება სახელმწიფოს განვითარების საქმეში. პროპორციული 

სისტემით არჩევნებისას დიდ როლს ასრულებს ამომრჩევლის 

მზაობა და ინფორმირებულობა. მთლიანად პარტიაზეა 

დამოკიდებული ვინ წარადგინოს პარლამენტში სიით და 

რამდენად მოხდება კომპეტენციის გაზიარება სიის დამტკიცებისას 

ესეც პარტიის გადასაწყვეტია. ხშირ შემთხვევაში პატარა პარტიები 

შეიძლება დაფუძნდეს ისეთი პირების მიერ რომელთა 

პარლამენტში შესვლა ნეგატიური შედეგის მომტანი იქნება. როცა 

პარტიული სიით ხდება არჩევა ამომრჩეველი ძირითადად პარტიას 

აძლევს ხმას და კანდიდატის როლი ნულოვანი შედეგის მომცემია. 

ასეთ შემთხვევაში დიდია რისკი იმისა რომ ვერ მივიღოთ ისეთი 

კომპეტენციის პარლამენტი რომელიც ქვეყნის განვითარებას 

შეუწყობს ხელს. 

   დასკვნის სახით შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ საარჩევნო 

სისტემის დადებითი პოზიტიური ეფექტის მისაღებად საჭიროა 

ამომრჩევლის მაქსიმალური ინფირმირებულობა. სამოქალაქო 
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საზოგადოების განვითარებისათვის მეტი პროექტების 

განხორციელება და მენტალურად დემოკრატიული პრინციპების 

მატარებელი ამომრჩევლის ჩამოყალიბება... სამოქალაქო 

საზოგადოების მეტი ჩართულობა და მარტივი მოქნილი 

კომუნიკაცია ინსტიტუციებთან, რაც თავის მხრივ შექმნის 

დადებით საარჩევნო გარემოს. დემოკრატიული სახელმწიფოს 

განვითარებისთვის აუცილებელია დემოკრატიული საარჩევნო 

გარემოს შექმნა, რაც  მოიცავს ამომრჩევლის მომზადებას, მის 

სრულ ინფორმირებულობას, ცოდნის ამაღლებას. აღნიშნული 

ფაქტორი გაზრდის კონკურენციას. ამომრჩეველი იქნება მეტად 

ობიექტური და მიუკერძოებელი და მან უნდა დაამსხვრიოს მითი 

მისი არჩევანის მნიშვნელობის არქონის თაობაზე და ის უნდა 

უკვეთავდეს სწორ პრიორიტეტებს, მმართველობითი ფუნქციის 

მაღალ სტანდარტს ,რათა ასარჩევი სუბიექტები უფრო მაღალი 

პასუხისმგებლობით ეკიდებოდნენ საარჩევნო დაპირებების 

გაცემას და მათ აღსრულებას. თუ არ მოხდა საზოგადოების 

დაკვეთის სტანდარტის  ამაღლება  მხოლოდ ფორმალური 

საარჩევნო სისტემის ცვლილება კორექტირება ვერ მოგვცემს იმ 

შედეგს რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს მდგრად 

განვითარებას და დემოკრატიული სახელმწიფოს წინსვლას. 

 დემოკრატიული და განვითარებული სახელმწიფოს შენება 

შესაძლებელია, მხოლოდ პროფესიონალიზმით, მაღალი 

სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობით ,განვითარების სწორი 

კურსის არჩევით და სწორი სამართლებრივი პოლიტიკით რაც 

თითოეული მოქალაქის სწორი გადაწყვეტილების მიღების გარეშე 

შეუძლებელია. 
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CHANGE OF ELECTION SYSTEM IN GEORGIAN REALITY AND 

ITS CONSEQUENCES 
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პ რ ა ქ ტ ი კ ა 
 

ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი 

1991-2008 წლებში მიღებული საქართველოს სამშვიდობო 

ხელშეკრულებების რაოდენობრივი მაჩვენებლებისთვის 
 

ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი კონფლიქტების ანალიზისა და 
მართვის პროგრამის დოქტორანტია თსუ-ში. წინამდებარე 
ნაშრომი - „1991-2008 წლებში მიღებული საქართველოს 
სამშვიდობო ხელშეკრულებების რაოდენობრივი 
მაჩვენებლებისთვის“ - საქართველოს სამშვიდობო 
ხელშეკრულებების სისტემატიზაციის, რაოდენობრივი და 
თვისებრივი ანალიზის ერთ-ერთი პირველი მცდელობაა. 
ნაშრომის ავტორი განიხილავს სამშვიდობო ხელშეკრულებების 
შესწავლა-შეფასების თანამედროვე მეცნიერულ მიდგომებს და 
აყალიბებს საკუთარ მსჯელობას, როგორ უნდა შევაფასოთ 
სამშვიდობო ხელშეკრულებათა მასივი, რომელიც შემუშავდა 
საქართველოს სამშვიდობო პროცესებში კონფლიქტების 
მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის. კვლევა მიმოიხილავს 1991-
დან 2008 წლის ჩათვლით პერიოდში მიღებულ დოკუმენტებს, 
რომელთაგან ავტორი გამოყოფს ორი ტიპის სამშვიდობო 
ხელშეკრულებებს შემუშავებული მახასიათებლების შესაბამისად. 
ნაშრომი ღირებულია დარგის სპეციალისტებისა და 
ხელისუფლების იმ წარმომადგენელთათვის, რომელთა 
საქმიანობაც პირდაპირ დაკავშირებულია საქართველოს 
სამშვიდობო პროცესთან. 

 

 საკვანძო სიტყვები: სამშვიდობო ხელშეკრულება, სამშვიდობო 
პროცესი, შეიარაღებული კონფლიქტი, კონფლიქტის თავიდან 
აცილება, მოლაპარაკებები.  

 

შესავალი 

სამშვიდობო პროცესი, ისევე, როგორც ტერმინი “მშვიდობა”, 

დღეისათვის, მრავალფეროვანი განმარტებით განისაზღვრება. 

თუმცა, ყველა განმარტებისთვის საერთოა ის დედააზრი, რომ ამ 

პროცესის მიზანი კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით 

გადაწყვეტაა. სამშვიდობო პროცესი მოიცავს იმგვარ 

ინიციატივებს, რომლებიც დაეხმარება შეთანხმების მიღწევას და ამ 
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უკანასკნელთა შესრულებას, რათა დასრულდეს შეიარაღებული 

კონფლიქტი და საფუძველი შეიქმნას ახალი პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებებისთვის [ACCORD (2009)]. სამშვიდობო 

პროცესში მშვიდობის დასამყარებელი საქმიანობა სამი 

მიმართულებით ხორციელება. ეს მიმართულებებია: 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა სამშვიდობო ინიციატივები, 

დიპლომატების (ან/და მესამე ნეიტრალური მხარის) მონაწილეობა 

და პრაქტიკოსი მშვიდობისმშენებლების სამოქალაქო აქტივობები 

კონფლიქტის ნდობის აღდგენის მექანიზმების გამოყენებით. 

სამივე მიმართულების ერთობლივი, აკუმულირებული შედეგი 

არის სწორედ მყარი საფუძველი მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად. 

სქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტებისა და, აქედან 

გამომდინარე, კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისთვის 

შექმნილი, სამშვიდობო პროცესების ანალიზისას, 1990-იანი 

წლებიდან დღემდე, ორი ძირითადი ეტაპი უნდა გამოვყოთ. 

პირველი ეტაპი იწყება 1992 წლიდან, როდესაც საქართველო 

გაწევრიანდა გაერო-სა და ეუთო-ში. 1993 წლის მაისიდან 

საქართველოში დაინიშნა გაერო-ს გენერალური მდივნის 

სპეციალური წარმომადგენელი და იმავე წლის აგვისტოში გაერო-ს 

პირველი 10 დამკვირვებელი ჩამოვიდა (გაერო-ს დამკვირვებელთა 

მისია საქართველოში (UNOMIG)). საქართველოს სამშვიდობო 

პროცესის პირველი ეტაპი დასრულდა 2008 წლის აგვისტოში. 

ცნობილი აგვისტოს ომის (08.08.08) მოვლენების შემდეგ, 

სამშვიდობო პროცესის მეორე ეტაპი დაიწყო და განისაზღვრება 

2008 წლის 12 აგვისტოდან, როდესაც ხელი მოეწერა სამშვიდობო 

შეთანხმების 6-პუნქტიან ხელშეკრულებას. მოგვიანებით, 

სექტემბერში, შეიქმნა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 

ფორმატი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია 

საქართველოში (EUMM), რაც განსაზღვრული იყო 6-პუნქტიანი 

სამშვიდობო ხელშეკრულებით. სამშვიდობო პროცესის მეორე 

ეტაპი დღემდე გრძელდება.  

2008 წლამდე მოქმედი საქართველოს სამშვიდობო პროცესი, 

ფორმალურად, ორი მიმართულებით იყოფოდა: ქართულ-

აფხაზური და ქართულ-ოსური. ოფიციალური მოლაპარაკებები, 

რომელშიც საქართველო ორივე მიმართულებაში მონაწილეობდა, 

„მესამე ნეიტრალური მხარის“ მონაწლეობითა და ეგიდით 

ხორციელდებოდა. შესაბამისად, გაერო-ს კომპეტენცია (მედიაცია, 
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ფასილიტაცია, სადამკვირვებლო საქმიანობა) იყო ქართულ-

აფხაზური მიმართულება. ხოლო ეუთო-ს საქმიანობა (მედიაცია, 

ფასილიტაცია სადამკვირვებლო საქმიანობა) კი, ფარავდა 

ქართულ-ოსურ მიმართულებას.  

2009 წელს რუსეთმა ვეტო დაადო გაერო-სა და ეუთო-ს 

სადამკვირვებლო საქმიანობას, რის შედეგად საქართველოში, 

დღესდღეობით, ერთადერთი სადამკვირვებლო მისია დარჩა, 

რომელიც ევროკავშირმა შექმნა სწორედ 6-პუნქტიანი სამშვიდობო 

ხელშეკრულების შესაბამისი კომპონენტის განხორციელებით. 

2008 წლამდე გაერო-სა და ეუთო-ს მონაწილეობითა და 

ხელშეწყობით განხორციელებულ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში 

შემუშავდა რიგი წინადადებებისა, რომელთა დიდი ნაწილი 

სამშვიდობო ხელშეკრულებებში აისახა. 2008 წლის შემდეგ 

შეცვლილმა საერთაშორისო მიდგომამ (სარკოზი-სააკაშვილი-

მედვედევის 6-პუნქტიანი შეთანხმება) გააუქმა ყველა მანამდე 

არსებული ფორმატი და, ახალი მიდგომის საფუძველზე, სადაც 

ყველა მხარე ერთად მონაწილეობს - შეთანხმებული საკითხები 

რაიმე ტიპის წერილობით დოკუმენტად აღარ წარმოქმნა.  

სამშვიდობო ხელშეკრულების რაობა  

გასული საუკუნის 60-იანი წლების წიაღში სამშვიდობო 

ხელშეკრულების რაობა გაგებული იყო, როგორც შეთანხმება 

იმგვარი მშვიდობისთვის, რომელსაც მრავალი იზიარებს, თუ 

ყველა არა [გალტუნგი, ი. (1969)]. თუმცა, მოგვიანებით, როდესაც 

მშვიდობის მეცნიერების კლასიკოსის, იოჰან გალტუნგის, გზაზე 

მრავალი მეცნიერი დადგა, მშვიდობის მისაღწევი 

ხელშეკრულებების მეცნიერული შესწავლა დაიწყო, 

განხორციელდა ამ დოკუმენტთა ინვენტარიზაცია, 

მახასიათებელთა მინიჭება და, რიგ შემთხვევაში, გამოვლინდა ამ 

უკანასკნელთა ფორმები, ტიპები და სახეები. სამშვიდობო 

ხელშეკრულებები სხვადასხვა ტიპისაა, თუმცა ყოველი მათგანი 

ერთ მიზანს ემსახურება, მშვიდობის დამყარებას მხარეთა შორის. 

მკვლევართა მიერ სამშვიდობო პროცესებისა და მათი თანმდევი 

სამშვიდობო ხელშეკრულებების შესწავლის შედეგად აღწერილია 

ამ უკანასკნელთა მზარდი როლი მშვიდობის დამყარებასა და 

კონფლიქტის თავიდან აცილებაში და, აგრეთვე, გაანალიზებულია 

რიგი გამოწვევა, რომელიც სამშვიდობო პროცესის თანმდევია.  
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მოგვიანებით, გაერო-მ ხელი შეუწყო სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა საერთაშორისო სტანდარტიზაციის პროცესს 

[გაერო-ს გენ. მდივანი, (2004)], რომელიც, ემყარება რა 

კონფლიქტის მოგვარების თანამედროვე პრინციპებს, აყალიბებს 

რეკომენდაციათა სერიას მოლაპარაკებების, სამშვიდობო 

ხელშეკრულებებისა და გაერო-ს უშიშროების საბჭოსთვის. ასე, 

მაგალითად, გაერო-მ მკაცრად განსაზღვრა ის საკითხები, 

რომლებიც სამშვიდობო ხელშეკრულებებმა არასოდეს უნდა 

ასახოს: გენოციდის, ომის დანაშაულებების, კაცობრიობის 

წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების ან ადამიანის უფლებების 

უხეში დარღვევების ამნისტია. მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, 

რომელიც, უპირველესად, გაერო-ს უშიშროების საბჭოს ეხება, 

მიუთითებს, რომ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ 

სამშვიდობო ხელშეკრულებათა მოსალოდნელი შედეგები კანონის 

უზენაესობისა და ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის მიმართ, 

ასევე, მათი (სამშვიდობო ხელშეკრულებების) პირობები და 

შესაძლო გავლენა არსებულ ტრადიციებსა და ინსტიტუციებზე.   

მეორე მხრივ, რიგი მკვლევარი მიუთითებს სირთულეებზე, 

რომელსაც ვხვდებით სამშვიდობო ხელშეკრულებების მისაღწევად 

(მისაღებად) შექმნილ სამშვიდობო პროცეში [Christine Bell (2006)] 

ისევე, როგორც სამშვიდობო ხელშეკრულებების 

განხორციელებისას [Kuol, Nyok, K. A. (2010)]. სამშვიდობო 

პროცესის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენლის - მოლაპარაკებების 

- დროს, ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათთან 

დაპირისპირებული შეიარაღებული კონფლიქტის ოპონენტ(ებ)ი 

გამართულ მოლაპარაკებში ერთად მონაწილეობენ. 

მოლაპარაკებების სირთულე და მოლაპარაკებების შედეგად 

მიღებულ სამშვიდობო ხელშეკრულებებში ასახული ერთ-ერთი 

გამოწვევა სწორედ ის გახლავთ, რომ ეს უკანასკნელნი 

(შეიარაღებული კონფლიქტის ოპონენტ(ებ)ი), თანაბრად და 

თანასწორად უნდა იქნან განხილულნი [Christine Bell (2006)]. 

მიუხედავად დიდი რაოდენობა შრომებისა, მეცნიერულად 

განსაზღვრონ სამშვიდობო ხელშეკრულებები, ერთიანი 

საყოველთაო განმარტება არ არსებობს. წინამდებარე კვლევაში 

გამოყენებულია ჰოლისტიკური და ემპირიული მიდგომა და, 

შედეგად, გაერთიანებულია ყველა არსებული მცდელობა ზოგადი 

განმარტების შესამუშავებლად. ასეთი მიდგომა მეტ 
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შესაძლებლობას იძლევა, სრულად მოეყაროს თავი ყველა 

დოკუმენტს, რომელიც მშვიდობის დასამყარებლად, მშვიდობის 

აღსადგენად და კონფლიქტის ტრანსფორმაციისთვის შემუშავდა 

საქართველოში.  

საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებების სტატისტიკური 

მონაცემები 

1990-იანი წლებიდან დღემდე საქართველოს შეიარაღებული 

კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით, ოფიციალური 

მოლაპარაკებების შედეგად მიღებული შეთანხმებები სამშვიდობო 

ხელშეკრულებებში აისახა. ეს დოკუმენტები ხელმოწერილია 

მოლაპარაკებების მონაწილე მხარეთა წარმომადგენლების მიერ და 

მათი ერთობლიობა ხელმისაწვდომია პუბლიკაციებში და 

სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო არქივში.  

წინამდებარე კვლევის საგანი სამშვიდობო მოლაპარაკებების 

შედეგად შემუშავებული, სამშვიდობო პროცესის მონაწილეთა 

მიერ მიღებული ხელმოწერილი სამშვიდობო ხელშეკრულებებია. 

აღნიშნული დოკუმენტების შემუშავება ოფიციალურ ფორმატებში 

მოხდა, სადაც კონფლიქტის მხარეთა სახელისუფლო 

წარმომადგენლები და მესამე ნეიტრალური მხარის დიპლომატები 

მონაწილეობდნენ. 

სამშვიდობო ხელშეკრულებად კვლევაში განხილულია 

ოფიციალური შეთანხმების დოკუმენტი, კონტრაქტი, რომელიც 

ხელმოწერილია კონფლიქტის მონაწილე ორი ან მეტი მხარის მიერ 

და, რომელიც ხელს უწყობს და გულისხმობს ძალადობრივი 

კონფლიქტის მოგვარებას ან ტრანსფორმაციას მშვიდობის 

მიმართულებით.  

კვლევის უპირველესი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არსებული 

მასალის თავმოყრა, ინვენტარიზაცია და შეფასება გახლდათ. ამ 

ეტაპზე, შეგროვდა და საქართველოს სამშვიდობო 

ხელშეკრულებად გამოიყო, 454 დოკუმენტი, რომელთა 

დამუშავება-გაანალიზება ისევ გრძელდება.  

გაანალიზებული სამშვიდობო ხელშეკრულებები მოიცავს 1991-

2008 წლების პერიოდს, როდესაც, შეიარაღებული კონფლიქტების 

კვალდაკვალ, გაჩნდა სამშვიდობო პროცესის ჩანასახი და გაიმართა 

მშვიდობის დასამყარებელი, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით 

მოსაგვარებელი მოლაპარაკებები. ამ პერიოდში შემუშავებული 770 

დოკუმენტი [დიასამიძე, თ., (2008)] სხვადასხვა შინაარსისა და 
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ტიპისაა, მათ შორისაა რეზოლუციები, დადგენილებები, 

ბრძანებულებები, სხვ. წინასწარი შერჩევის შედეგად, 

დოკუმენტების საერთო რაოდენობიდან (770 დოკუმენტი) 

სამშვიდობო ხელშეკრულებად შეფასდა 454. მათ შორის, 105 

დოკუმენტი, რომლებიც შეიმუშავა და მიიღო სხვადასხვა 

საერთაშორისო სტრუქტურამ, განხილულია, როგორც ე.წ. 

სამშვიდობო ხელშეკრულების მოსამზადებელი დოკუმენტი. 

იდენტიფიცირებული „სამშვიდობო ხელშეკრულების 

მოსამზადებელი დოკუმენტი“ შეესაბამება სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა ერთ-ერთ ტიპს, სულ იდენტიფიცირებული 16 

ტიპის დოკუმენტიდან, შესაბამისი მახასიათებლის მიხედვით.  

სწორედ ამ კატეგორიაშია განხილული, მათ შორის, აღნიშნული 

105 დოკუმენტი, რომელიც მიმართულია რა კონფლიქტის 

მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, მხარეებს მოუწოდებს, დაიცვან 

შეთანხმებები, თავი შეიკავონ ძალის გამოყენებისგან და სხვ. და, 

ამასთან, ეხმარება ემხარეებს, გააგრძელონ საქმიანობა 

შეთანხმებათა შესრულების მიმართულებით. მნიშვნელოვანია, 

რომ ეს დოკუმენტები მიღებულია არა რომელიმე ერთი 

დაინტერესებული, არამედ, მესამე, ნეიტრალური, მხარის მიერ, 

რომელიც კონფლიქტის სუბიექტებისგან აღიარებულია ასეთად. 

454 დოკუმენტიდან დანარჩენი 349 სამშვიდობო 

ხელშეკრულება კი შემუშავდა და მიიღო (ხელმოწერილია) 

კონფლიქტის სუბიექტებმა მოლაპარაკების შედეგად. მათი 

უმრავლესობა შეიმუშავა კონფლიქტის მოსაგვარებლად 

სპეციალურად შექმნილმა ერთობლივი სტრუქტურის ორგანომ 

(ერთობლივი კომისია, სამუშაო ჯგუფი, სხვ.)).  

საკვლევი მასალის წყაროდ გამოყენებული იყო თ. დიასამიძის 

(2008) მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების კოლექცია, 

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი 

ცენტრის საარქივო მასალა და ცენტრის სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა კოლექცია (ICCN GeoPeaceDataBase), აგრეთვე, 

გაერო-ს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა მონაცემთა ბაზა (UN 

Peacemaker).  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კვლევაში იდენტიფიცირებული 

სამშვიდობო ხელშეკრულებებისთვის შემუშავდა და ყოველ 

მათგანს მიენიჭა მახასიათებლები, შეგროვდა სტატისტიკური 

მონაცემები სამშვიდობო ხელშეკრულებების ხელმომწერთა 
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(ადგილობრივი და საერთაშორისო წარმომადგენლები) შესახებ, 

გენდერულად დაცალკევდა ინფორმაცია ხელმომწერთა შესახებ, 

გამოიკვეთა სამშვიდობო შეთანხმებების გეოგრაფიული არეალი 

და გამოიყო საერთაშორისო ორგანიზაციების ინდექსი 

(მონაწილეობა, როლი, ხანგრძლივობა, სხვ.). სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა შინაარსობრივი ანალიზის საფუძველზე 

გამოვლინდა კონფლიქტის მოწესრიგებისთვის შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულების (ორგანოების) შექმნის 

ქრონოლოგია და საერთო სტატისტიკა. სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა დამუშავებისას გამოყენებული იქნა უფსალას 

უნივერსიტეტის (შვედეთი) მეთოდოლოგია. [UCDP Georeferenced 

Event Dataset 19.1. Uppsala Conflict Data Program, (2019)].  

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია საქართველოს 

სამშვიდობო ხელშეკრულებათა რაოდენობრივი მაჩვენებელ, 

რომელიც ასახავს ქვეყნის შიგნით და გარეთ დადებული  

ხელშეკრულებების რაოდენობრივ განაწილებას იმ 

სტრუქტურებთან მიმართებით, რომლებმაც შეიმუშავეს და/ან 

ხელი შეუწყეს სამშვიდობო ხელშეკრულების მიღებას.  

სამშვიდობო ხელშეკრულების მოსამზადებელი დოკუმენტები, 

მიღებული საერთაშორისო სტრუქტურების მიერ 

საერთაშორისო და სამთავრობოთშორისო ორგანიზაციათა მიერ 

მიღებულმა დოკუმენტებმა (რეზოლუციები, გადაწყვეტილებები, 

სხვ.), რომლებიც შემუშავდა და მიმართულია შეიარაღებული 

კონფლიქტების შესაჩერებლად, ანდა მათი სამშვიდობო 

ტრანსფორმაციისთვის - გარკვეული პოზიტიური როლი 

შეასრულა კონფლიქტის მხარეთა მოლაპარაკების მაგიდასთან 

დასასხდომად. ამ დოკუმენტებმა, საბოლოო ჯამში, გავლენა 

მოახდინა კონფლიქტის სუბიექტებზე, მხარი დაუჭირა და 

გააძლიერა მათი შეთანხმებები, გაეგრძელებინათ საქმიანობა 

სამშვიდობო პროცესებში, ეწარმოებინათ მოლაპარაკებები და 

შეემუშავებინათ ახალი სამშვიდობო შეთანხმებები, ეზრუნათ 

არსებულის შესრულებაზე. ასეთი პოზიტიური გავლენა, 

ნაწილობრივ, ასახულია გაერო-ს გენერალური მდივნისა და, 

აგრეთვე, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის 

წევრი ქვეყნების (ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, 

დიდი ბრიტანეთი, გერმანია) დიპლომატთა მოხსენებებში.  
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საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების მოგვარებისა და 

მშვიდობის დამყარების მიზნით შექმნილი/დადებული 

სამშვიდობო ხელშეკრულებების დამუშავებისა და ანალიზის 

შედეგად განისაზღვრა მათი რაოდენობრივი მაჩვენებლის 

განაწილება ხელშეკრულების მიმღები ორგანიზაციის და/ან 

სტრუქტურის მიმართ.   

შეგროვილი მონაცემებით ვლინდება, რომ, 1991-2008 წლების 

ჯამური სამშვიდობო ხელშეკრულებები (სულ 454 სამშვიდობო 

ხელშეკრულება) მიღებულია შემდეგი სტრუქტურების მიერ, 

შესაბამისი რაოდენობრივი მაჩვენებლით, პროპორციულად: 

1. გაერო-ს სამშვიდობო ხელშეკრულებები, მიმართული 

საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტების მოგვარებისკენ, სულ 

40 რეზოლუცია; მათ შორის: 2 გაერო-ს გენერალური ასამბლეას და 

38 გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია; 

2. ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეას სამშვიდობო 

ხელშეკრულებები, მიმართული საქართველოს შეიარაღებულ 

კონფლიქტების მოგვარებისკენ, სულ 5 რეზოლუცია;  

3. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას სამშვიდობო 

ხელშეკრულებები, მიმართული საქართველოს შეიარაღებულ 

კონფლიქტების მოგვარებისკენ, სულ 8 რეზოლუცია და 

რეკომენდაცია;    

4. დსთ-ს წევრი სახელმწიფოების ხელმძღვანელთა საბჭოს 

სამშვიდობო ხელშეკრულებები, მიმართული საქართველოს 

შეიარაღებულ კონფლიქტების მოგვარებისკენ, სულ 29 

გადაწყვეტილება;  

5. ევროპარლამენტის სამშვიდობო ხელშეკრულებები, 

მიმართული საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტების 

მოგვარებისკენ, სულ 7 რეზოლუცია;    

6. ევროკავშირის საბჭოს სამშვიდობო ხელშეკრულებები, 

მიმართული საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტების 

მოგვარებისკენ, სულ 13 გადაწყვეტილება; 

7. ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეას სამშვიდობო 

ხელშეკრულებები, მიმართული საქართველოს შეიარაღებულ 

კონფლიქტების მოგვარებისკენ, სულ 2 დეკლარაცია;    

8. აშშ სენატის სამშვიდობო ხელშეკრულებები, მიმართული 

საქართველოს შეიარაღებულ კონფლიქტების მოგვარებისკენ, სულ 

1 რეზოლუცია;    
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9. ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური და ქართულ-

რუსული მოლაპარაკებების ფორმატებში სპეციალურად შექმნილი 

ორგანოების ერთობლივ სტრუქტურათა  (ერთობლივი კომისია, 

სამუშაო ჯგუფი, სხვ.) მიერ მიღებული სამშვიდობო 

ხელშეკრულებები, მიმართული საქართველოს შეიარაღებულ 

კონფლიქტების მოგვარებისკენ, სულ, 349 დოკუმენტი.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრაფიკი #1. სამშვიდობო ხელშეკრულებები (სულ 105) 

მიმღები სტრუქტურების მიხედვით 1991-2008 წლებში. 

გაერო-ს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა მონაცემთა ბაზაში 

თავმოყრილი დოკუმენტები (სულ დაახლ. 800), გაერო-ს 

შეფასებით, სამშვიდობო ხელშეკრულებებია [UN Peacemaker, 

(2019)]. ამ ხელშეკრულებებს გაერო მშვიდობისმშენებლებისა და 

მშვიდობის პრაქტიკოსების პროფესიულ ინსტრუმენტებად 

განიხილავს ორი ტიპის კონფლიქტის მოგვარებისთვის: 

შიდასახელმწიფოებრივი (intra-state) და სახელმწიფოთაშორისი 

(inter-state) კონფლიქტებისას. ასე, მაგალითად, 2008 წლის 6-

პუნქტიანი ხელშეკრულება და მისი განხორციელების შეთანხმება, 

გაერო-ს განხილული აქვს, როგორც სახელმწიფოთაშორისი 

კონფლიქტის სამშვიდობო ხელშეკრულება, ხოლო, მაგ.: 

შევარდნაძე-ელცინის 1992 წლის სოჭის დოკუმენტი - როგორც 

შიდასახელმწიფოებრივი კონფლიქტის სამშვიდობო 

ხელშეკრულება [იქვე.].    



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 171 

გაერო სამშვიდობო ხელშეკრულებებად არ განიხილავს გაერო-ს 

უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს, მიუხედავად იმისა, რომ რიგი 

ამ რეზოლუციებისა მიღებულია კონფლიქტის მონაწილე მხარეთა 

მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე ან ამ 

დოკუმენტებმა ხელი შეუწყო ახალი, მორიგი შეთანხმების 

მიღწევას. სამშვიდობო ხელშეკრულებებად გაერო განიხილავს იმ 

ხელშეკრულებებს, რომლებიც დაიდო კონფლიქტის მონაწილე 

მხარეთა მიერ და, საქართველოს შემთხვევაში, გაერო ასეთი ტიპის 

დოკუმენტებად 25 დოკუმენტს აღიარებს [იქვე.].    

გაერო განიხილავს რა საქართველოს სამშვიდობო 

ხელშეკრულებად 25 დოკუმენტს, მათ შორის გამოყოფს 

შიდასახელმწიფოებრივი კონფლიქტისა და 

სახელმწიფოთაშორისი კონფლიქტის შედეგად მიღებულ 

სამშვიდობო ხელშეკრულებებს. იხ. გრაფიკი #2. 

 

გრაფიკი #2: გაერო-ს მიერ სამშვიდობო ხელშეკრულებებად 

შეფასებული ხელშეკრულებათა  რაოდენობრივი განაწილება. 

წყარო: https://peacemaker.un.org  

ეს მონაცემები, კვლევაში გამოთქმული შეფასებით, სრულად არ 

ასახავს, თუნდაც, მხოლოდ ქართულ-აფხაზური მიმართულებით 

კონფლიქტის მოგვარებისთვის შემუშავებულ და მიღებულ 

სამშვიდობო ხელშეკრულებათა მონაცემებს. სხვადასხვა წყაროს 

https://peacemaker.un.org/
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გაანალიზებისას, მოპოვებულია კიდევ სხვა დოკუმენტები, 

რომლებიც, ასევე, განხილულია, როგორც სამშვიდობო 

ხელშეკრულებები, თუმცა, ეს დოკუმენტები არ არის ასახული 

გაერო-ს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა მონაცემთა ბაზაში. 

მაგალითად, ორი დოკუმენტი, როგორც სამშვიდობო 

ხელშეკრულება, იდენტიფიცირებული და ასახულია აშშ 

კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაში [Peace Accords Matrix, by University 

of Notre Dame, Indiana, US, (2017)]. კიდევ რამდენიმე 

ხელშეკრულება კი - უფსალას უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზაში 

[The Uppsala Conflict Data Program (UCDP), (2017)]. ასევე, 

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი 

ცენტრის მდიდარი საარქივო დოკუმენტები და სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა კოლექცია გვაძლევს იმ საფუძველს, რომ 

არასრულყოფილად შევაფასოთ გაერო-ს მიერ სამშვიდობო 

ხელშეკრულებებად შეფასებული დოკუმენტების ჯამური 

რაოდენობა.  

ქვემოთ (იხ. გრაფიკი #3) მოტანილია რაოდენობრივი 

მაჩვენებელი იმ სამშვიდობო ხელშეკრულებებისა, რომლებიც, 

სხვადასხვა დროს, მიღებული იყო საქართველოს შეიარაღებული 

კონფლიქტების მონაწილე მხარეთა მოლაპარაკებების შედეგად, 

სპეციალურად შექმნილი ერთობლივი (ორმხრივი, მრავალმხრივი) 

სტრუქტურების მიერ, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისა და 

მშვიდობის მიღწევის მიზნით.   

გრაფიკი #3. საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებები 

მიმღები სტრუქტურების მიხედვით 1991-2008 წლებში 
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როგორც გრაფიკი #3-დან ჩანს, 349 დოკუმენტი შემუშავებულია 

სპეციალურად შექმნილი ერთობლივი (ორმხრივი, 

მრავალმხრივი), ხოლო 105 დოკუმენტი - საერთაშორისო 

სტრუქტურების მიერ, რაც საერთო 454 სამშვიდობო 

ხელშეკრულების 77%-სა და 23%-ს შეადგენს, შესაბამისად. 

კვლევის დროს მიმოხილულ ყველა წყაროში სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა რაოდენობა იმდენად ეკლექტურია, რომ ეს, 

თავისთავად, მიუთითებს ამ მიმართულებით კვლევების 

გაგრძელების მნიშვნელობასა და საჭიროებას. 

დასკვნისათვის, ზემოთ აღწერილი მდგომარეობა კიდევ 

ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ საქართველოს სამშვიდობო 

ხელშეკრულებათა მეცნიერული შესწავლა, რაოდენობრივი და 

თვისებრივი ანალიზი ჯერ არ განხორციელებულა. სწორედ ამ 

მიზნით გადავწყვიტე, ამ პრობლემას შევეხო და კვლევითი-

საარქივო საქმიანობა, რომელიც 2014 წლიდან დავიწყე - ამ 

ხარვეზის გამოსწორებას დავუკავშირო.  

სამომავლოდ, მთავარი რეკომენდაცია, სწორედ ამ პრობლემის 

გადაჭრას ეხმიანება: გათვალისწინებული უნდა იქნას 

სახელმწიფოსა და კერძო კოლექციებში არსებული რესურსების 

ხელმისაწვდომობის საკითხი (მაგ.: სამშვიდობო დოკუმენტების 

ელ. არქივის ხელმისაწვდომობა), რაც მოემსახურება სამშვიდობო 

რესურსების განვითარებას კონფლიქტების მშვიდობიანი 

მოგვარების გზაზე. 

თავისთავად, სამშვიდობო ხელშეკრულებათა ანალიზი 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სამშვიდობო პროცესის სრულად 

დასანახად და გამოცდილების გასააზრებლად, დაშვებული 

შეცდომების გამოსასწორებლად, რაც, კონფლიქტით 

დაზარალებულ საზოგადოებასა და ხელისუფლებას მომავალ 

პერსპექტივებს დაანახვებს.   
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AGREEMENTS OF GEORGIA ADOPTED IN 1991-2008 
 

Summary 

 

The present Article “For the Quantitative Indicators of Peace 

Agreements of Georgia adopted in 1991-2008” is one of the first attempts to 

systematize Peace Agreements of Georgia and provide with a qualitative 

and quantitative analysis. Author reviews contemporary scientific 

approaches of analyzing and elaborating peace agreements and develops her 

own reasoning on how to evaluate a cascade of peace agreements that were 

adopted for Georgia’s conflict resolution by peaceful means and 

peacebuilding. The study reviews peace agreements adopted in the period 

from 1991 to 2008 and divides two types of peace agreements according to 

the characteristics identified. The Article is valuable for the field specialists 

and Government representatives whose work is directly connected to the 

peace process of Georgia.    
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Prevention, Track 1 Negotiations.  
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Нина Цихистави-Хуцишвили 

О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МИРНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ ГРУЗИИ, ПРИНЯТЫХ В 1991–2008 ГОДАХ 

 

Резюме 

 

Настоящая статья «О количественных показателях мирных 

соглашений Грузии, принятых в 1991–2008 годах» является одной из 

первых попыток, систематизировать мирные соглашения Грузии и 

провести их качественный и количественный анализ. Автор 

рассматривает современные научные подходы к анализу и обработке 

мирных соглашений и представляет  собственные аргументы для 

оценки каскада мирных соглашений, принятых для мирного 

урегулирования конфликтов Грузии и для миростроительства. В 

исследовании рассматриваются мирные соглашения, принятые в 

период с 1991 - 2008 гг. а также выделены два типа мирных 

соглашений, в соответствии с индикаторами. Статья полезна как для 

специалистов, так и для представителей правительства, чья 

деятельность напрямую связана с мирным процессом Грузии. 

 

Ключевые слова: Мирные соглашения, мирный процесс, 

вооруженные конфликты, превенция конфликтов, официальные 

переговоры. 

 

Рецензент: Профессор Гугули Маградзе, Тбилисский 

государственный университет им. Иванэ Джавахишвили. 
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თამარი გვაზავა 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა ზეგავლენის 

თავისებურებანი კონფლიქტებზე სოციუმში 
 

დღესდღეობით გლობალიზაციის პროცესი არის საფუძველი 
ქვეყნებში  თანამედროვე ეკონომიკური, პოლიტიკური და 
სოციოკულტურული ცვლილებებისა. თავისი გამანადგურებელი 
და დესტაბილიზაციის მომტანი წვლილი საზოგადოების 
კონფლიქტურობის დონის გაზრდაში შეიტანეს მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებმაც. ამჟამად, მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებანი იქცა უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტად 
ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში ყველა ფრონტზე. გავლენიანი 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებანი ახდენენ ყველა მიმდინარე 
საინფორმაციო პროცესების ფორმირებას, რომლებიც 
მიმდინარეობს ინტენსიურ ფორმაში და საუბრობენ 
საზოგადოებაში ცხოვრების პრინციპებისა და ნორმების 
ცვლილებებზე. ასევე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებანი 
თამაშობენ დიდ როლს საზოგადოებრივი შეგნებისა და აზრის 
ჩამოყალიბებაში სოციალურად მნიშვნელოვან პრობლემათა 
საკითხში. გარდა ამისა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს 
აქვთ მასტაბილიზებელი ფუნქცია, რომლის წყალობით ისინი 
გამოდიან სოციუმში კონფლიქტების კონსტრუქციული მართვის 
ინსტრუმენტებად. პარალელურად, მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებანი, საზოგადოების ცხოვრების ყველა დარგში 
კონფლიქტების ინიცირებით, თამაშობენ უარყოფით როლსაც. 

თემის აქტუალობა იმაშია, რომ საზოგადოებაში 
კონფლიქტურობის მაღალი დონე (მათ შორის მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებების დესტრუქციული საქმიანობის გამო) 
ასაბუთებს კონფლიქტების შინაარსისა და არსის გააზრებასა, და 
ასევე მასმედიის როლის შეფასების საჭიროებას საზოგადოების 
სოციალურ-პოლიტიკურ პროცესებში თანამედროვე ეტაპზე.  

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური კონფლიქტები, თანამედროვე 
მედია, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. 

 

შესავალი 

საზოგადოებაში კონფლიქტთა ერთ-ერთი ყველაზე 

დამახასიათებელი თავისებურებაა - მათი უნარი შეეხონ მსხვილი 

სოციალური ჯგუფების, ფენების, კლასების და ზოგადად 
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სოციუმის ინტერესებს. [6, с.146-147] მაშასადამე, შეიძლება იმის 

მტკიცება, რომ კონფლიქტთა სუბიექტები ყოველთვის 

განეკუთვნებიან კონკრეტულ სოციალურ ერთობას. ასევე 

ჯგუფებსა და საზოგადოებებში გაერთიანებით, ადამიანები ქმნიან 

ორგანიზაციებს და ამასთან ხდებიან საზოგადოებაში 

კონფლიქტების სუბიექტები.  

კონფლიქტებს მოაქვთ არა მარტო უარყოფითი, არამედ 

პოზიტიური ემოციური მუხტიც. მათში არის ადგილი არა 

მხოლოდ შურისთვის, თავისი თავით და სხვა ადამიანებით 

უკმაყოფილებისთვის, შიშებისთვის, მტრობისთვის და 

სიძულვილისთვის, არამედ არის მდგომარეობები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ბრძოლის მოლოდინთან, შთაგონებასთან, 

ოპონენტისადმი ცოცხალ ინტერესთან, თავის საქმეში წარმატების 

იმედთან, ზუსტად ნანახი და მეტოქის მიერ მიღებული 

არგუმენტაციისგან კმაყოფილებასთან. 

კონფლიქტების ბუნება ასახულია სხვადასხვა სამეცნიერო 

ნაშრომში. მეცნიერები იკვლევდნენ კონფლიქტთა გენეზისის, 

არსის და განვითარების პრობლემას. 

კონფლიქტებს სწავლობენ ასევე თანამედროვე მკვლევრებიც. 

ამერიკელი მეცნიერი კ. დოიჩი თვლის, რომ პოლიტიკური 

კონფლიქტი და სახელმწიფო შედიან ერთ საკონფლიქტო 

სისტემაში, რომელსაც საფუძვლად უდევს ან ურთიერთსარგებელი 

ან ურთიერთ ინტერესთა შეჯახება [6, გვ. 142].  

საზოგადოებრივი კონფლიქტების ტიპოლოგიების აგებაში 

არსებობს სხვადასხვა კრიტერიუმი [9, გვ. 46-47]. თუ 

კლასიფიკაციის საფუძველში ჩადებულია მხარეთა თავისებურება 

(სუბიექტის ჩაბმის ტიპი), მაშინ ადგილი აქვს შემდეგ 

კონფლიქტებს: პიროვნებათაშორისი, პიროვნებასა და ჯგუფს 

შორის, შიდაჯგუფური, მცირე და დიდ სოციალურ ერთობათა 

შორის, ეთნოსთაშორისი და სახელმწიფოთაშორისი. თუ 

კლასიფიკაციის საფუძველში ჩადებულია კონფლიქტის 

მოტივაცია, არსებობს სოციალური კონფლიქტების სამი ტიპი 

სახელისუფლებო ძალაუფლებისა და პოზიციებთან, მატერიალურ 

რესურსებთან, ფასეულობებისა და მითითებებთან დაკავშირებით. 

თუ კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს კრიტერიუმი 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების დარგიდან, მაშინ გამოიყოფა 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, იდეოლოგიური, იურიდიული, 
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სოციალური და სხვა კონფლიქტები. შესაძლებელია 

კრიტერიუმებისა და კლასიფიკაციების ჩამონათვალის 

გაგრძელება, მაგრამ თანამედროვე კონფლიქტოლოგიაში ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს სხვადასხვა სოციალური 

კონფლიქტის ურთიერთგავლენა, პრობლემური ველების 

გადაკვეთა, რომლებიც ქმნიან კონფლიქტური 

ურთიერთმოქმედების დინამიკურ და განვითარების საკუთარი 

ლოგიკის მქონე სტუქტურას, ე. წ. რთული აგებულების 

კონფლიქტს [11, გვ. 89]. 

განვითარებულ სახელმწიფოთა დღევანდელი მდგომარეობის 

განხილვა ხშირად ხდება პოსტინდუსტრიული და საინფორმაციო 

საზოგადოების პრიზმით, რომლისთვისაც დამახასიათებელია 

საინფორმაციო პროცესების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

გაზრდის ერთობლივი ზეგავლენა საზოგადოების პოლიტიკურ, 

სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ განვითარებაზე. 

თანამედროვე პოსტინდუსტრიულ, გლობალიზირებულ, ქსელურ, 

საინფორმაციო საზოგადოების პირობებში მიმდინარე 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ცვლილებები იწვევენ 

მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციებს საზოგადოების 

ცხოველმოქმედების ყველა სფეროში. ადამიანი, ერთი მხრივ, 

ხდება საინფორმაციო ნაკადების ნაწილი, რომლის შინაარსს ის 

არამხოლოდ ჩაწვდება, გადაამუშავებს, არამედ ცვლის 

ინფორმაციაზე ზემოქმედების გზით. მეორე მხრივ, თვით 

ინფორმაცია ახდენს თავის მომხმარებელზე ზეგავლენას, რითაც 

ცვლის მის თვითშეგნებას, პიროვნულ იდენტობას და აყალიბებს 

ახალ ინდივიდუალურობას. ახალი კულტურა ტოვებს თავის 

კვალს მასზე, ხდის მას მოზაიკურს, დაუსრულებელს, 

არახაზოვანს. მაშასადამე, ჩვენ ვართ პიროვნების ახალი ტიპის 

ჩამოყალიბების მოწმენი. ეს განპირობებულია მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებების დემასიფიკაციით, საინფორმაციო 

შიგთავსის მოხმარების ინდივიდუალიზაციით, მედიის 

ურთიერთმოქმედებებში ინტერაქტიური შემადგენლის გაზრდით, 

და ასევე აუდიტორის გარდაქმნით ინფორმაციის პასიური 

მომხმარებლისგან აქტუალურ მედია დისკურსის აქტიურ 

მონაწილედ [1, გვ. 150]. აღნიშნული ტენდენციები შესაძლოა 

განხორციელდეს როგორც სტაბილურ, ასევე არასტაბილურ 

სოციალურ-პოლიტიკურ პირობებში. მაგრამ განსაკუთრებულ 
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ინტერესს წარმოადგენს მედიის ფუნქციონირების ანალიზი 

საკონფლიქტო ურთიერთმოქმედების სიტუაციებში. 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები წარმოადგენენ 

საინფორმაციო საზოგადოების ინსტიტუტების სისტემის 

აუცილებელ კომპონენტს. ამიტომაც ისინი უნდა გამოვიდნენ 

როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სუბიექტი იმ 

სისტემებში, სადაც სახეზეა კონფლიქტური დინამიკა. უფრო 

მეტიც, ზუსტად დისკურსი მედიასივრცეში, მისი მოჩვენებითი 

ვირტუალობის მიუხედავად, ხშირად ხდება ყველა რეალურ 

მოედნად კონფლიქტის წარმოქმნისა და ესკალაციისთვის.   

ჩვენს საზოგადოებაში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები 

წარმოადგენს ინფორმაციის მიღების წყაროს ჩვენს ირგვლივ 

არსებული სამყაროს და მასში მიმდინარე პროცესებისა და 

მოვლენების შესახებ. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

მეშვეობით ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მივიღოთ პასუხები 

ჩვენთვის საინტერესო საკითხებზე 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების საქმიანობა 

კონფლიქტის გაშუქებასთან დაკავშირებით ხელს უწყობს 

საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას მის ორ ონტოლოგიურ 

სტატუსში. ერთი მხრივ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები 

აკმაყოფილებენ მოქალაქეთა მოთხოვნილებას სოციალურად 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღებაზე, მაშასადამე, ხელს 

უწყობენ საზოგადოებრივი აზრის წარმოქმნას როგორც ზნეობრივი 

ბუნებისა, საზოგადოებრივი შეგნების მდგომარეობის ფენომენის. 

მეორე მხრივ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ 

სოციალური კონფლიქტის საინფორმაციო თანხლების შედეგად 

საზოგადოებრივ აზრს შეუძლია გამოამჟღავნოს თავისი ზნეობრივ-

პრაქტიკული ბუნება და გამოვიდეს სოციალური ინსტიტუტის 

სახით. ამ შემთხვევაში აუდიტორიაში ჩამოყალიბებული 

წარმოდგენები კონფლიქტის, მისი ობიექტის, სუბიექტების, 

მიზეზების, შედეგების, რეალური დანაკარგების, მისი 

გადაწყვეტის მიღებულ მოქმედებების, მოვლენათა განვითარების 

ვარიანტებისა და საკონფლიქტო სიტუაციის გადაწყვეტის გზების 

შესახებ პროგნოსტიკური მონაცემები აამუშავებენ 

საზოგადოებრივი აზრის სოციო-რეგულაციურ ფუნქციებს [9, გვ. 

40]. 
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კონფლიქტოლოგიის კრიზისული და რისკის შემცვლელი 

კომუნიკაციების თანამედროვე თეორია შეიცავს პოპულარულ 

თეზას იმის შესახებ, რომ კონფლიქტი საზოგადოებრივ 

სისტემებში უნდა განიხილებოდეს როგორც ორმაგი ბუნების 

ფენომენი, რომელსაც შეუძლია არამარტო დესტრუქციული, 

არამედ კონსტრქციული ფუნქციების შესრულებაც. კონფლიქტის 

კონსტრუქციული, პოზიტიური შედეგები უკავშირდება 

წარმოქმნილი უთანხმოებების დროულ გადაწყვეტას, რაც 

შედეგად სისტემას აძლევს შენარჩუნების შესაძლებლობას, 

განვითარების ახალ დონეზე სამომავლო გადასვლასთან ერთად. 

ამ ლოგიკით შესაძლებელია ფუნქციონალური ორობითობის 

გამოყენება კონფლიქტების პირობებში მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებების საქმიანობის ანალიზის მიმართებაში. მაშ ასე, 

საკონფლიქტო წინააღმდეგობების ესკალაცია მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებების მიერ არ უნდა განიხილებოდეს და 

შეფასდეს როგორც ერთმნიშვნელოვნად დესტრუქციული. რადგან 

ხშირად კონფლიქტის გამწვავება ხელს უწყობს მხარეთა 

ჭეშმარიტი განაზრახების, მოტივების, ინტერსთა გამოვლენას, 

აქცენტის გაკეთებას პრობლემატიკაზე, საზოგადოებრივი 

ინსტიტუტების ყურადღების მიპყრობას, რომლებსაც შეუძლიათ 

ხელი შეუწყონ კონფლიქტის დროულ გადაწყვეტას [13, გვ. 15]. 

საკონფლიქტო სიტუაციის ესკალაციას იწვევს ჟურნალისტების 

მიერ კონფლიქტოგენების გამოყენება, რომლებშიც იგულისხმება 

სოციალური წინააღმდეგობის ერთი ან რამდენიმე მხარის 

ქმედებები, მათ შორის სიტყვები, ჟესტები, შეფასებები, მსჯელობა, 

რომლებსაც შეუძლიათ კონფლიქტური სიტუაციის გამწვავებამდე  

მიყვანა, მის ტრანსფორმაციამდე რეალურად კონფლიქტურ 

ქცევაში [13, გვ. 12]. 

აშკარაა ის ფაქტი, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

მიერ კონფლიქტოგენური პოტენციალის მქონე კონკრეტული 

მოვლენის ასახვის დროს, ჟურნალისტს, ერთი მხრივ, შეუძლია 

განზრახ ან უნებლიედ შინაარსებით (კონცეპტები) მანიპულირება, 

ხოლო, მეორე მხრივ, მას შეუძლია შექმნას კონფლიქტოგენი 

ნიშნის (სახელი) დონეზე. [13, გვ. 22]. 

ასე თუ ისე, სოციალური კონფლიქტის საინფორმაციო 

თანხლების განხორციელებით მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებები აყალიბებენ განსაკუთრებულ კონფლიქტოლოგიურ 
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დისკურსს, რომელსაც გააჩნია არაერთგვაროვნობის თვისება. 

განსხვავდება კონფლიქტური სიტუაციების ტიპები, მათი 

მასშტაბები და დონე, ობიექტები, მიზეზები და კონტექსტი; ტიპი, 

ნომენკლატურა და მონაწილეთა მიზნები; ასევე სარედაქციო 

პოლიტიკა,  კონკრეტული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

ფუნქციონალური და აუდიტორული თვისებები - შესაბამისად, 

განსხვავებულია კონფლიქტის გაშუქებისთვის ჟურნალისტების 

მიერ გამოყენებული კომუნიკატიური პრაქტიკები [13, გვ. 22]. 

გამოსაყოფია ჩვეულებრივი და სპეციალიზირებული 

კონფლიქტური მედიადისკურსები. „ჩვეულებრივის“ და 

„სპეციალიზირებულის“ მახასიათებლებით ასახავენ აუდიტორია-

ადრესატის ტიპს. როგორც ცნობილია, ჩვეულებრივი ადამიანის 

შეგნება ყველაზე ხშირად ოპერირებს ფასეულობითი 

შეფერილობის მქონე კატეგორიებით – კარგი ან ცუდი. 

სპეციალიზირებული შეგნება, რომელიც დაკავშირებულია 

პროფესიულ პრაქტიკებთან, ფასეულობით კატეგორიებად იყენებს 

- ეფექტური ან არაეფექტური [13, გვ. 10]. 

ამით განპირობებულია სპეცილური ცოდნის მქონე 

აუდიტორიასთან ან მედიაპროდუქტის მასობრივ 

მომხმარებელთან დაკავშირებული ზემოქმედების სხვადასხვა 

კომუნიკატიური ტაქტიკების არჩევა. მეორე შემთხვევაში 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში საკონფლიქტო 

დისკურსის ჩამოყალიბება არც თუ ისე იშვიათად ხორციელდება 

ე.წ. მანიპულაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით [13, გვ. 18]. 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ფუნქციონალისადმი 

დამოკიდებულების ორობითობა, მასობრივ შეგნებაზე 

ზემოქმედებს მათ შესაძლებლობებთან ერთად, საინფორმაციო 

საზოგადოების პირობებში ავტომატურად ხდის მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებს კონფლიქტის მონაწილედ. მაგრამ გარე 

და შიდა ფაქტორების ერთობლიობა კონფლიქტური 

წინააღმდეგობის სიტუაციაში სთავაზობს სხვადასხვა ვარიანტებს 

ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობისთვის, რაც აძლევს 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს შესაძლებლობლობას 

ითამაშონ სოციალური როლების საკმაოდ ფართო სპექტრი. 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ხელთ არსებული 

კომუნიკატური სტრატეგიების, ტაქტიკებისა და პრაქტიკების 

დიდი არსენალი ზოგ შემთხვევაში აძლევს მათ შესაძლებლობას 
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გახდნენ მთავარი მოქმედი პირი, საკონფლიქტო წინააღმდეგობის 

შეწყვეტისა ან მისი სახიფათო დონემდე გამწვავების უფლებით. 

[13, გვ. 22]. 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები შეიძლება 

ემსახურებოდნენ სხვადასხვა მიზნებს: შეუძლიათ მხარი 

დაუჭირონ მოქმედ პოლიტიკურ ხელისუფლებას, შეუძლიათ, 

პირიქით, განზრახ მიაწოდონ მოქალაქეებს დეზინფორმაცია 

ოპოზიციის სასარგებლოდ. ამიტომაც საზოგადოებაში მიდის 

ბრძოლა ბეჭდვით და ელექტრონულ მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებზე გავლენაზე, მათ გამოყენებაზე თავიანთ 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და იდეოლოგიურ ინტერესებში. [13, გვ. 

23]. 
 

ლიტერატურა 
References: 
 

1. Бурдье П. О символичности власти. Социология социального 

пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии. – СПб.:  

Алетейя, 2007. – 196 с. 

2. Гоббс Т. Левиафан. – М.: Политиздат, 1981. – 245 с. 

3. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // 

Социологические исследования. – 1994. – № 5. – С. 142–147. 

4. Дойч К. Политика и управление. – М., 1979. – 173 с. 

5. Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея пресс, 2000. – 

208 с. Козырев Г. И. Политическая конфликтология. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 432 с. 

6. Макиавелли Н. Государь. – М.: Идея пресс, 1990. – 341 с. 

7. Никовская Л. И. Политическая конфликтность современного 

российского общества: особенности и проблемы // Мировые процессы, 

политические конфликты и безопасность. – М.: РОССПЭН, 2007. – С. 

87–107.  

8.  Платон Государство // Платон  Соч.: В 6 т. Т. 6. – М.: Мысль, 1994. 

– 204 с. 

9.  Прикладная конфликтология.- М.: Права человека, 2006. – 158 с.  

10.  Тимофеева Л. Н. Политический конфликт и политическое 

управление. – М.: Идея пресс, 1999. – 254 с. 
 

რეცენზეტი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან გიორგობიანი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 3 (51) 2019 

 184 

Tamar Gvazava  

MASS MEDIA INFLUENCE PECULIARITIES ON CONFLICTS 

WITHIN SOCIETY  

Summary 
 

 The globalization process is the basis of modern economic, political and 

social cultural changes in countries today. Its devastating and destabilizing 

contribution for raising the level of public conflict has also been done by the 

mass media.  

 At present, the mass media has become an essential tool in the struggle 

for power on all fronts. Influential mass Media is forming all current 

information processes taking place in that time intensively and speak about 

changes in the principles and norms of life in society. Mass Media also 

plays a major role in shaping public awareness and opinion on socially 

important issues.  

 Besides, they have stabilizing function which makes them necessary 

tools, as a management during constructive conflict in the society. At the 

same time, the mass media plays a negative role by initiating conflicts in all 

fields of public life. 

 The topicality of the theme is the high level of conflict in society 

(including because of the destructive activities of the mass media) justifies 

the understanding of the content and substance of the conflicts, as well as 

the need to assess the role of the media in contemporary social and political 

processes. 

 

Keywords:  Social Conflicts, Modern Media, Mass Media. 
 

Reviewer: Associate Professor Ketevan Giorgobiani, Georgian Technical 

University. 

 

Тамар Гвазава 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СМИ НА КОНФЛИКТЫ В 

СОЦИУМЕ 

Резюме 
 

Вступивший в силу на сегодняшний день процесс глобализации 

лежит в основе современных экономических, политических и 

социокультурных изменений в странах. Свою разрушительную и 

дестабилизирующую лепту в повышение уровня конфликтности 

общества внесли и средства массовой информации (далее – СМИ). В 

настоящее время СМИ превратились в важнейший инструмент в 

борьбе за власть на всех фронтах. Влиятельные СМИ формируют все 

происходящие информационные процессы, которые протекают в 

интенсивной форме и говорят об изменениях принципов и норм жизни 
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в обществе. Также СМИ играют огромную роль в формировании 

общественного сознания и мнения в области социально значимых 

проблем. Помимо этого, СМИ обладают стабилизирующей функцией, 

благодаря которой выступают инструментов конструктивного 

управления конфликтами в социуме. Параллельно с этим СМИ, часто 

инициируя конфликты во всех сферах жизни общества, играют и 

отрицательную роль. 

Таким образом, актуальность темы заключается в том, что высокий 

уровень конфликтности в обществе (в том числе из-за деструктивной 

деятельности СМИ) обосновывает необходимость осмыслить 

содержание и суть конфликтов, а также произвести оценку роли масс-

медиа в социально-политических процессах общества на современном 

этапе.  

 

Ключевые слова: Социальные конфликты, современная медиа,  

средства массовой информации. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Кетеван Гиоргобиани, 

Грузинский технический университет. 
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სერჯო კამიზი “ლა საპიენძა”-ს უნივერსიტეტის 

პროფესორი. (იტალია) 

რიჩარდ მაასი ნოტრდამის უნივერსიტეტის პროფესორი.  

(ნიდერლანდების სამეფო) 

მიხაილო მედვიდი უკრაინის ეროვნული გვარდიის ეროვნული 

აკადემიის უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი. (უკრაინა) 

როინ მეტრეველი     აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. 

(საქართველო) 

იოშიკა მიცუი იოკოჰამას ეროვნული უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (იაპონია) 

ბადრი ნაკაშიძე აჭარის არ განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის მოადგილე, 

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი. (საქართველო) 

ლიზავეტა ჟახანინა კანზასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (ამერიკის შეერთებული 

შტატები) 

ბუდი ნურანი რუჩჯანა პაჯაჯარანის უნივერსიტეტის პროფესორი.   

(ინდონეზია) 

რამონ პიეტრო-სუარესი ევროპის საბჭოს ექსპერტი (ესპანეთი) 

გერტ სურმიულენი დოქტორი, ლოჯისტიკური კომპანიის 

პრეზიდენტი, (გერმანია) 

ქეთი ქოქრაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი, (საქართველო) 

ოთარ ქოჩორაძე მთავარი რედაქტორის მოადგილე, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (საქართველო) 

რუსუდან ქუთათელაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის დეკანი, (საქართველო) 

მაია ჩხეიძე საქართველოს უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (საქართველო) 
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ვიაჩესლავ ძიუნძიუკი უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული 

სახელმწიფო მართვის ეროვნული 

აკადემიის ხარკოვის რეგიონალური 

ინსტიტუტის პროფესორი, 

პოლიტოლოგიისა და ფილოსოფიის 

კათედრის გამგე. (უკრაინა) 

ია ხუბაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 

(საქართველო) 

ენდრიუ ლენუქს 

ჰარდინგსი 

კინგსკოლეჯის პროფესორი,  

(დიდი ბრიტანეთი) 
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