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საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
 

შოთა შანიძე, შოთა დოღონაძე 

საზოგადოებრივი მოთხოვნები, როგორც საზოგადოებრივი აზრის 

ფორმირების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი 
 

საზოგადოებრივი ინტერესები ბევრად განაპირობებენ ქვეყნის 
განვითარების ძირითად ვექტორს. სტატიაში განხილულია 
საზოგადოებრივი ინტერესების ფორმირების საკითხები, 
გამოტანილია დასკვნა, რომ  ეს ინტერესები საზოგადოების 
ცალკეულ წევრთა ინტერესთა ჯამია, მაგრამ, არა უბრალო ჯამი, 
არანედ სინერგიული ერთიანობა.  

ისტორიული ექსკურსისა და ანალიზის საფუძველზე 
ნაჩვენებია, რომ საზოგადოებრივი ინტერესების ფორმირებაზე 
უმთავრეს გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრი, რომლიც  
ყალიბდება სახელმწიფოში და საზოგადოებაში არსებული 
ტრადიციების გავლენით, გარკვეული თავისებურებებით და 
პრინციპებით.  

ნაშრომის მთავარი დასკვნა არის ის, რომ დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში საზოგადოებრივმა აზრმა სტიმული უნდა მისცეს  
საზოგადოების წევრთა ფართო მონაწილეობას ქვეყნის მართვა-
გამგებლობის განხორციელების საქმეში. 
 

საკვანძო სიტყვები: საზოგადოებრივი ინტერესები, 
საზოგადოება, საზოგადოებრივი აზრი, მოქალაქეთა აქტივობა, 
დემოკრატია. 
 

საზოგადოებრივი მოთხოვნები განსაზღვრავს ქვეყნის 

განვითარების უმნიშვნელოვანეს ვექტორს, რამდენადაც 

ყველაფერი, რაც სახელმწიფოში ხდება ადამიანების 

კეთილდღეობისთვის უნდა ხორციელდებოდეს, შესაბამისად 

საზოგადოებრივი მოთხოვნები სწორედ ის დაკვეთაა რასაც ხალხი 

ხელისუფლებას, მისი სახით კი სახელმწიფოს უყენებს.  

რა არის საზოგადოებრივი მოთხოვნები, როგორ ხდება მათი 

ფორმირება და რეალიზაცია. ამ კითხვებზე პასუხი ერთი 

შეხედვით მარტივია - ეს ის მოთხოვნებია, რომელსაც 
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საზოგადოება აყლიბებს მისი თითოეული წევრის მოთხოვნათა 

საფუძველზე. თუმცა საკითხი ასე მარტივად ნამდვილად არ დგას. 

საზოგადოება რთული და მრავალწახნაგოვანი შემადგენლობისაა. 

რამდენი ადამიანიც არსებობს და ოპერირებს საზოგადოებაში 

იმდენი მოსაზრება, შეხედულება, სურვილი, განწყობა და 

მოთხოვნაცაა. როგორ უნდა მოხდეას ამ მოთხოვნების ერთ 

კალაპოტში მოქცევა და ერთ მოთხოვნად ჩამოყალიბება? ასახავს კი 

ეს კალაპოტი იმას, რასაც საზოგადოება მოელის და იქნება კი ეს 

ყველაფერი პასუხი ადამიანების  საჭიროებაზე.  

საზოგადოებრივი ინტერესებს აქვს ადამიანების 

მიზანმიმართული პრაქტიკული და თეორიული საქმიანობის 

იდეალური მამოძრავებელი ძალის ხასიათი. საზოგადოებრივი 

ინტერესები მოიცავს ინტერესთა ყველა სახეს მიუხედავად იმისა 

თუ ვინ გამოდის მის მატარებლად და საზოგადოებრივი 

ცხოვრების რომელ სფეროში ვლინდება.  თუმცა ისიც უნდა 

აღინიშნოს, რომ ტერმინი „საზოგადოებრივი“ ხშირად 

გამოიყენება, როგორც დაპირისპირება მთელი საზოგადოების, ან 

საზოგადოებრივი ჯგუფის  ინტერესების  ე.წ. პირად 

ინტერესებთან.  არცთუ უცხოა მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ 

საზოგადოებრივი ინტერესები  უფრო მაღლა უნდა იდგეს პირად 

ინტერესებთან. აქვე ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ თანამედროვე 

საზოგადოებაში ასეთი დაპირისპირება მიუღებელია.  

საზოგადოებრივი ინტერესები ყალიბდება პირადი 

ინტერესებით და არ შეიძლება წინააღმდეგობაში იყოს პირად 

ინტერესებთან, რამდენადაც ის ამ ინტერესთა ჯამს წარმოადგეს. 

თუმცა არა აბრალო ჯამს, ნაკრებს, არამედ სინერგიულ ჯამს.  

თუმცა, არსებობის უფლება იმ მოსაზრებასაც აქვს, რომ 

საზოგადოებრივი ინტერესი ხშირად მხოლოდ თეჯირია, რომლის 

მიღმა თავის ინტერესებს მალავს მართველი ელიტა.   ერთი 

ჯგუფის ინტერესთა უპირატესობა სხვა მუშაკთა ინტერესებზე სხვა 

არაფერია თუ არა  საზოგადოების მცირე ნაწილის ინტერესთა 

დათრგუნვა. უმრავლესობის უპირობო ძალაუფლება, შესაბამისად 

დემოკრატია კი არ არის, არამედ დიქტატურაა, ან ავტოკრატია. 

აქედან დასკვნა: ან საზოგადოებაში არ უნდა იყოს ერთი ჯგუფის 

ინტერესთა უპირატესობა მეორე ჯგუფის ინტერესებზე, 

(ერთგვარი პარიტეტი, რომლის დროსაც შესაძლებელია 

ურთიერთდათმობით, თუნდაც საკუთარი ინტერესების 
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საზიანოდ, კონსენსუსის მიღწევა, რაც პრაქტიკულად რეალურ 

ცხოვრებაში შეუძლებელი ხდება), ან საზოგადოების წევრთა, 

ჯგუფების ინტერესები შერწყმული იქნეს ერთ საერთო 

ინეტერესად. თუმცა ხშირად ესეც შეუძლებელია.  მაგრამ, 

გამოსავალი არსებობს თუ მოვიძიებთ და ვიპოვით იმ ინტერესებს, 

რომელიც ჭარბობს თითოეული მუშაკის ინტერესებში და ამაზე 

გავაკეთებთ ძირითად აქცენტს. 

აქ ჩვენ არ ვეხებით საზოგადოებრივი მოხმარების სოციალურ 

ასპექტებს, რაც ხშირად სპეკულაციის საგანია, რამდენადაც ეს 

ასპექტები თავისთავად ცხადია. ყურადღებას გავამახვილებთ 

იმაზე, სადაც საერთო ინტერესები უფრო მეტად იკვეთება.  

უპირველესად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ 

საზოგადოებრივ ინტერესებზე, ბუნებრივია ისინი ცარიელ 

ადგილას არ გაჩენილა. მიუხედავად თანამედროვე სენტენციებისა, 

რომ ჯერ მე და შემდეგ დანარჩენი ყველაფერი, საზოგადოება 

ასახავს თითოეულის ინტერესს იმაზე არანაკლებ ვიდრე ჩვენ 

თითონ ვახერხებთ ამას.  

მარტივად, რომ ვთქვათ ადამიანებს ბუნებრივად გაუჩნდათ 

გაერთიანების მოთხოვნა. თუ თითოეულ ინდივიდს სურს, რომ 

საზოგადოებამ დაიცვას და გაითვალისწინოს მისი ინტერესები, 

იგი უნდა აკმაყოფილებდეს საზოგადოების გარკვეულ 

მოთხოვნებს.  

თითქოს ყველაფერი ცხადია, აი ჭეშმარიტი ფარგლები, 

რომელიც ჩვენთვისაა საჭირო ბედნიერი ცხოვრებისთვის, 

ინტერესთა ჰარმონიისთვის. თუმცა ასე მარტივად ნამდვილად არ 

დგას საკითხი, ჩვენს წინაშე პირადი ინტერესების რეალიზება 

დგება და აქ თითქოს ჩაკეტილ წრეზე ვბრუნავთ. თითოეული 

ჩვენგანი ინდივიდია, ამასთან თანდაყოლილი ეგოიზმი 

გვახასიათებს, ზოგს უფრო მეტი, ზოგს უფრო ნაკლები, თუმცა 

ბუნებრივი და ამას ძნელია რაიმე მოვუხერხოთ.  

სრული ალტრუიზმი წარმოუდგენელია ნორმალური 

ადამიანისთვის, რამდენადაც ბუნებით ჩვენ უპირატესად უნდა 

ვიზრუნოთ ჩვენს თავზე, ეს აუცილებელია ჩვენი 

თვითგადარჩენისთვის. ამდენად, მხოლოდ ერთი დასკვნის 

გამოტანა შეგვიძლია: პირადი და საზოგადოებრივი ინტერესების 

დაპირისპირება დაუშვებელია კონკრეტულად ერთერთის 

სასარგებლოდ.  ისინი ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთს 
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განაპირობებენ და გარკვეულ სიტუაციაში პრიორიტეტი ეძლევა 

იმას, რომელიც უფრო ერგება  მოცემულ გარემოს. ადამიანს და 

მხოლოდ მას შეუძლია კონკრეტულ სიტუაციაში გადაწყვიტოს 

მათი პრიორიტეტულობა. თუმცა უნდა ხაზგასმით აღინიშნოს, 

რომ საზოგადოებრივი ინტერესების საფუძველთა საფუძველი 

საზოგადოების წევრთა, ჯგუფებისა და გაერთიანებების 

ინტერესებია. საზოგადოებრივ ინტერესებად მხოლოდ იმ 

ინტერესთა  ნაკრები შეიძლება გამოვიდეს, რომელიც  სათანადო 

ბალანსს ეფუძნება, არ აზიანებს ცალკეულ ადამიანთა უფლებებსა 

და თავისუფლებებს, ეტევა მოქმედ კანონმდებლობასა და 

საზოგადოებაში მიღებულ ზნეობისა და მორალის ნორმებში.  

და აქ, სწორედ აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ისეთ 

საკითხს, როგორიცაა საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება. 

როგორ, რა გზებით ხდება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება, 

რამდენად დევს მის საფუძველში საზოგადოებრივი მოთხოვნები 

და განაპირობებენ თუ არა ისინი საზოგადოებრივ აზრს?  

სახელმწიფოს განვითარებისთვიის განსაკუთრებულად 

ღირებული და განმსაზღვრელია საზოგადოებრივი აზრი. ასე იყო 

ანტიკურ ხანაში, ასევეა დღეს, განსაკუთრებით კი ეს 

დემოკრატიულ სახელმწიფოებს ეხება. იმაზე თუ რას და როგორ 

ფიქრობს საზოგადოება, მისი თითოეული წევრი, ბევრადაა 

დამოკიდებული ყოველი ადამიანის აქტიური მოქალაქეობრივი 

პოზიციის ჩამოყალიბება. საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისა 

და გათვალისწინებაზე ზრუნავდა ნებისმიერი ხელისუფალი 

დემოკრატიული იქნებოდა ის თუ არა, რამდენადაც ესმოდა, რომ  

საზოგადოებრივი აზრის წინააღმდეგ სვლა მოდიდებული 

მდინარის  წინააღმდეგ ცურვის ტოლფასია და  მისი შედეგების  

პროგნოზირება შეუძლებელი. დემოკრატიული განვითარების 

პროცესი ერთმნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებასა და გათვალისწინებაზე, 

ასევე საზოგადოების ჩართულობაზე სოციალურ და პოლიტიკურ 

პროცესებში. 

  არც თუ იშვიათად საზოგადოებრივი აზრი გვევლინება  

მაკონტროლებელი და დირექტიული ფუნქციების მატარებლად - 

იკავებს გარკვეულ პოზიციას, იძლევა რჩევას, გამოაქვს 

გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საზოგადოებრივ საკითხზე, 

არეგულირებს ინდივიდების, ერთობების, სოციალური   
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დაწესებულებების   მოქმედებას,   მხარს უჭერს ან უკუაგდებს ამა 

თუ იმ წარმოდგენებს, ღირებულებებს, ნორმებს.   

დამოუკიდებელ საქართველოში  სულ უფრო მეტად იზრდება   

საზოგადოების წევრების ჩართულობა პოლიტიკურ სფეროში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი ,,საზოგადოებრივი აზრი“ სულ 

რამდენიმე ასწლეულის წინ დამკვიდრდა, მისი, როგორც 

ფენომენის არსებობა აშკარაა ყველა ისტორიულ ეპოქაში. 

პრიმიტიულ საზოგადოებაშიც კი, ადამიანებს ერთმანეთთან 

ურთიერთობის პროცესში გარკვეული დონის თანხმობისთვის 

უნდა მიეღწიათ. აქედან გამომდინარე, მათ, თუნდაც ჩანასახოვანი 

ფორმით, უნდა ჰქონოდათ ურთიერთ დარწმუნების გარკვეული 

უნარ-ჩვევები.  ყველა ეპოქაში, საზოგადოების დომინანტი 

ფენებისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას ძალაუფლების 

განმტკიცება წარმოადგენდა.   

საზოგადოებრივი  აზრის ფორმირების, როგორც სოციალური 

მოვლენის მიმართ ცხოველ ინტერესს უძველესი დროიდან იჩენენ 

მეცნიერები, ფილოსოფოსები, მოაზროვნეები. მისი, როგორც 

სოციალური ფენომენის შესწავლის მცდელობა ანტიკური ხანიდან 

იწყება. მაშინ, როცა გაჩნდა სოციალური ერთობის 

განმსაზღვრელი ჩვევებისა და ნორმების გააზრების ინტერესი. 

მაგალითად, ფილოსოფოსი და სოფისტიკის მამამთავარი 

პროტაგორა (480–410) მიიჩნევდა, რომ ბრძენის მოვალეობა ისაა,   

რომ მოქალაქენი დაარწმუნონ არსებული სახელმწიფოს 

ავკარგიანობაში, სახელმწიფოს შეცვლის აუცილებლობაში, თუ 

ასეთი რამ საჭიროა და სასარგებლო უმრავლესობისათვის. 

შემდგომში სოციალური ცოდნის განვითარება 

დაკავშირებულია ჰერაკლიტეს, სოკრატესა და პლატონის 

სახელებთან. განსაკუთრებით სოკრატე და პლატონი, როგორც არ 

უნდა იყოს მათი მოძღვრების შინაგანი განსხვავება, 

მნიშვნელოვნად წინ წევს სოციალური ცოდნის განვითრების 

საქმეს და ამ ცოდნას ათავისუფლებენ მითოლოგიური 

ელემენტებისაგან. პლატონზე შეიძლება ითქვას, რომ მას 

სისტემური სწავლება აქვს  საზოგადოებაზე,  მის  სოციალურ  

სტრუქტურაზე, სოციალურ იერარქიაზე, სოციალურ 

ტიპოლოგიაზე და სოციალური მმართველობის ფორმებზე. 

არანაკლები  გავლენა  იქონია  სოციოლოგიური აზრის  

ჩასახვაზე    ეპიკურემ  და მისმა სკოლამ. ეპიკურეს უახლოესი 
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მოწაფისა და მიმდევრის ლუკრეციუსის შრომაში ,,საგანთა     

ბუნებისათვის”     ადამიანთა     საზოგადოების     განვითრების     

მთელი სოციოლოგიური თეორიაა მოხაზული.    ლუკრეციუსმა    

განჭვრიტა  იდეები, რომლებიც შემდეგ დიდი ფრანგული 

რევოლუციის ეპოქაში განავითარა კონდორსემ თავის ტრაქტატში 

,,ადამიანური გონების პროგრესი”.  

ქრისტიანული მსოფლმხედველობის აღზევებამ, დიდად 

იმოქმედა სოციოლოგიური აზრის პირველ მცდელობებზე. ამ 

თვალსაზრისით - კაცობრიობის ისტორია - ესაა უმაღლეს 

მიზანთა სამეფო, რომლებიც იმართება ღვთაებრივი განგების 

ძალით. ყოველი ხალხი თუ ერი ასრულებს თავის ისტორიულ 

მისიას, რომელიც მას დააკისრა განგებამ. ამ მისიის შესრულების 

შემდეგ იგი იღუპება და ადგილს უთმობს სხვა ,,რჩეულ” ერს.  

საზოგადოებრივი აზრის პროპაგანდისტული მეთოდებით 

ფორმირების თვალსაჩინო მაგალითი იყო და არის  კათოლიკური 

ეკლესია.  რელიგიური ფაქტორის გამოყენებით მანიპულირება 

შუა საუკუნეებში საზოგადოებრივი აზრის ინსტიტუტის 

განვითარების ძირითად ტენდენციას წარმოადგენს. რომის პაპმა  

ინკონტი III  (1198-1216) შექმნა ფსიქოლოგიური ზემოქმედების 

უძლიერესი იარაღი ,,წმინდა ინკვიზიცია”, რომელიც მასობრივი 

ცნობიერების ჩამოყალიბებისაკენ მიმართული ფსიქოლოგიური 

ომის საუკეთესო მაგალითად გვევლინება. 

რენესანსის ეპოქაში ,,მეცნიერების და ხელოვნების” 

აღორძინებიდან იწყება სოციოლოგიური აზრის გამოღვიძება.  

ამას მაკიაველის შრომებში აშკარად ვხედავთ. ,,ვისაც სურს 

ადამიანთა სამყაროში თავისი ინტერესები და მიზნები 

განახორციელოს,  მან უნდა შეძლოს სხვისი ინტერესებისა და 

მიზნების გათვალისწინება.   წინააღმდეგ შემთხვევაში ის გახდება 

ზიზღისა და სიძულვილის საგანი და თავისი მოღვაწეობის გზაზე 

ყველა გზას მოიჭრის“, აღნიშნავდა ის.[1] 

ტერმინი ,,საზოგადოებრივი აზრი“, პირველად XII  საუკუნეში  

იქნა გამოყენებული  ინგლისში,   ბრიტანეთის   სახელმწიფო   და   

საზოგადო   მოღვაწის, მწერალ ჯორჯ სალისბერის მიერ, წიგნში " 

Policratic", სადაც მან ამ ორი სიტყვის Public და Opinion კომბინაცია 

გამოიყენა, როგორც პარლამენტის მიმართ ქვეყნის მოსახლეობის 

მორალური მხარდაჭერის აღმნიშვნელი სიტყვათა შეთანხმება. 

თუმცა, როგორც ,,საზოგადოებრივი აზრი“ კაცობრიობის 
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სოციალური ცხოვრების ამსახველი უნიკალური ფენომენის 

აღმნიშვნელი საყოველთაოდ აღიარებული ტერმინი XVIII 

საუკუნის ბოლოდან გამოიყენებოდა. 

თომას ჰობსი ბეკონის მატერიალისტური ფილოსოფიის 

მიმდევარი იყო. თუმცა ბეკონისაგან განსხვავებით მან სამყაროს 

მექანიკის კანონები სოციალური სინამდვილეს მიუსადაგა. 

თხზულებანი ,,მოქალაქის შესახებ” და ,,ლევიათანი” ეძღვნება 

საზოგადოებრივი და სახელმწიფოებრივი წყობის საკითხებს.   

რომელშიც იგი საზოგადოება-სახელმწიფოს თეორიას, ყველაზე 

სრულყოფილი ფორმით გადმოგვცემს. 

ჰობსის აზრით, თუ ჩავუღრმავდებით იმ მიზეზების კვლევას, 

რომლებიც აიძულებენ ადამიანებს გაერთიანდნენ, მაშინ 

ადვილად გავიგებთ, რომ ამგვარი გაერთიანება წარმოიშობა არა 

იმიტომ, რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იყო ბუნებრივად, არამედ 

შესაბამისი გარემოებების ძალით.  

მოგვიანებით, ლიბერალური მიდგომა ამავე დროს 

კრიტიკულად უდგება საზოგადოებრივი აზრის დომინირებას, 

როგორც ინდივიდის შესაძლო შეზღუდვასა და  „მორალური 

ძალადობის იარაღის ფორმას“, ანუ საზოგადოება არ არის 

გონიერების წყარო, არამედ არის პიროვნების თავისუფლების 

შემზღუდავი. 

XIX საუკუნიდან მიდის ბრძოლა ხმის უფლების 

გავრცობისთვის, ინგლისელი ფილოსოფოსის, ჯონ  სტიუარტ  

მილის  თანახმად,    თუკი  საზოგადოებრივი აზრი არის არა 

ყველას აზრი, არამედ ვიღაცების ნების გამომხატველი, სხვების 

ნება არათანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. საზოგადოებრივი 

აზრის მმართველობა, არის უმრავლესობის ტირანია და 

მედიოკრატია. 

ამდენად, საზოგადოებრივი აზრის ლიბერალური ხედვა 

სრულიად გამორიცხავს მისთვის სრული მმართველობითი 

ლეგიტიმაციის მინიჭებას, არამედ მხოლოდ რეპრეზენტაციისა, 

რომელსაც ექნება არა მმართველობითი, არამედ ძალაუფლების 

შემზღუდავი ფუნქცია. 

შემდგომი  პერიოდი  არის პოსტლიბერალური  განვითარების  

ხანა, როდესაც ახალი ტენდენციები ჩნდება, რომლებიც  უკარგავენ 

საჯარო სივრცეს მის პოლიტიკურ ფუნქციას. საბაზრო ეკონომიკის 

მასობრივ ზრდას,  მოჰყვა „სოციალური“ სფეროს აღზევება, კერძო 
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და საზოგადოებრივი სფეროების აღრევა, და სახელმწიფოს 

გარკვეული „რეფეოდალიზაცია“ (იმ  მდგომარეობასთან 

დაბრუნება, როდესაც კერძოსა და საზოგადოებრივს შორის 

ზღვარი არ არსებობს). ამან გავლენა მოახდინა საჯარო სივრცის 

არსზეც.  

პოლიტიკური საჯარო სივრცე, მასმედიის გავლენით იქნება ეს 

თუ ყველა ფაქტორის ერთობლიობით, იცვლის თავის ბუნებას 

ერთ მნიშვნელოვან ასპექტთან მიმართებაში. სამოქალაქო 

საზოგადოებიდან მასობრივ სამომხმარებლო კულტურაზე 

გადასვლა  უკავშირდება  იდეებისა  და  იდეოლოგიების  როლის  

ტრანსფორმაციას. 

„ყალბი ცნობიერება“ რომელიც ჩნდება საზოგადოებაში, აღარ 

არის, მეცხრამეტე საუკუნისგან განსხვავებით, იდეების შეკრული 

კომპლექსი, რომელიც ქმნის სამყაროს ლოგიკურ სურათს. ახლა ის 

უფრო წააგავს ქცევის ნორმების კომპლექსს, მიბაძვის კომპლექსს. 

ამდენად, მასობრივი დემოკრატიების საყოველთაო 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს საზოგადოება, რომელიც იღებს 

მონაწილეობას კენჭისყრაში, სულ სხვაგვარ ურთიერთობებშია 

ხელისუფლებასთან, ვიდრე მეცხრამეტე საუკუნის 

საზოგადოებრიობა, რომელიც მეტწილად საზოგადოებრივი 

აზრის ჩამოყალიბებაში მონაწილეობდა. ამ ახალი  

საზოგადოებრიობისგან ხელისუფლებას პირველ რიგში 

სჭირდება  ის   ქცევა,   რომელიც  არჩევნებზე  ვლინდება,  და   

სწორედ  ამ   ქცევის უზრუნველსაყოფად მიმართულია მთელი 

ძალისხმევა, ანუ იმაზე, რასაც არასაჯარო საზოგადოებრივი აზრი 

ეწოდება.  

საზოგადოებრივი აზრი ცალსახად არაა ორიენტირებული   

სინამდვილის შეცვლაზე. საზოგადოების მიერ გამოთქმული 

პოზიციები  და  შეფასებები  შეიძლება ხელისუფლების მიერ 

გათვალისწინებული იქნეს (მთლიანად და ნაწილობრივ) ან 

საერთოდ არ გაითვალისწინონ გადაწყვეტილების მიღების  დროს.   

მაგრამ, ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა  მოახდინოს  

რეაგირება  გამოთქმულ აზრზე, დააფიქსიროს მის მიმართ თავისი 

დამოკიდებულება.        

საზოგადოებრივ აზრს ამა თუ იმ საკითხზე, შეიძლება, 

ფესვები პირად დაინტერესებაში ან რაღაც მოვლენაში ჰქონდეს 

გადგმული, მაგრამ მისი უმთავრესი კატალიზატორი 
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საზოგადოებრივი დისკუსიაა. მხოლოდ ამ გზით იწყება აზრის 

კრისტალიზება და საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელებს 

შეუძლიათ მათი გამოთვლა.     

ადამიანები თვითონ იშვიათად იღებენ გადაწყვეტილებას. 

ისინი მეგობრების, მშობლების, აღმზრდელების, 

ზედამხედველების, სასულიერო პირების, ექიმების, ოფიციალური  

პირების,  კინოვარსკვლავებისა  და   მომღერლების  და,   

ზოგადად, მედიის გავლენას განიცდიან,      როცა   პრეზიდენტს   

ან   ქალაქის   მერს   ირჩევენ, მანქანას ან თუნდაც კბილის  პასტას 

ყიდულობენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის    

პროფესიონალები  სწორედ  ამ  ლიდერებზე  ზემოქმედებას 

ცდილობენ,  როცა  ფართო  პუბლიკაზე  ზემოქმედება  სურთ.    

ნებისმიერი  ხელისუფალი ცდილობს საზოგადოებრივი აზრის 

შეფასებასა და გაანალიზებას. დემოკრატიულ სახელმწიფოში 

საზოგადოებრივი აზრი სხვადასხვა პრობლემაზე თავისუფლად 

ფასდება და განიხილება არა მხოლოდ საზოგადოებრივი 

დაწესებულებების, არამედ პოლიტიკური პარტიებისა და 

კანდიდატების, მედიის, სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციის, 

კვლევითი ინსტიტუტებისა და მკვლევარების მიერ. იმის 

განსასაზღვრად, რა დამოკიდებულება გააჩნია საზოგადოებას 

მოცემულ საკითხზე, ორგანიზაციები ეყრდნობიან 

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას (მოქალაქეთა აზრის 

გამოკითხვა), რომელიც ყველაზე პოპულარული და 

საზოგადოებრივი აზრის ცვლილებების განსაზღვრისა და 

გრაფიკულად გამოსახვის ზუსტი საშუალება გახდა. 

ყველა შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრის მიღმა იკითხება 

საზოგადოებრივი ინტერესები, რამდენადაც აქტუალურია ეს 

ინტერესები მოცემულ პერიოდში, იმდენად მოიცავს ის 

საზოგადოებას და შესაბამისად ვლინდება საზოგადოებრივ აზრში. 

საზოგადოებრივი აზრი თავის მხრივ  ერთგვარი  ბარომეტრია 

იმისა, თუ რა ინტერესებს ავლენს საზოგადოება, რამდენად 

ზემოქმედებს ხელისუფლების  გადაწყვეტილებები და საქმიანობა 

ამ ინტერესთა რეალიზაციაზე. ის მდგომარეობა, როდესაც 

ხელისუფლება ზუსტად ამოიცნობს საზოგადოებრივ მოთხოვნებს, 

სწორად რეაგირებს  საზოგადოებრივი აზრის ცვალებადობაზე  

ქმნის მყარ საფუძველს მისი ლეგიტიმურობისთვის, შესაბამისად 

კი მისი სიძლიერისთვის.  



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 14 

 ლიტერატურა 
 References: 
 

1. makiaeveli „mTavari“ 

https://library.iliauni.edu.ge/wpcontent/uploads/2017/03/makiaveli.pdf 

(bolo gadamowmeba 10 ivlisi 2020 w.) 

2. glen m. bumi, skot m. katli, alen senteri. sazogadoebasTan 

urTierTobis Sesavali. saqarTvelos universitetis gamomcemloba, Tb. 

2011. 
3. kodua e., “sociologiis istoriis” Sesavali, Tsu, 2004 . 
4. denis l. uilkosi, galen t. kameroni. sazogadoebasTan urTierToba. 

starategia da taqtika Tb., „diogene“, 2011 . 
5. Semecneba da interesi : axali danarTiT / iurgen habermasi ; 

mTargmneli: devi dumbaZe ; redaqtorebi: guram TevzaZe, devi 

dumbaZe, iliauni, 2003. 
6. xarbedia m., ,,imanuel kanti / miSel fuko: "ra aris 

ganmanaTlebloba?" 

7. sazogadoebis meqanisturi Teoriebi 17-e saukuneSi - 

www.socium.ge (bolo gadamowmeba 10 ivlisi 2020 w.)  

8. qeneT janda, jefri m. beri, jeri goldmeni. amerikuli demokratia. 

aSS xelisufleba da politikuri procesi. Tb. gamomcemloba "jisiai", 

1995. 

9. Brandeis Louis. The Opportunity in the Law // American Law 

Review. 39. 1905. P. 55-63.   

10. Rekosh Edwin, ed. The Vicious Circle: Weak State Institutions, 

Unremedied Abuse and Distrust. Budapest: Open Society Institute. 

2005.   

11. Рекош Е.Кто определяет общественный интерес.  // Правна 

мисъл. - С. , 2001. 
 

რეცენზენტი: პროფესორი ოთარ ქოჩორაძე, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
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PUBLIC NEEDS AS ONE OF THE MAIN FACTORS IN THE 

FORMATION OF PUBLIC OPINION  
 

Summary 
 

 Social needs play a profound role in shaping a primary focus of 

government policy. The article centers on the factors that form public needs, 

concluding that public needs derive from distinct members of society. That 

said, the article emphasizes that public needs does not display a simple bulk 
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of individual needs but rather reflect a synergy of aspirations and desires of 

all members of society.  

On the basis of a historical analysis, I came to a conclusion that the 

formation of public needs is largely influenced by public opinion which in 

itself is a complex term, formed through a historical process and having its 

peculiarities in each historical era and in each nation.  

The outcome of my work infers that the produce of public opinion in a 

democratic society should foster civic engagement, particularly civic 

activeness in political decision-making.   
 

Keywords: public needs, society, public opinion, civic activeness, 

democracy. 
 

Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University. 
 

Шота Шанидзе, Шота Догонадзе 

Общественные потребности, как один из важнейших факторов 

формирования общественного мнения 
 

Резюме 
 

 Общественные потребности во многом определяют основной 

вектор развития государства. В статье рассмотрены вопросы 

формирования общественных потребностей, сделан вывод, что они 

складываются из потребностей отдельных членов общества. Однако 

подчеркнуто, что это не простая сумма потребностей отдельных 

людей, а скорее синергическая сумма чаяний и желаний всех членов 

общества.  

На основе исторического экскурса сделан вывод, что на 

формирование общественных потребностей основное влияние 

оказывает общественное мнение, формирование которого сложной и 

исторический обусловленный процесс, имеющий свои специфические 

особенности в каждой эпохе и в каждом государстве.  

Основной вывод работы состоит в том, что формирование 

общественного мнения в демократическом обществе должно 

стимулировать активность граждан, их активное участие в решение 

общегосударственных задач. 
 

Ключевые слова: общественные потребности, общество, 

общественное мнение, активность граждан, демократия. 
 

Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический 

университет. 
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მარიამ ცაცანაშვილი, ქეთევან ხარძიანი 

მშენებლობის ნებართვების გაცემის ეფექტურობის შეფასება                                      

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე 
 

სტატია ეხება მშენებლობის ნებართვების გაცემის პროცესს. 
შესწავლილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვის 
ორგანოების უფლებამოსილება საერთო დანიშნულებისა და 
ადგილობრივი მომსახურეობის სფეროში.  გაანალიზებულია ამ 
პროცესის მართვის არსებული პრაქტიკა და იდენტიფიცირებულია 
პრობლემები: განცხადების განხილვის სტანდარტების არარსებობა; 
სამშენებლო ნორმების არასწორი განმარტება; ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების და გადაწყვეტილებების მიღების 
დაუსაბუთებელი გაჭიანურება და სხვა. მოცემულია პრობლემათა 
დაძლევის რეკომენდაციები საპროექტო მართვის 
ორგანიზაციული სტრუქტურისა და „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის 
გათვალისწინებით.  

 

საკვანძო სიტყვები: მშენებლობის ნებართვა; სამშენებლო 
საქმიანობის მართვა; მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილება; 
სამშენებლო კანონმდებლობა. 

 

მშენებლობის ნებართვის გაცემა და თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიის ფარგლებში მიმდინარე მშენებლობაზე 

ზედამხედველობა მუნიციპალიტეტის მართვის ორგანოების 

უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მშენებლობის ნებართვები 

ეკონომიკური საქმიანობაა საერთო დანიშნულების ადგილობრივი 

მომსახურეობის სფეროში.[1]  ამავე დროს იგი არის სამშენებლო 

საქმიანობის მართვის მექანიზმი, რომელიც ნებართვის 

მაძიებელთა ეკონომიკური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად 

ურთიერთდამოკიდებულ, მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების 

თვალსაზრისით დამოუკიდებელ სამ სტადიას მოიცავს: 

ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა;  არქიტექტურულ-

სამშენებლო პროექტის შეთანხმება; მშენებლობის ნებართვის 

გაცემა. თითოეულ სტადია ექვემდებარება  განსაზღვრული წესებსა 

და პრინციპებს. 

თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მშენებლობა წარმოადგენს 

ქვეყნის ეკონომიკის დამოუკიდებელ დარგს, რომლის 

დანიშნულებაა ახალი ობიექტების ამოქმედება, მოქმედი საწარმოო 
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და არასაწარმოო დანიშნულების ობიექტების რეკონსტრუქცია, 

გაფართოვება და ტექნიკური გადაიარაღება, მაშინ ცხადი ხდება 

მშენებლობის ნებართვების ეფექტური მართვის მნიშვნელობა 

ქვეყნის ეროვნული მეურნეობის განვითარებაში.[2] 

როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ქალაქის ხელისუფლებას საკმაოდ 

დიდი დრო სჭირდება მშენებლობის თითოეული პროექტის 

შესასწავლად და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად. 

საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით ნებართვების 

მოპოვების პროცედურის გამარტივება უზრუნველყოფს 

კაპიტალის და მშენებლობის ინდუსტრიის განვითარებას.{3} 

ამიტომ, დღის წესრიგში დგება მშენებლობის ნებართვების გაცემის 

პროცესის მართვის ოპტიმიზაცია და პროცესში მონაწილე ყველა 

მხარის ურთიერთქმედების მეთოდების გაუმჯობესება,  

ადმინისტრაციული ბარიერების შემცირება.  

მშენებლობის ნებართვების გაცემის პრაქტიკის შესასწავლად 

და შესაბამისი მონაცემების მოსაპოვებლად 2020 წლის 

თებერვალში განხორცლიედა სპეციალური კვლევა, რომელიც 

პრობლემის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. 

საგულისხმოა,  რომ კვლევის პროცესში გამოკითხული ადამიანები  

პროპორციულად წარმოადგენენ მოსახლეობის იმ ნაწილს, 

რომელიც ექვემდებარება კვლევის ამოცანას, ანუ მათ გარკვეული 

კავშირი აქვთ სამშენებლო საქმიანობასთან.  

რესპოდენტთა  ნაწილი - 36,8%, რომელსაც შემხებლობა ჰქონია 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტთან მძშენებლობის  ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებით, უფრო უკმაყოფილოა მერიის 

მუშაობით,  ვიდრე კმაყოფილი,  სრულიად უკმაყოფილოა - 27,3%;  

კმაყოფილია - 31,8%ი. აღსანიშნავია, რომ რესპოდენტთა 

უკმაყოფილება გამოწვეულია ნებართვის გამცემ 

ადმინისტრაციულ ორგანოს მომსახურების  უაღეესად დაბალი 

დონით. მათ მიაჩნიათ, რომ სისტემაში კომპეტენტური ადამიანები 

არ მუშაობენ და შესაბამისად, უჭირთ კვალიფიციური პასუხების 

მომზადება.  ისინი ვინც კმაყოფილნი არიან მერიის მუშაობით, 

თვლიან რომ ბოლო პერიოდში გახორციელებულმა ცვლილებებმა 

მნიშვნელოვნად  გააუმჯობესა გარემო და მომსახურების დონე 

სათანადოა.   

არსებული პროცედურების მიხედვით, მშენებლობის 

ნებართვის მისაღებად, საჭიროა რამდენიმე ადმინისტრაციული 
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ორგანოსთვის მიმართვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის 

შეთანხმება. ეს ორგანოებია არქიტექტურის სამსახური, შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო, ურბანული საქალაქო სამსახური, გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. თითოეულ 

სტრუქტურას მშენებლობის ნებართვის მომთხოვნი 

დამოუკიდებლად მიმართავს. ამიტომ, რესპოდენტებისთვის 

დასმულ კითხვაზე - შეგქმნიათ თუ არა დროის გაჭიანურების 

ან/და ამ რთული სერვისის გამო პრობლემა? - პასუხი ასეთია: 

რესპოდენტთა 86,4% თვლის რომ სისტემა გაუმართავია, 

უმჯობესი იქნებოდა “ერთი ფანჯრის” პრინციპით მუშაობდნენ 

ადმინისტრაციული ორგანოები, განმცხადებელს არ უწევდეს ცალ-

ცალკე მიმართვა სხვადასხვა უწყებებთან. რესპოდენტებს 

პრობლემად მიაჩნიათ გადაწყვეტილების მიღების დროში 

გაჭინაურების საკითხი.  ნაწილობრივ უკმაყოფილოა - 12,6%, 

თუმცა თვლის, რომ ასეთი პროცედურით  უზრუნველყოფილია 

მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანოსთვის საბოლოოდ 

სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარდგენა. დროის გაჭიანურების 

პრობლემას ვერ ხედავს რესპოდენტთა მხოლოდ 1%-ი. 

საქართველოს კანონმდებლობა სამშენებლო სფეროში 

ნებართვის მისაღებად წარდგენილი განცხადების განხილვის 

ვადის გაგრძელების შესაძლებლობას იძლევა. ასეთი პროცედურა 

ითვლება როგორც გამონაკლისი რთული საქმეების წარმოების 

პროცესში. თუმცა, გამოკითხულთა  პასუხებიდან ჩანს, რომ ეს 

გამონაკლისი ძირითად წესად იქცა. რესპოდენტთა 54,5%-ის 

აზრით, განცხადების განხილვის ვადის გაგრძელება საკმაოდ ხშირ 

შემთხვევებში გამოიყენება.  27, 3% - მიიჩნევს რომ ვადის 

გაგრძელება ხდება იშვიათად, 18,2%–ს კი მსგავსი შემთხვევა არ 

ჰქონია. 

მათ, ვისაც მშენებლობის ნებართვის შესახებ მიღებული აქვთ 

შესაბამისი სტრუქტურის გადაწყვეტილებები, თვლიან, რომ  ეს 

დოკუმენტი შესასრულებლად მარტივად გასაგები არ არის და 

მუდმივად სჭირდებათ დამატებითი კონსულტაცია, რათა გაიგონ 

კონკრეტულად რა სახის დამატებით დოკუმენტის წარდგენას 

ითხოვენ მათგან. ასეთ რესპოდენტთა მაჩვენებელი 45,5%–ს 

შეადგენს, 27,2% მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილებები რთული 

გასაგებია, აკლია კონკრეტიკა, მაგრამ ახერხებენ სხვასთან 

კონსულტაციის გარეშე გაერკვნენ დოკუმენტის მოთხოვნებში. 
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ხოლო რესპოდენტების 27,3%   აცხადებს რომ იშვიათად ყოფილა 

მსგავსი შემთხვევები.  

პრობლემაა ისიც, თუ რამდენად ერთგავაროვანია 

მოთხოვნები, რომლებიც ნებართვის მიმღებებს წარედგინებათ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით პრაქტიკა ერთგვაროვანი 

არ არის.  შესამოწმებლად რესპოდენტებს, რომელთაც 

რამდენიმეჯერ აქვთ განხორციელებული მიმართვა მშენებლობის 

ნებართვაზე, დაესვათ დამატებითი შეკითხვა: ჰქონიათ თუ არა 

შემთხვევა რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ იდენტური 

მოთხოვნის ორ სხვადასხვა განცხადებაზე, განსხვავებული 

დოკუმენტაციის წარდგენა მოითხოვა.  რესპოდენტთა 47,6% 

აცხადებს, რომ ჰქონდათ ასეთი შემთხვევა,  14, 3%-ს აზრით მსგავს 

ფაქტს ადგილი არ ჰქონია, ხოლო რესპოდენტთა 38,1% ასეთ 

ფაქტებზე  ყურადღება არ გაუმახვილებია. 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლამ ახალი მმართველობითი 

აზროვნების ფორმების დანერგვა მოითხოვა. საჭირო გახდა 

მომხმარებლისკენ შემობრუნება. ფინანსურ მოგებასთან ერთად 

ადგილს იმკვიდრებს სოციალური პროექტები.[4] შესაბამისად, 

სამშენებლო საქმიანობის სახელმწიფო მართვა აბსტრაქტული 

სქემებიდან პრაქტიკული შედეგების მომცემ ქმედებებზე უნდა 

გადავიდეს. ეს ნიშნავს სამშენებლო საქმიანობაში კერძო-საჯარო 

პარტნიორობით სოციალური პროექტების განხორციელებას და 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდას. პრაქტიკულად კი ამ 

მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები საკმარისი არ არის. 

კითხვაზე:  მიღებული აქვთ თუ არა  მონაწილეობა სოციალურ 

პროექტებში მუნიციპალიტეტთან ერთად,  რესპოდენტთა 78,3%–

ის პასუხი უარყოფითია. სოციალურ პროექტებში 

თვითმმართველობასთან ერთად მონაწილეობას ადასტურებს - 

13%, ხოლო 8.7% - მა საერთოდ არ იცის თვითმმართველობის მიერ 

სამშენებლო ბიზნესთან ერთად სოციალური პროექტების 

განხორციელების შესაძლებლობისა და მექანიზმების შესახებ. 

სამშენებლო საქმიანობის მართვის ეფექტურობა 

გარკვაულწილად დამოკიდებულია ნებართვების გამცემი ორგანოს 

მხრიდან ნებართვის მაძიებელთა ინფორმირებულობისა და 

ღიაობის საკითხთან. რესპოდენტების  - 41% დადებითად აფასებს 

ამ პროცესს და აცხადებს რომ ნებართვების გამცემი ორგანო 

საკმაოდ ღიაა ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით.  
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გამოკითხულ რესპოდენტთა  40,9%  მიიჩნევს, რომ ნებართვების 

გაცემის რთულ სისტემასთან დაკავშირებით თვითმმართველობის 

მხრიდან ღიაობას ადგილი არ აქვს და ნებართვების მაძიებელთა 

ინფორმირებულობა არ ხდება. ხოლო 18.1%  მიიჩნევს, რომ  

ინფორმირებულობა და ღიაობა არსებობს, მაგრამ მათთვის 

გაუგებარია მიწოდებული ინფორმაციის შინაარსი.  

პრობლემის არსის გამოსაკვლევად რესპოტენდებს დაესვათ 

დამაზუსტებელი შეკითხვები, რომლის მიზანი იყო მშენებლობის 

ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან 

ურთიერთობაში არსებული სხვა ხარვეზების დასახელება, 

რომელთანაც მათ ჰქონიათ შემხებლობა. პასუხების მიხედვით 

ყველაზე დიდი მაჩვენებელი აქვს არაერთგვაროვან პრაქტიკას 

(პრაქტიკის განზოგადების არარსებობა) – 31,2%; სამშენებლო 

ნორმების არასწორ და არასამართლებრივ განმარტებას - 21,5%; 

გადაწყვეტილებების მიღების დაუსაბუთებელ გაჭიანურებას - 

19,4%; დისკრეციული უფლებამოსილების არასწორი ფორმით 

გამოყენებას -17,8%; დამატებითი ხარვეზების დასახელება 

გაუძნელდა - 10,1%-ს. 

კვლევის შედეგები რომ შევაჯამოთ, ნებართვების გამცემი 

ორგანოს საქმიანობაში გამოვლენილია შემდეგი ხარვეზები:  

 განცხადების განხილვის სტანდარტების არარსებობა და 

გადაწყვეტილების არაერთგვაროვანი პრაქტიკა (პრაქტიკის 

განზოგადების არარსებობა);  

  სამშენებლო ნორმების არასამართლებრივი განმარტება;  

 დაუსაბუთებელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტები (როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი და შუალედური 

გადაწყვეტილებები); 

  გადაწყვეტილებების მიღების დაუსაბუთებელი 

გაჭიანურება; 

 არქიტექტურული და სამართლებრივი მენეჯმენტის 

შეუთანხმებლობა; 

 სასამართლო გადაწყვეტილებების ხშირი უგულებელყოფა 

და აღუსრულებლობა. ; 

 დისკრეციული უფლებამოსილების არასწორი ფორმით 

გამოყენება. 
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ამ ხარვეზების არსებობას გარკვეულწილად განაპირობებს: 

თანამშრომელთა პროფესიული კვალიფიკაციის დაბალი დონე; 

დაბალი სახელფასო განაკვეთი (ლარის და დოლარის კურსის 

ცვლილებასთან შედარებით) რაც პროფესიონალი კადრების 

გადინებას უწყობს ხელს; სტრესული სამუშაო გარემო და შრომის 

კოდექსის პერმანენტული უგულვებელყოფა; მოქალაქეებთან 

დაბალი კომუნიკაციის ხარისხი, რაც აღმასრულებელი 

პრივილეგიით მართლდება; ერთი სარკმლის პრინციპის 

პერმანენტული იგნორირება, პრაქტიკულ დონეზე; 

უკანაკნელ წლებში სამშენებლო კომპანიების მართვის 

ორგანიზაციული სტრუქტურის აგების დროს, პრიმატი 

საპროექტო ფუნქციას მიენიჭა. ამიტომ საზღვარგარეთ სულ უფრო 

მეტად ვრცელდება საპროექტო მართვის ორგანიზაციული 

სტრუქტურა. იგი ითვლება ყველაზე მოქნილ სტუქტურად 

მართვაში. მისი დანერგვის რეკომენდაციას ვიძლევით ჩვენც. თუ 

პროექტები, ე.ი. ასაშენებელი ობიექტები ერთმანეთისაგან 

განსხვავდება, მაშინ მართვის ასეთი სტრუქტურა  ყველა 

პროექტზე ცალკე უნდა შეიქმნას. ცხადია, ეს საკმაოდ ძნელია, 

რადგან საჭირო ხდება ზოგიერთი სპეციალისტის სამსახურიდან 

დათხოვნა და სხვა კვალიფიკაციის სპეციალისტით ჩანაცვლება, 

მაგრამ ეფექტურობის თვალსაზრისით, იგი ძალიან შედეგიანია.  

 ამგვარინ სტრუქტურული რეორგანიზაციის პარალელურად 

მშენებლობის ნებართვის გაცემის ეფექტურობის ხარისხის გაზრდა 

შესაძლებელია:  ნებართვის გაცემაზე პასუხისმგებელი ყველა  

სუბიექტის მონაწილეობით ერთიანი სამოდელო დებულების 

შემუშავებით; სახელმძღვანელო მითითებების ფორმირებით 

მშენებლობის ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებული 

პროცედურების შესახებ. „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის რეალური 

განხორციელება კი უზრუნველყოფს განცხადებების განხილვის 

ერთგვაროვანი პრაქტიკის დანერგვას, ხოლო  სამშენებლო 

ნორმების სამართლებრივი განმარტებების მეშვეობით 

შესაძლებელი იქნება შუალედური გადაწყვეტილებების 

მინიმიზაცია და დისკრეციული უფლებამოსილების 

საზოგადოების სასარგებლოდ გამოყენება.  
 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 22 

ლიტერატურა 
 References: 

 

1. sakanonmdeblo macne;  adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429 (bolo naxva 02.09. 

2020 w.); 

2. sixaruliZe d., Waraia v., OLI paradigma da saqarTvelos sainvesticio 

pozicia. globalizacia da biznesi. N5/2018. gv. 71-78; 

3. adgilobrivi TviTmmarTveloba: ucxoeTis gamocdileba da saqarTvelo : 

krebuli / politologiis in-ti ; [red. vaJa keSelava]. - Tb., 2009; 

4. “European Construction Sector Observatory - Analytical Report - 

Stimulating favourable investment conditions October 2016”  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19342/ (bolo naxva 

02.09.2020) 
 

რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი ვალერიან დოლიძე, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 
 

Mariam Tsatsanashvili, Ketevan Khardziani  

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ISSUING 

CONSTRUCTION PERMITS ON THE EXAMPLE OF TBILISI 

MUNICIPALITY 

Summary 
 

The article deals with the process of issuing construction permits. The 

authority of the governing bodies of Tbilisi Municipality in the field of 

general purpose and local services has been studied. Existing practices for 

managing this process are analyzed and problems identified: lack of 

application review standards; Misinterpretation of construction norms; 

unjustified delays in making administrative-legal acts and decisions, etc. 

Recommendations for problem solving are given taking into account the 

organizational structure of the project management and the principle of "one 

window". 
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Мариам Цацанашвили, Кетеван Хардзиани  

Оценка эффективности выдачи разрешений на строительство на 

примере муниципалитета города Тбилиси 
 

Резюме 
 

Это статья касается процесса выдачи разрешений на 

строительства. Изучены полномочия органов управления 

муниципалитета города Тбилиси в сфере общего назначения и 

местного обслуживания. Проанализирована существующая практика 

управления данного процесса и выявлены проблемы: отсутствие 

стандартов рассмотрения заявок; неверное толкование строительных 

норм; необоснованная задержка и другое в принятии 

административно-правовых актов и решений. Рекомендации по 

решению проблем даны с учетом организационной структуры 

проектного управления и принципа «одного окна». 

 

Ключевые слова: разрешение на строительство; управление 

строительной деятельностью; полномочии муниципалитета; 

строительное законодательство. 
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ჟუჯუნა იოსელიანი, ოთარ ქოჩორაძე 

,,საზოგადოება   მიკროსკოპის   ქვეშ“  (სოციალურ ღირებულებათა 

სისტემა) 
 

ადამიანი სოციალური ცხოვრების პროცესში ყალიბდება, 
როგორც პიროვნება. ის თავად ქმნის და წარმართავს სოციალურ 
ქცევას, თავისი პიროვნული და ფსიქოლოგიური უნარი აძლევს 
შესაძლებლობას, ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს კი 
ნიშნავს, რომ მან მიიღოს და შეასრულოს ის მოთხოვნები, 
რომელსაც  სოციუმი უყენებს.  

ინდივიდი, ერთვება რა გარკვეულ საზოგადოებრივ 
ურთერთობებში, ხდება პიროვნება. ასრულებს როგორც საკუთარ, 
ასევე სოციალურ მოთხოვნებს. ადამიანის პიროვნებად 
ჩამოყალიბების პროცესი განიხილება კიდეც, როგორც სუბიექტის 
სოციალიზაციის პროცესი. 

 

საკვანძო სიტყვები: ნორმები და ღირებულები, ფასეულობათა 
სისტემა, მორალი, სოციალიზაცია, პიროვნების მიზანთა სისტემა, 
სოციალური ქცევა. 
 

ნებისმიერ სოციალურ გარემოში არსებობს გარკვეული 

ნორმები და ღირებულებები, რომელსაც აღიარებს და ემორჩილება 

ამ სოციუმის წევრი პიროვნება. შესაძლოა, თითოეული მათგანი 

განსხვავებულად აღიქვამდეს წესებისა და სოციუმის კანონების 

მნიშვნელობას, მაგრამ მაინც თავისი უნიკალური წვლილი შეაქვს 

სოციალური სისტემის ფორმირებაში.    

სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საზოგადოებაში განსხვავებულ 

ღირებულებებს ენიჭებოდა უპირატესობა და ეს პროცესი 

აყალიბებს სწორედ კონკრეტული სოციუმის ღირებულებათა და 

ნორმათა სისტემას. 

სოციალური ურთიერთობების პროცესში ადამიანები, 

ჩვეულებრივ, აღიარებენ და იცავენ ამა თუ იმ სოციალურ ნორმებსა 

და წესებს. თუ რა სოციალურ ღირებულებებს  აირჩევს პიროვნება 

თავის ძირითად და მთავარ ორიენტირად, ეს  დამოკიდებულია: 

ერთი მხრივ, ინდივიდის პიროვნულ თავისებურებაზე, და ასევე,  

იმ საზოგადოების  ღირებულებათა სისტემაზე, იმ სოციუმის, 

სოციალური გარემოს, რომელშიც პიროვნებას უწევს ცხოვრება. 

ინდივიდისთვის თავისთავად ღირებულია საკუთარი სოციალური 
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გარემო, ადამიანთა ჯგუფი, სადაც ცხოვრობს, მისი  მდგომარეობა 

და აღიარება ჯგუფის წევრებს შორის.  ამ მისწრაფებების გამო, ის 

ირჩევს გარკვეულ  ღირებულებებს. 

,,გარემომცველ სამყაროში ურთიერთობების ღირებულებათა 

საძირკველი მდგომარეობს, თვით პიროვნების ორიენტაციაში, 

მოთხოვნილებსა და ინტერესებში. პიროვნული ღირებულებები 

განსაზღვრავენ ადამიანის მისწრაფებებს, სურვილებს, არსებას, 

პროცესებს, ასახავენ სინამდვილის ფაქტებს, რომლებიც ადამიანს 

აიძულებენ, იმოქმედოს განსაზღვრულად. მიზანმიმართული 

ღირებულებითი ორიენტაციები, რომლებიც საზოგადოებისათვის 

არის დამახასიათებელი, გადმოდის პიროვნებაზე, იგი ერგება მას 

და ცდილობს, მოერგოს იმ სოციუმის ფუნქციებს, რომლის წევრი 

თავად არის’’. [1, გვ .12.] 

ამ წესებისა და ნორმების ფორმირება განპირობებულია 

სწორედ საზოგადოების მოთხოვნებით, აღიარებული წესებისა და 

კანონების ზემოქმედების საფუძველზე. სოციალურ მოთხოვნებს, 

რომელზეც ჯგუფია ორიენტირებული, ითვალისწინებს პიროვნება 

საკუთარი მიზანთა სისტემის ფორმირებისას. ,,ყოველი 

სოციალური ჯგუფი, რომელშიც ადამიანი ცხოვრობს, მის წევრებს, 

მათი ზოგადი სოციალური ტენდენციების საფუძველზე უქმნის 

გარკვეულ მისწრაფებებს გარკვეულ ღირებულებათა მიმართ“. [2, 

გვ. 299] 

ადამიანი სოციალური ცხოვრების პროცესში ყალიბდება, 

როგორც პიროვნება. ის თავად ქმნის და წარმართავს სოციალურ 

ქცევას, თავისი პიროვნული და ფსიქოლოგიური უნარი აძლევს 

შესაძლებლობას, ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს კი 

ნიშნავს, რომ მან მიიღოს და შეასრულოს ის მოთხოვნები, 

რომელსაც  სოციუმი უყენებს. ეს პიროვნების ფორმირების 

პროცესია, რომლის დროსაც იზიარებს საზოგადოების 

ღირებულებათა სისტემას, იმ წესებისა და ნორმების 

ერთობლიობას, რომელსაც გარემო სინამდვილე სთავაზობს. 

,,მიზანთა სისტემის შექმნით ადამიანი პირად მოთხოვნილებათა 

დაკმაყოფილებას სოციალურ ღირებულებათა შექმნას 

უკავშირებს’’.  [3, გვ. 301] 

ინდივიდი, ერთვება რა გარკვეულ საზოგადოებრივ 

ურთერთობებში, ხდება პიროვნება. ასრულებს როგორც საკუთარ, 

ასევე სოციალურ მოთხოვნებს. ადამიანის პიროვნებად 
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ჩამოყალიბების პროცესი განიხილება კიდეც, როგორც სუბიექტის 

სოციალიზაციის პროცესი. 

,,სოციალიზაციის პროცესის მნიშვნელოვანი კომპონენტია 

მორალური განვითარება. მორალის თეორეტიკოსები 

ერთსულოვანნი არიან იმაში, რომ მორალის სისტემას საქმე აქვს 

ადამიანის მართებული ქცევის იდეებსა და პრინციპებთან და რომ 

მორალური დისკურსი (მორალური პრინციპები, შეფასებები, 

შეგონებები, გაფრთხილებები) გავლენას ახდენს ქცევაზე’’. [4, გვ. 

38] 

ღირებულებებს შეიცავს კულტურა /როგორც კულტურული 

სისტემის ელემენტებს/ და ერთგვარ კრიტერიუმებს წარმოადგენს 

მოქმედებების ალტერნატივების შესაფასებლად და არჩევანის 

გასაკეთებლად.  

ღირებულებები და მორალური სტანდარტები, როგორც 

კულტურული სისტემის ელემენტები, ინტერნალიზდება, 

გადაიქცევა აქტორის ,,საკუთარ ღირებულებებად’’ პიროვნულ და 

სოციალურ სისტემებში.  

პარსონსის თეორიაში განიხილება პიროვნული, კულტურული 

და სოციალური სისტემები: პიროვნული სისტემა აქტორის მიერ 

განსაზღვრული მოტივირებული მოქმედებაა, რაც 

განპირობებულია სურვილების, მოთხოვნილებების 

დასაკმაყოფილებლად და დისკომფორტის შესამცირებლად.  

სოციალური სისტემა აქტორთა ურთიერთკავშირები და ამ 

ურთიერთობებით განსაზღვრული ორგანიზებული,  

მოტივირებული მოქმედებებია.  

კულტურული სისტემა გულისხმობს ღირებულებების, 

მორალური და ეთიკური ნორმების  ორგანიზებას, არ წარმოადგენს 

მოტივაციურ, ემპირიულ სისტემას, თუმცა ინტერნალიზებული 

კულტურული ეტალონები უკვე პიროვნული და სოციალური 

სისტემის შემადგენელი ელემენტები ხდება.  

პიროვნული სისტემა ყველაზე მეტადაა განპირობებული, 

განსაზღვრულია, როგორც ღირებულებათა საერთო სისტემის,  ისე 

სოციალური სისტემის მიერ.  

პარსონსი აღიარებს სოციალური მორალის ძალას, რადგან  

საზოგადოების, ინდივიდებისა და სოციალური ჯგუფების 

ინტეგრაცია თავისთავად  მოითხოვს ნორმათა და ღირებულებათა 

საერთო სისტემის არსებობას. ,,ეს სისტემა მორალური 
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ძალაუფლების მქონეა და იგი არ დაიყვანება ცალკეულ აქტორთა 

ნებაზე.  საზოგადოებას ყოველთვის შეუძლია და უნდა ფლობდეს 

ინტეგრაციის და, აქედან გამომდინარე, წესრიგის გარკვეულ 

ხარისხს. ამას კი ის განაპირობებს, რომ საზოგადოების 

ინდივიდუალური წევრები იზიარებენ საერთო მიზნებსა და 

ღირებულებებს. მათ პარსონსი "ბოლოვად" მიზნებს უწოდებს’’. [5, 
გვ. 63-72] 

პროფესორ რ. ქვარცხავას სოციალური ქცევის ანალიზისას 

შემოაქვს შეგნების ცნება, რომელსაც ის განიხილავს, როგორც 

,,ღირებულებათა მორალურ და საზოგადოებრივ შეხედულებათა 

სუბიექტური სისტემას - სკალა, რომელიც ადამიანს დალაგებული 

აქვს ღირებულების ინტენსივობის მიხედვით...ყოველ 

საზოგადოებაში, მართალია არსებობს ასე თუ ისე შეთანხმებული 

ძირითადი წესები, რომლებითაც ხდება ღირებულებათა შეფასება, 

მაგრამ თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი თვალსაზრისი, რომლის 

გამოც ადამიანთა შეგნება სტანდარტული არაა. ადამიანი, როგორც 

სოციალური არსება, პიროვნება ყოველ მოვლენას ამ სისტემის 

თვალსაზრისით უდგება და აფასებს’’. [6, გვ.117] 

ადამიანში ერთიანდება ჯგუფის ნორმები და ღირებულებები, 

ფასეულობათა სისტემა, ქცევის მოდელები და სოციალური 

ორიენტაციები, რომლებიც მოცემული საზოგადოებისთვისაა 

დამახასიათებელი. ნორმებისა და ღირებულებების აუცილებლობა 

საზოგადოების განვითარებასა და გადარჩენას ემსახურება, უნდა 

არსებობდეს გარკვეული ჩარჩო, შეთანხმებული წესების 

ერთობლიობა, რომლის საზღვრებში შეძლებენ ინდივიდები 

მოახერხებენ  ურთიერთობასა  და თანაცხოვრებას. 

სწორედ ამიტომ ითვლება, მორალის კომპონენტი 

სოციალიზაციის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტად, რადგან 

სოციალიზაცია პიროვნების მიერ საზოგადოებრივად 

აღიარებული, ღირებულებების, იდეალების, ქცევის ნიმუშების  

შესწავლისა და ათვისების მეშვეობით  საზოგადოების 

შენარჩუნებასა და არსებობას უზრუნველყოფს.   

სოციალიზაციას ე.ი. გზებსა და საშუალებებს, რომელთა 

მეშვეობითაც ადამიანები იძენენ გამოცდილებას და ითვისებენ  

სოციალური როლების შესაბამის განწყობებს, ნორმებსა და 

ღირებულებებს, ორი მიზანი აქვს: ხელი შეუწყოს სოციალური 

როლების საფუძველზე ჩვენს ურთიერთობებს, და ამ 
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საზოგადოების სხვა წევრთა მიერ მასში არსებული ქცევისა და 

მოქმედების წესებისა და ნიმუშების ათვისების წყალობით 

საზოგადოების არსებობა უზრუნველყოს.  
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Zhuzhuna Ioseliani, Otar Kochoradze 

"SOCIETY UNDER THE MICROSCOPE" (SYSTEM OF SOCIAL 

VALUES) 

Summary 
 

A human is formed as a person in the process of social life. He himself 

creates and directs social behavior. His personal and psychological abilities 

enable him to participate in public life. This means that he must accept and 

fulfill the requirements set by the society. An individual, by involving in 

certain social relationships, becomes a person. Fulfills both personal and 

social needs. The process of human development as a person, even 

considered as a process of socialization of a subject. 
 

Keywords: norms and values, system of values, morality, socialization, 

system of personality goals, social behavior. 
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Жужуна Иоселиани, Отар Кочорадзе 

«Общество под микроскопом» (Система социальных ценностей) 
 

Резюме 
 

Человек формируется как личность в процессе общественной 

жизни. Он сам создает и направляет социальное поведение, его 

личностные и психологические способности дают ему возможность 

включится в общественную жизнь. Это означает, что он должен 

принимать и выполнять требования, установленные обществом. 

Индивид, вступая в определенные социальные отношения, 

становится личностью. Удовлетворяет как личные, так и социальные 

потребности. Процесс становления человека как личности даже 

рассматривается как процесс социализации субъекта.  
 

Ключевые слова: нормы и ценности, система ценностей, мораль, 

социализация, система целей личности, социальное поведение. 
 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический 

университет. 
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მამუკა მარღიშვილი, დავით შამოევი 

პოლონეთის თვითმმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობა 
                                

პოლონეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დეცენტრალიზებული 
ქვეყანა არამარტო აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპის 
ქვეყნებში, არამედ მთელი ევროპის კონტინენტზე. იგი მისაბაძი 
მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა შეძლო და ქვეყანამ 
სოციალისტური წყობიდან, სადაც თვითმმართველობა 
ცენტრალიზებული იყო, მოახდინოს გარდაქმნა დემოკრატიულ 
თავისუფალ თვითმმართველობის სისტემაზე. თუმცა, ვიზიარებთ 
იმ აზრსაც, რომ არცერთი მოდელის პირდაპირი კოპირება არ არის 
გამართლებული, რადგან თითოეული თვითმმართველობა 
დაფუძნებულია ქვეყნის ეთნიკურ, რელიგიურ, კულტურულ თუ 
გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, ამიტომაც არ არსებობს ამის 
ერთიანი უნივერსალური მოდელი, მაგრამ გამოცდილება 
მნიშვნელოვანია იმ ამოცანების შესასრულებლად, რაც ჩვენს 
ქვეყანას აქვს გადასაჭრელი სტაბილური, გამართული 
დეცენტრალიზებული და ძლიერი თვითმმართველობის 
ჩამოსაყალიბებლად.  

 

საკვანძო სიტყვები: პოლონეთის თვითმმართველობა, 
რეფორმები, წარმატებული საქმიანობის მაგალითები, მოქალაქეთა 
ჩართულობა. 

 

პოლონეთში 1980 წელს დაიწყო ანტისაბჭოთა მოძრაობა 

"სოლოდარობა", რომელსაც სათავეში ედგა მოძრაობის ლიდერი, 

შემდგომში პოლონეთის ყველაზე გამორჩეული რეფორმატორი 

ლეხ ვალენსა. ვალენსას "სოლოდარობის" მოძრაობის მთავარი 

მიზანი პოლონეთის საბჭოთა რეჟიმისგან გათავისუფლება 

გახლდათ, რაც საბოლოოდ გამარჯვებით, ანუ კომუნისტური 

რეჟიმის მარცხით დასრულდა. ყოველივე ამან კი წარმოშვა 

რეფორმების აუცილებლობის ტალღა და სახელმწიფო სისტემის 

ახლებურად მოწყობა. 

პოლონეთი ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია 

თვითმმართველობის  რეფორმირების მხრივ თუ როგორ შეძლო 

ცენტრალური კომუნისტური მმართველობის სისტემიდან 

თანამედროვე დემოკრატიულ თვითმმართველობაზე 

გარდაქმნილიყო. ყოველივე ამან პოლონეთს უდაო წარმატება 
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მოუტანა სისტემური განვითარების მხრივ. დღეს არსებულ 

ადგილობრივ თვითმმართველობას 1989 წელს ჩაეყარა საფუძველი, 

პოლიტიკური ტრანსფორმაციის ერთ–ერთი პირველი და ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საყრდენი კონსტიტუციაში ძირეული 

ცვლილებების განხორციელება გახლდათ, რასაც ხანგრძლივი  

კამათი და დისკუსიები უძღოდა წინ. 80-იანი წლების დასაწყისში, 

მოძრაობის წევრებმა და დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფმა, 

რომლებიც ასოცირდნენ იმჟამინდელ დემოკრატიულ 

ოპოზიციასთან, შეიმუშავეს თვითმმართველობის განვითარების 

სტრატეგიული კონცეფცია, ხოლო კომუნისტური სისტემის 

მოულოდნელმა დაშლამ მათ გზა გაუხსნა გეგმების 

განსახორციელებლად. 

სოციალისტურ პოლონეთს მხოლოდ ერთი დონის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - გმინა (gmina) 

ჰქონდა. 1990 წელს გატარებული რეფორმის შედეგად, აღნიშნულ 

ორგანოს უფლებამოსილება გაფართოვდა, შესაძლებლობა მიეცა 

მეტი წვდომა ჰქონოდა რესურსებზე და მისი უფლებამოსილების 

ფარგლებში, 1990 წლის მაისში, თითქმის 2,500 ადგილობრივი 

საბჭოდან (გმინა, gmina) წარმომადგენლები პირველად აირჩიეს 

სრული დემოკრატიული პრინციპით, პირდაპირი საარჩევნო 

ფარული კენჭისყრის გზით. ეს გახლდათ პირველი შემთხვევა 

ომისშემდგომი პოლონეთის ისტორიაში, თუმცა, მთავარი 

გარდატეხა მაინც 1998 წელს მოხდა, როდესაც ახალი რეფორმის 

შედეგად, საბოლოოდ პოლონეთმა მიიღო ევროპაში ერთ-ერთი 

უფრო დახვეწილი და კარგად ორიგინალური ადმინისტრაციული 

სისტემა. ის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამ დონეს 

მოიცავს, 2413 მუნიციპალიტეტი (gmina გმინა), 379 რაიონი 

(powiaty პოვიატი) და 16 რეგიონი (województwo ვოივიდშიფი), 

მსგავს ტერიტორიულ სისტემაში, მუნიციპალიტეტები და 

რაიონები (powiaty პოვიატი) ასრულებენ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ფუნქციებს, ხოლო ვოივიდშიფები 

მოქმედებენ რეგიონალურ დონეზე. 

 აღსანიშნავია ის გარემოება რომ, ევროპის სხვა მსხვილი 

ქვეყნებისგან განსხვავებით (გერმანია, ესპანეთი და იტალია) 

პოლონეთის რეგიონალური მთავრობა ემყარება არა 

პოლიტიკურად ავტონომიურ ან ფედერალურ ერთეულებს, 

არამედ ადმინისტრაციულ მთავრობას, რეგიონულ დონეზე 
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ვოივოდის ცენტრალური ხელისუფლების გენერალური 

წარმომადგენლები არიან. დეცენტრალიზაციისა და 

თვითმმართველობის ასეთმა მაღალმა ხარისხმა, თითოეული 

რგოლის დემოკრატიულობის და ეფექტურობის გაუმჯობესება 

განაპირობა, მეტად მოქნილი გახდა ადგილობრივ დონეზე 

არჩეული ორგანოების მიერ მომსახურეობის მიწოდების პრაქტიკა, 

ისინი აღარ იყვნენ დამოკიდებული ცენტრალურ 

ხელისუფლებაზე, შედეგად უფრო ეფექტური და დროული 

მექანიზმებით ახერხებდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის 

საჭიროებების დაკმაყოფილებას, გაძლიერდა სამოქალაქო 

საზოგადოების როლი და მონაწილეობა თვითმმართველობის 

განხორციელებაში [1,  485-490]. 

რეფორმირებისა და დეცენტრალიზაციის პროცესს 

პოლონეთში უმტკივნეულიდ და მკვეთრი წინააღმდეგობების 

გარეშე არ ჩაუვლია. ცვლილებების მთავარ ოპონენტებს 

ფინანსური ორგანიზაციები, პროფკავშირები და საზოგადოების ის 

ნაწილი წარმოადგენდნენ, რომლებიც ცვლილებების შედეგად 

ძალაუფლების და გავლენების მნიშვნელოვან ნაწილს კარგავდნენ. 

ეს რეფორმა პოლონეთში შოკური თერაპიის სახელითაა ცნობილი 

და 90-იან წლებში დიდი ინფლაციის პარალელურად 

ხორციელდებოდა.  

თუმცა, მუნიციპალიტეტებისთვის იმ უფლებამოსილების 

მიცემამ რომ ისინი თავად მოახდენდნენ დაეგეგმათ განვითარების 

გეგმები, მოახდენდნენ მოქალაქეების ჩართულობას და თავად 

მოქალაქეებს მიეცემოდათ ინიციატივების, საკითხებისა და 

წინადადებების წარდგენის შესაძლებლობა, უშუალო თვითონ 

ყოფილიყვნენ პროცესის მონაწილეები, მნიშვნელოვნად შეამცირა 

ის უარყოფითი ფაქტორები, გარემოებები და განწყობები, 

რომელიც შესაძლოა ყოფილიყო რეფორმირების პერიოდში. 

პოლონეთის თვითმმართველობის წარმატება ბოლო სამი 

ათწლეულის განმავლობაში განპირობებული იყო 

საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ამაღლების უზრუნველყოფით. 

ეს კი შეძლო კარგად ორგანიზებულმა და ჩამოყალიბებულმა 

სამოქალაქო სამსახურებმა. გზების, ხიდების, წყალმომარაგების, 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაბალმა ფასმა და სხვა 

ინფრასტრუქტურულმა ღონისძიებებმა, საერთო ჯამში შექმნეს 

კეთილდღეობის მაღალი სტანდარტი თვითმმართველობებში. 
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ცნობილი პოლონელი აქტივისტი ვარშავის საბინაო კოოპერატივის 

პრეზიდენტი თეოდორ ტოეპლიცი თვლიდა, რომ ,,ადგილობრივი 

ხელისუფლების მთავარ მისიას მოსახლეობის კეთილდღეობაზე 

ზრუნვა და ბრძოლას ცუდი ცხოვრების წინააღმდეგ წარმოადგენს“  
[2,  34-37]. 

საერთო კეთილდღეობის ამაღლებამ ჩამოყალიბა და 

განავითარა ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებები, 

რომლებიც შემდგომში თავად გახდნენ თვითმმართველობების 

საყრდენნი, აგრეთვე შეიქმნა სხვადასხვა სახის საზოგადოებები, 

ადგილობრივი ბეჭდვითი მედიასაშუალებები და არასამთავრობო 

ორგანიზაციები. ისინი ჩართული იყვნენ მუნიციპალიტეტების 

საქმიანობაში. მაგალითად: 1989 წელს სულ 277 არასამთავრობო 

ორგანიზაცია იყო რეგისტრირებული, 1991 წელს 1078, 1992 წელს 

1332, უკვე 1997 წლისთვის 5,900. ყოველივე ამან კი გამოიწვია იმ 

ადამიანების რიცხვის გაზრდაც, რომლებიც აქტიურად 

მონაწილეობდნენ ადგილობრივი ორგანიზაციების საქმიანობებში. 

ამ ყველაფრის პარალელურად, თვითმმართველობების მხრიდან 

თანხების მოცულობაც გაიზარდა, 1993-1997 წლებში გაორმაგდა იმ 

ორგანიზაციების რიცხვი, რომლებიც დაფინანსებას იღებდნენ 

მუნიციპალიტეტიდან [3,  190].  

 სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურად ჩართვამ თავად 

მუნიციპალიტეტებს მისცა მეტის გაკეთების საშუალება, გაიზარდა 

კვალიფიციურ საჯარო მოხელეთა რაოდენობა, გაჩნდა 

შესაძლებლობა ფინანსური სახსრების და გრანტების მოზიდვის, ამ 

მხრივ მთავარ დონორს ევროკავშირი წარმოადგენდა. მისი 

პოლიტიკის ფარგლებში არაერთი გრანტი გაიცა, განხორციელდა 

მრავალი პროექტიც პოლონეთის თვითმმართველობებში,  საერთო 

ჯამში  ფინანსური სახსრების მოცულობამ რამოდენიმე ათეულ 

მილიარდს მიაღწია, შედეგად ბოლო წლების განმავლობაში, 

ევროკავშირის სახსრებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს 

პოლონეთის მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკაში, 

მუნიციპალიტეტებს გაუჩნდათ მეტი ფული - დაფინანსების მეტი 

წყარო [1,  500-504]. 

პოლონურ თვითმმართველობაში მთავარი აქცენტი 

გადატანილია პირველ დონეზე (gmina გმინა), რომელიც 

ფუნქციურად ყველაზე  დატვირთულია. მას აქვს საკუთარი 

ბიუჯეტი, ცენტრალური ხელისუფლებისგან კი იღებს სხვადასხვა 
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სახის ტრანსფერებს. ,,გმინა“ ყველაზე ახლოს დგას 

მოსახლეობასთან და საზოგადოების ინტერესს უკეთ გამოხატავს, 

ეს აძლევს მოქალაქეს შესაძლებლობას მეტად ჩაერთოს 

თვითმმართველი ერთეულის საქმიანობაში, გამოხატოს თავისი 

აზრი, წამოჭრას და მოითხოვოს  პრობლემის მოგვარება, თავის 

მხრივ, გმინას შეუძლია უკეთ დაგეგმოს და განსაზღვროს მის 

ტერიტორიაზე არსებული საკითხების მოგვარების და გადაჭრის 

გზები. 

 გმინას უფლებამოსილებების უფრო კარგად გასაგებად, 

როგორც მისი მნიშვნელობის, ასევე ზომისა და სამოქმედო 

ტერიტორიის შესახებ, შეგვიძლია პარალელი ქართულ 

თვითმმართველობასთან გავავლოთ. მაგალითად, გმინას 

დაახლოებით იმ ზომის და იმდაგვარი ფუნქციები აქვს, რაც 

საქართველოში 2006 წლის რეფორმამდე არსებულ სოფლის 

საბჭოებსა და გამგეობებს რომ ჰქონდათ, განსხვავებით იმისგან, 

რომ გმინას გაცილებით მეტი უფლებამოსილება  და 

შესაძლებლობა აქვს. გმინას აღმასრულებელი ხელმძღვანელი 

მერია, მერი პასუხისმგებელია გმინას თითოეული მცხოვრების 

წინაშე. წარმომადგენლობითი დემოკრატიის მთელი უპირატესობა 

ყველაზე კარგად სწორედ აქ ჩანს, მაგალითად: გმინას საბჭოს 

მერის დათხოვნის უფლება არ აქვს, სამაგიერიდ მოქალაქეებს 

შეულიათ ამ უფლების გამოყენება ადგილობრივი რეფერენდუმის 

გზით, შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ (ამომრჩეველთა 

10% ხელმოწერა) დააყენებენ მერის გადაყენების საკითხს, 

რეფერენდუმის შედეგების ცნობისთვის აუცილებელია 

მონაწილეობა მიიღოს წინა არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა 

2/3-ზე მეტმა გმინას მოსახლემ, [4,  9-11].  

ასეთ გზით მოქალაქეებს შეულიათ საკუთარი 

თვითმმართველი ერთეულის ხელმძღვანელი გადააყენონ 

თანამდებობიდან, ანუ ეს არის ფორულა იმისა, თუ მოქალაქებმა 

მერი, რომელიც აირჩიეს პირდაპირი საარჩევნო ხმის უფლებით, 

იმავე გზით როგორ დაატოვებინონ თანამდებობა. საქართველოში 

2014 წელს პირდაპირი საარჩევო ხმის უფლებით, ფარული 

კენჭისყრის გზით, პირველად იქნა არჩეული მუნიციპალიტეტის 

მერი, მაგრამ პოლონეთისგან განსხვავებით სადაც რეფერენდუმზე 

დგება მერის უფლებამოსილების საკითხი, საქართველოს 

ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
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კოდექსის“ 51-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, სხვა 

პროცედურაა გათვალისწინებული: ,,მერისთვის უნდობლობის 

გამოცხადების პროცედურის ინიციირების საფუძველია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტის ან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 

20 პროცენტის წერილობითი ინიციატივა მერისთვის 

უნდობლობის გამოცხადების შესახებ“. საქართველოს 

თვითმმართველობის კოდექსი რეფერენდუმის უფლებას არ 

განიხილავს და მხოლოდ მსგავსი უფლებამოსილებით შეუძლია 

მოქალაქეებს უნდობლობა გამოუცხადონ მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელ ხელმძღვანელს. რატომ უნდობლობა და არა 

იმპიჩმენტი? იმპიჩმენტს შესაბამისი სამართლებრივი 

რეგულაციები სჭირდება...  უნდა არსებობდეს მერის მხრიდან 

დანაშაულის ჩადენის და მისი არაკანონიერად მოქცევის ნიშნები, 

შესაბამისად რთული პროცედურებია გასავლელი... უნდობლობა 

კი უფრო მოქნილი და მარტივია, რადგან მოქალაქეთა 20 

პროცენტს, რომელსაც არ მოსწონს მერის საქმიანობა, შეუძლიათ 

უნდობლობა გამოუცხადონ, შესაბამისი პროცედურების გავლის 

და საკრებულოს გადაწყვეტილების შედეგად მერს თანამდებობას 

დაატოვებინებს [6]. 

პოლონეთის თვითმმართველობის  წარმატების მთავარი 

კომპონენტი კარგად მოქნილი საბიუჯეტო და ქონების 

გადასახადებია. საშემოსავლო გადასახადის დიდი ნაწილი, 

დაახლოებით 15% რჩება ადგილზე, ანუ მუნიციპალიტეტებში, რაც 

თავისთავად სტიმულის მიმცემია თავად 

თვითმმართველობებისთვის. ისინი მეტად ცდილობენ ხელი 

შეუწყონ და მოიზიდონ ინვესტიცია, ერთგვარი შიდა კონკურენცია 

არსებობს მუნიციპალიტეტებს შორის. გმინა ფინანსური 

სიძლიერით გამოირჩევა, ამას ხელს უწყობს ქონების განკარგვის 

საკითხი. მას აქვს უფლებამოსილება დააკისროს გადასახადი. 

ქონება, რომელსაც გმინა განკარგავს, იქნება სასოფლო-სამეურნეო, 

არასასოფლო თუ ტყის ფართობები, მნიშვნელოვანია 

მუნიციპალიტეტის ფინანსური უზრუნველყოფისთვის, 

დამოუკიდებლად განკარგავს საკუთრებაში არსებულ საკმაოდ 

დიდ ქონებას  [5].  
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საქართველოში ამ მხრივ გარკვეულ წინგადადგმულ ნაბიჯებს, 

2014 წლის თვითმმართველობის კოდექსის მიღების შემდგომ 

ვხვდებით... ქონების გადასახადი საქართველოში დღემდე 

ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელშია, თუმცა ის არ 

ფლობს საკმარის ქონებას იმისთვის, რომ რაიმე მატერიალური 

სიკეთე შეიქმნას... ქონების გადასახადიდან შემოსული წილი, 

გარდა თბილისისა და რამოდენიმე მუნიციპალიტეტისა, ძალზედ 

მწირია. დღემდე ცენტრალური ხელისუფლების ხელშია სასოფლო 

და არასასოფლო მიწის ფართობები, აგრეთვე ძველი 

ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობები, რომელიც დღემდე 

უფუნქციოა, ხოლო მისი პრივატიზაციის შემთხვევაში 

მუნიციპალიტეტები გარკვეულ შემოსავალს მიიღებდნენ... ცალკე 

განხილვის თემაა საშემოსავლო გადასახადი... 2014 წლის კოდექსის 

თავდაპირველ ვერსიაში საშემოსავლოს გადასახადის დიდი 

ნაწილი თვითმმართველობებს უნდა დარჩენოდა, თუმცა მან მზის 

სინათლე ვერ იხილა... მხოლოდ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედებს საშემოსავლო 

გადასახადი, ის მთლიანად რჩება ავტონომიური რესპუბლიკის 

ბიუჯეტს, რაც თავისთავად მასტიმულირებელია ადგილობრივი 

მთვრობისთვის [7]. 

პოლონეთი რეფორმირების დროს მნიშვნელოვან 

კომპონენტად განიხილავდა თვითმმართველობებში დასაქმებულ 

კვალიფიციურ საჯარო მოხელეთა შენარჩუნებას, შემდგომში მის 

კვლავ კვალიფიკაციის ამაღლებას. მაგალითად: 

მუნიციპალიტეტებში 1990 წლიდან 1998 წლამდე 70%-ით 

გაიზარდა უმაღლესი განათლების მქონე საჯარო მოხელეთა 

მაჩვენებელი, ხოლო კვალიფიკაციის ამაღლება უმთავრეს 

ამოცანად იქცა [4, 23-24].  

დადგინდა  შესაბამისი კრიტერიუმები, რომლის გავლის 

შემდგომაც თვითმმართველობა იღებს საკმადო მაღალ 

პოფესიონალ საჯარო მოხელეს. დღემდე პოლონეთში 

თვითმმართველობაში საქმიანიობა საკმაოდ პრესტიჟულ 

საქმიანობად ითვლება, საქართველოში ამ მხრივ მცირედი ნაბიჯი 

2014 წლის კოდექსის მიღების შემდეგ გადაიდგა, როდესაც 

ახლიდან მოხდა დაკომპლექტება თვითმმართველობაში მომუშავე 

საჯარო მოხელეების, რასაც წინ უძღვოდა მასობრივი 

გათავისუფლებები თვითმმართველობებიდან, ჩატარდა 
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ტესტირება, გასაუბრება, კონკურსანტთა დიდ ნაწილს გაუჭირდა 

ბარიერის გადალახვა. მომდევნო წლებში და ახლაც 

თვითმმართველობაში აღარ ხდება მსგავსი სახით მიღება... 

მხოლოდ გასაუბრების დონეზეა კადრის შერჩევა, რაც უამრავ 

კითხვას ბადებს მის კვალიფიკაციასა და პროფესიონალიზმში. 

თვითმმართველობის რეფორმირების პერიოდში პოლონეთმა 

მისი უკეთ მოდერნიზებისა და განვითარებისთვის წამოიწყო 

ერთგვარი აქცია -პროგრამა ,,გამჭვირვალე პოლონეთი“, რომლის 

მთავარ მიზანს დემოკრატიული, ძლიერი და დამოუკიდებელი 

თვითმმართველობის ჩამოყალიბება წარმოადგენდა. პროგრამაში 

მონაწილეობა ნებაყოფლობითი გახლდათ, თუმცა მისი 

მიმზიდველობიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტები თავად 

უერთდებოდნენ და იღებდნენ პასუხისმგებლობას 

შეესრულებინათ ყველა ის მოთხოვნა და კრიტერიუმი, რომელიც 

პროგრამით იყი გათვალისწინებული. ეს მოიცავდა რამოდენიმე 

პრინციპის დაცვას, კერძოდ, თითოეულ მუნიციპალიტეტს 

მაქსიმალურად უნდა მოეხდინა პროცესების გამჭვირვალეობა, 

ნულოვანი ტოლერანტობა კორუფციის მიმართ, მოეხდინა 

მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის საქმიანობაში და 

ჰქონოდა შორსმჭვრეტელი გეგმები ეკონომიკური 

განვითარებისთვის. ყოველივე ამას კი  პროფესიონალიზმითა და 

პასუხისმგებლობით უნდა მიდგომოდა. თითოეული კომპონენტი 

მჭიდროდაა დაკავშირებული ერთმანეთთან, ერთ სამოქმედო 

სივრცეს წარმოადგენს. თუ ავიღებთ განსახილველად მაგალითად, 

გამჭვირვალეობის პრინციპს, რომლის მთავარ მოთხოვნას კანონის 

სრული სიმკაცრით დაცვა და მოსახლეობის მხრიდან 

მუნიციპალური საჯარო ფინანსების კონტროლი წარმოადგენს, 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა დაგეგმილ თუ დასაგეგმ 

პროექტებზე, გეგმებსა და ფინანსებზე. ამგვარად, თუ არ არსებობს 

გამჭვირვალეობა და ყველაფერი მხოლოდ ბიუროკრატიული 

ბარიერების მიღმა ხორციელდება, იქმნება კორუფციის მაღალი 

რისკი, გზა ეხსნება დახურული და ბუნდოვანი პროცესების 

განვითარებას, რაც თავისთავად დამაზიანებელ ზეგავლენას 

ახდენს მთლიანად შედეგზე.  

სწორედ ამგვარი სცენარის თავიდან ასაცილებლად, 

განვითარების და პროგრესის მიღწევას ემსახურება პროგრამა 

,,გამჭვირვალე პოლონეთი“, რომელიც ხელს უწყობს მოქალაქესა 
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და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ნდობის 

გაღრმავებას. ყველა საქმიანობა, რასაც მუნიციპალიტეტი 

ახორციელებს საჯარო ფინანსების მიმართულებით, 

მაქსიმალურად გამჭვირვალეა, მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ 

მიიღონ სწრაფად და ხელმისაწვდომ დროსა და გარემოში 

ინფორმაცია დაგეგმილ და განსახილველ თემებთან 

დაკავშირებით.  

სამოქალაქო საზოგადოება ცდილობს მაქსიმალური 

კონტროლის ქვეშ და მისი უშუალო მონაწილეობით 

განახორციელოს ყველა გადაწყვეტილება. სწორედ ამან მოიტანა 

პროგრესი და თვითმმართველობის განვითარება, ხოლო ახლა 

თავად ცდილობს პოლონეთი დაეხმაროს პოსტკომუნისტური 

სივრცის ქვეყნებს მისი გამოცდილების გაზიარებაში.  
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POLISH SELF-GOVERNMENT AND CITIZEN INVOLVEMENT 
 

Summary 
 

Poland is one of the most decentralized countries not only in Eastern 

and Central Europe, But also on the whole continent of Europe.  

This country is a role model for how the country should move from a 

socialist system, where self-government was centralized, to a system of 

democratic free self-government. However, we also share the view that 

direct copying of any model is not justified, as each self-government is 

based on the ethnic, religious, cultural or geographical location of the 

country, That is the main reason why there is no unified universal model for 

this, but experience is important for fulfilling the tasks that our country has 

to solve in order to establish a stable, decentralized and strong self-

government. 
 

Keywords: Polish self-government, reforms, dedicated people, citizen 

participation. 
 

Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University. 

 
Мамука Маргишвили, Давид Шамоеви 

Польское самоуправление и гражданское участие 
 

Резюме 
 

 Польша является одной из самых децентрализованных стран не 

только в Восточной и Центральной Европе, но и на всем европейском 

континенте. 

 Эта страна является образцом для подражания того, как страна 

должна перейти от социалистической системы, где самоуправление 

было централизовано, к системе демократического свободного 

самоуправления. Однако мы также разделяем мнение о том, что 

прямое копирование любой модели не является оправданным, 

поскольку каждое самоуправление основывается на этническом, 

религиозном, культурном или географическом положении страны, Это 

главная причина, по которой нет единой универсальной модели для 

этого, но опыт важен для выполнения задач, которые наша страна 
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должна решить для установления стабильного, децентрализованного и 

сильного самоуправления. 
 

Ключевые слова: польское самоуправление, реформы, 

самоотверженные люди, гражданское участие. 

 

Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический 
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მარიამ ჭანტურია 

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი საჯარო სამსახურის სისტემაში 
 

სტატია ეხება საქართველოში, თანამედროვე საჯარო 
სამსახურში პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის კუთხით სახელმფიწო 
ხელისუფლების მიერ გატარებულ საკანონმდებლო რეფორმებს. 
გაანალიზებულია საქართველოს ნორმატიული ბაზა, კერძოდ 
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის საფუძვლები ,,საჯარო სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,საჯარო სამსახურის რეფორმის 
კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 
ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის N627 
დადგენილებისა და „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის 
ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
2017 წლის 20 აპრილის N200 დადგენილების მიხედვით. 

საჯარო სამსახურის წარმატებისა და სტაბილური 
განვითარების ერთერთი საფუძველი სწორედ პოლიტიკური 
ზეგავლენებისაგან თავისუფალი და საჯარო ინტერესების 
ერთგული საჯარო სამსახურის სისტემის არსებობაა. 

 

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, საჯარო 
ინტერესებისადმი ერთგულება. 

 

საჯარო სამსახურის სტაბილურობისა და წარმატების ერთ-

ერთ პირობას პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი წარმოადგენს. 

საქართველოს მცირე დრო აშორებს ტოტალიტარულ საბჭოთა 

წარსულთან, სადაც ერთპიროვნული, ერთპარტიული  

მმართველობა სუფევდა. საბჭოთა ეპოქაში საჯარო სამსახური 

დამყარებული იყო კომუნისტურ იდეოლოგიაზე, არ იყო ღია და 

გამჭვირვალე მოქალაქეებისათვის, იგი მხოლოდ კომუნისტურ 

პარტიას ექვემდებარებოდა და მთელი მისი მიზანი ერთი პარტიის 

ინტერესებზე იყო მორგებული. 

საბჭოთა კავშირის საჯარო სამსახურის ფორმა არ 

ითვალისწინებდა პარტიისა და სახელმწიფოს ერთმანეთისაგან 

განცალკევებას.  პირიქით, საჯარო სამსახურში დასაქმებული 

პირები კომუნისტური პარტიის წევრები იყვნენ და პარტიის 

კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდნენ. მმართველი და იმავდროულად 

ერთადერთი პოლიტიკური პარტია - კომუნისტური პარტია 

სახელმწიფო ხელისუფლებასთან იყო გაიგივებული. სახელმწიფო 
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ადმინისტრაციის ფუნქციაში კი მხოლოდ მის მიერ მიღებული  

გადაწვეტილებების აღსრულება შედიოდა. შესაბამისად საჯარო 

სამსახური იყო არა სახელმწიფოს, არამედ კომუნისტური პარტიის 

სამსახურში. კომუნისტური წარსულის ტრადიციები არ აღმოჩნდა 

მარტივად დასაძლევი.  

1997 წელს მიღებულ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” 

საქართველოს კანონში შესული მრავალი შესწორების შემდეგ, 2014 

წელს საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა დადგენილება საჯარო 

სამსახურის რეფორმის კონცეფციის შესახებ, რომლის 

საფუძველზე, 2015 წელს, მიღებულ იქნა ახალი კანონი ,,საჯარო 

სამსახურის შესახებ”. ქვეყანაში დაიწყო საჯარო სამსახურის 

თანამედროვე სისტემად გარდაქმნისაკენ მიმართული 

თანმიმდევრული რეფორმა. 

2015 წელს მიღებული კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

ასახავს კონცეფციით განსაზღვრულ ცვლილებებს, სრულად 

მოიცავს რეფორმას ყველა დასახულ მიმართულებაში. 

კანონით განმტკიცდა პროფესიული საჯარო მოხელის 

საქმიანობის ისეთი ძირითადი პრინციპები, როგორიცაა 

მიუკერძოებლობა, ეფექტიანობა, შედეგზე ორიენტირებულობა, 

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის 

ვალდებულება და სხვა. 

 აღსანიშნავია, რომ საჯარო სამსახურის რეფორმის 

კონცეფციაში კატეგორიზაციის სისტემა ეფუძნება ევროკავშირის 

ანალოგიურ სისტემას. 

კანონის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს პოლიტიკური 

ნეიტრალიტეტი წარმოადგენს. 

 ვიწრო პარტიული ზეგავლენისაგან საჯარო მოხელის 

დასაცავად კანონში ჩადებულია რამდენიმე მკაფიოდ 

ჩამოყალიბებული მუხლი. თვით კანონის მიზანი ნათლად ამბობს 

- ,,ამ კანონის მიზანია, უზრუნველყოს კარიერულ წინსვლაზე, 

დამსახურებაზე, კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ 

ნეიტრალიტეტზე, მიუკერძოებლობასა და 

ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული, სტაბილური, 

საქართველოს ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და 

ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა”.[1] 

კანონის მე-15 მუხლის მიხედვით - ,,საჯარო მოსამსახურეს 

უფლება არა აქვს, თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა 
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პარტიული (პოლიტიკური) მიზნებისათვის ან/და 

ინტერესებისათვის გამოიყენოს. საჯარო მოსამსახურეს ასევე 

უფლება არა აქვს, სამუშაო საათებში ან სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების განხორციელებისას მონაწილეობა მიიღოს 

აგიტაციასა და წინასაარჩევნო კამპანიაში. საჯარო მოსამსახურეს 

ეკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო 

სუბიექტის, კანდიდატის მხარდასაჭერი ან საწინააღმდეგო 

აგიტაციისა და კამპანიის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსის 

გამოყენება“.[2] 

ამ მუხლის ერთგვარი კონკრეტიზაცია ხდება 68-ე მუხლში, 

რომელიც საჯარო მოხელის პოლიტიკურ უფლებებს ეხება 

,,მოხელე სამსახურებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებს 

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დაცვით, რომელიც 

გულისხმობს მის ვალდებულებას, სამუშაო საათებში თავი 

შეიკავოს პოლიტიკური აქტივობისაგან საჯარო სამსახურის 

მიუკერძოებლობის პრინციპის დაცვის უზრუნველსაყოფად“.[3] 

თანამდებობების ჩამონათვალი, რომლებზეც არ ვრცელდება 

აღნიშნული კანონის მოქმედება მოცემულია მე-4 მუხლში. 

საქართველოს მოქალაქე საქართველოს კონსტიტუციით 

გარანტირებული  საარჩევნო უფლების მატარებელი პირია. 

ამდენად, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპი საჯარო 

მოსამსახურეს არ უკრძალავს იყოს მისთვის მისაღები 

პოლიტიკური პარტიის წევრი.  კანონი ერთმანეთისაგან მიჯნავს 

მოსამსახურის პოლიტიკურ აქტივობას, სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების განხორციელებისას და არასამსახურებრივ 

დროს. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მიზანია, რომ საჯარო 

მოხელის პოლიტიკურმა სიმპატიამ ვერანაირი გავლენის მოხდენა 

ვერ შეძლოს მის მიერ სამსახურებრივი, საჯარო ფუნქციების 

შესრულებაზე. დეპოლიტიზაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

ხდება წინაასარჩევნო პროცესში, რადგანაც სამთავრობო 

პოლიტიკური პარტიისათვის ადმინისტრაციული რესურსები 

(ფინანსური, მატერიალური, ტექნიკური და ადამიანური რესურსი) 

ადვილად ხელმისაწვდომია. 

კანონის მე-8 მუხლი ამყარებს საჯარო სამსახურის 

პრინციპებისა და საჯარო ინტერესებისადმი საჯარო 

მოსამსახურის ერთგულების პრინციპს - ,,საჯარო მოსამსახურე 

ვალდებულია თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება საჯარო 
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სამსახურის პრინციპებისა და საჯარო ინტერესების დაცვის 

საფუძველზე განახორციელოს“. [4] 

საჯარო ინტერესებისადმი ერთგულებისა და პოლიტიკური 

ნეიტრალიტეტის პრინციპები მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან, 

რადგან საჯარო მოხელის მხრიდან პოლიტიკური 

მიუკერძოებლობა ნიშნავს სახელმწიფოსადმი და არა რომელიმე 

პარტიისადმი ერთგულებას. საჯარო ინტერესებისადმი 

ერთგულების პრინციპი საჯარო მოსამსახურეს სახელმწიფოსადმი 

განსაკუთრებულ ერთგულებას ავალდებულებს, რაც მოხელის 

მხრიდან დასტურდება საჯარო სამსახურში მიღებისას დადებული 

ფიცით.[5] 

   პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის შესახებ საუბარია „საჯარო 

დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 

აპრილის N200 დადგენილების მე-6 მუხლში, სადაც აღნიშნულია, 

რომ საჯარო მოხელე გადაწყვეტილების მიღებისას თავისუფალი 

და ნეიტრალურია, მიჯნავს სახელმწიფო ინტერესებს 

პოლიტიკური პარტიის ინტერესებისგან. საჯარო მოსამსახურე არ 

იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს პოლიტიკური პარტიის 

მიზნებისათვის.[6]  პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის 

უგულებელყოფა მოხელის დისციპლინური გადაცდომისა და 

შესაბამისი სასჯელის მიზეზიც შეიძლება გახდეს.[7] 

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვის კიდევ ერთ გარანტად 

გვევლინება  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 აგვისტოს 

N548 დადგენილება, რომელშიც  განისაზღვრა შემდეგი: - ,,საჯარო 

მოსამსახურე თავს იკავებს სამსახურებრივი მოვალეობის 

შესრულებისას კომუნიკაციის საშუალებებით, მათ შორის, 

სოციალური ქსელების გამოყენებით, ისეთი ქმედებებისაგან, 

განცხადებებისაგან ან/და სოციალური აქტივობისაგან, 

რომელიც შესაძლებელია, აღქმულ იქნეს კონკრეტული 

პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გატარებად“.[8] 

საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული 

საკანონმდებლო ცვლილებები დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია 

საჯარო სამსახურში პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის 

მისაღწევად. თუმცა არსებობს გარკვეული რისკი, რომ საჯარო 

სამსახური და შესაბამისად საჯარო მოხელეები მაინც 

მოექცევიან ვიწრო პოლიტიკური ზეგავლენის ქვეშ.  
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იმ პირობებში, როდესაც ქვეყნის მმართველ ელიტაში არ 

არსებობს პოლიტიკური პლურალიზმი და მხოლოდ ერთი, 

ძლიერი, გავლენიანი, სამთავრობო პარტიის 

დაქვემდებარებაშია ხელისუფლების პრაქტიკულად ყველა 

შტო, ასევე მმართველი პარტიის წევრებით/მხარდამჭერებითაა 

წარმოდგენილი საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 

სასამართლო ხელისუფლების თითქმის ყველა ორგანო, 

იშვიათი გამონაკლისების გარდა, რთულია თავიდან იქნეს 

აცილებული გარკვეული გადაცდომები პოლიტიკური 

ნეიტრალიტეტის პრინციპიდან. 

ძალზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო ხელისუფლების 

მხრიდან, მუდმივი სწრაფვა არსებული ნორმატიული ბაზის  
აღსრულების უზრუნველსაყოფად და ამისათვის ყველა საჭირო 

ღონისძიების გატარება.  

საჯარო სექტორში დასაქმებული ყველა პირისათვის 

ნათელი უნდა იყოს, რომ საჯარო ინტერესებისადმი 

ერთგულების პრინციპი მჭიდრო კავშირშია პოლიტიკური 

ნეიტრალიტეტის პრინციპთან. მათი ერთობა გამორიცხავს 

რომელიმე პარტიის ან თანამდებობის პირის მიმართ 

ერთგულებას. საუბარია მოქალაქეების, საჯარო ინტერესების 

დაცვაზე და ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებაზე. 

პოლიტიკისაგან თავისუფალი საჯარო სამსახური არსებობა 

ქვეყანის განვითარებისათვის ერთ-ერთი აუცილებელი 

პირობაა, მისი სიძლიერის, ურყეობის და 

სიცოცხლისუნარიანობის გარანტია.  
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Mariam Tchanturia 
POLITICAL NEUTRALITY IN THE PUBLIC SERVICE SYSTEM 
 

Summary 
 

The article examines the legislative reforms carried out by the Georgian 

authorities from the point of view of political neutrality in the modern civil 

service. The regulatory framework of Georgia is analyzed, in particular, the 

fundamentals of political neutrality, the Law of Georgia “On Civil Service”, 

Resolution of the Government of Georgia No. 627 of 2014 “On Approval of 

the Concept of Civil Service Reform and Certain Related Measures”, as 

well as “General Rules ethics and conduct in state institutions “According 

to the Resolution of the Government of Georgia No. 200 dated April 20, 

2017. 

One of the foundations for the success and sustainable development of 

public service is the existence of a public service system that is free from 

political influence and meets the public interest. 
 

Keywords: political neutrality, commitment to public interests. 
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Мариам Чантурия 

Политический нейтралитет в системе государственной службы 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются законодательные реформы, проводимые 

властями Грузии с точки зрения политического нейтралитета в 

современной государственной службе. Анализируется нормативная 

база Грузии, в частности, основы политического нейтралитета, Закон 

Грузии ,,о государственной службе“, постановление правительства 

Грузии № 627 от 2014 года «Об утверждении Концепции реформы 

государственной службы и некоторых связанных с ней мер», а также 

,,Общие правила этики и поведения в государственных учреждениях“ 
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согласно постановлению правительства Грузии №200 от 20 апреля 

2017 года. 

Одной из основ успеха и устойчивого развития государственной 

службы является существование системы государственной службы, 

свободной от политического влияния и отвечающей общественным 

интересам. 
 

Ключевые слова: политический нейтралитет, приверженность 

общественным интересам. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Давид Леладзе, Грузинский 

технический университет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 48 

მაია ონიანი 

სოციალური პოლიტიკა თანამედროვეობაში და სახელმწიფოთა 

განსხვავებული მიდგომა უფლების რეალიზაციისას 
 

სტატიაში განხილულია სოციალური პოლიტიკის როლი 
მოქალაქეთა კეთილდღეობის ასპექტებთან მიმართებით და ის 
თავისებურება, რაც ცალკეული ქვეყნების კანონმდებლობებშია 
ასახული.  

სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი წარმატება 
დამოკიდებულია სწორად დაგეგმილ და განხორციელებულ 
სოციალურ პოლიტიკაზე, რომლის ძირითადი საზრუნავიც 
მოსახლეობის კეთილდღეობის შექმნა-შენარჩუნება და სიღარიბის 
დაძლევაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოთა სოციალური 
პოლიტიკა ძირითადად ერთგვაროვან პრობლემებს მოიცავს, 
სახელმწიფოთა მიდგომა სოციალური პოლიტიკისადმი მაინც 
განსხვავებულია. 

სოციალური პოლიტიკა არაერთმნიშვნელოვან პრობლემას 
მოიცავს, ისეთებს როგორიცაა: შრომის პოლიტიკა და შრომის 
უფლება; უსახლკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკა და 
საცხოვრისის უფლება; შშმ პირთა უფლებები და სხვა. სოციალური 
პოლიტიკა უპირველესად, იმ მოწყვლად ჯგუფთა ინტერესების 
დაცვა-რეალიზაციას ემსახურება, რომლებიც სახელმწიფო 
მხრიდან განსაკუთრებულ თანადგომას საჭიროებს. დახმარების 
გაწევა სახელმწიფოსგან მხოლოდ სამართლებრივი გარანტიების 
მიცემაში კი არ გამოიხატება, არამედ ფინანსური ინსტრუმენტების 
გადაცემაშიც. სოციალური პოლიტიკის ფარგლებში გამოყოფილი 
სუბსიდირებაც მნიშვნელოვანი დახმარებაა იმ მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ საზოგადოების 
სოციალურად შეჭირვებულ ნაწილს. 

 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო, სოციალური პოლიტიკა, 
მოქალაქეთა კეთილდღეობა.  
 

სახელმწიფოთა მართვის მთავარი განმსაზღვრელი მისი 

პოლიტიკური იდეოლოგიაა. სწორად ჩამოყალიბებული და 

წარმართული პოლიტიკა სახელმწიფოს განვითარების 

მნიშვნელოვანი პირობაა. 

გერმანიის რაიხსტაგში, კანცლერ ბისმარკს პოლიტიკა, 

ხელოვნებისთვის შეუდარებია, რომელის მოსაზრებით, პოლიტიკა 
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წარმოადგენდა სახელმწიფოს მართვის ხელოვნებას, 

კონფლიქტური გადაწყვეტილებების მიღებისა და გატარების 

გზით, საზოგადოებაზე ზემოქმედების მოხდენას და მასზე, 

კონტროლის განხორციელებას. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ 

ეს არის პოლიტიკის კლასიკური განმარტება, რომელიც სიტყვა 

„პოლიტიკამ“, ანტიკურ საბერძნეთში შეიძინა [12]. 

სოციალური პოლიტიკა სწორედ ამ დიდი პოლიტიკის 

შემადგენელი და შესაძლებელია ითქვას, მისი ძირითადი 

განმსაზღვრელიც კი იყოს. ხშირ შემთხვევაში, სახელმწიფოთა 

მთავრობების ხელისუფლებაში ყოფნის ხანგრძლივობაც, 

შესაძლოა დამოკიდებული იყოს კარგად წარმართულ და ხალხის 

ინტერესების სასარგებლოდ განხორციელებულ სოციალურ 

პოლიტიკაზე. 

მსოფლიოში სოციალური პოლიტიკა დღითი-დღე უფრო მეტ 

აქტუალობას იძენს და სახელმწიფოთა მთავრობების პოლიტიკურ 

დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. ასევე, 

სახელმწიფოთა ბიუჯეტების უმეტესი ნაწილიც მიმართულია 

სოციალური პოლიტიკის განხორციელებაზე. სახელმწიფოთა 

უმთავრესი საზრუნავი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა 

და ქვეყანაში სიღარიბის დაძლევაა. ამის ნათელი მაგალითი 

შესაძლებელია იყოს ევროკავშირის სახელმწიფოთა მიდგომა, 

სადაც შესაძლებელია ისინი განვითარების სხვადასხვა დონეზე 

იდგნენ, მაგრამ ერთიანი მიზანი ამოძრავებდეთ [7]. 

სიღარიბის დაძლევის გზაზე განხორციელებული ქმედებები 

და მიღწეული შედეგები შესაძლებელია სხვადასხვაგვარი იყოს, 

მაგრამ სახელმწიფოთა უმთავრესი ამოცანა მაინც უკეთესი 

შედეგის მიღება და შესაბამისი პრევენცია უნდა იყოს. 

სოციალური პოლიტიკის ძირითად მიზანს სახელმწიფოში, 

სოციალური თანასწორობისა და სოლიდარობის პრინციპებზე 

ორიენტირებული, სამართლიანი, ეკონომიკური და სოციალური 

სისტემის შექმნა წარმოადგენს. ადამიანის კეთილდღეობაზე 

ზრუნვა, რესურსების სამართლიანი გადანაწილების პრინციპების 

დაცვა, მოქალაქის სოციალური სტატუსისა განვითარების 

თანაბარმნიშვნელოვნება სოციალური პოლიტიკის 

დემოკრატიულად წარმართვის მნიშვნელოვან ქვაკუთხედს 

წარმოადგენს. სოციალური პოლიტიკის დემოკრატიის ამოსავალი 

წერტილი უმცირესობებისა და ცალკეული ინდივიდების 
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უფლებების დაცვა-რეალიზებაშია. ის აღიარებს სახელმწიფოს 

აქტიურ როლს, თავისივე მოქალაქეების უფლებების დამცველად. 

ვინაიდან, ყველა მოქალაქეს გააჩნია თანაბარი სოციალური 

უფლებები, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს კეთილდღეობის 

ყველასათვის ხელმისაწვდომობა და განაწილება. სოციალური 

უფლებების დაცვა თავისთავად ნიშნავს ადამიანის თავისუფლებას 

და მას ანიჭებს თანასწორობის შესაძლებლობას. სოციალური 

უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, სოციალური სერვისები და 

დახმარებები ქველმოქმედებად კი არ უნდა აღიქმებოდეს, არამედ 

მოქალაქეთა სოციალური უფლებების დაკმაყოფილების 

საშუალებად და ამ კუთხით მთავარი პასუხისმგებლობა 

სახელმწიფოს ვალდებულებაა. 

სოციალური პრობლემების ანალიზისას ადამიანები თითქმის 

ყველგან ერთგვარ პრობლემებს აწყდებიან, როგორიცაა: 

უმუშევრობა, ჯანმრთელობის პრობლემები, შეზღუდული 

შესაძლებლობები, სიღარიბე. აღნიშნული პრობლემების ყველაზე 

მეტად სწრაფი და ეფექტური გადაჭრის გზები და ბერკეტები 

სახელმწიფოს ხელშია და მისი ყველაზე დიდი დამფინანსებელიც 

სახელმწიფოა, სოციალური პროექტების განხორციელების 

საშუალებით. სახელმწიფოს არსებობის არსი კი იმაში 

მდგომარეობს, რომ სოციალური კუთხით განხორციელებული 

ყველა გადაწყვეტილება და ქმედება მიმართულია მოქალაქეთა 

კეთილდღეობის გაუმჯობესებისა და უზრუნველყოფისკენ. 

სოციალური პოლიტიკის ანალიზისას, აუცილებელია 

შესწავლილ იქნეს, თუ რაზეა დამოკიდებული ადამიანის 

კეთილდღეობა, რა ახდენს მასზე დადებით ან უარყოფით 

ზეგავლენას; თუ გავაანალიზებთ შეძლებულთა და უმწეოთა 

ყოფას, დავრწმუნდებით, რომ არსებობს მოთხოვნები, რომელთა 

დაკმაყოფილების გარეშე შეუძლებელია არსებობა, მაგრამ ამავე 

დროს არსებობს მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილების 

გარეშეც შეუძლებელია კეთილდღეობა. „ამრიგად, კეთილდღეობის 

სახელმწიფო იმ კეთილდღეობის პროგრამებისა და ზოგადად 

სოციალური პოლიტიკის ერთობლიობად აღიქმება, რის 

ადმინისტრირებასაც ესა თუ ის ქვეყანა თავის ფარგლებში ეწევა. 

სოციალურ პოლიტიკაში კი კეთილდღეობის სახელმწიფოს ცნებას, 

სრულიად სხვა გაგება აქვს. ეს ტერმინი იხმარება სახელმწიფოს 

მიერ სოციალური პროგრამების ადმინისტრირების სისტემის 
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დასახასიათებლად. ნიკოლას ბარისა და კრისტოფერ პიერსონის 

მოსაზრებით, კეთილდღეობის სახელმწიფო, ფართო გაგებით, 

შედგება ფულადი და არა ფულადი ბენეფიტებისაგან. ეს 

უკანასკნელი მოიცავს აქტივობების სპექტრს: განათლება, 

ჯანდაცვა და, ზოგადად, საზოგადოების მოწყვლად ფენებზე (შშმ 

პირებზე, ბავშვებზე, ხანდაზმულებზე) ზრუნვის სერვისები“ [9]. 

სოციალური პოლიტიკის რაობაც სწორედ ამაში მდგომარეობს, 

რომ სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის პროცესში, 

სოციალური პოლიტიკის სწორად დაგეგმვა/განხორციელების 

საშუალებით, იზრუნოს თავისი მოქალაქეების სოციალურ 

მდგომარეობაზე, სადაც სოციალური პროგრამების შეთავაზებით, 

კანონიერებისა და თანასწორობის პრინციპების დაცვით, კიდევ 

უფრო მეტად გააუმჯობესოს მათი მდგომარეობა. 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს 

მოქალაქეთა ნებაც არის ის, რომ ჩამოაყალიბონ დემოკრატიული 

საზოგადოება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და 

სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც ადამიანის უფლებები იქნება 

საყოველთაოდ აღიარებული და დაცული [1]. 

სოციალური უფლებები უნდა წარმოვიდგინოთ სახელმწიფოს 

მიერ აღიარებულ უფლებებად, ვინაიდან, ჩვენი კონსტიტუციაც 

ამას გვიდასტურებს, რომლის შესრულების მექანიზმიც 

სახელმწიფოს ხელშია და ის მზად არის დაიცვას კონსტიტუციით 

აღიარებული ეს უფლება, ყველა იმ საშუალების გამოყენებით, რაც 

სახელმწიფოს გააჩნია. 

სახელმწიფო ვალდებულია, მის ხელთ არსებული ყველა 

საშუალება გამოიყენოს მაქსიმალურად, დაიცვას ადამიანის 

უფლებები და უზრუნველყოს ადამიანთა სოციალური 

მდგომარეობების გაუმჯობესება, რათა ცხოვრებისათვის საჭირო 

მინიმალური დონე მაინც შეინარჩუნოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

აზრი ეკარგება საერთაშორისო სამარლებრივ შეთანხმებებსა და 

ვალდებულებებს, რითაც სახელმწიფო უნდა ატარებდეს 

დინამიკაში განვითარების დადებით შედეგებს [9]. 

სოციალური პოლიტიკა საზოგადოების სოციალური 

სტრუქტურების ძირითადი ელემენტების ურთიერთობას 

ახასიათებს. ისტორიულად, სახელმწიფო ატარებდა სოციალურ 

პოლიტიკას, საზოგადოების სოციალური უსაფრთხოებისა და 

სოციალური სტაბილიზაციის შენარჩუნების უზრუნველსაყოფად.  
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ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის თანახმად, 

გაერთიანებული ერების ხალხებმა ერთხმად დაადასტურეს 

თავიანთი დამოკიდებულება ადამიანის ძირითადი 

უფლებებისადმი, პიროვნების ღირსებისა და ღირებულებებისადმი 

და შეთანხმდნენ, რომ ხელი შეუწყონ სოციალურ პროგრესსა და 

ცხოვრების უკეთესი პირობების შექმნას. აღნიშნული დათქმის 

დაცვა-შესრულება მნიშვნელოვანია ნაკისრი ვალდებულებების 

შესასრულებლად. ამავე დეკლარაციით აღიარებულია ადამიანის 

სოციალური უზრუნველყოფის უფლება, რაც გამოიხატება იმაში, 

რომ ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს ცხოვრების შესაბამისი 

დონე, საკვები, ტანსაცმელი, საცხოვრისი, სამედიცინო 

მომსახურების და სხვა სოციალური საჭიროებებისთვის საჭირო 

სათანადო პირობები, რომელიც აუცილებელია კეთილდღეობის 

შესანარჩუნებლად. მას აქვს უფლება იყოს უზრუნველყოფილი 

უმუშევრობის, ავადმყოფობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, 

მოხუცებულობისა და სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებისას 

წამოჭრილი მძიმე მდგომარეობის დროსაც [2]. 

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 

შესახებ საერთაშორისო პაქტის თანახმად, სახელმწიფოები 

ინდივიდუალურად კისრულობენ ვალდებულებას საერთაშორისო 

დახმარებითა და თანამშრომლობით, მაქსიმალურად 

უზრუნველყონ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, მათ 

შორის, ქვეყანაში ახალი საკანონმდებლო ბაზის დანერგვითა და 

არსებულის მისადაგებით, ადამიანთა სოციალური 

უფლებებისადმი. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან სახელმწიფო ზრუნავს 

მაქსიმალურად უზრუნველყოს ადამიანთა სოციალური 

საჭიროებების მოგვარება იმისდა მიხედვით, თუ რომელი 

მოწყვლადი ჯგუფი რა სახის და კატეგორიის დახმარებას 

საჭიროებს. იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფოთა სოციალური 

პოლიტიკა თითქმის ერთგვაროვან საჭიროებებსა და პრობლემებს 

ემსახურება ამა თუ იმ ქვეყანაში, სახელმწიფოთა მიდგომა ამ 

საკითხისადმი მაინც განსხვავებულია. სახელმწიფოთა 

სოციალური პოლიტიკისადმი განსხვავებული მიდგომების 

გაანალიზების შედეგად, შვედმა მეცნიერმა გოსტა ესპინგ-

ანდერსენმა, რომელიც ამავდროულად ითვლება სოციალური 

პოლიტიკის თანამედროვე მკვლევარად, ჩამოაყალიბა 
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კლასიფიკაციის სამი სახე, როგორიცაა: კონსერვატიული, 

ლიბერალური და სოციალ დემოკრატიული. 

გოსტა ესპინგ-ანდერსენი კლასიფიკაციის დაყოფისას 

ეყრდნობა ორ ძირითად კრიტერიუმს, კერძოდ ადამიანთა 

დეკომოდიფიკაციის და სტრატიფიკაციის ხარისხს. 

დეკომოდიფიკაციის ხარისხი უკავშირდება ადამიანის 

სოციალური მოქალაქეობის იდეას, როდესაც ინდივიდები 

ავტომატურად იღებენ სოციალურ დახმარებებს, იმიტომ, რომ 

არიან კონკრეტული სახელმწიფოს მოქალაქეები. ხოლო 

სტრატიფიკაციაში მოიაზრება ინდივიდთა დაყოფა სხვადასხვა 

კლასებად და საშემოსავლო ჯგუფებად. იგივე მკვლევარი ასევე 

იყენებს დეფემილიალიზაციის კრიტერიუმსაც, რომელიც 

ითვალისწინებს იმას თუ, რამდენად ხდება რომელიმე 

ზემოთხსენებულ მოდელში, ოჯახისათვის განკუთვნილი 

ფუნქციის სახელმწიფოსათვის გადაბარება, როგორიცაა მაგ: 

ბავშვებზე/ხანდაზმულებზე ზრუნვა. 

ლიბერალურ (ანგლოსაქსური/ბევერიჯის) მოდელში ესპინგ-

ანდერსენი აშშ-ს, ავსტრალიას, ირლანდიას, დიდ ბრიტანეთს, 

ახალ ზელანდიას და კანადას აერთიანებს. მოდელის მთავარი არსი 

იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფო ცდილობს მხოლოდ იმათ 

დაეხმაროს, ვინც ღარიბია და დახმარებას საჭიროებს, სახელმწიფო 

კვლევების თანახმად. ამასთან სახელმწიფოს სოციალური 

პროექტები არ არის მრავალფეროვანი და მათი მიმღებიც 

დაბალშემოსავლიანი ადამიანები არიან, მაგრამ ამავდროულად 

სახელმწიფო ზრუნავს თავის მოქალაქეებზე, რათა მათ მომავალი 

ბრძოლისთვის სტიმული არ დაეკარგოთ, ანაზღაურებადი სამუშაო 

ადგილების მოძიების კუთხით.  

კონსერვატიულ (კორპორატისტულ) ბისმარკისეულ მოდელში 

ესპინგ-ანდერსენი შემდეგ ქვეყნებს მოიაზრებს: გერმანია, ავსტრია, 

ბელგია, იტალია, შვეიცარია, საფრანგეთი და ჰოლანდია. 

აღნიშნულ ქვეყნებში სახელმწიფოს სოციალური როლი, 

სახელმწიფოს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის, 

განსხვავებული სტატუსის შენარჩუნებაა. შესაბამისად მთავარი 

ყურადღებაც სოციალურ დაზღვევებზეა გადატანილი. 

ბენეფიტების უმეტესობაც შენატანებზეა დაფუძნებული. 

სხვადასხვა სტატუსით მიღებული პენსიაც შენატანებიდან 

დაანგარიშდება.  
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სოციალურ-დემოკრატიულ მოდელს, მკვლევარი ესპინგ-

ანდერსენი სკანდინავიის ქვეყნების (ფინეთი, დანია, ნორვეგია და 

შვედეთი) მაგალითზე განიხილავს. განსხვავებით ლიბერალური 

და კონსერვატიული რეჟიმებისაგან სკანდინავიის ქვეყნების 

სოციალური პოლიტიკა იმით განსხვავდება, რომ ხარისხიანი 

სერვისები და სხვადასხვა სახის ფულადი დახმარებები 

განკუთვნილია ყველა მოქალაქისათვის. ამ ქვეყნების 

მოსახლეობაც გამოირჩევა მაღალი სოციალური 

პასუხისმგებლობით და მოდელის მთავარი მახასიათებელიც 

უნივერსალიზმი და მაღალი ხარისხია. მოდელის 

განსაკუთრებული მახასიათებელი ასევე იმაში მდგომარეობს, რომ 

დასაქმება წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრიორიტეტს, 

განსაკუთრებით ქალების და ამ დარგში სკანდინავიის ქვეყნები, 

ინოვაციური მიდგომებითაც კი გამიორჩევიან. 

სახელმწიფო დასაქმებისათვის ხელსაყრელ გარემოს უქმნის 

ნებისმიერი კვალიფიკაციის ადამიანს, რაც თავის მხრივ ხელს 

უწყობს კეთილდღეობის პოლიტიკის გაძლიერებას ქვეყანაში.  

ესპინგ ანდერსენი ასევე განიხილავს სამხრეთ-ევროპულ 

მოდელს, მაგრამ რატომღაც ამ შემთხვევაში მოდელს განიხილავს 

ხმელთაშუაზღვისპირა ევროპული ქვეყნებიდან, მხოლოდ 

იტალიის მაგალითზე.  

იტალიელმა ავტორმა, მაურიციო ფერერამ, რომელმაც 

დეტალურად შეისწავლა იტალიის, საბერძნეთის, პორტუგალიის 

და ესპანეთის სახელმწიფოთა სოციალური პოლიტიკა, დაასკვნა, 

რომ ამ სახელმწიფოებს გააჩნით მრავალი მსგავსება, რითიც ისინი 

განსხვავდებიან დანარჩენი ევროპული სახელმწიფოთა 

რეჟიმებისგან. ამ ქვეყნებში სოციალურ დაზღვევასთან ერთად, 

განვითარებულია სექტორული დაზღვევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

არსებობს დაზღვევის სხვადასხვა სახეობები. ძირითად 

სექტორებში დასაქმებული ინდივიდები დიდი ოდენობით 

შეღავათებს და სარგებელს იღებენ, ვიდრე ნაკლებად ცნობილ 

სექტორში დასაქმუბულები. 

აღმოსავლეთ-აზიური მეთოდი მკვლევარების მხრიდან 

საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი, რასაც ვერ ვიტყვით 

დასავლურ ქვეყნებზე. აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში (ტაივანი, 

ჰონკონგი, სინგაპური, სამხრეთ კორეა და იაპონია) 

კეთილდღეობის რეჟიმები ანუ სოციალური პროექტები მხოლოდ 
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მე-20-ე საუკუნის მეორე ნახევარში შეიქმნა. კვლევების თანახმად, 

დასახელებულ ქვეყნების სოციალურ პოლიტიკურ რეჟიმებში 

განსხვავებები უფრო მეტია, მაგრამ მაინც აქვთ საერთო 

მახასიათებელი. ამ ქვეყნების სოციალური პოლიტიკის მთავარი 

მახასიათებელი, ეკონომიკური პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობაა 

და არა სოციალური უფლებების უზრუნველყოფა. ყველა პროექტს, 

საფუძვლად ეკონომიკური ამოცანა უდევს. სოციალური 

დახმარების პროგრამები ყველა აღმოსავლეთ-აზიურ ქვეყნებში 

სუსტად არის განვითარებული. განათლების გამოკლებით, ქვეყნის 

დანახარჯი სოციალური პროექტების კუთხით არის ძალიან 

დაბალი [9]. 

სახელმწიფოები თვითონ ირჩევენ და წყვეტენ ძირითადად 

თავიანთ შიდა სოციალური პოლიტიკის განხორციელების გზებს 

და ეს შესაძლებელია, დაკავშირებული იყოს მოდელთა 

მრავალფეროვნებაზე, როგორიცაა სახელმწიფოს ისტორიული 

განვითარება, საზოგადოების ტრადიციები და რელიგიურ-

კონფესიური შეხედულებები. ზოგჯერ შესაძლებელია ეს 

უკავშირდებოდეს, მმართველი პოლიტიკური ძალის 

პოლიტიკური გემოვნებასაც და გამომდინარე აღნიშნულიდან, ეს 

მიდგომებიც სხვადასხვა სახელმწიფოს მაგალითზე შესაძლოა 

იყოს განსხვავებული. 
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Maia Oniani 

SOCIAL POLICY IN MODERNITY AND A DIFFERENT 

APPROACH OF STATES IN IMPLEMENTING RIGHTS 
 

Summary 
 

This article discusses the role of social policy concerning the welfare of 

its citizens and the uniqueness which is shown in the legislation of some 

countries.  

The major success of the country's policy is dependent on well arranged 

and implemented a social policy that concerns the creation of the well-being 

of its citizens and overcomes poverty. Even though a social policy of the 

states comprises homogenous problems, states have different methods of 

approach towards social policy. 

Social Policy encompasses lots of important problems such as the 

labour policy and labor rights; the policy against homeless people and the 

right of the tenement; the rights of people with disabilities and, etc. Social 

policy mostly deals with the interests of vulnerable groups, who need 

special assistance from the government. This assistance refers to not only 

giving legal guarantees but giving financial instruments as well. The 

segregating subsidizing in terms of social policy is a great help for the 

vulnerable who represent the poor part of the society.  
 

Keywords: state, social policy, the well-being of citizens.  
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Майя Ониани 

Социальиая политика современности и разные подходы 

государств к реализации прав 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается роль социальной политики по 

отношению к аспектам благосостояния граждан и особенности, 

которые отражены в законодательстве отдельных стран. 

Главный успех государственной политики зависит от правильно 

спланированной и реализуемой социальной политики, главной задачей 

которой является создание и поддержание благосостояния населения и 

преодоление бедности. Хотя социальная политика государств 

охватывает в основном однородные проблемы, подход государств к 

социальной политике все же различен. 

Социальная политика включает неоднозначные проблемы, такие 

как: трудовая политика и право на труд; Политика в отношении 

бездомности и право на жилище; Права людей с ограниченными 

возможностями и др. Социальная политика в первую очередь служит 

защите и реализации интересов тех уязвимых групп, которые 

нуждаются в особой поддержке государства. Помощь со стороны 

государства выражается не только в предоставлении юридических 

гарантий, но и в передаче финансовых инструментов. Субсидии 

социальной политики также являются значительной помощью для 

уязвимых групп из социально незащищенных слоев населения. 
 

Ключевые слова: государство, социальная политика, благосостояние 

граждан. 
 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический 

университет. 
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ირაკლი მესხი 

საჯარო მართვა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
 

შრომა წარმოადგენს მცდელობას მოახდინოს შესწავლა, 
წარმოჩენა და კვლევა იმ ფაქტებისა რომლებიც მცირე, 
მნიშვნელოვან და ზოგიერთ შემთხვევაში განსაკუთრებულ 
გავლენას ახდენენ სახელისუფლებო მართვის, საჯარო 
მმართველობის დანერგვისა და მისი თანმიმდევრული 
განვითარებისა და დახვეწისათვის.  

ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენდა, კანონი საჯარო 
მმართველობის შესახებ-იდან გამომდინარე,  საჯარო 
მმართველობის პირობებში საზოგადოებასთან და 
მედიაობიექტებიდან საჯარო მმართველობის ურთიერთკავშირის 
შედეგები ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის.  
 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო მართვა, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა, კანონი საჯარო მმართველობის შესახებ. 
 

ხელისუფლების საკანონმდებლო ბაზით გამართული საჯარო 

სამსახური წარმოადგენს მყარ დასაყრდენს სახელმწიფო 

განვითარებისათვის. ის თავის თავში ასახავს შესაძლებლობებს 

მართვის დიფერენცირებისათვის, რადგან თითოეულ 

სახელისუფლო რგოლს საქმიანობის მკვეთრად გამიჯნული 

მიმართულება აქვს ჩაბარებული და მას ეკისრება ვალდებულება 

ჰქონდეს სრული წარმოდგენა კომპეტენციათა სამოქმედო 

არეალზე. სწორედ ამის გამო საზოგადოებრივი ურთიერთობები 

საჯარო სამსახურების გამართული და წარმატებული მუშაობის 

მყარი საფუძველია.  

საჯარო მმართველობისათვის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა, საზოგადოებრივი აზრის მუდმივი ანალიზი, კიდევ 

უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს თუ გავითვალისწინებთ 

მოსახლეობის დუხჭირ სოციალურ ყოფას, საომარ ვითარების, 

საბჭოთა ყოფის გადმოყოლილ მენტალურ სირთულეებს, 

უმუშევრობას და ამავე დროს მისწრაფებას დასავლური და 

ევროპული ინტეგრაციისაკენ, რაც მოქალაქეთა სოციალურ 

ფსიქოლოგიაში ხშირად წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებებს 

ქმნის. „ზემოთაღნიშნული ზოგადი მისიის“ კონტექსტში, 

ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის ხელისუფლებას 
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უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება და ფუნქციაა 

საზოგადოებისაგან შეეძლოს მისივე აზრის გაგება, მოლოდინების 

პროგნოზირება, სოციალური და პოლიტიკური შეკვეთის მიღება, 

საზოგადოების ინფორმირება ხელისუფლების აქტივობებსა და 

გადაწყვეტილებებზე, საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება და 

ფორმირება მისაღებ გადაწყვეტილებათა და ღონისძიებათა 

მხარდაჭერის მიზნით“,[1,გვ.7] საზოგადოების ჩართვა 

დისკუსიებში სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე, რაც 

უზრუნველყოფს საზოგადოებასთან უკუკავშირს. ასეთი მყარი 

უკუკავშირის არსებობის საფუძვლები, ხელისუფლებისა და 

საჯარო მმართველობის გახსნილობა და გამჭირვალობის მაღალი 

ხარისხი უნდა იყოს, რაც თავისთავად კომუნიკაცის დროს დიდი 

ნდობის საფუძველია. ამიტომ სახელმწიფო მართვის სრულყოფის 

პროცესის, დემოკრატიზაცის ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ 

მიმართულებად სახელმწიფო მართვაში არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და პირველ რიგში სამოქალაქო საზოგადოების 

მონაწილეობის გააქტიურება უნდა მივიჩნიოთ. ამ მიზნით 

სახელისუფლებო სტრუქტურებსა და ინსტიტუციებში 

აუცილებელია შეიქმნას ფართო საზოგადოებასთან, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სისტემური, საქმიანი 

თანამშრომლობის მოქნილი მოდელი, სხვადასხვა, დღეს 

არსებული მექანიზმებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

დადგა დრო, როდესაც საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 

სასამართლო ორგანოებში მოქმედმა ჩინოსნებმა, მათ 

პარალელურად მოღვაწე საჯარო მოხელეებმა ღრმად გაიაზრონ 

მათი იქ კანონიერი ფუნქციონირების, მოქმედების, შრომითი 

მოღვაწეობის ძირითადი აზრი რაც დანარჩენი საზოგადოების 

კანონიერ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების მიზანს უნდა 

ემსახურებოდეს და არა მარტო მათ კარიერულ ზრდას, სოციალურ 

სტატუსის ამაღლებასა და მათი ოჯახების კეთილდღეობას. 

1990 წლიდან დღემდე ვერც ერთმა ხელისუფლების სათავეში 

მოსულმა პოლიტიკურმა ძალამ სრულად ვერ გაიაზრა თუ რას 

ნიშნავს საზოგადოება - ხელისუფლების მასზრდოებელი წყარო. 

საზოგადოებასთან სისტემური, პროდუქტიული 

თანამშრომლობისათვის, მოქნილი ეფექტური მექანიზმების 

ჩამოყალიბებისათვის ხელისუფლებები ჯერ ვერ იცლიან. 
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განვლილმა პოლიტიკურმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ საჭიროა 

დროის მოკლე მონაკვეთებში დაჯგუფდეს საზოგადოებრივი აზრი 

პოლიტიკასა და პოლიტიკურ ფიგურებზე, მართვის, ადამიანის 

უფლებებზე, კანონიერების დაცვაზე და სამართალწარმოებაზე, 

ეკოლოგიის სოციალურ და სხვა მიმართულებებზე, გაანალიზდეს 

ისინი და შემდეგ მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული 

ხელისუფლების მომდევნო სამუშაო პერიოდში. საერთაშორისო 

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ამ მოთხოვნისა და წინადადების 

გამოყენებით შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული 

დაძაბულობები, კონფლიქტები ხელისუფლებას და საზოგადოებას 

შორის, საზოგადოების სხვადასხვა პოლიტიკურ, ეთნიკურ, 

სოციალურ ჯგუფებს შორის. ასეთი მოქმედებებით შეიძლება 

წინასწარ განიჭვრიტოს არასასურველ მოვლენათა ევოლუცია და 

თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი ცუდი შედეგი ქვეყნისა 

თუ ცალკეული რეგიონებისათვის. 

სახელმწიფო, საჯარო მოხელეებმა, რომლებიც მონაწილეობენ 

და სერიოზულ როლს ასრულებენ სახელისუფლებო მართვაში 

საზოგადოებასთან მჭიდრო ურთიერთობის ხარჯზე უნდა 

ფლობდნენ ინფორმაციას მათ მიერ გატარებულ ყველა 

კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე, თუ როგორ მიიღო იგი 

საზოგადოებამ, როგორ შუქდება იგი მედიის მიერ და როგორია 

მასზე საზოგადოების რეაქცია. საჯარო მოხელეთა ასეთი 

მიდგომის პრაქტიკა მათ საქმიანობის შეფასების საშუალებას მათვე 

აძლევს, რაც უმნიშვნელო არ არის. 

სერიოზული და ხშირად მრავლის მომცველია პრესისა და 

მასმედიის სახით მიღებული ინფორმაციები საჯარო 

მოხელისათვის. ისინი უნდა ფლობდნენ უნარს მათი 

მნიშვნელობის განსაზღვრისა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

შესაძლო განვითარებაზე უნდა განეწყონ პრევენციულად, 

შეარჩიონ ჩარევის შესაძლო ფორმები და მოამზადონ კანონიერი 

ღონისძიებები. 

საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის საჯარო 

მმართველობის პირობებში თანამშრომლობა მრავალგვარი 

ფორმისა და შინაარსის შეიძლება იყოს, როგორც საკანონმდებლო 

და აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებათა 

მომზადების პროცესში - მათ შორის საკითხების წინასწარი 

ექსპერტიზა, კვლევა, კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური, 
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სოციალური პრობლემების დასმა და მათი აქტუალობის დონის 

განსაზღვრა მმართველობის ყველა დონეზე მათ შორის 

სოფლადაც. დღეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სიახლეების 

ეპოქაში ჩვენს წინა და მოქმედ ხელისუფლებას გადაავიწყდა 

წინასაარჩევნო დაპირება ქვეყნის სრული ინტერნეტიზაციის 

თაობაზე, რაც ჩვენი მოსახლეობის ინფორმირებულობას ყველა 

საკითხში სასიკეთოდ გაზრდიდა, პოლიტიკურად 

გაათვითცნობიერებდა, ხელს შეუწყობდა მათ წინაშე მდგარი 

უამრავი პრობლემის სწრაფ მოგვარებას, ახალგაზრდობის ცოდნის 

გაღრმავებასა და ადგილზე მათ ნაწილობრივ დამაგრებას მაინც. 

საკითხის მსგავს ჭრილში გადაწყვეტის გზით და გაეროს 

სტრუქტურების დახმარებით, რომლებიც ჩვენს მეზობელ 

სომხეთში მუშაობენ, სოფლად მასობრივი უფასო 

ინტერნეტიზაციით 8 ათასამდე ადამიანი, და მათ შორის ბევრი 

ახალგაზრდა დასაქმდა ბოლო ერთ წელიწადში. ისინი ჩაბმულები 

არიან ეროვნული ეთნოგრაფიული პროდუქციის ინტერნეტით 

გასაღებაში, სხვადასხვა სახის კომპიუტერულ პროგრამირებაში, 

რომელიც დიდი წარმატებით მიმდინარეობს. 

ამ მხრივ აუცილებელია საჯარო მმართველობის 

ადგილობრივი ორგანოების მოხელეთა დაინტერესება და 

გააქტიურება. 

უნდა შევეხოთ მეორე არანაკლებ აქტუალურ საკითხს - ბოლო 

ორივე ფორმატის ხელისუფლების დაპირება იყო ადგილებზე (და 

არა მუნიციპალიტეტის ცენტრებში) საზოგადოებრივი 

მრავალფუნქციური ცენტრების შექმნა, რომელთა 

შესაძლებლობები და ფუნქციონალური დატვირთვის 

მნიშვნელობა ძალიან შთამბეჭდავი იქნებოდა, თუნდაც საჯარო 

მმართველობის თვალსაზრისით, ხოლო თუ ცენტრს 

საზოგადოებასთან მუშაობას რამდენიმე ექსპერტ სპეციალისტი 

დაემატებოდა წარმატება გარანტირებული იყო. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისას ამ ორი მიმართულების დაფინანსების წყაროდ 

ჩვენში უარყოფით კონტექსტში კარგად ცნობილი 

მაღალჩინოსანთა ტრანსპორტით, წარმომადგენლობითი 

ხარჯების, პრემია-დანამატების, ავეჯისა და ზოგი სხვა სტატიებით 

გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების ნახევარიც კი 

იკმარებდა, თუმცა ყური უნდა მივუგდოთ საზოგადოებაში ამ 

საკითხზე მყარად დამკვიდრებულ მოსაზრებას, რომ მთავრობას 
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ნაკლებად აწყობს სათანადოდ ინფორმირებული საზოგადოება 

პერიფერიებში. 

საზოგადოებრივი მოსაზრებები, მოთხოვნები, განწყობები-

ღირებული ინფორმაცია, რომელსაც უნდა ფლობდნენ საჯარო 

სამსახურები, საჯარო მოხელეები, პირები, რომელიც წარმართავენ 

შიდა სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას, მართვას და მის დაგეგმვას, 

მათ შეგნებული უნდა ჰქონდეთ, რომ ამ ინფორმაციების 

საფუძველზე შეიძლება წინასწარ იყოს პროგნოზირებული და 

მოფიქრებელი სხვადასხვა სწორი მოქმედებანი და პასუხები. 

საზოგადოების მესიჯების შედეგად უამრავი დაძაბული საკითხის 

არასასურველი განვითარება შეიძლება ავიცილოთ თავიდან, 

ზოგიც ოპერატიულად, დადებითად, საზოგადოების მოთხოვნისა 

და კანონის შესაბამისად გადავწყვიტოთ. ხელისუფლებას ჯერ 

კიდევ უჭირს საზოგადოებასთან სისტემური პროდუქტიული 

თანამშრომლობისათვის დიალოგის წარმართვა. ეს კარგად ჩანს 

ქვეყნის სტრატეგიული განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესი 

ჰიდროელექტრო სადგურების დაპროექტებასა და 

მშენებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობის აზრის სრულ 

იგნორირებაზე სვანეთში, აჭარაში, პანკისის ხეობაში, 

წყალტუბოში.  

სვანეთში და აჭარაში საჯაროთა მოხელეთა 

არაკომპეტენტურობას  და საზოგადოების აზრის  

უგულველეყოფას უკვე მოჰყვა უმძიმესი ეკოლოგიური შედეგი. 

ჰიდრომშენებლობის გარდა დაძაბულობა ხელისუფლებასა და 

შესაბამისად, საჯარო სამსახურების მოხელეთა და საზოგადოებას 

შორის საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში გვაქვს და ისინიც 

ხელოვნურ ეკოლოგიურ პრობლემებს უკავშირდება. ქართული 

საზოგადოება და მასმედია ცხადია ასკვნის, რომ აქ საქმე გვაქვს 

ხელისუფლებისა და საჯარო მოხელეთა სისტემურ, არაჯანსაღი 

ინტერესების გამოვლენასთან ეკოლოგის მიმართ. 

ასევე მაღალი საზოგადოებრივი აზრის მიუხედავად არ იქნა 

საჯარო სამსახურების მხრიდან გაზიარებული აზრი საყდრისის 

არქეოლოგიური ძეგლის შესანარჩუნებლად. 

ფაქტია, რომ დღეს ხელისუფლება ცდილობს თავისი პოზიცია 

ყველა საკითხზე გამოხატოს, მაგრამ მათი არგუმენტაცია 

არადამაჯერებელია და საზოგადოების ნდობას ვერ იმსახურებს.  
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პოლიტიკის კანონმდებელთა მდგომარეობას ისიც ამწვავებს, 

რომ გუნდი ორად არის გახლეჩილი, ორივე ნაწილს ჰყავს თავისი 

მხარდამჭერი საზოგადოებასა და თავისუფალ მედიაში, მაგრამ 

მათ შორის გამართული პოლიტიკური პაექრობა სახელმწიფოს 

წინსვლას ხელს არ უწყობს, პრობლემების ოცდაათწლიანი ნუსხა 

მუდმივად ერთი და იგივეა. 

ასეთ ვითარებაში შესაძლოა სასურველი შედეგის მომტანი 

ყოფილიყო საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც თხუთმეტი 

წლის წინ შეიქმნა და რომლის შენახვა სახელმწიფოს, იგივე 

ხალხის ბიუჯეტს წლიურად 40 მილიონ ლარზე მეტი უჯდება, თან 

მას კომერციულ საქმიანობის უფლებაც აქვს, მაგრამ არსებობის ამ 

ხნის მანძილზე საზ.ტელევიზიამ ვერ შეძლო შეექმნა ისეთი 

პროგრამები, გადაცემები, რომელიც საზოგადოებას, მის რომელიმე 

ფენის განსაკუთრებულ ინტერესს და სიყვარულს გაუღვივებდა. 

მან ვერ შეძლო გადაებიჯებინა პოლიტიკური კონიუქტურისთვის 

და ხელისუფლებისადმი მწვავე დასაბუთებულ კრიტიკულ აზრს 

ჩამოაყალიბებდა. ეკრანიდან გაქრა პატრიოტულ-ჰეროიკული 

გადაცემები, საზოგადოებისათვის საინტერესო კულტურის, 

დემოგრაფიის, ეკოლოგიის თემებზე აქტუალური საუბრები. 

კრიტიკული დამოკიდებულების შემცველი გადაცემები 

ეკონომიკის სტრატეგიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მიმართ, რომელი მიმართულებითაც ამდენი პრობლემებია 

ქვეყანაში. ფაქტები ჰქონდა და აქვს ჟურნალისტთა 

დამოუკიდებელი აზრის შეზღუდვას, კანონის დარღვევით 

ათავისუფლებენ სამსახურიდან თანამშრომლებს, რაზეც 

მეტყველებს არაერთი წაგებული სასამართლო პროცესი. ასეთ 

ვითარებაში ინფორმაციული ველის მთავარ მოთამაშე ხდება 

ოპოზიციური მედია. ის არის ხელისუფლების ჯანსაღი და სწორი 

კრიტიკის წარმმართველი, მაგრამ პოლიტიკური მიუღებლობის და 

კონიუქტურის გამო მათი ხმა უპასუხოდ რჩება, რითაც 

ზარალდება ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც. 

ხშირად ოპოზიციური მედიაც სწორ მესიჯებთან ერთად 

საზოგადოებას იდეოლოგიურად მდარე, მიუღებელ ინფორმაციას 

აწვდის, რისი ფილტრაციაც საზოგადოების ერთ ნაწილს უჭირს. ეს 

კომერციული თავისუფალი მედიის თანმხლები მოვლენებია, 

არამარტო საქართელოში არამედ მთელს სამყაროში. ამ 

თვალსზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 
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სახელმწიფოს მუდმივ დიალოგს საზოგადოებასა და თავისუფალ 

მედიასთან, აგრეთვე ეროვნულ საფუძველზე მდგომი განათლების 

მყარი სისტემის ჩამოყალიბებას, რაც თავიდანვე შეაჩვევს მომავალ 

თაობას რაციონალურად აზროვნებას. 

დღეს სახელმწიფომ უკვე გადადგა რა სერიოზული ნაბიჯები 

მართვის სრულყოფის გაუმჯობესების გზაზე საჯარო 

მმართველობის სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევით, შემდგომში 

დემოკრატიზაცის და სახელმწიფოებრივი მშენებლობის ყველაზე 

პრიორიტეტულ მიმართულებად ხელისუფლებასა და 

საზოგადოებას შორის ურთიერთობების დალაგებაა, მისი დროის 

მოთხოვნის გათვალისწინებით, მისი თვისებრივად ახალ 

საფეხურზე აყვანა, სახელმწიფოს მართვაში სამოქალაქო 

საზოგადოების და მათ შორის არაპოლიტიკური ნაწილის 

სისტემური მონაწილეობის ხელშეწყობა, გააქტიურება და 

წახალისება უნდა მივიჩნიოთ. 

„ამ თვალსაზრისით უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება მასმედის 

განვითარებას სახელმწიფოებრივ სტრატეგიის დაგეგმას 

გრძელვადიანი პროგრამებით, საკანონმდებლო ბაზის 

მომზადებით, რაც ხელს შეუწყობს - კონსტრუქციული 

ოპოზიციური აზრის ჩამოყალიბებას. 

ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის 

ცივილური დიალოგი, კონსესუსისა და საქმიანი თანამშრომლობის 

მიღწევა, მათი აზრის და მოთხოვნების გათვალისწინება მათ 

ურთიერთობაში ნდობის ფაქტორს გაამყარებს, გაიზრდება 

საზოგადოების პასუხისმგებლობაც“. [2, გვ.186] 

„ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია და 

აუცილებლად მიგვაჩნია ჩამოყალიბდეს ამ ურთიერთობის 

მომწესრიგებელი ინსტიტუციონალური ვერტიკალური სისტემა“. 

[3, გვ.186] ანალიტიკური სამსახური თავისი რეგიონალური და 

მუნიციპალური ლაბორატორიებით, რომელიც 

უზრუნველყოფილი იქნეს საბიუჯეტო ფინანსირებით, 

ინფორმატიკის მაღალტექნოლოგიური საშუალებებით. იგი უნდა 

დაკომპლექტდეს მოტივირებული მაღალკვალიფიციური ექსპერტ-

ანალიტიკოსებით და PR ტექნოლოგებით. 

აღნიშნული სამსახურის მოვალეობა უნდა იყოს: 

1. საზოგადოებრივი აზრის შესახებ ინფორმაცის შეგროვება, 

სისტემატიზაცია, ფილტრაცია, ინტეგრირება და ანალიზი. 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 65 

2. სისტემური კომუნიკაციები საჯარო და სახელისუფლებო 

მართვის ორგანოებთან მასმედიასთან, საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო აქტივთან. 

3. დაძაბული კონფლიქტური, პოტენციალის მქონე 

მოთხოვნების ღრმა შესწავლა, მათი პერსპექტიულობის 

პროგნოზირება, მათზე რეკომენდაციების შემუშავება, სოციალური 

მდგომარეობის მუდმივი ყურადღების ქვეშ ყოფნა და შესწავლა 

სოციალური ჯგუფების მიხედვით. 

4. აღნიშნული სამუშაოთა დაგეგმვა, შესრულება, მართვის 

ორგანოთა ინფორმირება, მათზე მიღებულ რეაგირემოთა აუდიტი 

და აღრიცხვა და სხვა საკითხებში, რომელიც საქმიანობის 

პროცესში დადგება დღის წესრიგში. 

დასკვნა 

საჯარო მმართველობის ბერკეტების სწორად გამოყენებით 

ხელისუფლებას საზოგადოებაზე, ქვეყნის განვითარებაზე 

სერიოზული, დადებითი იმპულსების მიცემა შეუძლია, თუ 

ამასთან ერთად, გათვალისწინებული იქნება მუდმივად 

განვითარებადი და ცვლადი დღის წესრიგი, ეროვნული 

ორიენტირებით გაჯერებული საზოგადოების ჯანსაღი 

დემოკრატიული მოთხოვნები,  
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PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC RELATIONS 
 

Summary 
 

The work is an attempt to make an examination and searching for the 

factors, that in some cases and sometimes very often make a huge effect on 

governmental management its refinement and consistent development. 

The subject of our interest were the results of public relations with the 

public and the media under the terms of this Law on Public Administration, 

the results of the development of public governance for the development of 

the country.  
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Публичное управление и связи с общественностью 
 

Резюме 
 

Работа представляет собой попытку изучить факторы, которые в 

некоторых случаях, а иногда, и очень часто, оказывают огромное 

влияние на публичное управление, ее последовательное развитие и 

усовершенствование. 

Предметом нашего интереса, в условиях публичного управления, 

были результаты связей с общественностью и СМИ для дальнейшего 

развития страны, в соответствии с положениями Закона о публичном 

управлении. 
 

Ключевые слова: публичное управление, связи с общественностью, 

Закон о публичном управлении. 
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ს ა მ ა რ თ ა ლ ი 
ირაკლი კოღუა 

მედიის სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე 

საქართველოში 
 

სტატიაში განხილულია მედიის როლი საზოგადოების 
ცხოვრებაში, მისი გავლენა ამა თუ იმ მოვლენაზე 
საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში. მედიის მიერ გავრცე-
ლებულ ინფორმაციას ყველა ქვეყანაში აქვს გამოხატვის 
თავისუფლება, მაგრამ იგი არ უნდა იყოს რომელიმე ძალების მიერ 
მართული და მათი მიზნებისთვის გამოყენებული. 

სტატიის ავტორს მოაქვს ამის მთელი რიგი მაგალითები 
საქართველოს ცხოვრებიდან - აგვსიტოს ომის, კოდორის ხეობის 
ოპერაციების და თვით, დღეს, მიმდინარე ვირუსული პანდემიის 
შესახებ. 

ავტორი გამოთქვამს აზრს, რომ მედიაზე დაწესებული 
შეზღუდვები საქართველოში არასაკმარისია და საზღვარგარეთის 
ქვეყნების მსგავსად იგი უნდა გამკაცრდეს. ასეთი ქმედება 
ფულადი ჯარიმით უნდა იყოს სანქცირებული. 

 

საკვანძო სიტყვები: მედია, მედია-საშუალებები, მედია-სივრცე, 
დასჯადობა, სწორი და ყალბი (მცდარი) ინფორმაცია. 
 

გამოხატვის სხვადასხვა საშუალებებით - რეკლამა, პიარი, 

მედიაფორუმები და სხვა, მედია დიდ როლს თამაშობს ქვეყნის 

ცხოვრებაში. ამასთან, არცერთ ქვეყანაში მას არა აქვს მიცემული 

აბსოლუტური თავისუფლება და მისი მოქმედებები 

რეგულირდება მედია-სამართლით. 

მედია-სამართალი ზღუდავს ამ თავისუფლებას გარკვეულ 

ფარგლებში, რაც უნდა გამოიხატებოდეს, როგორც მოქმედებაში 

ასევე მოქმედებისგან თავშეკავებაში. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

თუ ვინ გამოთქვამს აზრს, კერძო თუ საჯარო პირი, რადგან 

ორივეზე ვრცელდება მედია-სამართლის ვალდებულებები, 

რომელიც ასევე კავშირშია  სამოქალაქო, საჯარო და სისხლის 

სამართალთან. სიუჟეტის მომზადების ან სხვა საქმიანობის 

განხორციელებისას უნდა მოხდეს ჟურნალისტიკური ეთიკის 

გათვალისწინება, რაც გულისხმობს: სავალდებულო, აკრძალულ, 

სასურველ და არასასურველ გარემოებებს, ასევე, ინფორმაციის 
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გავრცელებისას უნდა იქნეს დაცული გარეშე პირთა კანონიერი 

უფლებები.  

მედიის სამართლებრივი რეგულირება ხდება სამართლებრივი 

აქტებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ინტერნეტით გავრცელებული 

ინფორმაციის მოწესრიგება ერთი ნორმით ან კანონით ძალზე 

ძნელია. სამწუხაროდ, ინტერნეტში გავრცელებული ცრუ 

ინფორმაცია ზიანს აყენებს კერძო პირს და ამავე დროს 

პასუხისმგებლობას არ აკისრებს ინფორმაციის გამავრცელებელს. ეს 

იმ დროს, როდესაც თანამედროვე  მსოფლიოში ინტერნეტის და 

სოციალური მედიის გავლენა, რომელიც ხშირად არასასურველია, 

საკმაოდ დიდია და სულ უფრო იზრდება.  

მედიის როლი იმდენად დიდია ყოველდღიურ ცხოვრებაში, 

რომ მისგან მოწოდებულმა ინფორმაციამ შეიძლება არასასურველი 

კონკრეტული ქმედებისაკენ გვიბიძგოს. სისხლის სამართლის 

კოდექსში ცილისწამების ცნება ჩამოყალიბებული იყო შემდეგი 

სახით:  

1. გავრცელებული ცნობა უნდა იყოს მცდარი.  

2. ცნობა ზიანს უნდა აყენებდეს პირის პატივსა და ღირსებას.  

3. ინფორმაციის გამავრცელებელმა უნდა იცოდეს 

ინფორმაციის მცდარობა და შეგნებულად უნდა ჩადიოდეს ამას.  

4. ქმედება უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ინფორმაციის 

გამავრცელებელს მის დანაშაულში ამხელს. 

5. საქმის აღძვრა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ 

დაზარალებულის საჩივრის საფუძველზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ამ საკითხზე მხოლოდ კერძო სისხლის სამართლებრივი დევნაა 

შესაძლებელი.  

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება ომის 

პროპაგანდა. ასევე, დასჯადია ხელისუფლების დამხობისაკენ 

მოწოდება. საქართველოს კონსტიტუცია  იცავს პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობას და ასევე ისეთი  ცნობების, თუ ინფორმაციის 

გავრცელებას, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოებას წამოადგენს, 

ესეც, სისხლის სამართლის კოდექსის  შესაბამისი მუხლით არის  

დასჯადი.  

ზოგადად მედიის თავისუფლების დონე, როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, უნდა იყოს განსაზღვრული და სამართლებრივ 

ჩარჩოებში მოქცეული. განსაკუთრებით ეს ეხება ინტიმური  

სფეროს  დაცვას მედიასაშუალებების მხრიდან, მხედველობაში 
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გვაქვს ინტიმური სცენების გამოქვეყნება, რაც ბოლო დროს ძალიან 

აქტუალურია. მიუხედავად იმისა, რომ  აღნიშნული  

გათვალისწინებულია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსში და უნდა 

მოხდეს ამ კადრების ან ვიდეოს ჩანაწერის შესახებ წინასწარ 

მაყურებლის გაფრთხილება. ინტიმური  სფეროს დაცვის 

ვალდებულება გააჩნია ნებისმიერ პირს.  

საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლი ასახავს ყოველი 

პირის ძირითად უფლებას და პიროვნების ავტონომიურობას, 

რომელიც წარმოადგენს პირის თავისუფალი განვითარების 

სამართლებრივ საფუძვლებს და ამ უფლების რეალიზაცია კანონის 

ფარგლებში უნდა განხორციელდეს და არ იქნეს დარღვეული სხვა 

პირთა უფლებები. არ უნდა მოხდეს მედიის  მიერ პიროვნების 

პირად ცხოვრებაში  უხეში ჩარევა, რაც სახეზეა ამ ბოლო დროს. 

ბალანსის დაცვა დღეს დღეისობით ყველაზე მნიშვნელოვანია, 

ვინაიდან საქმე გვაქვს გარკვეული სახის ტენდენციურობასთან. 

კანონის   წინაშე ყველა უნდა იყოს   თანასწორი.  

აქვე უნდა  აღინიშნოს, რომ როდესაც ინფორმაცია ვრცელდება 

დამნაშავესა თუ დანაშაულზე, საჭიროა სიფრთხილის 

შენარჩუნება. მედია სივრცე და მედია სააგენტოები სიფრთხილით 

უნდა მოეკიდონ აღნიშნულ საკითხს, რათა დაცული იქნეს  

ბალანსი კრიტიკასა და პირის ღირსებას შორის. თუ მედია-

საშუალებით იქნა გაკეთებული განცხადება, ის არ უნდა 

არღვევდეს სხვათა ღირსებებს. აქ, ასევე, გარკვეულწილად დიდ 

მნიშვნელობას იძენს მედიის ფინანსური გამჭირვალობა, რომელიც 

გავლენას ახდენს მის ობიექტურობაზე და მის ტენდენციურობაზე. 

როდესაც ვსაუბრობთ კანონის წინაშე თანასწორობაზე, 

იგულისმხება, რომ ყველა თანაბარი უფლებებით სარგებლობს, 

განურჩევლად მათი პოლიტიკური შეხედულებებისა და 

პროფესიისა და ა. შ. აღნიშნული კი დემოკრატიის  

დამახასიათებელი თვისებაა. 

მედია-სამართალს ასეთივე კავშირი აქვს სამოქალაქო 

სამართალთან და სამართლის სხვა დარგებთან. პირველი, რაზეც 

უნდა გამახვილდეს ყურადღება არის ფიზიკური პირის პატივის, 

ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვა. საქართველოს 

კონსტიტუციის მე-17 მუხლში აღნიშნულია, რომ ადამიანის 

პატივი და ღირსება ხელშეუვალია. სამოქალაქო კოდექსით 

დაცულია იმ პირთა ინტერესები, რომელთაც განზრახ ან 
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გაუფრთხილებლობით, არასწორი ფაქტების გავრცელებით 

მიადგათ ქონებრივი ზიანი, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ეს 

გამონათქვამები არ ემსახურება კანონის ან საზოგადოების 

ინტერესების დაცვას.  

შესაძლებელია, პატივის და ღირსების შემლახველი ორი 

ასპექტის გამოყოფა. ცილისწამება და უხამსობა. უხამსობა 

წარმოადგენს განცხადებას, რომელსაც არ გააჩნია პოლიტიკური, 

კულტურული, სამეცნიერო ან საგანმანათლებლო მიზანი და 

რომელიც უხეშად არღვევს  საზოგადოებაში საყოველთაოდ 

დამკვიდრებულ ეთიკურ ნორმებს, ცილისწამება კი არსებითად 

მცდარი ფაქტების შემცველი და პირისათვის ზიანის მიყენების, 

მისი სახელის გამტეხ განცხადებას წარმოადგენს. სისხლის 

სამართლის კოდექსის პირველი რედაქციით ეს საკითხები დღეის 

მდგომარეობით დასჯადი არ არის, რაც შეცდომად მიგვაჩნია, 

თუმცა, სამოქალაქო სამართლით აღნიშნულზე ცილისწამების 

შემთხვევაში ის გათანაბრებულია მორალურ ზიანთან, და, ამ 

შემთხვევაში კერძო პირს მტკიცების ვალდებულებას აკისრებს. 

წარსულისაგან განსხავებით პასუხისმგებლობა 

გათვალისწინებულია, როგორც ცილისმწამებელი ცნობების 

გავრცელებაზე ასევე იმ ცნობების ავთენტურობებზე, რომელიც 

იქნა გავრცელებული და ხელყოფს სხვის პირად არაქონებრივ 

უფლებებს. აღნიშნული ცნობების გავრცელება ფართოდ 

გამოიყენებოდა და გამოიყენება დღესაც, და, კვალიფიცირდებოდა 

როგორც სიტყვის თავისუფლება, რითაც დაუცველი იყო და არის 

საჯარო მოხელე, ასევე, უბრალო მოქალაქე. დაუსჯელობის 

სინდრომს ამყარებს ისიც, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში არ 

არის აღნიშნული მუხლი და შესაბამისი  მინიმალური სანქციაც კი, 

ხოლო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსი სხვა 

ქვეყნებთან შედარებით, სადაც არსებობს დამცავი მექანიზმი 

კანონის სახით, არ შეიცავს დაცვით მექანიზმს. მსგავსი მუხლების 

არსებობა კანონში გამოიწვევდა მეტ პასუხისმგებლობას იმაზე, თუ რა 

სახის ცნობები ვრცელდება მედიის საშუალებით. საყურადღებოა 

საჯარო პირის მაგალითად მსახიობის მიერ ცილისწამების საკითხი. 

საჯარო პირისთვის პასუხისმგებლობა დადგება მაშინ, თუ 

მოსარჩელე სასამართლოში დაადგენს, რომ მის მიმართ მოპასუხის 

აშკარად მცდარი ფაქტების შემცველი განცხადება იქნა 

გაკეთებული და ინფორმაციის მცდარობის ფაქტი 
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მოპასუხისათვის წინასწარ ცნობილი იყო, ან აშკარა დაუდევრობა 

გამოიჩინა. უნდა ითქვას, რომ საჯარო პირი შეიძლება იყოს 

გავლენის მქონე ადამიანი, რომლის მოსაზრება საზოგადოებაში დიდ 

ინტერესს იწვევს. მაგალითად პოლიტიკოსი ან საარჩევნო 

სუბიექტი, რომელმაც გარკვეული საკითხის მიმართ შეიძლება 

შეცვალოს მოსახლეობის დამოკიდებულება. აღსანიშნავია, რომ 

პოლიტიკოსის მიერ მიყენებული მძიმე შეურაცყოფა საპატრულო 

პოლიციის უფროსის მიმართ, რომელიც მისი და მისი გვარის 

შეურაცყოფა იყო და არაფერი ჰქონდა საერთო მის 

კომპეტენციასთან ან საქმიანობასთან. აღნიშნული შეურაცყოფის 

ტირაჟირება მოხდა სოციალურ მედიაში სხვადასხვა  გვერდების 

საშუალებით. სახეზე იყო გარკვეულწილად ტენდენციურობა, 

რომლის დროსაც დასჯადი არ არის არც  პოლიტიკოსი და არც 

მედია საშუალებები. აღნიშნულიდან გამომდინარე ზარალდება  

საჯარო მოხელე, რაც დაუცველობის განცდას იწვევს, როგორც 

საჯარო, ასევე რიგით მოქალაქეებში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია, რომ იყოს გარკვეული სახის რეაგირება 

სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და ყოველივე ეს იყოს 

სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცეული. აღნიშნული შემთხვევები 

გაგებული არ უნდა იყოს როგორც სიტყვის თავისუფლება. რაც 

შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 

საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული გამოძიების 

ან სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას შესაბამისი 

ინფორმაციის მედია საშუალების მიერ გავრცელების შეზღუდვა ან 

თავის შეკავება. ის არ არის ვალდებული არ გაავრცელოს 

კონკრეტული ინფორმაცია და არ გახადოს ის მესამე პირთათვის 

საჯარო, თუმცა, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, 

სასურველია, აღნიშნული მოქმედებისაგან და ფაქტების 

განსაჯაროვებისაგან თავის შეკავება, რადგან, გამოძიების 

პროცესში განსაჯაროებას აქვს თავისი უარყოფითი თანამდევი 

შედეგები: 

1. აქვე უნდა ითქვას საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზეც, 

ჟურნალისტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია აუცილებელ 

შესაბამისობაში უნდა იყოს ინფორმაციის მოპოვების საერთო 

წესთან და ჟურნალისტის მიერ არ უნდა იყოს განხორციელებული 

ისეთი ქმედება, რომელიც არღვევს კანონმდებლობას. საგამოძიებო 

ჟურნალისტიკის მთავარი მიზანი არის უსამართლობის მხილება. 
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აზრის გამოხატვის თავისუფლების რეალიზება შესაძლებელია, 

როგორც აქტიური ისე პასუხი ქმედებით, საკუთარი პოზიციის 

დაფიქსირებით ან ასეთი პოზიციის დაფიქსირებისგან თავის 

შეკავებით. აღნიშნული უფლების შეზღუდვა დასაშვებია თუ ის 

ლახავს მესამე პირის უფლებებს. გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვა უნდა განხორციელდეს თანაზომიერებიდან 

გამომდინარე, რადგან არ მოხდეს ამ უფლების დისკრიმინაცია ან 

თვითნებურად პირის უფლებების შეზღუდვა. ასევე სახელმწიფომ 

უნდა უზრუნველყოს გამოხატვის თავისუფლების დაცვა, რაც 

გარკვეულ წილად თავისუფლების შეზღუდვასაც გულისხმობს.  

2. მედია საშუალებებისთვის ცენზურის დაწესება 

დაუშვებელია. იგი დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პრინციპია. ცენზურად არ შეძლება აღქმულ იქნას 

თუ საინფორმაციო სამსახურის უფროსი უკრძალავს კონკრეტულ 

ჟურნალისტს რომელიმე სიუჟეტის ტელეეთერში გაშვებას თუ ეს 

სიუჟეტი არ აკმაყოფილებს პროფესიულ ჟურნალისტურ 

მოთხოვნებს, მაგრამ თუ ინფორმაცია შეიცავს საინფორმაციო 

სამსახურის მეგობრის ან ოჯახის წევრის შესახებ უარყოფით 

კონტექსტში ინფორმაციას და სწორედ ეს არის მიზეზი აკრძალვის, 

მაშინ საქმე გვექნება ინფორმაციის თავისუფლების უფლების 

დარღვევასთან. ასევე ცალკე საუბრის საგანია პოლიტიკური ნიშნით 

ცენზურა. აზრის ჩამოყალიბება არ უნდა იყოს დამოკიდებული 

სახელმწიფოზე ან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ჯგუფზე.  

3. იქედან გამომდინარე, რომ დღეს, გარკვეულად მედიის 

საშუალებით ხდება ინფორმაციის სახეცვლილება და შესწორებები 

ტექსტის დედანში, აღნიშნული არღვევს გარკვეულ უფლებებს, 

ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების მხრიდან საღი აზრის 

ჩამოყალიბებაზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი 

საქმიანობა მოიცავს ცენზურის დაუშვებლობას. დაუშვებელია 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მონოპოლიზაცია, რაც 

წინააღმდეგობაშია მედიის გამოხატვის თავისუფლებასთან და 

დემოკრატიულ პრინციპებთან და შეუსაბამოა დემოკრატიულ 

საზოგადოებასთან. დღეს, იმდენად პოლარიზებული და 

მიკერძოებულია მედია საშუალებათა ჯგუფი, რომ ძნელად 

აღსაქმელი და გასარჩევი ხდება თუ რა არის რეალურად 

ობიექტური ინფორმაცია, რომელიც მოეწოდება მედია და 

სოციალური მედიასაშუალებებით.  
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4. აქვე გამოვყოფდი ისეთ საკითხის მნიშვნელობას, 

როგორიც არის მედიის პოზიტიური და ნეგატიური გავლენა 

დანაშაულის მიმართებით და საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებას, და, აქედან გამომდინარე მის როლს რეალობის 

გაშუქებაში.  

მედიის საქმიანობა უნდა განისაზღვროს შემდეგი 

ფუნქციებით: სიზუსტით, ობიექტურობით და გასაგებობით.  

სოციალური ქსელიც გამოიყენება ჟურნალისტისთვის იმავე 

საქმიანობისათვის, როგორც სხვა გზით მიღებული ინფორმაცია. 

შესაბამისად, უნდა მიუთითოს ინფორმაციის მოპოვების 

პირველწყარო. ჩვენი აზრით, სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა უნდა იყოს დაწესებული ცილისწამებისთვის და 

დანაშაულის დაბრალებისთვის და ის უნდა ისჯებოდეს სისხლის 

სამართლის კანონით. ზოგადად მედია აშუქებს მომხდარ ფაქტებს 

და ამით ის იძლევა ჩადენილი დანაშაულის სურათს, მაგრამ 

არსებობს ასევე, სხვა მოსაზრებაც, რომ, მედია ახალი ამბების 

გაშუქებისას გარკვეულად ცდება, როგორც რეალობას, ისე 

ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებულ ინფორმაციას. ამის 

მიუხედავად, ის მაინც გამოხატავს ყოველდღიურ რეალობას. აქედან 

გამომდინარე, მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ 

წამოადგენს რეალობას და ის მხოლოდ რეალობის ერთერთი 

ვერსიაა, რომელიც დაკავშირებულია ორ ასპექტთან:  

1) ახალი ამბების მომზადების პროცესი. რადგან მედია ვერ 

ასახავს რეალობას სრულად, შეიძლება მისმა ინფორმაციამ 

დაზიანებული და უარყოფითი შედეგი იქონიოს საზოგადოების 

მიერ დანაშაულის და დამნაშავეების მართლმსაჯულების 

სისტემის აღქმაზე, რაც, თავის მხრივ, ძალიან მნიშვნელოვანია, 

განსაკუთრებით, როცა საუბარი გვაქვს უკანონო შემოსავლების 

ლეგალიზაციასთან ბრძოლის საკითხში.  

2) აუდიტორია, საიდანაც მედია აშუქებს მხოლოდ მისთვის 

პრიორიტეტულ ფაქტებს, გარკვეული სახის ინფორმაცია კი 

ყურადღების მიღმა რჩება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ინფორმაციის მიწოდების ფორმები, სიტყვები, ტონი, სახე, 

გამომეტყველება, ფორმალური ვიზუალური გაფორმება. ეს 

საკითხები კი დიდ გავლენას ახდენს აუდიტორიაზე. ასე რომ, 

მედიის როლი დანაშაულის გაშუქებაში და შემხებლობა ამ 

ასპექტთან საკმაოდ მნიშვნელოვანია.  
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2010 წელს ტელეკომპანია „იმედზე“ გავიდა „მოდელირებული 

ქრონიკა“ რომელმაც თავის დროზე დიდი გამოხმაურება ჰპოვა, 

მაგრამ უცებ მიჩუმდა. აღნიშნულის გამო 13 მარტს ამ გადაცემის 

ყურების შემდეგ დუშეთის რაიონის სოფელ არაგვისპირის 

მკვიდრი გარდაიცვალა. სხვა ჩვენი თანამოქალაქეები კი შეუძლოდ 

გახდნენ, ვინაიდან აღნიშნული გადაცემის შემდეგ მოქალაქეებს 

შეექმნათ განცდა, რომ ისევ ომი დაიწყო, რის გამოც, გადაცემამ 

გამოიწვია მსხვერპლი. ანუ რუსეთი ისევ შემოიჭრა საქართველოში, 

როგორც 2008 წელს და შესაბამისად, არ მოხდა მასზე სამართ-

ლებრივი რეაგირება. ასეთი ქმედება ჩვენი აზრით უტოლდება 

ტერორიზმს. საზღვარგარეთის ქვეყნებმა, მაგალითად, 

საფრანგეთმა, 2018 წლის ნოემბერში, უკვე მიიღო კანონი ცრუ 

ინფორმაციის გავრცელების შესახებ საარჩევნო კამპანიის დროს. 

აღნიშნული კანონით სანქცია ითვალისწინებს 1 წლით 

თავისუფლების აღკვეთას და ჯარიმას 75 000 ევროს ოდენობით. 

არსებობს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით პანიკის დათესვის და 

სახელმწიფოს ადეკვატური რეაგირების სხვა ნათელი 

მაგალითებიც. 

ს.ს.კ-ის 323-ე მუხლში არის შენიშვნა, სადაც ნათლად არის 

აღწერილი თუ რა მიზნებს ემსახურება ტერორისტული აქტი: 

ტერორიზმის მიზანი არის მოსახლეობის დაშინება ან 

ხელისუფლების ორგანოს უცხო ქვეყნის ხელისუფლების ორგანოს, 

ან საერთაშორისო ორგანიზაციის იძულება, შეასრულოს ან არ 

შეასრულოს ესა თუ ის მოქმედება, ან ქვეყნის უცხო ქვეყნის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუნდამენტური პოლიტიკური, 

ეკონომიკური ან სოციალური სტრუქტურების დესტაბილიზაცია 

ან განადგურება, რაც შემდგომში განხორციელდა კიდეც, და, 

არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ დამგეგმავის და 

შემსრულებლის გათვლაც სწორედ ის იყოს, რომ მოსახლეობაში 

პანიკა დაეთესა თავისი მიზნებისათვის, რომელიც იყო კარგად 

ორგანიზებული და გათვლილი ქვეყნის მოსახლეობის 

დასაშინებლად, რათა შემდეგში დაშინებულ მოსახლეობას 

შესაბამისი მოქმედება ან მოქმედებისგან თავი შეეკავებინა. 

შესაბამისად, მედია სივრცე არის იმაზე მეტი ძალის მქონე, ვიდრე 

ჩვენ წარმოგვიდგენია, იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

კეთილსინდისიერად იქნება ის გამოყენებული. მედია 

საშუალებები გამოიყენება როგორც პოლიტიკური, ისე სხვა 
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მიზნების მისაღწევად, თუმცა დროთა განმავლობაში ის კარგავს 

საზოგადოებაში ნდობის ხარისხს.  

სოციალურ ქსელებში მეტად აქტიური მედია საშუალებებზე 

უპირველესად უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ სოციალური 

ქსელები საზოგადოებას ინფორმაციის მიღების ალტერნატიულ გზას 

თავაზობს. ყოველი მომხმარებელი შეიძლება გახდეს ინფორმაციის 

მიმწოდებელი და ამით ინფორმაციის მოძრაობის ციკლი 

მნიშვნელოვნად დაჩქარდეს. მიუხედავად ამისა დღეის 

მდგომარეობით არის პრობლემა, როდესაც სოციალური მედია 

გვთავაზობს ნახევრად სიმართლეს ან ნახევრდა ტყუილს, რაც 

თავის მხრივ ბუნდოვანებას, ჭორაობასა და კონსპირაციის 

თეორიებს უწყობს ხელს და ესეთი ინფორმაციის გადამოწმების 

გარეშე დატოვება კი შედეგად იწვევს პროპაგანდას და 

საზოგადოებრივ აზრზე არასწორ ზეგავლენას. ყალბი ინფორმაცია 

შეიძლება იყოს ვითომ რეალური ინფორმაცია, მაგრამ ტყუილის 

ელემენტებს შეიცავდეს.  

ყალბი ინფორმაციის დაყოფა შეიძლება სამ ეტაპად:  

1. სერიოზული ფაბრიკაცია. 

2. დიდი მასშტაბის ტყუილი. 

3. იუმორისტული სიყალბე. 

ყალბი ინფორმაციის სოციალური როლი დიდია. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, მისი ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, 

რომლის მიმართ ყველაზე მოწყვლადია არასრულწლოვნები. 

ზემოქმედება შეიძლება იყოს იდეოლოგიური, რელიგიური, 

ეკონომიური. ინფორმაციის გავრცელება საჭიროა სოციალური 

ინსტიტუტების ფუნქციონირებისათვის, სოციალური რეალობის 

ჩამოყალიბებისთვისაც.  

საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლით, არსებობს 

დათქმა, ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, რომელიც 

ინფორმაციის მიღების უფლების საკითხების კონკრეტიკას ახდენს 

და აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის გავრცელებით გარანტირებული 

უნდა იყოს საჯარო ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობა და ეს 

დემოკრატიული სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი პრინციპია, 

რომლის მიხედვითაც პირს ეძლევა შესაძლებლობა 

გააკონტროლოს სახელმწიფო და თუ მოთხოვნილი საჯარო 

ინფორმაცია ვერ მიიღო, შეიძლება გაუჩნდეს გონივრული ეჭვი. 
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აქედან გამომდინარე სახელმწიფოს ენიჭება ინფორმაციის 

გავრცელების პოზიტიური ვალდებულება. 

ასევე საჭიროა საიდუმლო ინფორმაციების იდენტიფიცირება, 

რათა არ მოხდეს ქვეყნის საზიანო საიდუმლო ინფორმაციის 

გამოქვეყნება. მათ მიეკუთვნება: 

1. სახელმწიფო საიდუმლოება. 

2. პირადი საიდუმლოება. 

3. კომერციული საიდუმლოება.  

4. პროფესიული საიდუმლოება. 

5. აღმასრულებლის  პრივილეგია.  

უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მედია-

საშუალებებს შორის ხელმისაწვდომობისა და პოპულარობის 

თვალსაზრისით, ტელევიზიას პირველი ადგილი უჭირავს, ხოლო 

რადიო, ბეჭდური მედია და ინტერნეტი ორიენტირებულია ამავე 

აუდიტორიაზე, რომელიც გაერთიანებულ მედია სისტემას ქმნის.  

ცალკე ყურადღებას იპყრობს მედია საშულებების მიერ სამხედრო 

მოქმედებების გაშუქება, რადგან ძალზე მნიშვნელოვანია მედია-

საშულებებმა თავი შეიკავონ და არ გაავრცელონ გარკვეული 

ცნობები. მაგალითად, 2008 წლის ომის დროს გავრცელდა კადრები, 

რომელებიც ჩვენს წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული. ვრცელდებოდა 

ცნობები თუ სად იმყოფებოდა ჩვენი დანაყოფები, ასევე, პირდაპირ 

ეთერში გადაიცემოდა სამხედრო კოლონების მოძრაობა, მათი 

ტექნიკური აღჭურვილობა. სათქმელია კოდორის ხეობაში 

ჩატარებული ოპერაცია, რომელიც მედია-საშულებებით გაშუქების 

შემდგომ კოდორის ხეობა დაიბომბა. ასეთი ქმედება კარგავს 

ტაქტიკური მოულოდნელობის ეფექტს რაც სამხედრო 

მოქმედებებში მნიშვნელოვანია. ასევე სათქმელია პანკისის 

ხეობაში ჩეჩენ მებრძოლთა არსებობის გაშუქება, სადაც ვითომდა 

გელაევის ჯგუფი იყო დაბანაკებული, რამაც გამოიწვია რუსული 

ავიაციის იერიში და მსხვერპლი (2002 წლის 22 აგვისტო). 

აღნიშნულ ფაქტებზე არ მომხდარა სამართლებრივი რეაგირება. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სავსებით ადვილია იმის 

პროგნოზირება თუ რამდენად დიდ საფრთხეს შეიცავს ასეთი 

უკონტროლო მედია სივრცე. 1992-1993 წლებში  ტელევიზიის 

მეშვეობით ვრცელდებოდა ინფორმაცია თუ რა სიმაღლეები 

დაიკავეს ქართველმა მებრძოლებმა, სად მიემართებოდა 

სახელმწიფო მეთაური, სად იმყოფებოდნენ ჩვენი დანაყოფები, 
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ჩუბინები, დივერსიული ჯგუფები. თვითონ განსაჯეთ, თუ 

რამდენად დამაზიანებელია აღნიშნული ინფორმაცია ქვეყნისთვის 

ომის დროს.    

2020 წლის მარტის თვიდან ივნისის დასაწყისამდე 

საქართველოში იყო ეპიდემიის გავრცელების საშიშროება, 

რომელსაც შეეძლო არნახული მსხვერპლი გამოეწვია. 

საქართველოს მთავრობისა და სამედიცინო სექტორის სწორმა და 

დროულმა პრევენციულმა რეაგირებამ აღნიშნულ შედეგამდე არ 

მიიყვანა ქვეყანა, მხოლოდ გატარდა ისეთი ღონისძიებები, რომ 

ჩვენი ქვეყნის სამედიცინო სექტორი არ გადატვირთულიყო და 

ისედაც მწირი საშუალების მქონე ქვეყანა უფრო მეტად რთულ 

სიტუაციაში არ ჩავარდნილიყო, რადგანაც 2003-2010 წლებში 

სრულიად დანგრეული სამედიცინო სექტორი ამას ვერ აიტანდა. 

შედეგად, დაავადებულთა რიცხვი მხოლოდ ეტაპობრივად 

გაიზარდა. ამის პარალელურად გარკვეული საინფორმაციო საშუა-

ლებები, ასევე, სოციალური ქსელები, რომელიც მრავლად იყო 

შექმნილი, ინფორმაციის გამავრცელებელი გვერდები, საიტები, 

ავრცელებდნენ ცრუ ინფორმაციას, რათა მომხდარიყო ეპიდემიის 

უფრო მაღალ ნიშნულამდე აყვანა. აღნიშნულ საიტებს და 

სოციალურ მედიის ჟურნალისტებს ეკისრება პასუხისმგებლობა 

დაიცვან ეთიკური და პროფესიონალური სტანდარტები, რომელიც 

რეალურ სივრცეში ხდება, ხოლო ჟურნალისტებისათვის 

რეგულაციის დაწესებისას უნდა იყოს დაცული ბალანსი 

გამოხატვის თავისუფლებასა და მედიის მიმართ აუდიტორიის 

სანდოობას შორის. 

მიგვაჩნია, რომ მედია-სამართლის კუთხით და ზოგადად 

სამართლებრივი კუთხით საგანგებო მდგომარეობის დროს ასეთი 

ცრუ ინფორმაციის გავრცელება ცალკეულ ჟურნალისტების თუ 

მედია საშუალებების მხრიდან, როგორც ზოგიერთ ევროპულ 

ქვეყნებში არის, მინიმუმ სანქციის სახით ფულადი ჯარიმით უნდა 

იყოს დასჯადი. ვინაიდან საქმე ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოებას 

და მთლიანად სახელმწიფო ინსტიტუტების არსებობას 

სამომავლოდ.  

მედია განათლებულობაც, ასევე, დიდი მნიშვნელობის მქონე 

ასპექტია მიმდინარე სიტუაციაში - ეს არის მედიის 

ხელმისაწვდომობა და მოწოდებული ინფორმაციის, იმ კონტენტისა 

და მონაცემების, რომლებსაც საზოგადოებას აწვდიან, კრიტიკულად 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 78 

შეფასების უნარი. ეს არის ფუნდამენტური უნარი, როგორც 

ზრდასრული ისე ახალგაზრდა ადამიანებისათვის. ევროსაბჭო 

თვლის, რომ აქტიური სამოქალაქო პოზიციისათვის, ეს არის 

მნიშვნელოვანი, თანამედროვე ინფორმაციულ სამყაროში, 

როდესაც ინფორმაცია მეტად ძვირფასი პროდუქციაა.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, 

საქართველოში პანდემიის პირობებში მედიის მეშვეობით, 

გარკვეული ძალების გათვლა იყო შემდეგი: საკუთარი ვიწრო 

პოლიტიკური მიზნების მიღწევა, პოლიტიკური მანიპულაციები 

და ტენდენციური და არაობიექტური მედიის დახმარებით სხვა 

რეალობის წარმოჩენა. შექმნილი მდგომარეობის გასაუვნებლად 

საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და 

შეზღუდვები დაწესდა. საზოგადოების ნაწილი იყო ამით 

უკმაყოფილო დარჩა. როგორც ჩანს, მათი სურვილი იყო, 

დაავადებულთა მრავალრიცხოვნება, სამედიცინო სექტორის 

კოლაფსი, რაც გამოიწვევდა მასობრივ საპროტესტო აქციებს და 

ქვეყანაში დესტაბილიზაციას. ამით ისარგებლებდნენ ისინი, ვინც 

აფინანსებდა ასეთი ინფორმაციის გამავრცელებელ, როგორც 

მედიას, ისე სოციალურ მედიასაშუალებებს.  

2020 წლის აპრილში იყო ექიმების (პაატა იმნაძის და თენგიზ 

ცერცვაძის) მხრიდან განცხადებები გაკეთებული, რომ გარკვეული 

ძალები იყვნენ ჩასაფრებული და ელოდნენ დიდ მსხვერპლს და 

რომ ისინი ცდილობდნენ ამ შედეგის თავის პოლიტიკურ 

მიზნებისთვის გამოყენებას. ამას მოჰყვა პოლიტიკურ თამაშებში 

ექიმების ჩათრევის მცდელობა მედიის საშუალებით, ვინაიდან ის 

შედეგი, რასაც მოელოდნენ აღნიშნული ძალები ვერ იქნა 

მიღწეული. ასევე, 2020 წლის 1 მაისს და 22 აპრილს ბოლნისში და 

მარნეულში ეთნიკური კონფლიქტების პროვოცირება და შემდეგ 

მათი გაშუქება არაობიექტურად მოხდა. მისი მიზანი იყო, იქ 

მკვიდრი აზერბაიჯანელების მიმართ აგრესია ყოფილიყო 

გამოხატული დანარჩენ ქართველების მიერ. აღნიშნული 

ცხადყოფს, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ 

მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის სისწორეს, რათა 

საზოგადოების მხრიდან სწორად იქნეს ყველაფერი აღქმული და 

ცრუ ინფორმაციის შემთხვევაში, გამოყენებულ იქნას 

ექვივალენტური სასჯელი, მით უფრო დღევანდელ საგანგებო ან 

წინასაარჩევნო მდგომარეობის პირობებში.  
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ჩვენდა სამწუხაროდ, აღნიშნული ძალები, ჩვეული სტილით, 

დღესაც ცდილობენ ტენდენციური და „მოდელირებული 

ქრონიკის“ მსგავსი ახალი ამბები მიაწოდონ საზოგადოებას, და, 

ამით საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ. აქედან გამომდინარე, 

მიგვაჩნია, რომ ასეთ მნიშვნელოვან დროს მთელი სიმკაცრით 

უნდა იქნენ ყველა ის სუბიექტები პასუხისგებაში მიცემულნი, 

ვინც საქართველოში ასეთი არასწორი ცნობების და ამბების 

ტირაჟირებას ახორციელებს, ჯერ კიდევ საქართველოს 

კანონმდებლობა არ არის სრულყოფილი, რამდენადაც  ადგილი 

აქვს მედიის მხრიდან  ცილისწამებების, უხამსობის ტირაჟირებას,  

რეაგირების მექანიზმები კი ცოტა არის. განსაკუთრებული 

სიფრთხილეა სჭირო კანონის გამკაცრებასა და სიტყვისა და 

გამოხატვის თავისუფლებებს შორის საჭირო პროპორციების 

დასაცავად. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MEDIA IN MODERN 

GEORGIA 

Summary 
                                         

In the article discussed the role of media in the life of the society, its 

influence on the formation of public opinion is discussed. Information 

disseminated by the media has freedom of expression in all countries, but it 

should not be controlled by any force and used for their own purposes. 

The author of the article gives a number of examples from the life of 

Georgia - about the August war, the operations in the Kodori Gorge and the 

current viral pandemic itself. 

The author expresses the opinion that the restrictions imposed on the 

media are insufficient in Georgia and, like in foreign countries, it should be 

tightened. Such action should be sanctioned with a fine. 
 

Keywords: media, media resources; media space, punishment, true and 

false (false) information. 
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Ираклий Когуа 

Проблемы правового регулирования СМИ в современной Грузии 
 

Резюме 
 

В статье обсуждается роль СМИ в жизни общества, их влияние на 

формирование общественного мнения о том или ином событии. 

Информация, распространяемая СМИ, имеет свободу слова во всех 

странах, и она не должна контролироваться какой-либо силой, а также 

использоваться в собственных корыстных целях. Автор статьи 

приводит ряд примеров из жизни Грузии: Августовская война (2008), 

операции в Кодорском ущелье и нынешняя вирусная пандемия 

COVID-19. 
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Автор высказывает мнение о необходимости введения 

ограничений. Ограничения для СМИ недостаточны в Грузии и должны 

быть ужесточены, как в зарубежных странах. Подобные действия 

должны караться наложением штрафных санкций. 
 

Ключевые слова: медиа, медиаресурсы, медиапространство, 

наказание, истинная и ложная информация. 
 

Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический 

университет. 
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Виталий Кропивницкий 

Публичное управление и администрирование в сфере гражданской 

защиты Украины: особенности механизма международного 

сотрудничества 

 

В статье определены особенности публичного управления и 

администрирования в сфере гражданской защиты. Охарактеризован 

механизм международного сотрудничества Украины в сфере 

гражданской защиты. Рассмотрены особенности реализации 

механизма международного сотрудничества Украины в сфере 

гражданской защиты в современных условиях. 

 

Ключевые слова: публичное управление и администрирование, 

механизм международного сотрудничества, гражданская защита, 

Кодекс гражданской защиты Украины. 

 

Постановка проблемы. В условиях глобальных изменений 

климата и усиления антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

особое значение приобретает вопрос своевременного обнаружения и 

отслеживания возможных чрезвычайных ситуаций и определение 

путей их предотвращения и преодоления. Ведь, согласно Конституции 

Украины, каждый гражданин Украины имеет право на защиту своей 

жизни и здоровья от последствий аварий, катастроф, пожаров, 

стихийных бедствий и по требованию гарантий обеспечения 

реализации этого права от органов государственной власти и 

субъектов хозяйствования [4]. 

Более того, активизация глобальных интеграционных процессов в 

современных условиях означает необходимость более интенсивного 

включения Украины в международное сотрудничество, в том числе в 

сфере гражданской защиты. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию 

сущности и особенностей системы публичного управления и 

администрирования в сфере гражданской защиты посвятили свои 

публикации такие ученые, как Андреев С., Ковальчук В., Майстро С., 

Труш А. и другие [1; 2; 5]. Однако немало вопросов относительно 

определения основных направлений реализации механизма 

международного сотрудничества Украины в сфере гражданской 

защиты остаются недостаточно исследованными. 

Изложение основного материала. Основываясь на указанных выше 

положениях Конституции Украины, в ст. 4 Кодекса гражданской 

защиты Украины установлено, что гражданская защита – это функция 

государства, которая направлена на защиту населения, территорий, 
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окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных 

ситуаций путем предупреждения и ликвидации таких ситуаций и 

оказания помощи пострадавшим [3]. 

И надлежащая реализация указанной функции гражданской 

защиты возможна лишь при условии всестороннего теоретического 

обоснования содержания и составляющих системы публичного 

управления и администрирования в этой сфере.  

Поэтому в реализации важной для общества функции защиты 

населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от 

чрезвычайных ситуаций, первостепенную роль играет эффективный 

механизм публичного управления и администрирования в сфере 

гражданской защиты, как способ применения мер воздействия 

субъекта публичного управления и администрирования по 

предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения необходимого уровня техногенно-экологической 

безопасности и выполнения поставленных перед обществом целей и 

задач в сфере безопасности человека и общества в целом. 

При этом в сфере гражданской защиты должны всесторонне 

учитываться соответствующий национальный и международный опыт, 

что позволит сформировать единую систему публичного управления и 

администрирования в вопросах предотвращения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций [1; 2; 5]. 

Целью публичного управления и администрирования в сфере 

гражданской защиты является снижение риска и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, повышение гарантированного уровня безопасности 

личности, общества и окружающей среды в пределах показателей 

приемлемого риска, чего невозможно достичь без построения 

действенного механизма международного сотрудничества Украины в 

сфере гражданского защиты. 

Тем более что одной из основных задач государственного 

управления системой гражданской защиты в Украине, согласно 

Кодексу гражданской защиты Украины, является международное 

сотрудничество в сфере гражданской защиты [3]. 

К составляющим и инструментам реализации механизма 

международного сотрудничества в сфере гражданской защиты можно 

отнести: 

• действующие международные договоры, касающиеся этой 

сферы; 

• меры органов государственной власти по развитию 

международного сотрудничества с учетом необходимости защиты 

национальных интересов Украины в сфере гражданской защиты; 
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• предотвращение внутренних и внешних угроз, минимизация их 

негативных последствий; 

• развитие межгосударственной и межрегиональной интеграции в 

сфере гражданской защиты; 

• обеспечение мониторинга и анализа эффективности выполнения 

международных программ помощи в сфере гражданской защиты; 

• надлежащее выполнение Украиной обязательств в этой сфере; 

• обеспечение гармонизации украинского законодательства в 

сфере гражданской защиты с законодательством ЕС; 

• развитие сотрудничества в указанной сфере со всеми 

пограничными странами; 

• обобщение существующей зарубежной практики применения 

законодательства по вопросам, связанным со сферой гражданской 

защиты и разработка предложения по его совершенствованию и 

адаптации к украинским реалиям; 

• образовательно-научное сопровождение мероприятий, связанных 

со сферой гражданской защиты. 

Новая идеология противодействия катастрофам и чрезвычайным 

ситуациям предполагает объединение всех компонентов защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с определением 

единого координатора, в роли которого в Украине выступает 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины 

(ГСЧС). 

К приоритетам ГСЧС Украины в сфере международного 

сотрудничества относятся: 

• создание договорно-правовой базы по вопросам общего 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на двусторонней и многосторонней основах; 

• налаживание механизмов взаимодействия со структурами других 

государств и международных организаций, отвечающих за 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, 

отработки совместных планов и механизмов реализации 

договоренности о действиях в случае природных и техногенных 

катастроф; 

• налаживание обмена информацией и опытом по 

соответствующим проблемам; 

• решение других задач, направленных на реализацию 

внешнеполитического курса в сфере указанных компетенций ГСЧС 

[6]. 

Инструментами реализации механизма международного 

сотрудничества в сфере гражданской защиты являются: двустороннее 

сотрудничество, сотрудничество с международными организациями, 
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европейская интеграция, международные поисково-спасательные 

операции, международные учения, образовательно-научные 

информационно-коммуникативные мероприятия. 

Рассмотрим вышеприведенные направления и инструменты 

реализации механизма международного сотрудничества Украины в 

сфере гражданской защиты в современных условиях. 

ГСЧС Украины осуществляет двустороннее сотрудничество в 

соответствии с положениями 21 межправительственного Соглашения; 

1 рамочной конвенции; 1 рамочной программы действий; 3 

меморандумов о взаимопонимании; 1 административной 

договоренности, а также планов совместных действий. 

ГСЧС Украины и ее территориальные органы также осуществляют 

активное трансграничное сотрудничество с учреждениями и 

территориальными органами 12 зарубежных стран, в том числе с 6 

странами, которые граничат с Украиной, а именно: Польша, Беларусь, 

Словакия, США, Венгрия, Молдова, Эстония, Литва, Германия, 

Швейцария, Греция, Китай. 

Ключевыми направлениями сотрудничества ГСЧС Украины с 

международными организациями являются контакты и программы 

взаимодействия со структурами ООН, ЕС, НАТО, Организации 

Черноморского экономического сотрудничества, Организации за 

демократию и экономическое развитие, Всемирной метеорологической 

организации, Немецкого общества международного сотрудничества 

[6]. 

Что касается европейской интеграции, как направления и 

инструмента реализации механизма международного сотрудничества 

Украины в сфере гражданской защиты, следует указать на 

сотрудничество в рамках инструмента ЕС «Восточное партнерство». 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины 

является основным бенефициаром Проекта ЕС «Программа по 

предупреждению, готовности и реагирования на катастрофы 

природного и техногенного характера для стран Восточного 

партнерства». 

Целью указанной Программы является усиление и развитие 

потенциала стран-участниц Восточного партнерства в сфере 

гражданской защиты путем привлечения экспертной и технической 

поддержке ЕС. Финансируемая Европейским Союзом эта Флагманская 

инициатива Европейского Союза, имеет общий бюджет 5500000 евро, 

внедрена в шести странах Восточного партнерства (Азербайджане, 

Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине). 

Вторая фаза была разработана как естественное продолжение 

первой фазы, которая закончилась в июне 2014 г. Она 
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сконцентрирована на дальнейшем развитии национального 

институционального и регуляторного правового поля с ударением на 

политике гражданской защиты Европейского союза и Директиве ЕС по 

вопросам предотвращения и реагирования на наводнения. 

Мероприятия по повышению потенциала также ориентированы на 

подготовку стран-партнеров к открытию Европейского Механизма 

гражданской защиты Европейского Союза для стран Восточного 

партнерства. 

Продолжается совершенствование электронного регионального 

атласа рисков, созданного во время первой фазы. С целью 

предотвращения рисков и возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера организованы дальнейшие 

мероприятия по повышению информированности населения [6]. 

Участие в Программе способствует повышению возможностей 

ГСЧС Украины по преодолению катастроф на местном, региональном 

и национальном уровнях путем налаживания эффективного 

взаимодействия с ЕС и государствами-участниками Восточного 

партнерства в сфере гражданской защиты. В рамках указанной 

Программы представители ГСЧС Украины принимают участие в 

международных семинарах, тренингах и учениях по вопросам 

гражданской защиты. Участие в указанных мероприятиях дает 

возможность улучшить профессиональный уровень и опыт украинских 

экспертов, позволяет овладеть специальными процедурами ЕС и 

стандартами по планированию, подготовке и проведению 

спасательных операций, повысить осведомленность по организации 

гражданской защиты в странах-участницах Восточного партнерства и 

способствует налаживанию взаимодействия с соответствующими 

структурами стран-участниц Восточного партнерства в сфере 

предупреждения, реагирования и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Что касается международных поисково-спасательных операций, 

как инструмента реализации механизма международного 

сотрудничества Украины в сфере гражданской защиты, следует 

указать, что Украина принимает активное участие в оказании помощи 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций под эгидой ООН, 

международных организаций, а также на двухсторонней основе. 

Так, поисково-спасательные подразделения Государственной 

службы по чрезвычайным ситуациям Украины принимали активное 

участие в таких международных операциях по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, как: ликвидация последствий 

землетрясения в Турции в 1999 г. и в 2011 г., Иране - в 2003 г., 

Пакистане - в 2005 г., Киргизии - в 2008 г.; оказание помощи при 
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ликвидации последствий паводка в Венгрии в 1999 г. и 2010 г., 

Польше и Молдове - в 2010 г.; тушение лесных пожаров в горных 

районах Государства Израиль - в 2016 г.; тушение масштабных лесных 

пожаров в Черногории – в 2017 г. 

А 30-31 августа 2017 г., во исполнение Указа Президента 

Украины, согласно запросу Правительства Грузии, экипаж пожарного 

самолета Ан-32ПДСНС Украины предоставил помощь в ликвидации 

пожаров в горной местности Грузии [6]. 

Для повышения эффективности оказания помощи в проведении 

международных аварийно-спасательных и поисково-спасательных 

операций, своевременному оказанию квалифицированной 

медицинской помощи пострадавшему населению в зонах 

чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности обмена 

информацией, а также повышение готовности к реагированию на 

международном и национальном уровнях, была подана заявка на 

вступление украинского «Мобильного спасательного центра» ГСЧС 

Украины в Международную совещательную консультативную группы 

ООН по проведению поисково-спасательных операций в условиях 

города (ИНСАРАГ). 

Особого внимания заслуживает участие Государственной службы 

по чрезвычайным ситуациям Украины в международных учениях по 

реагированию на катастрофы в соответствии с Программой НАТО 

«Партнерство ради мира». Начиная с 2000 г. ГСЧС Украины (МЧС 

Украины) приняло участие в 10 полномасштабных международных 

учениях НАТО с привлечением сил и специального оборудования [6]. 

В целом, международное сотрудничество Украины с 

международными организациями и другими странами в сфере 

гражданской защиты направлено на предотвращение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций как на территории Украины, так и во всем 

мире. 

Выводы. Таким образом, международное сотрудничество должно 

стать действенным механизмом совершенствования существующей 

системы государственного управления в сфере гражданской защиты 

Украины, разумеется, с учетом национальных интересов государства. 

При этом механизм международного сотрудничества Украины в сфере 

гражданской защиты должен учитывать существующий национальный 

и международный опыт по вопросам гражданской защиты, 

способствовать снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, формированию надлежащих нормативно-правовых, 

финансово-экономических, технико-технологических основ защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное время и в 

особый период, а также способствовать повышению результативности 
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и эффективности публичного управления и администрирования в 

сфере гражданской защиты. 
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ირაკლი შამათავა 

სესხის ხელშეკრულება კონტინენტური ევროპისა და საერთო 

სამართლის ქვეყნებში 
 

სტატიაში განხილულია სესხის ხელშეკრულების 
სამართლებრივი ბუნება კონტინენტური ევროპისა და საერთო 
სამართლის ქვეყნებში (გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, 
ჰოლანდიის, რუსეთის, კვებეკის მაგალითებზე დაყრდნობით). 
ევროპულ კანონმდებლობასთან მიმართებით, შედარებით-
სამართლებრივი კვლევის საფუძველზე შესწავლილია ისეთი 
კომპლექსური საკითხები როგორიცაა: პროცენტის მოცულობის 
კანონისმიერი და სახელშეკრულებო განსაზღვრება, სასესხო 
ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმების სტრუქტურულ-
შინაარსობრივი ფორმულირება ევროპაში, კვებეკსა თუ 
საქართველოში, ასევე სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებული 
ანალიზი.  

ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
(შემდგომში – სსკ) 625-ე მუხლში ექვსჯერ შევიდა ცვლილება, 
რომელთაგან ბოლო სამი 2017-2018 წლებში განხორციელდა. 
კანონმდებელმა წლიური 100 % მიიჩნია ეფექტურ, დასაშვებ 
ნორმად, თუმცა ეს დანაწესი  მალევე 50 %-ით ჩაანაცვლა.  

საპროცენტო სარგებლის კანონით განსაზღვრება 
აუცილებელია, რამდენადაც, მისი არარსებობის გამო, 
განსაკუთრებით გახშირდა სასამართლო დავების ინდექსი. მას 
შემდეგ რაც კანონმა კვლავ განსაზღვრა ეფექტური წლიური 
საპროცენტო განაკვეთი, სამოსამართლო კორპუსს მიეცა 
კერძოსამართლებრივი დავების ერთგვაროვნად განხილვის და 
დასაბუთების შესაძლებლობა, რითაც უარი ეთქვა 
გადაწყვეტილებების არაერთგვაროვნად მიღება-დასაბუთების 
მანკიერ პრაქტიკას. სასესხო ურთიერთობიდან წარმოშობილი 
სასამართლო დავები, რომლებიც შეუსაბამოდ მაღალ, 
არაგონივრულ, კაბალურ საპროცენტო განაკვეთებს შეეხება, დღეს 
მარეგულირებელი ნორმების (სსკ-ის 623-6281 მუხლების) გამო 
სწრაფად და ეფექტურად განიხილება, რაც წინგადადგმული 
ნაბიჯია კანონშემოქმედებით პროცესში. 

საკვანძო სიტყვები: სესხის ხელშეკრულება, ცვლილება, 
საპროცენტო განაკვეთი, სასამართლო, გადაწყვეტილება, გსკ 
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(გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი), სსკ (საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსი), საფრანგეთი, კვებეკი. 
 

1. შესავალი 

მოქმედი სამოქალაქო კოდექსის არსებობის მანძილზე, 625-ე 

მუხლში ექვსჯერ შევიდა ცვლილება, რომელთაგან ბოლო სამი 

2017-2018 წლებში განხორციელდა. თავდაპირველი რედაქციით, 

მხარეთა მიერ გათვალისწინებული საპროცენტო სარგებელი 

იძლეოდა პროცენტის კანონისმიერი კონტროლის შესაძლებლობას, 

რომელიც ნორმატიული ნების ფარგლებში აქცევდა სამოქალაქო 

ბრუნვის მონაწილეებს და უზრუნველყოფდა შეუსაბამოდ მაღალი 

სარგებლის მიღების შემთხვევების აღკვეთას [შოთაძე თ., 2012, გვ. 

362]. ამდენად, საპროცენტო განაკვეთი შესაბამისობაში უნდა 

ყოფილიყო ეროვნული ბანკის ან ბანკთაშორისი საკრედიტო 

აუქციონის მიერ დადგენილ ზღვრულ ოდენობასთან. წინამდებარე 

საკანონმდებლო დანაწესის დარღვევით დადებული შეთანხმება 

მიიჩნეოდა ბათილად, მაგრამ არა სრულად, არამედ ნაწილობრივ, 

მხოლოდ პროცენტის ზღვრულ ოდენობამდე. აღნიშნულ 

საკითხზე არსებობდა მყარი და ერთგვაროვანი პრაქტიკა. 

უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 

გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ: „მხარეთა შეთანხმება სესხზე 

ყოველთვიური 10%-დან 7%-ის ნაწილში ბათილია, ვინაიდან 

სესხის ხელშეკრულების დადებისას 2007 წლის 10 მაისს მხარეების 

მიერ დადგენილი პროცენტი არ შეესაბამება ეროვნული ბანკის 

მიერ დადგენილ გონივრულ ზღვრულ ოდენობას“. [საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა, საქმე N ას-

264-248-2011]. 

2007 წელს მიღებული ცვლილების შედეგად, წინა პლანზე 

გადმოიწია სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპმა და 

დაწესებული შეზღუდვა მოიხსნა, უფრო სწორედ, მინიმუმდე იქნა 

დაყვანილი. ცვლილების შედეგად, გაუქმდა 384-ე მუხლი, 

რომელიც პროცენტიანი ვალდებულების დროს აწესებდა წლიური 

პროცენტის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრას სპეციალური 

ნორმატიული აქტით. ამ ნორმის ამოღებით გაუქმდა კანონისმიერი 

პროცენტის ინსტიტუტი [ძლიერიშვილი ზ., 2010, 363]. ხოლო 2013 

წელს, კანონმდებელმა ახლებურად დაარეგულირა სესხის 

სარგებლის საკითხი, თუმცა ცვლილება მხოლოდ იპოთეკით 
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უზრუნველყოფილ სასესხო ვალდებულებებს შეეხო. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც სესხი სარგებლიანია, მხარეებს ეკისრებათ 

საპროცენტო სარგებლის განსაზღვრის ვალდებულება. 

ხელშეკრულების თავისუფლება მხარეთა ავტონომიურობის ერთ-

ერთი ყველაზე აშკარად გამოვლინებაა [ჭანტურია ლ., და სხვები., 

2001, 57]. როგორც სსკ-ის კომენტარში ვკითხულობთ: 

„ხელშეკრულების თავისუფლების უზრუნველყოფა თანამედროვე 

სახელმწიფოს კონსტიტუციურ მოვალეობას განეკუთვნება, თუმცა 

სახელმწიფოს უფლება აქვს ეს თავისუფლება სხვადასხვა 

საფუძვლებიდან გამომდინარე შეზღუდოს“. სააპელაციო 

სასამართლომ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა: „პროცენტის 

განსაზღვრა ნების ავტონომიის ერთგვარი გამოვლინებაა, თუმცა 

მაინც არ ატარებს აბსოლუტურ ხასიათს. დაუშვებელია 

ხელშეკრულების მხარემ, ბოროტად ისარგებლოს მისი 

დომინანტური ან მეორე მხარის გაჭირვებული მდგომარეობით და 

დაადგინოს შეუსაბამოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთი. მხარეთა 

მიერ ვალდებულების თანაბარი, სამართლიანი გადანაწილება 

გარიგების ნამდვილობის აუცილებელი პირობაა“ [სააპელაციო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა, საქმე N 2ბ/4259-14]. 

გერმანული სამართალი უფრო შორს მიდის და გარდა იმისა, რომ 

შეუსაბამოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთით გაცემულ სესხს 

ამორალურ გარიგებად მიიჩნევს, რომელიც თავის მხრივ, გსკ-ს 

138-ე პარაგრაფის საფუძველზე ბათილია, მსგავს მოქმედებას 

მევახშეობად აფასებს, რომელიც გერმანიის სისხლის სამართლის 

კოდექსის 291-ე პარაგრაფის მიხედვით დასჯადი ქმედებაა 

[კროპჰოლერი ი., 2014, გვ 65]. 

მიუხედავად იმისა, რომ პროცენტზე საკანონმდებლო 

შეზღუდვა 2007 წლის შემდეგ მოხსნილი იყო, წარმოშობილი 

ხარვეზი მთლიანად აღმოფხვრა სასამართლომ. საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ 

მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა სესხის ხელშეკრულების 

შეუსაბამოდ მაღალი პროცენტის ნაწილობრივ ბათილობის 

კუთხით: „სასამართლოს მოსაზრებით, ისეთ პირობებში, როცა 

საქმის მასალებით დადგენილია ფიზიკური პირისგან, 

გამსესხებლის მიერ ბაზარზე საკრედიტო დაწესებულებების 

კრედიტებზე დადგენილი საშუალო საპროცენტო განაკვეთებზე 

ბევრად მეტი ოდენობით პროცენტის განსაზღვრა ეწინააღმდეგება 
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ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობებისთვის 

დადგენილ კანონის ძირითად პრინციპებს, შესაბამისად საჯარო 

წესრიგს და ზნეობრივ სტანდარტებს.“ [საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატა, საქმე N ას-970-928-

2013; საქმე N ას-663-629-2015]. დღესდღეობით, სამოქალაქო 

კოდექსის 625-ე მუხლის ბოლო რედაქციით, არამარტო იპოთეკით 

უზრუნველყოფილ სესხთან მიიჩნევს პროცენტის სავალდებულო 

მითითებას, არამედ განსაზღვრავს სესხის წლიურ საპროცენტო 

განაკვეთს, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს წლიურ 50 

პროცენტს.  

2. უცხოური ქვეყნის კანონმდებლობის შედარებით-

სამართლებრივი ანალიზი 

გერმანული სამართალი, ისევე როგორც თანამედროვე 

სამართლის სისტემები, კონსენსუალიზმის პრინციპზეა 

დამყარებული და ითვლება ერთ‑ერთ ყველაზე გამართულ, 

სტრუქტურირებულ კანონად, რომელიც პასუხობს თანამედროვე 

სამართლებრივ გამოწვევებს. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი 

(შემდგომში – გსკ) 1900 წელს შევიდა ძალაში და მნიშვნელოვანი 

ცვლილებების გარეშე 2002 წლამდე იმოქმედა, ვიდრე არ ჩატარდა 

ვალდებულებითი სამართლის რეფორმა, რომელმაც ძირეულად 

შეცვალა რიგი საკითხები. [Zimmermann R., 2005, 46] 1992 წელს 

შექმნილმა სამოქალაქო კოდექსზე მომუშავე კომისიამ სწორედ ამ 

მიზეზით, ქართული კოდექსის წყაროდ გსკ მოიაზრა. 

[კროპჰოლერი ი., 2014, 12]. რეფორმამდე სესხის ხელშეკრულების 

ცნებას გსკ-ის § 607-ე ეხებოდა, რომლის მიხედვითაც: „მათ ვინც 

მიიღეს ფული ან სხვა გვაროვნული ნივთი, ვალდებულნი არიან 

გამსესხებელს დაუბრუნონ იმავე სახის, ხარისხისა და რაოდენობის 

ნივთი“. [გსკ § 607, 1900]. 
სსკ-ისგან განსხვავებით, გსკ-ში ერთმანეთისგან გამიჯნულია 

ფულის და ნივთის სესხის ხელშეკრულება. კოდექსის § 488-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, ფულის სესხის 

ხელშეკრულება შემდეგნაირად არის ჩამოყალიბებული: „სესხის 

ხელშეკრულებით გამსესხებელი ვალდებულია, გადასცეს 

მსესხებელს ფულადი თანხა შეთანხმებული ოდენობით. 

მსესხებელი ვალდებულია, გადაიხადოს ნაკისრი პროცენტი და 

ვადამოსულობისას დააბრუნოს მიღებული სესხის თანხა“. ნორმის 

შემადგენლობა, უფლება-მოვალეობების გადანაწილება 
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ინტერპრეტაციის საშუალებას აღარ იძლევა. სესხის 

ხელშეკრულება არის კონსენსუალური ხელშეკრულება. [Forster C., 
2012, 237; Brox., Walker., 2013, 229]. ნორმის ტექსტის განმარტებით 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ გადალახულია ის მოსაზრება, 

რომელიც სესხის ხელშეკრულების დადებას უკავშირებდა 

გამსესხებლის მიერ მსესხებლის ფულის გადახდას (უარყოფილია 

რეალური ხელშეკრულების თეორია). [კროპჰოლერი ი., 2014, 365].  

სესხის ხელშეკრულების მოქმედი რედაქციით, გამსესხებელი 

ვალდებულია გადასცეს საკუთრების უფლება ფულზე, ხოლო 

მსესხებელს კი წარმოეშობა ვალდებულება დათქმულ დროს 

დააბრუნოს მიღებული თანხა. [Markesinis Sir B., Unberath H., 
Johnston A., 2006, 151] ამ განმარტების შედეგად შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ სესხი კლასიკურ ორმხრივ მავალდებულებელ 

ხელშეკრულებად მიიჩნევა, სადაც ორივე მხარე კრედიტორიც არის 

და მოვალეც [Maultzsch O., 2013, 95]. 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ცალკე კარში არის 

მოცემული ნივთის სესხის ხელშეკრულება. გსკ-ის § 607-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის მიხედვით: „ნივთის სესხის ხელშეკრულებით 

გამსესხებელი ვალდებულია, მსესხებელს გადასცეს 

შეთანხმებული გვაროვნული ნიშნით განსაზღვრული ნივთი. 

მსესხებელი ვალდებულია, გადაიხადოს სესხის საზღაური და 

სესხის გადახდის ვადის დადგომისას დააბრუნოს იმავე სახის, 

ხარისხისა და რაოდენობის ნივთი“. წინამდებარე განმარტებით, 

ნათლად ჩანს, როგორც გამსესხებლის – ასევე მსესხებლის 

ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშობა მხარეთა შორის 

ხელშეკრულების არსებით პირობებზე შეთანხმების მომენტიდან. 

გსკ განასხვავებს ფულის სესხის ხელშეკრულებას, იგივე 

სესხის ხელშეკრულებას, რომელიც ყველაზე გავრცელებული 

ტიპიური ფორმაა (§ 488-505) და ნივთის სესხის ხელშეკრულებას (§ 

607-609). კოდექსი სრულყოფილად აწესრიგებს ხელშეკრულების 

მხარეთა უფლება-მოვალეობებს, კერძოდ: ა) გამსესხებლის 

ძირითადი ვალდებულება არის სესხის თანხის გადახდა; ბ) 

გამსესხებელი ვალდებულია, მსესხებელს გადაცემულ ფულზე არა 

მხოლოდ მფლობელობა, არამედ საკუთრებაც გადასცეს; გ) 

მსესხებელს უნდა შეეძლოს გადაცემული ფულის დახარჯვა 

(განკარგვა); დ) მსესხებელი არ არის ვალდებული, გამსესხებელს 

დაუბრუნოს გადაცემული კონკრეტული კუპიურები და მონეტები, 
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არამედ მან გამსესხებელს უნდა დაუბრუნოს იმავე ოდენობის 

თანხა, [კროპჰოლერი ი., 2014, 367] ანუ გასესხებულ თანხაში 

იგულისხმება მისი ოდენობა და არა განსაზღვრული ფულადი 

ნიშნები[Weidenkaff , in Palandt BGB Komm, 72. Aufl., 2013, §488, Rn. 

3]. 

გერმანული სამართალი ორიენტირებულია არა მხოლოდ 

ერთი მხარის (კრედიტორის) დაცვაზე, არამედ გვთავაზობს 

მომხმარებლის დამცავ ისეთ ინსტრუმენტებს, როგორიცაა: ფორმის 

დაცვისა და ინფორმაციის გაცემის მავალდებულებელი 

იმპერატიული ნორმები (§ 512, § 491ა, § 492, § 493, § 494); 

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებები (§ 495); მომხმარებლის 

მიერ შესაგებლის წარდგენის უფლების გამორიცხვის შესახებ 

შეთანხმების ბათილობა, თამასუქისა და ჩეკის აკრძალვა (§ 496); 

გადახდის ვადის გადაცილებისას პროცენტის დათვლის 

ხელსაყრელი წესი (§ 497); ხელშეკრულებაზე უარის თქმის 

დებულებები; ასევე გერმანიის საპროცესო კოდექსის § 688-ის მე-2 

ნაწილით გამოირიცხება დავალიანების გადახდევინების შესახებ 

საქმის განხილვის გამარტივებული წესით წარმოება 

მომხმარებლის მიმართ [კროპჰოლერი ი., 2014, 369-370]. გსკ-ის § 

246, თავისი არსით, მეტად საყურადღებოა, რადგან ადგენს 

კანონისმიერ საპროცენტო განაკვეთს. თუ ვალს კანონის ან 

გარიგების მიხედვით უნდა დაერიცხოს პროცენტი, მაშინ 

საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს წლიურ 4 %, თუ სხვა რაიმე არ 

არის დადგენილი. მსგავსი მარეგულირებელი ნორმა პირდაპირ 

გვთავაზობს წლიური საპროცენტო განაკვეთის გონივრულ შკალას, 

რაც თავის მხრივ გამორიცხავს ბაზარზე დომინირებული 

კრედიტორის მხრიდან მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას 

მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის ხარჯზე. ის, რაც 

ზღვრულ დანაწესს ცდება, გსკ ამორალურ გარიგებად მიიჩნევა. ამ 

მხრივ, ეს საკითხი პირდაპირ კავშირშია ევროპული 

სახელშეკრულებო სამართლის ძირითად დებულებებთან, სადაც 

აღნიშნულია, რომ „მხარეს შეუძლია საცილოდ გახადოს 

ხელშეკრულება, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის: ა) 

იგი დამოკიდებული იყო მეორე მხარეზე ან ენდობოდა მას, 

იმყოფებოდა ეკონომიკურად გაჭირვებაში ან განიცდიდა 

უკიდურეს ხელმოკლეობას, იყო საქმეში ჩაუხედავი და 

წინდაუხედავი, არ გააჩნდა საქმიანი ურთიერთობის წარმოების 
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უნარი ან გამოცდილება, და ბ) მეორე მხარემ იცოდა ან უნდა 

სცოდნოდა ეს და, მოცემული გარემოებებისა და ხელშეკრულების 

მიზნებიდან გამომდინარე, პირველი მხარის მდგომარეობისგან 

მიიღო მეტად გაუმართლებელი ან შეუსაბამოდ დიდი სარგებელი“ 

[ქართული კერძო სამართლის კრებული, 2004, 109, 242]. 

გსკ-ის § 288 ასევე იცნობს ისეთ ნორმას, როგორიცაა ვადის 

გადაცილების პროცენტები, რა დროსაც, ვადის გადაცილების 

პროცენტი შეადგენს საბაზისო განაკვეთს დამატებულ წლიურ 

ხუთ პროცენტს. კოდექსის § 247 განმარტავს ბაზისურ საპროცენტო 

განაკვეთს, რომელიც შეადგენს 3,62 პროცენტს. იგი იცვლება 

ყოველი წლის პირველ იანვარს და პირველ ივლისს იმ ნიშნულით, 

რომლითაც საწყისი სიდიდე გაიზარდა ან შემცირდა პროცენტის 

ბაზისური განაკვეთის ბოლო ცვლილების შემდეგ. გერმანული 

კოდექსის §248 მთლიანად გამორიცხავს პროცენტის პროცენტის 

დასაშვებობას და ბათილად მიიჩნევს ისეთ შეთანხმებას, 

რომლითაც გადასახდელ პროცენტებს კიდევ უნდა დაერიცხოს 

პროცენტები, ხოლო 272-ე პარაგრაფის დეფინიციით, „თუ მოვალე 

ვადაზე ადრე იხდის უპროცენტო ვალს, მაშინ მას არა აქვს 

შუალედური პროცენტების გამოქვითვის უფლება“. (შუალედური 

პროცენტები). 

შედარებისთვის, ქართული სამოქალაქო კოდექსი, არაერთი 

ცვლილებების მიუხედავად, გსკ-სგან განსხვავებით, სასესხო 

ურთიერთობის მომწესრიგებელ რამდენიმე ნორმას შეიცავს. ისინი 

გაწერილია 623-6281 მუხლებში და გერმანული სამართლის 

ანალოგს მცირედით უახლოვდება. ქართული სამართალი არ 

აწესრიგებს ისეთ ურთიერთობებს, როგორიცაა: ფინანსური 

დახმარებისა და განვადებით საქონლის მიწოდების 

ხელშეკრულებები მეწარმესა და მომხმარებელს შორის, არ 

საუბრობს სესხის ხელშეკრულების ნაწილში ხელშეკრულების 

შეწყვეტის სტანდარტულ-არასტანდარტულ უფლებაზე, ამასთან 

არ წარმოგვიდგენს მომხმარებლის დაცვის სამართლებრივ 

ინსტუმენტებს, ფორმის დაცვის სავალდებულოობისას არსებულ 

სტანდარტებზე, ფორმის დაუცველობის სამართლებრიც 

შედეგებზე, იურიდიული ხარვეზების გამოსწორების 

შესაძლებლობებზე, მსესხებლის მიერ ვადის გადაცილებაზე, 

სესხის მთლიანი თანხის დაბრუნებაზე, – ნაწილ-ნაწილ 

გადასახდელი სესხის ხელშეკრულების შემთხვევაში, მსესხებლისა 
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და გამსესხებლის ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლებაზე, 

ხარჯების შემცირებაზე, კრედიტუნარიანობის შემოწმებაზე, 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის დაუშვებლობაზე და სხვა. 

მსგავსი ნორმების წარმოუდგენლობა ან არასრულად ასახვა სსკ-ში 

ქმნის მომხმარებლის უფლების დარღვევას და მოვალის 

თავდაცვისუნარიანობის სამართლებრივი გზა მოუწესრიგებელია. 

საინტერესოა აგრეთვე სესხის ხელშეკრულების თანამედროვე 

ფრანგული მოდელი, რომელიც იზიარებს საკუთრების გადაცემის 

კონსენსუალურ პრინციპს. [Sacco R., 1991, 230]. გერმანული 

სამართლისგან განსხვავებით, საფრანგეთში საჭიროა მხოლოდ 

ხელშეკრულების დადება და საკუთრებაც გადაცემულად 

ითვლება. ამის გათვალისწინებით, საინტერესოა, 

ხელშეკრულებათა კლასიფიკაცია მისი ძალაში შესვლის 

მიხედვით. არსებობს კონსენსუალური, სავალდებულო ფორმის 

ხელშეკრულებები, რასაც უნივერსალური ხასიათი აქვს და 

აგრეთვე რეალური ხელშეკრულებები. ამ ზოგადი წესიდან 

არსებობს გამონაკლისები, რომლებიც კონსენსუალიზმის 

შეზღუდვად განიხილება. [Fages B., 2007, 28]. რეალური 

ხელშეკრულების დროს საჭიროა არა მხოლოდ შეთანხმება, არამედ 

ნივთის რეალურად გადაცემაც.  

საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში – 

საფრანგეთის სკ) 1874-ე მუხლის მიხედვით არსებობს ორი ტიპის 

სესხის ხელშეკრულება. ერთი ცნობილია, როგორც Loan For Use ან 

Commodate, ხოლო მეორე Loan For Consumption ან მხოლოდ Loan. 

პირველი მათგანი კლასიკური თხოვების ხელშეკრულებაა, 

როდესაც ნივთის გადაცემა მისი განადგურების, დანიშნულების 

მოსპობის გარეშე ხდება. მოცემულ შემთხვევაში გამსესხებელი 

(გამნათხოვრებელი) რჩება ნივთის მესაკუთრე, ხოლო მსესხებელი 

(მონათხოვრე) ვალდებულია ხელშეკრულების გასვლის შემდეგ 

დააბრუნოს მიღებული ნივთი. კოდექსის 1892-ე მუხლი ეხება 

სესხის ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც, ხდება 

მსესხებლისთვის ნივთის საკუთრებაში გადაცემა. ცნება 

ფორმულირებულია იმგვარად, რომ ნივთი უკვე გადაცემულია 

მსესხებლისთვის, რითაც ხაზგასმულია ხელშეკრულების 

რეალური ხასიათი და ცალმხრივად მავალდებულებელი ბუნება. 

კოდექსის 311-1, 311-2, 311-3 თავებში სესხის ხელშეკრულების 

მარეგულირებელი ნორმებია წარმოდგენილი და იმთავითვე 
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განსხვავდება ზემოხსენებული სამართლებრივი სკოლებისაგან. 

კოდექსი განმარტავს კრედიტორისა და დებიტორის 

სამართლებრივ დეფინიციებს, წარმოგვიდგენს სანოტარო წესით 

დადასტურებული ხელშეკრულებისა და გარიგებების საპროცენტო 

შკალას, რაც შეადგენს 1 %-ს, ასევე სამ თვეზე მეტი ვადით 

გაცემულ სესხებს, რომელთა შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი 

შეადგენს – 2 %-ს, აგრეთვე, ის, ვინც მიზნად ისახავს პროფესიული 

საქმიანობის დაფინსებას ისინი ექცევიან 3 %-იან შკალაში, 4 %-იან 

განაკვეთში ექცევა საკრედიტო ოპერაციები, რომლებიც 

დაკავშირებულია უძრავ ქონების საკუთრებაში გადაცემასთან, 

სალიზინგო ოპერაციებთან, საბანკო აქციების ან სააბონენტო 

აქციების შეძენასთან, ქონების მშენებლობასთან, სარემონტო 

სამუშაოებთან და ექსპლუატაციის ხარჯებთან. საფრანგეთის სკ 

იცნობს ეფექტური და წლიური საპროცენტო განაკვეთის 

ტერმინებს. პროცენტის დაანგარიშებისას, მომხმარებელს უნდა 

გააჩნდეს ინფორმაცია, თუ რა სახის პროდუქტს მოიცავს სესხი, რა 

საკომისიო არის გათვალისწინებული და რამდენია 

შუამავლის/სასესხო მაკლერის ან/და იურიდიული მომსახურების 

საფასური. ზემოაღნიშნული ნორმების უგულებელყოფის 

შემთხვევაში, სესხის გამცემისთვის გათვალისწინებულია 

ფულადი სასჯელი, რაც შეადგენს 4500 (ოთხიათას ხუთას) ევროს. 

იტალიის სამოქალაქო კოდექსის 1813-ე მუხლის მიხედვით, 

სესხი არის კონტრაქტი, რომლითაც პირი სხვა პირს გადასცემს 

ფულს ან გვაროვნულ ნივთს, ხოლო სხვა პირი ვალდებულია 

დააბრუნოს იმავე რაოდენობის, სახისა და ხარისხის. ცნებიდან 

გამომდინარე, მხოლოდ სხვა პირის – მსესხებლის ვალდებულება 

იკვეთება, რადგანაც თანხის ან გვაროვნული ნივთის გადაცემის 

ვალდებულება ნორმიდან არ გამომდინარეობს, შეგვიძლია 

დავასკვნათ, ხელშეკრულების საგნის გადაცემა სესხის 

ხელშეკრულების დასადებად აუცილებელი პირობაა. 

ჰოლანდიის სამოქალაქო კოდექსისთვის უცხო არ არის 

რეალური კონტრაქტები, რომელთა დასადებად მხოლოდ მხარეთა 

შეთანხმება არ არის საკმარისი. კონსენსუსის გარდა, საჭიროა 

ქონების რეალური მიწოდება. [Busch D., H. Hondius E., J.Van Kooten 
H., N. Schelhass H., M.Schrama W, 2002, 77]. რეალური 

ხელშეკრულების მიმართ კრიტიკა უფრო და უფრო იმატებს და 

ხელშეკრულების რეალურად აღიარება სირთულეებთან არის 
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დაკავშირებული. თხოვება – Loan For Use, რეალური 

ხელშეკრულების კლასიკური მაგალითია და დღესდღეობითაც 

ინარჩუნებს იურიდიულ ბუნებას. „წიგნი 7A“, სადაც მოცემულია 

სესხის ხელშეკრულების ინსტიტუტი, დღემდე არ 

ჩამოყალიბებულა საბოლოო სახით და მასში ცვლილება 

მომავალშიც იგეგმება. კოდექსის ძველი რედაქციის 1791-ე მუხლის 

მიხედვით კი: „სესხის ხელშეკრულება არის კონტრაქტი, რომლის 

მიხედვითაც ერთი მხარე (გამსესხებელი) გადასცემს გარკვეული 

რაოდენობის გვაროვნულ ნივთს სხვა მხარეს (მსესხებელის), იმ 

პირობით, რომ სხვა მხარე უკან დაუბრუნებს იგივე რაოდენობის, 

სახისა და ხარისხის ნივთს“. 

რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსიც განასხვავებს 

კონსენსუალურ და რეალურ ხელშეკრულებებს, რომლებიც 

არსებობენ არა მხოლოდ სამეცნიერო ლიტერატურაში, არამედ 

მათი ასახვა საკანონმდებლო დონეზე მოხდა. მართალია, 

ზემოხსენებული კლასიფიკაცია პირდაპირ არ განიმარტება 

კოდექსში, მაგრამ ის გამომდინარებს ხელშეკრულებაზე 

შეთანხმების შესახებ წესებიდან [Orlov V., 2011, 151]. კოდექსის 

433-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით: „კონტრაქტი იმ 

მომენტიდან მიიჩნევა შეთანხმებულად, როდესაც პირს, რომელსაც 

შესთავაზეს ოფერტი, განახორციელებს აქცეპტს“. ამ წესიდან 

გამონაკლისი მოცემულია ამავე მუხლის მეორე ნაწილიდან და 

ხელშეკრულების დასადებად, მხარეთა შორის არსებული 

შეთანხმების გარდა, მოითხოვს ნივთის რეალურ გადაცემასაც. ამ 

ტიპის კონტრაქტად რუსულ სამართალში მოიხსენება სესხის 

ხელშეკრულება. კოდექსის 807-ე მუხლის მიხედვით, 

გამსესხებელი გადასცემს ფულს ან გვაროვნულ ნივთს, ხოლო 

მსესხებლის ვალდებულება ისეთივეა, როგორც სხვა 

კოდიფიკაციების შემთხვევაში. ამავე მუხლში არის დათქმა, რომ 

მხოლოდ ფულის ან გვაროვნული ნივთის გადაცემის შემდეგ 

შეგვიძლია მივიჩნიოთ ხელშეკრულება დადებულად, რაც 433-ე 

მუხლის მეორე ნაწილის გამოვლინებაა.  

რაც შეეხება სესხის ხელშეკრულების მომწესრიგებელი ნორმებს 

კვებეკში, კოდექსის მე-12 თავი (2312-2332 მუხლები) სწორედ 

სესხის ხელშერულების ბუნებასა და სახეებს მიმოიხილავს. 

კვებეკის სამოქალაქო კოდექსი რომანულ-სამართლებრივი ოჯახის 

შემადგენელი ნაწილია და გერმანული ოჯახისგან 
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დამოუკიდებლად გვევლინება. კოდექსი ერთმანეთისგან 

განასხვავებს თხოვებასა და მარტივ სესხს. თხოვება ყოველთვის 

უსასყიდლო ხელშეკრულებას წარმოადგენს, რომლითაც 

გამნათხოვრებელი, გადასცემს სხვა პირს, მონათხოვრეს, ნივთს 

სარგებლობაში ამ უკანასკნელის განსაზღვრული ვადის გასვლის 

შემდეგ მისთვის დაბრუნების ვალდებულების პირობით, მაშინ 

როცა მარტივი სესხი წარმოადგენს ხელშეკრულებას, რომლითაც 

გამსესხებელი ფულის განსაზღვრულ ოდენობას ან სხვა 

მოხმარებად ნივთს გადასცემს მსესხებელს, რომელიც, თავის 

მხრივ, კისრულობს ვალდებულებას, განსაზღვრული ვადის 

გასვლის შემდეგ დაუბრუნოს გამსესხებელს იგივე ოდენობის 

თანხა, იგივე სახისა და ხარისხის ნივთი. თუმცა, ეს არ უნდა 

განიმარტოს ისე, რომ კვებეკის სამოქალაქო კოდექსი არ იცნობს 

სასყიდლიან სესხს. იმავე კოდექსის 2315-ე მუხლით, „ივარაუდება, 

რომ მარტივი სესხი არის უსასყიდლო, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც მხარეები სხვაგვარად შეთანხმდნენ ან ის წარმოადგენს 

ფულის სესხს, რა შემთხვევაშიც ივარაუდება, რომ ის არის 

სასყიდლიანი“. კვებეკის სამოქალაქო კოდექსი ეხება პროცენტის 

ნაწილსაც და 2330-2331-ე მუხლებში აღნიშნავს: „სესხის თანხას 

ერიცხება პროცენტი მსესხებლისათვის თანხის გადაცემის 

დღიდან, ხოლო სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა შედეგად 

იწვევს პროცენტის თანხის დაფარვასაც“. კვებეკის სამოქალაქო 

კოდექსი სასამართლოს ანიჭებს განსაკუთრებულ უფლებას, 2332-ე 

მუხლის ძალმოსილებით მოახდინოს ხელშეკრულებების 

გაბათილება, დაადგინოს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

ვალდებულებების შემცირება ან ვალდებულებათა შესრულების 

პირობების გადახედვა ერთ-ერთი მხარის ზარალიანობის 

გათვალისწინებით, რაც იმას გულისხმობს, რომ სასამართლოს 

განსაკუთრებულ უფლებას ანიჭებს მოახდინოს სახელშეკრულებო 

შეთანხმებათა კანონიერების შეფასება. კვებეკის სასამართლოს 

მსგავსად, შედარებისთვის, მეტად საინტერესოა ქართული 

სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც იყენებს კანონით მისთვის 

დისკრეციულ უფლებამოსილებას და შეუსაბამოდ მაღალ 

პროცენტზე აკეთებს მნიშვნელოვან განმარტებას. ქართული 

სამოსამართლო პრაქტიკა იზიარებს მოსაზრებას ამ საკითხთან 

მიმართებაში და მიზანშეწონილად მიიჩნევს, მხარეს პროცენტის 

სახით დაეკისროს საქართველოს ეროვნული ბანკის, კომერციული 
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ბანკების სტატისტიკური ანგარიშგების საფუძველზე 

გაანგარიშებულ წლიურ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის 

შესაბამისად იურიდიული პირებისათვის დადგენილი ყველაზე 

მაღალი საპროცენტო განაკვეთით დადგენილი ოდენობა. 

აღნიშნული შეადგენს 14,5 პროცენტს. [თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს 2016 წლის 12 იანვრის განჩინება, საქმე №2ბ/4259-14]. 

დასკვნა 

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია 2008 წლის 23 აპრილს 

ევროკავშირის მიერ მიღებულ იქნა სამომხმარებლო კრედიტის 

შესახებ დირექტივა N 2009/48 EG, რომელიც მიზნად ისახავდა 

მეწარმეებსა და მომხმარებლებს შორის არსებული სასესხო 

ურთიერთობის დარეგულირებას, ბალანსის დაცვას, რათა არ 

მომხდარიყო შედარებით სუსტი მხარის – მომხმარებლის 

უფლებ(ებ)ის შელახვა. აღნიშნული დირექტივის ამოქმედების 

შემდეგ, თითქმის ყველა ქვეყნის კანონმდებლობაში მოხდა სესხის 

სახელშეკრულებო ნორმების ხელახალი გადასინჯვა. 

სტატიაში აღნიშნული კვლევის საფუძველზე, შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ სასესხო ურთიერთობის მომწესრიგებელი 

ნორმების სტრუქტურულ-შინაარსობრივი ფორმულირება 

ევროპაში, კვებეკსა თუ საქართველოში განსხვავებულად 

მიმდინარეობს. ტერმილოგიური აპარატი და ნორმის საბოლოო 

დეფინიცია ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთის იდენტურია, თუმცა 

განსხვავებებიც მრავლად არის. სესხის სამართლებრივი ბუნების 

შედარებით-სამართლებრივი შესწავლითა და კარგი უცხოური 

გამოცდილების ქართულ რეალობაში გაზიარებით, შესაძლებელია 

მოქმედი კანონმდებლობა უფრო სრულყოფილი და 

ჰარმონიზებული გახდეს.  
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Irakli Shamatava 

LOAN AGREEMENT IN CONTINENTAL EUROPE AND 

COMMON LAW COUNTRIES 
Summary 

 

The article discusses the legal nature of the loan agreement in 

continental Europe and common law countries (based on examples from 

Germany, France, Italy, the Netherlands, Russia, Quebec). In relation to 

European legislation, on the basis of comparative-legal research, complex 

issues such as: legal and contractual definition of interest rates, structural-

substantive formulation of loan regulatory norms in Europe, Quebec or 

Georgia, as well as general analysis of court practice have been studied. 

It is noteworthy that Article 625 of the Civil Code of Georgia 

(hereinafter - the Criminal Code) has been amended six times, the last three 

of which were implemented in 2017-2018. The legislature considered the 

annual 100% to be an effective, permissible norm, although this provision 

was soon replaced by 50%. 

It is necessary to determine the interest rate by law, as, due to its 

absence, the index of court disputes has become especially frequent. After 

the law again set an effective annual interest rate, the judiciary was given 

the opportunity to review and substantiate private disputes uniformly, thus 

rejecting the vicious practice of inconsistent decision-making. Litigation 

arising out of a loan relationship involving unreasonably high, unreasonably 

high interest rates is now being handled quickly and effectively because of 

regulatory norms (Articles 623-6281 of the Criminal Code), which is a step 

forward in the legislative process. 
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(German Civil Code), GCC (Georgian Civil Code), France, Quebec. 
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Ираклий Шаматава 

Кредитный договор в континентальной европе и странах общего 

права 

Резюме 
 

В статье рассматривается правовая природа кредитного договора в 

континентальной Европе и странах общего права (на примере 

Германии, Франции, Италии, Нидерландов, России, Квебека). 

Применительно к европейскому законодательству на основе 

сравнительно-правового исследования были изучены такие сложные 

вопросы, как: правовое и договорное определение процентных ставок, 

структурно-содержательная формулировка норм регулирования 

кредитов в Европе, Квебеке или Грузии, а также общий анализ 

судебной практики. 

Примечательно, что в статью 625 Гражданского кодекса Грузии 

(далее - Уголовный кодекс) шесть раз вносились поправки, последние, 

три из которых были реализованы в 2017-2018 годах. Законодательный 

орган считал 100% годовых эффективной допустимой нормой, хотя 

вскоре это положение было заменено на 50%. 

Определить процентную ставку необходимо законом, так как из-за 

его отсутствия особенно часто стал использоваться индекс судебных 

споров. После того, как закон снова установил эффективную годовую 

процентную ставку, судебным органам была предоставлена 

возможность рассматривать и обосновывать частные споры 

единообразно, тем самым отвергая порочную практику 

непоследовательного принятия решений. Судебные разбирательства, 

возникающие из кредитных отношений, связанных с необоснованно 

высокими, необоснованно высокими процентными ставками, теперь 

рассматриваются быстро и эффективно благодаря нормативным 

нормам (статьи 623-6281 Уголовного кодекса), что является шагом 

вперед в законодательном процессе. 
 

Ключевые слова: кредитный договор, изменение, процентная ставка, 

суд, решение, GSC (Гражданский кодекс Германии), GCC 

(Гражданский кодекс Грузии), Франция, Квебек. 
 

Рецензент: Ассоциированный профессор Миранда Гургенидзе, доктор 

юридических наук, сертифицированный патентный поверенный.  
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სახელმწიფო და რელიგია 
 

Svitlana Khrypko, Ganna Iatsenko, Аlla Ishchuk  

MORAL AND AESTHETIC SACRALIZATION OF BREAD 

CULTURE SYMBOLS IN THE AUTHENTIC SPIRITUAL ETHICAL 

TRADITIONS OF THE UKRAINIANS 

 (ON THE EXAMPLE OF CHRISTMAS EVE) 
 

The issue is devoted to the semantic analysis of bread phenomenon in 

Ukrainian cultural tradition. The traditional interrelations between a man 

and bread are considered. The layers of taboos, prohibitions about common 

bread usage are presented. According to Ukrainian spiritual tradition 

bread was a vital symbol, it was worshipped as the Sun in the pagan times 

and as the Eternal Sun of Truth in the Christian times. Consequently, it is 

forbidden to swear, deal about dishonest affairs, mention evil spirits (in all 

sounding variants), has empty talks and to be occupied by a charade, etc. in 

the presence of “sacred bread”.  

The Christian layer of bread consideration as Jesus Christ embodiment 

is highlighted.  

The sinful context of bread usage is provided.  The greatest sin was to 

offence a Mother, Earth and Sacred Bread, and consequently to be 

separated from a family (without family blessing), to lose a piece of land 

(without an opportunity to confess, as people confessed to sacred land the 

in old times), and also without any possibility to grow wheat personally (in 

other words to be deprived by God’s protection). The folk wisdom has 

always mentioned that: “A family table is the palms of God. A loaf of bread 

on a table is God’s Gift. The attitude to this gift should be respectful”.  

The main paradigm of the whole issue claims the following thesis: 

bread’s magic has gone through all Ukrainian spiritual culture, all sacral 

and mystical ritual nuances, whole mystery sense of Ukrainian folk laws are 

presented.  

The exclusiveness of various bread names is considered, hence the 

names are provided owing to bread’s shapes, special holidays’ application, 

specific of bread making process, etc. The crucial attention is paid to 

Christmas bread and variants of its production.  

The atheism of Ukrainian tradition is stressed. 
 

Keywords: Ukrainian tradition, bread, tradition, rite, taboo, 

prohibition, culture.            

Introduction. 

The relevance of the issue. Bread has identified its unique place in 

human value space of being as a symbol of personal charm, and unity with 

others in a whirlwind of epochs, civilizations where each ethos, nation has 
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their own way to the ups and downs. Bread highlights fraternity, freedom, 

equality and unity of the people who recognize the general human moral 

values. It is a sign of being a part of the main life values, namely, health, 

wealth, prosperity, for the Ukrainian nation and other communities. 

Bread has been a symbol of friendship, trust, generosity, honesty, 

bloodline continuation, peace and a life itself from the ancient times. 

Traditionally, bread and embroidered towel are in pair. Obviously, bread 

symbolic nature demands the honored attitude to it and consequently, it 

should not lie on a “bare” table, without any cover. The embroidered towels 

were used to cover a bowl with dough as well as bread.                      

Bread is a sacral phenomenon, traditional artefact, moral and spiritual 

standard of relations, the main value factor of ethnical culture, holy criterion 

of metaphorical language, symbol of any tradition that is reflected in any 

culture, particularly, in the Ukrainian culture. Bread has been identified 

with gold, good, the sun, with the life itself from the ancient times. 

Traditionally, bread was used for greeting. Furthermore, bread was 

considered to obtain the strong functions of a charm.  

The famous Ukrainian researcher Lidia Artiuch [2016] is writing the 

following in her work “Ritual Taboos Connected with Bread: Traditions and 

Modern Usage”: “Any ethnical identification can be reflected in the self-

consciousness manifestations as well as in the elements of material culture”. 

Such iconic cultural elements are identified by the “own” ethnos and the 

representatives of “the other” as ethnical markers that determine the 

national identity to some extent. Bread is such a marker that is the most 

crucial element of the Ukrainian national culture.  

“Bread has always been a symbol of prosperity, happiness, procreation 

in the Ukrainian tradition. A man begins his life with bread (loaves of bread 

that are served during the ceremony of Baptism); he leaves the world 

accompanied by bread (bread for a deceased man during memorial 

service). Wedding bread has become a symbol of the Ukrainian wedding” 

[Artuich, 2016]. 

The issue of ceremonial bread in the traditional folk calendar 

(particularly, spring season) is not sufficiently highlighted in the scientific 

works and other printed materials. The fragmented knowledge of the 

Ukrainian traditional bread usage is in the works of the following scientists 

regarding the descriptions of life, beliefs, customs and rituals: Chubynskyi 

Pavlo [1995], Domanytskyi Vasyl’ [1912], Ivanov Petro [1907], 

Maksymovych Mychajlo [2002], Markevych Mychajlo [1991], 

Myloradovych Vasyl’ [1992], Onyschuk Anton [1912], Piotrovskyi 

Mychajlo [1995], Schuchevych Volodymyr [1904], Zubrytskyi Mychajlo 

[1900]. The facts of bread usage were occasionally mentioned by Artiuch 

Lidia [2011, 1999, 2016, 1977], Bogatyriov Petro [1971], Gontar Taisia 
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[1999], Kylymnyk Stepan [1994], Muschynka Mykola [1999], Sokolova 

Vira [1979], Voropay Oleksa [1993], Vovk Chvedir [1995], and others, in 

ethnographic studies.  

Sumtsov Mykola [1885] comprehensively studied ceremonial bread on 

the Common Slavic material. The work was issued more than a century ago 

and presented the issue in detail; nevertheless, the issue was not exhausted 

by the publication. Eventually, the author in the introduction admitted 

inexhaustibility of the issue: “I do not consider my study regarding 

ceremonial bread to be entirely complete. There is a lot of material. 

Ceremonial bread can be discussed a lot; nevertheless, something 

unnoticeable or unsaid will remain”. The work of Gerus Ludmila [2012] 

“Bread in the Ukrainian spring Ceremonies” can be highlighted among the 

others.   

The particular semantics of bread culture can be followed in the works 

devoted to the Ukrainian ethnical anthroponomics. For instance, considering 

the ancient folk names the researchers draw attention to the sacral 

mysterious name “Knysch”, explaining it as “an ancient sacral name of the 

ceremonial bread that is baked solely on Christmas and only family 

members can consume it” [Khrypko , Iatsenko, 2019 a]. Moreover, the 

phenomenon of ancient Ukrainian surnames is analyzed, so-called “bread 

surnames” are highlighted. According to them: “The surnames connected 

with human being are national philosophy and motivation…The creation of 

such group of surnames permits to represent administrative, social and 

economic activity of the Ukrainians. The surnames are the embodiment of 

different food and products of consumption, e.g. Bublik (a bun with a hole 

in the middle), Pyrig (pie), Palianytsia (a kind of sweet bread for holidays)” 

[Khrypko , Iatsenko, 2019 b]. Consequently, bread and attitude to it can be 

a source of esthetics, ethics, mentality, cultural and psychological study of a 

nation. 

The purpose of the paper is to present the semantic analysis of bread 

in the Ukrainian traditional culture and folk customs consideration 

regarding relations between man and bread. The additional aim is to 

represent a layer of taboos regarding bread usage and to highlight the 

Christian understanding of bread in the light of Jesus Christ’s embodiment. 

The context of sinful behavior with bread is considered and described in 

relation to the name of bread, the holiday, specific nature of its baking, etc. 

The main attention is drawn to Christmas bread and the variants of its 

baking, serving and honoring. All material is presented in the light of 

anteism (the sacral attitude to land and bread), the main paradigm of all 

Ukrainian tradition. 

The methodological peculiarity of the work is a poetic way of 

description that is authentic to the Ukrainian tradition. A reader is like a 
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guest on Christmas Eve and every Ukrainian sacral detail of Christmas Eve 

is carefully explained.       

Research and results. 

The mystery of Christmas Eve has embodied the whole two thousand 

history. It represented time when a Man was born, whose fate and words 

had embarrassed a lot of generations, whose doctrine was accepted as 

“Revelation of Love”, whose life was an example of faith and obedience, 

whose death became a hope for an eternal life for all nations, societies and 

cultural communities, etc.                                                      

“Yehoshua” is a sounding of the Person’s name in authentic language. 

The name means “God helps” in translation from Hebrew. We have 

accustomed to a Greek sounding of His name – “Jesus”. Ukrainian spiritual 

tradition of icon painting has focused on a sacral sense of His name – 

“Savior”. Traditionally, this word is put under an icon image. However, 

there is one more form of His name sounding – “I am Bread of Life”, 

“Bread that came from Heaven”, such names uses Jesus to explain the 

depths of His teaching. A miracle of multiplying the loaves of bread is the 

most mysterious among others Jesus’s deeds. Another prominent deeds are 

“Breaking Bread” –“The Blessed Sacraments” – “Communion” as a 

process of inclusion to body of Christ (in the form of bread) and to His 

sacred blood (in the form of wine). Divine Liturgy is based on this mystery; 

moreover a sense of any Christian ceremony and the whole Christian faith is 

connected with it. Bread in all of its forms is presented in the traditions of 

Christmas Eve and Christmas.      

Eucharistic Bread (Prosfora) embodies symbolic presence of Jesus at 

the Christmas table. It was laid on a new snow-white piece of cloth (veil) 

and petals of blossomed cherry tree (a symbol of Angels’ wings) were put 

near. The cherry tree branches were placed at the center of a family table on 

blessed hay and straw those were prepared in advance. All should resemble 

the circumstances of Christ birth, namely a cave, a manger, straw, Angels, 

family, unexpected guests... Thus, straw on which prosfora (the symbol of 

Jesus birth) was laid obtained some charm functions. The pieces of 

Christmas straw were put on the roof (in that case we should remember that 

a roof of all old Ukrainian houses was thatched). The attention should be 

drawn to the Ukrainian word “pokriv-Lia” (roof) which could be explained 

as a God’s cover. The process of a roof’s cover was not performed by 

accidental people, however, even material – straw was specially selected, 

and the whole work was accompanied by a pray. Prayer dolls, cradles, 

classical Ukrainian hats (Brills) were made from Christmas Eve straw. 

Furthermore, the pieces of Christmas Eve straw were taken as a charm 

while travelling. Fire on Easter was made from Christmas Eve straw. The 

pieces of it were added to bathing water of new born babies. Additionally, 
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the pieces of Christmas Eve straw occurred in every ritual, namely in girls’ 

wreathes which were made on Ivana-Kupala Day, in a bride wreath. They 

were added to pillows, put on beds, ovens, etc.    

Straw is something left after reaping. The process of reaping gives a 

gift of bread. Bread is a life. The last sheaf of wheat had been in a house for 

a year till the following harvest. A famous charm “Diduch” was made from 

it and occupied a prominent place at the Christmas table. 

  The close attention should be drawn to the persons presented during 

Christmas Eve mystery. There are special guests, besides Jesus, Mary and 

Joseph, – foreign kings (Three Kings according to the Catholic tradition; 

Three Wise Men according to the Orthodox tradition; Three Magicians 

according to the Greek translation of the New Testament) and ordinary 

shepherds. Magicians have magic knowledge, hidden from ordinary 

people’s eyes; in contrast shepherds belong to the poorest layer of a society, 

people which do not have a roof over their heads. This fact has a deep 

symbolic meaning. Admittedly, when such event happened accidentally 

people could not have been there.   

Ukrainian Christmas tradition has a difficult moment. According to it, 

each family has an obligation to invite on Christmas Eve an accidental 

traveler, as nobody should stay “somewhere on the road”, “be outside a 

family” or “be not under a roof”… . One additional plate is put “for Jesus” 

and one more is added “for someone who is led to a house by God”. Hence, 

God can invite to “His Holiday” anyone: “a shepherd” or “a terrestrial 

king”. Nevertheless, a happy sign is when an unexpected guest comes to a 

Christmas Eve dinner, whereas a personality, social status, man’s clothes 

are not important. The well-known proverb: “An uninvited guest is worse 

than a Tatar” is not appropriate in this case. “The Holiday came”, an arrival 

of unexpected traveler on Christmas Eve was explained in that way. 

Obviously, The Son of God Jesus Christ (who is closest to God, Divine 

Light, Love and Life) should decide who will be near Him in Christmas 

time.        

Christmas is not a birthday in a secular meaning; it is a birth of Jesus 

here and now. Spiritual time is not a linear (particularly, yesterday, today, 

tomorrow, next week, etc.). This time is another. Christmas time is Divine 

time. As it is said: “The Holy Hour has come”, “Christmas Time”, “Holy 

Time”, “Christmas Eve”. Holiday according to the Ukrainian language 

tradition is a holy day. It is not only a day of celebration, joy and 

opportunity to have a rest; it is exactly a HOLY day. Consequently, it 

should be devoted to the sacral things, and not to the ordinary, day-to-day 

actions.  

A symbol of Saint Joseph the Betrothed is a blossomed almond stick. 

Particularly, he is present at every family Christmas table in the frame of 
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this symbol. “A piece of straw with cherry tree petals and almond” or “a 

blossomed cherry tree branch” (like a Joseph’s stick) – these things near 

“prosfora on a snow-white piece of cloth surrounded by straw” symbolize 

Saint Joseph’s presence (his father patronage) in the Ukrainian Christmas 

Tradition at the feast family table. 

In this context, it should be mentioned that a cherry tree is “a life tree”, 

“a holy tree”, “a tree from garden of Eden”, “God’s tree” according to the 

Ukrainian tradition. There are cherry trees everywhere. A cherry orchard is 

an eternal symbol of a Ukrainian village. “Flourished like a cherry tree in 

spring”, “blossomed like a cherry tree on Christmas”, “has turned red 

like a cherry” – all these folk expressions are about a girl who is pretty, 

attractive and is loved by others. The national embroidered towels with a 

sacral ornament were hanged in cherry orchards. The sacral “straw dolls” 

(liali) were sometimes put on the branches of a cherry tree. The sacral 

dishes were cooked on fire from the branches of a cherry tree. A branch of a 

blossomed cherry tree that has flourished on Christmas symbolizes God’s 

positive answer to a pray. A cherry tree planted in a barrel was brought into 

a house instead of a Christmas tree on “Catherine fest” (on the 7th of 

December) in the ancient times. If it had flourished on Christmas, it would 

be a sign of special God’s grace to a family which would last during a year. 

Obviously, according to that tradition cherry tree petals were used to 

decorate Christmas table and feast dishes.      

Nevertheless, the main dish and decoration of Christmas table is Bread. 

In the Ukrainian language culture a loaf of bread had always been 

considered as a sacral thing and the word’s writing begun from a capital 

letter. The Ukrainian culture is based on bread.  

According to the famous Ukrainian ethnologist Larysa Artiuch [2011], 

the prohibitions are the main element of traditions, particularly regarding 

bread; it is one of the most stable elements. Prohibitions connected with 

consumption can be divided into the following groups:  

1. The prohibitions on some products’ consumption, i.e. a prohibition 

regarding some objects, regardless of time of consumption or other 

circumstances. 

2. The prohibitions regarding food preparation and/or consumption 

(even to sow crops, plant vegetables) at particular time (hour, day, holiday, 

phase of lunar month, season, etc.), i.e. time prohibitions. 

3. The prohibitions on some actions connected with food preparation 

and consumption, as well as some actions with household appliances: stove 

(fire), etc., i.e. actions prohibitions. This category can be subdivided into 

two subgroups: 

a) the prohibitions on some actions with food regardless of a doer, i.e. 

prohibition for all members of a community; 
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b) the prohibitions on some actions regarding gender age or 

occupation of a doer, e.g. girls, women or men, pregnant women, women 

during menstruation (so called impure), tanners, men who killed pigs for 

consumption, etc.       

There were a lot of traditional prohibitions that included attitude to 

bread:    

- A loaf of bread was not permitted to be cut, only to be broken by 

hands (as the process of a loaf of bread breaking was the Easter ritual of 

Jesus Christ). 

- Bread could not be eaten with a covered head, as a person was in a 

face of food of God. Consequently, in the face of God (a loaf of bread was 

His embodiment) nothing could be hidden (hair was considered as a symbol 

of life).  

- Bread could not be said to be “tasteless” or “not look nice”. If 

baked goods were not well, they would be dug under a cherry tree or put on 

the branches of a cherry tree (A cherry tree is a sacral Ukrainian tree, “a tree 

of life”). In that case, a loaf of bread was said “to be baked unsuccessfully”.  

- Bread could not be the food for cattle. To feed them with the 

loaves of bread was supposed to be a despicable thing. However, small 

pieces of sacral bread from Christmas and Easter feast were added into the 

ordinary food for cattle with a pray for prosperity, growth, peace in 

household, etc.    

- The dough was not permitted to be mixed in bad mood, in bad 

atmosphere or by an outsider woman… Moreover, Christmas, Easter and 

Wedding loaves of Bread were not permitted to be mixed and baked by a 

divorced woman (because Jesus Christ considered as Bread of Life and 

divorces were forbidden by Him), therefore they embodied the symbols of 

fertility, family, marital bliss. Bread was kneaded only by a female owner of 

the house (her daughter might help) in complete silence and with a pray. 

The males were not involved in dough kneading process. The process of 

bread baking was symbolically compared with fertility, the process of new 

sun birth. Furthermore, a loaf of bread had a round sun shape.  

- A loaf of bread had never been taken from a mistrusted person 

(especially it was related to “broken”, warm, fresh loaf of bread, or 

Wedding, Christmas or Easter bread). An unpleasant person was not 

permitted to eat family bread. Never, he was permitted to come into a 

family house, under “a roof” (under family God’s cover). 

- A wheat palianitsa (traditional sweet loaf of bread) in the sun 

shape is a symbol of happiness and wealth of a household. The special 

guests are met with a loaf of bread and salt which means respect from an 

owner’s side, as well as, is a charm. Bread has been the sacral food (it is 

supposed never to be poisoned by it, even bread itself is considered to be 
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healthy…), as it is generally believed that “a man obtains bread from God 

accompanied by a fate”. Those beliefs determined the rules of behavior 

when people ate palianitsa. It was not permitted to eat a piece of bread after 

another person, as “your happiness and fate could be ruined”, (however 

such restriction was not related to Wedding bread, vice versa – who was 

eating, especially by accident, from one plate a piece of Wedding bread, 

that person was “a partner from God”). It was not allowed to leave bread, 

and to eat behind someone’s back, as you “could eat his power”. It was not 

permitted to leave bread crumbs on a table, or sweep them on the floor…   

- Bread is a symbol of life and unity according to the Ukrainian 

spiritual tradition. It was worshiped as The Sun (in pagan times) and as The 

Eternal Sun of Truth (Jesus Christ had such title). Hence, there is forbidden 

to swear, deal about dishonest affairs, mention evil spirits (in all sounding 

variants), have empty talks and to be occupied by a charade, etc. in the 

presence of “sacred bread”.  

The greatest sin was to offence a Mother, Earth and Sacred Bread, 

and consequently to be separated from a family (without family blessing), to 

lose a piece of land (without any opportunity to confess, as people 

confessed to the sacred land in the old times), and also without a possibility 

to grow wheat personally (in other word s to be deprived by God’s 

protection). The folk wisdom has always mentioned that: “A family table is 

the palms of God. A loaf of bread on a table is God’s Gift. The attitude to 

this gift should be respectful”.  

Bread magic has gone through all Ukrainian spiritual culture, all 

sacral and mystical rituals, whole mystery sense of the Ukrainian folk 

laws are presented.  In the words of Metropolitan Illarion /Ogienko/: 

“Tradition is history… As it could be a suicide for a nation to throw away 

national history, moreover, a suicide would be to throw away the native 

primordial… traditions”. Notwithstanding the fact that Metropolitan 

belonged to the Orthodox culture, he referred to the Ukrainian spiritual 

heritage with great respect, studied it and applied to it in his works. The 

Ukrainians as other ethnical groups have rich traditions of Christmas Eve 

and Christmas celebration in the spiritual palette of national cultures. The 

majority of them has the roots in the ancient times as well as has been 

formed long before Rus-Ukraine accepted Christianity.            

From the ancient times in winter period, when the sun passed winter 

solstice and day light time began to grow, our ancestors celebrated a jolly 

holiday “Korochun” (devoted to night shortening) which was a sign of 

human belief in heaven’s protection, light victory, eternal meeting of day 

and night, winter and summer… in a happy new year, good harvest, health, 

wealth, generally in birth and revival of everything that was given by God 

Rod (God appealed to generation, relatives, family, household, family 
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estate… everything that was given by Rod. What had been given was the 

best as Rod knew better for whom and what should be given). Our ancestors 

believed that in the tough December and January days the magic spiritual 

power had been born which later was inserted into the human souls, earth, 

water, plants and animals. As a result they looked forward to it and 

celebrated with great joy. A big korovaj (a traditional loaf of bread) was 

baked collectively in the sun shape and on a rushnik (a national 

embroidered towel) with the sacral ornament was together elevated to the 

Sun on the top of the highest mountain. Rushnik (a national embroidered 

towel) is a folk symbol of a road which contains the sacral symbolic 

ornament. After that korovaj was broken with the “magic wishes” and 

divided between all members of community. (The attitude to a “spoken 

word” was extremely careful, as everything was decided with “the help of 

word”; the words were not thrown mindlessly, as believed that for every 

word a person would be accountable to God who had given a gift of a 

Word).     

The Christian culture has filled ancient traditions with the new sacral 

meaning, Christian ideals and values of life, ideas of truth, Divine Love, 

forgiveness, generosity, hospitality and excellence, has shown a way for the 

Eternal Truth. The original dual-beliefs have been spread into the sacral 

spiritual world and Ukrainians’ mentality. The pagan and Christian cultures 

have been blended in the folk and language traditions; hence the dual nature 

of the Ukrainian spiritual culture can be suggested. While having accepted a 

new belief, each nation “reads it in their language”, the Ukrainians have 

read it “in their language”. The dual-beliefs are “a signature” of the folk 

sacral tradition. It is generally understandable that some rituals and 

traditions have obtained changes with the time; however time has not 

influenced on their spiritual and integrity base in which such Ukrainian 

mentality traits as diligence, hospitality, visual imagination, antheizm 

(connection with the land), honesty, kindness, melodiousness, linguistic 

purity (the separate “swearing language” has never been existed), unity and 

family sacredness, memory veneration of the deceased relatives are 

highlighted. The Ukrainian tradition of Christmas Eve embodies all the 

enumerated traits as it is a common dinner of all generations. Even 

deceased relatives and all who disappeared should meet each other in this 

evening in order to “celebrate the Sacral Christmas Eve in a family circle of 

all generations”.                   

The Ukrainian Christmas preparations started from summer. The first 

or the last sheaf of wheat (it was a difference in a tradition according to the 

various regions) was left unprocessed during the harvest season. Some other 

cereals could be added and a sheaf should be bandaged with one, two or 

three ropes or a red woolen thread (the most powerful symbol of God’s 
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protection) could be used. The sheaf embodied the family protection 

symbols of all generations. That sheaf was brought solemnly into a house in 

Christmas time. A sheaf obtained different names: “diduch”, “did”, 

“korochun”, “koliada” in Volyn (the Ukrainian region in the northwest of 

modern Ukraine), “kril” (a king) in Cholmschyna (the Ukrainian region on 

the left bank of the river Bug), “zazin” in Chernigiv region (the north region 

of modern Ukraine), “baba” in Ternopol region (the west region of modern 

Ukraine)… (In any case it was male and female unity, birth and bloodline 

continuation). The straw maiden crafts were called by all versions of male 

word “diduch” in some regions; nevertheless hay that was also brought 

solemnly into a house was named by the female versions: “mother”, “wife”, 

etc. according to the substance that was soft, fluffy and with pleasant 

fragrance. (We need to remind that straw and hay are presented on a feast 

table; traditionally, prosfora lies on cherry petals that symbolically depict a 

manger of a newborn which in their order is put on straw and hay).            

The special “Christmas firewood” was logged for food preparation on  

Christmas Eve. The firewood ought to be from the best trees and were to be 

saved in a special place “pokuta” (behind icons) which was also called “a 

red corner of a Ukrainian house” (the most honorable place of a house). 

There ought to be minimum 12 logs that should be fired with “life” fire (fire 

from tinderbox).   

Generally the Christmas preparations involved all aspects of Ukrainian 

family’s life. A female owner of a household (“mother and wife”) must 

prepare the new tableware and new clothes for children and husband in 

advance on Christmas. Even if a family was poor, the clothes and tableware 

had to be new. Christmas should be met in a clean house with joy and all 

members of a family ought to wear new clothes. Furthermore, the whole 

house should be decorated to Christmas. Traditionally, the walls were 

whitewash, new clay was put on floor, stove (or even the whole house) was 

decorated by fantastic flowers and birds. That fact is proved by the history 

of Petrikivsky’s painting (The Ukrainian ornamental and decoration folk 

painting) of Poltava region. The house walls were decorated by the ancient 

sacral symbols in the 17th century. Such symbols have been preserved only 

in pisanka (a decorated Easter egg with traditional ornament painting) 

paintings until modern times; however the meaning of a symbolic language 

has been lost in major cases. Moreover, the whole house was decorated by 

national embroidered towels – rushniky, in some regions paper flowers 

were made (the Ukrainian Christmas paper cutouts art) to be glued on 

walls near pokuttia (a place where icon were located).      

The special attention should be drawn to “the magic of a straw 

Christmas spider”. A spider is a well-known symbol of good news and they 

are not permitted to be killed. Christmas spiders were made from straw and 
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hung on the main roof log in Lemkivskyi region (the historical territory in 

the Carpathian Mountains) and in some Lviv districts. The female masters 

made spiders from the thin sticks of a cherry tree or wire. The cutouts, 

pieces of candle and other decorations were put on the joint places. The 

history of a Christmas spider is narrated in the old folk legend: “Escaping 

from Herod’s soldiers, Mary, Joseph and little Jesus hid in a cave. A spider 

(the best master of weaving) had immediately covered an entrance to a cave 

with the web. When Herod’s soldiers saw the thick web, they thought that 

not only a man was incapable to enter the cave, but even a fly could not 

squeeze through it. As a result, they rode away. Owing to “a little weaver” 

the Holy Family was saved”. Due to this good deed the spiders cannot be 

killed according to the Ukrainian beliefs.    

A married couple of each household made a “Christmas candle” from 

the own apiary wax a few days before the holiday. The candle was 

indispensable element of Christmas Eve.      

The beekeepers gave honey to all relatives, neighbors and good 

acquaintances to ensure “sweet the holidays and the whole year”. A honey 

jar should be returned to an owner unwashed with a piece of Christmas 

pie (palianitsa) in it. The honey that would be put on Christmas table 

should not be sold, but to be gifted only. Lavished… The amount of gifted 

Christmas honey was considered to be returned to a beekeeper accompanied 

with the high profits the following year.  

Before Christmas Eve “everything should be returned home, and 

everything that had been taken should also be returned”. Everything 

should be at its own place. Everything borrowed should be returned. All 

vehicles (symbols of road) should be repaired.   

The Christmas loafs, pies, cupcakes, strudels, knyshes, palianitsas, 

korovajs (different types of Christmas holiday bread) were baked in 

advance, as that work demanded a lot of time and could not be done at the 

last moment. Moreover, Christmas pastry contained milk and butter was 

baked. All mess was to be cleaned up in a household, a lot of ritual dishes 

were to be prepared and Christmas songs (koliadki) were to be learnt, and in 

addition, a soul ought to be prepared to a great holiday. Consequently, 

fasting before Christmas should be kept (the folk name of that fasting was 

Pylypovka). The Ukrainians performed sacrament of confession and took 

Holy Communion mandatory before Christmas.    
Nevertheless, the main attention was given to the Christmas traditional 

bread. The Ukrainians have always been grain-growers; as a result the bread 

magic has played a profound role in all rituals and celebrations. For 

Christmas Eve and Christmas celebrations various types of bread were 

baked. Among them were ordinary loaves of bread eaten during Christmas 

Eve dinner, and special ritual sacral bread that had lain on a white table 
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cloth during all Christmas holidays. Christmas bread had different names 

(korochun, krachun, kerechun, knysh, kalatch, strutslia or simply bread) 
and forms due to the region where it was baked. It could be made from 

different types of wheat; it could be unleavened bread or contain milk and 

butter. Bread contained milk and butter (skoromny) was not consumed 

during a dinner, it was laid on a table. Bread has always played a special 

role in the life of the Ukrainian nation. All preceded events of its 

appearance on a table were filled with hard work, expectations and hopes. 

Bread was honored, sung, with it a man was blessed to have a good fate… 
Various objects were put in the ritual bread (e.g. a strawflower, marigold 

flower, periwinkle, stick or a cherry stone, red thread, garlic – the ancient 

symbol against evil spirits, etc.), all of them should bring good luck and 

health, protect from evil forces. All magic actions have lost their meaning, 

however a tradition of “special” bread baking exists in various regions and 

differs from region to region.      

Christmas bread (of various shapes) was a symbol of new born Jesus 

Christ, owing to that fact some blessed water was obligatory added while 

kneading the dough. One more type of ritual bread was strutslia (It had a 

weaved shape with poppy-seeds on the top) and was laid in the middle of 

the table. That bread symbolized fates, roads crossing, generation 

meetings, and consequently, a bloodline continuation. Another name of it 

is “kukelka”, and it should have lain on a feast table for three days. 

“Kukelka” symbolizes a newborn Jesus in diapers according to the legends. 

Visually, such loaves of bread with a sheaf of hay on an embroidered towel 

really look like a little baby in a diaper, extremely tender and sweet. 

“Kukelka” of  a weaved shape has reminded all presented members of a 

family about the essence of a holiday, about Jesus who named Bread of Life 

for all dinner time. 

There was special sacral tradition to bake three ritual loaves of bread 

that were put on one another in Podillia (the Ukrainian region situated near 

river Dnestr). The lowest unleavened bread was baked from rye flour (it 

was called “The Owner” or “Holy Christmas”), another loaf of bread 

bigger in size and fine decorated was made from wheat flour (called 

“Vasil”) and the last on the top, the smallest one also made from wheat 

flour obtained a name “Jordan”. “The Owner” was cut on the first day of 

Christmas, “Vasil” was eaten on New Year (According to the old Orthodox 

calendar New Year is on 14th of January and this day corresponds to a Saint 

Vasil day of memory) and “Jordan” was consumed on Epiphany day.      

A Holy Kalatch presents one more type of ritual bread; it embodies an 

item of constant life and time circulation. It was put on the top of two rye 

loaves of bread in Ternopol region. Kalatch was a special loaf of bread 

consisted of many pinecones from dough that were put tightly into a round 
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shape form. A baked kalatch looked like a big flower. The hay under a 

tablecloth was supposed to be a stable; the first ray loaf of bread was to be 

a manger, the second ray loaf of bread was considered to be a cradle, 

kalatch was to be newborn Jesus and a candle in kalatch was thought to 

be a star. All loaves of bread had lain on a table untouched for three days.  

Such called “doves” were baked from unleavened dough to Christmas 

Eve and depicted symbols of Holy Spirit presence. Those doves were gifted 

to children and koliadnyki (the men dressed in national costumes and sang 

Christmas carols).   

There is an original tradition in Cherkassy region; a rectangular loaf of 

bread is made that has a name “The Owner”. The cupcakes with various 

fillings (cabbage, peanut, pitch, cherry, poppy seeds, etc) should be on a 

table at Christmas time. The oldest woman in a family (frequently 

grandmother) gave the cupcakes to grandchildren and everyone should 

remember what kind of filling he had. It was believed that if a child lost, he 

would need to remember what cupcake filling he used to have on Christmas 

Eve and God would help him immediately to find a way home.   

There is a tradition to lavish a dinner in the memory of deceased 

relatives on Podillia (the Ukrainian region situated near river Dnestr). A 

special kalatch is baked to perform such a ritual which has a name 

“pomana” (in a ritual name an issue of memory presented).   

However, in any case the main and the most solemn dish of Christmas 

Eve feast is kutia (kolyvo). Kutia is ritual porridge made from the whole 

wheat grains. It came for us from the depth of the ages and contained a rich 

set of family feast symbolic. Furthermore, kutia is a funeral dish. According 

to the ancient belief of our predecessors it ought to be eaten at a funeral 

dinner. The wheat porridge was served with honey at the top and bore a 

name “kolovo”. Kutia had not lost its meaning after Christianity and was 

widely spread; moreover, it obtained the new depths of meaning. Namely, 

the ancient symbols of whole wheat grains, poppy seeds and honey became 

not only the symbols of all generations’ unity, thus they showed a life 

victory over death. The unprocessed wheat grains are a life which has 

passed and been reborn, poppy seeds (a symbol of a dream, generation’s 

seed and death) depict the souls of deceased relatives, honey (bees are 

God’s insects) is an ancient symbol of Christianity and has become a 

symbol of good news that is brought into the world by Jesus Christ and 

unites all nations in His Church (mystical body of Christ on earth).    

A female household owner prepared wheat for kutia from the best 

wheat, thus, the process could be instructed to nobody in the old times. 

Kutia was cooked from unprocessed wheat (as God created) in the ancient 

times.  
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Nevertheless, there was one more type of sacral bread, attitude to which 

and its symbolic sense should be considered separately. KNYSH (a special 

sacral loaf of bread with ritual-funeral sense and simultaneously a ritual 

Christmas loaf of bread) has to be on a feast family table. It was a round 

loaf of bread (palianitsa) with a tiny ear of corn on the top for all deceased 

relatives’ souls (who spiritually are with the members of a family on 

Christmas Eve to meet The First Star). Such loaf of bread (Knysh) should be 

eaten only by the members of a family; the strangers were not allowed to 

taste it.    

It was a touch to Eternity, to an Eternal Life Mystery; hence all invited 

guests or random guests… had no right to touch that loaf of bread. 

Additionally, knysh embodies the family’s history; it is a mystical body of a 

particular family. However, this rule has an exception: any member of a 

family can invite a quest to taste knysh or allow him to touch a loaf of 

bread. In this case, it means that a quest is welcomed to become a part of a 

family (to taste knish – to enter a family). Such actions bear a following 

meaning: all deceased members of a family who have come into Eternity, 

“here and now”, facing Eternal Newborn Jesus give their blessing to a 

person to become a family part. They give their permission from Eternity. 

Nevertheless, all the actions are considered to be extremely serious and 

occur rarely. Knysh can be decorated by a poppy bulb (the poppy seeds are 

symbols of a bloodline continuation and wealth) or it can be marked by “a 

generation seal” which is made by oiled jar imprint. Such sign is called “a 

soul” on Podillia. Knysh can be filled by special buckwheat porridge 

(buckwheat is funeral grain). At the foot of the Carpathian Mountains such 

loaves of bread have the following names: “nastilnik” (derived from their 

settlement place: are put on a table), “vasilinka” or “vasilka” (derived from 

time they should be consumed: on Saint Vasil day of memory), “schedrak” 

(derived from wishes for a family members: to be wealthy). Knysh 

symbolizes a unity of family’s generations and protection of ancestors. A 

clay pot with ritual kutia (the main Christmas Eve dish) was covered by 

knysh (the meaning of protection presented). After that kutia was put on 

pokuttia (a place near icons), everything ought to be brought to the parents 

the following day. Actually, knysh was presented on every holiday: on a 

Wedding day, on a Christening day, on Christmas Eve, etc. It was necessary 

on the 9th and 40th day’s dinner after a man’s death and on all other funerals 

days. According to its meaning it embodies grief. Moreover, it is a symbol 

of eternal memory and a search to the roots of family’s generations. Thus, a 

common family pray began from a visual or physical touch to knysh in 

complete silence of Christmas Eve.  

There was… almost always… The ritual Christmas Eve dishes were 

put on the Ukrainian embroidered towels with sacral ornaments. In the deep 
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silence of Christmas Eve the First Star, which was waiting by all Christian 

World, had risen. Christmas Eve was passing… Christmas Liturgies began 

in churches… Christmas came. And always was time to think about His 

arrival to the Earth and about grace and depth of His name…  

Conclusions.  

Despite modernization of living conditions, modification of state 

structure, changes in social environment, total spread of atheism during the 

Soviet times, such elements as customs, consumption prohibitions have still 

existed, even unconsciously. Such structures are basic for establishment of 

the connections between the past and present. Bread consideration in such 

context is widespread. 

A format of ethnical and spiritual studies of the national idea of 

Ukraine is represented the following way: “To make bread from the ancient 

times till nowadays”. Bread has ideally embodied an idea of Ukrainian past 

transformation into the national and cultural symbols that simultaneously 

shape the senses of the state future, its way in the controversial globalized 

world. Under the powerful global tendencies the image of “Bread Making” 

can be considered as the main value and worldview dominant – to save your 

own values, to keep essential, to create spiritual bread in the material world 

and according to the poet and prophet Taras Schevchenko: “keep your own 

way and look for your own truth”.    . Consequently, bread is a symbol of 

unity, peace, prosperity for all, a symbol of cultural and generational 

connection.   
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სვეტლანა ხრიპკო, იანა იაცენკო, ალა იშუკი 

პურის კულტურის სიმბოლიკის ტაბუს მორალურ-ესთეტიკური 

საკრალიზაცია უკრაინელი ხალხის  ხალხურ ფილოსოფიასა და 

ეთნო ტრადიციის სულიერ აუთენტურობაში  
 

რეზიუმე 
 

სტატია ეძღვნება პურის ფენომენის სემანტიკურ ანალიზს. 

გაცნობიერებულია ადამიანის პურისადმი დამოკიდებულების წეს-

ჩვეულებების სფერო და რიტუალურ-ტრადიციული ელფერი. 

წარმოდგენილია პურის ამა თუ იმ მოხმარებასთან 

დაკავშირებული ტაბუდადებული აკრძალვების სიმრავლე - 

უდავოა, რომ პური უკრაინელი ხალხის სულიერი ტრადიციის 

პრიორიტეტების სფერო და სიცოცხლისა და ერთიანობის 

სიმბოლოა, მას მზესავით ეთაყვანებოდნენ (ქრისტიანულ ხანამდე) 

როგორც სიმართლის მარადიულ მზეს (როგორც უწოდებენ 

ქრისტეს). სწორედ ამიტომ "წმინდა პურით" არ შეიძლებოდა 

დაფიცება, მისი თანდასწრებით გარიგების მოწყობა "ეშმაკურ 

საქმეებზე", ბოროტი სულების გახსენება,  უაზრო საუბრები და ა.შ. 

პური იდენტირდება  იესო ქრისტეს სახესთან.  

დეტალურადაა გადმოცემული პურისადმი მოპყრობის ესა თუ 

ის ცოდვილი კონტექსტი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ანტიკური 

ხანაში უდიდეს ცოდვად ითვლებოდა მიწის და წმინდა პურის 

შეურაცხყოფა და, შესაბამისად, ხდებოდა ამის ჩამდენის მოკვეთა  

(აღარ ექნებოდა ოჯახური კურთხევა), ჩამოერთმეოდა მიწის 

ნაკვეთი, ეკრძალებოდა აღსარების თქმა /ძველად აღსარებას 

აბარებდნენ  წმინდა მიწას/) და პირადად არ შეეძლო პურის 

მოყვანა (ანუ ჩამოერთმეოდა ღვთის წყალობა). 

ხალხური სიბრძნის მიხედვით - ”ოჯახის სუფრა - უფლის 

ხელისგულია. სუფრაზე არსებული პური უფლის საჩუქარია. და ამ 

საჩუქარს შესაბამისი მოპყრობა სჭირდება”.  

სტატიის ძირითადი პარადიგმა განასახიერებს შემდეგ თეზას - 

პურის მაგიით არის გაჟღენთილი უკრაინის სულიერი კულტურის 

მთელი პალიტრა, წმინდა-მისტიკური რიტუალის ყველა ნიუანსი. 

გაცნობიერებულია პურის სახელის შესაბამისობა და 

ექსკლუზიურობა პურის ფორმის გათვალისწინებით, 

დღესასწაულისა, ცხობის სპეციფიკის შესაბამისად 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სწორედ საშობაო პურის 
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მნიშვნელობას და მისი ცხობის, წარმოდგენის და თაყვანისცემის 

ვარიანტებს. პრინციპში გამოხატულია მთელი უკრაინული 

ტრადიციის ანთეიზმი (მიწის და პურის საკრალიზაცია). 
 

საკვანძო სიტყვები: უკრაინული ტრადიცია, ხალხი, ხალხური 

ფილოსოფია, სიმბოლიკა, პური, რიტუალი, ტრადიცია, ტაბუ, 

აკრძალვა, კულტურა. 
 

რეცენზენტი: პროფესორი ოლეგ შეპეტიაკი, ფილოსოფიის 

მეცნიერების დოქტორი, ბორის გრინჩენკოს სახელობის კიევის 

უნივესიტეტის ფილოსოფიის კათედრის პროფესორი. 
 

Светлана Хрипко,Анна Яценко, Алла Ишук 

Морально-эстетическая сакрализация символики табу хлебной 

культуры в фольк-философии и духовной аутентичной этно-

традиции украинского народа (на примере Рождественского 

Святого Вечера)  
 

Резюме 
 

Статья посвящена семантическому анализу феномена хлеба в 

украинской традиционной культуре. Осмысливается сфера обычаев и 

обрядно-традиционный колорит взаимоотношений человека и хлеба. 

Представляется пласт табуированных запретов относительно того или 

иного использования хлеба - ведь Хлеб в сфере приоритетов 

украинской духовной традиции, символ жизни и единства, ему 

поклонялись так же как Солнцу (в дохристианские времена) и как 

Вечном Солнцу Правды (как называют Христа). Именно поэтому «при 

святом хлебе» нельзя ругаться, договариваться о «хитрых делах», 

вспоминать нечистую силу (во всех вариантах звучания), вести пустые 

разговоры, заниматься лишней суетой и тому подобное. 

Акцентируется христианской срез понимания хлеба как 

воплощение образа Иисуса Христа. 

Детализируется греховный контекст того или иного обращения с 

хлебом. Отмечается, что Наибольшим грехом в древности считалось 

обидеть Мать Землю и Хлеб Святой и, соответственно, быть 

отлученным от рода (и не иметь семейного благословение), избавиться 

земельного надела (не иметь возможности исповедоваться /в 

древности исповедовались святой земле/) и не иметь возможности 

лично выращивать хлеб (т.е. быть лишенным Божьего 

покровительства). Народная мудрость всегда утверждала - «Стол в 

семейной гостиной комнате (светлице) - это ладони Всевышнего. Хлеб 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 125 

на столе - это Дар Господень. И к этому дару относиться следует 

соответствующе». 

Стержневая парадигма всей статьи воплощает следующий тезис - 

Хлебная магия пронизывает всю палитру украинской духовной 

культуры, все нюансы сакрально-мистической обрядовой традиции, 

все таинственные и микшированные знаковые смыслы законов 

украинской земли. 

Осмысливается соответствие, и определенная эксклюзивность 

названия хлеба учитывая форму, соответствие празднику, специфику 

выпечки и тому подобное. Особое внимание уделяется значимости 

именно Рождественского Хлеба и вариантов его выпекания, 

представление и почитания. 

Отмечается антеизм (сакрализация земли и хлеба) всей 

украинской традиции в принципе. 
 

Ключевые слова: украинская традиция, народ, фольк-философия, 

символика, хлеб, ритуал, обряд, табу, запрет, культура. 
 

Рецензент: Профессор Олег Шепетяк, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии Киевского Университета имени 

Бориса Гринченко. 
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ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ა 
 

ვაჟა შუბითიძე, ოთარ დავითაშვილი 

ევოლუციური და რევოლუციური განვითარების დილემა მსოფლიო 

და ქართულ პოლიტიკაში 
 

სტატატიაში კონკრეტულ ფაქტებზე და პოლიტიკური 
სიმპტომების (ერთპოლარული სამყაროს ფაქტიური დასასრული 
და ახალი ცივი ომის დასაწყისი, ფინანსური და ეკონო მიკური 
კრიზისი დიდსა და პატარა ქვეყნებს შორის უთანაბრობის, და 
ჩამოჩენის ზრდა, მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უფსკრულის 
გაღრმავება, სხვადასხვა გადამდები ინფექციების მასიურად 
გავრცელების საფრთხე, ომების შედეგად უკანონო მიგრაციის 
ზრდა, ტერორისტული აქტების გახშირება და ორივეს 
საფუძველზე ნაციონალიზმის ზრდა მსოფლიოში და სხვ.) 
გაანალიზებით და მათზე დაყრდნობით ნავარაუდევია 
რადიკალიზმისა და რევოლუციური სცენარების მკვეთრი ზრდა 
მთელს მსოფლიოში, გაანალიზებულია ასევე ევოლუციური და 
რევოლუციური განვითარების დილემა მსოფლიო და ქართულ 
პოლიტიკაში, განსაკუთრებით გამოჩენილი ქართველი 
მოაზროვნის ნიკო ნიკოლაძის გონივრული თვალთახედვა ამ 
საკითხთან და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გარდაქმნებთან 
დაკავშირებით. სტატიაში ასევე განხილულია რადიკალიზმის 
ფესვები და მისი დამკვიდრების ისტორია ევროპაში. 

 

საკვანძო სიტყვები: საქართველო, ნიკო ნიკოლაძე, 
ევოლუციური და რევოლუციური, რადიკალიზმი, დილემა, 
პოლიტიკა. 

 

შედარებით წყნარი XX  საუკუნის II ნახევრის მერე, XXI 

საუკუნის დასაწყისში მსოფლიო ხელახლა მოიცვა ე.წ. “ფერადმა“ 

რევოლუციებმა პოსტსოციალისტურ სივრცეში და არაბულ 

სამყაროში (მაგ.: „ვარდების რევოლუცია“ საქართველოში, 

“ნარინჯისფერი რევოლუცია“ უკრაინაში, “არაბული გაზაფხული“ 

ეგვიპტეში და ა.შ. ბოლო ასეთი გადატრიალება 2018 წელს მოხდა 

სომხეთში, რომლის წყალობითაც „უეცრად“ ხელისუფლებაში 

მოვიდა საშუალო ცნობადობის პარლამენტარი, ამჟამინდელი 

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი). როგორც წესი, 
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ასეთი რევოლუციები უმეტეს წილად გარედან, დიდი ქვეყნების 

მიერ იყო პროვოცირებული არსებული ყავლგასული რეჟიმების 

შესაცვლელად, თუმცა დიდმა უმრავლესობამ არ გაამართლა და ეს 

ქვეყნები უკან დახია, რადგან ეს „რევოლუციები“ ქვეყნის შინაგანი 

განვითარების  კანონზომიერებებიდან არ გამომდინარეობდნენ და 

ხელოვნურ ხასიათს ატარებდნენ. ჯერ კიდევ სერგეი მესხს, მე-19 

საუკუნის ქართველ მოღვაწეს, შეუმჩნევია, რომ „რევოლუციის 

შემდეგ ხალხის ბედი ისევ ხალხის მტრებს, მხოლოდ თავის 

პიროვნულ სარგებლობაზე მზრუნველებს უვარდებათ ხელში და 

იწყება რეაქცია. ასე მოხდა 1793 წლის დიდი რევოლუციის 

შემდეგ,ასე მოხდა 1830 წლის ივლისის რევოლუციის შემდეგ,ასე 

მოხდა 1848 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ“.[1.232] ჩვენის 

მხრივ შეიძლება დავამატოთ, რომ, ასეთივე დიდი იმედგაცრუება 

მოჰყვა 1917 წლის  ოქტომბრის სოციალისტურ რევოლუციას 

რუსეთში, 2003 წლის „ვარდების“ და „ნარინჯისფერ 

რევოლუციებს“ საქართველოსა და უკრაინაში. 

დღეისთვის მსოფლიოში არსებული ყველა სიმპტომი - 

ერთპოლარული სამყაროს დასასრული (აშშ+ჩინეთი და რუსეთიც), 

ახალი ცივი ომის დასაწყისი, ფინანსური და ეკონომიკური 

კრიზისი, დიდსა და პატარა ქვეყნებს შორის ჩამორჩენის ზრდა, 

უთანაბრობა სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში, სხვადასხვა 

გადამდები ინფექციური დაავადებების მასიურად გავრცელების 

საფრთხე (ჩინური კორონავირუსი და სხვა), ომების შედეგად 

უკანონო მიგრაციის ზრდა, ტერორისტული აქტების გახშირება და 

ამათ საფუძველზე ნაციონალიზმის ზრდა ევროპასა და სხვა 

რეგიონებში, აშშ-ში მიმდინარე რადიკალური გამოსვლები 

რასიზმთან ბრძოლის საბაბით და ა.შ. მეტყველებენ იმაზე, რომ 

დაიწყო რადილკალიზმის მკვეთრი ზრდა მსოფლიოში და 

შესაბამისად რევოლუციური განვითარების ახალ წრეზე წასვლა. 

რევოლუციების ერთერთი საფუძველია სოციალური 

უთასნასწორობის მკვეთრი ზრდა მსდოფლიოში, მდიდრებსა და 

ღარიბებს შორის წარმოქმნილი დიდი უფსკრული. 

2012 წელს გამოჩენილმა  ამერიკელმა პოლიტოლოგმა ზბიგნევ 

ბჟეზინსკიმ ინტერვიუ მიცა გაზეთ „კომსომოლსკაია პრავდას“, 

რომელშიც სწორედ ამ მწვავე თემაზე  გაამახვილა ყურადღება: 

“ჩვენ დავუშვით, რომ სოციალური უთანასწორობა 

გაღრმავებულიყო. თუ 1990 წელს საწარმოთა დირექტორების 
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ხელფასი 70 ჯერ მეტი იყო საშუალო ამერიკელის ხელფასზე, ახლა 

ეს განსხვავება 325 ჯერაა გაზრდილი, ამით საზოგადოებაში 

სამართლიანობა გაითელა, ეს კი სტაბილური სახელმწიფოს 

ფუნდამენტია.[2,15] ანალოგიური პროცესები განვითარდა სხვა 

ქვეყნებშიც, მათ შორის საქართველოში. მაგ.: საპარტნიორო 

ფონდის ხელმძღვანელის ხელფასი (28 500ლარი) 130 ჯერ 

აღემატება რიგითი პენსიონერის პენსიას, აღარაფერს ვამბობთ 

მსხვილი ბანკების და კორპორაციების ხელმძღვანელებზე, 

რომელთა ხელფასი თვეში მილიონ ლარამდეა და თითქმის 1000 

ჯერ აღემატება საშუალო ხელფასს ქვეყანაში. ეს ყველაფერი კი 

არყევს სახელმწიფოს სტაბილურობას და მასებს რევოლუციებისა 

და სახელმწიფო გადატრიალებისკენ, მკვეთრი რადიკალური 

ქმედებებისკენ უბიძგებს. ანუ რადიკალიზმი თანამედრო ვეობის 

უდიდესი გამოწვევა ხდება. 

მკვლევარები გამოყიფენ რადიკალიზმის, როგორც 

პოლიტიკური ცნობიერების 2 ტიპს: მემარ ცხენე რადიკალიზმი და 

მემარჯვენე რადიკალიზმი. ზოგიერთ მკვლევარს (მაგ., თელმა 

მაკკორ მაკს) XX  საუკუნეში მიაჩნდა, რომ „რადიკალები არიან 

ადამიანები, რომლებიც ხელს უწყობენ ინსტიტუციონალურ 

ცვლილებებს“.[3,6] 

თუ გადავწვდებით უფრო შორეულ ეტაპს, ჯერ კიდევ კარლ 

მარქსი თვლიდა, რომ „იყო რადიკალური, ნიშნავს გაიგო რა არის 

მისი ფესვი“.[4,7] აღნიშნული მოსაზრება ლინგვისტური კუთხითაა 

განსაზღვრებული, ვინაიდან ტერმინი მომდინარეობს ლათინური 

სიტყვა „RADIX”-ისგან და ქართულად ფესვს ნიშნავს)]. 

ენციკლოპედია „ბრიტანიკას“ შინაარსით თუ ვიმსჯელებთ, 

პოლიტიკური მნიშვნელობით ტერმინი „რადიკალური“ პირველად 

გამოიყენა ინგლისელმა პარლამენტარმა ვიგების პარტიიდან 

ჩარლზ ჯეიმს ფოქსმა (1749-1806წწ), რომელმაც 1797 წელს 

განაცხადა საარჩევნო სისტემასა და საარჩევნო უფლებებთან 

დაკავშირებული „რადიკალური რეფორმის“ შესახებ. მაშინ ეს 

ტერმინი გამოიყენებოდა მათ მიმართ, ვინც მხარს უჭერდა 

საპარლამენტო რეფორმებს. 

საფრანგეთის დიდი ბურჟუაზიული რევოლუციის (1789-94 წწ) 

დროს  ტერმინი „რადიკალიზმი“ არ გამოიყენებოდა. 

ენციკლოპედია „ბრიტანიკას“ ცნობით ტერმინი „რადიკალი“ 

საფრანგეთში ინგლისიდან შემოიტანეს 1820 წელს და 1848 წლამდე 
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აღნიშნავდა რესპუბლიკალებს და რესპუბლიკანიზმის მიმდევრები 

თავის თავს უწოდებდნენე რადიკალებს.[5,11] საფრანგეთის 

ივლისის მონარქიის წლებში(1830-1848წწ), როცა 1835 წლიდან 

რევოლუციის წინააღმდეგ განხორციელებული რეპრესიების 

შემდეგ იკრძალებოდა სიტყვა „რესპუბლიკელის“ გამოყენება, 

მაშინ ყველა რესპუბლიკელმა დაიწყო საკუთარი თავის  

რადიკალებად მოხსენიება. ამავე პერიოდში რადიკალიზმი 

თანდან იქცა პოლიტიკურ დოქტრინად, რომლის პირველი 

თეორეტიკოსი გახდა 1840-იანი წლებიდან დემოკრატიული 

მოძრაობის ერთერთი იდეოლოგი, ალექსანდრა ავგუსტ ლენდრუ-

როლინი, რომელმაც 1840 წლის რევოლუციის დაწყებისთანავე  

მხარდაჭერა გამოუცხადა რესპუბლიკელებს და მეფე ლუი 

ფილიპეს გადადგომის შემდეგ მან დაიკავა შინაგან საქმეთა 

მინისტრის თანამდებობა დროებით მთავრობაში.[6,11] 

რადიკალების სოციალური პროგრამის ბაზისად იქცა ლენდრუ-

როლენის იდეები ღარიბი ფენების დაცვის, კერძო საკუთრების და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის თაობაზე, რაზეც ზრუნვა და 

დაცვის ვალდებულება თავის თავზე უნდა აეღო სახელმწიფოს. 

რადიკალიზმის  განვითარების მეორე ეტაპი საფრანგეთში 

იწყევა 1870 წლიდან და მოდის საუკუნის ბოლომდე, 1898 წლამდე, 

რა დროსაც ასპარეზზხე გამოდიან ახალი სახეები ლეონ გამბეტა, 

ჟორჟ კლემანსო, ფერდინანდ ბეისონი და სხვები. 1869 წელს 

გამბეტას მიერ წარდგენილი საარჩევნო პროგრამა (ბელვილის 

პროგრამა) გარდაიქმნა რადიკალიზმის მანიფესტად. 1898 წელს 

რადიკალიზმის ისტორიაში ორგანიზაციული პერიოდი დაიწყო, 

რაც დასრულდა რადიკალების და რადიკალ-სოციალისტების 

რესპუბლიკური პარტიის შექმნით (1901წ), რომელიც ჩამოაყალიბა 

ჟორჟ კლემენსომ. 

ცხადია, დროთა განმავლობაში იცვლებოდა რადიკალიზმის 

დოქტრინა და შინაარსი. გაჩნდნენ ახალი ლიდერები და 

თეორეტიკოსები. რადიკალთა ცალკეული მოთხოვნები 

(საყოველთაო განათლება, პირდაპირი პროპორციული 

საშემოსავლო გადასახადის შემოღება, სავალდებულო სამხედრო 

სამსახურის გაუქმება, 8 საათიანი სამუშაო დღე, დაზღვევა, 

შვებულება და ა.შ.) რეალობად, ხალხის მონაპოვრად იქცა და 

დაკარგეს აქტუალობა, მაგრამ დღის წესრიგში რჩებოდა ახალი 

მოთხოვნები. რაც უნდა ყოფილიყო შინაარსი, რადიკალური 
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მოთხოვნები ყოველთვის გულისხმობდა მთავრობასთან მწვავე 

დაპირისპირებას (და რევოლუციებიც კი, რომელთა წყალობით 

დღეს საფრანგეთში მეხუთე რესპუბლიკაა), ბრძოლას 

კომპრომისებისთვის, ხელისუფლებისთვის, ხალხისა და 

ოპოზიციისათვის უკეთესი პირობების შექმნისათვის. დღეს 

ყველაზე რადიკალურ ქმედებებს ახორციელებენ ექსტრემისტები 

და საერთაშორისო ტერორისტები, რომლებიც თითქოს ებრძვიან 

ამა თუ იმ ხელისუფლებას, მაგრამ ამ ბრძოლას მსხვერპლად 

ეწირება უდანაშაულო მშვიდობიანი მოსახლეობა (მაგ. ნიუიორკის 

ტერაქტების დროს 3000-მდე  უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა, 

ასევე სერიოზიული მსხვერპლი მოჰყვა და მოსდევს ალ ქაიდას, 

დაიშის (ისლამური სახელმწიფოს) მიერ მოწყობილ ტერაქტებს 

ევროპასა მსოფლიოს სხვა წერტილებში, რაც თანამედროვეობის 

ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევაა და დღემდე დაუძლეველი. 

ევოლუციურ და რევოლუციურ  დილემაზე მსოფლიოში და 

საქართველოში ყველაზე  გონივრული და ლოგიკური მსჯელობა 

ეკუთვნის უდიდეს ქართველ მოაზროვნედ აღიარებულ ნიკო 

ნიკოლაძეს, რომელიც საქართველოში ყველაზე უკეთ იცნობდა 

ევროპის პოლიტიკურ, ბიზნეს და სამეცნიერო ელიტას და პირადი 

ურთიერთობები ჰქონდა მაგ. ზემოთ ნახხსენებ ლეონ გამბეტასთან 

და სხვებთანაც. 

ზოგადად ნიკო ნიკოლაძე ქვეყნის ევოლუციური 

განვითარების მომხრე იყო ყოველთვის, ვიდრე რევოლუციური, 

ნახტომისებური განვითარების (მეთაურებიც ასეთი მოწონდა. 

უმეტეს წილად - ლუი ბლანი და არა გამბეტა, ფერენც დეაკი და 

არა კოშტი), თუმცა რევოლუციასაც ხანდახან, გარკვეული 

პრაგმატიზმიდან გამომდინარე პოზიტიურ ჭრილში განიხილავდა. 

მაგ. საფრანგეთის რევოლუციას (1789-1794), რომელიც მისი 

სიტყვებით რომ ვთქვათ „დიდია არა დაღვრილი სისხლის 

რიცხვით,რომელიც ცოტად თუ ბევრად უსაფუძვლოდ იქნა 

დაღვრილი მის მიერ, არა ომებითა და გამარჯვებებით, არა ბრბოს 

გაშმაგებით, არამედ იმ “კოდექსებით“, რომლებმაც არსებითად 

შეცვალეს საფრანგეთის ეკონომიკური, პოლიტიკური და 

მორალური ყოფა“.[7,66-67] 

საერთოდ ნიკო ნიკოლაძე ყველა მოვლენას დიალექტიკურად 

უდგებოდა: “ქვეყანაზე არც ერთი ძალა არ არსებობს ისეთი, რომ 

მხოლოდ სასარგებლო იყოს, ან მარტო მავნებელი ...მისი სიცუდე 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 131 

და სიკარგე ხმარებაზე ჰკიდია; მცოდნე და მოხერხებული კაცის 

ხელში საწამლავიც კი მკურნალობს და უტვინო ბავშვი რძის 

საჭამადშიაც კი დაიხრჩობა“.[8,140] იმავე ლოგიკით უდგებოდა 

იგი რევოლუციასაც, თუმცა თვლიდა, რომ მოსახდენი მაინც 

მოხდებოდა, ოღონდ ცოტა დაგვიანებით. ანუ მისი აზრით 

რევოლუციები ზოგგან (მაგ. იგივე რუსეთში და სხვა) აჩქარებდნენ 

მოვლენებს: “რევოლუცია, ქინაქინისა არ იყოს ზოგან რგებს, ზოგან 

ვნებს; საფრანგეთში გამოდგა, ოსმალეთში - არა. არ გამოდგა 

იმიტომ, რომ ხალხი დაუმზადებელი ყოფილა 

ცვლილებებისათვის, მორიგ საქმეებზე ერთი აზრი, ერთი რწმენა 

მას არ ჰქონია“.[8,291] 

ნ.ნიკოლაძეს ევოლუციური, თანდათანობითი განვითარების 

უპირატესობად ის მიაჩნდა, რომ მას მშვიდობიანი ხასიათი აქვს და 

დიდ მსხვერპლს არ მოითხოვს. იგი ყველასათვის სასურველად 

თვლიდა ამ ნაბიჯების თანდათანობით გავლას და არ სწამდა 

უეცარი ნახტომების: “რა გზაც ხუთს, ექვსს ან ოც ხალხს ოთხი 

ნაბიჯით გაუვლია, მას ვერც ერთი სხვა ხალხი ერთის 

გადახტომით ვერ გაივლის“.[8,141] (იგივე აზრი გაიმეორა 

ცნობილმა ზბიგნევ ბჟე ზინსკიმ 1993 წელს დაწერილ სამეცნიერო 

ნარკვევში „დიდი ცვლილებები“, რომელშიც ხაზს უსვამს, რომ რაც 

უნდა მაღალი ტემპით განვითარდნენ ჩეხეთი, უნგრეთი და 

პოლონეთი, მათ გერმანიაზე და ავსტრიაზე დასაწევად დიდი დრო  

დასჭირდებათო: თუ ესენი ორჯერ უფრო სწრაფად 

განვითარდებიან, ვიდრე გერმანია და ავსტრია, ჩეხეთს 

დასჭირდება 31, უნგრეთს 46, ხოლო პოლონეთს 63 წელი მათ 

დასაწევად. 4 ჯერ უფრო სწრაფად განვითარების შემთხვევაშიც კი 

(რაც გამორიცხულია), ჩეხეთს დასჭირდებოდა 12, უნგრეთს 17, და 

პოლონეთს 23 წელი მათ დასაწევად.[9,179] 

ატყობდა რა ქართველთა მიდრეკილებას რევოლუციისა და 

იოლად გამდიდრებისაკენ, დავით სარაჯიშვილი წერდა: 

“ქართველები რევოლუციის გვარდიად იქცნენ... მაგრამ 

რევოლუციით ხალხი ვერ იცხოვრებს. ცხოვრებისთვის შრომაა 

საჭირო. შრომა კი არ ვიცით“.[12,2] 

იმის სალუსტრაციოდ, რომ ერი შეიძლება რევოლუციის, 

სისხლისღვრის,სამოქალაქო ომის და სერიოზული კატაკლიზმების 

გარეშე აღორძინდეს და სწრაფად განვითარდეს,მას მოჰყავდა 

იაპონიის და პრუსიის მაგალითები 1860-70 იანი წლებიდან. თავის 
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ნარკვევში „იაპონიის ბრძოლა ჩინეთთან“ (1894წ) იგი მიანიშნებდა, 

რომ მეიძის მშვიდობიანი რევოლუციის შემდგომი“ იაპონია 

ერთობ დიდ და ნათელ მაგალითს წარმოადგენს იმისას, თუ რა 

ადვილი ყოფილა თითქმის სრულიად ველური და უკან 

ჩამორჩენილი ხალხისათვის სწავლით და რიგიანი წესით წელში 

გამართვა და ძალის შეძენა, როცა მას გონიერი მთავრობა ჰყავს და 

ბეჯითი სურვილი აქვს რიგიანი ადგილი დაიკავოს სხვა ერთა და 

სამეფოებს შუა“.[8,262] 

სწორედ იაპონიის სწრაფი ევოლუციური განვითარების 

მაგალითზე გააკეთა ნ.ნიკოლაძემ უმნიშვნელოვანესი დასკვნა, 

რომ “ძალა და ძლევა რიცხვსა და სივრცეს კი არა, ცოდნას, 

ორგანიზაციას ეკუთვნის, იარაღს, წესსა და დისციპლინას“.[8,272] - 

წერდა ის, და დღეს, მართლაც, უზარმაზარ და ნედლეულით 

უმდიდრეს რუსეთზე წინ არიან საქართველოზე პატარა ქვეყნები 

(მაგ. ნიდერლანდები, ბელგია და სხვა), რომლებმაც განავითარეს 

საწარმოო ძალები, ცოდნა, მეცნიერება, ტექნოლოგიები და 

დისციპლინა, შრომის კულტურა. 

ანუ რა შემთხვევაში მოაქვს რევოლუციას დადებითი შედეგი? 

როცა ის სათანადოდ შემზადებუ ლია ინტელექტუალური ელიტის 

მიერ: “ფიქრი იმაზე, რომ რევოლუცია შეიძლება უწოდო მხოლოდ 

ნგრევას და არა შეცვლას არსებული პოლიტიკური 

ორგანიზაციისას, ნიშნავს უდიდეს შეცდომას. ნგრევა ახლის 

შექმნის გარეშე არ არის რევოლუცია. ანარქიას ყოველთვის 

მივყევართ რეგრესამდე და არა პროგრესამდე (როგორც ეს გააკეეს 

რუსმა ბოლშევიკებმა - ვ.შ; ო.დ). რთი რეჟიმის შეცვლა მეორეთი 

ხდება მხოლოდ მაშინ, როცა სათანადოდ მომზადებული იქნება 

პროგრამა და გეგმა, აგრეთვე კადრები ახალი 

ხელისუფლებისათვის“.[10,325] 

საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის 

(1987-1990) და მის შემდგომ პერიოდში მოსულ ხელისუფალთა 

უდიდესი მინუსი, შეცდომა და დანაშაული იყო ის, რომ არავინ არ 

გაითვალისწინა ნიკო ნიკოლაძის ეს უგონიერესი თეზა (მის 

ნაწერებს აკაკი ბაქრაძის გარდა არავინ იცნობდა). გულუბრყვილო, 

რომანტიკულ-საბჭოური წარმოდგენა, რომ „მთავარია 

დამოუკიდებლობა და დემოკრატია მოიცდის“, რომ თურმე 

„საქართველოს ბორჯომი, ხილი, ღვინო, ციტრუსები და 

კურორტები შეინახავენ“, კრახით დამთავრდა. ანალოგიური 
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შეცდომა განმეორდა 2003 წელს ე.წ. “ვარდების 

რევოლუციის“ხელმძღვანელთა მიერ (სააკაშვილი, ჟვანია, 

ბურჯანაძე), როცა წინასწარმა მოუმზადებლობამ ავტოკრატიული 

რეჟიმის შექმნამდე და სამხედრო-ტერიტორიულ კატასტროფამდე 

მიგვიყვანა (დაიკარგა აფხაზეთი, ცხინვალი, ტერიტორიის 20%). 

ყოველივე ზემოთქმულზე დაყრდნობით ნიკო ნიკოლაძე 

აყალიბებს ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ევოლუციური 

გარდაქმნის ძალზე უბრალო და გენიალურ ფორმულას: 

“ელაპარაკე რომელიც გნებავთ ღარიბს და უმტკიცეთ მას, თუნდაც 

მთელი წელიწადი, რომ მისი ფარღალალა ქოხი ოდნავაც ვერ 

გაუძლებს ვერც არქიტექტურულ და ვერც ჰიგიენურ კრიტიკას. 

ვერავითარი არგუმენტით ვერ დაუმტკიცებთ მას, რომ უმჯობესია 

მიატოვოს  ქოხი და იცხოვროს ღია ცის ქვეშ. მაგრამ აუხსენით ამ 

ღატაკს, რომ იმ მასალებიდან, რომლებიც მას გააჩნია, 

შესაძლებელია ახალი ქოხის აგება, დაუმტკიცეთ მას, რომ ეს 

შესაძლებელია და სასარ გებლოა, ასწავლეთ მას როგორ ააგოს და 

რა აკეთოს, და იმწუთშივე გაგიგებთ. მაგრამ ის მაშინაც არ 

დაანგრევს თავის ქოხს, თუ სულელი არაა, ხოლო სულელები 

ისეთივე ცოტაა ქვეყანაზე,როგორც გენიოსები. 

ის ჯერ ააგებს ახალ სახლს, ხოლო შემდეგ კი, თუ მისი ქოხი არ 

გამოდგა ბოსლად ან ძველმანთა შესანახ საკუჭნაოდ, დაანგრევს 

მას და მთელი თვის განმავლობაში გამოიყენებს ახალი სახლის 

გასათბობ შეშად. ეს ტრივიალური მაგალითი შეადგენს 

გამოუკლებლივ ყველა საზოგადოებრივ გასრდაქმნათა 

ფილოსოფიას“.[11,259] 

თავის ავტობიოგრაფიულ რომანში „გორა მბორგალი“ ჭაბუა 

ამირეჯიბმა მთავარი გმირის ერეკლე კარგარეთელის პირით 

გამოთქვა თავისი აზრი რევოლუციებისა და რევოლუციონერთა 

შესახებ: “რევოლუცია დრომოჭმულის აგონიაა, დასანგრევის 

ნგრევაა. მის ბელადად კი ისეთი კაცი მოდის, ვისაც ახლის შენების 

ჟინი ბუნებით არ გააჩნია, ან ამ ასპარეზზე ხელი აქვს მოცარული, 

მაგრამ კარგად აქვს შესწავლილი მასების პოლიტიზების, მათი 

დამუხტვისა და ამოძრავების ხერხები. ახლის შექმნა ტალანტია. 

დრომოჭმულის ნგრევა - სტიქია, ვითარების გამოყენების 

ცხოველური ინსტიქტია. ხელმოცარულებს თვითდამკვიდრების 

წყურვილი რევოლუციური ასპარეზისაკენ მიერეკება, რადგან მათი 

ადამიანური თვისებები და შესაძლებლობანი ნგრევის უნარით 
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ამოიწურება (ლენინი, სააკაშვილი და სხვა) მათ ძალუძთ 

მოახდინონ რევოლუცია (სხვისი დახმარებით და დაფინანსდებით 

- ვ.შ.; ო.დ.), მაგრამ არ შესწევთ უნარი, ააგონ სისტემა, ააშენონ 

სახელმწიფო, რადგან ახლის შექმნა შემოქმედებაა (ვაშინგტონი, 

ლინკოლნი, სტალინი, დენ სიაო პინი) და მათ კი ეს მადლი არ 

გააჩნიათ. კაცობრიობის ისტორიაში ძნელად მოიძებნება 

მაგალითი რევოლუციის ბელადს ძველის დანგრევის შემდეგ 

ახალი სისტემა თავადვე აეგოს, ეს სხვათა ხვედრია, მათ შემდეგ 

მოსული კაცებისა. რევოლუციონერები გამარჯვების შემდეგ 

ერთმანეთზე იწყებენ ნადირობას. ახალ რელიგიებსა და 

იდეოლოგიებს პარანოიკები ამკვიდრებენ, მასას პარანიოიკისა 

მეტად სჯერა, ვიდრე ბრძენისა, მიჰყვება მას, ამკვიდრებს 

პარანოიკსაც, მის მოძღვრებასაც და ყოველივე ეს ქურუმთა 

თვალთმაქცობით მთავრდება“. [10,592] 

საბოლოოდ ნ.ნიკოლაძე დაასკვნის, რომ ყველა მოძრაობა, 

რომელიც დაყრდნობილი არ იქნება საქმის ან „შემოქმედებით“ 

ანდა პოზიტიურ მხარეზე, არამედ მხოლოდ უარმყოფელ მხარეზე 

და არ დაეყრდნობა მომავალი საზოგადოებრივი წყობილების 

შესახებ მასის თუნდაც ინტელიგენტური ნაწილის გააზრებულ 

წარმოდგენას და დაეყრდნობა მხოლოდ ხალხში არსებულ 

უკმაყოფილებას, განწირულია დასამარცხებლად: “იმარჯვებენ 

მძაფრი და მშვიდობიანი გარდაქმნები, რომლებიც მისწრაფებათა 

დადებით მხარეზე არიან დაყრდნობილი. ვერ იმარჯვებენ ვერც 

მძაფრი და ვერც თანდათანობითი გარდაქმნები, რომლებიც 

დაყრდნობილია მხოლოდ არსებული წეს-წყობილების 

არადამაკმაყოფილებლობის შეგნებაზე“.[11,259-260] 
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THE DILEMMA OF EVOLUTIONARY AND REVOLUTIONARY 

DEVELOPMENT IN WORLD AND GEORGIAN POLITICS 
 

Summary 
 

The article discusses specific facts and and political symptoms (actual 

end of the unipolar world and the beginning of a new Cold War, financial 

and economic micro-crisis, inequality and growth between large and small 

countries, deepening gap between rich and poor, danger of massive spread 

of various communicable infections as a result of wars). The increase in 

illegal migration, the increase in the number of terrorist acts and the rise of 

nationalism in both worlds, etc.) and the sharp rise of radicalism and 

revolute scenarios around the world are also analyzed. Niko Nikoladze's 

reasonable opinion on this issue and socio-political transformations. The 

article also discusses the roots of radicalism and the history of its 

establishment in Europe. 
 

Keywords: Georgia, Niko Nikoladze, evolutionary, revolutionary, 

radicalism, politics, dilemma. 
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Важа Шубитидзе, Отар Давиташвили 

Дилемма эволюционного и революционного развития в мировои и 

грузинской   политике 
 

Резюме 
 

В статье на основе анализа конкретных фактов и политических 

симптомов (фактический конец однополярного мира и начало новой 
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холодной войны, финансовый и экономический кризис, рост 

неравенства и уровня  отсталости  в развитии между большими и 

малыми странами, углубление пропасти между богатыми и бедными, 

опасность массового распространения различных заразных 

инфекционных заболевании, рост незаконной миграции в результате 

войн, учащение террористических актов и на основе обе их рост 

национализма в мире и т.д.) и основываясь на них, предполагается 

резкий рост радикализма и революционных сценариев во всем мире. 

Проанализирована так же дилемма эволюционного и революционного 

развития в мировой и Грузинской   политике, особенно разумный 

взгляд выдающегося Грузинского мыслителя Нико Николадзе на эту 

проблему и социально-политические преобразования. В статье также 

рассматриваются корни радикализма и история его внедрения в 

Европе. 
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პ რ ა ქ ტ ი კ ა 
 

მიშა კორძახია 

ქართულ და საერთაშორისო სამართლებრივ ანალიზზე 

დაფუძნებული შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემის 

მართვის ასპექტები 
 

სტატიაში განხილულია ქართულ და საერთაშორისო 
სამართლებრივ აქტებში შრომის უსაფრთხოების მართვის 
სავალდებულო გარანტიები. მასში გაანალიზებულია 
საქართველოს მიერ აღიარებული დასავლური კურსის 
თანმიმდევრული მიდგომები სამართლებრივ ფორმატში. სტატიის 
ფარგლებში ასევე გაანალიზებულია ქართული შრომის ბაზრის 
რეალური მოცემულობიდან გამომდინარე სფეროს მართვის 
პრობლემური ასპექტები.  

 

საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვა, 
შრომის უსაფრთხოების მართვის პრობლემები. 

 

მსოფლიოში შრომის დაცვის როლი და ქვეყნების სახელმწიფო 

მმართველობის სტრატეგიულ ხედვები ხასიათდება 

ჰოლისტიკური მიდგომებით. აღნიშნული კი გაცილებით უფრო 

მასშტაბურია სახელმწიფო მმართველობის პროცესში ვიდრე 

ზოგიერთი ექსპერტების აზრით განკერძოებულ და 

მმართველობისგან ცალკე მდგომ მოვლენადაა მიჩნეული. 

შესაბამისად, შრომის დაცვისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების 

კონცეფცია, შრომის სახელმწიფო მმართველობითი პოლიტიკის 

საკვანძო ნაწილს წარმოადგენს, ხოლო თავად შრომის პოლიტიკა 

კი სახელმწიფოს ეკონომიკურ და სოციალური პოლიტიკის 

განუყოფელი შემადგენელია. ამასთან, შრომის პოლიტიკა თანაბარ 

როლს ასრულებს ადამიანის უფლებების ღირებულებათა დაცვის 

მხრივ და მთლიანობაში სოციალური და სამართლებრივი 

სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის კონტექსტში განიხილება.  

  საქართველოს კონსტიტუციის [1] პრეამბულაში ცალსახად 

არის გადმოცემული ქართველი ხალხის ნება: „ჩვენ, საქართველოს 
მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა, დავამკვიდროთ 
დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური 
თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, 
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უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული 
უფლებანი და თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა“. კონსტიტუციის 26-ე 
მუხლით მნიშვნელოვანია და გადმოცემულია მოქალაქეთა 
„სამუშაოს თავისუფლად არჩევისა და შრომის უსაფრთხო 
პირობების დაცვის“ გარანტირების მექანიზმი. იმავე მუხლის 

თანახმად მოქალაქეთა შრომის უსაფრთხოებისა და შრომითი 

უფლებრივი მდგომარეობის დაცულობა გარანტირებული უნდა 

იყოს არანაკლებ ორგანული კანონით, რაც ქართულ 

იურისპრუდენციის სამეცნიერო წყაროებში ამ სფეროს 

რეგულირების უპრეცედენტოდ მაღალი ხარისხის 

დამადასტურებელია. 

საქართველოს საკონსტიტუციო დებულებების თანასწორ 

ნორმად, საქართველოს ხელისუფლებას 2005 წელს პარლამენტის 

მიერ რატიფიცირებულია ევროპის სოციალური ქარტიის 

დებულებები [2], რომლის მიხედვით ადამიანის ერთ-ერთი 

ძირითადი უფლებაა - „უსაფრთხო და ჯანმრთელ სამუშაო 
პირობებზე“ დაუბრკოლებელი წვდომა. ამ დოკუმენტით ევროპის 

კავშირისა და მისი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან აღიარებულია 

იმპერატიულად განსაზღვრული სახელმწიფოებრივი 

ვალდებულება - „ჩამოაყალიბონ, განახორციელონ და 
პერიოდულად გადახედონ შრომის უსაფრთხოების, შრომის 
ჯანმრთელობისა და სამუშაო გარემოს შესახებ თანმიმდევრული 
ეროვნული პოლიტიკას“. ამასთან, ქარტიას სავალდებულო 

კონტექსტშივე დაკონკრეტებულია შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის ფარგლები, რომელთა მიხედვით, პოლიტიკის 
ძირითადი მიზანი უნდა იყოს შრომის უსაფრთხოებისა და 
ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, უბედური შემთხვევებისა და 
ჯანმრთელობის დაზიანების თავიდან აცილება. ეს 
დაკავშირებულია იმ რისკის მინიმუმამდე შემცირებასთან, 
რომელიც თან სდევს შრომით გარემოს. 

სამართლებრივი ანალიზი ცხადყოფს, თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანია  შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა სწორი 

საჯარო მმართველობის პროცესში. შრომის სამართლისა და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ფუნდამენტური მიდგომების 

აღიარება უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფოებრივი 

თვალსაზრისით. გარდა სამართლებრივი აღიარებისა ხშირ 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (55) 2020 

 139 

შემთხვევაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად გვევლინება 

აღიარებული დებულებების რეალიზების მექანიზმის არქონა ან/და 

პოლიტიკური ნების რეალობის პრობლემა. ამჟამად, აღნიშნული 

საკითხის სირთულეების აღიარებაზე შრომის პოლიტიკის 

რეფორმირებების პროცესებში  დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი, 

ბოლო წლებში მიმდინარე სოციალური დაძაბულობის 

მაგალითებიც მიგვითითებს; 

საკმაოდ დინამიური და გლობალური ეკონომიკური 

ცვლილებების ფონზე, საქართველოსა და ევროკავშირის 

ისტორული თანამშრომლობის გამორჩეულ მოვლენადაა 

აღიარებული, მხარებს შორის 2014 წელს ხელმოწერილი 

ასოცირების შეთანხმება [3]. შეთანხმების შინაარსის დიდი ნაწილი 

სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებისაა, სადაც 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია შრომისა და დასაქმების 

პოლიტიკების კომპონენტებს. ამ შეთანხმების შინაარსობრივი 

ანალიზი გვიჩვენებს შრომის, დასაქმებისა და სოციალური 

პოლიტიკის ინტეგრირების პროცესის, საინვესტიციო და 

ეკონომიკური პოლიტიკის ერთობლიობას. ეს გაცხადებულია 

შეთანხმების ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელმშემწყობი 

მდგრადი განვითარების 231-ე მუხლის შინაარსში, რომლის 

მიხედვით: მხარეები ადასტურებენ თავიანთ ვალდებულებას, 

გააძლიერონ ვაჭრობა მდგრადი განვითარების მიზნების 

მისაღწევად, მათ შორის ეკონომიკურ, სოციალურ და 

გარემოსდაცვით მიმართულებით, რისთვისაც: „მხარეები 
აღიარებენ ძირითადი შრომითი სტანდარტებისა და ღირსეული 
შრომის სასარგებლო როლს ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე, 
ინოვაციებსა და პროდუქტიულობაზე და მათ უნდა მიაღწიონ 
პოლიტიკის შეთანხმებულობას, რათა მოხდეს ერთი მხრივ, სავაჭრო 
პოლიტიკისა და მეორეს მხრივ, შრომითი პოლიტიკის თანხვედრა“; 

ზემოაღნიშნული სამართლებრივი პლატფორმის საფუძველზე 

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან 

ევროკავშირისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 

სტრუქტურებთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად შემუშავდა 

და 2019 წელს ორგანული კანონის სახით განისაზღვრა შრომის 

დაცვის პოლიტიკის სამართლებრივი ადგილი და როლი [4]. 

მიუხედავად იმისა, რომ გარდა მიღებული კანონისა [5], ქვეყანას 
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ჯერ არ გააჩნია შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის 

განვითარების ეროვნული სტრატეგია,.  

საკანონდებლო აქტების ანალიზის შედეგად ირკვევა 

პოლიტიკის ადგილი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პროცესში. კანონი შრომის დაცვის პოლიტიკის 

მნიშვნელობაზე მეტყველებს ეკონომიკურ აქტივობებში 

მონაწილეობა სახელმწიფო, თუ კერძო სტრუქტურების მხრიდან. 

კანონის მიღებიდან ერთი წლის თავზე ეკონომიკური 

აგენტებისთვის სერიოზულ ანგარიშგასაწევ ფაქტორად  

გვევლინება შრომის დაცვისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების 

მართვის საკითხები. ცხადია, რომ წლების განმავლობაში 

მივიწყებული მინიმალური შრომის სტანდარტების 

დაკმაყოფილება სახელმწიფოებრივი იძულების მექანიზმების 

ამოქმედების პარალელურად სამეწარმეო, თუ არასამეწარმეო 

სუბიექტებისთვის დღის წესრიგში აქტიურად დადგა.  

სახელმწიფოებრივი ხედვისა და ასოცირების შეთანხების 

დებულებების პრაქტიკაში აღსრულების დეკლარირებულ 

გამოვლინებად ითვლება საქართველოს ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ეროვნული სტრატეგიის [6] (2014–2020 წლებისთვის) ის 

ნაწილი (სტრატეგიის მე-19 მუხლი), რომელიც განმარტავს 

სახელმწიფო სტრუქტურაში შრომის დაცვის პოლიტიკის ადგილს. 

ამ დოკუმენტის მიხედვით შრომის დაცვის პოლიტიკის როლი 

ცალსახად გამოკვეთილია სოციალური სამართლიანობის დაცვის 

თვალსაზრისით, ხოლო სტრუქტურული ადგილმდებარეობის 

თვალსაზრისით კი აღმასრულებელ სტრუქტურაში იგი 

დამოუკიდებელ ადგილს იკავებს. 

საქართველოს შრომის ბაზრის დამახასიათებელი 

მოცემულობიდან გამომდინარე საქართველოში დღეს მოქმედი 

შრომის დაცვის პოლიტიკა საკმაოდ დეტალურად მოიცავს 

სამუშაო ადგილებზე პროფესიული რისკების მინიმიზაციის 

მიზნით შემუშავებულ მექანიზმებს. კანონის დონეზე მიღებული 

რისკის შემცირების მექანიზმები, რომელიც თავისთავად მართვის 

ძირითად ელემენტებს წარმოადგენს ფაქტობრივად გვაძლევს 

სამუშაო ადგილებზე პრევენცული ინსტრუმენტების შემუშავების 

საფუძველს.  

როგორც საერთაშორისო, ასევე უკვე საქართველოს 

სტანდარტით, სამუშაო ადგილებზე რისკების შემცირების 
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უზრუნველსაყოფად  მაქსიმალური ყურადღება ექცევა შრომის 

სისტემის მართვის სტრუქტურასა და პრინციპებს [7]. 

საერთაშორისო სტანდარტით აღიარებულია, რომ სისტემის 

მართვის ეფექტიანობა ფაქტობრივად წარმოადგენს რისკების 

მინიმაზაციის გარანტიას, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში  

დადასტურებულ ფაქტია. საინტერესოა თავად მართვის 

სისტემური პრინციპების განსაზღვრა, რომელიც როგორც 

ცნობილია მის ბაზისურ მიდგომებს გვაძლევს შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტული მეთოდოლოგია - 

“ILO-OSH- 2001” [8]. ამ მეთოდოლოგიის სავალდებულო 

გამოყენების იმპერატიულობაზე  მიგვითითებს საქართველოს 

შრომის უსაფრთხოების კანონის“ მე-3 მუხლის ჩანაწერიც და 

კონკრეტულად განმარტავს შემდეგს: “რისკის შეფასება − 
ღონისძიებათა კომპლექსია, რომელიც ეფუძნება შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ მეთოდოლოგიას 
და მოიცავს სამუშაო სივრცეში სამუშაო პროცესთან 
დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირებას, ანალიზს, 
შეფასებასა და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრას“.  ამ 

საკანონმდებლო ჩანაწერით, რისკების მინიმიზაციის პროცესში 

ყველა ჩართული მხარე ვალდებულია იმოქმედოს 

მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო პრინციპებით, რომელიც 

მოიცავს მართვის სპეციფიკურ და საკმაოდ მნიშვნელოვან 

მიმართულებებს.  

  მეთოდოლოგია სისტემის მართვისას მიზნად ისახავს 

სამუშაო ადგილებზე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 

აღიარებულ „ღირსეული შრომის“ დამკვიდრებას. ამ ცნების ქვეშ 

უპირველესად მოიაზრება შრომის დაცვის მაქსიმალური 

უზრუნველყოფა, რისი მიღწევაც უნდა მოხდეს სხვადასხვა 

მეთოდური მიდგომებისა და ეფექტიანი ინსტრუმენტების 

გამოყენებით. მეთოდოლოგიური მიდგომების თანმიმდევრული 

ჩამონათვალი კონკრეტულად ასე გამოიყურება: სამუშაო 

ადგილებზე საფრთხეების იდენტიფიცირება - რისკების მუდმივი 

ანალიზის წარმოება - არსებული რისკების შემცირების მიზნით 

კონკრეტული და მაღალეფექტური ღონისძიებების გატარება. 

აღნიშნულ ეტაპებზე  აუცილებელია მართვის ისეთი სისტემის 

ჩამოყალიბება, რომელიც სისტემურ განვითარებაზეა 

ორიენტირებული და შემდეგი თანმიმდევრობით გამოირჩევა: 
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 პრინციპული მიდგომების დოკუმენტირება პოლიტიკის 

დოკუმენტის ფორმატში; 

 მართვის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; 

 რისკების მართვის დაგეგმვა და დანერგვის პროცესების 

წარმოება; 

 მუდმივი შეფასების უზრუნველყოფა; 

 სრულყოფის ღონისძიებების გატარება; 

კიდევ უფრო მრავლისმომცველია ხშირ შემთხვევაში 

საქართველოს კომპანიებში მოქმედი საერთაშორისო 

სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული შრომის 

დაცვის მართვის პრინციპები (45001 სტანდარტის ფარგლებში) [9]. 

მართვის სქემა სტანდარტული მიდგომებით დამოკიდებულია 

ურთიერთკონტროლის მექნიზმების შეთანმებულ მუშაობასა და 

შეფასებებზე, რომელშიც ინტეგრირებულია გარე და შიდა 

სააუდიტო მექანიზმები.  
 ამ მხრივ ორივე მიდგომაში ნათლად ჩანს, რომ მართვის მთელ 

პროცესზე ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორია გამოკვეთილი:  
- პროცესების მუდმივი შეფასებითი სრულყოფის 

აუცილებლობა;  

- გარე და შიდა ფაქტორების ზეგავლენების 

გათვალისწინების მნიშვნელობა.  

თვით საშუალო კომპანიის დონის მაგალითზეც ცხადია 

უზარმაზარი ზეგავლენას ახდენს შრომის დაცვის მდგომარეობაზე 

გარე და შიდა ფაქტორების მდგომარეობა. ისინი, რა თქმა უნდა,  

მრავალფეროვნებით გამირჩევიან. მათ შორის ფინანსური 

მდგომარეობის, საკადრო პოლიტიკის ცვლილების, ტექნიკური 

სიტუაციის, საინვესტიციო გადაწყვეტილებების და სხვა. რაც 

შეეხება შეფასების პროცესს, ასევე მნიშვნელოვანია კონკრეტული 

მეწარმე სუბიექტისათვის, როგორც გარე, ასევე შიდა შეფასების 

მექანიზმების არსებობა. 

ზემოაღნიშნული მტკიცებულებითი აღწერით ცხადია, რომ 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში წარმატებით შეიძლება 

გამოიყენებოდეს მართვის საერთაშორისო სტანდარტები შრომის 

უსაფრთხოების სისტემაში. განვითარებულ ქვეყნებში ამ 

მიდგომებების წარმატების მთავარი მიზეზის დადგენა 

შესაძლებელია, თუკი მოვახდეთ ისტორიულ ჭრილში დასავლური 

ბიზნეს სამართლისა და კორპორატიული კულტურის 
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ჩამოყალიბების პროცესზე დაკვირვებასა და ბიზნეს ეფექტურობის 

გაზომვების გამოყენებას შრომის უსაფრთხოების პროცესის 

მოწესრიგების პარალელურად.  ამ შემთხვევაში თუკი მართვის 

სისტემის რეალიზებისას დავუშვებთ, რომ საქართველოში ბევრი 

კომპანიისთვის უცხოა მართვის სტანდარტებით ბიზნესის 

ფუნქციონირება, მაშინ  დავრწმუნდაებით, რომ ეს ემპირიული 

სიდიდე (კონკრეტული საკანონმდებლო მოთხოვნა) ფაქტობრივად 

რეალიზების გარეშეა დარჩენილი ან უკეთეს შემთხვევაში ვიღებთ 

საკანონმდებლო მოთხოვნის ფიქტიურ დოკუმენტურ 

დადასტურებას.  
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Миша Кордзахия 

Аспекты управления современной системой охраны труда 

основанные на  грузинском и международном правовом анализе 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются обязательные гарантии управления 
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დავით კუხალაშვილი, ოთარ სომხიშვილი, 

ელისო ბუბაშვილი, ნინო ენუქიძე, 

სამუშაო სივრცეში/ადგილზე საფრთხეების ფიზიკური ფაქტორების 

განსაზღვრა (სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა 

ეროვნული ცენტრის მაგალითზე) 
 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
მიმართულებით ერთ-ერთ ძირითად საკითხს სახელმწიფოში 
შრომისუნარიანი და ბრძოლისუნარიანი მოსახლეობის 
შენარჩუნება წარმოადგენს. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება შრომის უსაფრთხოების სწორად 
ორგანიზების საკითხს, რომლის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს 
საფრთხის ფიზიკური ფაქტორების განსაზღვრა წარმოადგენს.  

 

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უსაფრთხოება, შრომის 
უსაფრთხოება, საფრთხის ფიზიკური ფაქტორები, სს 
ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი. 

 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მნიშვნელოვან მარეგლამენტირებელ დოკუმენტს საქართველოს 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია წარმოადგენს. აღნიშნული 

კონცეფციის მიხედვით, სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის 

უმნიშვნელოვანეს მიზანს ინვესტიციების მოზიდვა წარმოადგენს, 

რომლის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება დასაქმების ზრდისა 

და კონკურენტული შრომის ბაზრის ჩამოყალიბებაზე ხელშეწყობა. 

სახელმწიფოს ეკონმიკური უსაფრთხოების მიმართულებით 

მნიშვნელოვანია ეკონომიკისა და მოქალაქეების 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მაინსპირირებელი, მყარი 

ორგანიზაციული სისტემის შექმნა რომლისათვის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს კვალიფიციური მუშახელის 

მომზადების ხელშეწყობა წარმოადგენს.   

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიმართულებით ერთ-ერთ ძირითად საკითხს წარმოადგენს 

სახელმწიფოში შრომისუნარიანი და ბრძოლისუნარიანი 

მოსახლეობის შენარჩუნება. ამ პრობლემის მოგვარებაში  

უმნიშვნელოვანესია საქართველოს კანონის: „შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“ განუხრელი დაცვა.   

სამუშაო სივრცეში/ადგილზე შრომის უსაფრთხოების 

მოთხოვნების მყარი დაცვა უბედური შემთხვევების თავიდან 
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აცილების, შესაბამისად შრომისუნარიანი და ბრძოლისუნარიანი 

მოსახლეობის, დადებითი ეკოლოგიური მაჩვენებლების, 

ტურიზმისა და კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის შექმნა-

შენარჩუნების მნიშვნელოვანი გარანტია. 

ნებისმიერი პროფილის ობიექტზე შრომის უსაფრთოების 

კუთხით არსებული ვითარება პირდაპირ უკავშირდება 

სახელმწიფოში არსებულ ამავე მიმართულებით არსებულ 

ვითარებას და პირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს ოპერატიულ 

ვითარებაზე. სწორედ ამიტომ ნებისმიერი პროფილის ობიექტზე 

საფრთხის შემცველი (სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფ 

დასაქმებულზე და სხვა პირზე დამაზიანებელი, მათ შორის 

პროფესიული დაავადების, ფატალური შედეგის 

მაინსპირირებელი) ფაქტორების განსაზღვრა ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს.  

განასხვავებენ საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის 

ფიზიკურ, ქიმიურ, ბიოლოგიურ ან ფიზიოლოგიურ ფაქტორებს. 

საკვლევი მიმართულებით ჩვენს ინტერესს წარმოადგენს სს 

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში: 

1. სამუშაო სივრცეში/სამუშაო ადგილებზე საფრთხის 

ფიზიკური ფაქტორების გამოკვეთა; 

2. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორებისაგან დაცვის უსაფრთხო 

პირობა; 

3. დაცვის არაუსაფრტხო პირობებში 

მოსალოდნელი/სავარაუდო შედეგი. 

სს ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული 

ცენტრის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის მიხედვით აქტიური 

მუშაობა მიმდინარეობს შრომის უსაფრთხოების მაღალი 

კულტურის დანერგვისათვის. ცენტრის განვითარების 

სტარტეგიაში შრომის უსაფრთხოება ერთ-ერთი პრიორიტეტული 

მიმართულებაა. აღნიშნულ მოსაზრებას ამყარებს ის გარემოება, 

რომ უბედური შემთხვევა (სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური 

შემთხვევების აღრიცხვის, მოკვლევისა და ანგარიშგების წესის 

მიხედვით, სამუშაო პროცესში ან სამუშაო პროცესთან 

დაკავშირებით მომხდარი შემთხვევა, რომელსაც შედეგად მოჰყვა 

დასაქმებულის ან სხვა პირის ჯანმრთელობის დაზიანება, 

შრომისუნარიანობის შეზღუდვა ან დაკარგვა, გარდაცვალება ან 

მისი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება) არ მომდარა. 2019 
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წლიდან 2020 წლის სექტემბრის მდგომარეობით უსაფრთხო 

სამუშაო პროცესის ორგანიზების მიზნით შეიქმნა: 51 ერთეული 

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა, 24 ერთეული   

ინსტრუქცია, 3 ერთეული   მეთოდოლოგია, ჩატარდა 191 - 

ტრენინგი, 5 ვიდეოტრენინგი, შეფასდა და შედგენილი იქნა 

რისკების შეფასების 77 დოკუმენტი, შედგა 6 ერთეული 

ანალიტიკური დოკუმენტი, როგორც არშემდგარი უბედური 

შემთხვევის ინციდენტი, კომისიური წესით მოკვლევას/გამოძიებას 

დაექვემდებარა 52 ინციდენტი. 

საქართველოს კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 

მიხედვით: „ფიზიკური ფაქტორი − საწარმოო გარემოსა და 

სამუშაო პროცესის ფაქტორი ან ფაქტორთა ერთობლიობაა, 

რომელმაც შეიძლება ფიზიკური შეხებით ან მის გარეშე ფიზიკური 

ზიანი მიაყენოს დასაქმებულს და რომელიც შეიძლება გახდეს 

მწვავე დაავადების, ჯანმრთელობის უეცარი, მკვეთრი 

გაუარესების ან გარდაცვალების მიზეზი, რაოდენობრივი 

მახასიათებლებისა და მოქმედების ხანგრძლივობის შესაბამისად. 

შრომის უსაფრთხოების ორგანიზებისას, პრევენციის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან საშუალების, ფიზიკური საფრთხეების 

იდენტიფიცირებისათვის მნიშვნელოვანია იდენთიფიცირებულ 

იქნას იმ პირობათა ერთობლიობა, რომლთა მეშვეობითაც 

შესაძლებელია დაზიანდეს დასაქმებულის, სხვა პირის (პაციენტის, 

თავმდგმურის, ვიზიტორის და სხვა) ჯანმრთელობა, დადგეს 

ფატალური შედეგი, აგრეთვე შესაძლოა განხორციელდეს 

ფინანსური და/ან ქონებრივი, შესაბამისად მორალური და 

ეკოლოგიური ზიანი. 

საფრთხეების იდენთიფიკაციისათვის გამოსაყენებელი 

მეთოდები: 

ა) სამუშაო სივრცის დათვალიერება (მათ შორის ტექნიკური 

საშუალებებით); 

ბ) საფრთხეების აღწერა (დოკუმენტირება), რომლებსაც 

შეუძლიათ ზიანის ან ზარალის ინსპირირება; 

გ) საფრთხეების იდენტიფიცირებისათვის აუცილებელ პირთა 

(დამსაქმებელი, დასაქმებული, სხვა პირი: პაციენტი, თავმდგმური, 

ვიზიტორი და სხვა) გამოკითხვა/ინტერვიურირება;  

დ) რისკების შეფასებისათვის სათანადო დოკუმენტების 

მოკრება (მათ შორის: „სამუშაო პროცედურები“, „ინსტრუქციები“, 
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„ტექნიკური აღწერილობები“, ადრე ჩატარებული შემოწმების 

შედეგები, უბედური შემთხვევების სტატისტიკა და ა.შ.). 

საფრთხის იდენტიფიკაციის პროცესში შესაძლებელია 

განხორციელდეს ფოტო და ვიდეო გადაღება, ჩანახატების 

გაკეთება. 

ამ პროცესში მნიშველოვანია ყურადღება გამახვილდეს ისეთ 

მიმართულებებზე, როგორიცაა: 

 სამუშაო ადგილის (სივრცის), ფიზიკური განლაგება (მათ 

შორის საკმარისობის, სამუშაოს შესასრულებლად 

მოხერხებულობის თვალსაზრისით), მოწყობა; 

 სამუშაოების მიმდინარეობამდე, მიმდინარეობისას 

სამუშაო პროცესში მონაწილე და/ან სამუშაო ადგილზე (სივრცეში) 

მოხვედრილი პირების მნიშვნელოვანი საჭიროებების შესახებ; 

 სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებული 

აღჭურვილობის, მანქანა-დანადგარების გამართულობა და 

უსაფრთხოების კუთხით თავსებადობა შესასრულებელ 

სამუშაოსთან; 

 სამუშაოს შესასრულებლად გამოსაყენებელი მასალებისა 

და ნივთიერებების უსაფრთხოების კუთხით თავსებადობა 

შესასრულებელ სამუშაოსთან და სხვა; 

საფრთხის ფიზიკური ფაქტორებია ტემპერატურა, ტენიანობა, 

ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, სითბური გამოსხივება, 

არამაიონიზირებელი გამოსხივება, მაიონიზირებელი გამოსხივება, 

საწარმოო ხმაური, ულტრაბგერა, ინფრაბგერა, ვიბრაცია, 

უპირატესად ფიბროგენული მოქმედების აეროზოლები (მტვერი), 

განათება, აეროიონები, ელექტროძაბვა და სხვა.  

კვლევა განხორციელდა სათანადო კომპეტენციის ჯგუფის 

(ინჟინერ-კონსულტანტი, შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტის,სპეციალისტ-ანალიტიკოსის მონაწილეობით. 

კვლევამ აჩვენა შემდეგი:  ქვემოყვანილი ცხრილის გამოყენება: 

1. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორები: მუდმივი  და  

იმპულსური  ხმაურ ი სამუშაო ადგილზე; 

ცენტრში არსებული სამუშაო სივრცე/სამუშაო ადგილი  სადაც 

აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი 

შეიძლება დადგეს: სასტერილიზაციოში, ვენტილაციის სამანქანო 

სათავსებში. 
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უსაფრთხო პირობა: 

- მუდმივი ხმაურის ზღვრული დონე 80 დბ, დასაქმებულზე 

მისი ზემოქმედება მიმდინარეობს 8 საათი; 

- იმპულსური ხმაურის ზღვრული დონე 140 დეციბალი; 

- გაზომვების საწარმოებლად უნდა არსებობდეს სათანადო 

ხელსაწყო; 

- აუცილებელია არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის 

დოკუმენტი; 

- აუცილებელია არსებობდეს სათანადო პროცედურა, 

რომელშიაც განსაზღვრული იქნება ხმაურის გაზომვის 

პერიოდულობა, მზომი ხელსაწყოს კალიბრაციის ვადა, პროცესში 

გმოსაყენებელი ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობა (იდს), 

კონკრეტული პრევენციული ღონისძიებები, პასუხისმგებელი 

პირები და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: გაღიზიანება, ნერვიული 

და ფიზიკური დაძაბულობა, შრომის ნაყოფიერების დაქვეითება, 

ინფორმაციის გადაცემის შეფერხება და სხვა. 

2. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი ჰ ა ე რ ი ს  ტ ე მ პ ე რ ა ტ უ რ 

ა   სამუშაო ადგილზე/სივრცეში. 

ცენტრში არსებული სამუშაო სივრცე/სამუშაო ადგილი  სადაც 

აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი 

შეიძლება დადგეს: 

- ყველა სამუშაო ადგილი  ცენტრის პერიმეტრზე; 

- სამუშაო ოთახი; 

- სამკურნალო პალატა. 

უსაფრთხო პირობა (ზღვრული ტემპერატურა):  

- მსუბუქი ჯდომითი სამუშაო 21-250C, მაქსიმუმი ზღვარი 290C; 

- სხვა მსუბუქი სამუშაო19-230C, მაქსიმუმი ზღვარი 260C; 

- საშუალო სიმძიმის სამუშაო 17-210C, მაქსიმუმი ზღვარი 230C; 

- მძიმე სამუშაო 12-170C, მაქსიმუმი ზღვარი 200C; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო  გაზომვების 

საწარმოებლად; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის დოკუმენტი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, სადაც 

განსაზღვრული იქნება ტემპერატურის გაზომვის პერიოდულობა, 

მზომი ხელსაწყოს კალიბრაციის ვადა, პროცესისათვის საჭირო 
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ინდივიდუალური დაცვის საშუალება-იდს, პასუხისმგებელი 

პირები  ღონისძიებები, და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: ა) მაღალი 

ტემპერატურით გამოწვეული მთავარი რისკები: დეჰიდრატაცია 

(გაუწყლოვნება, წყლის დეფიციტი ორგანიზმში), გადახურება, 

აუარესებს გულის დაავადებებისა და სუნთქვის პრობლემების 

მქონე ადამიანთა ჯანმრთელობა; სითბური გამოფიტვა; სითბური 

დაკვრა. ბ) სიცივის შემთხვევაში: მოყინვა და ჰიპოთერმია 

(სხეულის ტემპერატურის უნებლიე დაქვეითება); გულის 

მოქმედების, სუნთქვის, ნივთიერებათა ცვლის დაქვეითება, 

ფიზიკური დაზიანება, ფატალური შედეგი და სხვა 

3. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორები: ჰაერის ცირკულაცია და 

გამწოვი ვენტილაცია 

სამუშაო შენობის ჰაერის გამწოვი სისტემის მეშვეობით ცხელი 

და ტენიანი ჰაერის გარეთ გატანა, სუფთა ჰაერით ჩანაცვლებაა 

შესაძლებელი. პროცესით ტემპერატურისა და ტენიანობის 

დარეგულირებაა შესაძლებელი. ვენტილაციის მეშვეობით ოთახში 

ჰაერის მუდმივი ცირკულაციაა შესაძლებელი. სისტემების, 

პროცესის არ არსებობა ან გაუმართაობა დავადების 

მაინსპირირებელი გარემოებაა. 

ცენტრში არსებული აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების 

ზემოქმედების შედეგი შეიძლება დადგეს: სასტერილიზაციოში, 

საოპერაციოში, რეანიმაციაში, ლაბორატორიაში, ქირურგიული, 

თერაპიული, ამბულატორიულ განყოფილებებში, სადიაგნოსტიკო 

ბლოკში, კვების ბლოკში, სამრეცხაო ბლოკში, საქვაბეში. 

უსაფრთხო პირობა: 

- ჰაერის ნაკადი არ უნდა მოძრაობდეს მაღალი რისკის 

არეებიდან დაბალი რისკის არეებში; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო გაზომვების 

საწარმოებლად; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის დოკუმენტი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, სადაც 

განსაზღვრული იქნება გაზომვების პერიოდულობა, მზომი 

ხელსაწყოს კალიბრაციის ვადა, გამოსაყენებელი 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (იდს), კონკრეტული 

ღონისძიებები პროცესში, პასუხისმგებელი პირები და სხვა. 
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მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: ვირუსული 

დაავადებების გავრცელება (განსაკუთრებით იმუნო 

კომპრომენტირებულ პაციენტებთან, პირებთან მიმართებაში), 

მავნე აირებით მოწამვლა, სხეულის დაზიანება, ფატალური 

შედეგი და სხვა 

4. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი: ორპირი  ქარი 

ღია კარებები და ფანჯრები ქმიან დაავადების ინსპირირების 

საშიშროებას. ცენტრში აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების 

ზემოქმედების შედეგი შეიძლება დადგეს, სამუშაო 

სივრცეში/ადგილზე, სადაც არსებობს: ბუნებრივი განიავება, ან არ 

არსებობს მექანიკური ვენტილაციის სისტემა; 

უსაფრთხო პირობა:  

- შენობების შიგნით ჰაერის სიჩქარე არ უნდა აჭარბებდეს 0,5 

მ/წმ; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო მზომი ხელსაწყო; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, სადაც 

განსაზღვრული იქნება ოპრირი ქარის გამომრიცხავი კონკრეტული 

ღონისძიებები, პროცესზე პასუხისმგებელი პირები და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: რესპირტორული 

დაავადება, რადიკულიტი, სხეულის დაზიანება, ჯანმრთელობის 

გაუარესება, ფატალური შედეგი და სხვა. 

5. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორები: ცივი და ცხელი საგნები 

სათანადო წესით დაუცველი ტექნიკური მოწყობილობის 

ცხელი და ცივი ნაწილები ან სათანადო იდს-ის არ არსებობა ან 

არასაკმარისობა, ან არასრული კომპლექტაცია დასაქმებულის სხვა 

პირის მიმართ დამაზიანებელი ინციდენტის პროვოცირების 

ხელსაყრელი პირობაა. ცენტრში აღნიშნული საფრთხის 

ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი შეიძლება დადგეს: 

ა) ცხელი საგნების კუთხით: სასტერილიზაციოში, საქვაბეში, 

კვების ბლოკი, 

ბ) ცივი საგნების კუთხით: რეფერენს ლაბორატორია: 800C 

ტემპერატურის შექმნაზე მომუშავე მაცივარი ე.წ. “ფრიზერი”, მასში 

არსებული სინჯარები/კოლბები, მათში განთავსებული შტამი 

[მიკრო ორგანიზმების წმინდა კულტურა, გამოყოფილი 

დაავადებული ადამიანის ორგანიზმიდან. 
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უსაფრთხო პირობა:   

- ტექნიკური მოწყობილობის ცხელი და ცივი ნაწილების 

დაცვის უზრუნველყოფა შრომის პროცესში ინციდენტების 

გამორიცხვის უზრუნველსაყოფად; 

- სამუშაო სივრცეში/ოთახში დასაქმებული, დამსაქმებელი 

სხვა პირთან ერთად უნდა იმყოფებოდეს  იდს-ის ისეთი 

საშუალებებით, რომლებიც გამორიცხავენ მათ დაზიანებას; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, რომელშიაც 

განსაზღვრული იქნება ცივ და ცხელ საგნებთან კონტაქტის 

შემთხვევაში გამოსაყენებელი პდა, კონკრეტული ღონისძიებები, 

პასუხისმგებელი პირები, და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: სხეულის მოყინვა, 

სხეულის ნაწილის დამწვრობა, ფატალური შედეგი და სხვა 

6. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი: ღია ადგილზე მუშაობა. 

ხანგრძლივი პერიოდით დასაქმებულზე, ან სამუშაო სივრცეში 

მყოფი სხვა პირზე დამაზიანებელი ზემოქმედების 

მაპროვოცირებელია: სახიფათო ჰაერის ტემპერატურა, მზის 

რადიაცია, ავტოსაგზაო ინციდენტი, ჰაერის მოდინების სიჩქარე და 

სხვა). აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი 

შეიძლება დადგეს: ეზოს დასუფთავებისას, ეზოს დალაგებისას, 

სახიფათო ტვირთის შემოტანა-გატანისას, სიმაღლეზე მუშაობისას 

და სხვა 

უსაფრთხო პირობა: დასაშვებ ზღვარზე მეტი ტემპერატურის 

არსებობისას, ან ძლიერი ქარის, ქარბუქის, სტიქიური მოვლენების 

დროს დასაქმებულის მხრიდან სამუშაოს შესრულება უნდა 

გამოირიცხოს. უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა და იდს. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: გადაღლა, გულის რევის 

შეგრძნება, თავის ტკივილი, თავბრუს ხვევა, სხეულის დაზიანება, 

ფატალური შედეგი და სხვა; 

7. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი: საერთო განათება 

სამუშაო სივრცეში/ადგილზე ინციდენტის მიზეზი შეიძლება 

გახდეს არასტანდარტული განათება. იგი არ უნდა იყოს 

დამაბრმავებელი ეფექტის მქონე. ცენტრში აღნიშნული საფრთხის 

ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი შეიძლება დადგეს: სამუშაო 

ოთახში, სხვენში, სარდაფში, დერფანში, სასაწყობო ფართში, 

სამკურნალო პალატაში, გარე პერიმეტრზე. 
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უსაფრთხო პირობა:  

- განათების ხარისხის შეფასებისას გასათვალისწინებელია 

სამუშაო სივრცეში/ ადგილზე დღის შუქის ზემოქმედება, წლის, 

დღის პერიოდის მიხედვით, გამოყენებული მზისაგან დამცავი 

საშუალებები და სხვა გარემოებები; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო გაზომვების 

საწარმოებლად; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის დოკუმენტი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, რომელშიაც 

განსაზღვრული იქნება სამუშაო სივრცეში/ადგილზე საერთო 

განათების სტანდარტი, პროცესში გამოსაყენებელი იდს, 

კონკრეტული ღონისძიებები, პასუხისმგებელი პირები და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: მხედველობითი 

აპარატის დაზიანება, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, 

ემოციონალურ მდგომარეობაზე დამაზიანებელი ზემოქმედება, 

ფიზიკური დაზიანება, ფატალური შედეგი და სხვა 

8. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი: სამუშაო ადგილის 

ადგილობრივი განათება. 

ცენტრში აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების 

შედეგი შეიძლება დადგეს: სამუშაო ოთახში, სხვენში, სარდაფში, 

დერფანში, სასაწყობო ფართში, სამკურნალო პალატაში. 

უსაფრთხო პირობა: 

- განათების ხარისხის შეფასებისას აუცილებელია ადგილზე 

საერთო განათებას დაემატოს ადგილობრივი განათება, იმ 

შემთხვევაში თუ შესასრულებელი სამუშაო მოითხოვს 

განსაკუთრებულ სიზუსტეს; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო გაზომვების 

საწარმოებლად; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის ჟურნალი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, რომლითაც 

განსაზღვრული იქნება  განათების სტანდარტი, პროცესებზე 

პასუხისმგებელი პირები, იდს და სხვა; 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი 

მხედველობითი აპარატის დაზიანება, შრომისუნარიანობის 

დაქვეითება, ემოციონალურ მდგომარეობაზე დამაზიანებელი 

ზემოქმედება, ფიზიკური დაზიანება და სხვა 
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9. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორები: გადაადგილების გზების 

უსაფრთხოება და სასიგნალო განათება  

გადაადგილების მარშრუტზე არასაკმარისი განათება, 

სასიგნალო განათების არ არსებობა ან არასაკმარისობა სხვადასხვა 

ინციდენტებისას, განსაკუთრებით ხანძრის ისნპირირებისას. 

ცენტრში აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების 

შედეგი შეიძლება დადგეს: საევაკუაციო გზებზე, დერეფნებში, 

კიბის უჯრედებში, ევაკუაციის გეგმის მიხედვით დასაქმებულთა 

და სხვა პირთა თავმოყრის ადგილებში. 

უსაფრთხო პირობა: 

- გადაადგილების გზებზე განათებისა და სასიგნალო 

განათების ხარისხის შეფასებას უნდა ჰქონდეს სისტემური 

ხასიათი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო გაზომვებისათვის,      

მონიტორინგისათვის სათანადო ინსტრუქცია; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის დოკუმენტი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, სადაც 

განსაზღვრული უნდა იქნას  გადაადგილების გზებზე განათების 

სტანდარტი და მომსახურება,  პროცესში გამოსაყენებელი იდს, 

კონკრეტული ღონისძიებები, პასუხისმგებელი პირები და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი - დასაქმებულის ან/და 

სხვა პირის დაზიანება (ფიზიკური), ფატალური შედეგი, 

ფინანსური ზიანი, მორალური ზიანი; 

10. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი: ვიბრაცია 

მოქმედებს ადამიანის მთელ სხეულზე, ის დასაქმებულის 

ჯანმრთელობის დაზიანების მაინსპირირებელია. ცენტრში 

აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი 

შეიძლება დადგეს: სასტერილიზაციოში, რეფერენს 

ლაბორატორიაში (კომპრესორი), ადმინისტრაციული შენობა 

(კომპრესორი) 

უსაფრთხო პირობა: 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო გაზომვებისათვის, 

მონიტორინგის ჯგუფისათვის სათანადო ინსტრუქცია ; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის დოკუმენტი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, რომელშიაც 

განსაზღვრული იქნება უსაფრთხო ვიბრაცია სტანდარტი და ასეთი 
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ხელსაწყოების მოვლის წესი,  პროცესში გამოსაყენებელი იდს, 

კონკრეტული ღონისძიებები, პასუხისმგებელი პირები და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: საყრდენ-მამოძრაებელი 

სისტემის დაზიანება, იმპოტენცია, ცენტრალური ნერვიული 

სისტემის დაზიანება და სხვა 

11.საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი: იონიზირებული და 

არაიონიზირებული რადიაცია. 

რადიოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგია, 

რენტგენოდიაგნისტიკური და სკანერული ტიპის აპარატები 

(სამედიცინო დაწესებულებებში. ცენტრში აღნიშნული საფრთხის 

ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი შეიძლება დადგეს იქ სადაც 

განთავსებულია: რენტგენის აპარატი, კომპიუტერული 

ტომოგრაფი, ბაქტერიოციდული ნათურა, მობილური ტელეფონი, 

Wi-Fi როუტერები, ფიჭური კავშირგაბმულობის ანძა, სამკურნლო 

პალატა, დერეფანი, ლიფტი,სამუშაო ოთახი. 

უსაფრთხო პირობა 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო გაზომვებისათვის; 

- მონიტორინგისათვის უზრუნველმყოფი ინსტრუქცია; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის დოკუმენტი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, რომელშიაც 

განსაზღვრული იქნება იონიზირებელი რადიაციის უსაფრთხო 

სტანდარტი, შესაბამისი აპარატის მოვლის წესი,  პროცესში 

მაიონიზირებელი გამოსხივების მავნე ზეგავლენისაგან დაცვის 

მიზნით გამოსაყენებელი იდს, კონკრეტული ღონისძიებები, 

პასუხისმგებელი პირები და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: ადამიანის ქსოვილების 

მნიშვნელოვანი დაზიანება, სიმსივნე, ფატალური შედეგი. 

12. საფრთხის ფიზიკური ფაქტორი: ულტრაიისფერი 

გამოსხივება 

წარმოიქმნება შედუღებითი სამუშაოებისას, რენტგენისა და 

ბაქტერიოციდული ნათურების გამოყენებისას. ცენტრში 

აღნიშნული საფრთხის ფაქტორების ზემოქმედების შედეგი 

შეიძლება დადგეს: სამკურნლო პალატაში, დერეფანში, სამუშაო 

ოთახში, ლიფტში 

უსაფრთხო პირობა: 

- უნდა არსებობდეს სათანადო ხელსაწყო გაზომვებისათვის; 
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- უნდა არსებობდეს მონიტორინგის ჯგუფისათვის 

აუცილებელი ინსტრუქცია; 

- უნდა არსებობდეს გაზომვების აღრიცხვის 

დოკუმენტი/ჟურნალი; 

- უნდა არსებობდეს სათანადო პროცედურა, რომელშიაც 

განსაზღვრული იქნება: ულტრაიისფერი გამოსხივების უსაფრთხო 

სტანდარტი, უსაფრთხო გამოყენების დრო, შესაბამისი აპარატის 

მოვლის წესი, პროცესში მაიონიზირებელი გამოსხივების მავნე 

ზეგავლენისაგან დაცვის მიზნით გამოსაყენებელი იდს, 

კონკრეტული ღონისძიებები, პასუხისმგებელი პირები და სხვა. 

მოსალოდნელი (სავარაუდო) შედეგი: 

- ბაზალურუჯრედოვანი, ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომების 

განვითარების მიზეზი; 

- მელანომების, აგრეთვე პიგმენტური ქსეროდერ მის 

განვითარების მიზეზი;               

- თვალის გარსის დაზიანება; 

- თავის ტკივილი; 

- ნერვიული აშლილობა და სხვა 

პრაქტიკულად კვლევით შედგენილი იქნა ძირითადი ღერძი, 

რომლის მიხედვითაც შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს, 

კონკრეტულ ჯგუფთან ერთად ეძლევა შესაძლებლობა შექმნას 

შეფასებითი დოკუმენტი ცენტრში არსებული საფრთხის ფიზიკური 

ფაქტორების გამოვლენის შესახებ, სათანადო ინტერვიუებით, 

დოკუმენტების შეკრებით. ამ პროცესის შემდგომ, შესაძლებელი 

ხდება რისკების შეფასების პროცესის ორგანიზება და გამოვლენილი 

ხარვეზების ნუსხის შედგენა, აღმოფხვრის გზების ძიება. 

პრაქტიკულად იქმნება ვითარება, რომელიც ხელს უწყობს შრომის 

უსაფრთოების მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებას, რითაც ხელი 

ეწყობა სამუშაო სივრცეში/ადგილზე უბედური შემთხვევების, 

სამედიცინო დაწესებულების მორალური და ფინანსური ზიანის 

თავიდან აცილებას. 
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Otar Somkhishvili,  Eliso Bubashvili,   

DETERMINATION OF PHYSICAL FACTORS OF HAZARDS IN 

THE WORKPLACE/PLACE (ON THE EXAMPLE OF THE 

NATIONAL CENTER FOR TUBERCULOSIS AND LUNG 

DISEASES) 

Summary 
 

One of the main issues in ensuring the national security of Georgia is 

the maintenance of a able-bodied and fighting population in the country. In 

this regard, special importance is attached to the issue of proper 

organization of labor safety, One of the main components of which is the 

determination of physical factors of danger. Identify physical factors of 

hazards in the workspace/workplace (On the example of the National Center 

for Tuberculosis and Lung Diseases) 
 

Keywords: National Security, Occupational Safety, Physical factors of 

danger, JSC National Center for Tuberculosis and Lung Diseases 
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Отар Сомхишвили, Элисо Бубашвили  

Определение физических факторов опасности на рабочем 

пространстве/месте (на примере Национального Центра 

Туберкулеза и Болезней Легких Грузии) 
 

Резюме 
 

Одним из основных вопросов национальной безопасности Грузии 

является поддержание в стране трудоспособного и боеспособного 

населения. В связи с этим особое внимание уделяется вопросу 

правильной организации охраны труда. Определение физических угроз 

на рабочем месте (на примере Национального центра туберкулеза и 

болезней легких Грузии) 
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ქეთევან ხარძიანი 

ეკოლოგიური მშენებლობა და ევროსტანდარტები 
 

 სტატია ეხება სამშენებლო საქმიანობაში ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესის მართვას. შესწავლილია ამ 

მიმართულებით ევროსტანდარტები და მოცემულია 

საქართველოში მათი ადაპტირების გზები. რეკომენდირებულია 

სპეციალური ორგანოს დაფუძნება - ენერგეტიკული აუდიტის 

ჩასატარებლად, აგრეთვე მწვანე ტარიფის შემოღება, რაც 

ელექტროენერგიის წარმოების სტიმულირებას წარმოადგენს. 
 

საკვანძო სიტყვები: ეკოლოგიური მშენებლობა, 

ევროსტანდარტები, ენერგოეფექტური მშენებლობა, მწვანე 

არქიტექტურა. 
 

სამშენებლო საქმიანობაში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა 

ეკოლოგიას უკავშირდება. ამიტომ ამ სფეროში გაჩნდა ახალი 

ტერმინი ეკოლოგიური მშენებლობა. ეკოლოგიური მშენებლობა 

ესაა მინიმალური  ზემოქმედება გარემოზე.[1] მას ხშირად მწვანე 

მშენებლობასაც უწოდებენ მწვანე მშენებლობის მთავარი მიზანია 

ენერგიისა და მატერიალური რესურსების მოხმარების დონის 

შემცირება, ხოლო შენობის მთელი ცხოვრების ციკლის 

განმავლობაში შიდა გარემოს კომფორტული პირობების 

უზრუნველყოფა, მათ შორის, საინჟინრო კვლევების, დიზაინის, 

მშენებლობის, ექსპლუატაციის, ძირითადი რემონტის, 

რეკონსტრუქციის, დანგრევის ჩათვლით. 

"ეკოლოგიური" შენობების აგების პრაქტიკა ვრცელდება და 

ავსებს კლასიკური შენობის დიზაინს, კომუნალური, ეკონომიკის, 

გამძლეობისა და კომფორტის კონცეფციებით. 

ნულოვანი ენერგიის მქონე შენობა (ZEB) არის 

ენერგოეფექტური შენობა, რომელსაც შეუძლია ენერგიის 

განახლებადი წყაროებიდან ადგილზე ენერგია წარმოქმნას და 

თანაბარი რაოდენობით ენერგია მოიხმაროს მთელი წლის 

განმავლობაში.]2] თუ წარმოქმნილი ენერგიის რაოდენობა 

ნაკლებია, ვიდრე მოხმარებული, ასეთ შენობას ეწოდება შენობა 

თითქმის ნულოვანი ენერგიის მოხმარებით. 

ენერგოეფექტური მშენებლობისთვის ევროპულ 

სტანდარტებში ბოლოდროინდელი ცვლილებები 
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დაკავშირებულია ორი ძირითადი მოთხოვნის დანერგვასთან: 

ენერგიისა და ენერგიის მოხმარების ოპტიმალური ღირებულება 

შენობების თითქმის ნულოვანი მოხმარებით. მიუხედავად იმისა, 

რომ ეს მოთხოვნები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, 

ენერგიის ოპტიმალური ხარჯების მოთხოვნა დაფუძნებულია 

ხარჯზე, ხოლო ენერგიის მოხმარებისთვის nZEB-ის მოთხოვნები 

ემყარება ენერგიის შესრულების შეფასებას და განახლებადი 

ენერგიის წყაროების გამოყენებას.  

„მწვანე“ მშენებლობის ხარჯების შეფასებისას, უცხოელი 

ექსპერტები განმარტავენ, რომ დასავლეთში არ არსებობს დიდი 

დამატებითი ხარჯები „მწვანე“ შენობების შესაქმნელად, რადგან ეს 

უკვე ნორმადა ქცეული - წესები მუდმივად მკაცრდება, რაც 

მოითხოვს, რომ შენობებმა მოიხმარონ ნაკლები ენერგია ან მეტი 

„მწვანე“ ენერგია. არსებობს სამთავრობო პროგრამები მდგრადი 

მშენებლობის გასახალისებლად. [3] 

ევროპის 14 ქვეყანაში ხორციელდება საცხოვრებლის 

შეღავათიანი თანადაფინანსების სისტემა, რომელიც აკმაყოფილებს 

ენერგოეფექტურობის ყველა მოთხოვნას - მწვანე გირაოს 

პროგრამა. იგი დაფუძნებულია ოთხი მხარის თანამშრომლობით: 

ბანკები, სასერთიფიკატო ორგანიზაციები, სახლის მყიდველები და 

დეველოპერები. ”ბანკები მსესხებლებს აძლევენ სესხს გირაოთი, 

ხელსაყრელი პირობებით (დაბალია საპროცენტო განაკვეთი), 

მსესხებელი ინვესტიციას დებს არა მხოლოდ საცხოვრებელ 

სახლებში, არამედ მისი ქალაქის ეკოლოგიაში და ცხოვრების 

ხარისხში, სასერთიფიკატო ორგანიზაციები მოქმედებენ, როგორც 

სესხების დამატებითი გარანტი, დეველოპერები ახორციელებენ 

მდგრად პროექტებს.  

მწვანე არქიტექტურა არ ეხება მხოლოდ რესურსების 

დაზოგვას. იგი წყვეტს გაცილებით მეტ საკითხებს, მათ შორის 

ინდივიდუალური მწვანე სახლების დიზაინს და  "მწვანე" 

ტერიტორიების და ქალაქების დიზაინს. 

ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებულია მდგრადი 

განვითარება და გარემოსდაცვითი მშენებლობა. მწვანე შენობების 

ასაშენებლად საჭიროა მწვანე სტანდარტები. თუ 10 წლის წინ 

საქართველოში მწვანე მშენებლობას იცნობდნენ იდეების დონეზე, 

დღეს ქვეყანაში არსებობს მრავალპროფესიული საზოგადოება, 

რომელიც ხელმძღვანელობს მწვანე შენობის იდეებს. 
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1980 წელს დასავლეთში დაიწყო ფიქრი მწვანე შენობის 

სტანდარტების შემუშავების აუცილებლობის შესახებ. 

სპეციალისტების მიე სტანდარტის შექმნა, არეგულირებს 

რამდენიმე ასპექტს: შენობის მენეჯმენტი, მშენებლობის პროცესი, 

ტრანსპორტით წვდომა და სხვ. პირველი სტანდარტი იყო BREEAM 

(BRE გარემოსდაცვითი შეფასების მეთოდი), საერთაშორისო 

„მწვანე“ სტანდარტი შენობების ეფექტურობის შესაფასებლად, 

რომელიც შეიმუშავა BRE მშენებლობის კვლევის ინსტიტუტმა 

(დიდი ბრიტანეთი). სტანდარტი 1990 წელს გამოჩნდა და ის 

ყველაზე ძველი მწვანე სტანდარტია. დღეს, მწვანე სტანდარტების 

ინგლისურენოვანი ვერსია BREEAM ფართოდ გამოიყენება უძრავი 

ქონების გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის. [4] 

პირველი სტანდარტის გამოშვებიდან რამდენიმე წლის 

შემდეგ, ბაზარზე გამოჩნდა ამერიკული LEED სტანდარტი. 

სტანდარტები ერთმანეთის მსგავსია. ამერიკული სტანდარტი 

შეიქმნა მწვანე შენობის საბჭოს მიერ, რომელსაც აშშ – ში 

დაახლოებით 50 ათასი წევრი ჰყავს. ეს სტანდარტი ემყარება 

BREEAM- ს. 

სტანდარტის პირველი განყოფილება არის მენეჯმენტი 

(შენობების მენეჯმენტი). როგორ უნდა მართოთ შენობა ისე, რომ 

იგი უფრო ეკოლოგიურად მოეწყოს? იგი აფასებს რა სახის 

გამოკითხვებს ასრულებს დეველოპერი, როგორ ითვალისწინებს 

ის, თუ რა იყო საიტზე მშენებლობის დაწყებამდე და როგორ 

ცდილობს მის შენარჩუნებას. საკონტროლო განყოფილება 

განიხილავს შენობების დანგრევას, მნიშვნელოვანი ობიექტების 

შენარჩუნებას და სხვა. 

მეორე განყოფილება არის ჯანმრთელობა და კომფორტი. ეს 

ბლოკი ითვალისწინებს კომფორტის ძირითად პირობებს: 

რამდენად ხშირად იცვლება ჰაერი ოთახში, როგორია ჰაერის 

ტემპერატურა და სხვა.  

მესამე განყოფილება არის ენერგია. მნიშვნელოვანია 

გვესმოდეს, გაკეთდა თუ არა შენობის ენერგეტიკული სიმულაცია 

(BIM ტექნოლოგიები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს წინასწარ 

გამოვთვალოთ, თუ როგორ მიედინება ჰაერი შენობის შიგნით, რა 

ენერგია გამოიყენება შენობის გასაკონტროლებლად და სხვა). 

მეოთხე განყოფილება არის ტრანსპორტი. მნიშვნელოვანია, რომ 

შენობა მდებარეობდეს ისე, რომ ადვილად მიღწევადი 
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საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილი არის ბოლო 

ვარიანტი. მეხუთე განყოფილება არის წყალი, კერძოდ, სასმელი 

წყლის კონტროლი და წყლის მოხმარება. მეხუთე განყოფილება 

არის მასალები. მნიშვნელოვანია, თუ საიდან მოდის ეს მასალები, 

რადგან მაშინაც კი, თუ შენობა აგებულია ეკოლოგიური 

მასალებისგან, თუ ისინი რამდენიმე ქვეყნის მასშტაბით იქნა 

მოწოდებული, მშენებლობა ვერ იქნება ეკოლოგიური. 

მეექვსე განყოფილება არის ნარჩენების მართვა. მეშვიდე - 

მიწათსარგებლობა და გარემოსდაცვითი ასპექტები. ამ ბლოკში 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ბუნებრივი ეკოსისტემების 

კონსერვაციას, რომლებიც მშენებლობის დაწყებამდე არსებობდა 

სამშენებლო ობიექტზე. ბოლო ორი სტანდარტი არის ინოვაცია. 

ევროპული სტანდარტი EN 15603 ესაა ”შენობების 

ენერგოეფექტურობა. ენერგიის მთლიანი მოხმარება და 

ნომინალური ენერგიის მახასიათებლების განსაზღვრა. ” 

EPBD დირექტივა მოითხოვს ერთიან სტრუქტურას და 

მეთოდოლოგიას შენობების რთული ენერგეტიკული 

მახასიათებლების გამოსათვლელად. შენობის ენერგეტიკული 

მახასიათებლები არის გაანგარიშებული ან ფაქტობრივი 

ენერგიების საერთო ღირებულება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა 

ენერგეტიკული პროცესების საჭიროებებს. ეს მნიშვნელობა 

აისახება ერთ ან მეტ ციფრულ ინდიკატორში, თერმული დაცვის, 

დიზაინის მახასიათებლების გათვალისწინებით, კლიმატის 

ცვლადებთან მიმართებაში. იმისთვის, რომ შევძლოთ ენერგიის 

სხვადასხვა წყაროს შედარება, ასევე აუცილებელია გამოითვალოს 

მათი მთლიანი მნიშვნელობა. 

ევროპული სტანდარტი EN 15603 განსაზღვრავს ზოგად 

სტრუქტურას შენობაში ენერგიის მთლიანი მოხმარების 

შესაფასებლად, აგრეთვე იმ მეთოდოლოგიას, რომელიც უნდა 

იქნას გამოყენებული ნომინალური ენერგიის მახასიათებლების 

განსაზღვრაში. ქვემოთ მოცემულია ენერგეტიკული პროცესები, 

რომელთა ნომინალური ეფექტურობის მნიშვნელობა უნდა 

განისაზღვროს როგორც არსებული, ისე დაპროექტებული 

შენობებისთვის შემდეგი გზით: 

• შენობაში ენერგიის მთლიანი მოხმარების შეფასება; 
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• ენერგიის მთლიანი ნომინალური მახასიათებლების 

გაანგარიშება (პირველადი ენერგია, CO2 გამოყოფა, ენერგიის 

ღირებულება). 

ეს სტანდარტი ადარებს სხვა სტანდარტების მნიშვნელობებს, 

რომლებიც განსაზღვრავს შენობაში ენერგიის მოხმარების 

გაანგარიშებას. იგი ითვალისწინებს თავად შენობაში წარმოქმნილ 

ენერგიას, რომლის ნაწილი შეიძლება გადამისამართდეს სხვა 

ობიექტში გამოსაყენებლად. სტანდარტი განსაზღვრავს 

ენერგომოხმარების სახეობებს, რომლებიც უნდა იქნას 

გათვალისწინებული ახალი და არსებული შენობების 

ნომინალური ენერგოეფექტურობის დადგენისას. 

ევროპული სტანდარტი EN 15217 ესაა ”შენობების 

ენერგოეფექტურობა. შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების 

გამოხატვის მეთოდები და შენობების ენერგომოხმარების 

სერთიფიცირება. 

ეს სტანდარტი განმარტავს სხვადასხვა შესაძლო 

სასერთიფიკატო მიდგომებს და განსაზღვრავს: 

• მთლიანი შენობის ენერგეტიკული მახასიათებლების 

გამოხატვას ზოგად ინდიკატორებში, მათ შორის გათბობა, 

ვენტილაცია, კონდიცირება, ცხელი წყალი და განათების სისტემა. 

ეს მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო ინდიკატორებს, აგრეთვე მათ 

სტანდარტიზაციის მეთოდებს; 

• შენობის ენერგეტიკული მახასიათებლების გამოხატვის გზები 

ახალი შენობების დიზაინზე ან არსებული რეკონსტრუქციისთვის; 

• პროცედურები, რომლებიც განსაზღვრავს საცნობარო 

მნიშვნელობებს და ინდიკატორულ მაჩვენებლებს; 

• ენერგეტიკის სერტიფიკაციის სქემების შემუშავების გზებს. 

სათანადო ვარიანტების შერჩევა ხორციელდება თითოეული წევრი 

ქვეყნის მიერ. 

ამ მრავალფეროვნების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ წევრ 

სახელმწიფოთა უმრავლესობას მცირე ან პრაქტიკული 

გამოცდილება აქვს შენობების ენერგოეფექტურობის 

სერთიფიცირებაში. სერთიფიკატი გამიზნულია ხარისხის 

მრავალფეროვანი ასპექტის ასახვით, რომელთაგან ზოგი სადავოა. 

მოსალოდნელია, რომ უახლოეს წლებში, წინა გამოცდილებისგან 

მიღებული პასუხი შექმნის საფუძველს მომავალი 

ერთიანობისთვის. 
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USAID-ის მიერ ენერგოეფექტურობის პოტენციალის 

ერთადერთი ცნობილი ოფიციალური შესწავლა აჩვენებს, რომ 

საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პოტენციალი 

ენერგოდაზოგვისთვის. 

მთლიანობაში, საქართველოს შეუძლია ყოველწლიურად 

დაზოგოს 4 მილიონ კვტ.სთ ენერგია. არასაცხოვრებელი სექტორში 

ენერგოეფექტურობის პოტენციალი არის 450 GWH წლიურად. 

ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სტანდარტებს შეიძლება ჰქონდეთ 

წარმატების გრძელი ისტორია.[5] 

INOGATE პროგრამით (ენერგეტიკული თანამშრომლობა 

ევროკავშირს, აღმოსავლეთ ევროპას, კავკასიასა და ცენტრალურ 

აზიას შორის), საქართველოს საცხოვრებელი სექტორი მოიცავს 

ენერგიის დაზოგვის მნიშვნელოვან პოტენციალს  განათების 

საკითხებში, რაც მოიცავს მთლიანი მოხმარების 25-40% -ს და 

ბუნებრივი გაზის დაახლოებით 10% ან 30 მილიონ კუბურ მეტრს 

გათბობას.  280 კვტ.სთ ენერგიის ექვივალენტურია, რომლის 

დაზოგვა შესაძლებელია მარტივი საიზოლაციო ზომების 

საშუალებით. 

საქართველოში მწვანე მშენებლობის განხორციელების ერთ – 

ერთი მაგალითია ლისის მწვანე ქალაქი, რომელიც განთავსებულია 

355 ჰექტარ ფართობზე. ამ ტერიტორიის 1/3 განთავსებულია 

საცხოვრებელი სეგმენტი - სახლები, აგარაკები, ხოლო 2/3-ზე 

შენარჩუნდა ამ ტერიტორიის უნიკალური ფლორა და სპეციალური 

ბაღები.  

დანიელმა ექსპერტებმა მოგვცეს რეკომენდაციები, რომელთა 

საფუძველზეც მოხდა ენერგოეფექტურობის ხარჯის 50%-მდე 

შენარჩუნება. 

დღეს საქართველოში არ არსებობს სახელმწიფო ორგანო, 

რომელიც განახორციელებს ენერგოეფექტურობის აუდიტს, ამ 

მიმართულებით არ არსებობს კონკრეტული სტანდარტები. 

ექსპერტთა რეკომენდაციების თანახმად, თუ ჩვენ შეაფასებთ 

ენერგეტიკული ტექნოლოგიების გამოყენების დონეს 

საქართველოში, ათი პუნქტიანი სისტემის გამოყენებით, მაშინ 5-6 

ქულა არის ის დონე, რომელსაც ქართული ბაზარი ფლობს. 

მშენებლობის სექტორში ენერგოეფექტურობის განვითარების 

ერთ-ერთი მთავარი სტიმული არის მწვანე სესხები. დღეს 

საქართველოში ენერგეტიკული ეფექტური ტექნოლოგიების 
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გამოყენების დაბალი დონეა. ერთ-ერთი მიზეზი არის 

ენერგოეფექტურობის პროექტებისადმი დაბალი 

ინფორმირებულობა, ასევე ბანკების მხრიდან უარი იმის შესახებ, 

რომ მიიღონ სესხები განახლებადი ენერგიის წყაროებთან 

დაკავშირებული პროექტებისთვის, რადგან მათ არ ესმით, თუ 

როგორ შეუძლია კომპანიას სრულად დაფაროს ეს თანხა. 

ამასთან, საბანკო სექტორის ზოგიერთ მოთამაშეს მიაჩნია, რომ 

შეთავაზებული საბანკო პროდუქტებს შორის ეკო სესხები უნდა 

იყოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო. 

ევროპული ენერგეტიკული თანამშრომლობის დირექტივის 

თანახმად, საქართველომ უნდა შეაფასოს თავისი შენობების 

ენერგოეფექტურობის დონე - რამდენს ხარჯავს და რა დონეზე 

აქვთ არსებული შენობა-ნაგებობები. თუ როგორ შეიმუშავეს ეს 

სტანდარტები. ასევე უნდა შეიქმნას სპეციალური ორგანო 

ენერგეტიკული აუდიტის ჩასატარებლად. ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მწვანე ტარიფის შემოღება, რაც 

ელექტროენერგიის წარმოების სტიმულირებაა ალტერნატიული 

წყაროების საშუალებით.  
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ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი, 

(საქართველო) 

შოთა დოღონაძე მთავარი რედაქტორი,  საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, 

(საქართველო) 

ელუნ დრაკე ევროპის საბჭოს ექსპერტი. (საფრანგეთი) 

ჰარალდ ვერტცი სორბონას უნივერსიტეტის `პარი-8~-ის 

პროფესორი ინფორმატიკის დარგში. 

(საფრანგეთი) 
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გენადი იაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, საჯარო მმართველობისა და 

ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი. (საქართველო) 

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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