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საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
 

თამარ რევაზიშვილი 

მდგრადი განვითარება ადგილობრივ დონეზე 
 

სტატია ეძღვნება მდგრადი განვითარების პრინციპების 
რეალიზაციის მნიშვნელობას ადგილობრივ დონეზე. მასში 
ადგილობრივი  თვითმმართველობის ფუნქციები და პრინციპები 
განხილულია მდგრადი განვითარების პრინციპების პოზიციიდან. 
ადგილობრივი თვითმმართველობა წარმოჩენილია, როგორც 
საჯარო ხელისუფლებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარების მნიშვნელოვანი ელემენტი. ნაჩვენებია, რომ 
გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების, 
კეთილსინდისიერებისა და სამოქალაქო ჩართულობის 
უზრუნველყოფა,  რაც  გაეროს 2030 წლის მდგრადი განვითარების 
მიზნებში, კერძოდ კი მე-11 მიზანშია ჩადებული − მდგრადი 
ქალაქები და თემები − სწორედ ქალაქებისა და დასახლებების 
ინკლუზიურ, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარებას 
გულისხმობს. 

 
საკვანძო სიტყვები: ადგილობრივი თვითმმართველობება, 

მდგრადი  განვითარება, მდგრადი განვითარების მიზნები, 
გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება სამოქალაქო ჩართულობა. 

 

ჩვენ ქვეყანაში, ისევე როგორც ყველგან, მთელ მსოფლიოში, 

ადგილობრივი თვითმმართველობების შემდგომი განვითარება 

მდგრადი განვითარების იდეას უკავშირდება. განვითარებას, 

რომელიც ეფუძნება ეკონომიკის, ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა 

და დემოკრატიულ საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის 

პრინციპების ჰარმონიულ შეხამებას.  

მდგრადი განვითარების პრინციპები, რომლებიც ახლანდელი 

და მომავალი თაობებისთვის  უზრუნველყოფს ღირსეულ, 

მაქსიმალურად შესაძლებელ თანასწორულ პირობებს თავიანთი 

შესაძლებლობების რეალიზაციისა და ცხოვრებისეული 

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, უნდა განხორციელდეს 
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ურთიერთდაკავშირებულ სამივე დონეზე, როგორც 

გლობალურზე, ისე ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე. 

ადგილობრივ დონეზე მდგრადობის საკითხების გამხილვისას 

იგულისხმება მუნიციპალური რაიონები, ქალაქისა და სოფლის 

ტიპის დასახლებები, რომლებიც თავიანთი არსით ადგილობრივ 

თვითმმარველობებს მიეკუთვნებიან, რომელთაც განსხვავებული 

სოციალურ-ეკონომიკური სისტემები აქვთ განსხვავებული 

მიზნებითა და განსხვავებული რეალიზაციის საშუალებებით. 

ადგილობრივი თვითმმარველობის მდგრადობა 

განისაზღვრება მისი უნარით − მოახერხოს შემდგომი განვითარება 

და ფუნქციონირება, დაეყდნოს თვითდახმარებასა და 

თვითრეგულირებას შორეულ პერსპექტივაში დინამიური 

წონასწორობის დაცვის, ინოვაციური აღწარმოებისთვის 

ეკონომიკური აგენტების მოტივირების, კონკურენტუნარიანობის 

გაზრდისა და, შესაბამისად, მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის 

მუდმივად გაუმჯობესების უზრუნველყოფის გზით, რა თქმა 

უნდა, მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა განვიხილოთ, 

როგორც  სამოქალაქო საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი. 

შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და 

განვითარება, ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური 

ინიციატივების შემუშავება უნდა ჩაითვალოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთ პირობად  

[1]. 

მმართველობაში ანგარიშვალდებულების, 

კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის გარდა,  მოქალაქეთა 

ჩართულობის  უზრუნველყოფაცაა ჩადებული გაეროს 2030 წლის 

მდგრადი განვითარების მიზნებში, რომელთაგან მე-11 მიზანი − 

მდგრადი ქალაქები და თემები, სწორედ ქალაქებისა და 

დასახლებების ინკლუზიურ, უსაფრთხო და მდგრადი 

განვითარებას გულისხმობს. 

საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, 

რომელმაც 2015 წელს მხარი დაუჭირა გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზნების (SDG) დამტკიცებას და დაიწყო მათი 

დანერგვა ადგილობრივი პოლიტიკის დღის წესრიგში. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მდგრადი განვითარების 

მიზნების (SDG) დღის წესრიგის შესრულებაში ერთ-ერთი 
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მოწინავე სახელმწიფოს პოზიცია უკავია. ქვეყანაში მაინც 

არსებობდა გამოწვევები, რომელთა გადაჭრის გარეშე  ვერ მოხდება 

შემდეგ საფეხურზე გადასვლა. ამ გამოწვევათაგან აღსანიშნვია ის, 

რომ მთავრობის ადმინისტრაციას არ გააჩნდა ისეთი მექანიზმები, 

რომლებიც უზრუნველყოფდა მდგრადი განვითარების მიზნების 

(SDG) შესრულების ეფექტურ მონიტორინგს ეროვნულ დონეზე და 

და არ იყო შემუშავებული მონიტორინგის ისეთი ინოვაციური 

მეთოდოლოგია, რომელიც დაფარავდა და გაზომავდა ყველა 

მიზანს.   

კიდევ ერთ გამოწვევას წარმოადგენდა მდგრადი განვითარების 

მიზნების (SDG) შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი 

დონე. რაც ხელს უშლის ამ პროცესში საზოგადოებრივი 

ჩართულობის ზრდას და ამ ფორმით საზოგადოებრივი 

კონტროლის განხორციელებას საზოგადოებასთან ერთად.  

აღნიშნულ გამოწვევებთან დაკავშირებით, ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI-ის) მიერ 

განხორციელდა (წარმატებით დასრულდა 2018) პროეტი „გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) შესრულების მხარდაჭერა 

საქართველოში“, რომლის მიზანი იყო საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაციის მხარდაჭერა, ინოვაციური ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, გაეროს მდგრადი განვითარების მე-16 მიზნის 

მონიტორინგის პილოტური სისტემის შექმნის გზით, რომლის 

წარმატებით დანერგვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება 

მონიტორინგის აღნიშნული სისტემის გამოყენება მდგრადი 

განვითარების სხვა მიზნებზეც. 

IDFI-ის პროექტის  მიზანს, ასევე, წარმოადგენდა გაეროს 

მდგრადი განვითარების გეგმების შესახებ საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლება. კამპანია ეროვნულთან ერთად მოიცავდა 

ადგილობრივ დონეზე ჩასატარებულ ღონისძიებებს: საჯარო 

დისკუსიებს, ლექციებს, ტრეინინგებს და საინფორმაციო 

კამპანიების ორგანიზებას [2].   

გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და სამოქალაქო 

ჩართულობის პრინციპების  დანერგვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში მკვეთრად გააუმჯობესებს მოქალაქეთა 

ყოფას. მაგალითად, მოქალაქეთა მონაწილეობით შედგენილი 

ბიუჯეტი შესაძლებლობას მისცემს მოქალაქეებს თემში არსებული 

გამოწვევების შესაბამისად მოახდინონ ბიუჯეტის 
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პრიორიტიზირება. ასევე, მოქალაქეთა ჩართულობით 

შესაძლებელია ისეთი სერვისების მონიტორინგი და ეფექტიანობის 

შეფასება როგორიცაა ჯანდაცვის, განათლების, განსახლების, 

პოლიციის, წყლისა და საკვების დისტრიბუციის სერვისები. 

ინფორმირებულობა და გამჭვირვალობა აუცილებელ ნდობის 

ატმოსფეროს ქმნის მოქალაქესა და მუნიციპალიტეტს შორის. 

საქართველოში ამ მხრივ არსებულ მდგომარეობას თუ კარგად 

გავაანალიზებთ, დავრწმუნდებით, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა 

საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის 

ურთიერთთანამშრომლობის ხელისშემშლელი ერთადერთი 

განმაპირობებელი ფაქტორი არ არის. ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

დილემას თანამედროვე საზოგადოების წინაშე, კვლავ მმართველი 

ძალის მიმართ ნდობის ნაკლებობა რჩება. ამას ადასტურებს 

რამდენიმე ტერიტორიული ორგანოს (სოფლის) მაცხოვრებლებში  

(ასორმოცდაათი რესპოდენტი) ჩატარებული კვლევის შედეგები 

[3]. 

შეუძლებელია მუნიციპალიტეტის ეფექტურობასა და 

ეფექტიანობაზე საუბარი, მართვის პროცესში მოქალაქეთა 

ჩართულობის გარეშე, ვინაიდან მუნიციპალური მართვის მთავარ 

სუბიექტს ის თავად წარმოადგენს და მხოლოდ მათ მიერ არჩეული 

წარმომადგენლების გადაწყვეტილება ვერ იქნება საკმარისად 

ეფექტური თანამონაწილეობის, პარტნიორობისა და კონტროლის 

გარეშე [4]. 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 

(IDFI-ის) მიერ პროექტის − ,,საქართველოს პარლამენტის 

მხარდაჭერა ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების პროცესში“-  ფარგლებში 2016 წელს 

შემუშავებულ იქნა დოკუმენტი: „გაეროს 2030 წლის მდგრადი 

განვითარების მიზნების განხორციელების შესახებ (ღია 

მმართველობის პარტნიორობის გზამკვლევის სპეციალური 

გამოშვება)“, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ერთობლივად 

მომუშავე მთავრობებსა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებს მმართველობის გაუმჯობესებაში. ის მოიცავს 

პრაქტიკულ, გაზომვად, კონკრეტულ და განხორციელებად 

ნაბიჯებს, რომლებიც მთავრობებმა უნდა გადადგან ან უკვე დგამენ 

მთელი რიგ სფეროებში [5]. 
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პრაქტიკულად, არ არსებობს სახელმწიფოსა და საზოგადოების 

ცხოვრებაში ისეთი სფერო, რომელიც მეტ-ნაკლებად არ იყოს 

დაკავშირებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განვითარების საკითხებთან, ადგილობრივ დონეზე მართვის 

ეფექტიანობის ამაღლებასთან, ქალაქისა და სოფლის 

მოსახლეობისთვის ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებასთან. 

მოსახლეობის კანონიერი უფლებაა არჩეული ადგილობრივი 

ხელისუფლებისგან მოელოდეს და მოითხოვოს არსებული 

პრობლემების ეფექტური გადაჭრა. ამისთვის კი საჭიროა, რომ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ჰქონდეთ 

შესაბამისი შესაძლებლობები და მოსახლეობის ინტერესებისთვის 

მათი გამოყენების უნარი. 

განსხვავებული ინტერესების შეხამება, არსებული 

პრობლემების სიღრმისეული და ყოველმხრივი განხილვა, 

მოსახლეობის ინტერეების გათვალისწინება, საერთო მიზნების 

რეალიზაციაში შეთანხმების მიღწევა, აუცილებელი კონტროლის 

განხორციელების უზრუნველყოფა − ეს არის პასუხისმგებლიანი 

პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ძალების ამოცანები.  
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Tamar Revazishvili 

Sustainable development at the local level 
 

Summary 
 

The article shows the importance of implementing the principles of 

sustainable development at the local level. It derscibes the functions and 

principles of local self-government from the sustainable development 

perspective. Local self-government is presented as an important element in 

development of public administration and civil society. It shows that the 

transparency, accountability, and civic engagement, that is included in the 

UN Sustainable Development Goals for the period up to 2030, namely the 

11th goal – Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable- means inclusive, safe and sustainable development of cities and 

settlements. 
 

Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University. 
 

Keywords: local government, sustainable development, sustainable 

development goals, transparency, accountability, civic engagement. 

 

Тамар Ревазишвили 

Устойчивое развитие на местном уровне 
 

Резюме 
 

Статья посвящена важности реализации принципов устойчивого 

развития на местном уровне. В нем рассматриваются функции и 

принципы местного самоуправления с позиции принципов 

устойчивого развития. Местное самоуправление представлено как 

важный элемент в развитии государственного управления и 

гражданского общества. Показано, что, обеспечение прозрачности, 

подотчетности, честности и гражданской активности, что включено в 
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цели устойчивого развития ООН на период до 2030 года, а именно в 

11-ю цель − Устойчивые города и населенные пункты - это 

подразумевает инклюзивное, безопасное и устойчивое развитие 

городов и поселений.     
 

Ключевые слова: местное самоуправление, устойчивое развитие, 

цели устойчивого развития, прозрачность, подотчетность, гражданская 

активность. 
 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический 

университет. 
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ხატია მარკოზაშვილი 

საშუალო ფენის როლი და მნიშვნელობა სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარებაში 
 

საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან, სულ უფრო 
აქტუალური ხდება მსჯელობა პოსტ-სოციალისტური 
ტრანფორმაციის წარუმატებლობის და/ან შეფერხების მიზეზებზე.  
ბოლო წლებში სულ უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს 
დისკუსია სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობაზე და როლზე 
აღნიშნულ პროცესში.  სამოქალაქო საზოგადოებაზე მსჯელობის 
დროს, როგორც წესი იგულისხმება დაპირისპირება სამოქალაქო 
საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. სინამდვილეში, 
სამოქალაქო საზოგადოება იცავს ხელისუფლებას ავტორიტარული 
მისწაფებებისგან, რომელიც განპირობებულია ძალაუფლების 
ფსიქოლოგიით. ამ დროს, ჩვენ გვავიწყდება რომ, ანტიკურ 
პოლიტიკურ ფილოსოფიაში სამოქალაქო საზოგადოებად 
მოიაზრება სწორედ“ სრულფასოვანი იდეალური დემოკრატია“ 
ანუ სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის იდეალური სახელმწიფო 
წყობა და სოციალურ-პოლიტიკური ფორმაცია. 

ამდენად, რაც უფრო მეტად ისწრაფის სახელმწიფოებრიობა 
იდეალური სრულფასოვანი დემოკრატიისკენ, მით უფრო 
კლებულობს დაძაბულობა და კონკურენციაც კი სამოქალაქო 
საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. აქედან გამომდინარე, 
გავრცელებული აზრისგან განხვავებით  სამოქალაქო საზოგადოება  
და ხელისუფლება ერთმანეთის პარტნიორები უფრო არიან ვიდრე 
მოწინააღმდეგეები.  

 ხელისუფლება, მითუმეტეს პატარა სუსტი ქვეყნის 
ხელისუფლება უძლურია გარეშე საფრთხეების წინაშე თუ მას არ 
აქვს საყოველთაო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. ფორს-მაჟორულ 
სიტუაციებში- თუ არაა საზოგადოებრივი თვითორგანიზების 
მაღალი ხარისხი. ხოლო, დემოკრატიული სისტემა უძლურია, 
ტირანის ავტორიტარული მისწრაფებების წინაშე თუ არაა 
სისტემის საყოველთაო საზოგადოების მხარდაჭერა და 
საზოგადოების თვითორგანიზების მაღალი უნარი. 

ამდენად, იკვეთება სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელობა 
დემოკრატიული სისტემისა და ლიბერალური 
ხელისუფლებისათვის. მაგრამ, თავად სამოქალაქო საზოგადოების 
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არსებობას და ფუნქციონირებას განაპირობებს  საშუალო ფენა 
მზარდი პოტენციალი და სპეციფიურად მისთვის 
დამახასიათებელი მისწრაფებების რეალიზების დაუოკებელი 
სურვილი. 

 

საკვანძო სიტყვები: საშუალო ფენა, სამოქალაქო საზოგადოება, 
საშუალო ფენის მნიშვნელობა სამოქალაქო საზოგადოების 
განვითარებაში.  

 

საშუალო ფენა   არის ის საზოგადოება, რომელიც გასცდა 

მასლოუს პირამიდის საბაზისო მოთხოვნებს. მას აქვს არა მხოლოდ 

„პური არამედ კარაქიც“, მის ინტერესს შეადგენს არა მხოლოდ 

ოჯახის გამოკვება არამედ „ცოტა მეტიც“. მას აინტერესებს 

პოლიტიკური სტაბილურობა, იმიტომ რომ აქვს პოზიტიური 

იმედები მომავალთან დაკავშირებით, მას აინტერესებს ასევე 

ეკონომიკური სტაბილურობა იმავე მიზეზით. აქვს ე.წ. 

განათლების კულტურა რომელიც მდგომარეობს შემდეგში 

სტატისტიკურად დადგენილია, რომ ბავშვები რომლებიც თუნდაც 

ერთ წრეზე დადიან, გამოირჩევიან თანატოლებისგან უფრო 

მაღალი მოსწრებით სკოლაში და წარმატების მეტი შანსით 

შემდგომში, ხოლო ბავშვები რომლებიც მშობლებს არ დაჰყავთ 

წრეებზე წარმოადგენენ მარგინალიზაციის და დეკლასილების 

მაღალი რისკის ჯგუფებს. ეს განპირობებულია ერთი მხრივ იმით, 

რომ წრეებზე დაკავებული ბავშვები უფრო მობილიზებულები და 

დისციპლინირებული არიან, ხოლო მეორე მხრივ, ოჯახში 

საკუთრივ განათლების კულტურის არსებობით. 

ამდენად საშუალო ფენის წარმომადგენელ ოჯახებს 

აინტერესებთ სხვადასხვა წრეების არსებობა და ქვეყანაში 

უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი. ეს ფენა თავის კეთილდღეობას 

ქმნის მძიმე შრომით წლების მანძილზე და ორიენტირებულია 

საგარეო პოლიტიკურ დაცულობასა და სტაბილურ მშვიდობიან 

გარემოზე. ამ ფენის წარმომადგენელთათვის მნიშვნლოვანია 

მარლთ-წესრიგის უზრუნველყოფილოფა. ასევე 

უმნიშვნელოვანესი საკითხებია: ჯანდაცვა, ეკოლოგია და ა.შ.  

ამის უზრულველსაყოფად, საშუალო ფენა თავისი სიმწიფის 

გარკვეულ ეტაპზე მზად არის დახარჯოს ფული და თავისუფალი 

დროის ნაწილი განსხვავებით ოლიგარქისგან, რომელიც ან 

ყიდულობს ხელისუფლებას ან მის კალთას არის შეფარებული, 
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ორივე შემთხვევაში მას არ აინტერესებს საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობა  ეს მისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის არ არის. 

პირველ შემთხვევაში თუკი ოლიგარქი აკონტროლებს 

ხელისუფლებას ან თავად ფლობს ძალაუფლებას, ის იყენებს ამ 

შესაძლებლობებს მეტი სიმდიდრის მოსაპოვებლად და იცავს 

საკუთარ პირად ინტერესებს. იყენებს სახელმწიფო რესურსს 

თავისი ამბიციების და კომერციული ინტერესების 

რეალიზებისთვის. ხოლო მეორე შემთხვევაში თუკი იგი 

ხელისუფლების კალთას არის შეფარებული და 

დაქვემდებარებულია ხელისუფლებაზე, იგი ცდილობს 

შეინარჩუნოს ძალაუფლებისგან მინიჭებული პრივილეგიები, რისი 

ერთადერთი ხერხიც არის უპირობო ლოიალობა არსებული 

ხელისუფლების რეჟიმის თუ ცალკეული პერსონების მიმართ. 

თუმცა ზოგჯერ, თუ მათ ინტერესებს საფრთხე შეექმნა მიმართავენ 

შიდა ინტრიგებს, შეთქმულებას ან გადატრიალებას 

ხელისუფლების შიგნით. ორივე შემთხვევაში ომი თუნდაც 

მარცხიანი, პოლიტიკური არეულობა და ეკონომიკური 

კატაკლიზმები შეიძლება მოიაზრებოდეს, როგორც უფრო მეტად 

გამდიდრების წყარო. ამდენად, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

სტაბილურობაში მათი დაინტერესება პირობითია.  

მდიდარ ოლიგარქებს თავისი ფულითა და გავლენით, თავად 

შეუძლია უზრუნველყოს საკუთარი პერსონისა და ოჯახის დაცვა 

კრიმინალისგან, ამდენად არ არის დაინტერესებული და უკეთეს 

შემთხვევაში მისთვის სულ ერთია ქუჩებში მართლ - წესრიგის 

დაცულობა და სასამართლოს გამართული ფუნქციონირება. ასევე 

მდიდარი ფენის წარმომადგენელს შეუძლია იცხოვროს ისეთ 

რეკრეაციულ გარემოში, როგორიც თავად სურს დამოუკიდებლად 

იმისგან როგორი მდგომარეობა იქნება ზოგადად ქვეყანაში და 

ასევე მიიღონ უმაღლესი სტანდარტის სამედიცინო მომსახურება. 

მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ შვილების განათლება ნებისმიერ 

ადგილას, რაც ასევე არ არის დამოკიდებული ქვეყანაში არსებულ 

მდგომარეობაზე. 

საინტერესოა განვიხილოთ  დაბალი ფენის  მოწყვლადი 

სოციალური ჯგუფები: მათ არ აინტერესებთ პოლიტიკური 

სტაბილურობა, ვინაიდან პოლიტიკური რყევები ქმნის 

მასშტაბური გადანაწილების და უეცარი გამდიდრების 

პერსპექტივებს თითოეული მათგანისთვის. მათთვის 
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უმნიშვნელოა ეკონომიკური სტაბილურობა, იმიტომ რომ 

დასაკარგი არაფერი აქვთ, ხოლო სოლიდარობა და 

პასუხისმგებლობის გრძნობა არ გააჩნიათ. მათ ნაკლებად 

აინტერესებთ მართლ - წესრიგი, ვინაიდან წესრიგის დამრღვევებს 

ხშირად თავად წარმოადგენენ. დაბალი ფენის ეკონომიკური და 

სოციალური სიდუხჭირის გამო მთელი ინტერესი გადატანილი 

აქვს მასლოუს პირამიდის პირველი საფეხურის დაკმაყოფილებაზე 

და პრაქტიკულად არ რჩება დრო განათლებაზე საფიქრელად. მათ 

არც წარმოუდგენიათ და არც სჯერათ რომ შრომითა და 

განათლებით ცხოვრების დონის შეცვლა და გაუმჯობესება 

შესაძლებელია, აქედან გამომდინარე არ ახასიათებთ ე.წ. 

განათლების კულტურა. 

ზემოაღნიშნული შედარებებიდან ჩანს, რომ საშუალო ფენის 

წარმომადგენელთა პირადი ინტერესები რეალურ თანხვედრაშია 

საზოგადოებრივ ღირებულებებთან და აკუმულირდება 

საზოგადოებრივ ინტერესად, რომელიც განაპირობებს 

საზოგადოებრივ პროგრესს პოლიტიკურ-ეკონომიკურ, 

ტექნოლოგიურ, კულტურულ და სოციალურ წინსვლას. 

იკვეთება საშუალო ფენის მნიშვნელობა სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარებისათვის, ხოლო ამ უკანასკნელისა 

პოლიტიკური სისტემისთვის. ამდენად, საშუალო ფენა 

წარმოადგენს რეალური სამოქალაქო საზოგადოების ძირითად 

ფენას.  საშუალო ფენისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ძლიერი  

სამოქალაქო სექტორის არსებობა. საშუალო ფენის მნიშვნელობა 

ცალსახაა არსებულ თემაში. თუმცა, საინტერესოა არსებობს თუ არა 

საშუალო ფენა საქართველოში და როგორ გამოიყურება მისი 

პროცენტული მაჩვენებლები. 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა საქართველოს 

„ჯინის“ კოეფიციენტი  გამოაქვეყნა. კვლევის შედეგების თანახმად, 

საქართველოს „ჯინის“ კოეფიციენტი 40 ქულით ფასდება და ის 

თურქეთისა და რუსეთის მაჩვენებელს უახლოვდება. 

საქართველოს კოეფიციენტი 40.8 პროცენტი გახლავთ და ეს, 

კიდევ ერთხელ, იმაზე მიუთითებს, რომ საშუალო ფენა 

არასაკმარისად არის ჩამოყალიბებული, არასაკმარისად კი არა, 

ფაქტობრივად, არ არსებობს. 

„ჯინის“ კოეფიციენტი არის ქვეყანაში შემოსავლების 

თანაბრად გადანაწილების საზომი. იგი იზომება 0-დან 100-მდე ან  
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0-დან 1-მდე. რაც უფრო ახლოს არის მონაცემი 0-თან, ე. ი. არის 

აბსოლუტურად თანასწორი გადანაწილება. რაც უფრო 

უახლოვდება 1-ს, ანუ 100 პროცენტს, არის აბსოლუტურად 

უთანასწორო გადანაწილება. როგორც ჩანს, საქართველოს 40-

პროცენტიანი მაჩვენებელი საშუალო ფენის არ არსებობაზე 

მიანიშნებს, ანუ დიდ სხვაობაზე მდიდარ და ღარიბ მოსახლეობას 

შორის.  

საინტერესოა ასევე საქსტატის მონაცემები, რომლის 

მიხედვითაც საქართველოში საშუალო ფენა (შემოსავლების 

მიხედვით 300-100ლ) 52%-ია.  ხოლო, საერთაშორისო კვლევითი 

ორგანიზაცია  “IPM” -ის მიხედვით, რომელიც იკვლევდა საშუალო 

ფენას საქართველოში კიდევ უფრო საინტერესო მონაცემები 

გაავრცელა. გამოიკითხა 5000 საქართველოს მოქალაქე, რომელთაც 

კითხეს- თავად რომელ სოციალურ ფენას მიაკუთვნებდნენ თავს, 

შედეგი  საქსტატისგან რადიკალურად განსხვავებული მიიღეს- 

საქართველოში საშუალო ფენა 29%-ია.  

როგორც იკვეთება, საქართველოში საშუალო ფენა დღეს  

საკმაოდ შორსაა სტაბილური პოზიტიური დინამიკისთვის 

აუცილებელი კრიტიკული მასისგან. საშუალო ფენა, რომელმაც 

უნდა შექმნას რეალური სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში 

და რომლის ხელფასია 300-1000 ლარამდე დიაპაზონში, რა თქმა 

უნდა ვერ შეძლებს თავისი ინტერესბის მიხდვით დააფინანსოს 

სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივები და ხელი შეუწყოს 

რეალური სამოქალაქო საზოგაოდების განვითარებას 

ზემოთ აღნიშნული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ცხადია, 

რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების არსებობის 

ყველაზე დიდი პრობლემა საშალო ფენის არ არსებობაა. საშუალო 

ფენა  პროცენტულად იმდენად დაბალია, რომ ასეთ პირობებში 

შეუძლებელია ვისაუბროთ რეალური დემოკრატიული 

სამოქალაქო სექტორის შექმნასა და გააქტიურებაზე. 
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Khatia  Markozashvili 
The role and importance of the middle class in the development of civil 

society 
Summary  

 

  Since the time of Georgia's independence, the debate regarding the 

reasons for the failure and /or delay of the post-socialist transformation has 

become increasingly active. Lately, it has been more and more intensively 

discussed the importance and role of civil society in these processes. When 

discussing the issue of civil society, it usually implies a confrontation 

between civil society and the government. In fact, civil society protects the 

government from authoritarian aspirations driven by the psychology of 

power. However, we forget that in ancient political philosophy, civil society 

was considered to be a "full-fledged ideal democracy" or civil society as an 

ideal state structure and socio-political formation. 

 Thus, the more statehood strives for an ideal full-fledged democracy, 

the more tensions and even competition between civil society and the 

government decrease. Therefore, contrary to popular belief, civil society 

and government are more partners than adversaries. The government, 

especially the government of a small weak country, is powerless to face 

external threats if it does not have universal public support. 

 In force majeure situation if there is no high sense of public self-

organization, the democratic system is powerless in the face of the 

authoritarian aspirations of the tyrant.  

 To conclude, based on the above mentioned reasons the importance of 

civil society for a democratic system and liberal government becomes clear. 

But, the existence and functioning of civil society is conditioned by the 

growing potential of the middle class and the insatiable desire to realize the 

aspirations specific to it. 
 

Keywords: Civil society, Middle class, The importance of the middle class 

in the development of civil society. 
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Хатия Маркозашвили  

Роль и значение среднего класса в развитии гражданского 

общества 

Резюме 
 

 С момента обретения Грузией независимости причины неудачи и / 

или задержки постсоциалистической трансформации становятся все 

более актуальными. В последние годы все более активно обсуждается 

важность и роль гражданского общества в этом процессе. Говоря о 

гражданском обществе, обычно подразумевают противостояние между 

гражданским обществом и властью. Фактически, гражданское 

общество защищает правительство от авторитарных устремлений, 

движимых психологией власти. В это время мы забываем, что в 

древней политической философии гражданское общество считалось 

«полноценной идеальной демократией» или гражданское общество - 

это идеальная государственная структура и социально-политическая 

формация. 

 Таким образом, чем больше государственность стремится к 

идеальной полноценной демократии, тем больше уменьшается 

напряженность и даже конкуренция между гражданским обществом и 

правительством. Следовательно, вопреки распространенному мнению, 

гражданское общество и правительство являются скорее партнерами, 

чем противниками. Правительство, особенно правительство маленькой 

слабой страны, бессильно противостоять внешним угрозам, если у 

него нет всеобщей общественной поддержки. Есть ли высокая степень 

общественной самоорганизации в форс-мажорных ситуациях. И 

демократическая система бессильна перед лицом авторитарных 

устремлений тирана, независимо от того, пользуется ли она 

поддержкой универсального общества системы и высокой 

способностью общества к самоорганизации.  

 Таким образом, становится очевидным значение гражданского 

общества для демократической системы и либерального 

правительства. Но само существование и функционирование 

гражданского общества обусловлено растущим потенциалом среднего 

класса и ненасытным желанием реализовать его чаяния. 
 

Ключевые слова: Средний класс, гражданское общество, значение 

среднего класса в развитии гражданского общества. 
 

Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический 

университет. 
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მარიამ ჭანტურია 

პირადობის ელექტრონული მოწმობა (ID) და სახელმწიფო 

ელექტრონულ სერვისებზე მოქალაქეთა თანაბარი 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა თანამედროვე საქართველოში 
 

სტატია ეხება თანამედროვე საქართველოში ელექტრონული 
სერვისების დანერგვისა და განვითარების მიმართულებით 
წარმოშობილ პრობლემას, მოქალაქეთა ჩართულობისა და 
ელექტრონული სერვისების თანაბარი ხელმისაწვდომობის 
კუთხით, რომელიც შესაძლოა შემაფერხებელი ფაქტორი 
აღმოჩნდეს საქართველოს, როგორც თანამედროვე, 
დემოკრატიული სახელმწიფოს ფორმირების პროცესში. 

21-ე  საუკუნის  განვითარებული და დემოკრატიული 
სახელმწიფო წარმოუდგენელია ელექტრონული სერვისებისა  და 
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის გარეშე.  

საქართველოში არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა გატარდა 
და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ინოვაცია დაინერგა, თუმცა, 
როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, საქართველოშიც 
წარმოიშვა გარკვეული პრობლემები, რომლებსაც სახელმწიფოს 
მხრიდან სათანადო რეაგირება და გადაჭრის გზების მოძიება 
სჭირდება.  

 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო ელექტრონულ სერვისებზე 
თანაბარი ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეებზე მორგებული 
სერვისები. 

 

განვითარებული მსოფლიოს კვალდაკვალ საქართველო 

თანდათანობით გადადის მსოფლიოში მიღებულ და აღიარებულ 

ელექტრონული სერვისების სტანდარტებზე. ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც სახელმწიფომ ამ მხრივ 

გადადგა - პირადობის ახალი ელექტრონული მოწმობაა, რომელიც 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით 2011 წლის 

1 აგვისტოდან გაიცემა.[1] 

პირადობის ელექტრონული მოწმობა (ID) პირის მოქალაქეობის 

და ვინაობის დამადასტურებელი ძირითადი დოკუმენტია. ის 

შედგება მასალისაგან, რომელიც უზრუნველყოფს მის 

მთლიანობას. აღჭურვილია დაცვის სხვადასხვა საშუალებებით, 

არის მაღალტექნოლოგიური და გაყალბებისაგან მაქსიმალურად 

დაცული დოკუმენტი. მასზე მოთავსებულია ელექტრონული 
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მატარებელი - ჩიპი, რომელიც შეიცავს მოწმობაზე ვიზუალურად 

დატანილი მონაცემების ელექტრონულ ასლს და დოკუმენტის 

ყველაზე ძლიერი დამცავი ნიშანია, რადგანაც ყველაზე ძნელად 

გაყალბებადი და ყველაზე მარტივად გადამოწმებადია. 

დოკუმენტის ჩიპზე იწერება ინფორმაციის მხოლოდ აუცილებელი 

ნაწილი, რაც საჭიროა ადამიანის ფიზიკურ და ელექტრონულ 

სივრცეში იდენტიფიკაციისთვის. ID ბარათს გააჩნია 

ავთენტიფიკაციისა და კვალიფიციური ელექტრონული 

ხელმოწერისთვის საჭირო სერთიფიკატები, რომელთა გამოყენებაც 

მის მფლობელს სურვილისამებრ შეუძლია.  ID ბარათს აქვს 

შესაბამისი გასაღებები და არასანქცირებული წვდომისგან დამცავი 

კოდები. ჩიპზე არსებული მონაცემების ამოკითხვას 

კრიპტოგრაფიული გასაღებების ან ავთენტიფიკაციის PIN კოდის 

ცოდნა ესაჭიროება. ყოველივე ზემოაღნიშნული ელექტრონული 

პირადობის მოწმობის დიდ უპირატესობაზე მეტყველებს.[2] 

2011 წლიდან საქართველოში ,,უჩიპო“ პირადობის მოწმობების 

ელექტრონული პირადობის მოწმობებით ჩანაცვლების პროცესი 

დაიწყო, რომელსაც უმტკივნეულოდ არ ჩაუვლია.  საზოგადოების 

ნაწილი სხვადასხვა მოსაზრებებიდან გამომდინარე დღემდე უარს 

აცხადებს მის გამოყენებაზე.  

ელექტრონული პირადობის მოწმობისა და ბიომეტრიული 

პასპორტის სავალდებულოობის არაკონსტიტუციურად ცნობის 

მიზნით, 2019 წლის 25 თებერვალს  საქართველოს მოქალაქეებმა 

ნანა სეფაშვილმა და ია რეხვიაშვილმა საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართეს („ნანა 

სეფაშვილი და ია რეხვიაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ“  

რეგისტრაციის  №1404).[3] 

მოსარჩელეები სადავოდ ხდიან პირადობის მოწმობისა და  

ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის წესს, რომელიც არ იძლევა 

აღნიშნული დოკუმენტების არაელექტრონული სახით მიღების 

შესაძლებლობას. 

ნანა სეფაშვილმა (მოსარჩელე), რომლის პირადობის 

მოწმობასაც გაუვიდა მოქმედების ვადა, მიმართა სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოს, რათა მათ დაემზადებინათ 

,,უჩიპო“ პირადობის მოწმობა.  

სააგენტომ ისევე, როგორც საერთო სასამართლოებმა, 
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მოსარჩელეს განუმარტეს, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად 

შეეძლო პირადობის მხოლოდ  ელექტრონული მოწმობის მიღება. 

მოსარჩელეები აღნიშნავდნენ, რომ პირადობის ელექტრონულ 

მოწმობაზე და ბიომეტრიულ პასპორტზე უარს აცხადებდნენ 

რელიგიური მოსაზრებების გამო, რადგანაც თვლიან, რომ ეს 

დოკუმენტები ანტიქრისტეს ბეჭდისკენ მიმავალი გზაა, რის გამოც 

მათი ფლობა ეწინააღმდეგება მართლმადიდებელთა რწმენის 

თავისუფლებას. ისინი განმარტავდნენ, რომ წმინდა წერილები 

აფრთხილებს მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, არ მიიღონ 

ელექტრონული დოკუმენტები, ვინაიდან მათი საშუალებით ხდება 

ადამიანების ტოტალური კონტროლი, რაც პირდაპირ კავშირშია 

ბიბლიურ წინასწარმეტყველებასთან აპოკალიფსის შესახებ. 

მოსარჩელეების თქმით შესაძლებელია არსებული მონაცემების 

შეცვლა, წაშლა და მასში ანტიქრისტიანული სიმბოლოების 

შეყვანა, რაც არღვევს მართლმადიდებელ ქრისტიანთა რელიგიურ 

თავისუფლებას. 

მოსარჩელეთა განმარტებით, მათთვის წამების ტოლფასი 

მორალური სატანჯველია იძულება, გადადგან ნაბიჯი საკუთარი 

რწმენის წინააღმდეგ და დათანხმდნენ ელექტრონული პირადობის 

მოწმობის აღებას, რაც ასევე არღვევს მათ კონსტიტუციურ 

უფლებებს. თანასწორობის უფლება საქართველოს 

მოქალაქეებისათვის  გარანტირებულია საქარტველოს 

კონსტიტუციით.[4] 

ამავდროულად, მოსარჩელეთა განმარტებით პირადობის 

მოწმობის მიზანი - პიროვნების მოქალაქეობის, ვინაობისა და 

საცხოვრებელი ადგილის დადასტურება არაელექტრონული 

დოკუმენტებითაცაა შესაძლებელი. 

ელექტრონული დოკუმენტების უალტერნატივო წესის გამო, 

ისინი ვერ სარგებლობენ სხვაგვარი დოკუმენტით, რჩებიან 

პირადობის მოწმობის გარეშე და შესაბამისად ფაქტობრივად 

წართმეული აქვთ კონსტიტუციით და სხვა კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული უფლებები. მოსარჩელეები თვლიდნენ, რომ 

სადავო რეგულაციით სახელმწიფომ მათ წაართვა არჩევანის 

უფლება, ისარგებლონ მათთვის მისაღები დოკუმენტებით. 

მოსარჩელეთა განმარტებით, მსოფლიო მართლმადიდებლურ 

სამყაროში ელექტრონული პირადობის მოწმობის ანტიქრისტეს 

ბეჭდად მიჩნევის შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაა.  საქართველოს 
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საპატრიარქოს წმინდა სინოდის კრებამ, თავისი 

გადაწყვეტილებით, უარყო ის ფაქტი, რომ აღნიშნული მოწმობები 

ანტიქრისტეს ბეჭედია, თუმცა გაითვალისწინა საზოგადოებაში 

არსებული აზრთა სხვადასხვაობა და სთხოვა სახელმწიფოს, გაეცა 

ალტერნატიული პირადობის მოწმობა იმ მოქალაქეებზე, 

რომლებიც, რწმენის გამო, უარს აცხადებდნენ ელექტრონული 

პირადობის მოწმობის მიღებაზე. 

სარჩელის განხილვა განხორციელდა 2019 წლის 26 დეკემბერს. 

სასამართლომ უარი თქვა სარჩელის არსებით განხილვაზე 

ბიომეტრიულ პასპორტების ნაწილში.  

რაც შეეხება ელექტრონულ პირადობის მოწმობას, 

სასამართლომ 2019 წლის 26 დეკემბრიდან საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღებამდე შეაჩერა სადავო ნორმების 

მოქმედება. აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ  მოქალაქეებისათვის 

შესაძლებელი გახადა, დროებით, თავისი რელიგიური თუ სხვა 

შეხედულებებიდან გამომდინარე იუსტიციის სახლისათვის 

მოეთხოვათ პირადობის მოწმობის მომზადება  “ჩიპი”-ს გარეშე. 

საკონსტიტუციო სასამართლომ 2020 წლის 4 ივნისის 

გადაწყვეტილებით (N1/1/1404) არ დააკმაყოფილა ელექტრონული 

პირადობის მოწმობის გაცემის წესთან დაკავშირებული 

სარჩელი.[5] 

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ 

ექვემდებარება. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მნიშვნელოვანი განმარტებები გაკეთდა იმ მოქალაქეებისათვის, 

ვინც რწმენის მოტივით ელექტრონული პირადობაზე უარს 

აცხადებს. საკონსტიტუციო სასამართლო საქმის განხილვისას 

დაეყრდნო წმიდა სინოდის 2012 წლის 5 ივლისის 

გადაწყვეტილებას - „წარმოდგენილი ID ბარათის ვერსია, 

საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით, არ არის 

ანტიქრისტეს ბეჭედი და, აქედან გამომდინარე, ამ ბარათით 

სარგებლობა შესაძლებელია“.[6] 

საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა სახელმწიფოს 

პოზიცია, იმ კუთხით, რომ სახელმწიფო  დაინტერესებულია, 

გაიცემოდეს გაყალბებისაგან მაქსიმალურად დაცული პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე ის ფაქტი, რომ 
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ელექტრონული პირადობა უსაფრთხოების მაღალი დონის გამო 

ვიზალიბერალიზაციის გეგმის ნაწილია. 

მიუხედავად იმისა, რომ პირადობის ელექტრონული მოწმობის 

არსებობა არ იქნა შეფასებული აღმსარებლობის თავისუფლების 

შეზღუდვად, გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ 

იმსჯელა არსებული რეალობის შესახებ და მიუთითა, რომ 

სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროა შესაბამისი რეაგირება. 

მოქალაქეებისთვის, რომლებიც რელიგიური მოტივებიდან 

გამომდინარე უარს აცხადებენ პირადობის ელექტრონული 

მოწმობის აღებაზე - მიზანშეწონილია, მოიძებნოს გამოსავალი. 

სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ -  „სახელმწიფომ, 

შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა გამონახონ გზა, რომელიც ამ პირებს 

დაეხმარება, ჩაერთონ და აქტიური მონაწილეობა მიიღონ 

სამოქალაქო და საჯარო ცხოვრებაში, გადადგან ის ნაბიჯები, რასაც 

აუცილებლად მიიჩნევენ თავიანთი სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, პირადი ცხოვრების, 

საკუთრებისა და სხვა სასიცოცხლო ინტერესების 

უზრუნველყოფისათვის“. 

დემოკრატიულ, სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც 

უმაღლესი ღირებულება ადამიანია, სახელმწიფო ვალდებულია, 

იზრუნოს იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც,  ნორმის ამოქმედების 

შედეგად,  ოფიციალური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების 

გარეშე დარჩნენ, რადგან ელექტრონული პირადობის მოწმობის 

აღებაზე უარი მათ არ აკარგვინებს საქართველოს მოქალაქეობას და 

სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის და მფარველობის მიღების 

უფლებას. 

ელექტრონული პირადობების ჩანაცვლების საკითხის 

აქტუალობაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ  ე.წ. ლამინირებული 

მოწმობა 2019 წლის 26 დეკემბრიდან 2020 წლის 4 ივლისის 

საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე 

სულ 251 პირზე გაიცა და მათგან დღეს მხოლოდ 43 არის მოქმედი. 

ვფიქრობ, რომ სახელწიფოს ოფიციალური დოკუმენტების 

ერთგვაროვნება ძალზე მნიშვნელოვანია და 

ალტერნატიული/არაელექტრონული პირადობის მოწმობების 

გაცემა საფრთხეს შეიცავს მრავალი მიმართულებით. 

ამასთანავე, ვფიქრობ 21-ე საუკუნეში ელექტრონული 

დოკუმენტაციის ალტერნატივისათვის ადგილი არ რჩება.  
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არსებული მდგომარეობა, ელექტრონული დოკუმენტაციის 

კუთხით შეიძლება რამოდენიმე მიმართულებით განვითარდეს: ან 

სახელმწიფო შეიმუშავებს ახალ მიდგომებს და ელექტრონული 

სერვისებისა და დოკუმენტაციის იმგვარად მიწოდებს 

უზრუნველყოფს, რომ ის მისაღები გახდეს ყველა 

მოქალაქისათვის, ან მოქალაქეების ის ნაწილი, რომლებიც დღემდე 

უარს აცხადებენ ელექტრონული ,,ჩიპიანი“ პირადობის მოწმობის 

ქონაზე, იძულებულნი გახდებიან არჩევანი გააკეთონ და მიიღონ 

ელექტრონული დოკუმენტაცია არსებული ფორმით ან დარჩნენ 

სრულ სოციალურ იზოლაციაში.   
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Summary 
 

The article examines the problem of the introduction and development 

of electronic services in modern Georgia from the point of view of citizens' 
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involvement and equal access to electronic services, which may become an 

obstacle to the formation of Georgia as a modern democratic state. 

It is impossible to imagine a developed and democratic state of the 21st 

century without electronic services and electronic document management. 

In Georgia, a number of important reforms were carried out and several 

important innovations were introduced, however, like in many countries of 

the world, some problems arose in Georgia that required an appropriate 

response from the state and search for solutions. 
 

Keywords: Equal access to government electronic services, flexible service 

for citizen 
 

Reviewer: Associate Professor David Leladze, Georgian Technical 

University. 
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современной Грузии 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается проблема внедрения и развития 

электронных услуг в современной Грузии с точки зрения вовлечения 

граждан и равного доступа к электронным услугам, что может стать 

препятствием на пути становления Грузии как современного 

демократического государства. 

Развитое и демократическое государство 21 века невозможно 

представить без электронных услуг и электронного документооборота. 

В Грузии был проведен ряд важных реформ и введено несколько 

важных нововведений, однако, как и во многих странах мира, в Грузии 

возникли некоторые проблемы требуюшие надлежащего ответа со 

стороны государства и поиска решений. 
 

Ключевые слова: Равный доступ к государственным электронным 

услугам, гибкий сервис для граждан. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Давид Леладзе, Грузинский 

технический университет. 
 
 
 
 
 
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (56) 2020 

 26 

მაია ონიანი 

სახელმწიფოს საფინანსო სისტემა და მისი როლი მოსახლეობის 

კეთილდღეობის პროცესში 
 

სტატიაში განხილულია ქვეყნის საფინანსო სისტემის 
ძირითადი დოკუმენტი – ბიუჯეტი, რომელიც ძირეულ გავლენას 
ახდენს სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. 
შესაბამისად მასზე დაყრდნობით, შესაძლებელია ქვეყნისთვის 
უმთავრესი პრიორიტეტების რეალიზება. 

ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვა და აღსრულება ქვეყნის 
განვითარების წინაპირობაა. 

მოსახლეობის გადასახადების სახით გადახდილ თანხებს, 
სახელმწიფო სხვადასხვა კუთხით განკარგავს და აქედან 
გამომდინარე, ყველა მოქალაქის უფლებაა იცოდეს რაში იხარჯება 
საბიუჯეტო თანხები, რამდენადაც, მიზნობრივი თუ 
არამიზნობრივი ხარჯვა გავლენას ახდენს ყოველი ადამიანის 
კეთილდღეობაზე, შესაბამისად, მოსახლეობის ცხოვრების დონეც 
დამოკიდებულია სწორ, ეფექტურ და რაც მთვრავარია დროულ 
გადაწყვეტილებებზე.  

 

საკვანძო სიტყვები: ბიუჯეტი, ფინანსები, ფისკალური 
პოლიტიკა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, სისტემა, 
მოქალაქეთა კეთილდღეობა. 

 

ხელისუფლების მმართველობის ყველა დონის ფინანსებს 

საჯარო ფინანსები შეადგენს, რომლის რეგულირებასაც 

სახელმწიფო თავისი ფისკალური პოლიტიკის მეშვეობით 

ანხორციელებს. ბიუჯეტზე დაყრდნობით შესაძლებელია ქვეყნის 

ძირითადი პრიორიტეტების განსაზღვრა.  

ბიუჯეტირების (დაგეგმვა, დამტკიცება, ანგარიშგება, 

აღსრულება) პროცესის საჯაროობა და გამჭვირვალობა საბიუჯეტო 

პროცესის აუცილებელი ელემენტია, რომელიც სახელმწიფოს 

ეხმარება ძირეული ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში და 

ასევე, დემოკრატიული სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებასა 

და განვითარებაში. სახელმწიფოში არსებულ სხვადასხვა დონის 

ბიუჯეტთა ერთიანობა ქმნის სახელმწიფო საბიუჯეტო სისტემას, 

რომელიც აგებულია ბიუჯეტების ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

და იურიდიულ ნორმათა ერთობლიობაზე.  
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საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა მოიცავს: საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტს, ავტონომიური ერთეულების ბიუჯეტებს 

და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებს. სტატიაში 

განსაკუთრებულ ყურადღებას დავუთმობთ მუნიციპალურ 

ბიუჯეტებს და მათი ფუნქცია-ვალდებულებების შესრულების 

მიზნით გასაწევი გადასახდელების ძირითად საფინანსო გეგმას, 

რომელსაც ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 

ორგანო [1]. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი ასახავს 

ადგილობრივი სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის 

პრიორიტეტებს. ის პირდაპირ ან ირიბად ახდენს გავლენას 

ყოველი ადამიანის კეთილდღეობაზე, შესაბამისად მოსახლეობის 

ცხოვრების დონეც დამოკიდებულია სწორ, ეფექტურ და დროულ 

გადაწყვეტილებებზე. ბიუჯეტი საზოგადოების ინტერესებიდან 

უნდა გამომდინარეობდეს და პასუხობდეს მათ მოთხოვნებს. 

საბიუჯეტო მოწყობა შემდეგ შვიდ პრინციპს ეფუძნება: 

ყოვლისმომცველობას, გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას, 

დამოუკიდებლობას, ერთიანობას, უნივერსალობასა და 

კონსოლიდირებას. 

ბიუჯეტირება ეს არის საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა 

საქმიანობა, რომელიც თავის თავში მოიცავს ბიუჯეტის პროექტის 

მომზადებას, წარდგენას, განხილვას, დამტკიცებას, დაზუსტებას, 

ხარჯების მონიტორინგს და კონტროლს. ბიუჯეტების 

მომზადებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას 

სახელმწიფო და ადგილობრივ დონეზე, ხოლო მის დამტკიცებას 

უზრუნველყოფს შესაბამის წარმომადგენლობითი ორგანო. 

ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას აღმასრულებელი 

ხელისუფლების წარმომადგენლები აყალიბებენ თავიანთ 

პრიორიტეტებს, რომლებსაც წარმომადგენლობით ორგანოსთან 

განხილვა/შეთანხმების შემდგომ კვლავ აკორექტირებენ, 

ითვალისწინებენ წარდგენილ შენიშვნებს და შემდგომ უკვე, 

პროექტის საბოლოო სახეს წარმომადგენლობით ორგანოებში 

წარადგენენ დასამტკიცებლად. 

ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისა და აღსრულებისათვის 

აუცილებელია ფინანსების სისტემატიზაცია და შემდგომ მისი 

წყაროების რეალური განსაზღვრა. ამ მიზნის მისაღწევად 

აუცილებელია შემოსავლებისა და ხარჯების დაჯგუფების 
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გაერთიანება და შემდგომ მათი სწორად წარმართვა. საბიუჯეტო 

პროცესმა უნდა უზრუნველყოს და განსაზღვროს ქვეყნის 

დანახარჯების მთლიანობა და მათი უზრუნველყოფა, შექმნილი 

შემოსავლების მიღებით. ნებისმიერი სახელმწიფოს განვითარების 

ეკონომიკური საფუძველი მისი ფინანსებია, რომელიც 

ფორმირდება გადასახადების ბიუჯეტში გადახდის შედეგად. 

სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია გარკვეული 

სახელმწიფო ხარჯები, ხოლო ხარჯების დასაფარად – საკმარისი 

შემოსავლების არსებობა. 

ბიუჯეტის მომზადების პროცესში, განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა მიექცეს ასევე მიზნის განსაზღვრას, რაც 

გულისხმობს იმას თუ, როგორ უნდა განაწილდეს სახელმწიფო 

სახსრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად. ვინაიდან ფულადი რესურსი სრულად ვერ 

პასუხობს არსებულ მოთხოვნებს, მნიშვნელოვანია 

პრიორიტეტების სწორად, მიზანმიმართულად დაჯგუფება. ის, 

რომ ბიუჯეტირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

ინდექსი მაღალია, ეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების 

მანიშნებელი ფაქტია. 

როგორც აღვნიშნეთ, სახელმწიფო ბიუჯეტი წარმოადგენს 

მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი 

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესასრულებელ ფუნქციათა 

ერთობლიობას, რა დროსაც მთავრობა და მხარჯავი 

დაწესებულებები თანხმდებიან რესურსების სტრატეგიული 

პრიორიტეტებით განაწილებაზე. ბიუჯეტი თავისი ფუნქციური 

დატვირთვით მრავალფეროვანი დოკუმენტია, რომელიც მოიცავს 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ შემუშავებულ გეგმას თუ, 

როგორ უნდა მოხდეს თანხების მობილიზაცია ნაკისრი 

ვალდებულებების შესასრულებლად; ის წარმოადგენს გეგმას, თუ 

როგორ უნდა დაიხარჯოს თანხები ხელისუფლების მიერ, 

სხავადასხვა ღონისძიებებზე და სხვადასხვა სფეროებში, 

როგორიცაა: განათლება, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, 

სახელმწიფოს თავდაცვა და ა.შ; ბიუჯეტი განსაზღვრავს ასაღები 

სახელმწიფო ვალისა და სესხის გადახდის სტრუქტურას; ის 

გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რა დროსაც 

უნდა მოხდეს ხარჯებისა და შემოსავლების დაბალანსება ისე, რომ 

ხელი შეუწყოს ქვეყნის განვითარებას. შემოსავალის ზრდა 
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წინაპირობაა უფრო მეტი პროექტის დაფინანსების და ნაკლები 

სახელმწიფო ვალის აღების.  

ბიუჯეტი სტრატეგიული დოკუმენტია, რამდენდაც მოიცავს 

როგორც ინფორმაციას წინა წლებში გაწეული ხარჯის შესახებ, ისე 

სამომავლო ხარჯვასთან დაკავშირებით, საპროგნოზო 

მაჩვენებელს.  

„ადგილობრივი ფინანსები, როგორც ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების მთავარი ეკონომიკური 

ბერკეტი, სახელმწიფოების ფინანსური სისტემის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს. მათი როლი და მნიშვნელობა 

მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებისა და ინტეგრაციის 

კვალდაკვალ თანდათანობით იზრდება. ადგილობრივი ფინანსები 

თავისი შინაარსით მრავალწახნაგოვანი კატეგორიაა და აქვს 

შემდეგი ძირითადი ელემენტები: ადგილობრივი ბიუჯეტები, 

ადგილობრივი დანიშნულების სპეციალური ფონდები 

(საბიუჯეტო და არასაბიუჯეტო), ადგილობრივი 

თვითმართველობის ორგანოების საკუთრებაში ან განკარგვაში 

არსებული საწარმოების ფინანსები“ [8, 317-318]. 

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 

თანახმად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ეს არის შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული, 

მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების 

შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი 

გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა [2]. ის 

დამოუკიდებელია სხვა მუნიციპალიტეტების, ავტონომიური 

რესპუბლიკის და სახელმწიფო ბიუჯეტისაგან და მის 

დამოუკიდებლობას განაპირობებს საკუთარი შემოსავლები და 

გადასახდელების დამოუკიდებლად განსაზღვრის 

უფლებამოსილება.  

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ნათლად უნდა 

განსაზღვრავდეს ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ პრიორიტეტებს და ხელს უნდა უწყობდეს მომდევნო 

წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის არეალის გაანალიზებას. ის უნდა 

პასუხობდეს იმ გათვლებს და მიმართულებებს, რაზედაც მომავალ 

წელს მუნიციპალიტეტი აპირებს მუშაობის გაგრძელებას. 

ვინაიდან, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გავლენას ახდენს 

ადამიანთა კეთილდღეობაზე, სწორედ ადგილობრივი 
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მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვა, განხილვა, დამტკიცება 

და აღსრულების პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობა ძალზედ 

მნიშვნელოვანია. 

ადგილობრივი ფინანსების მეშვეობით სახელმწიფოები 

ეროვნულ პოლიტიკას აქტიურად ატარებენ. ფინანსური 

მხარდაჭერის მიზნით, თანხების გადაცემით, ადგილობრივი 

ორგანოები უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 

განათლების, ჯანდაცვის, სოციალური, ინფრასტრუქტურის და 

სხვა სფეროების განვითარებას. მსოფლიოში დღითი დღე იზრდება 

ადგილობრივ ფინანსებზე დამოკიდებულ პროექტთა წრე, სადაც 

ადგილობრივი ფინანსებიდან ფინანსდებიან უნივერსიტეტები, 

მსხვილი ჯანდაცვის ობიექტები, შიდა უსაფრთოებისა და 

წესრიგის დაცვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და სხვა. 

თვითმმართველობის ბიუჯეტი თავის მხრივ ქვეყნის საბიუჯეტო 

სისტემის ნაწილია. მასზე ასევე ვრცელდება საბიუჯეტო სისტემის 

ერთიანობის, ბიუჯეტის ყოვლისმომცველობის, გამჭირვალობის, 

ანგარიშვალდებულობის, დამოუკიდებლობის, 

უნივერსალურობისა და სხვა პრინციპები. ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ბიუჯეტების ურთიერთობა საბიუჯეტო 

სისტემაში შემავალ სხვა ბიუჯეტებთან, უზრუნველყოფილია 

ერთიანი სამართლებრივი ბაზით, ერთიანი ფულადი სისტემით, 

საგადასაადო და საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის 

ერთიანობით, საბიუჯეტო პროცესის პრინციპების ერთიანობით, 

ბიუჯეტის მომზადების, შესრულებისა და 

ანგარიშვალდებულობის ერთიანობის და ბიუჯეტის შესრულების 

ინფორმაციის გაცემის სავალდებულოობით. 

საქართველოში არსებული არათანაბარი შესაძლებლობის 

მქონე რეგიონალური დაყოფის მიუხედავად, შესაძლებელია 

ითქვას, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ბევრად 

უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იმყოფება, რეგიონებში 

მაცხოვრებლებთან მიმართებით ყველა იმ სიკეთეთა და 

სარგებელთა მიღების თვალსაზრისით, რასაც ადილობრივი 

თვითმმართველობის, თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

უზრუნველყოფს. რეგიონის ბიუჯეტებთან შედარებით თბილისის 

ბიუჯეტი გამოირჩევა თავისი მოცულობით, რაც მეტი პროგრამისა 

და სოციალური პროექტის განხორციელების საშუალებას იძლევა, 

რომელიც ასევე მეტი კეთილდღეობის საწინდარია. თუმცა აქაც 
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ვაწყდებით გარკვეულ სირთულეებს იმ კუთხით, რომ ვინაიდან, 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მოცულობა, რეგიონების 

ბიუჯეტებთან მიმართებაში განსხვავებულია, სოციალური 

პროექტების განხორციელების შესაბამისად, შესაძლებლობებიც 

მეტია. იკვეთება ტენდენცია მოსახლეობის რეგიონებიდან 

თბილისში გადმოსახლებისა და თბილისის რეგისტრაციის 

მოპოვებისა, რათა მათ ისარგებლობლონ იმ სოციალური 

ბენეფიტებით, რასაც თბილისის ბიუჯეტი უზრუნველყოფს და 

ვერ უზრუნველყოფს მათი რეგიონის ბიუჯეტი. გამოსავლის ამ 

სახით პოვნა, სიკეთის მომტანია კონკრეტული მოქალაქისთვის და 

ოჯახისთვის, მაგრამ დამაზიანებელი ქვეყნის რეგიონებისთვის 

ვინაიდან, ეს თავის მხრივ ხელს უწყობს სოფლებიდან 

მოსახლეობის შრომისუნარიანი  და ადგილობრივ პირობებს 

მორგებული მუშახელის დეფიციტის შექმნას.  თბილისის 

მუნიციპალიტეტი კი იმისათვის, რომ ერთგვარად შეაკავოს 

აღნიშნული პროცესი და შეამციროს მეტი მოთხოვნის წარმოშობის 

აუცილებლობა, იძულებულია გააკეთოს შესაბამისი დათქმა 

ნორმატიულ დოკუმენტებში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ამა თუ 

იმ პროგრამით სარგებლობისათვის, მოქალაქეს დაუწესოს 

თბილისში განსაზღვრული პერიოდის რეგისტრაციის ქონა. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 

ითვალისწინებს ისეთ პროექტებს, რომლებიც შესაძლებელია 

პირდაპირ კავშირში არ იყოს ადამიანის ინდივიდუალურ 

კეთილდღეობასთან, მაგრამ ის გავლენას ახდენს ნებისმიერი 

მოქალაქის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. ეს შეიძლება იყოს 

ისეთი პროექტები, რომელზედაც მიმართულია ქალაქის 

ბიუჯეტის გარკვეული ნაწილი და მნიშვნელოვანია ქალაქის 

მომავალი განვითარებისათვის, როგორიცაა: 1) სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. 2) ინფრასტრუქტურის 

ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების 

გამაგრება, 3) ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება, 4) ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, 5) 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, 6) განათლება, 7) 

კულტურა, სპორტი, ხალგაზრდობის სპეციფიკურ პრობლემებზე 

ზრუნვა.  8) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება და 9) 

თბილისის წარმომადგენლობითი ორგანოების განვითარება. 
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პრიორიტეტების განსაზღვრას და შერჩევას, როგორც წესი წინ 

უძღვის წინა წლის გამოცდილებების გაზიარება და მოქალაქეთა 

გახშირებული მომართვიანობა ამა თუ იმ საკითხის დაფინანსების 

კუთხით. მართალია, დღეს არსებული ბიუჯეტის მოცულობა 

სრულად ვერ პასუხობს გაზრდილ მოთხოვნებს, თბილისის 

მოსახლეობის ყველა საჭიროებას, მაგრამ მუნიციპალიტეტის 

ხელისუფლება ცდილობს თანხები მაქსიმალურად მიზნობრივად 

და რაციონალურად ისე გაანაწილოს, რომ, რაც შეიძლება მეტმა 

ბენეფიციარმა მიიღოს სარგებელი. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური 

პროექტებით, ბენეფიციართათვის უზრუნველყოფილია მათი 

აუცილებელი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საჭიროებები, 

რომლებიც გარანტირებულია სოციალური დახმარებით. 

ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ისეთი სოციალური პროგრამები 

და პროექტები, რომლებიც მოემსახურება სოციალურად 

დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის 

დახმარებების გაწევას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციას, თბილისის მუნიციპალური 

თავშესაფარის მოვლა-პატრონობას, ტრანსპორტით უფასოდ და 

შეღავათით მოსარგებლე ბენეფიციართა მომსახურების 

ანაზღაურებას და მოქალაქეთა სხვადასხვა საჭიროებების 

უზრუნველყოფას. თავის მხრივ, თბილისის მუნიციპალიტეტის 

რაიონული გამგეობები აგრძელებენ თავიანთ რაიონში მცხოვრები 

მოსახლეობისთვის სოციალური და ჯამრთელობის დაცვის 

ღონისძიებების მხარდაჭერას, მოსახლეობის ჯამრთელობის 

მდგომარეობის კვლევისა და მკურნალობის თანადაფინანსებას.  

ჯამრთელობის დაცვის კუთხით თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ისეთი სამედიცინო 

სერვისები, როგორიცაა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე 

ბავშვთა რეაბილიტაცია, ფსიქიკური ჯამრთელობის სათემო 

მომსახურება, ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების, 

დავადებათა სკრინინგის ფარგლებში გამოკვლევების და 

ტრანსპლანტაციის დაფინანსება, დაავადებათა სკრინინგი, 

რომლის მიზანია კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენა და მისი 

შემცირება, დაფინანსდება სკრინინგული გამოკვლევები ძუძუს, 

საშვილოსნოს ყელის, პროსტატის კოლორექტული კიბოს 

სკრინინგი და ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგი, გადამდებ და 
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არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი. 

ინფექციების პრევენციისა და გავრცელების თავიდან აცილების 

მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციის ღონისძიებათა გატარება. 

ასევე ფინანსდება, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა სათემო 

მომსახურება, ,,C“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა. ტრანსპლანტაცია, 

ონკოჰემატოლოგიური და ღვიძლის დაავადებების მქონე 

პაციენტებისთვის, ძვლის ტვინისა და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია, 

ოპერაციული და მკურნალობის დაფინანსება, რაც დიდ 

ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

გარდა ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა, თბილისის 

მუნიციპალიტეტი ასევე უზრუნველყოფს, სოციალურად 

დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობისთვის სოციალური 

დაცვის ისეთი პროექტების განხორციელებას, რომლებმაც ხელი 

უნდა შეუწყოს მოსახლეობის სოციალური პირობებისა და 

ცხოვრების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას.  

შესაძლებელია ითქვას, რომ სახელმწიფოს და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ბიჯეტებით განსაზღვრული სოციალური 

პროექტები და პროგრამები მიმართულია მოსახლეობის 

სოციალური საკითხების მოგვარებაზე, მაგრამ ეს მაინც არ არის 

საკმარისი მოსახლეობის მოთხოვნილებების და საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად, ვინაიდან ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს 

გამოწვევას უმუშევრობა წარმოადგენს. მიუხედავად აღნიშნულისა, 

სახელმწიფოს მიერ სოციალური პოლიტიკის კუთხით 

გადადგმული ყველა ნაბიჯი გათვლილია ადამიანის 

კეთილდღეობაზე და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ნაცვლად 

პროგრამული ბიუჯეტისა, გვაქვს სოციალური ბიუჯეტი. 

სოციალური პროგრამების მიწოდებაში დიდ როლს თამაშობს 

პროფესიონალიზმი ანუ, სწორი მენეჯმენტი. იქ, სადაც 

პროფესიონალიზმის ნაკლებობაა, სამართლიანი განაწილების 

პრინციპი დარღვეულია. იმთავითვე, კრიტიკის საგანი ხდება 

ზედმეტი ბიუროკრატიული მექანიზმები, ხელოვნურად 

გაზრდილი ადმინისტრაციული ხარჯები, გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა. აქედან გამომდინარე, 

სოციალური პოლიტიკის განმახორციელებელი მენეჯმეტის 

სისტემა მუდმივ ცვლილებებს განიცდის. მნიშვნელოვანია 

პროფესიონალი კადრის მენეჯერად ჩამოყალიბების პროცესი, 
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რადგანაც კარგი მენეჯმენტი სოციალური პოლიტიკის კარგად 

განმსაზღვრელი მექანიზმია.  

სოციალური კეთილდღეობის მიმწოდებლები ასევე, პირველ 

რიგში უნდა გრძნობდნენ ფინანსურ პასუხისმგებლობას. ისინი 

მუდმივად უნდა იაზრებდნენ თანხის ხარჯვის მიზნობრიობას, 

რამდენად გეგმისა და გაცემული პირობის თანახმად 

მიმდინარეობს ხარჯვა და ანალიზის საფუძველზე აგრძელებდნენ 

საქმიანობას. გარდა იმისა, რომ საჯარო სექტორში საქმიანობა 

ისევე, როგორც კერძო სექტორში მოითხოვს დასაქმებულის 

სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, მიღებული პრაქტიკაა 

დამატებითი ფინანსური კონტროლის მექანიზმი, შიდა თუ გარე 

აუდიტის მეშვეობით. თუმცა, რეალურად აუდიტი მხოლოდ 

ფინანსური ნაწილით არ შემოიფარგლება და მას უწევს საჯარო 

პერსონალის მომსახურების ხარისხის შეფასებაც. ასევე, იმის 

გაანალიზებაც, მიმდინარე ქმედებით, რამდენად მიღწევადია 

დასახული მიზნის შესრულება. ხშირად დაგეგმილი მიზნის 

ბოლომდე მიღწევა შეუძლებელია ხოლმე, მაშინ როცა, 

ცენტრალური ხელისუფლება ცდილობს სოციალური ხარჯების 

შემცირებას, ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის გაზრდას, 

ამით შესაძლოა ამავდროულად, ხელი შეეშალოს ადგილობრივ 

დონეზე დაგეგმილ სოციალური პროექტების შესრულებისა და 

განვითარების მიზანს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, 

სახელმწიფომ და ადგილობრივმა ხელისუფალმა უნდა მიიღოს 

ისეთი ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რაც მაქსიმალურად 

მიახლოებული იქნება საზოგადოებრივ ინტერესებთან. 

სოციალური პოლიტიკის პრაქტიკაში განმახორციელებელ 

ორგანოს, სახელმწიფოს ცენტრალური ხელისუფლების გარდა, 

თბილისის მუნიციპალიტეტში წარმოადგენს ადგილობრივი 

ხელისუფლება, კერძოდ მერიის სტრუქტურულ ერთეული, 

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური, 

რომელიც შექმნილია ჯმრთელობისა და სოციალური დარგის 

მართვის მიზნით და უზრუნველყოფს, ჯამრთელობის დაცვისა და 

სოციალური მომსახურების პროგრამების მართვას, მათი 

განხორციელებასა და კონტროლს, [3] ხოლო თბილისის 

ტერიტორიული ერთეულის, რაიონულ გამგეობებში, გამგეობის 

კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხთა განხორციელების მიზნით 

ფუნქციონირებს, სოციალური პროექტების მართვის განყოფილება, 
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რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური მიმართულების 

პროექტების დროულად და ხარისხიანად მიწოდებას [4]. 

დასახელებული სამსახურების მეშვეობით თბილისის 

მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი სოციალური 

პროექტების მართვასა და პრაქტიკაში განხორციელებას, 

მოქალაქეთა განცხადებების საფუძველზე. სოციალურ პროექტთა 

სახეობები სამსახურებისთვის განსხვავებულია. იმ შემთხვევაში 

თუ, საკითხი თავისი სირთულით არ ცდება რაიონული გამგეობის 

კომპეტენციას და უფლებამოსილებას, მისი გააწყვეტა და 

დაკმაყოფილება ხდება ადგილობრივ დონეზე, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში საკითხს განიხილავს თბილისის მერიის 

სტრუქტურული ერთეული, ანუ საქალაქო სამსახური. პრაქტიკულ 

ნაწილში, მოქალაქეთა მიერ განცხადებების წარდგენის შემდგმ, 

შესაბამისი სამსახურები შეიწავლიან განცხადებით მოთხოვნილ 

საკითხებს, ახდენენ თემატიკის მიხედვით მათ სისტემატიზაციას 

და საბოლო გადაწყვეტილების მისაღებად, მათი განხილვა ხდება 

კომისიაზე, სადაც კომისიის შემადგენლობაში შედიან სამსახურის 

თანამდებობის პირები, ხოლო მიღებული გადაწყვეტილების 

შესახებ კი ეცნობება მოქალაქეს. იმ შემთხვევებისგან თავის 

დასაცავად, რომ ბენეფიციარების მხრიდან ადგილი არ ქონდეს 

სოციალური პროგრამებით სარგებლობის ბოროტად გამოყენებას 

და შესაბამისად არ დაირღვეს სამართლიანობის პრინციპი და 

სოციალური სარგებელი მეტმა ბენეფიციარმა მიიღოს, 

განსაზღვრულია გარკვეული კრიტერიუმები მოთხოვნით 

მიმართვის შესაძლებლობისთვის. 

დასკვნა 

სახელმწიფო ფინანსების სწორად განკარგვა პირდაპირ 

განაპირობებს ქვეყანაში მოსახლეობის კეთილდღეობას. აქედან 

გამომდინარე, ბიუჯეტის სწორად დაგემვა და აღსრულება ქვეყნის 

განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა. ბიუჯეტის 

მომზადების პროცესში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

მიექცეს მიზნის განსაზღვრას, რა დროსაც ასევე უნდა მოხდეს 

ხარჯებისა და შემოსავლების დაბალანსება, უნდა გაანალიზდეს, 

თუ როგორ განაწილდეს სახელმწიფო სახსრები მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მოქალაქეთა 

გადასახადების სახით გადახდილ თანხებს, სხვადასხვა კუთხით 

განკარგავს სახელმწიფო, ამდენად, მნიშვნელოვანია და ყველა 
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მოქალაქის უფლებაა იცოდეს, რაში იხარჯება საბიუჯეტო 

თანხები.  

რამდენადაც ფულადი რესურსი სრულად ვერ პასუხობს 

არსებულ მოთხოვნებს, მნიშვნელოვანია პრიორიტეტების სწორად 

დაგეგმარება, მიზანმიმართული გაანგარიშება და საბოლოოდ მისი 

ეფექტური აღსრულება.  
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The Financial system of a country and its impact on the welfare of the 

society 

Summary 
 

The following article highlights the main document of the country's 

financial system-budget, which implements fundamental changes in the 

social-economic development of the country and it enables us to define the 

most significant priority of the country. 

The most significant lever of the country's development is a 

prerequisite for the implementation and realization of the budget. The 

utilities are run by the government and every citizen should be aware of 

how the budget is planned, as targeted or non-targeted expenditure 

influences on every person's well-being. Thus, the cost of living of the 

citizens is depended on correct, effective, and most importantly, the right 

decision. 
 

Keywords: budget, finances, fiscal policy, self-government, system, the 

welfare of the citizens.   
 

Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University. 

 
Майя Ониани 

Финансовая система государства и ее роль в процессе 

благосостояния населения 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается главный документ финансовой системы 

страны - бюджет, который имеет фундаментальное влияние на 

социально-экономическое развитие государства и на его основе можно 

определить основные приоритеты страны. 

Главный рычаг развития страны - правильное планирование и 

исполнение бюджета. Сумма взимаемая в виде налогов, регулируется 

государством по-разному, и поэтому каждый гражданин имеет право 

знать, на что тратятся бюджетные деньги, поскольку целевые или 

несоответствующие расходы влияют на благосостояние каждого 

человека. Следовательно, уровень жизни населения также зависит от 

правильных, эффективных и, главное, своевременных принимаемых 

как на государственном, так и на уровне местного самоуправления. 
 

Ключевые слова: бюджет, финансы, фискальная политика, местное 

самоуправление, система, благосостояние граждан. 
 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический 
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ბექა თაბუკაშვილი, თინათინ იაშვილი 

სადაზვერვო საქმიანობის მნიშვნელობა  სახელმწიფო 

მმართველობის სისტემაში 
 

თანამედროვე ეპოქაში, სადაზვერვო საქმიანობა და მისი 
მიზანმიმართული/ეფექტური  განხორციელება, წარმოადგენს 
ნებისმიერი ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობით 
პრიორიტეტულ საკითხს, რაც განპირობებულია მოცემული 
საქმიანობიდან მიღებული  ინფორმაციის სენსიტიურობით.  

ამავდროულად, სადაზვერვო საქმიანობა და მის შედეგად 
მიღებული ცნობები, შესაბამისი გაანალიზებისა და და სწორად 
გამოყენების შემთხვევაში, დადებით ზეგავლენას ახდენს 
სახელმწიფოს როგორც შიდა, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე, 
მოცემული კი ქვეყნის მდგრად განვითარებასა და სტაბილურობას  
უზრუნველყოფს. 

 

საკვანძო სიტყვები: დაზვერვა, სახელმწიფო, პოლიტიკა, 
უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ქვეყანა.  

 

         მოცემულ რეალობაში, მსოფლიოს მასშტაბით არსებული 

ყველა განვითარებული თუ განვითარებადი სახელმწიფო 

ცდილობს საკუთრი ქვეყნის ინტერესების დაცვასა და მათთვის 

მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილებების განხორციელებას 

თანამედროვე წინააღმდეგობებით აღსავსე და ცვალებად 

სამყაროში. ეს კი შეუძლებელია ქვეყანაში არსებული შინაგანი 

სტაბილურობის, წესრიგისა და დაინტერესების საკითხების 

ირგვლივ არსებული სფეროების შესახებ ინფორმაციების ფლობის 

გარეშე. თავად დასახელება ,,დაზვერვა“ 4 (სახელმწიფოს 

მოღვაწეობის ერთ–ერთი სფერო, რომელიც საერთაშორისო 

პოლიტიკის სხვა მოქმედი პირების შესაძლებლობებისა და 

განზრახვების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას ახორციელებს) და 

მისი შინაარსობრივი განმარტება საკუთარ თავში გულისხმობს 

იმას, რომ აღნიშნული მიმართულებით საქმიანობა მოიცავს 

ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელიც 

მიმართულია მათი მოწესრიგებისაკენ, ხოლო უმთავრესი მიზანს 

წარმოადგენს სადაზვერვო საქმიანობის განხორციელება 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ, სამხედრო, 

პოლიტიკურ, ინფორმაციულ, ეკოლოგიურ და სხვა 
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მნიშვნელოვანი სფეროების გარშემო არსებული ინფორმაციის 

მოპოვების, დამუშავების, ანალიზის, შეფასებისა და რეალიზების 

კუთხით, რათა უმაღლესი თანამდებობის პირებისა და 

სახელმწიფო ორგანოების მიერ ქვეყნისთვის სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება გაადვილდეს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით კი, არსებული 

გამოწვევების მიხედვით,  ქვეყანაში სწორი და მიზანმიმართული 

პოლიტიკის გატარება ხდება, როგორც საგარეო, ასევე საშიანო 

ურთიერთობების კუთხით. 

         მოცემული რეალობიდან გამომდინარე,  არსებობს დაზვერვის 

ორი ძირითადი სახე: ადამიანური დაზვერვა - პიროვნული 

აქტივობებითა და რესურსის გამოყენებით მოპოვებული 

სადაზვერვო ინფორმაცია, რომლის დროსაც შესაბამისი 

მონაცემების მიღება ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე 

ხდება. ტექნიკური დაზვერვა  -  სხვადასხვა ტექნიკური 

საშუალებებით მოპოვებული სადაზვერვო ინფორმაცია, რომლის 

მიღების პროცესშიც ადამიანური რესურსის ჩართლულობა 

მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი ან ეს ფაქტორი საერთდ არ 

არსებობს. 

        დაზვერვის ორივე სახეობას გააჩნია გარკვეული 

უპრატესობები და ნაკლოვანებები, თუმცა თანამედროვე 

მსოფლიოში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, სწორი, 

ამომწურავი და სრულფასოვანი ინფორმაციის მიღების მიზნით 

შეუძლებელია რომელიმე მათგანზე უარის თქმა და მხოლოდ 

ერთი კონკრეტული სადაზვერვო საქმიანობის სახეობის 

განხორციელება, ხოლო დაზვერვის სფეროში მოწინავე 

პოზიციებზე მყოფი ქვეყნების პრაქტიული საქმიანობის 

მაგალითზე, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი, ისრაელი, რუსეთი, 

თურქეთი, ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, შეგვიძლია 

იმის თქმა, რომ საკითხის ირგვლივ სრულფასოვანი და 

ამომწურავი ინფორმაციისა მიღება მხოლოდ ადამიანური და 

ტექნიკური დაზვერვის ერთობლივი გამოყენებითაა შესაძლებელი, 

რადგან სწორად დაზვერვის ამ ორი სახეობიდან მომდინარე 

ინდივიდუალური უპირატესობების (ტექნიკურის შემთხვევაში - 

მშრალი, ფაქტებისა და ემოციური მსჯელობებისაგან თავისუფალი 

ინფორმაცია, ხოლო ადამიანურის შემთხვევაში - გარემო 

ფაქტორებიდან მომდინარე შემთხვევათა სწორი გაანალიზების 
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უნარისა და პიროვნული ურთიერთბებიდან მიღებული 

ინფორმაციების ერთბლიობა), საერთო ანალიზით ხდება 

ღირებული სადაზვერვო ცნობების მიღება. 1 

            სადაზვერვო საქმიანობის განხორციელებისას 

მნიშვნელოვანია მოხდეს სწორი მიზნების დასახვა, რათა 

მოპოვებული ინფორმაციები პასუხობდეს ქვეყნისათვის 

აქტუალური საკითხების ირგვლივ არსებულ პროცესებსა და 

მიმდინარე მოვლენებს, რადგან დღევანდელობაში მნიშვნელოვან 

გარემოებას წარმოადგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

ორგანოების გამართული და სწორი მუშაობა, რაც 

პირდაპირპროპორციუად აისახება ქვეყნის  წარმატებაში, როგორც 

საერთაშორისო ასპარეზზე არსებული გამოწვევების გადაჭრის 

კუთხით, ასევე შიდასახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების 

საკითხებში წარმოშობილი პრობლემების გადაწყვეტის 

თვალსაზრისით. შესაბამისად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

სადაზვერვო სამსახური, თავისი მოცულობის და ფუნქციების 

მრავალმხრიობის გათვალისწინებით, მონაწილეობს 

საზოგადოებრივი ცხოვრების უაღრესად ფართო სპექტრში და 

ახდენს გავლენას მოქალაქეთა ცხოვრების ბევრ ასპექტზე, ამ გზით 

კი თავად  საზოგადოების ფორმირებაში იღებს მონაწილეობას. 

გარდა ამისა, სადაზვერვო საქმიანობის შედეგად მიღებული 

ცნობების სწორი ფორმით რეალიზება ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკურ წინსვლასაც განაპირობებს, რაც შედეგის სახით 

უზრუნველყოფს: საზოგაოების კეთილდღეობას,  სახელმწიფოს 

მდგრადობას, სტაბიულურ განვითარებას და ქმნის ეკონომიკური 

წარმატების წინაპირობებს. 2  ყოველივე აღნიშნულისათვის 

აუცილებელია აქტიური სადაზვერვო საქმიანობა განხორციელდეს 

და სადაზვერვო ინფორმაცის მოპოვება ისეთ ძირითადი 

საკითხების შესახებ როგორიცაა: 

 პოლიტიკა - წარმოადგენს სხვადასხვა ქვეყნის 

სეპცსამსახურებისა და მათთან კავშირში მყოფი 

ორგანიზაციების/პირების უმთავრეს სამუშაო ხაზს, რადგან 

სწორედ სამიზნე ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება და 

პოლიტიკოსები წარმოადგენენე ისეთ სფეროს, რომელთა მიმართ 

განხორციელებული სადაზვერვო საქმიანობის პროცესში 

უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციის მოპოვება ხდება, ხოლო 

მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავებისა და რეალიზაციის 
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შემდგომ ჩნდება სასურველი ზეგავლენის მოხდენის შესაძებლობა 

უცხო ქვეყნის როგორც შიდა, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე. ხშირ 

შემთხვევაში,  უცხო ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურები, ამა თუ იმ 

ქვეყანაში მისაღები პოლიტიკური ფონის შექმნის მიზნით 

აქტიურად იყენებენ ე.წ. გავლენის აგენტებს და რბილ ძალას. 

გარდა ამისა, ამ კუთხით მიმდინარე სადაზვერვო საქმიანობის 

პროცესში აქტიურად ხდება ტექნიკური დაზვერვის საშუალებების 

გამოყენებაც, რათა მოხდეს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

მატარებელი შეტყობინებების, მიმოწერების, საუბრებისა და 

დოკუმენტების მოპოვება. 

 ეკონომიკა - ოცდამეერთე საუკუნის გამოწვევების  

გათვალისწინებით, უსაფრთხოების სისტემათა ჯაჭვში  უდიდესი 

ადგილი დაიკავა ეკონომიკურმა ფაქტორებმა. შესაბამისად, 

ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებული  ნებისმიერი სახის 

ინფორმაცია უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენელთა 

მხრიდან უდიდეს ინტერესს იწვევს. მოცემულ სფეროსთან 

დაკავშირებით მოპოვებულმა სადაზვერვო ცნობებმა კი შესაძლოა 

დიდწილად განსაზღვროს რომელიმე ქვეყნის ეკონომიკის 

მრავალწლიანი წარმატება ან და წარუმატებლობა.  

 რელიგია - მოცემულ შემთხვევაში გასვათვალისწინებელია 

კონკრეტული ქვეყანის პრაქტიკა (საკითხს 

ინდივიდუალურადუნდა მივუდგეთ), რადგან ზოგიერთ ქვეყანაში 

რელიგია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყოველდღიურობაში 

უდიდეს როლს თამაშობს, ხოლო ზოგიერთ მათგანში ამ კუთხით 

რელიგიის ნაკლები ჩამრევლობაა. შესაბამისად, მორწმუნე 

ქვეყნებში სარწმუნოებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი 

მოსახელობის დიდი ნაწილისთვის  სენსიტიურ თემას 

წარმოადგენს და რელიგიურ გრძნობებზე დაფუძნებულმა 

გარედან მართულმა ანტისახელმწიფოებრივმა ქმედებებმა 

შესაძლოა სავალალო შედეგებამდე მიიყვანოს ესა თუ ის 

სახელმწიფო. გარდა ამისა გასათვალისწინებელია რელიგიური 

უმცირესობები და მათი გავლენა კონკრეტულ რეგიონებზე, 

ქვეყანაში მიმდინარე სკითხებსა და ქვეყნის პოლიტიკურ 

ცხოვრებაზე. 3  აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ქვეყნისათვის 

რელიგიური მიმართულებით აქტიური სადაზვერვო 

ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც 

ყოველივე მოცემული მჭიდრო კავშირში იმყოფება პოლიტიკურ 
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ცხოვრებასთან და ხშირ შემთხვევაში უდიდეს ზეგავლენას ახდენს 

ამ უკანასკნელზე. 

 მეცნიერება - ოცდამეერთე საუკუნეში თანამედროვე 

სამეცნიერო-ტექნიკური მიღწევები წარმოადგენს ქვეყნის 

სიძლიერისა და წარმატების განმსაზღვრელ ერთ-ერთ ძირითად 

ფაქტორს. შესაბამისად, ამ მიმართლებით განხორციელებული 

სადაზვერვო საქმიანობა შესაძლებლობას იძლევა სწორად იქნას 

შეფასებული სამიზნე ქვეყნის შესაძლებლობები, დაგინდეს მათი 

განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები და 

განისაზღვროს პოლიტიკურ ასპარეზზე შესაძლო აქტივობები.   

 ეთნიკური უმცირესობები - სადაზვერვო სამსახურების 

მუშაობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას ასევე 

წარმომადგენს მსგავს საკითხზე ინფორმაციის მოპოვება, რადგან 

მოცემულ სეგმენტზე ინფორმაციის მიღებით, მათზე ზეგავლენის 

მოხდენით და მათთან დაკავშირებული საკითხების 

მიზანმიმართული მანიპულაციით, სამიზნე ქვეყნებში 

სეპარატისტული  იდეების გაღვივება და კონკრეტული 

ძალადობრივი ქმედებებისათვის ბიძგის მიცემა მარტივად 

შეიძლება. შესაბამისად, ყოველივე აღნიშნული საშუალებას 

იძლევა დაინტერესბის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე 

სასურველი ზეგავლენა განხორციელდეს. 

 არასამთავრობო ორგანიზაციები - სამიზნე სახემწიფოებში 

ფარული საქმიანობის განსახორციელებლად, დაზვერვის 

სამსახურები ხშირ შემთხვევაში შესანიღბად სწორედ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს იყენებენ, შესაბამისად მოცემულ 

სფეროში ხშირად შევხვდებით სპეცსამსახურების საფარით მოქმედ 

და მათ მიერ მართულ დაწესებულებებს, რომლებიც 

ძირგამომთხრელ საქმიანობას ახორციელებენ.5  გარდა ამისა, 

არსამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა საფარით დაზვერვის 

აგენტებს აქტიურად შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება 

სახელმწიფოს მმართველობითი პროცესების განსაზღვრასა და 

მათვის სასურველი კონკრეტული შედეგის მიღწევში. 

 ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რათა 

თვალნათლივ დავინახოთ  სადაზვერვოს საქმიანობის მართვის 

კუთხით გასატარებელი აუცილებელი ღონისძიებები, 

მნიშვნელოვანია წამყვანი ევროპული და ამერიკული ქვეყნების 

გამოცდილება და სამეცნიერო ლიტერატურა, რომლებიც 
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აქტიურად ამუშავებენ საკუთარი სახელმწიფოებისათვის მისაღებ 

სადაზვერვო საქმიანობასთან დაკავშრებულ პრაქტიკულ და 

თეორიულ შედარებით ანალიზს. გარდა ამისა შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ  მსოფლიოში არსებული თანამედროვე 

გლობალური ტენდენციების გათვალისწინებით სადაზვერვო 

საქმიანობა წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სფეროს, 

რომლის დახამრებითაც შესაძლებელი ხდება ქვეყნის სწორი და 

ეფექტური მართვა. ოცდამეერთე საუკუნის გამოწვევების 

გათვალისწინებით, ნებისმიერი თანამედროვე ქვეყნის ძირითადი 

ინსტიტუციების გამართული მუშაობისათვის, უსაფრთხო 

გარემოსა და გრძელვადიან პერსპექტივაში საერთაშორისო 

ასპარეზზე წარმატებული სახელმწიფოს შექმნისა და 

არსებობისათვის, სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე 

მიმართულებაა დაზვერვა და მისი განმახორციელებელი ორგანო - 

სადაზვერვო სამსახური. თანამედრო ქვეყნების მაგალითზე 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელ პოლიტიქურ რუკაზე არ 

მოიძებნება არცერთი ძლიერი ქვეყანა, რომელსაც არ გააჩნია 

ძლიერი სპეც. სამსახურები, რადგან ხშირ შემთხვევებში სწორედ 

მათი დახმარებითა  და უშუალო ჩარევით  ხდება არსებული, 

როგორც გლობალური ასევე ლოკალური პრობლემების გადაჭრა 

და ნეიტრალიზაცია. დაზვერვა და სადაზვერვო საქმიანობა კი 

მუდამ იყო, არის და რჩება ინფორმაციის მოპოვების მთავარ 

საშუალებად. 
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ს ა მ ა რ თ ა ლ ი 
 

ირაკლი შამათავა 

სესხის ხელშეკრულების უახლესი საკანონმდებლო რეგულაციები 

ქართულ სამართალში (პრობლემურ საკითხთა ანალიზი) 
 

სესხის ხელშეკრულება სხვა სამართლებრივ ინსტიტუტებთან 
მჭიდრო კავშირშია და ეკონომიკური პროცესების განვითარების 
პარალელურად, თანამედროვე პირობებში, უფრო და უფრო 
საჭირო ინსტრუმენტი ხდება. ამდენად, სტატია ეხება სესხის 
ხელშეკრულების უახლეს საკანონმდებლო რეგულაციებს, მასში 
არსებულ ხარვეზებსა და იმ რეკომენდაციებს, რომელთაც 
უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ კანონის ჰარმონიზაციისა და 
სრულყოფის თვალსაზრისით.  

პრობლემას, რომელსაც სტატია შეეხება, საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის (შემდეგში – „სსკ“) ძალაში შესვლისთანავე 
ვხვდებით. ორმა ათეულმა წელმა ჩამოაყალიბა საკმაოდ მყარი და 
ერთგვაროვანი პრაქტიკა. იმის მიუხედავად, რომ სესხის 
ხელშეკრულების საჭიროებიდან გამომდინარე, საკითხი მეტად 
აქტუალურია, სამართლებრივ სივრცეში აღნიშნული საკითხით 
დაინტერესება მაინც არ იგრძნობა. მწირია სამეცნიერო ნაშრომები, 
რომლებიც სახელშეკრულებო სამართლის ამ პრობლემას 
განიხილავენ, მით უფრო დღესდღეობით, როცა სესხის 
ხელშეკრულების ნორმებმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები და 
დამატებები განიცადა, თუმცა ამის საწინააღმდეგოდ, 
კანონმდებლობაში რიგი საკითხები მაინც მოუწესრიგებელი 
დარჩა. 

სტატიაში განხილულია სესხის ხელშეკრულების მოქმედი 
რედაქცია ქართულ სამართალში და მნიშვნელოვანი სასამართლო 
გადაწყვეტილებების ანალიზი. ფოკუსირება ხდება ისეთი 
კომპლექსური საკითხების როგორიცაა: პროცენტის მოცულობის 
კანონისმიერი და სახელშეკრულებო განსაზღვრება, (როგორც 
უზრუნველყოფილი, ისე არაუზრუნველყოფილი სესხის ნაწილში), 
ნორმის მთარგმნელობითი საქმიანობისას დაშვებული უზუსტობა, 
სესხის ხელშეკრულების ფორმის დაცვისა და დაუცველობის 
სამართლებრივი შედეგები; სტატიაში ასევე განხილულია სესხის 
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შეპირება და ფულადი სახსრების მოზიდვის შეზღუდვა, როგორც 
უახლესი საკანონმდებლო დანაწესი.  

 

საკვანძო სიტყვები: სესხის ხელშეკრულება, რეგულაცია, 
საპროცენტო განაკვეთი, GBG (გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი), 
სსკ (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი), სუსგ (საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება). 
 

შესავალი 

სესხის ხელშეკრულების დადების საჭიროება ყოველდღიურად 

მზარდია, რაც იძულებულს ხდის კანონმდებელს დეტალურად 

მოაწესრიგოს სამოქალაქო სამართლის მეტად მნიშვნელოვანი 

ინსტიტუტი. კერძოსამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილე 

სუბიექტთათვის კი აუცილებელია ნათლად იყოს გამიჯნული 

ნაკისრი ვალდებულებები. სწორედ ამიტომ, სესხის 

ხელშეკრულების ნორმები უნდა აწესრიგებდეს და პასუხობდეს 

თანამედროვე მოთხოვნებს. 

სსკ ყველაზე დიდ მსგავსებას გერმანიის სამოქალაქო 

კოდექსთან (შემდეგში – „GBG“) ავლენს. გერმანული სამართლის 

რეცეფციის მიუხედავად, არის საკითხები, რომლებიც მისგან 

განსხვავებულად არის რეგულირებული. თანამედროვე 

სამოქალაქო კოდექსი შესრულებაზე ორიენტირებული აქტია. [1] 

სესხის ხელშეკრულების მომწესრიგებელი ნორმა მოცემულია 

კოდექსის 623-ე მუხლში, რომლის მიხედვით „სესხის 

ხელშეკრულებით გამსესხებელი საკუთრებაში გადასცემს 

მსესხებელს ფულს ან სხვა გვაროვნულ ნივთს, ხოლო მსესხებელი 

კისრულობს დააბრუნოს იმავე სახის, ხარისხისა და რაოდენობის 

ნივთი“. საკასაციო სასამართლო განმარტებით, სამოქალაქო 

კოდექსი აღიარებს და ეფუძნება „pacta sunt servanda-ს“ 

(ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს) პრინციპს, რომლის თანახმად 

ხელშეკრულების მხარემ, რომელმაც იკისრა ვალდებულება, უნდა 

შეასრულოს ხელშეკრულებით მისივე ნებით შეთანხმებული 

უფლება-მოვალეობები. 

ცნებიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სესხის 

ხელშეკრულებით ხდება ფულის ან გვაროვნული ნივთის 

საკუთრებაში გადაცემა. გამიჯვნის პრინციპის არსებობის 

პირობებში საკუთრების უფლების გადაცემისთვის აუცილებელია 

განმკარგავ (სანივთო) გარიგებას წინ უძღოდეს ნამდვილი 
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ვალდებულებით-სამართლებრივი გარიგება. 623-ე მუხლში 

ნახსენები სიტყვები – „საკუთრებაში გადასცემს“ გაურკვევლობას 

ბადებს. კოდექსის სისტემური აგებულებიდან გამომდინარე, 

საკუთრების უფლების გადაცემა ხდება სანივთო სამართლის 

ნორმებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, ჩნდება კითხვა, 

ვალდებულებით სამართლის კერძო ნაწილში, სადაც 

დარეგულირებულია ვალდებულებით-სამართლებრივი 

ხელშეკრულებები, როგორ აღმოჩნდა საკუთრების უფლების 

განმკარგავი ნორმა? ან თუ კოდექსი სესხის ხელშეკრულებასთან 

მიმართებით, საკუთრების უფლების გადაცემის განსხვავებულ 

წესს ადგენს (მაგალითად ერთიანობის პრინციპს, როდესაც 

საკუთრების გადასაცემად საკმარისია მხოლოდ ვალდებულებით-

სამართლებრივი გარიგება), რატომ არსად ჩანს ზოგადი წესიდან 

გამონაკლისის საჭიროება? 

სსკ-ის 53-ე მუხლის მიხედვით: „ხელშეკრულება არ არსებობს, 

თუ არც გარეგნული გამოხატვიდან და არც სხვა გარემოებებიდან 

არ შეიძლება დადგინდეს ამ ხელშეკრულების შინაარსი“. 

იურიდიულ ლიტერატურაში დამკვიდრებული მოსაზრების 

მიხედვით, ხელშეკრულება მხარეთა ნების გამოვლენის შედეგია. 

[2, 42] იმისთვის, რომ სესხის ხელშეკრულება დაიდოს, სსკ-ის 327-

ე მუხლის მიხედვით აუცილებელია მხარეები მის ყველა არსებით 

პირობაზე შეთანხმდნენ, საამისოდ გათვალისწინებული ფორმით. 

ამდენად, სახეზე იყოს ხელშეკრულების მხარეები, დაზუსტებული 

იყოს ხელშეკრულების საგანი და ვლინდებოდეს სესხის 

ხელშეკრულების დადების სურვილი.  

გარემოება, რომ მსესხებელმა უნდა დააბრუნოს არა იგივე 

ნივთი, რომელიც სესხად მიიღო, არამედ მსგავსი – იმავე სახის, 

ხარისხისა და რაოდენობის, გამომდინარეობს იქიდან, რომ სესხის 

ხელშეკრულებით გვაროვნული ნივთის გადაცემა ხდება 

საკუთრების უფლებით, რაც ლოგიკურად მის მოხმარებას, 

განკარგვას გულისხმობს. [3, 29] სესხის ინსტიტუციის ანალიზის 

შედეგად, შეგვიძლია გამოვყოთ ის თავისებურებები, რაც 

დამახასიათებელია ამ ტიპის ურთიერთობებში. 

სსკ-ის 625-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით „მხარეთა 

შეთანხმებით სესხისთვის შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს 

პროცენტი“, რაც თავისი შინაარსით იგივე სარგებელს 

წარმოადგენს. [21] პროფ. ზ. ძლიერიშვილის აზრით, „პროცენტი 
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არის პერიოდული საზღაური კაპიტალით სარგებლობისათვის“ [4, 

254], რომელიც წარმოადგენს დამატებით, აქცესორულ უფლებას. 

სესხის დროს პროცენტის გადახდის ვალდებულება უკავშირდება 

მთავარ სასესხო ვალდებულებას და აქცესორული ხასიათისაა 

წარმოშობის თვალსაზრისით [22]. საპროცენტო განაკვეთი 

შესაძლოა იყოს მყარი (ფიქსირებული) ან ცვალებადი 

(ინდექსირებული). როგორც სესხის, ისე საბანკო კრედიტის (868) 

ხელშეკრულება შეიძლება შეიცავდეს შეთანხმებას მყარ ან 

ცვალებად საპროცენტო განაკვეთზე. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

პალატამ (შემდეგში – სუსგ) მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა 

სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში საპროცენტო სარგებლისა და 

ვალდებულების დარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების 

ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილებაში 

აღნიშნა, რომ სარგებლის (პროცენტის) გადახდის ვალდებულება, 

რომელიც მხარეებმა გაითვალისწინეს სესხის 

ხელშეკრულებისათვის, შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში. [21] სასამართლომ 

მიუთითა სამოქალაქო კოდექსის 625-ე, 403-ე მუხლებზე და 

განმარტა, რომ სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლით 

გათვალისწინებული პროცენტი, რომელიც თავისი შინაარსით 

სარგებელია, განსხვავდება 403-ე მუხლით გათვალისწინებული 

პროცენტისაგან, რომელიც ის ზიანია, რაც განიცადა კრედიტორმა 

ფულადი თანხის გადახდის ვალდებულების დარღვევის გამო; 

ამდენად, იმის მიუხედავად, რომ ორივე ნორმა შეეხება პროცენტის 

გადახდის ვალდებულებას, ისინი თვისობრივად განსხვავებულ 

სამართალურთიერთობებს აწესრიგებენ. თუ სსკ-ის 403-ე მუხლით 

„მოვალე, რომელიც ფულადი თანხის გადახდის ვადას 

გადააცილებს, ვალდებულია, გადაცილებული დროისათვის 

გადაიხადოს მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული პროცენტი, 

თუ კრედიტორს, სხვა საფუძვლიდან გამომდინარე, უფრო მეტის 

მოთხოვნა არ შეუძლია, 625-ე მუხლის დეფინიციით, „მხარეთა 

შეთანხმებით სესხისათვის შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს 

პროცენტი“. 

მუხლის ანალიზი გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ 

კანონმდებელმა ხელშეკრულების მხარეებს მიანდო გარიგების 

სასყიდლიანობის გადაწყვეტა, თუმცა ეს ისე არ უნდა განვმარტოთ, 
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რომ მხარეების მიერ მიღწეული ნებისმიერი შეთანხმება 

კანონიერია. მაგალითისთვის, ერთ-ერთ საქმეზე პალატა თვლის, 

რომ მხარეთა მიერ შეთანხმებული საპროცენტო განაკვეთი 

(წლიური 120 %) შეუსაბამოდ დიდია და მნიშვნელოვნად 

აღემატება საქართველოს ეროვნული ბანკის, კომერციული 

ბანკების სტატისტიკური ანგარიშგების საფუძველზე 

გაანგარიშებულ წლიურ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთს 

(აღნიშნული შეადგენს 14,5 %). სასამართლო პრაქტიკისათვის 

ფაქტობრივად უცნობია მხარეთა შეთანხმება სარგებლის მსგავს 

ოდენობაზე როგორც ბანკებთან, ასევე მიკროსაფინანსო ან 

ფიზიკურ პირებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებში. 

შესაბამისად, მხარეთა მიერ შეთანხმებული პროცენტის ოდენობა 

ზემოთ მითითებულ წლიურ საბაზრო საპროცენტო განაკვეთს 

მაღლა უნდა ჩაითვალოს ბათილად, მისი ამორალური ხასიათის 

გამო. „საკმარისია, არსებობდეს დისპროპორცია ხელშეკრულების 

მხარეების მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შორის, რომ 

სასამართლომ იგი მიიჩნიოს ამორალურ გარიგებად“. [15] 

მოქმედი სსკ-ის არსებობის მანძილზე, 625-ე მუხლში სამჯერ 

შევიდა ცვლილება. 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, [5, 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 აღნიშნულია, რომ 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. [16; 17; 18; 20] 
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2007 წელს მიღებული ცვლილების შედეგად, წინა პლანზე 

გადმოინაცვლა 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. [4, 363] 

2013 წელს კანონმდებელმა ისევ დაარეგულირა სესხის 

სარგებლიანობის საკითხი, თუმცა ცვლილება მხოლოდ იპოთეკით 

უზრუნველყოფილ სასესხო ვალდებულებებს შეეხო. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც სესხი სარგებლიანია, მხარეებს ეკისრებათ 

საპროცენტო სარგებლის განსაზღვრის ვალდებულება. 

ხელშეკრულების თავისუფლება მხარეთა ავტონომიურობის ერთ-

ერთი ყველაზე აშკარად გამოვლინებაა. [6,57] როგორც სსკ-ის 

კომენტარში აღნიშნულია, ხელშეკრულების თავისუფლების 

უზრუნველყოფა თანამედროვე სახელმწიფოს კონსტიტუციურ 

მოვალეობას განეკუთვნება, თუმცა სახელმწიფოს უფლება აქვს ეს 

თავისუფლება სხვადასხვა საფუძვლებიდან გამომდინარე 

შეზღუდოს. [6, 57] სააპელაციო სასამართლომ ერთ-ერთ 

გადაწყვეტილებაში მიუთითა: „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“. [15] გასათვალისწინებელია სამოქალაქო 

სამართლის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპიც, კერძოდ 

კოდექსის მე-8 მუხლის მე-3 ნაწილი – „სამართლებრივი 

ურთიერთობის მონაწილენი ვალდებულნი არიან, 

კეთილსინდისიერად განახორციელონ თავიანთი უფლება-

მოვალეობანი“, რამდენადაც „სსკ საკმარის თავისუფლებას ანიჭებს 

მოსამართლეებს კანონის განმარტების პროცესში. მათ უნდა 

ისარგებლონ ამ თავისუფლებით და ეცადონ, რომ ყოველი კანონი 

თუ მხარეთა ნება კეთილსინდისიერებისა და სამართლიანობის 

კუთხით, სოციალური და მორალური სტანდარტების 
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გათვალისწინებით განმარტონ“. [7, 58] გერმანული სამართალი 

უფრო შორს მიდის და გარდა იმისა, რომ შეუსაბამოდ მაღალი 

საპროცენტო განაკვეთით გაცემულ სესხს ამორალურ გარიგებად 

მიიჩნევს, რომელიც თავის მხრივ, GBG-ს 138-ე პარაგრაფის 

საფუძველზე ბათილია, მსგავს მოქმედებას მევახშეობად აფასებს, 

რომელიც გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის 291-ე 

პარაგრაფის მიხედვით დასჯადი ქმედებაა. [8, 65] 

მიუხედავად იმისა, რომ პროცენტზე საკანონმდებლო 

შეზღუდვა 2007 წლის შემდეგ მოხსნილი იყო, წარმოშობილი 

ხარვეზი მთლიანად აღმოფხვრა სასამართლო პრაქტიკამ. 

უზენაესმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა 

სესხის ხელშეკრულების შეუსაბამოდ მაღალი პროცენტის 

ნაწილობრივ ბათილობის კუთხით, გადაწყვეტილებაში 

განმარტებულია: „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 

ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობებისთვის 

დადგენილ კანონის ძირითად პრინციპებს, შესაბამისად საჯარო 

წესრიგს, ზნეობრივ სტანდარტებს“. [23; 25] „ვინც უზომოდ დიდ 

პროცენტს უწესებს პარტნიორს, იგი ხელყოფს არა 

მარტოზნეობრივ ნორმებს, არამედ საჯარო წესრიგის 

მოთხოვნებსაც“. [1, 217] 

დღესდღეობით, სამოქალაქო კოდექსი არამარტო იპოთეკით 

უზრუნველყოფილ სესხთან მიიჩნევს პროცენტის სავალდებულო 

მითითებას, არამედ განსაზღვრავს სესხის წლიურ საპროცენტო 

განაკვეთს, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 50 პროცენტს, მათ 

შორის, სესხის ვადის გაგრძელების შემთხვევაში. ამ მუხლის 

დანამატიც მნიშვნელოვანია თავისი არსით, რამდენადაც 2017-2018 

წლებში განხორციელებულმა რეგულაციამ აღმოფხვრა გარკვეული 

ხარვეზები და განსაზღვრა ვადის გაგრძელების შემთხვევა, ასეთად 

კი მიიჩნია არსებული სესხის დაფარვის შემდეგ ახალი სესხის 

გაცემა, თუ არსებული სესხის დაფარვიდან ახალი სესხის 

გაცემამდე 5 სამუშაო დღე არ გასულა. თუმცა, კრიტიკის საგნად 

კვლავ რჩება ის საპროცენტო განაკვეთი, რაც ქართულ 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (56) 2020 

 52 

კანონმდებლობაშია განსაზღვრული, ვინაიდან მსგავსი შკალა 

მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნებისთვის სრულიად უცხოა.  

სსკ-ის 626-ე მუხლის ნორმას უდავოდ გააჩნია 

მთარგმნელობითი ხარვეზებიც და აღნიშნულზე მართებულად 

აპელირებს პროფ. ზურაბ ჭეჭელაშვილი: „სსკ-ის 626-ე მუხლის მე-

3 ნაწილის მე-2 წინადადებაში უხეში თარგმნითი ხასიათის 

შეცდომაა დაშვებული. ერთი შეხედვით შეცდომის შემჩნევა 

ძნელია, მაგრამ ყურადღებით დაკვირვების შემდეგ ყოველი 

ქართველი იურისტი შეამჩნევს ნორმის ჰიპოთეზის 

არაადეკვატურობას მთლიანად ნორმის შინაარსის მიმართ. 

განვსაჯოთ ლოგიკურად: არსებობს კი საერთოდ სესხის 

ხელშეკრულება, რომელშიც მხარეების მიერ ვადა არ არის 

განსაზღვრული? უფრო მეტიც, ნორმის არსებული რედაქციის 

არსიდან გამომდინარეობს, რომ სესხის ხელშეკრულება 

აბსოლუტურად ყველა შემთხვევაში (ვინაიდან მხარეები სესხის 

ხელშეკრულების ვადას განსაზღვრავენ წინასწარ) სესხის 

ძირითადი თანხა და დარიცხული პროცენტი გადახდილ უნდა 

იქნეს სესხის კონკრეტული ვადის გასვლისას, მაგ., 6 თვის, 1, 2, 5 

და მეტი წლის შემდეგ, რა ვადითაც დაიდო ხელშეკრულება. ასეთი 

ფორმულირებით ზემოაღნიშნული ნორმა ეწინააღმდეგება 

თუნდაც 626-ე მუხლის მე-3 ნაწილის პირველ წინადადებას, 

რომელიც (სხვათა შორის, ასევე იმპერატიულად) პროცენტების 

გადახდის ვალდებულებას მსესხებელს აკისრებს პერიოდულად 

ყოველი წლის გასვლის შემდეგ. ნორმის სწორი თარგმანი 

ზემოაღნიშნულ ხარვეზს სპობს; კერძოდ, ნორმის ჰიპოთეზა უნდა 

ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „თუ სესხის ხელშეკრულებით 

გადახდის ვადა უფრო ადრე დადგება”, ანუ ნორმის ჰიპოთეზა 

აგრძელებს მუხლი მე-3 ნაწილის პირველი წინადადების აზრს: 

როგორც წესი, პროცენტი გადახდილ უნდა იქნეს ყოველი წლის 

გასვლის შემდეგ, მაგრამ თუ სესხის ხელშეკრულებით ვადა 

იწურება წლის გასვლამდე, მაშინ „ვალიცა და პროცენტიც 

გადახდილ უნდა იქნეს ვადის დადგომისას”. [9, 39-40] 

რაც შეეხება სესხის ხელშეკრულების საგანს, იგი შეიძლება 

იყოს ფული ან გვაროვნული ნივთი. რომის სამართლიდან 

მოყოლებული, სამოქალაქო სამართალი ერთმანეთისგან მიჯნავდა 

შეცვლად და შეუცვლად ნივთებს. სესხის ხელშეკრულების საგანი 

შეუძლებელია იყოს ინდივიდუალური ნივთი. როგორც სტატიაში 
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აღვნიშნეთ, სესხი შეიძლება დაიდოს მხოლოდ ფულზე ან 

გვაროვნულ ნივთზე. აღნიშული განპირობებულია იმ მიზეზით, 

რომ მსესხებლის მიზანს წარმოადგენს ნივთის მოხმარება და 

ბუნებრივია, კანონმდებელი მოვალეს იმავე ნივთის უკან 

დაბრუნებას ვერ დაავალდებულებს. გვაროვნული ნივთის 

შემთხვევაში კი ზემოხსენებული პრობლემა არ გვაქვს სახეზე, 

რადგან ვალდებულების შესრულება გვაროვნული ნივთით ხდება, 

მოვალე ვალდებულია დააბრუნოს არა ზუსტად იგივე ნივთი, რაც 

მან ხელშეკრულებით მიიღო, არამედ მისი გვარის სხვა ნივთი, 

რომელსაც იგივე თვისებები ექნება, რაც მსესხებელს გარიგებით 

გადაეცა.  

ხელშეკრულების დადებისას დეტალურად უნდა 

განისაზღვროს გვაროვნული ნივთის ხარისხი და ოდენობა, 

წინააღმდეგ შემთმხვევაში, საკითხი დარეგულირდება სსკ-ის 380-ე 

მუხლით: „თუ შესრულების ხარისხი დაწვრილებით არ არის 

ხელშეკრულებაში განსაზღვრული, მაშინ მოვალე ვალდებულია, 

შეასრულოს სულ ცოტა, საშუალო ხარისხის სამუშაო და გადასცეს 

საშუალო ხარისხის ნივთი“. 

მას შემდეგ, რაც მსესხებელს წარმოეშობა საკუთრების უფლება 

ნივთზე, მასზე გადადის ნივთის შემთხვევითი დაღუპვის რისკიც. 

შესაბამისად, ნივთის შემდგომი განადგურება ვერ იქნება 

ვალდებულებისგან განთავისუფლების საფუძველი. იმის 

გათვალისწინებით, რომ ხელშეკრულების საგანი არ არის 

ინდივიდუალური, მოვალემ ვალდებულება ყოველთვის უნდა 

შეასრულოს. წინამდებარე საკანონმდებლო დანაწესი, სსკ-ის 382-ე 

მუხლში არის მოცემული.  

პრაქტიკაში სესხის უფრო გავრცელებულ ობიექტს ფული 

წარმოადგენს. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ფული 

განიხილება, როგორც ყველაზე ბრუნვაუნარიანი საგანი. ეს 

განპირობებულია ფულის უნიკალური თვისებებით, რომელიც 

სყიდვაუნარიანობის მაღალ ხარისხში ვლინდება. უზენაესი 

სასამართლოს განმარტებით, ფულადი სახსრები, როგორც 

საყოველთაო ექვივალენტი, შესაძლებელია გაცვლილ იქნეს 

ქონებრივი ურთიერთობის თითქმის ნებისმიერ ობიექტზე, 

რომლებიც ატარებენ სასყიდლიან ხასიათს. [26] 

თუ სესხის ხელშეკრულებას ფულადი ვალდებულებების 

ჭრილში განვიხილავთ, გასათვალისწინებელია ეროვნული 
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ვალუტის საკითხიც სასესხო ურთიერთობებში. სსკ-ის 383-ე 

მუხლის მიხედვით, ფულადი ვალდებულება გამოიხატება 

ეროვნულ ვალუტაში. ანგარიშსწორების ერთადერთ კანონიერ 

საშუალებას საქართველოში ლარი წარმოადგენს. [10, 346] გარდა 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებისა ან/და უბაჟო ვაჭრობის 

პუნქტებისა. ვალუტის დადგენა არ ატარებს იმპერატიულ ხასიათს 

და კანონმდებელი ალტერნატივას იმავე მუხლით გვთავაზობს. 

მხარეებს შეუძლიათ თვითონ განსაზღვრონ ვალუტა, თუ ის 

პირდაპირ არ არის აკრძალული კანონმდებლობით. (მაგ., სსკ-ის 

625-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შემთხვევა). 

სესხის ვალუტაა ის ფულადი ერთეული, რომელშიც 

გამოიხატება სესხის თანხა, ხოლო გადახდის ვალუტაა ის ფულადი 

ერთეული, რომელიც ითვლება სესხის ხელშეკრულებიდან 

გამომდინარე ფულადი ვალდებულების შესრულების 

საშუალებად. მაშასადამე, სესხის ხელშეკრულების საგანი 

შეიძლება იყოს როგორც ეროვნული, ისე უცხოური ვალუტა, 

ხოლო გადახდა უნდა მოხდეს შესაბამისი კურსით ეროვნულ 

ვალუტაში (ლარებში). [10, 347] 

2017 წლის 15 იანვრიდან, მას შემდეგ რაც სსკ-ის 625-ე მუხლის 

ცვლილებები და დამატებები ძალაში შევიდა, კანონში ამკრძალავი 

ნორმები გაჩნდა. ახალი დანაწესით, „თუ საქართველოს 

კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ფიზიკურ პირზე 

100 000 (ასი ათასი) ლარამდე სესხი უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით. 

ამ ნაწილის მიზნებისათვის ლარით გაცემულ სესხად არ მიიჩნევა 

ნებისმიერი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული ან 

ინდექსირებული სესხი”. მაშასადამე, გამომდინარეობს, რომ 

საკანონმდებლო ცვლილება ერთის მხრივ კრძალავს ფიზიკურ 

პირზე ასი ათას ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გაცემას და 

ამავდროულად მიუთითებს ვალუტის იმ დასახელებას, (ლარს) 

რაშიც უნდა დაიდოს მხარეთა შორის სესხის ხელშეკრულება, 

ხოლო ლიმიტის (100 000 ლარის) გადაცდენის შემთხვევაში, მხარეს 

ანიჭებს უცხოურ ვალუტაში სესხის გაცემის ალტერანტიულ 

შესაძლებლობას. თუმცა, ნორმის ცვლილებიდან მოკლე 

პერიოდში, ეს მუხლი 22/12/2018 წელს კვლავ გადაისინჯა და 

ლიმიტი კანონმდებელმა 200 000 ლარამდე გაზარდა.  

რაც შეეხება სესხის ხელშეკრულების ფორმას, 

ხელშეკრულების ნამდვილობისთვის აუცილებელია გარიგება 
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დაიდოს კანონით დადგენილი ფორმით. სსკ-ის 624-ე მუხლი 

სრულ თავისუფლებას ანიჭებს მხარეებს და მიუთითებს როგორც 

ზეპირი, ისე წერილობითი ხელშეკრულების დადების 

შესაძლებლობაზე. „ფორმა არ არის თვითმიზანი, არამედ 

სხვადასხვა მიზნის მიღწევის საშუალებაა და განპირობებულია ამ 

მიზნებით“. [11, 285] შესაბამისად, თუ მიზანი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ფორმის გარეშეც მიღწეულია, ეს გარიგების 

დადების დამაბრკოლებელ გარემოებად არ უნდა მივიჩნიოთ.  

სსკ-ის 328-ე მუხლით, თუ კანონით ხელშეკრულების 

ნამდვილობისათვის დადგენილია განსაზღვრული ფორმა, ან 

მხარეებმა ხელშეკრულებისათვის გაითვალისწინეს ასეთი ფორმა, 

მაშინ ხელშეკრულება ძალაში შედის მხოლოდ ამ ფორმის შესახებ 

მოთხოვნის შესრულების შემდეგ. გამომდინარეობს, რომ „თუ 

ხელშეკრულების ნამდვილობისთვის დადგენილია 

განსაზღვრული ფორმა, მაშინ ხელშეკრულება ძალაში შედის 

მხოლოდ ამ ფორმის შესახებ მოთხოვნის შესრულების შემდეგ, რაც 

მიუთითებს იმაზე, რომ წერილობითი ფორმით დადებული 

ხელშეკრულების პირობების შეცვლაც ამავე ფორმით უნდა 

მოხდეს, იმის მიუხედავად, რომ პროცენტთან დაკავშირებით 

ხელშეკრულების წერილობითი ფორმა საკანონმდებლო მოთხოვნა 

არ არის. [12, 106] 

როგორც აღინიშნა, კანონმდებელი მხარეებს სრულ 

თავისუფლებას აძლევს ფორმის განსაზღვრისას, თუმცა 

სასამართლო პრაქტიკას თუ გავითვალისწინებთ, წერილობითი 

ფორმით დადებული ხელშეკრულება პრივილეგირებულია, რაც 

იმაში ვლინდება, რომ გამსესხებლის მტკიცების ტვირთი 

გაადვილებულია. სააპელაციო სასამართლო ერთ-ერთ 

გადაწყვეტილებაში (რომელსაც უზენაესი სასამართლოც 

დაეთანხმა) აღნიშნავს: სასესხო ვალდებულების წარმოშობის 

ფაქტი უნდა დასტურდებოდეს ისეთი სახის მტკიცებულებებით, 

რომლებიც პირდაპირ მიუთითებს მოვალისთვის თანხის 

გადაცემის ფაქტზე. ზეპირი სესხის ხელშეკრულების დროს თანხის 

გადაცემის და შესაბამისად, სესხის ხელშეკრულების დადების 

ფაქტი არ შეიძლება დადასტურდეს ზეპირი სახის 

მტკიცებულებებით – მოწმის ჩვენებით, მხარეთა ახსნა 

განმარტებით. ამდენად, კანონმდებელი სესხის წერილობით 

ფორმას გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებს. [19, 24] როგორც 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (56) 2020 

 56 

სააპელაციო პალატა განმარტავს ერთ-ერთ საქმეზე, სსკ-ის 623-ე, 

624-ე მუხლების მიზანია, სესხის მონაწილეთა უფლებების დაცვა. 

მართალია სესხი ფორმასავალდებულო გარიგებას არ 

წარმოადგენს, ფორმის არჩევა მტკიცების ტვირთზე პირდაპირ და 

უშუალო გავლენას ახდენს. სააპელაციო პალატამ მიუთითა, 

რომ სესხის სახელშეკრულებო ურთიერთობის დასადგენად 

კანონმდებელი მოსარჩელის მტკიცების ტვირთს გარკვეულწილად 

აძლიერებს. სესხის გაცემის მტკიცების ტვირთი აწევს 

გამსესხებელს, რომელმაც, გარდა თავისი განმარტებისა, სხვა 

მტკიცებულებებით დამაჯერებლად უნდა დაადასტუროს სესხის 

ხელშეკრულების დადება. [27] 

წერილობითი ფორმის უპირატესობას ადასტურებს უცხო 

ქვეყნის კანონმდებლობებიც. პორტუგალიის სამოქალაქო 

კოდექსის 1143-ე მუხლის მიხედვით კერძო პირებს შორის 

დადებული სესხის ხელშეკრულება, აუცილებლად უნდა დაიდოს 

წერილობითი ფორმით თუ თანხა აღემატება 2000 (ორიათას) 

ევროს. მსგავსს დათქმას შეიცავს პოლონეთის სამოქალაქო 

კოდექსიც, განსხვავება მხოლოდ თანხაშია და ის 125 ევროს 

შეადგენს. [13, 77] 

ფორმის დაცვის პარალელურად, აუცილებელია განვიხილოთ 

სესხის ხელშეკრულების მხარეები, კერძოდ: – გამსესხებელი და 

მსესხებელი. ხელშეკრულების მხარედ შესაძლოა მოგვევლინოს 

ნებისმიერ ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს 

ქმედუნარიანობა. კანონმდებელი არ მიუთითებს რაიმე ტიპის 

შეზღუდვაზე, რაც საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ სესხის 

ხელშეკრულების დასადებად საჭიროა მხოლოდ გარიგების 

ნამდვილობისთვის აუცილებელ წინაპირობათა დაცვა. 

„მართლწესრიგის მიერ ფიზიკური პირისათვის დაბადებით 

მინიჭებული უფლებაუნარიანობა შემოიფარგლება უფლებებისა 

და მოვალეობების ქონის „პასიური“ უნარით. იმისთვის, რომ პირმა 

დამოუკიდებლად, საკუთარი მოქმედებით შეიძინოს უფლებები, 

იტვირთოს მოვალეობები და წარმოშვას სხვა სამართლებრივი 

შედეგები, მას უნდა ჰქონდეს ქმედუნარიანობა“. [11, 115] სსკ-ის მე-

12 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით „ფიზიკური პირის 

უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით, სრული მოცულობით 

შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და 

მოვალეობები (ქმედუნარიანობა), წარმოიშობა სრულწლოვანების 
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მიღწევისთანავე“, ხოლო ამავე მუხლის მეორე ნაწილით 

დაზუსტებულია, რომ სრულწლოვანებისთვის საჭიროა პირმა 

მიაღწიოს თვრამეტი წლის ასაკს. 

რაც, შეეხება იურიდიულ პირს, კანონით დადგენილი წესით 

რეგისტრაციის შემდეგ, მას წარმოეშობა უფლებაუნარიანობა, რაც 

გულისხმობს უფლებას –განახორციელოს კანონით აუკრძალავი 

ნებისმიერი საქმიანობა, რომელსაც არ სჭირდება სპეციალური 

ნებართვა ან ლიცენზია. მნიშვნელობა არ ენიჭება, დეტალურად 

არის თუ არა, სადამფუძნებლო დოკუმენტში საქმიანობა 

გათვალისწინებული. მოქმედი კანონმდებლობით, სამოქალაქო 

სამართლის მიზნებიდან გამომდინარე იურიდიული პირი 

გათანაბრებულია ფიზიკურ პირთან ყველა იმ უფლებაში, 

რომელიც პირდაპირ (თვისობრივად) არ უკავშირდება ადამიანს, 

[11, 165]. შესაბამისად, ნებისმიერ იურიდიულ პირს თავისუფლად 

შეუძლია შევიდეს სასესხო ურთიერთობებში და იყოს როგორც 

გამსესხებელი, ასევე მსესხებელი. 

ევროპაშიც, არასაბანკო კომპანიებს უფლება არ აქვთ 

კრედიტზე დააწესონ ისეთი წლიური საპროცენტო განაკვეთი, 

რომელიც აღემატება ცენტრალური ბანკის მიერ დადგენილ საბაზო 

საპროცენტო განაკვეთს, რომელიც გაზრდილია 39 % (საბაზრო 

საპროცენტო განაკვეთია 16.5%). სწრაფი ონლაინ-სესხების გამცემი 

ორგანიზაციების ზედამხედველობას, უნგრეთის შემთხვევაში 

ახორციელებს უნგრეთის ეროვნული ბანკი. თუ სესხის გამცემი 

ორგანიზაცია არ ასრულებს კანონით დადგენილი ნორმებს, მაშინ 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საბჭო გასცემს ისეთ წესს, 

რომლის მიხედვითაც უნდა იმოქმედოს ასეთმა ორგანიზაციამ. 

წესის დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში ორგანიზაცია 

ჯარიმდება 9600 (ცხრა ათას ექვსასი) ევროს ოდენობით. 

რუმინეთში საკრედიტო პოლიტიკა ხორციელდება, როგორც 

საბანკო, ასევე არასაბანკო ორგანიზაციების მიერ, რომელთა 

საქმიანობის ზედამხედველობას ორივე შემთხვევაში უწევს 

რუმინეთის ეროვნული ბანკი. თუკი ქართული კანონმდებლობაც 

ანალოგიურ ცვლილებებს განახორციელებს, ვფიქრობთ, ქვეყანაში 

საფინანსო სექტორის საქმიანობის პროცესები გამჭვირვალე და 

კანონიერი გახდება. 

სსკ-ის 628-ე მუხლი ითვალისწინებს სესხის შეპირებასა და 

ფულადი სახსრების მოზიდვის შეზღუდვას. ნორმა ორ 
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მნიშვნელოვან დათქმას აკეთებს, ერთი ეხება საკითხს, როდესაც 

დამპირებელი თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებისგან, 

ხოლო მეორე ხელშეკრულების ფორმას. იურიდიულ 

ლიტერატურაში სესხის შეპირება მოხსენიებულია, როგორც 

წინარე სესხის ხელშეკრულება, რომლის მიზანიც სესხის 

ხელშეკრულების დადების დავალდებულებაა.  

სსკ-ის 327-ე მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით: 

„ხელშეკრულებით შეიძლება წარმოიშვას მომავალი 

ხელშეკრულების დადების ვალდებულება. ხელშეკრულებისათვის 

გათვალისწინებული ფორმა ვრცელდება ასევე წინარე 

ხელშეკრულებაზეც“. სსკ-ის 327-ე მუხლის მიხედვით, წინარე 

ხელშეკრულებას მხოლოდ მაშინ მოეთხოვება სავალდებულო 

ფორმა, თუ ძირითადი ხელშეკრულება მიუთითებს ამაზე. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მხარეები თავისუფლები არიან სესხის 

ხელშეკრულების ფორმის განსაზღვრის მომენტში. სსკ-ის 623-ე 

მუხლის და 327-ე მუხლის მესამე ნაწილის სისტემური ანალიზის 

საფუძველზე, შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ სესხის შეპირების 

ხელშეკრულებაც არ მიიჩნევა ფორმასავალდებულო გარიგებად. 

სსკ-ის 628-ე მუხლის მიხედვით კი სესხის შეპირების 

ხელშეკრულება აუცილებლად წერილობითი ფორმით უნდა 

დაიდოს. თავისი არსით, სსკ-ის 628-ე მუხლი ამავე კოდექსის 327-ე 

მუხლის მესამე ნაწილის კონკრეტული/სპეციალური 

გამოვლინებაა. ანუ სახეზეა იერარქიულად ერთ დონეზე მდგარ 

ნორმებს შორის კოლიზია. ამ შემთხვევაში გამოიყენება სსკ-ის მე-2 

მუხლის მე-2 ნაწილი, სადაც ნათქვამია, რომ ამ ტიპის პრობლემის 

წარმოშობის შემთხვევაში უპირატესობა სპეციალურ ნორმას (სსკ-

ის 628-ე მუხლი) უნდა მივანიჭოთ, შესაბამისად წერილობითი 

ფორმის გარეშე დადებული სესხის შეპირების ხელშეკრულება 

ბათილია ფორმადაუცველობის გამო. 

ზემოთმოყვანილი დახასიათების მთავარი საფუძველი, 

იურიდიულ ლიტერატურაში ჩამოყალიბებული შეხედულებებია, 

სადაც სესხი ცალმხრივად მავალდებულებელი და რეალური 

ხელშეკრულებაა. ერთგვაროვანი პრაქტიკით, გამსესხებელს 

თანხის ან გვაროვნული ნივთის სესხად გადაცემის ვალდებულება 

არ გააჩნია. ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იმისა, რომ სესხი 

რეალური ხელშეკრულებაა, არის სწორედ ის მოსაზრება, 

რომლითაც პირს ვერ დაავალდებულებ გაასესხოს გვაროვნული 
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ნივთი ან ფული. გარდა იმისა, რომ აღნიშნული დასკვნა 

დაუსაბუთებელია, კონტრარგუმენტად თავისუფლად შეგვიძლია 

მხარეთა კერძო ავტონომია მოვიყვანოთ, რომელიც კერძო 

სამართლის სუბიექტებს აძლევს სრულ თავისუფლებას თვითონ 

გადაწყვიტონ, როგორც ხელშეკრულების დადების საკითხი, ისე 

მისი შინაარსი. „თითოეული ადამიანი თავისი „სამართლებრივი 

სივრცის“ გამგებელია და მისი თანხმობის გარეშე არავის აქვს ამ 

სივრცეში შეღწევის უფლება“. [14, 195] 

2002 წლამდე, გერმანულ სამართალში, სანამ 

განხორციელდებოდა ვალდებულებით-სამართლებრივი რეფორმა, 

GBG-ის 610-ე მუხლი ითვალისწინებდა სესხის შეპირებას. მას 

შემდეგ, რაც სესხის ხელშეკრულების მარეგულირებელი ნორმები 

შეიცვალა და გარიგება მიჩნეულ იქნა კონსენსუალურ და 

ორმხრივად მავალდებულებელ ხელშეკრულებად, სესხის 

შეპირება უსარგებლო გახდა და ნორმა ამოღებულ იქნა GBG-დან. 

პარადოქსულია, რომ ერთის მხრივ ვამბობთ, თითქოს სესხი 

რეალური ხელშეკრულებაა და შეუძლებელია პირი 

დავავალდებულოთ დადოს სესხის ხელშეკრულება და მეორეს 

მხრივ, მსგავსს შესაძლებლობას სსკ-ის 628-ე მუხლით ვაძლევთ 

კერძო სამართლის სუბიექტს. ნათელია, რომ სესხის 

ხელშეკრულების მარეგულირებელ ნორმებში ცვლილებებია 

განსახორციელებელი, რომელთაგანაც ერთი აუცილებლად სესხის 

შეპირების ხელშეკრულების გაუქმებას უნდა შეეხოს. 

სესხის შეპირების ნორმა აქცენტს აკეთებს მხარის ქონებრივი 

მდგომარეობის გაუარესებაზე, რა დროსაც შეიძლება საფრთხე 

შეექმნას ვალის დაბრუნებას. ამ მიზნით, ნორმა ცალმხრივად იცავს 

დამპირებელს, რომელსაც აძლევს არჩევანის საშუალებას გასცეს 

სესხი რისკის მიუხედავად, ან არსებული ნორმის საფუძველზე 

უარი თქვას სესხის მიცემაზე. სასურველია ნორმა შეიცავდეს 

აღწერას, თუ რა მიიჩნევა ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესებად, 

რა შესაძლო მტკიცებულებით არის დადასტურება შესაძლებელი 

და მეორე მხარეს მიეცეს შესაგებლის წარდგენის შესაძლებლობა, 

რითაც გამოირიცხება დაუსაბუთებელი უარის საფუძველზე 

სესხის გაუცემლობა. ნორმის ჰარმონიზაცია გულისხმობს 

მხარეებისთვის თანაბარი შესაძლებლობის მინიჭებას და მან არ 

უნდა მიანიჭოს ცალკეული პრივილეგია მხოლოდ მომავალ 

კრედიტორს, მაშინ როცა არაფერს წარმოგვიდგენს 
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დებიტორის/მოვალის სასარგებლოდ. ზოგადად, ქონებრივ 

მდგომარეობაზე იდენტურად აპელირებს სსკ-ის 627-ე მუხლიც, 

რომლის ძალით „გამსესხებელს უფლება აქვს დაუყოვნებლივ 

მოითხოვოს ვალის დაბრუნება, თუ მსესხებლის ქონებრივი 

მდგომარეობა არსებითად უარესდება, რითაც საფრთხე შეექმნება 

სესხის დაბრუნების მოთხოვნას. ეს უფლება მაშინაც არსებობს, თუ 

მსესხებლის ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება წინ უსწრებდა 

ხელშეკრულების დადებას, ხოლო გამსესხებლისათვის იგი 

ცნობილი გახდა მხოლოდ ხელშეკრულების დადების შემდეგ“. 

აქაც, გამსესხებელი აღიჭურვა დამცავი რეგულაციით და ის არ 

დავალდებულდა მსესხებლის ქონებრივი მდგომარეობისა და 

კრედიტუნარიანობის შესწავლით, როგორც ეს GBG-შია. პირიქით, 

ყველა გაწეული რისკის მიუხედავად, ხელშეკრულების დადების 

შემდეგაც მიანიჭა კრედიტორს უფლება დაუყოვნებლიც 

მოითხოვოს სესხის უკან დაბრუნება. კანონის ხარვეზი 

მდგომარეობს შემდეგში, რომ მსგავსს სადავო ურთნიერთობაში, 

როგორც „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონის 

მე-7 მუხლის პირველ პუნქტშია აღნიშნული, „მოსამართლე 

ფაქტობრივ გარემოებებს აფასებს და გადაწყვეტილებებს იღებს 

მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო 

სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და 

ნორმების, სხვა კანონების შესაბამისად და თავისი შინაგანი 

რწმენის საფუძველზე”, ამდენად მოსამართლის ცალკეული ნების 

საფუძველზე მოხდება დავის გადაწყვეტა. სამწუხაროდ, კოდექსში 

არაფერია ნათქვამი, გამსესხებელმა რა თანხით უნდა დაიწყოს 

დავა, – ძირითადი თანხის ნაწილზე თუ მასზე დამატებულ 

საპროცენტო სარგებელზე ან/და პირგასამტეხლოზე (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). თუ საგადასახადო მიზნებიდან 

გამომდინარე, კრედიტორი მოითხოვს დავალიანების სრულად 

გადახდას, (ვადამდე სესხის დაბრუნებას), გამომდინარეობს, რომ 

მოვალე ასეთი თანხის მობრუნების დავალდებულებით თავის 

ქონებრივ მდგომარეობას კიდევ მეტად იუარესებს.  

კანონმდებლის ახალი რეგულაცია არის სსკ-ის 6281 მუხლი, 

რომელიც აღნიშნავს, რომ „თუ მეწარმე ან 

ურთიერთდაკავშირებულ მეწარმეთა ჯგუფი ნებისმიერი ფორმით 

იზიდავს ფულად სახსრებს 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან, მაშინ 

თითოეული ფიზიკური პირისგან მოზიდული თანხის ოდენობა არ 
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უნდა იყოს 100 000 (ასი ათას) ლარზე (ან უცხოური ვალუტით მის 

ეკვივალენტზე) ნაკლები. თუ მეწარმეს ან 

ურთიერთდაკავშირებულ მეწარმეთა ჯგუფს წარმოეშობა ამ 

ნაწილის მოთხოვნების დაცვის ვალდებულება, მაშინ მან 20-ზე 

ნაკლები ფიზიკური პირისგან მოზიდული 100 000 (ასი ათას) 

ლარზე (ან უცხოური ვალუტით მის ეკვივალენტზე) ნაკლები 

თანხა უნდა გადაიხადოს ამ ვალდებულების წარმოშობიდან 1 

წლის განმავლობაში”.  

ნორმა მნიშვნელოვნად ზღუდავს ბაზარზე არსებულ 

საფინანსო კომპანიებს, რომელთაც უკრძალავს ცალკეულ 

მოქმედებას ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით. იმ 

შემთხვევაში, თუ 20-ზე ნაკლები ფიზიკური პირისგან ხდება 100 

000 ლარზე ნაკლები თანხის აღება, მსგავს შემთხვევაში 

წარმოშობილი ვალდებულების შეწყვეტა უნდა მოხდეს 

ვალდებულების წარმოშობიდან 1 წლის განმავლობაში. ნორმის 

არსებობის მიუხედავად, ფაქტია რომ ასეთი გზით 

დაფინანსებული კომპანიები სხვა რესურსს/წყაროს მოძებნიან 

საქმიანობის დასაფინანსებლად. 

დასკვნა: 

მზარდი ეკონომიკური პროცესებიდან გამომდინარე, სავაჭრო, 

საყოფაცხოვრებო თუ ცალკეული კერძო-სამართლებრივი 

ურთიერთობის დასარეგულირებლად, მოქალაქეები 

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ სესხის ხელშეკრულებას, 

სწორედ ამიტომ, სტატიაში წარმოდგენილი საკითხების 

პრაქტიკული მნიშვნელობა და საჭიროება ყველა დროებაში 

განსაკუთრებულია.  

სტატია არაერთ საინტერესო ჰიპოთეზას შეიცავს, რომელთაგან 

საგულისხმოა საპროცენტო სარგებლის ზღვრული მოცულობის 

კრიტიკა, ფორმადაუცველობის სამართლებრივი შედეგები, 

სამოსამართლო პრაქტიკის ანალიზი და ნორმის 

მთარგმნელობითი უზუსტობანი. ხარვეზებიდან, დასკვნით სახით, 

გამოვყოფთ რამდენიმეს: 

I. სსკ-ის 626-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მე-2 წინადადება შეიცავს 

მთარგმნელობით ხარვეზს. უმჯობესი იქნება ნორმის ჰიპოთეზა 

ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „თუ სესხის ხელშეკრულებით 

გადახდის ვადა უფრო ადრე დადგება”, ანუ ნორმის ჰიპოთეზა 

აგრძელებს მუხლი მე-3 ნაწილის პირველი წინადადების აზრს: 
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როგორც წესი, პროცენტი გადახდილ უნდა იქნეს ყოველი წლის 

გასვლის შემდეგ, მაგრამ თუ სესხის ხელშეკრულებით ვადა 

იწურება წლის გასვლამდე, მაშინ „ვალიცა და პროცენტიც 

გადახდილ უნდა იქნეს ვადის დადგომისას”. 

II. სესხთან დაკავშირებული ყველა მომწესრიგებელი ნორმა, 

GBG კოდექსის მსგავსად, უმჯობესი იქნება მოექცეს იმ ნაწილში, 

სადაც არის წარმოდგენილი სესხის ხელშეკრულება. (მეცხრე 

თავი). კოდექსში ეს ნორმები მიმობნეულია სხვადასხვა ნაწილში, 

ზოგი ვალდებულებითში, ზოგიც – სახელშეკრულებოში.  

III. სსკ-ის 623-ე მუხლში ნახსენები სიტყვები – „საკუთრებაში 

გადასცემს“ გაურკვევლობას ბადებს. კოდექსის სისტემური 

აგებულებიდან გამომდინარე, საკუთრების უფლების გადაცემა 

ხდება სანივთო სამართლის ნორმებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, 

ვალდებულებით სამართლის კერძო ნაწილში, სადაც 

დარეგულირებულია ვალდებულებით-სამართლებრივი 

ხელშეკრულებები საკუთრების უფლების განმკარგავი ნორმა არ 

უნდა იყოს წარმოდგენილი. 

IV. სესხის ხელშეკრულების მარეგულირებელ ნორმებში 

ცვლილებებია განსახორციელებელი, რომელთაგანაც ერთი 

აუცილებლად სესხის შეპირების ხელშეკრულების გაუქმებას უნდა 

შეეხოს. სესხის შეპირების ნორმა აქცენტს აკეთებს მხარის 

ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესებაზე, რა დროსაც შეიძლება 

საფრთხე შეექმნას ვალის დაბრუნებას. ამ მიზნით, ნორმა 

ცალმხრივად იცავს დამპირებელს, რომელსაც აძლევს არჩევანის 

საშუალებას გასცეს სესხი რისკის მიუხედავად, ან არსებული 

ნორმის საფუძველზე უარი თქვას სესხის გაცემაზე. სასურველია 

ნორმა შეიცავდეს აღწერას, თუ რა მიიჩნევა ქონებრივი 

მდგომარეობის გაუარესებად, რა შესაძლო მტკიცებულებით არის 

დადასტურება შესაძლებელი და მეორე მხარეს მიეცეს 

კონტრარგუმენტის წარდგენის შესაძლებლობა, რითაც 

გამოირიცხება დაუსაბუთებელი უარის საფუძველზე სესხის 

გაუცემლობა და შენარჩუნებული იქნება ბალანსი მხარეთა 

ორმხრივი უფლებების დაცვისას. 

V. მხარეთა შეთანხმებით სესხისათვის პროცენტის 

განსაზღვრისას სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 

არ უნდა აღემატებოდეს 50 პროცენტს, ხოლო პირგასამტეხლოს და 

ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის ოდენობა ყოველი ვადის 
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გადაცილებისას ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს სესხის 

მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას. 

ვფიქრობთ, კანონი საწყისშივე ადგენს შეუსაბამოდ მაღალ 

საპროცენტო განაკვეთსა და პირგასამტეხლოს, რითაც საფინანსო 

სექტორის მეტ „სტიმულირებას“ და „წახალისებას“ ახდენს. 

VI. 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 მოთხოვნებს, 

ფორმადაუცველობის სამართლებრივ შედეგებს, იურიდიული 

ხარვეზების გამოსწორების შესაძლებლობებს, მსესხებლის მიერ 

ვადის გადაცილების სამართლებრივ შედეგებზე, სესხის მთლიანი 

თანხის დაბრუნებაზე, ხარჯების შემცირებაზე, 

კრედიტუნარიანობის შემოწმებაზე, ხელშეკრულების პირობების 

ცალმხრივად შეცვლის დაუშვებლობაზე და სხვა. ყოველივე 

ზემოთქმული, ქართული კანონმდებლობით, შესაძლოა 

ხელშეკრულებაში იყოს განხილული და მხარეებს შორის 

არსებობდეს სპეციალური შეთანხმება, თუმცა სადავო 

ურთიერთობისას, საკითხის კვლევა ხდება კოდექსის სხვადასხვა 

მუხლებზე დაყრდნობით და არა იმ ნაწილიდან, რომელიც სესხის 

ხელშეკრულებაში შეიძლებოდა ასახულიყო. მსგავსი ნორმების 

წარმოუდგენლობა ან არასრულად წარმოდგენა სსკ-ში ქმნის 

მომხმარებლის უფლების დარღვევას და მოვალის 

თავდაცვისუნარიანობის სამართლებრივი გზა მოუწესრიგებელია.  

დაბოლოს, თუკი კოდექსის მიზანი არის საკანონმდებლო 

ხარვეზების აღმოფხვრა, აუცილებელია პრობლემური საკითხების 

კომპლექსური მოწესრიგება მოხდეს საკანონდებლო დონეზე, რათა 

ხელშეკრულების მხარეებს არ მიეცეს ნორმის თვითნებური 

განმარტების შესაძლებლობა. მით უფრო მაშინ, როცა სესხებზე 

ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ხოლო დაბალი 

ფინანსური განათლების პირობებში მოსახლეობისათვის რთულად 

დასაგეგმი აღმოჩნდა საკუთარი ფინანსების მართვა. შედეგად, 

ჭარბვალიანობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები 
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მოსახლეობისთვის მწვავე პრობლემად იქცა, ხოლო საფინანსო 

ინსტიტუტების სამუშაო სპეციფიკა, სესხის დაკრედიტების 

პოლიტიკა იმგვარად მიმდინარეობს, რომ არ ხდება მომხმარებლის 

კრედიტუნარიანობისა თუ გადახდისუუნარობის სათანადო 

შესწავლა.  
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Irakli Shamatava 
The newest legislative regulations for loan agreement in Georgian 

Law (The analysis of some problematic issues) 
 

Summary 
 

A loan agreement is closely related to other legal institutions and in the 

current environment, it is becoming a more significant instrument 

simultaneously with the development of economic processes. Thus, the 

following article discusses the newest legislative regulations for a loan 

agreement, the existing defects, and recommendations of the loan 

agreement, which have an enormous significance on harmonization and 

improvement of the law. 

 This article pays much attention to the problem which we come across 

in the Civil Code of Georgia. The two decades have established rather large 

and homogeneous practices. Despite the necessity and topicality of a loan 

agreement, there is not enough interest in it in the field of law. Nowadays, 

the norms of a law agreement have made essential changes and additions 

however, There are few scientific types of research, which deal with this 

problem of a law agreement. But unfortunately, several issues have 

remained unchanged and unregulated in the legislative.  

This article suggests the current edition of a law agreement in Georgian 

law and the analysis of the most important decisions of a court. There is a 

strong focus on some issues, such as the legislative and contractual 

definition of a volume of interest, (not only in the secured loan but in the 

non-secured one as well), the inaccuracy while translating the norm, the 

security of the form of a law agreement and the results of legal insecurity. 

This article also highlights the loan promise and the restriction of raising 

cash, as the latest legislative herald.  
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Ираклий Шаматава 

Последние правовые регуляции кредитного договора в 

законодательстве Грузии (анализ проблем) 
 

Резюме 
 

Кредитный договор тесно связан с другими правовыми 

институтами и параллельно с развитием экономических процессов 

становится все более необходимым инструментом в современных 

условиях. Таким образом, в статье рассматриваются последние 

правовые нормы кредитного договора, его недостатки и рекомендации, 

которые имеют большое значение с точки зрения гармонизации и 

совершенствования законодательства. 

Проблема, затронутая в статье, встречается с вступлением в силу 

Гражданского кодекса Грузии (далее - ГКГ). За два десятилетия 

сложилась довольно прочная и единообразная практика. Хотя вопрос 

актуален в связи с необходимостью заключения кредитного договора, 

в юридическом пространстве интерес к нему все еще не ощущается. 

Научных работ, посвященных данной проблеме договорного права, 

немного, особенно сегодня, когда нормы кредитного договора 

претерпели существенные изменения и дополнения, однако, вопреки 

этому, ряд вопросов в законодательстве все еще остается нерешенным. 

В статье рассматривается действующая редакция кредитного 

договора в грузинском законодательстве и анализируются важные 

судебные решения. Основное внимание уделяется комплексным 

вопросам, таким как: правовое и договорное определение процентных 

ставок (как по обеспеченным, так и по необеспеченным кредитам), 

неточности в переводческой деятельности ,,нормы”, правовые 

последствия при соблюдения формы кредитного договора и 

несоблюдение; В статье также обсуждаются обещание ссуды и 

ограничения на привлечение наличных в как последняя 

законодательная новинка. 
 

Ключевые слова: кредитный договор, регулирование, процентная 

ставка, GBG (Гражданский кодекс Германии), ГКГ (Гражданский 

кодекс Грузии), РВСГ (решение Верховного суда Грузии).  
 

Рецензент: Ассоциированный профессор Миранда Гургенидзе, доктор 

юридических наук, сертифицированный патентный поверенный.  
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ნინო ხარატი 

სახელმწიფოს კერძო პარტნიორული უფლებამოსილების 

სამართლებრივი საფუძვლები 
 

ნაშრომში წარმოჩენილია სახელმწიფოს როლი კერძო 
პარტნიორულ მართვაში, რომელიც ვლინდება სახელმწიფო 
წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვის 
პროცესში. განხილულია შესაბამისი უფლებამოსილების 
განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლები და ნაჩვენებია 
ის  გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას სახელმწიფო, კერძო 
პარტნიორულ ურთიერთობებში.  

ჩამოყალიბებულია ამოცანები, სახელმწიფო წილობრივი 
მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებში ეფექტური 
მმართველობითი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის, 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის - ეთგოს სახელმძღვანელო პრონციპების 
გათვალისწინებით შემუშავებული რეკომენდაციების 
შესაბამისად. 

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო და კერძო ინტერესი, კერძო 
პარტნიორული მართვა - პარტნიორული ურთიერთობები, 
სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 
საწარმოები. 
     

თანამედროვე ეტაპზე სახელმწიფო იძენს ახალ თვისებრივ 

ნიშნებს, მართვის ახალ ასპექტებს და არ აღიქმება როგორც 

მხოლოდ იერარქიული სისტემა.[6] სახელმწიფოს  სოციალური 

ფუნქციიდან გამომდინარე მისი მოქმედება წარიმართება  იმ 

პროცესების მოწესრიგებისკენ, რომლებიც შეესაბამება 

საზოგადოების სხვადასხვა მოთხოვნილებებსა და საჭიროებებს. 

ორიენტირებულია საზოგადოებრივ მოვლენებსა და პროცესებზე, 

ადამიანთა საქმიანობასა და ურთიერთობებზე. სახელმწიფო უნდა 

ცდილობდეს მმართველობითი უფლებამოსილებების 

განხორციელების დროს განუხრელად დაიცვას სამართლებრივი 

სახელმწიფოს პრინციპები, ადამიანის უფლებები და მის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებები შესაბამისობაში იყოს 

კონსტიტუციით აღიარებულ და განმტკიცებულ 

ღირებულებებთან. მართვა უნდა იყოს არამარტო კანონიერი და 
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მართლზომიერი, არამედ რაციონალური, ეფექტური, ეკონომიური, 

პროგნოზირებადი, ეფუძნებოდეს საზოგადოების მხრიდან ნდობას 

და ღია იყოს ინოვაციებისათვის. მართვის სისტემა უნდა 

ემსახურებოდეს საყოველთაო, საერთო-საზოგადოებრივ 

ღირებულებებს, ითვალისწინებდეს მოქალაქეთა ჩართულობას, 

უნდა იყოს გამჭვირვალე და ღია. მართვის ეფექტურობას ბევრად 

განსაზღვრავს რისკებზე ორიენტაციაც.[6] ზემოაღნიშნული 

კრიტერიუმები თანხვედრაში უნდა იყოს მართვის 

კონსტიტუციურობასა და კანონიერებასთან. მმართველობა 

შებოჭილია კონსტიტუციით. 

 საქართველოს კონსტიტუციით სოციალური და 

სამართლებრივი სახელმწიფოს დამკვიდრება სახელმწიფოს ერთ-

ერთი უმთავრესი მიზანია.  იგი ადგენს სახელმწიფო 

მმართველობის ისეთ ფუძემდებლურ პრინციპებს, როგორიცაა 

კანონიერების პრინციპი, მმართველობითი პროცესის ღია და 

გამჭვირვალე ხასიათი, თანაზომიერების პრინციპი, 

მმართველობის ეკონომიურობის პრინციპი და სხვა. სახელმწიფოს 

მიზნისა და სახელმწიფო მმართველობის მიზნის ერთმანეთისაგან 

გამიჯვნა, პრაქტიკულად, შეუძლებელია. შეიძლება ითქვას, რომ 

სახელმწიფოს მიზანი ამავდროულად არის სახელმწიფო 

მმართველობის მიზანი. მმართველობა ორიენტირებული უნდა 

იყოს კონსტიტუციით დადგენილი სახელმწიფოს მიზნების 

პრაქტიკულ განხორციელებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-6 მუხლის 

მე-2 პუნქტის თანახმად „სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და 

ღია ეკონომიკის, თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის 

განვითარებაზე“. სახელმწიფოსადმი კონსტიტუციით 

დაკისრებული ეს ვალდებულება გულისხმობს სახელმწიფოს 

მხრიდან ისეთ მოქმედებებს, რომლებიც შექმნიან მეწარმეობის 

განვითარების ხელშემწყობ პირობებს და უზრუნველყოფენ 

ჯანსაღი კონკურენციის არსებობას. მაგრამ სახელმწიფოს როლი 

მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. სახელმწიფო, რომლის ერთ-

ერთი მთავარი მიზანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარება, 

უზრუნველყოფს ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას, 

რომელიც მოიცავს ეკონომიკის ცალკეული დარგების და  

სახელმწიფოს ცალკეული ტერიტორიების (შესაბამისად ამ 
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დარგებში და ამ ტერიტორიაზე მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების) 

განვითარების სტიმულირებას.[5]  

კონსტიტუციით განმტკიცებული სამართლებრივი 

სახელმწიფოს მიზნები ითვალისწინებს მოქალაქეზე 

ორიენტირებული მმართველობის პრინციპს, რომელიც 

გულისხმობს, რომ  სახელმწიფო აპარატი ორიენტირებული უნდა 

იყოს მოქალაქისათვის მაღალი დონის მომსახურების გაწევაზე. ეს 

მოითხოვს არამარტო სათანადო სერვისების დანერგვას, არამედ 

მომხმარებლის ინტერესებზე ორიენტირებული თანამშრომლობის 

შერჩევასაც. მაღალი დონის სერვისებზე ორიენტირებული 

სახელმწიფო აპარატის ჩამოყალიბება არის მართვის 

მოდერნიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა. თანამედროვე 

სახელმწიფო სულ უფრო ტრანსფორმირდება სერვისების 

განმახორციელებელი „მეწარმის” მიმართულებით.[5]  

მნიშვნელოვანია სამართლებრივი სახელმწიფოს მიზნებიდან 

გამომდინარე მმართველობის ეკონომიურობის პრინციპი, რაც 

სახელმწიფო ფინანსების ეკონომიურად ხარჯვას გულისხმობს. იგი 

ორიენტირებულია, რათა მაქსიმალურად ნაკლები დანახარჯებით 

მივაღწიოთ მაქსიმალურ შედეგს. პრაქტიკაში, საკმაოდ რთულია 

განხორციელდეს კონტროლი სახელმწიფო მმართველობის 

ორგანოთა საქმიანობის ეფექტურობასა და ქმედითობაზე. ამიტომ  

მართვის თანამედროვე სისტემა ესწრაფვის, რომ სახელმწიფო 

ბიუროკრატია მაქსიმალურად ჩაანაცვლოს კერძო-სამეწარმეო და 

თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობისათვის დამახასიათებელი 

მენეჯმენტით. სახელმწიფო აპარატში დასაქმებული მოხელეები 

უნდა აზროვნებდნენ „მეწარმეობრივად”, ხოლო სახელმწიფო 

ორგანოთა სერვისი, მომსახურება უნდა იყოს მომხმარებელზე 

(მოქალაქეზე) ორიენტირებული. სახელმწიფო, აპარატის 

საქმიანობა უნდა ითვალისწინებდეს თანამედროვე მარკეტინგის 

მოთხოვნებს.[5]  

სახელმწიფო საჯარო მმართველობით უფლებამოსილებას 

ახორციელებს ძირითადად აღმასრულებელი ხელისუფლების 

შესაბამისი ორგანოებისა და საჯარო ფუნქციის 

განმახორციელებლი სუბიექტების სამართლებრივ სივრცეში. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საჯარო მმართველობა შესაძლებელია 

განხორციელდეს კერძო სამართლებრივი ნორმების საფუძველზეც,  

როდესაც სახელმწიფო თავის უფლებემოსილებებს ახორციელებს 
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კერძო სამართლის ნორმების გამოყენებით, სახელმწიფო საჯარო 

უფლებამოსილების განხორციელბის მიზნით იყენებს სამოქალაქო 

სამართლის მიერ განსაზღვრულ სამეწარმეო საქმიანობის 

სუბიექტთა ორგანიზაციული მოწყობის ფორმებს როგორიცაა 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და სააქციო 

საზოგადოება. 

აღნიშნული არ გულისხმობს რომ სახელმწიფო თავის 

უფლებამოსილებას იყენებს სამეწარმეო საქმიანობაში მოგების 

მიღების მიზნით, იგი ამ უფლებამოსილებას იყენებს საჯარო 

სამართლებრივი ფუნქციების განხორციელების მიზნით, 

რისთვისაც მიმართავს  ორგანიზაციული მოწყობის მოქნილ 

ფორმას, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა საჯარო მმართველობა 

განხორციელდეს ეკონომიურობისა და ეფექტიანობის პრინციპის 

გათვალისწინებით.[7] ეს არ ნიშნავს რომ, სახელმწიფო ცდილობს 

„გაექცეს“ საჯარო სამართლის საზღვრებს კერძო სამართალის 

სივრცეში აღნიშნული მიუთითებს, რომ უფლებამოსილებების 

განხორციელების პროცესში კერძო სამართლებრივი ნორმების 

გამოყენება ხდება საჯარო - სამართლებრივი ბოჭვის ფარგლებში.  

სახელმწიფოს, წარმოდგენილს ადმინისტრაციული ორგანოს 

სახით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

საფუძველზე მინიჭებული აქვს დისკერციული უფლებამოსილება 

- „უფლებამოსილება, რომელიც ადმინისტრაციულ ორგანოს ან 

თანამდებობის პირს ანიჭებს თავისუფლებას საჯარო და კერძო 

ინტერესების დაცვის საფუძველზე კანონმდებლობის შესაბამისი 

რამდენიმე გადაწყვეტილებიდან შეარჩიოს ყველაზე მისაღები 

გადაწყვეტილება“. ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული 

უფლებამოსილება მაშინ გვაქვს სახეზე, როდესაც სამართლის 

ნორმის ფაქტობრივი შემადგენლობისა და ფაქტების 

შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში მას რჩება შესაძლებლობა, 

აირჩიოს მისაღები ღონისძიება. ასეთ შემთხვევაში კანონი ერთ 

კონკრეტულ სამართლებრივ შედეგს კი არ განსაზღვრავს, არამედ 

ადმინისტრაციულ ორგანოს ანიჭებს უფლებამოსილებას, თავად 

განსაზღვროს სამართლებრივი შედეგები იმდენად, რამდენადაც 

ორ ან რამდენიმე შესაძლო სამართლებრივ შედეგებს ადგენს და 

აძლევს შესაძლებლობას, აირჩიოს ყველაზე მისაღები საშუალება. 

ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციულმა უფლებამოსილებამ 

შეიძლება მოიცვას ადმინისტრაციული ორგანოს არჩევანის 
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შესაძლებლობა საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების 

ორგანიზაციული საქმიანობის საჯარო და კერძო სამარათლებრივ 

ფორმებს შორის.   

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-8 

მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად  „სახელმწიფო ორგანოებისა და 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კერძოსამართლებრივი 

ურთიერთობები სხვა პირებთან ასევე წესრიგდება სამოქალაქო 

კანონებით, თუკი ეს ურთიერთობები, სახელმწიფოებრივი ან 

საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, არ უნდა 

მოწესრიგდეს საჯარო სამართლით”. კოდექსის 24-ე მუხლის მე-4 

პუნქტი კი ადგენს, რომ „სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეული სამოქალაქო სამართლებრივ 

ურთიერთობებში მონაწილეობს ისევე, როგორც კერძო სამართლის 

იურიდიული პირები. სახელმწიფოს ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის უფლებამოსილებებს ამ დროს ახორციელებს 

მისი ორგანოები (უწყებები, დაწესებულებები და ა.შ.) ისე, რომ 

ისინი არ არიან იურიდიული პირები”. საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის დასახელებული ნორმები განამტკიცებს სახელმწიფოს 

შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღოს კერძოსამართლებრივ 

ურთიერთობებში, როგორც კერძო სამართლის იურიდიულმა 

პირმა.  

საქართველოში არ გვაქვს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი, 

რომელიც სახელმწიფოს მიერ კერძო სამართლებრივ 

ურთიერთობებში უფლებამოსილების და საქმიანობის 

განხორციელების წესს და  საფუძველს დაადგენს, თუმცა 

სხვადსახხვა სამართლებრივ აქტებში განსაზღვრულია ამგვარი 

საქმიანობის  შესაძლებლობა. მაგალითად „სახელმწიფო ქონების” 

შესახებ საქართველოს კანონის მე-8 თავი სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებულ არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეებს 

ეხება. კანონის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს 

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის ცნებას და ადგენს, რომ სა-

ხელმწიფო საკუთრებაში არსებულ არამატერიალურ ქონებრივ 

სიკეთეს მიეკუთვნება წილები და აქციები, ასევე, ყველა ის 

მოთხოვნა და უფლება, რომელიც შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს 

ან გამიზნულია საიმისოდ, რომ მის მფლობელს მატერიალური 

სარგებელი შეექმნას. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

ქონების მმართველი სახელმწიფო ქონების ბაზაზე, „მეწარმეთა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408
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შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად აფუძნებს სააქციო 

საზოგადოებებსა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოებებს ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) 

იურიდიულ პირებს. იგი განსაზღვრავს სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არსებული წილებისა და აქციების განკარგვის 

ფორმებს და ამასთან მმართველს უფლებამოსილებას ანიჭებს, რომ 

დააფუძნოს საწარმო სახელმწიფო ქონების ბაზაზე, ანუ 

დააფუძნოს სახელმწიფო საწარმო. ამავე კანონის 43-ე მუხლის მე-2 

პუნქტი დამატებით განმარტავს, რომ სახელმწიფო საწარმოს 

პარტნიორის უფლებამოსილებებს ქონების მმართველი (სააგენტო) 

ახორციელებს, რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება 

საწარმოს კაპიტალში სახელმწიფო ქონების, წილებისა და 

აქციების, ასევე ფულადი შენატანების განხორციელების შესახებ. 

საყურადღებოა, რომ „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონი, რომელიც აწესრიგებს სამეწარმეო სუბიექტთა 

უფლებამოსილების განხორციელების ფორმებს, უშვებს 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილობით შექმნილი საწარმოს 

არსებობის შესაძლებლობას. ამავე კანონის მე-9 მუხლის მე-8 

პუნქტის თანახმად, იმ საზოგადოებაში, რომელშიც სახელმწიფო, 

აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ფლობს ხმათა 

საერთო რაოდენობის 50%-ზე მეტს, საქართველოს მთავრობის, 

აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

გადაწყვეტილებით შეიძლება შეიქმნას სამეთვალყურეო საბჭო. ამ 

შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოში სახელმწიფოს, აფხაზეთის 

ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენელი 

შესაძლებელია იყოს საჯარო მოსამსახურე, თუ მას კონკრეტულ 

საწარმოსთან ინტერესთა კონფლიქტი არ აქვს. სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრი, რომელიც იმავდროულად საჯარო მოსამსახურეა, 

მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს სათანადო ანაზღაურების 

გარეშე ასრულებს და მისი საქმიანობა არ ჩაითვლება საჯარო 

დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობად. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა სახელმწიფოს წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების მართვასთან 

დაკავშირებული საკითხების რეგულირება ხდება მთელი 

საკანონმდებლო მასივით, რომლითაც ყალიბდება ის 

სამართლებრივი ურთიერთობები, რომელიც დაკავშირებულია 

ზემოაღნიშნულ საქმიანობასთან. მაგ: „მეწარმეთა შესახებ“ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408
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საქართველოს კანონი, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესეთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 

„სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით 

შემქნილი საწარმოების კაპიტალში არსებული ან/და ბალანსზე 

რიცხული ძირითადი საშუალებების განკარგვის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის 2019  წლის 01 თებერვლის N1-1/50 

ბრძანება, „სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 

საწარმოების წმინდა მოგების განაწილებისა და გამოყენების 

შესახებ წინადადებების განხილვისა და გადაწყვეტილების 

მიმღები კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის 

განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 

აპრილის №174 დადგენილება, „საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს დებულების 

დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012  წლის 17 

სექტემბრის  №391 დადგენილება, „სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი და სხვა. 

სულ უფრო ფართო ხასიათს იღებს სახელმწიფოს მიერ კერძო-

სამართლებრივი საქმიანობის ფორმების გამოყენება, რომელიც 

გამოიხატება სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმოების მართვის პროცესში, აღნიშნული კი განპირობებულია 

რიგი მნიშვნელოვანი ფაქტორებით, კერძოდ: არსებობს 

სახელწიფოებრივად მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული 

მიმართულებები, რომელთა მხოლოდ კერძო სექტორისათვის 

გადაცემა რისკის შემცველია, სახელმწიფო ინტერესებიდან 

გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიიჩნევა არ მოხდეს ამ სფეროს 

სახელმწიფო კონტროლიდან გასვლა. ასეთ სფეროებს 

მიაკუთვნებენ საავიაციო, საჰაერო, სამედიცინო და სხვა 

სტრატეგიული  მიმართულებები. ბაზრის სტიმულირება - ანუ 

ისეთი საქმიანობის განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს 

საზოგადოებრივი საჭიროებიდან, მაგრამ ბაზარზე არ არის ასეთი 

საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტი ან არასაკმარისია 

მათი რაოდენობა მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლად ან 

კერძო სუბიექტები არ არიან დაინტერესებული ამ საქმიანობის 

განხორციელებით მისი არარენტაბელობის გამო. არსებობს ისეთი 

პროდუქციის წარმოების/მომსახურების გაწევის საჭიროება, 
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რომელზეც მაღალია მოთხოვნა და არის საზოგადოების 

მოლოდინი, რომ ის ფინანსდებოდეს სახელმწიფოს მიერ და რისკი 

იმისა, რომ მიწოდება ვერ განხორციელდება ადეკვატურად 

მხოლოდ კერძო მეწარმე სუბიექტების მიერ, ასეთებია, 

მაგალითად: განათლება, წყალმომარაგება, ენერგეტიკა, მყარი 

ნარჩენების მართვა და ა.შ., აგრეთვე შესაძლოა არსებობდეს 

საშიშროება იმისა, რომ კერძო მეწარმეების მიერ მოხდება ისეთი 

პროდუქციის/მომსახურების გადაჭარბებით წარმოება, რასაც 

უარყოფითი გარეგანი ეფექტი აქვს (მაგალითად, გარემოს 

დაბინძურება).[10]  

ამრიგად, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის ხდება 

გაერთიანება საერთო მიზნებისათვის. რაც განაპირობებს 

სახელმწიფო მმართველობის ფორმების მეტ გამჭირვალობას, მეტ 

ჩართულობას, პარტნიორულ ურთიერთობებს, 

გადაწყვეტილებების ერთად მიღებას, ანუ მმართველობითი 

საქმიანობის განხორციელებას, რომლის დროსაც 

გათვალისწინებულია როგორც საჯარო ასევე კერძო ინტერესები. 

ზემოაღნიშნული მოიცავს ასევე სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს 

შორის რისკების განაწილებას, ნაკისრ ვალდებულებების 

შეუსრულებლობაზე საერთო პასუხისმგებლობებს და სხვა. 

სახელმწიფოს კერძო სექტროში მონაწილეობის თვალსაჩინო 

მაგალითს წარმოადგენს სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით 

შექმნილი საწარმოები. სახელმწიფო საწარმოების მართვის დროს 

სახელმწიფო საჯარო და კერძო უფლებამოსილებების სინთეზის 

შედეგად გვთავაზობს მმართველობის უნივერსალურ მოდელს. 

საყურადღებოა, რომ აღნიშნული საქმიანობის განხორციელების 

დროს დაცული უნდა იქნეს საჯარო და კერძო ინტერესების 

პროპორციულობა, რადგანაც საჯარო და კერძო ინტერესების 

გათვალისწინება და დაბალანსება სახელმწიფო მართვის 

უმთავრესი ორიენტირია. 

აღსანიშნავია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით 

შექმნილი საწარმოების მართვასთან დაკავშირებით ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის - ეთგოს 

(Organization for Economic Co-operation and Development — 

OECD) მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციები და სახელმძღვანელო  

პრინციპები, რომელიც მოიცავს შემდეგს: 1. სახელმწიფოს მიერ 

საწარმოს ფლობის მიზნობრიობა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო 
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წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების დაფუძნებისა 

და ფუნქციონირების ზოგადი მიზნების განსაზღვრას. 2. 

სახელმწიფოს, როგორც პარტნიორის/აქციონერის როლი,  

გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან ბალანსის დაცვას 

პარტნიორის უფლებამოსილების აქტიურად განხორციელებასა და 

საწარმოთა საქმიანობაში ზედმეტ ჩარევას შორის. 3. სახელმწიფო 

საწარმოები ბაზარზე, განსაზღვრავს სამართლიანი კონკურენციის 

უზრუნველყოფის საკითხს. 4. სამართლიანი მოპყრობა 

ინვესტორებისა და სხვა აქციონერების მიმართ, გამოიხატება 

უმცირესობაში მყოფი პარტნიორების/აქციონერების ინტერესების 

დაცვაში. 5. პასუხისმგებლიანი ბიზნესსაქმიანობა და 

ურთიერთობა დაინტრესებულ პირებთან, განაპირობებს 

დასაქმებულ პირთა ჩართულობას მართვის პროცესში, მათი 

უფლებების დაცვასა და ინტერესების გათვალისიწინებას. 6. 

გამჭვირვალობა - გულისხობს აუდიტის აუცილებლობას და 

პერიოდული ანგარიშის მომზადებას სახელმწიფო წილობრივი 

მონაწილოებით შექმნილი საწარმოების საქმიანობის შესახებ. 7. 

სახელმწიფო საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხისმგებლობა 

მათი დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულობის საკითხებს 

აერთიანებს. ზემოხსენებული  მოიცავს იმ რეკომენდაციებს, 

რომელთა მიზანია სახელმწიფო საწარმოთა საქმიანობაში 

ეფექტიანობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველყოფა. სახელმძღვანელო პრინციპები ადგენს 

საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებულ სტანდარტს, თუ როგორ 

უნდა შეასრულოს სახელმწიფომ პარტნიორის/აქციონერის როლი 

სახელმწიფო საწარმოთა მართვის პროცესში და როგორ აიცილოს 

თავიდან როგორც პასიური როლი, ასევე ზედმეტი ჩარევა 

აღნიშნულ საწარმოთა საქმიანობის პროცესში.[8]  

ეთგოს სახელმძღვანელო პრინციპები მიუთითებს, რომ 

სახელმწიფო საწარმოთა მართვის უნივერსალური მეთოდი, 

რომლის გამოყენებასაც ყველა სახელმწიფო შეძლებს, არ არსებობს 

და, ამიტომაც, სხვადასხვა სამართლებრივი ტრადიციის 

გათვალისწინებით სახელმწიფოთა მიერ დადგენილი 

სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმები ხშირად 

განსხვავდება კონკრეტული სახელმწიფოსათვის, მმართველობითი 

ღონისძიებების განხორციელების დროს ერთმანეთისგან. ამიტომ 

სხვადასხვა ქვეყნებმა ამ პრინციპების გათვალისწინებით, უნდა 
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შეძლონ ისეთი მმართველობითი სისტემის შექმნა, რომელიც 

ეფექტური იქნება ეთგო-ს მიერ შემუშავებული მეორე 

სახელმძღვანელო პრინციპის თანახმად, სახელმწიფომ საქმიანობა 

უნდა წარმართოს როგორც ინფორმირებულმა და აქტიურმა 

პარტნიორმა/აქციონერმა და უზრუნველყოს, რომ სახელმწიფო 

საწარმოთა მართვა განხორციელდეს გამჭვრივალობისა და 

ანგარიშვალდებულების პრინციპების დაცვით ეფექტიანად და 

პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხით.[9]  

ამრიგად,  სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმოების არსებობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის 

სხვადასხვა სექტორის სტაბილურობისა და მდგრადი 

განვითარებისათვის. აღნიშნულის მისაღწევად აუცილებელია 

განისაზღვროს სახელმწიფოს მიერ საწარმოების დაფუძნების 

მიზნები, სფეროები და შესაძლო კრიტერიუმები, განხორციელდეს  

სახელმწიფოს მხრიდან ბალანსის დაცვა პარტნიორის 

უფლებამოსილების აქტიურად განხორციელებასა და საწარმოთა 

საქმიანობაში ზედმეტ ჩარევას შორის, სახელმწიფოს ჩართულობა 

საწარმოს საქმიანობაში, უნდა შემოიფარგლოს საქმიანობის 

მიზნებისა და მიმართულების  განსაზღვრით, იგი არ  უნდა 

ჩაერიოს საწარმოთა მენეჯერების საქმიანობაში და უზრუნველყოს 

მათი  დამოუკიდებლობა. სახელმწიფომ იმ საწარმოებშო სადაც არ 

ფლობს წილის/აქციათა 100 % უნდა უზრუნველყოს დანაჩენი 

პარტნიორების/აქციონერების მიმართ სამართლიანი 

თანამშრომლობა. ხელი შეუწყოს საწარმოს პროდუქტიულობას, 

ეფექტიანობასა და განვითარებას. 

ზემოხსენებულის განსახორციელებლად კი აუცილებელია 

არსებობდეს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი, შესაძლოა მიღებულ 

იქნეს „სახელმწიფო წილობრივი მონაწილოებით შექმნილი 

საწარმოების  შესახებ“ კანონი, ან კორპორაციული მართვის 

სახელმძღვანელო, ან კორპორაციული მართვის კოდექსი, 

რომელთა საფუძველზეც ახორციელებენ მსგავს საქმიანობას 

სხვადასხვა სახელმწიფოები,  მაგალითად ლატვიაში მიღებულია 

კანონი „სახელმწიფო და ადგილობრივიი ხელისუფლების 

საკუთრებაში არსებული წილისა და საწარმოთა შესახებ“, 

რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო სტრუქტურების 

ვალდებულებებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივების 

მართვასთან დაკავშირებით. აღნიშნული კანონი ადგენს 
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სახელმწიფოს საწარმოების დაფუძნების, ლიკვიდაციის, წილების 

განკარვის სხვადასხვა ფორმებსა და საკითხებს, ამ კანონთან 

ერთად მოქმედებს კომერციული კოდექსიც, რომელსაც 

უპირატესობა ენიჭება ზემოხსნებულ კანონთან მიმართებაში.[11]   

ფინეთში ძირითადი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც 

არეგულირებს სამთავრობო კონტროლის განხორციელებას 

სახელმწიფო საწარმოზე არის კანონი „სახელმწიფო საწარმოებისა 

და საკუთრების მართვის შესახებ“, რომელიც აწესრიგებს 

გადაწყვეტილების მიღების საკითხებს სახელმწიფო საწარმოში, 

კანონის თანახმად კი სახელმწიფო საწარმოს წარმოადგენს 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელშიც 

სახელმწიფო ფლობს ხმის უფლების მქონე აქციების 

უმრავლესობას, სახელმწიფოსთან დაკავშირებული კომპანია კი 

განიმარტება როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, სადაც სახელმწიფო 10 დან 50 %-მდე ხმის უფლების 

მქონე აქციების მფლობელია.[8]  

სლოვენიამ ეთგო-ს რეკომენდაციების გათვალისიწინებით 

შეიმუშავა კორპორაციული მართვის კოდექსი, რომლის 

ადრესატებიც არიან სახელმწიფო საწარმოები, აღნიშნული 

კოდექსის მიზანია მმართველობისა და ზედამხევდელობის 

დამკვიდრება სახელმწიფო საწარმოებში.[8]  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასურველია ჩვენთანაც 

არსებობდეს ერთიანი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც 

მოაწესრიგებს სახელმწიფოს მიერ კერძო პარტნიორულ 

ურთიერთობების განხორციელების სამართლებრივ საფუძვლებს, 

აღნიშნული სამართლებრივი აქტის მიღების უპირატესობა კი 

მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდება საკითხის კომპლექსური და 

ერთიანი მოწესრიგება. რაც უფრო მარტივს, ეფექტურს და 

რაციონალურს გახდის სახელმწიფოს მიერ კერძო სამართლებრივი 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებულ 

საქმიანობას. 
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12. „mewarmeTa Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni 

13. „saxelmwifo qonebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni 
 

რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი ნუნუ ოვსიანიკოვა, 

საქართველოს ტექნიკური უნვერსტეტი. 
 
Nino Kharati 

Legal bases of private partnership management of the state 
 

Summary 
 

The paperwork presents the role of the state in private partnership 

management, which is manifested on the management process of an 

enterprise created with state equity participation. Here is discussed legal 

basis for exercise of authority and are shown those challenges that are faced 

by the state in private partnership. 

There are formulated main tasks for the exercise of effective 

management in enterprises, which are based on state equity participation, 

according to the guiding principles of the Organization for Economic Co-

operation and Development — OECD. 
 

Keywords: Public and private interest, private partnership management - 

partnerships, enterprises created with state equity participation. 
 

Reviewer: Associate Professor Nunu Ovsyannikova, Georgian Technical 

University. 
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (56) 2020 

 79 

Нино Харати 
Правовые основы государственно-частных партнерских 

отношений 

Резюме 

 

В труде представлена роль государства в 

управлении предприятиями с государственно-частным 

партнерством, которая выявляется в процессе управления 

предприятиями, созданными с долевым участием государства. 

Рассмотрены правовые основы реализации соответствующих 

полномочий и представлены те вызовы, перед которыми стоит 

государство в государственно-частных партнерских отношениях.  

Определены и сформулированы задачи по реализации эффективных 

управленческих полномочий на предприятиях с долевым участием 

государства, в соответствии с учетом руководящих принципов и 

рекомендаций, выработанных Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

 

Ключевые слова: Государственный и частный интерес; 

государственно-частное партнерские отношения; предприятия, 

созданные с долевым участием государства. 
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იოსებ დიღმელიშვილი 

საჯარო ხელისუფლების შეზღუდვა საკონსტიტუციო კონტროლის 

საშუალებით 
 

ნაშრომის თემას წარმოადგეს საჯარო ხელისუფლებისა და 
საკონსტიტუციო სასამართლოს ურთიერთობა, მათი გავლენა 
ერთმანეთზე და საკონსტიტუციო კონტროლის კომპეტენციას 
მიკუთვნებულ საკითხთა წრის გაფართოება, რაც უფრო მეტად 
შეუწყობს ხელს ადამიანის უფლებების დაცვას. აღნიშნული კი 
პირდაპირ კავშირშია საჯარო მმართველობის სწორ და ეფექტიან 
განხორციალებასთან. 

მართალია საკანონმდებლო ორგანოს საქართველოს 
პარლამენტი წარმოადგენს, თუმცა როგორც ბოლო წლების 
პრაქტიკა ადასტურებს, ფაქტიურად საკონსტიტუციო 
სასამართლოს უფლებამოსილება იმდენად არის გაფართოვებული, 
რომ კანონმდებლის ფუნქციებშიც კი „შეიჭრა“. საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტიურ ჩართულობას 
საკანონმდებლო ნების განსაზღვრაში და მისი გადაწყვეტილებების 
სხვადასხვა სახის გავლენებს ხელისუფლების სხვა შტოებზე.  

 წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანი სწორედ ისაა, რომ მოხდეს 
საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანოთა საქმიანობის 
თავისებურებების მიმოხილვა, რომლებიც უკავშირდება მათ 
ნორმათშემოქმედებით ფუნქციებს და მათ გაზრდილ როლს 
კანონშემოქმედებაში. 

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო ხელისუფლება, საკონსტიტუციო 
სასამართლო, კონტროლი. 
 

საკონსტიტუციო კონტროლის ჩამოყალიბების პროცესი 

საქართველოში 

კონსტიტუციური კონტროლის პირველი პრეცედენტია შშ-ში 

1803 წელს დაფიქსირდა საქმეზე „მერბერი მედისონის 

წინააღმდეგ“,როდესაც კონგრესის მიერ მიღებული კანონი 

დაუპირისპირდა კონსტიტუციას და უზენაესმა სასამართლომ 

დაადგინა, რომ კონსტიტუცია არის „ქვეყნის ძირითადი და 

უზენაესი კანონი“ და რომ „საკანონმდებლო ხელისუფლების 

ნებისმიერი აქტი, რომელიც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, 

მოკლებულია იურიდიულ ძალას“. [14] 
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რაც შეეხება ევროპას, კონტინენტური (რომანულ-გერმანული) 

სამართლის ქვეყნებში პირველი საკონსტიტუციო კონტროლის 

პრეცედენტი 1920 წელს მოხდა, რაც იურისტ-მეცნიერ ჰანს 

კელზენის დამსახურებაა, რომელმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა 

ავსტრიის კონსტიტუციის შემუშავებაში.[16] ეს მოდელი კელზენმა 

ავსტრიისთვის შეიმუშავა, პირველი საკონსტიტუციო 

სასამართლო, რომელიც მის საფუძველზე ჩამოყალიბდა, 

ამოქმედდა არა ავსტრიაში, არამედ ჩეხოსლოვაკიაში. სასამართლო 

1920 წლის თებერვალში დაარსდა, ავსტრიის საკონსტიტუციო 

სასამართლო რომელმაც მოქმედება რამდენიმე თვის შემდეგ, 1920 

წლის ოტომბერში დაიწყო, ძალიან ჰგავდა ჩეხოსლოვაკიის 

სასამართლოს, მაგრამ მისგან განსხვავდებოდა უფრო ფართო 

უფლებამოსილებით. [17] 

რაც შეეხება საქართველოს, საკონსტიტუციო კონტროლს 

ახორციელებს საკონსტიტუციო სასამართლო, გარკვეულწილად 

შესაძლოა ფარადაც იქნა მიჩნეული, რადგან იგი იცავს ქვეყნის 

კოსტიტუციას და მოჰყავს შესაბამისობაში ყველა სხვა 

სამართლებრივი აქტი. აღნიშნული ქმედებით, საკონსტიტუციო 

სასამართლო ერთგვარად აკონტროლებს და „აიძულებს“ კიდეც 

კონსტიტუციასთან ჰარმონიზაციას, წინააღმდეგ შეთხვევაში 

სადავოდ გამხდარ ნორმას ან მის ნაწილს, თუკი დაადგენს რომ 

ეწინააღმდეგება ქვეყნის ძირითადი კანონის მოთხოვნებს, აუქმებს 

და ძალადაკარგულად აცხადებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო 

და არ საჩივრდება, იგი ძალაში შედის გამოცხადებისთანავე. 

დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემისა და სასამართლო 

ხელისუფლების იდეა, რომელიც ძალზედ აქტუალური იყო ХХ 

საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში, სრულიად 

ახლებურად იქნა წარმოდგენილი 1995 წლის კონსტიტუციაში.  

კონსტიტუცია ყოველი ქვეყნის უმაღლესი იურიდიული 

დოკუმენტია, რომელიც წარმოადგენს პოლიტიკურ-

სამართლებრივ შეხედულებათა ერთიანობას და შესაბამისად, 

განსაზღვრავს ამა თუ იმ ქვეყნის ძირითად ორიენტირებს. მასში 

ასახულია სახელმწიფოს ხელისუფლების ჰორიზონტალური და 

ვერტიკალური დანაწილება, განმტკიცებულია ადამიანის 

უფლებები და ის ზოგადი პრინციპები, რომელიც საერთოა 

სამართლის ყველა დარგისთვის. ეს გამომდინარეობს 
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კონსტიტუციის უზენაესობის იდეიდან, რომელიც მოქმედებს 

უშუალოდ და ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. 

სწორედ კონსტიტუციის შინაარსიდან გამომდინარე, 

სასამართლო ხელისუფლება ქმნის სასამართლო ორგანოთა ერთიან 

სისტემას, რომელიც შედგება ორი განსხვავებული სასამართლო 

ინსტიტიციის - საერთო იურისდიქციის სასამართლოებისაგან და 

საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებლი 

სასამართლოსგან - საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოსგან.  

საქართველოს კონსტიტუციის მეექვსე თავი ეთმობა 

სასამართლო ხელისუფლებასა და პროკურატურას. 

კონსტიტუციის 59-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, 

სასამართლო დამოუკიდებელია და მას ახორციელებენ 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და საქართველოს 

საერთო სასამართლოები. 

ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად კი, საკონსტიტუციო 

კონტროლის სასამართლო ორგანოა საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლო. მისი შექმნისა და საქმიანობის წესი 

განისაზღვრება ორგანული კანონით.  

უმეტეს შემთხვევაში კონსტიტუციებში განსაზღვრულია 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა შემადგენლობა. 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლო შედგებ 9 მოსამართლისაგან – 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებისაგან. საკონსტიტუციო 

სასამართლოს წევრთა უფლებამოსილების ვადაა 10 წელი. 

 სხვადასხვა სახელმწიფოებში განსხვავებულია საკონსტიტუციო 

სასამართლოების ფორმირების წესი. ზოგ სახელმწიფოში 

საკონსტიტუციო სასამართლოს ფორმირებაში მონაწილეობას 

ღებულობს ხელისუფლების სამივე შტო (ბულგარეთი, ესპანეთი, 

იტალია, სამხრეთ კორეა, საქართველო და სხვ.), ზოგშიც _ მხოლოდ 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებები (ავსტრია, 

რუმინეთი, ჩეხეთი, სომხეთი, ალბანეთი და სხვ.). ამასთან ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მოსამართლეთა არჩევა (დანიშვნა) ხდება მხოლოდ საკანონმდებლო 

ხელისუფლების (უნგრეთი, გერმანია, პოლონეთი, ლიტვა, 

ესტონეთი, შვეიცარია და სხვ.) ან სახელმწიფოს მეთაურის (ბელგია, 

დანია, თურქეთი და სხვ.) მიერ. 
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კონსტუტუციის თანახმად, საქართველოში საკონსტიტუციო 

სასამართლოს ფორმირებაში მონაწილეობს ხელისუფლების სამივე 

შტო, კერძოდ, სასამართლოს 3 წევრს ნიშნავს საქართველოს 

პრეზიდენტი, 3 წევრს ირჩევს პარლამენტი სიითი შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტით, 3 წევრს ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. რაც 

შეეხება თავმჯდომარეს, იგი თავად წევრების მისე თავიანთი 

რიგებიდან აირჩევა 5 წლის ვადით.  

ამდენად, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების არჩევითა 

თუ დანიშვნით ხელისუფლების სამივე შტო თანაბარზომიერად 

მოქმედებს საკონსტიტუციო სასამართლოზე და მათი აქტიური 

მოქმედებით იქმნება. აღნიშნული კი ნიშნავს, რომ თავდაპირველ 

ეტაპზე საჯარო ხელისუფლება მოქმედებს და ქმნის 

საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს, ხოლო 

მოგვიანებით კი ამ უკანასკნელის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები გავლენას ახდენს საჯარო საქმიანობაზე. 

პრაქტიკულად, თავისი ნებით ქმნის და იბოჭავს თავის თავს 

სახელმწიფო ხელისუფლება, ანუ ერთმანეთზე ზემოქმედებით 

იქმნება ერთიანი და უსასრული ჯაჭვი საკონსტიტუციო 

კონტროლისა და გავლენისა.  

 ამდენად, მართალია კანონდებელმა საკონსტიტუციო 

კონტროლი გამოყო სხვა ინსტიტუციებისაგან, თუმცა იგი მაინც 

სასამართლო ხელისუფლების სისტემაში მოიაზრა, თუმცა მას არ 

აქვს ზედამხედველობის უფლება საერთო სასამართლოების 

საქმიანობაზე. 

 ასევე განსხვავებულია მათი საქმიანობებიც, კერძოდ, საერთო 

სასამართლოების საქმიანობა წარიმართება სისხლის, სამოქალაქო 

და ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობის 

საფუძველზე, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოში კი 

სამართალწარმოების სხვა წესები გამოიყენება. ასევე 

განსხავევებულია მათი გადაწყვეტილებების ძალაში შესვლისა თუ 

აღსრულების პროცედურებიც. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები და 

კონტროლის ობიექტები 

 ჩვეულებრივ საკონსტიტუციო სასამართლოების 

კომპეტენციები განი-საზღვრება კონსტიტუციებით, ასე ჩვენს 

შემთხვევაშიც, კერძოდ: 
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საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

უფლებამოსილებანი განისაზღვრება კონსტიტუციის, კერძოდ, მე-

60 მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, საკონსტიტუციო სასამართლო 

ორგანული კანონით დადგენილი წესით: 

 ა) ფიზიკური პირის, იურიდიული პირის ან სახალხო 

დამცველის სარჩელის საფუძველზე იხილავს ნორმატიული აქტის 

კონსტიტუციურობას კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ 

ადამიანის ძირითად უფლებებთან მიმართებით; 

 ბ) საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის წევრთა 

არანაკლებ ერთი მეხუთედის ან მთავრობის სარჩელის 

საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას ნორმატიული აქტის 

კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხზე; 

 გ) საერთო სასამართლოს მოსამართლეების წარდგინების 

საფუძველზე იხილავს იმ ნორმატიული აქტის 

კონსტიტუციურობის საკითხს, რომელიც კონკრეტული საქმის 

განხილვისას უნდა გამოიყენოს საერთო სასამართლომ და 

რომელიც მისი საფუძვლიანი ვარაუდით შეიძლება 

ეწინააღმდეგებოდეს კონსტიტუციას; 

 დ) საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის, მთავრობის, 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, გენერალური პროკურორის, 

ეროვნული ბანკის საბჭოს, გენერალური აუდიტორის, სახალხო 

დამცველის ან ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

წარმომადგენლობითი ან აღმასრულებელი ორგანოს სარჩელის 

საფუძველზე იხილავს დავას შესაბამისი ორგანოს 

უფლებამოსილების შესახებ; 

 ე) საქართველოს პრეზიდენტის ან მთავრობის სარჩელის, 

პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთი მეხუთედის სარჩელის ან 

წარდგინების საფუძველზე იხილავს საერთაშორისო 

ხელშეკრულების კონსტიტუციურობის საკითხს; 

 ვ) საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის წევრთა 

არანაკლებ ერთი მეხუთედის ან მთავრობის სარჩელის 

საფუძველზე იხილავს პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის 

კონსტიტუციურობისა და ამ პოლიტიკური პარტიის წარდგენით 

არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს; 

 ზ) პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთი მეხუთედის ან 

შესაბამისი პირის სარჩელის საფუძველზე იხილავს პარლამენტის 
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წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 

პარლამენტის გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობის საკითხს; 

 თ) საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის წევრთა 

არანაკლებ ერთი მეხუთედის ან სახალხო დამცველის სარჩელის 

საფუძველზე იხილავს რეფერენდუმის ან არჩევნების 

მომწესრიგებელი ნორმისა და ამ ნორმის საფუძველზე 

ჩასატარებელი ან ჩატარებული რეფერენდუმის ან არჩევნების 

კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებულ დავას; 

 ი) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს სარჩელის საფუძველზე იხილავს ნორმატიული აქტის 

კონსტიტუციურობას კონსტიტუციის მეცხრე თავთან 

მიმართებით; 

კ) ახორციელებს კონსტიტუციით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

ამდენად, კონსტიტუციით საკონსტიტუციო სასამართლოს 

უფლებამოსილებანი ამომწურავად არ არის ჩამოყალიბებული. 

ამავე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებისა და მისი 

უფლებამოსილების შეწყვეტის, აგრეთვე საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოების და საკონსტიტუციო სასამართლოს 

საქმიანობის სხვა საკითხები განისაზღვრება ორგანული კანონით. 

შესაბამისად, ქვეყნის უზენაესმა კანონმა უფლებამოსილებეთა 

მიმართებაში მითითება სწორედ ორგანულ კანონზე გააკეთა. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ მე-19 მუხლის პირველი 

ნაწილის შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლო 

კონსტიტუციური სარჩელის ან კონსტიტუციური წარდგინების 

საფუძველზე უფლებამოსილია განიხილოს და გადაწყვიტოს:  

 ა) საქართველოს კონსტიტუციასთან კონსტიტუციური 

შეთანხმების, საქართველოს კანონების, საქართველოს 

პარლამენტის ნორმატიული დადგენილებების, საქართველოს 

პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის, აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების უმაღლეს 

ორგანოთა ნორმატიული აქტების შესაბამისობის, აგრეთვე 

საქართველოს საკანონმდებლო აქტებისა და საქართველოს 

პარლამენტის დადგენილებების მიღების/გამოცემის, ხელმოწერის, 

გამოქვეყნებისა და ამოქმედების შესაბამისობის საკითხები;  
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 ბ) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის, 

საქართველოს მთავრობის, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს, გენერალური პროკურორის, საქართველოს ეროვნული 

ბანკის საბჭოს, გენერალური აუდიტორის, საქართველოს სახალხო 

დამცველის ან ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

წარმომადგენლობითი ან აღმასრულებელი ორგანოს სარჩელის 

საფუძველზე − დავა შესაბამისი ორგანოს უფლებამოსილების 

შესახებ;  

 გ) პოლიტიკური პარტიის შექმნისა და საქმიანობის 

კონსტიტუციურობისა და ამ პოლიტიკური პარტიის წარდგენით 

არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი; 

 დ) დავა რეფერენდუმისა და არჩევნების მომწესრიგებელი 

ნორმებისა და ამ ნორმების საფუძველზე ჩატარებული ან 

ჩასატარებელი არჩევნების (რეფერენდუმის) კონსტიტუციურობის 

შესახებ;  

 ე) საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავის საკითხებთან 

მიმართებით მიღებული ნორმატიული აქტების 

კონსტიტუციურობის საკითხი;  

 ვ) საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუციურობის 

საკითხი;  

 ზ) საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების 

ცნობის ან უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი;  

თ) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის 

წევრის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის, 

გენერალური პროკურორის, გენერალური აუდიტორის ან 

საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის მიერ 

საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის ან/და მის ქმედებაში 

დანაშაულის ნიშნების არსებობის საკითხი;  

 ი) დავა „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის დარღვევის თაობაზე; 

 კ) საქართველოს კონსტიტუციასთან და „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონთან 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

ნორმატიული აქტების შესაბამისობის საკითხი; 

 ლ) ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობის საკითხი 

საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე თავთან მიმართებით; 
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 მ) საქართველოს კონსტიტუციის 59-ე−64-ე მუხლებთან 

ნორმატიული აქტების შესაბამისობის საკითხი. 

 როგორც აღნიშნული ნორმების ურთიერთშეჯერებით 

დგინდება, ორგანული კანონით ამომწურავად არის 

ჩამოყალიბებული საკონსტიტუციო სასამართლოს 

უფელბამოსილება, თუმცა მიუხედავად აღნიშნულისა, ვფიქრობთ, 

რომ გარკვეული უხერხულობა. მიმაჩნია, რომ ისეთი 

მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტის, როგორც არის 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც 

ახორციელებს საკონსტიტუციო კონტროლს, მისი 

უფლებამოსილება თავად კონსტიტუციაში უნდა იყოს 

ამომწურავად განსაზღვრული. აღნიშნული მნიშვნელოვანია 

იმისთვის, რომ ორგანულ კანონთან შედარებით კონსტიტუცია 

არის უფრო „მყარი“ სამართლებრივი აქტი და მასში რაიმე სახის 

ცვლილების შეტანა გაცილებით რთული პროცედურაა, ვიდრე 

კანონსა თუ ორგანულ კანონში. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ 

საკანონმდებლო ხელისუფლება კომპლექტდება პოლიტიკური 

პარტიებით, რომელთაც შესაძლოა ჰქონდეთ ერთმანეთისაგან 

რადიკალური შეხედულება სხვადასხვა სფეროებთან, მათ შორის 

საკონსტიტუციო კონტროლთან, მიმართებაში, კანონმდებელმა 

სწორედ კონსტიტუციაში შეტანით უნდა გააძლიეროს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი და მნიშვნელობა, რითაც არ 

მიეცემათ საშუალება პარლამენტის შემადგენლობის 

ცვლილებებთან ერთად განხორციელდეს საკონსტიტუციო 

კონტროლთან მიმართებაში ცვლილებები. 

 კიდევ ერთი საკითხი, რაც აქვე უნდა აღინიშნოს, არის იმ 

სუბიექტების წრე, მიგვაჩნია, რომ როგორც საკონსტიტუციო 

სასამართლოს უფლებამოსილება, ასევე სასამართლოსადმი 

მიმართვის მქოე სუბიექტთა წრე საქართველოს კონსტიტუციით 

უნდა განისაზღვროს და ამომწურავად იქნეს ჩამოყალიბებული. 

ასევე შესაძლებელია, რომ სუბიექტები არა კონსტიტუციით, 

არამედ ორგანული კანონით იქნეს განსაზღვრული. ვფიქრობთ, 

რომ მხოლოდ ორგანულ კანონში მათი მითითება სრულებით 

საკმარისია, თუმცა ვინაიდან ორ შემთხვევაში თავად 

საქართველოს კონსტიტუციაში დაფიქსირდა სასამართლოსადმი 

მიმართვის უფლების მქონე სუბიექტი, აღნიშნული უნდა 

შესწორდეს ან ყველა განსახილველ შემთხვევაში ამომწურავად 
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მიეთითოს სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტი ან ყველა 

მათგანი ორგანული კანონით განისაზღვროს. 

 ასევე აღსანიშნავია, რომ ორგანული კანონით განსაზღვრულია, 

რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 

გამოცხადებისთანავე შედის ძალაში, არ ექვემდებარება 

გასაჩივრებას და სავალდებულოა ყველა ფიზიკური თუ 

იურიდიული პირისათვის, სახელმწიფო თუ კერძო 

დაწესებულებისათვის, ვინაიდან საკონსტიტიციო სასამართლოს 

უფლებამოსილება ვრცელდება საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე. 

 ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების 

მიხედვით,  არაკონსტიტუციურად ცნობილი სამართლებრივი 

აქტი ან მისი ნაწილი კარგავს ძალას საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების გამოქვეყნების 

მომენტიდან, თუ შესაბამისი გადაწყვეტილება არ ადგენს აქტის ან 

მისი ნაწილის ძალის დაკარგვის სხვა, გვიანდელ ვადას. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტი მისი გამოქვეყნების შემდეგ 

დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს, თუ ამ აქტით სხვა ვადა არ 

არის დადგენილი.  

 ამავე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და 

მისი შეუსრულებლობა ისჯება კანონით.   

ასევე აღსანიშნავია, საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებათა აღსრულების წესი არც საქართველოს 

კონსტიტუციასა და არც ორგანულ კანოში არსად არის მინიშნება 

იმის თაობაზე, თუ როგორ და ვის მიერ არის შესაძლებელი 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება. 

თუკი საერთო სასამართლოების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები სრულდება „სააღსრულებო წარმოებათა 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით, აღნიშნული 

წესი, რა თქმა უნდა, არ გამოიყენება საკონსტიტუციო 

სასამართლოსთან მიმართებაში. კანონმდებელმა განმარტა, რომ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო 

და არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმა თუ მისი ნაწილი 

გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისთანავე ძალადაკარგულად 

ცხადდება, თუმცა უცნობია ვის ევალება მათი აღსრულება და ვის 

„ისჯება კანონით“ მისი შეუსრულებლობისათვის. 
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აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება მნიშვნელოვანია, ვინაიდან 

სწორედ მიღებული გადაწყვეტილების იმპლიმენტაცია არის ის 

საკითხი, რომელიც გავლენას ახდენს სახელმწიფო 

ხელისუფლების შტოებზე, ავალებს მათ გარკვეულ საკითხების 

მოწესრიგებასა თუ შესრულებას, სწორედ აღსრულება არის ის 

საბოლოო და დამაგვირგვინებელი ეტაპი, რითაც საკონსტიტუციო 

კონტროლი ხორციელდება, თუმცა სწორედ ეს მნიშვნელოვანი 

ეტაპი კანონმდებლის მიერ ღიად არის დატოვებული. 

იმის გათვალისწინებით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო 

ახორციელებს შემდგომ კონტროლს და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში 

(საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირებამდე) წინასწარ 

კონტროლს, ამასთან, სასამართლოს ერთ-ერთი უმთავრესი 

ფუნქცია ადამიანის უფლებების დაცვაა, ნორმაზე ან ნორმის 

ნაწილზე, რომელმაც უნდა მიიღოს კანონის სახე, შესაძლებელია 

განხორციელდეს წინასწარი კონტროლი, რაც მომავალსი 

შეამცირებს არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების დარღვევის 

ფაქტებს, არამდე საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი თუ საერთო 

სასამართლოებისადმი ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით 

მომართვიანობასაც. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო 

კონტროლის განმახორციელებლ ორგანოს ექნება რა თავისი 

სიტყვა წინასწარ ნათქვამი ამა თუ იმ იურიდიულად სადავო 

საკითხზე, აღნიშნული ყველა სახელმწიფო ორგანოსთვის თუ 

ნებისმიერი პირისთვის, სავალდებულო და გასათვალისწინებელი 

იქნება. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაძლებლობა უნდა 

ჰქონდეს, რომ სადავოობის შემთხვევაში სარეკომენდაციო 

ხასიათის დასკვნა წარმოადგინოს ამა თუ იმ საკითხთან 

მიმართებაში. აღნიშნულით პერევენციული ღონისძიება იქნება 

გატარებული კონსტიტუციასთან შესაბამისობის მქონე კანონების 

მიღების კუთხით, რითაც უფრო მეტად იქნება დაცული 

ინდივიდის უფლებები.  

 ამდენად, სახელმწიფოს ძირითადი კანონის განმარტება და 

სადავო ნორმების მასთან მისადაგება, აცოცხლებს კონსტიტუციას 

და ახდენს მისი თითოეული სიტყვის იმპლიმენტაციას, რაც 

კანონის ჩანასახშივე, როდესაც იგი ჯერ კიდევ კანონპროექტის 

სახით არსებობს, სწორი მიმართულებით ჩამოყალიბებასა და 

განვითარებას უწყობს ხელს. ასეთი კონტროლის 

განხორციელებით კი მინიმუმანდე იქნება დაყვანილი  
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კანონმდებლის მიერ ისეთი კანონების მიღება, რომელიც შესაძლოა 

კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდეს. ვითარდება რა საზოგადოება, 

სახელმწიფო ხელისუფლების შტოები ახალი გამოწვევების წინაშე 

დგებიან, ხოლო ახალი ნორმების შემოღებით კი საკონსტიტუციო 

კონტროლი ფართოვდება, ნორმის სადავოობისას თუ მისი 

განმარტებისას საკონსტიტუციო სასამართლო საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ახდენს პირდაპირ გავლენას.  

შესაძლოა გაჩნდეს კითხვა, თუ ვინ აკონტროლებს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს და როგორ არის შესაძლებელი 

მისი ”ძალების” დაბალანსება. არც კონსტიტუციითა და არც 

რომელიმე კანონით აღნიშნული გათვალისწინებული არ არის, 

თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლო თავის მიერვე მიღებული 

გადაწყვეტილებებით არის შებოჭილი, შებოჭილია იმ ნორმა-

პრინციპებით, რაც კონსტიტუციაშია მოცემული. შესაძლოა 

სწორედ ამიტომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩამოყალიბებაში 

სამივე შტო თანაბრად მონაწილეობს და უკვე კოლეგიებში 

გადანაწილების დროს შეძლებისდაგვარად გადანაწილებული 

უნდა იქნენ ხელისუფლების შტოები.  

საკონსტიტუციო სასამართლო ამა თუ იმ საკითხის 

განხილვისას, როგორც წესი, განმარტავს რა სადავო ნორმასა თუ 

ურთიერთობას, ხოლო შედეგად კი შესაძლებელია გააუქმოს 

კიდეც არაკოსტიტუციაურად ცნობილი ნორმა თუ ნორმის 

ნაწილი, რითაც პრაქტიკულად ახორციელებს კანონშემოქმედებით 

საქმიანობას.  

ამდენად, ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობით 

საკონსტიტუციო სასამართლოს შეთავსებული აქვს 

საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქცია, რითაც გავლენას ახდენს ამ 

უკანასკნელის საქმიანობაზე და უფრო მეტიც, არ შეიძლება 

მომავალში ისეთი კანონის მიღება, რომელზეც სასამართლოს უკვე 

ნამსჯელი აქვს და იგი არაკონსტიტუციურად არის ცნობილი. 

რაც შეეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, საკონსტიტუციო 

სასამართლო იმ ნორმაზე ზეგავლენით, რომელსაც იყენებს ყველა 

სახელმწიფო ორგანო, პირდაპირ გავლენას ახდენს თითოეულ 

მათგანზე და მათ საქმიანობაზე, მათ შორის აღსრულების ეტაპზე, 

რადგან ნორმის განმარტებითა თუ გაუქმებით საკონსტიტუციო 

სასამართლო ”სამართლებრივ კალაპოტში” აქცევს მათ 

საქმიანობას. 
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კიდევ ერთი საკითხი რაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას არის 

საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის სუბიექტების 

წრის გაფართოვება. ,,ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის” ევროპის კონვენციის 34-ე მუხლში 

(ინდივიდუალური განაცხადი) ნათქვამია: ,,სასამართლოს 

შეუძლია მიიღოს განაცხადები ნებისმიერი პირისაგან, 

არასამთავრობო ორგანიზაციისა და ფიზიკურ პირთა ჯგუფისაგან, 

რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ისინი არიან ერთ-ერთი მაღალი 

ხელმომწერი მხარის მიერ კონვენციითა და მისი ოქმებით 

აღიარებული უფლებების დარღვევის მსხვერპლნი.” 

ამდენად, თუკი იურიდიულ პირს უფლება აქვს შეიტანოს 

სარჩელი საერთო სასამართლოში, მაშინ, რატომ არ აქვს უფლება 

შეიტანოს კონსტიტუციური სარჩელი საკონსტიტუციო 

სასამართლოში? ორგანული კანონის ჩანაწერით ასეთი უფლებით 

იურიდიული პირი არ სარგებლოს, რაც არ შეესაბამება 

საქართველოს კონსტიტუციას.   

დასკვნა 

დაბოლოს, დასკვნის სახით, შეიძლება ვთქვათ, რომ 

კანონმდებელმა განსაზღვრა, რომ საკონსტიტუციო კონტროლის 

ერთადერთი ორგანოს შექმნაში ხელისუფლების სამივე შტო 

მონაწილეობს იმგვარად, რომ არ დაირღვეს ხელისუფლების 

შტოთა ბალანსი. თუმცა სამივე ხელისუფლება მხოლოდ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენასა და 

სასამართლოს შექმნაში მონაწილეობს, რის შემდეგაც მათი 

„გავლენა“ წყდება და ამით იწყება სხვა ეტაპი, რა დროსაც 

საკონსტიტუციო სასამართლო და სწორედ სამივე ხელისუფლების 

მონაწილეობით არჩეული თუ დანიშნული მოსამართლეები 

სასამართლო ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილები ხდებიან.  

ამდენად, სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი 

ფუნქციების გამოყენებითა და განხორციელებით აკონტროლებს 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ასევე 

დავამატებდი, რომ ნორმისა თუ მისი ნაწილის 

კონსტიტუციურობის საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტის შემდეგ 

საკონსტიტუციო სასამართლო საერთო სასამართლოების მისაღებ 

გადაწყვეტილებებზეც კი ახდენს პირდაპირ გავლენას, ხოლო 

საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილება კი ვერ მოახდენს 

მასზე გავლენას.  
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აღნიშნულით კიდევ ერთხელ იკვეთება საკონსტიტუციო 

სასამართლოს, სწორედ კანონმდებლის მიერ მასზე დაკისრებული 

ფუნქციების განხორციელებით, „ზეგავლენას“ მათ შორის 

სასამართლო ხელისუფლებაზე, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს 

მის განსაკუთრებულობაზე. წარმოდგენილი ნაშრომი  სწორედ 

საკონსტიტუციო სასამართლოს სპეციფიკურობას, ასევე ამჟამად 

გამოკვეთილი და არსებული სამართლებრივი პრობლემის 

ანალიზს შეეხება, აღნიშნული პრობლემების გადაჭრის გზებს 

ემსახურება მოქმედი კანონმდებლობის სრულყოფის გზით.  
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Ioseb Digmelishvili  

Restricting Public Power Through Constitutional Review 
 

Summary 
 

The topic of this work was the relationship between the public 

authorities and the Constitutional Court, their influence on each other and 

the expansion of the circle of issues within the competence of constitutional 

control, which will further contribute to the protection of human rights. This 

is directly related to the proper and effective implementation of public 

administration. 

It is true that the legislature is the Parliament of Georgia, but as the 

practice of recent years proves, in fact, the powers of the Constitutional 

Court have been so extended that it has even "invaded" the functions of the 

legislature. The active involvement of the Constitutional Court of Georgia 

in determining the legislative will and the various influences of its decisions 

on other branches of government. 

The aim of the presented work is to review the peculiarities of the 

activities of the constitutional control bodies, which are related to their 

normative-creative functions and their increased role in the legislation. 
 

Keywords: Constitutional Court, public authority, control. 
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Иосеб Дигмелишвили 

Ограничение публичной власти посредством конституционного 

контроля 
Резюме 

 

 Темой данной работы стали взаимоотношения органов 

государственной власти и Конституционного суда, их влияние друг на 

друга и расширение круга вопросов, входящих в компетенцию 

конституционного контроля, что в дальнейшем будет способствовать 

защите прав человека. Это напрямую связано с правильным и 

эффективным осуществлением государственного управления. 

законодательный орган - это парламент Грузии, но, как показывает 

практика последних лет, на самом деле полномочия Конституционного 

суда были настолько расширены, что он даже «вторгся» в функции 

законодательного органа. Активное участие Конституционного суда 

Грузии в определении законодательной воли и различных влияний его 

решений на другие ветви власти. Целью представленной работы 

является рассмотрение особенностей деятельности органов 

конституционного контроля, связанных с их нормативно-творческими 

функциями и повышением их роли в законодательстве. 
 

Ключевые слова: Конституционный суд, публичная власть, контроль. 
 

Рецензент: Давид Кухалашвили, доктор исторических наук. 
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ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ა 
 

ირაკლი კოღუა 

ნეპოტიზმი და კრონიზმი როგორც  საჯარო უწყების განვითარების   

შემაფერხებელი ფაქტორი 

  

სტატიაში - „ნეპოტიზმი და კრონიზმი როგორც საჯარო 
უწყების განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი“, განხილულია 
ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ნეპოტიზმის და 
კრონიზმის დამაზიანებელი მნიშვნელობა საჯარო უწყებისთვის. 
კერძოდ, საუბარია მათ უარყოფით გავლენაზე საჯარო სამსახურის 
თითოეულ თანამშრომელზე, მთლიანად მის პოლიტიკაზე, მის 
იმიჯზე საზოგადოებაში და იმ მანკიერებებზე, რომლებიც შეიძლება 
არსებობდეს აღნიშნული მოვლენის გამო, როგორც თანმდევი 
შედეგები. სტატიაში მოტანილია მაგალითებიც, რომელიც უფრო 
ცხადად წარმოაჩენს არსებულ სიტუაციას. ასევე გამოთქმულია 
აზრი რიგ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც გააჯანსაღებს და მეტად 
ეფექტურს გახდის საქართველოს საჯარო უწყებას. 

 
საკვანძო სიტყვები: ნეპოტიზმი; კრონიზმი; საჯარო სამსახური; 

კორუფცია; ფავორიტები; კარიერული წინსვლა; ინტერესთა 
კონფლიქტი; დემოტივაცია შრომითი უფლებები. 
 

ნეპოტიზმისა და კრონიზმის პრობლემა საკმაოდ 

აქტუალურია. რიგ საჯარო უწყებებში. დამნაშავეობა, დამნაშავეთა 

სამყარო და დამნაშავეები მუდმივად  ვითარდებიან. შესაბამისად 

უნდა განვითარდეს საპირისპირო მხარეც, რადგან, კრიმინალი 

„გამეცნიერდა“, დამნაშავე დანაშულის ჩადენამდე, სწავლობს 

წინაპირობებს - როგორ არ დააკავონ, არ აგებინონ პასუხი და თუ 

ჩვენ მას არ დავუპირისპირეთ ექვივალტური ძალა,  ვერ შევძლებთ 

ქვეყანაში დანაშაულის აღკვეთას. 

სიტყვა ნეპოტიზმი იტალიური წარმოშობის სიტყვაა 

(Nepotismus) და ნიშნავს ძმისშვილს. ის დამკვიდრდა აღორძინების 

პერიოდში, როცა რომაელი მღვდლები უმაღლეს სასულიერო 

თანამდებობებზე ნიშნავდნენ საკუთარ ძმისშვილებს, შვილებს და 

ა. შ., რათა განემტკიცებინათ საკუთარი ძალაუფლება. ამის შემდეგ 
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წარმოიშვა უკვე რომის პაპის მთელი დინასტიები - ორსინიები, 

მედიჩები, ბორჯიები და ა.შ.   

კრონიზმი - ინგლისურიდან (Cronyism) წარმოშობილი სიტყვაა 

და ნიშნავს ფავორიტიზმს ძველი მეგობრებისადმი, რომლებიც 

განურჩევლად მათი კვალიფიკაციისა შემდგომში ინიშნებიან 

ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე და სხვადასხვა პრესტიჟულ 

ადგილებზე. კრონიზმი არის კორუფციის ნაირსახეობა, კერძოდ, 

პოლიტიკური და ბიუროკრატიული კორუფცია, ანუ როდესაც 

თანამდებობაზე ფავორიტიზმის გამო ინიშნებიან ლოიალური 

ადამიანები.  

ნეპოტიზმი და კრონიზმი, აფერხებს საჯარო უწყების 

განვითარებას და იქ ბარიერებს ქმნის ღირსეულ მუშაკთა 

კარიერულ წინსვლაში. ეს იწვევს საჯარო მოხელეთა 

დემოტივაციას. დემოტივაციის მიზეზებია: 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების 

დაუცველობა და თვითრეალიზაციის შეუძლებლობა. 

2. ცოდნის და  უნარების  გამოუყენებლობა.  

3. დასაქმებულთა ინიციატივების და იდეების 

გაუზიარებლობა და მიუღებლობა. 

4. საკუთარი მიღწევებისადმი თვითკმაყოფილების არ ქონა.  

5. ხელმძღვანელობის მიერ დასაქმებულთა მიღწევების არ 

აღიარება.  

6. დასაქმებულთა სტატუსის უცვლელობა ხანგრძლივად. 

ფავორიტიზმი არის შერჩეული პირის „პატრონობა“ 

(მფარველობა) საქმის საზიანოდ, რადგანაც დიდი ალბათობით 

მისი კვალიფიკაცია ვერ აკმაყოფილებს დაკავებულ სამუშაო 

ადგილს. ფავორიტი კი სარგებლობს რა ხელმძღვანელობის 

მაღალი ნდობით, მიიწევს კარიერულად წინ. ფავორიტები, 

რომლებმაც უწყების სახელს მიაყენეს მნიშვნელოვანი ზიანი, 

ჩაიდინეს გადაცდომები, უნდა დაისაჯონ შესაბამისად. ამის 

საპირისპიროდ საქართველოში ისინი არათუ არ ისჯებიან, არამედ, 

მხოლოდ ნაკლებად გამოსაჩენ სხვა ხელმძღვანელ 

თანამდებობებზე გადაადგილდებიან, რაღა თქმა უნდა მაღალი 

ხელფასების შენარჩუნებით. 

ფავორიტიზმი ახლო კონტაქტშია ნეპოტიზმთან. ფაქტიურად, 

ნეპოტიზმი ფავორიტიზმის ნაირსახეობაა [Параманова, 2012:34]. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იგი იწვევს პერსონალის დემოტივაციას, 

https://ww.google-wiki.info/356586?en=Cronyism
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აპათიას, იმედგაცრუებას, სამსახურისთვის უსარგებლობის განცდას 

და ა. შ. 

ფავორიტიზმი არის   შერჩეული პირის „პატრონობა“ საქმის 

საზიანოდ ვინაიდან დიდი ალბათობით მისი კვალიფიკაცია ვერ 

აკმაყოფილებს დაკავებულ ადგილს, ხოლო ფავორიტი კი 

სარგებლობს ხელმძღვანელობის მაღალი ნდობით, მიიწევს 

კარიერულად წინ მისი პატრონის მეშვეობით ან რამდენიმე 

ფავორიტის მეშვეობით.ასევე აღსანიშნავია ე.წ. „მიშას კარუსელი“ 

როდესაც პერიოდულად ხდება ამ პიროვნებების გადათამაშება 

განსხვავებულ ადგილებზე, იქმნება ბუტაფორიული, მაცდური  

შთაბეჭდილება,  შედეგი კი  უცვლელია. 

ნეპოტიზმის და ფავორიტიზმის  აყვავებისას  კონკურენცია არ 

არსებობს ან დაბალ ნიშნულზეა, არ არის ახალი ნოვატორული 

ხედვები და ინიციატივები. თანამშრომლები არ ცდილობენ 

წარადგინონ ნოვატორული იდეები, ვინაიდან ამ იდეების მიღების 

ალბათობა მეტად დაბალია, რიგითი მუშა-მოსამსახურეებისთვის 

რომლებიც არ არინ დაახლოვებული ხელმძღვანელობასთან 

სამუშაო დღე უინტერესო და რუტინულია. ისინი მიდიან იმ 

დასკვნამდე, რომ რეგულარული ხელფასის გარდა, ვერ მიიღებენ 

ვერაფერს სამსახურიდან [Монди, 2004:640]. ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, უწყებაში ყალიბდება არაჯანსაღი სამუშაო გარემო, 

და იქმნება კონფლიქტური სიტუაციები. 

 ნეპოტიზმის და ფავორიტიზმის გავრცელება მთლიანად 

უქმნის საფრთხეს საჯარო უწყებების განვითარებას, იწვევს 

ხელმძღვანელი შტატების ან მთლიანად განყოფილებების 

ხელოვნურად შექმნას, რათა მოხდეს ფავორიტების იქ დასაქმება. 

ორგანიზაცია „HeadHunter“-ის მიერ ჩატარებულ კვლევაში, 

რომელიც ეძღვნებოდა ამ საკითხს, 61 კომპანიიდან 43% 

დარწმუნებული არიან, რომ ყველაფერს წყვეტს კარგი მეგობრული 

ურთიერთობა ხელმძღვანელობასთან, 30% ფიქრობს, რომ ქათინაური 

საკმაოდ კარგი საშულებაა საკუთარი შეცდომების დასაფარად, 

მხოლოდ 27% ფიქრობს, რომ მართლაც  მნიშვნელოვანი კადრია 

სამსახურისთვის [Батаневa, 2013:41]. 

ნეპოტიზმის და კრონიზმის აღკვეთის მიზნით, საქართველოში 

სიახლე ის არის, რომ ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, 

მოხელის შეფასების სისტემას ამკვიდრებს. ახალმა კანონმა უარი 

თქვა ატესტაციაზე და შემოიღო შეფასების სისტემა. შესაბამისად, 
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მოხელის კარიერული განვითარების უზრუნველყოფის, 

პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლების, წახალისების და 

ადეკვატური კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროებათა დადგენის 

მიზნით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებულები ხდებიან 

მოახდინონ ყველა რანგის მოხელეებისა და მათ მიერ 

შესრულებული სამუშაოს შეფასება წელიწადში ერთხელ მაინც. 

მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული წესის - 

„პროფესიული საჯარო მოხელის სამუშაოს შეფასების წესის 

შესახებ“  შესაბამისად. შეფასების პროცესი წარიმართება მოხელის 

უშუალო უფროსის ჩართულობით და გამოიყენება ოთხდონიანი 

შეფასების სისტემა. მოხელის შესრულებული სამუშაოს შეფასება 

ხდება როგორც წერილობით, ისე გასაუბრების გზით. საჯარო 

სამსახურის შესახებ ახალი კანონის მიხედვით, მოხელის 

დაწინაურება ხდება ქვედა რანგიდან ზედა რანგში გადასვლისას ან 

იმავე რანგის დაბალი თანამდებობიდან მაღალ თანამდებობაზე 

გადანაცვლებისას. მოხელის დაწინაურება ხორციელდება შიდა 

კონკურსის საფუძველზე. მოხელის ატესტაცია-შეფასებაში ძველ 

და ახალ კანონებს შორის ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ის 

არის, რომ ძველი კანონი მოხელის ატესტაციას, ხოლო ახალი 

კანონი მოხელის შეფასების სისტემას ამკვიდრებს.  

ახალ კანონში დევს მთელი რიგი შემდგომი ღონისძიებები - რა 

უნდა გაკეთდეს, ვის მიერ უნდა გაკეთდეს, რამდენი უნდა 

დაიხარჯოს და ა. შ. ამ მოდელის რისკი არის ის, რომ თუ 

მთლიანობაში ყველა დეტალი არა ამუშავდა, სისტემა არ 

იმუშავებს გამართულად.  

მნიშვნელოვან ასპექტად მიგვაჩნია რომ, გარკვეულმა 

სამსახურმა აწარმოოს მისი გეგმიური შემოწმება, რათა არ 

გადაიხარჯოს სახელმწიფო რესურსები სხვადასხვა მოხელე 

მოსამსახურეებისათვის დაუმსახურებული პრივილეგიების მინი-

ჭების გზით, ისეთის, როგორც არის, განსხავებული ოდენობის 

პრემიების ან ხელფასებზე დანამატების ჩარიცხვა. თანამშრომლები 

რომლებიც ვერ სარგებლობენ ასეთი პრივილეგიებით, მათთან 

ადგილი აქვს პიროვნების დინამიურ დეგრადაციას. დღეს საჯარო 

მოხელეთა შრომითი უფლებების დაცვა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, 

და, უპირველსად საჯარო სამსახურის მენჯმენტს ევალება მისი 

უზრუნველყოფა. 
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ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან ყურადღებას იქცევს 

ექიმების დაკავება, რომელიც საქეიმო შეცდომის გამო მოხდა. 

წლების განმავლობაში საექიმო შეცდომების გამო  იყო ლეტალური 

შედეგებიც, მაგრამ ისინი არ იყო გამოძიებული. 2020 წლის 4 

აგვისტოს დააკავეს დამნაშავე ექიმები და აიყვანეს წინასწარ 

პატიმრობაში. ისმება კითხვა თუ რამდენად აუცილებელი იყო 

თბილისის პროკურატურის მხირდან მათთვის ასეთი 

ღონოსძიების შეფარდება, ან გვქონდა ჩვენ ასეთი პრაქტიკა მსგავს 

სხვა პრეცენდენტებზე?. 

ჩვენი აზრით, ეს საქმე კოვიდ-19-თან გამკლავებაში ქართველი 

ექიმების დამსახურების ჭრილში უნდა განხილულიყო და არ 

უნდა გამხდარიყო საჭირო ამ ადამიანების დასაცავად 2020 წლის 4 

აგვისტოს მოწყობილი ექიმების მასიური გაფიცვა. გამოვთქვამთ 

ეჭვს, რომ ან სახეზე გვაქვს არაკომპეტენტურობა, ან ეს იმ 

ადამინების ნახელავია, რომლებიც სწორედ  ნეპოტიზმის და 

კრონიზმის ღრმა ფესვების გამო, გადმოიბარგენ სხვა პოლიტიკურ  

რეალობაში  და ცდილობენ  მორიგ საბოტაჟს.  

შევეხები ისეთ საკითხსაც, როგორიც იყო  ორგანოების 

გაყიდვა, რომელიც ხდებოდა  ციხეებში. აღნიშნულთან 

დაკავშირებით გაკეთდა არაერთი განცხადება და გადაიცა 

სიუჟეტი მედიაშიც. ამის მიუხედავად, აღნიშნული საქმე დღემდე 

გამოუძიებელია  და გარკველ კითხვებზე პასუხი გაუცემელია. 

ცალკე ყურადღებას იპყრობს ის ქონებები, რომლებიც 

მოპოვებულ იქნა დანაშაულებრივი გზით და მისი კანონიერი 

წარმომავლობავერ საბუთდება. ამ საკითხზე სათანადო 

ორგანოების მხრიდან რეაგირებაც კი არ არის. დანაშაულებრივი 

გზით მიღებული ქონებაზე მხოლოდ ტელევიზიებში დანაშაულს 

ვერ გამოვასწორებთ. გავხდებით. ვიტოვებთ იმედს, რომ 

შესაბამისი ორგანოები დაინტერესდებიან ასეთი საქმეების 

გამოძიებით და საფუძველშივე აღმოფხვრიან ნეპოტიზმს და 

კრონიზმს. 
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Irakli Kogua  

Nepotism and Cronyism as a Factor Hindering the Development of 

Civil Service 
 

Summary 
 

In the article nepotism and cronyism is outlined as an obstructive 

condition to state service functioning and development. The author 

examines the destructive impact of these factors on employees of state 

service and on the image of the state government in society, as well as the 

vices that may exist as a result of these events and their consequences for 

government institutions and politics. Some examples are given to illustrate 

the current situation. A number of constructive solutions are proposed to 

improve the efficiency of the state service. 

 

Keywords: Nepotism; Cronyism; State service/government; Corruption; 

Favoritism; Career; development/uplift; Conflict of interests; Demotivation; 

Labor rights. 
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Ираклий Когуа 

Непотизм и кронизм как фактор, тормозящий развитие 

государственной службы 
 

Резюме 
 

В статье обсуждаются вопросы влияния непотизма и кронизма на 

процесс функционирования и развития государственной службы. 

Автором исследуется деструктивное воздействие данных факторов на 

сотрудников  и на имидж государственной службы в обществe, а также 
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их последствия для государственных институтов и политики. Приводятся 

примеры, иллюстрирующие актуальность создавшую ситуацию. 

Предлагается ряд конструктивных решений для повышения 

эффективности государственной службы. 

 

Ключевые слова: Непотизм; Кронизм; Государственная служба; 

Коррупция; Фавориты; Карьерный рост; Конфликт интересов; 

Демотивация; Трудовые права. 
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პ რ ა ქ ტ ი კ ა 
 

მიშა კორძახია 

შრომის უსაფრთხოების მართვის პოლიტიკა  დამსაქმებლის 

სამეწარმეო აქტივობის ზრდისა და დასაქმებულთა უფლებების 

დასაცავად 
 

სტატიაში განხილულია ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების  
მართვის პოლიტიკის ზეგავლენის საკითხები დამსაქმებლების 
სამეწარმეო აქტივობების ზრდისა და დასაქმებულთა უფლებების 
დაცვის  ფორმატში. ნაშრომში წარმოდგენილია შრომის ბაზრის 
მონაწილეების (ხელისუფლების, უცხო ქვეყნების 
ბიზნესგაერთიანებების, არასამთავრობო სექტორის, მსხვილი, 
საშუალო და მცირე ბიზნესისა და დასაქმებულთა 
წარმომადგენლების) წარმომადგენელთა ხედვების ანალიზი 
ჩატარებული კვლევის საფუძველზე.  გამოთქმული მოსაზრებების 
შესაბამისად გაანალიზებულია სამეწარმეო საქმიანობის 
შემაფერხებელი ასპექტები და ადამიანის შრომითი უფლებების 
დაცვის სრულყოფის გარანტიები. სტატიის დასკვნით ნაწილში 
ჩამოყალიბებულია ბაზრის მონაწილეთა კვლევის შედეგები და 
ხედვები შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ეფექტური 
განვითარების თაობაზე.  

 

საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, 
საკანონმდებლო რეგულაციები, შრომის უსაფრთხოების 
პოლიტიკის შეფასებები და პრობლემები. 

 

2018 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ „შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის [1] მიღებით 

საფუძველი ჩაეყარა საქართველოს შრომის უსაფრთხოების 

მართვის პოლიტიკას. კანონის საფუძველს წარმოადგენს ქვეყნის 

ევროატლანტიკური კურსი და ევროპული სოციალური 

პოლიტიკის აღიარებული პრინციპები. საქართველოს მიერ 

პოლიტიკური ნების გამოხატვის ფორმალური საფუძველი კი 

ემყარება ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმებისა [2] და 

„ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმების“ (DCFTA) დებულებებს [3]. გარდა 

ევროინტეგრირებისა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების 
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მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენდა ქვეყნის სტრატეგიულ 

პარტნიორთან - ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებული 

„თავისუფალი ვაჭრობის პრეფერენციული სისტემის დოკუმენტის“ 

(GSP და  GSP+) არსებობა [4]. სამივე მათგანი წლების განმავლობაში 

ცვლილებების გატარების გადამწყვეტ და მნიშვნელოვან 

ფაქტორებს წარმოადგენდა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, 

რათა ქვეყანაში შემუშავებულიყო შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის სტანდარტებზე [5] დაფუძნებული შრომის 

უსაფრთხოების მართვის პოლიტიკა.  

შრომის სამართლის მკვლევრებს მიაჩნიათ, რომ შრომის 

უსაფრთხოების მართვის პოლიტიკის შემუშავება ყველა 

ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით, განვითარებადი ეკონომიკის 

ქვეყნებისთვის, უაღრესად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს 

[6]. პოლიტიკის დამოკიდებულება და ზეგავლენის საკითხი 

შრომის ბაზრისა და ქვეყნის ეკონომიკური, ასევე, საინვესტიციო 

პოლიტიკის განვითარების მიმართ საყურადღებოა. ამასთან, 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისთვის ცნობილია 

ეკონომიკური პოლიტიკის დამოკიდებულება იმის თაობაზე, რომ 

ნებისმიერი რეგულაციის არსებობა შეიძლება წინაპირობად 

გვევლინებოდეს კორუფციული რისკების წარმოსაჩენად. შრომის 

უსაფრთხოების კეთილშობილური მიზნების პოლიტიკის მიღმა 

ხშირია სისტემური კორუფციის მაგალითები. ამასთან, 

კორუფციულ მიდგომებთან ერთად შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკა ხშირად გამოიყენებოდა მეწარმე სუბიექტების მიმართ 

კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების მიღწევისათვისაც. 

ყველა ზემოაღნიშნული მანკიერი გამოვლინება კი საბოლოოდ 

თავად მოქალაქეებსა და მთლიანად, საზოგადოებაზე ახდენდა 

გავლენას და უყალიბებდა იმ ნიჰილისტურ და ნეგატიურ 

განწყობას, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო და 

საზოგადოების უდიდეს ნაწილში ჯერ კიდევ არსებობს.  

შესაბამისად, 2018-2019 წლებში საქართველოში შრომის 

უსაფრთხოების მართვის პოლიტიკის ჩამოყალიბებისას 

გამოწვევები იყო შემდეგი: 

- შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა უნდა 

განსაზღვრულიყო სუსტი ბაზრის პირობებში; 

- საზოგადოების უდიდესი ნაწილის შეხედულებით, შრომის 

უსაფრთხოების სისტემა კორუმპირებულად მიიჩნეოდა და 
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საზოგადოებას გააჩნდა პოლიტიკის მიმართ ნიჰილისტური 

დამოკიდებულება; 

- ძალიან ბევრს მიაჩნდა რომ შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკა ბაზრის განვითარების საწინააღმდეგო მექანიზმია; 

- პოლიტიკით შექმნილი სისტემის გამოყენება 

შესაძლებელია გამხდარიყო ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების 

დასაკმაყოფილებელი ინსტრუმენტი.   

საზოგადოებაში არსებული მიდგომების მიუხედავად, 

საქართველოს ხელისუფლება გადაწყვეტილების მიღებისას 

დაეყრდნო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პრინციპებს, 

რომელსაც მიაჩნია, რომ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა 

ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების აუცილებელი პირობა უნდა 

იყოს [7]. შესაბამისად, მეორე წელია საქართველოში გადადგმულია 

ნაბიჯები შრომის უსაფრთხოების მართვის თანამედროვე 

პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად და ამისთვის არსებობს კიდეც 

სამართლებრივი საფუძველი [8]. საზოგადოებაში პოლიტიკისადმი 

რეალური განწყობების შესაფასებლად უაღრესად მნიშვნელოვანია, 

რომ კომპლექსურად გავაანალიზოთ აღნიშნული საკითხი ორი 

მიმართულებით: ერთი მხრივ, რამდენად დადებითად აისახება 

პოლიტიკა ქვეყანაში სამეწარმეო აქტივობების  ზრდაზე და, 

მეორეს მხრივ, პოლიტიკა რამდენად უზრუნველყოფს შრომის 

ბაზარზე დასაქმებულთა უფლებების დაცვას. 

 კვლევის ფარგლებში მოკვლეულ და გაანალიზდა ბაზრის 

,,მოთამაშეებისა’’ და პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართული 

მონაწილეების მოსაზრებები და დამოკიდებულებები არსებული 

პოლიტიის მიმართ. კვლევის რესპოდენტთა სპექტრი 

მრავალფეროვანია, მცირე და მსხვილი ბიზნეს სუბიექტებისა და 

მათი გაერთიანებების (ასევე, უცხოური ბიზნეს საბჭოების) 

წარმომადგენლების, აღმასრულებელი უწყებებისა და 

პარლამენტის სტრუქტურების, არასამთავრობო და დასაქმებულთა 

გაერთიანებების წარმომადგენლების სახით. კვლევა მოიცავს 

პოლიტიკის შინაარსობრივ და იმპლემენტაციის ანალიზს, 

რომელიც ქვემოთ მოცემულია თითოეული მხარის პოზიციების 

სახით.  

სამთავრობო და საპარლამენტო წარმომადგენლების 

მოსაზრებები პოლიტიკის შინაარსობრივ საკითხზე შემდეგია: 
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 შრომის უსაფრთხოების არსებული პოლიტიკა 

ნაწილობრივ თანხვედრია დასახულ მიზნებთან და ამოცანებთან,  

 მცირე საწარმოებისთვის პოლიტიკა ფინანსური ტვირთის 

მატარებელია; 

  პოლიტიკის მიდგომები არანაირად არ ეწინააღმდეგება 

მოქალაქეთა სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლების პრინციპს; 

 მიჩნეულია, რომ პოლიტიკის არაეფექტურობისა და 

კორუფციის რისკები ყოველთვის და ყველგან შეიძლება იყოს, 

მთავარია, სისტემური მონიტორინგი იყოს ეფექტიანი; 

 პოლიტიკის წინაშე მდგარ ყველაზე დიდ გამოწვევად 

ეფექტიანობის პრობლემატიკა მიაჩნიათ. 

პოლიტიკის იმპლემენტაციის მიმართულებით მიჩნეულია, რომ 

არსებული საკანონმდებლო არეალი არაა საკმარისი და იდეალური 

იქნება, კოლექტიური შეთანხმებებისა და ცენტრალიზებული 

მმართველობის კომპლექსური მოდელი არსებობდეს. ამასთან, 

პოლიტიკა, სწორედაც, უნდა ვრცელდებოდეს ყველა სექტორსა და 

ყველა ზომის საწარმოზე. მიჩნეულია, რომ დასაქმებულთა 

დაცულობა პოლიტიკით უფლებრივ ნაწილში უფრო მეტად 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების 

ნაწილში. 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დასაქმებულთა 

წარმომადგენლების მოსაზრებები პოლიტიკის შინაარსობრივ 

საკითხებზე შემდეგია: 

 არსებული პოლიტიკა სრულად თანხვედრადია დასახულ 

მიზნებთან და ამოცანებთან;  

 მისი აღსრულება გარკვეული ტვირთის მატარებელია 

ბიზნესისათვის, თუმცა, ის არაა გაუმართლებელი და 

არათანაზომიერი; 

 პოლიტიკის მიდგომები არ ეწინააღმდეგება მოქალაქეთა 

სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლების პრინციპს და 

სახელმწიფო, სწორედაც რომ, უნდა იყოს შრომითი 

ურთიერთობების მარეგულირებელი;  

 პოლიტიკის არაეფექტიანობისა და კორუფციის რისკები, 

მსგავსად სამთავრობო მხარის მოსაზრებებისა, მათაც მიაჩნიათ, 

რომ ყოველთვის და ყველგან შეიძლება იყოს, მთავარია 

სისტემური მონიტორინგის ეფექტიანობა განისაზღვროს; 
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 პოლიტიკის ყველაზე დიდ გამოწვევად, მთავრობის 

მოსაზრების ანალოგიურად, ეფექტურობის პრობლემატიკა 

სახელდება. 

პოლიტიკის იმპლემენტაციის მიმართულებით მიჩნეულია, რომ 

აუცილებელია არსებობდეს ეროვნული პოლიტიკისა და 

სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტი. ყველაზე გამართლებულია, 

რომ შრომის სისტემის მართვა ცენტრალიზებურ დონეზე 

რჩებოდეს. პოლიტიკა, სწამთ, რომ სწორედაც, რომ უნდა 

ვრცელდებოდეს ყველა სექტორსა და ყველა ზომის საწარმოზე, 

ხოლო დასაქმებულთა დაცულობის კუთხით კანონმდებლობა 

გარკვეულწილად ადგენს დასაქმებულთა უსაფრთხო შრომის 

უზრუნველყოფის ბაზისურ გარანტიებს. ამასთან, საჭიროდ 

მიაჩნიათ საკანონმდებლო სივრცის სრულყოფა კანონქვემდებარე 

აქტების დონეზე განმტკიცდეს. ხაზგასმულია, რომ არსებული 

კანონმდებლობის ეფექტური აღსრულებისთვის მეტი 

საკანონმდებლო ინსტრუმენტის შექმნა არის აუცილებელი.  

ადგილობრივი და საერთაშორისო დონის ბიზნეს სუბიექტების 

წარმომადგენლების მოსაზრებები პოლიტიკის შინაარსობრივ 

საკითხებზე შემდეგია: 

 არსებული პოლიტიკა არაა სრულად თანხვედრადი 

დასახულ მიზნებთან და ამოცანებთან, რადგან ამის 

უზრუნველყოფა არ მოხდა საპარლამენტო განხილვებისას 

ბიზნესის წარმომადგენლების ძალისხმევის მიუხედავად.  

 არსებული პოლიტიკა მძიმე ტვირთია მცირე 

საწარმოებისთვის, თავად პოლიტიკის არსი და მიდგომები კი, რა 

თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება მოქალაქეთა სამეწარმეო საქმიანობის 

თავისუფლების პრინციპს, განსაკუთრებით, პოლიტიკაში 

არსებული მრავალი გაუმართლებელი და ბიზნესისთვის 

მავალდებულებელი ნორმების სახით.  

 არ არსებობს პოლიტიკის აღსრულების ეფექტიაონობის 

განმსაზღვრელი მექანიზმები; 

 პოლიტიკის მიმართ ყველაზე დიდ გამოწვევად, სისტემის 

კორუფციულობის ზრდის რისკი სახელდება. 

შესაბამისად, ბიზნესსექტორი სკეპტიკურად უყურებს 

რეგულაციების არსებობის ფონზე სამეწარმეო აქტივობების ზრდას 

და მიიჩნევენ, რომ რეგულირების არსებობა ხელისშემშლელ 
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ფაქტორად გვევლინება კომპანიების ახალი სამეწარმეო 

ინიციატივების წახალისებისათვის. 

კვლევის მიხედვით, გამოკითხულ ბიზნესსუბიექტთა 75%-ზე 

მეტი ასახელებს, რომ რეგულაციების სიმკაცრე შრომის 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილში ნეგატიურად აისახება მათ 

ეკონომიკურ აქტივობაზე და სერიოზული გამოწვევაა  

დამატებითი ხარჯების ზრდის კუთხით. მცირე და საშუალო 

ბიზნესის წარმომადგენელთა 90%-ს კი მიაჩნია, რომ 

განსაკუთრებით პრობლემური იქნება მათთვის სახელმწიფო 

მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობები. კვლევის 

შედეგები ეკონომიკური სექტორების მიხედვით შემდეგია: 

საამშენებლო სექტორში - 50%,  სამთომოპოვებითი საქმიანობა - 

55%, მომსახურებისა და ვაჭრობის სექტორში - 85%,  ტურიზმში - 

90%, საფინანსო-სადაზღვევო - 90%, ჯანდაცვა და სოციალური 

მომსახურება - 95%, დამამუშავებელი მრეწველობა - 60%; 

აღნიშნული მონაცემები ცხადყოფს შემდეგს: 

1. იმ სექტორებში, სადაც სამუშაო პროცესები ნაკლებ 

რისკიანია, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა დამატებით 

ტვირთად მიაჩნიათ და მათზე იგი არ უნდა ვრცელდებოდეს: 

2. იმ სექტორებში სადაც სამუშაო პროცესები რისკის 

მომეტებული საფრთხით გამოირჩევიან, პოლიტიკის მათზე 

გავრცელება მიზანშეწონილია. 

პოლიტიკის იმპლემენტაციის მიმართულებით მიჩნეულია, რომ 

არსებული საკანონმდებლო არეალი არაა საკმარისი და საჭიროა 

გრძელვადიანი სტრატეგიის არსებობა; შრომის უსაფრთხოების 

სისტემა უნდა იმართებოდეს დარგობრივ დონეზე მხარეთა 

კოლექტიური შეთანხმებების მეშვეობით, განსაკუთრებულ 

შემთხვევებში მცირედი სახელმწიფოებრივი ჩარევით; პოლიტიკა 

უნდა ვრცელდებოდეს მომეტებული რისკის მქონე და არა ყველა 

სახის საწარმოზე; დასაქმებულთა დაცულობის მიზნით მათ 

მიაჩნიათ, რომ შეუძლებელია დასაქმებულთა უფლებებისა და 

უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა, რადგან კანონი მხოლოდ 

ინსტრუმენტია თავად მხარეთა მიერ დაცვის მექანიზმის 

უზრუნველსაყოფად და არა შედეგის ავტომატური 

განმაპირობებელი ფაქტორი; 

მხარეთა მოსაზრებებისა და პოლიტიკისადმი 
დამოკიდებულებების გაცნობით, ასევე საქართველოში 
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ისტორიული გამოცდილების გაანალიზების საფუძველზე, 
დასკვნის სახით შესაძლებელია შევაჯამოთ კვლევის შედეგები რიგ 

შემთხვევებში მხარეთა ურთიერთდაპირისპირებული პოზიციების 

წარმოდგენით:  

1. არასამთავრობო და პროფკავშირების გაერთიანების 

სურვილია არსებული პოლიტიკის გადახედვა მოხდეს 

რეგულაციების გამკაცრების კუთხით, რათა სრულყოფილად იქნას 

დასაქმებულთა უფლებები დაცული; 

2. ბიზნესის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკამ 

რეგულაციების პარალელურად, აუცილებელია, სამეწარმეო 

ინიციატივების ხელშემწყობი მექანიზმების განვითარებაზეც 

იზრუნოს. ისინი სრულად ეწინააღმდეგებიან მარეგულრებელი 

ნორმებით პოლიტიკის კიდევ უფრო გამკაცრებას;  

3. გამოკითხულთა უმრავლესობას ერთიანი აქვთ პოზიცია: 

-  პოლიტიკის შეფასებისა და ადმინისტრირების ეფექტური 

სისტემის შემუშავების კუთხით; 

- საზოგადოებაში შრომის უსაფრთხოების მართვის 

პოლიტიკის საინფორმაციო პოპულარიზაციისა და ცნობიერების 

ამაღლების კუთხით; 

- განათლების სისტემაში შრომის უსაფრთხოების მართვის  

პოლიტიკის სწავლების ინტეგრირების კუთხით; 

- პოლიტიკის აღსრულებისას სახელმწიფო 

ადმინისტრირების ეფექტიანობის აუცილებლობის დადგენის 

კუთხით. 
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Misha Kordzakhia 

Occupational Safety Management Policy to Increase Employer 

Entrepreneurship and Protect Employees' Rights 
 

Summary 
 

There is discussed about countries labour safety managment's influence 

issues in the article, as well considered increasing employers enterpreneurial 

activities and eployees rigths protection. There is represented labour market 

participants (employers representatives of politicial power, foreign 

countries, business unions, NGO sector, large-scale,middle scale or small 

business) representatives sights on the based of performing research. 

Basis of group of people's point of view, there is analysis of 

enterpreneurial activities braking aspects and human labour rights 

protection completing guarantiees. In conclusion, there is represented 

researching results and sights of market's participants about effective 

development of labour safety politic.  
 

Keywords: labour safety politic, legislative regulations, eveluating and 

problems of labour safety politic. 
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Мйша Кордзахйя 

Политика управления охраной труда для повышения 

предпринимательства работодателей и защиты прав сотрудников 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается влияние политики охраны труда в стране 

на рост предпринимательской активности работодателей и защиту 

прав работников. На основе высказанных мнений анализируются 

препятствующие стороны предпринимательской деятельности и 

гарантии совершенствования защиты трудовых прав. В 

заключительном разделе статьи представлены результаты 

исследований участников рынка и видения эффективной разработки 

политики безопасности труда. 
 

Ключевые слова: политика в области охраны труда, 

законодательство, оценки и проблемы политики в области охраны 

труда. 
 

Рецензент: Профессор Константин Абуладзе, Грузинский 

технический университет. 
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Bogdan Levyk, Leonid Kryvyzyuk, 

Military Cooperation of Ukraine – The guarantee of Statehood 
 

The cooperation of the Armed Forces of Ukraine with NATO, OSCE 

and the EU in the military, military-political, military-technical and 

verification spheres in the period 1991-2020 has been analyzed. The main 

stages of development and reform of the Ukrainian army have been shown. 

The participation of units of the Armed Forces of Ukraine in peacekeeping 

missions and international peacekeeping and security operations under the 

aegis of the UN, NATO, OSCE, and the EU has been shown. All NATO 

military trainings conducted on the mainland and in the coastal waters of 

Ukraine have been listed. The main difference between the Armed Forces of 

Ukraine and NATO, which is a factor that should be changed in accordance 

with the adopted standards of the Alliance, is operational capability and 

interoperability. The existing threats and dangers from the Russian 

Federation in relation to independent Ukraine for the present have been 

identified. Practical steps to strengthen the national and military security of 

the state have been proposed. 

 

Keywords: Ministry of Defence of Ukraine, the Armed Forces of 

Ukraine, NATO, military cooperation. 
 

Analysis of recent research and publications. The collective 

monograph of the National Institute of International Security “Ukraine in 

the system of international security”, 20091, should be called one of the best 

Ukrainian studies in the field of international security. Among Ukrainian 

historians, the issue of military cooperation of the Armed Forces of Ukraine 

has been considered by Venher V2., Kalagin Yu.3, Nedzelsky Yu.O.4, Paliy 

O.A.5, Poshedin O.I.6, Rechych S.L7., Hraban I.A.8 and others. 

                                                 
1 Україна в системі міжнародної безпеки. Національний Інститут 

проблем міжнародної безпеки. Київ. ПЦ «Фоліант», ВД «Стилос», 

2009. 572 с. 
2 Венгер В.С. Основні напрями міжнародного військового 

співробітництва ЗСУ (минуле, сучасність і майбутнє)/В.С. Венгер. -

ВійськоУкраїни,199.-№5-6. 
3 Калагін Ю. Феномен цивільно-військового співробітництва ЗСУ: 

концептуальні засади дослідження. Український соціологічний 

журнал. 2017. № 1-2. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi 

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=

UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrsocj

_2017_1-2_10.pdf (дата звернення 30.09.2020). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi%20bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrsocj_2017_1-2_10.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi%20bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrsocj_2017_1-2_10.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi%20bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrsocj_2017_1-2_10.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi%20bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrsocj_2017_1-2_10.pdf
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The military cooperation of the Armed Forces of Ukraine is constantly 

within view on pages of the scientific-theoretical and scientific-practical 

journal of the Ministry of Defence “Science and Defence”, the first issue of 

which was published in 19949. This includes the scientific periodical of the 

Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy “Scientific-Technical 

Collection”, which has been published since 2009 in three languages 10. 

Selection of previously unsolved parts of the general problem to 

which the article is devoted. The main disadvantage of the analyzed works 

is their factual nature, statement of the existing cooperation in the military 

sphere. However, according to the authors, it is appropriate to move to 

scientific-practical use and collective development of practical proposals for 

the President of Ukraine, the National Security and Defense Council 

(NSDC), the Ministry of Foreign Affairs (MFA), the Ministry of Defense 

(MOD) and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine (GS AFU). 

The critical number of developed options for strengthening the national 

security of our state should be transferred to the practical sphere of 

application. 

                                                                                                        
4 Недзельський Ю.О. Участь ЗСУ в програмі «Партнерство заради 

миру» (1994-2010рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

істор. наук: спец. 20.02.22 «Військова історія»/ Ю.О. Недзельський.- 

К., 2013.-16 с. 
5 Палій О.А. Національна безпека України в контексті євроатлантичної 

інтеграції: дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 

21.01.01/ О.А. Палій. Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія».-

К.,2005.-205 с. 
6 Пошедін О.І. Воєнна безпека України в контексті співробітництва з 

Європейським Союзом. Вісник НАДУ. 2014, № 3. URL: 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-08.pdf 

(дата звернення 30.09.2020). 
7 Речич С.Л. Воєнно-політичне співробітництво ЗСУ з НАТО (1991-

2009 рр.): автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 

спец. 20.02.22 «Військова історія»./ С.Л. Речич. – К., 2012 – 18 с. 
8 Храбан І.А. Система європейської безпеки і напрями воєнно-

політичної інтеграції України до її структур: монографія/І.А. Храбан. -

К.:Варта, 2005. – 544 с. 
9 Наука і оборона. 1994-2020 рр. Веб-сторінка видання: 

www.nio.mil.gov.ua (дата звернення 30.09.2020). 
10  Науково-технічний збірник. НАСВ. 2009-2020 рр. Веб-сторінка 

видання: www.asv.gov.ua (дата звернення 30.09.2020). 

 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-08.pdf
http://www.nio.mil.gov.ua/
http://www.asv.gov.ua/
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Formation of the purposes of the article (task statement). The main 

purpose of this article is to propose author’s scientific and practical 

measures to improve the current National Security System. The list of tasks 

should outline specific options for strengthening Ukraine’s national 

security. 

Problem statement. After proclaiming state sovereignty on July 16, 

1990, the Ukrainian SSR acquired the status of a subject of international 

law and became an equal participant in international communication. This 

fully applies to the basis of national security, including the military 

organization, the ground of which is the Ministry of Defense of Ukraine 

(MOD) and the Armed Forces (AFU). Military cooperation, joining the 

most effective global security system, protection of national interests is an 

urgent need for Ukraine, which has been trying to deter the hybrid 

aggression of the Russian Federation for six years. The forces are extremely 

unequal; the armed forces of the Russian Federation are among the first 

three armies of the world. 

Military cooperation between contemporary Ukraine and the North 

Atlantic Treaty Organization is implemented through the President of 

Ukraine, the MOD and directly through the AFU, in some cases through the 

Ministry of Foreign Affairs (MFA) and its Arms Control and Military-

Technical Cooperation Department and the Department of International 

Security and Defense, which includes the NATO group. In this direction of 

cooperation, interoperability (sectoral compatibility) between the units of 

the Armed Forces and NATO remains the priority issue. Interoperability 

refers to the ability to work together through the joint efforts to accomplish 

certain tasks. 

The head of NATO’s military headquarters, Lieutenant-General J. 

Brooks, believes that the most difficult thing is compatibility at the human 

level, when military leaders are forced to change their mentality. 

Formal cooperation between Ukraine and the Alliance began in 1997 

with the signing of the Charter on a Distinctive Partnership, which became a 

framework agreement for further relations.  

Presentation of the main material with full justifications of the 

obtained scientific results. Military security is a stable, guaranteed state of 

government military and political protection of the country from military 

risks, challenges, threats, dangers and aggression. Military security is an 

essential component of national security. The level of military security of a 
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state depends on the strategic views and specific actions of its military and 

political leadership11. 

The development of the AFU should be divided into three stages: 1991-

1996 – attempts to form the Ukrainian army 12, 1997-2005 – the formation 

of the Armed Forces (military reform)13, 2006-2014 – the development14. 

The third stage was the most underfunded, so its implementation failed. A 

new catalyst for military reform of the AFU was the Russian aggression in 

February 2014, which is continuing at present. Ukraine has begun to take 

vigorous measures to develop an effective national security system, which 

pursues two complementary objectives: to deter Russia from full-scale 

invasion and to restore state control over the occupied territories. 

Ukrainian units trained on the NATO standards take part in 

international military trainings, peacekeeping missions and international 

operations under UNSC sanctions, are involved in operational duty in 

multinational military formations of high readiness under the aegis of 

NATO, the EU, OSCE, UN. 

In 2008, the AFU participated in the NATO Air Situation Data 

Exchange (ASDE) program to combat piracy. In 2012, the Armed Forces 

joined the Connected Forces Initiative to improve interoperability in 

multinational operations, in 201, they joined the Partnership Interoperability 

Initiative, aimed at preserving and developing the experience gained by 

both NATO members and partners. Issues of interoperability and 

operational capabilities are the key for the NATO-Ukraine Annual National 

Programs and Annual Work Plans. 

The biggest problem of interoperability is the large technological gap 

between the armed forces of the 29 Alliance member States. For example, 

the “Force Tracking System” (Blue Force Tracker – BFT) and the 

Command Post of the Future (CPOF), which provide a common picture of 

                                                 
11 Левик Б. Військова безпека пострадянських республік 1991-2011. 

Монографія. Львів. Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка». 2012. 372 с. (С.219). 
12 Військові кадри ЗСУ на рубежі століть (1991-2009): (історичний 

нарис створення системи кадрових органів ЗСУ). В. Жолукевський, А. 

Медвідь, В. Мазур, В. Колесник, О. Яцино; під заг. ред. В.А. Діброва. 

Київ. Едельвейс, 2009. С. 146. 
13 Державна програма будівництва і розвитку ЗСУ на період до 2005 р. 

Військо України. 2000. Вип. № 11-12. С. 32-54. 
14 Збройні Сили України: Державна програма будівництва і розвитку 

ЗСУ на 2006-2011 роки. Київ. 2006. 65 с. 
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the military operation, are located only in the United States as a leader in 

the implementation of digital technology in military management. 

To this date, the reform of the Armed Forces of Ukraine has not solved 

the problem of strengthening interoperability with NATO. 

The participation of the AFU in international peacekeeping and security 

operations under the aegis of the UN, OSCE and NATO peacekeeping 

operations should be considered one of the effective methods of 

strengthening Ukraine’s national security. By contributing to the 

strengthening of the global security system, Ukraine create a stable foreign 

policy situation around itself, increase state authority and image. Security 

organizations want to see our country as a predictable partner and a reliable 

contributor to international security. During the years of independence, 

since 1992, the Armed Forces of Ukraine has conducted 27 peacekeeping 

operations involving more than 45,000 servicemen. 

In 1997, a joint military battalion, UKRPOLBAT, was established 

together with the Republic of Poland, ready to take part in peacekeeping 

operations under UN auspices. 

The Ukrainian-Romanian-Slovak-Hungarian Engineer Battalion “Tisa” 

was created on the Ukrainian initiative in 1998 to quickly resolve regional 

freshet situations in the Carpathian region. 

In 2002, a number of the Black Sea region countries Bulgaria, Georgia, 

Romania, Russian Federation, Turkey and Ukraine signed a Technical 

Agreement on the establishment of the Black Sea Naval Cooperation Task 

Group “Blackseafor” to solve a number of maritime issues, from search-

and-rescue operations to fire support of peacekeeping operations and 

countering maritime terrorism. 

In 2014, in accordance with intergovernmental agreements with Poland 

and Lithuania, the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade was established, 

which was ready to perform peacekeeping functions in high-readiness 

military formations, referring to the UN Standby Arrangements, EU Battle 

Tactical Groups (the tool of rapid response at resolving sudden crises in 

Europe), NATO Response Force. Our soldiers were also involved in the UN 

peacekeeping mission in Georgia (1999-December 2005)15.  

In 2009, Ukraine was the only NATO partner whose peacekeepers 

participated in four of the Alliance’s five operations. In October-November, 

the “Ternopil” corvette of the Ukrainian Navy performed anti-terrorist tasks 

during NATO’s Operation “Active Endeavour” in the Mediterranean Sea16. 

                                                 
 
16 Миротворча діяльність. Біла книга 2009. ЗСУ. Київ, 2010. С. 56. 
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In 2010, the AFU participated in 11 international NATO peacekeeping 

operations in 8 countries17. It is proved in practice, participation in NATO 

peacekeeping operations increases the level of combat training of personnel, 

enriches combat experience and improves the interoperability of certain 

forces and means18. 

In the second half of 2011, the military transport aircraft Il-76MD of 

the Ukrainian Air Force was on operational duty of the NATO Response 

Force 17th rotation19. 

In 2013, the crew of the “Hetman Sahaydachniy” frigate of the 

Ukrainian Navy, a reconnaissance team and a helicopter detachment were 

involved in NATO’s anti-piracy operation Ocean Shield and in EU 

Operation Atalanta20. 

In 2016, the results of the execution of tasks by the AFU peacekeepers 

were highly praised by the leadership of international security 

organizations21. 

Currently, the main efforts of the Ukrainian Government are aimed at 

maintaining the existing level of the Armed Forces representation in 

international missions and continuing to fulfill Ukraine’s international 

obligations with minimal involvement of material and financial resources22. 

Another important element of international cooperation between the 

MOD and the AFU is the conduct or participation in multinational military 

exercises under international treaties, the main of which is the Charter on a 

distinctive partnership between NATO and Ukraine (1997). 

The AFU first took part in NATO Sea Breeze military exercise for 

Ukrainian and American naval units on the territory of Ukraine in 1995 and 

in a tripartite Ukrainian-Polish-British exercise “Cossack Steppe” for 

airborne units. The following were added to these military exercises, which 

became traditionally regular in Ukraine during independence: the 

command-staff “Peace Shield” (1996), “Carpathian Security” (1996), 

“Common Neighbor” (1997), “Cooperative Support” (1999), “Cooperative 

Partner” (2000), “Cooperative Adventure Exchange” (2002), “Rapid 

Trident” (2003), “Combine Endeavor” (1997) for communication units, 

“Medker” (2007) for military medics, “Safe Sky” (2014) for air force 

squadrons, “Law and Order” (2014) for military police units, “Light 

Avalanche” (2014) for rescue units, “Fearless Guardian” (2015), “Clear 

                                                 
17 Миротворча діяльність. Біла книга 2010. ЗСУ. Київ, 2011. С. 60. 
18 Там само. С. 64. 
19 Миротворча діяльність. Біла книга 2011. ЗСУ. Київ, 2012. С. 60. 
20 Миротворча діяльність. Біла книга 2014. ЗСУ. Київ, 2015. С. 65. 
21 Миротворча діяльність. Біла книга 2016. ЗСУ. Київ, 2017. С. 91. 
22 Миротворча діяльність. Біла книга 2018. ЗСУ. Київ, 2019. С. 145. 
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Sky” (2018) for the compatibility of the Ukrainian Air Force and NATO. 

The Ukrainian authorities cordially meet military representatives of friendly 

armies during joint international military exercises. The latest NATO 

Strategic Command and Staff Exercises “Joint Effort 2020” was attended by 

12,000 troops from 10 countries in September this year: Canada, Denmark, 

Germany, Great Britain, Lithuania, Poland, Romania, the United States and 

Ukraine. The ground forces of the AFU are the only ones in Europe to have 

combat experience in the confrontation with one of the strongest opponents 

in the world. 

NATO has initiated multinational all-military operational and tactical 

exercises with the participation of the AFU. Budget financial benefits for 

the Ukrainian army have significantly improved international military 

cooperation since the Revolution of Dignity in 2014. The Russian-

Ukrainian “hybrid war” forced the country’s leadership to intensify military 

cooperation with NATO, the world’s leading armies and the armed forces of 

neighboring countries. 

The AFU have repeatedly participated in international military 

exercises both on the territory of their state and abroad. 

International peacekeeping operations under UN resolutions are 

conducted on all continents. Peacekeeping contingents from Ukraine took 

an active part in their implementation. 

The control over the practical implementation of Ukraine’s obligations 

under international treaties in the field of international security and arms 

control is entrusted to the Office of the Verification of the General Staff of 

the Armed Forces of Ukraine, as well as to the verification units of NATO 

and partner countries23. 

To plan and understand properly the importance of military cooperation 

with the most effective security bloc of the North Atlantic Treaty 

Organization-NATO, bilateral military agreements with the world’s leading 

armies, it is necessary to list all real military-political threats and dangers 

from the Russian Federation (RF) to Ukraine today:  

1. Using its representation in international security organizations (UN, 

UNSC, OSCE), Russia is trying to leave Ukraine in the “everlasting post-

Soviet transition”, at the forefront of its foreign policy. 

2. The constant desire on the part of the Russian Federation to create 

conditions for Ukraine’s economic dependence on Russian energy 

resources, primarily natural gas. Attempts to gain control over the gas 

transmission system of Ukraine. 

                                                 
23 Положення про організацію та проведення міжнародного 

співробітництва у МОУ та ЗСУ.[текст]: Наказ Міністра оборони 

України від 23.08. 2006 р. № 502 зі змінами. 
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3. The establishment of pro-Russian parties, public organizations and 

their financing on the territory of Ukraine with fight for parliamentary seats 

in the Verkhovna Rada of Ukraine (VRU), the highest legislative body, with 

purpose of the internal destabilization of Ukrainian society. 

4. The creation of a military-political conflict on the territory of 

Ukraine with provocation to a local war or “freezing of the conflict” on 

favorable terms. 

5. Diplomatic and political threats, provocations through military 

escalation by the highest representatives of the Russian Federation. 

6. Hybrid interference in the domestic political life of Ukraine (cyber-

attacks, Internet resource, anti-Ukrainian Russian television in Europe and 

the world, support of foreign political opponents of independent Ukraine, 

invitation of parliamentarians of European countries to visit the occupied 

Crimea). 

7. Demonstrative build-up of grouping of troops (82 thousands) and 

heavy weapons from the Russian side near the borders of Ukraine.  

8. Creation of new, expansion and modernization of existing military 

bases and facilities in the temporarily occupied territory (Crimean 

Peninsula, Donetsk region) with the prospect of deploying tactical nuclear 

weapons.  

9. Development and implementation of new military equipment and 

upgrade of existing weapons systems, primarily offensive. 

10. The advantage of the landing assault and tank units of the RF 

Armed Forces stationed on the border with Ukraine, which indicates the 

preparation of a possible offensive operation.  

11. Violation of international agreements in the field of security. 

Ignoring international sanctions.  

12. Withdrawal / suspension of Russia’s membership in security 

treaties on control and disarmament / restriction / reduction of conventional 

weapons in Europe. 

13. The military and military-technical assistance to terrorist 

organizations in Eastern Ukraine. 

14. The creation of military-political blocs with accentuated 

geopolitical dominance of the Russian Federation in their leadership 

(CSTO-Collective Security Treaty Organization, SCO- Shanghai 

Cooperation Organization). 

15. Resolving political relations with Ukraine through the hybrid use of 

separatist pro-Russian organizations, Russian military mercenaries, and 

private military units. 

16. Conducting intelligence and sabotage activities by the Main 

Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the 

Russian Federation (GRU GS) on the territory of South-Eastern Ukraine. 
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17. Annexation of parts of Luhansk and Donetsk regions and 

occupation of the Crimean Peninsula. 

Conclusions from the study and prospects for further research. 

Based on the above and from the position of Ukrainocentrism, aware of the 

current threats and dangers to the national security of independent Ukraine, 

wishing peace and democratic development, it is proposed: 

- to create an independent national system of military security with its 

further deep and comprehensive integration into international and regional 

security systems; 

- to continue modernization and technical re-equipment of the AFU in 

order to maximize compatibility and operational capability according to 

NATO standards; 

- to come up with a proposal to create a single system of air and missile 

defense with the Republic of Poland; 

- to offer Great Britain and the USA to place military airbases on the 

territory of Ukraine (Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolaiv 

regions); 

- to offer the United States and Great Britain to build a naval base on 

the Black Sea coast; 

- to start the program on the initiative of creating a regional military-

political bloc of Eastern European countries with the participation of 

Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Ukraine, Romania, Hungary, Slovakia, 

Georgia, offering Turkey to join; 

- to deepen military-technical cooperation with Turkey in the field of 

development of UAV- unmanned aerial vehicles in order to establish their 

joint or own production; 

- to continue the trend of reducing the ground forces and their 

transformation into a rapid and immediate response force; 

- to optimize the number of tank units of the AFU, taking into account 

their offensive emphasis and reducing their importance in the wars of the 

6th and 7th generations; 

- to cooperate actively and systematically with the international 

community in the search for the restoration of the territorial integrity of 

Ukraine and the recognition of the Russian Federation as an aggressor that 

poses a threat to international security. 

After the exhaustion of diplomatic, political, and international means of 

resolving the conflict situation, it is the turn of military means of coercion. 

Peaceful means of resolving are effective only when they are reinforced by 

military force. The army that wins has new technologies, a military 
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doctrine24, strategy25 and concept of national security26 that meet the real 

contemporary threats and dangers, and its military leaders understand the 

potential of the enemy and their own capabilities. Military-political 

alliances significantly increase the potential of their members and partners, 

in NATO there are 29 and 41 of them, respectively. 

The authors do not claim the completeness of the stated topic and call 

on the scientific community for its further scientific development.  
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ბოგდან ლევიკი, ლეონიდ კრივიზიუკი 

უკრაინის სამხედრო თანამშრომლობა - სახელმწიფოებრიობის 

გარანტია 

რეზიუმე 

 

წარმოდგენილი სტატია ეძღვნება უსაფრთხოების, 

განსაკუთრებით კი ეროვნული უსაფრთხოების არსის 

განსაზღვრის პრობლემას,  მისი ინტერპრეტაციის ვარიანტების,  

ძირითადი მახასიათებლების, სტრუქტურისა და ფაქტორების 

გაშუქებას, რომლებიც თანამედროვე პერიოდში 

თავდაცვისუნარიანობის და ახალი ათასწლეულის უსაფრთხოების 

თეორიის მნიშვნელოვან საკითხებად იქცა. გაანალიზებულია 

ეროვნული უსაფრთხოების თანამედროვე გაგების ძირითადი 

ცნებები. უახლესი კვლევებისა და პუბლიკაციების საფუძველზე 

განხილულია "ეროვნული უსაფრთხოების" ცნების 

განსაზღვრისადმი თანამედროვე მიდგომები. გაკეთებულია 

უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემის 

სტრუქტურულ - ფუნქციური ანალიზი, რაც ადეკვატური იქნება  

ეროვნული სასიცოცხლო ინტერესების საფრთხისადმი.  

სტატიაში გაანალიზებულია 1991-2020 წლებში უკრაინის 

შეიარაღებული ძალების თანამშრომლობა ნატოსთან, ეუთოსთან 

და ევროკავშირთან სამხედრო, სამხედრო-პოლიტიკურ, 

სამხედრო-ტექნიკურ და ვერიფიკაციის სფეროებში. მოყვანილია 

უკრაინის არმიის განვითარების და რეფორმირების ძირითადი 

ეტაპები. 
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ნაჩვენებია უკრაინის შეიარაღებული ძალების ნაწილების 

მონაწილეობა სამშვიდობო მისიებსა და საერთაშორისო 

ოპერაციებში მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნების 

მიზნით გაეროს, ნატოს, ეუთოს და ევროკავშირის ეგიდით. 

დასახელებულია ნატოს ყველა სამხედრო წვრთნა, რომლებიც 

ჩატარდა მატერიკის ნაწილზე და უკრაინის სანაპირო წყლებში. 

ხაზგასმულია ძირითადი განსხვავება უკრაინის შეიარაღებულ 

ძალებსა და ნატოს შორის - ფაქტორი, რომელიც უნდა შეიცვალოს 

ალიანსის მიერ მიღებული სტანდარტების შესაბამისად, ეს ეხება 

ოპერატიულ შესაძლებლობებსა და თავსებადობას. გამოვლენილია 

დამოუკიდებელი უკრაინის მიმართ ამჟამად არსებული 

საფრთხეები რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. შეთავაზებულია 

პრაქტიკული ნაბიჯები სახელმწიფოს ეროვნული და სამხედრო 

უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით. 

 

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უსაფრთხოება, უსაფრთხოება, 

უსაფრთხოების თეორია, უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო, 

უკრაინის შეიარაღებული ძალები, ნატო, სამხედრო 

თანამშრომლობა, აქსიოლოგიური ანალიტიკა, ეროვნული 

ღირებულებები, ეროვნული ინტერესები. 

 

რეცენზენტი: ოლეგ შეპეტიაკი ფილოსოფიის მეცნიერების 

დოქტორი, ბ.გრინჩენკოს სახ. კიევის უნივერსიტეტის 

ფილოსოფიის კათედრის პროფესორი 

 

Богдан Левик, Кривизюк Леонид 

Военное сотрудничество Украины - Гарантия Государственности 
 

Резюме 
 

Данная статья посвящена проблеме определения сущности 

безопасности, а особенно - национальной безопасности, вариантам ее 

трактования,  освещение основных признаков, структуры и факторов, 

которые  на современном этапе стали действительно важным вопросом 

теории обороноспособности и безопасности нового тысячелетия. 

Анализируются основные концепции современного понимания 

национальной безопасности. На основе последних исследований и 

публикаций рассмотрены современные подходы к определению 

понятия «национальная безопасность». Сделано структурно-

функциональный анализ системы обеспечения национальной 
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безопасности Украины, которая была бы адекватной 

противодействием угрозам жизненно важным национальным 

интересам. 

Проанализированы сотрудничество Вооруженных Сил Украины в 

период 1991-2020 гг. С НАТО, ОБСЕ и ЕС в военной, военно-

политической, военно-технической и Верификационные сфере. 

Приведены основные этапы развития и реформирования украинской 

армии. Показано участие подразделений ВСУ в миротворческих 

миссиях и международных операциях по поддержанию мира и 

безопасности под эгидой ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС. Перечислены все 

военные учения НАТО, которые проводились на материковой части и 

в прибрежных водах Украины. Выделено основное отличие между 

ВСУ и НАТО -  фактор, который необходимо изменить в соответствии 

с принятыми стандартами Альянса, речь идет о оперативной 

способности и совместимости. Определены имеющиеся угрозы и 

опасности со стороны Российской Федерации в отношении 

независимой Украины на данный момент. Предложены практические 

шаги для усиления национальной и военной безопасности государства. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, безопасность, теория 

безопасности, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы 

Украины, НАТО, военное сотрудничество, аксиологическая аналитика, 

национальные ценности, национальные интересы. 
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დავით კუხალაშვილი 

საფრთხის ფაქტორების შედეგად უბედური შემთხვევის 

გამოსარიცხად  კონტრაქტორ კომპანიათა მხრიდან სამუშაოთა 

შესრულების უსაფრთხოების ორგანიზებაში  ჩართვა  
 

რისკთან დაკავშირებული ავარიების თავიდან ასაცილებლად 
მნიშვნელოვანია კონტრაქტორების ჩართვა უსაფრთხოების 
მართვის პროცესში. შეთანხმებული ქმედებები ამცირებს 
მომხმარებელსა და კონტრაქტორს შორის ავარიის ალბათობას. 
სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია მოქმედებების 
კოორდინაცია, სიტუაციისა და რისკების შეფასება, ტრენინგების 
ორგანიზება, თანამშრომლებისა და სხვა პირების პირადი დამცავი 
აღჭურვილობით აღჭურვა და შესაბამისი ინსტრუქციების მიღება. 
 

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უსაფრთხოება, შრომის 
უსაფრთხოება, საფრთხის  ფაქტორები, კოორდინაცია, 
კონტრაქტორი კომპანია, ინსტრუქცია. 
 

შრომის უსაფრთხოების სწორი ორგანიზება პირდაპირ 

უკავშირდება სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთოების 

ორგანიზებას. ჯერ კიდევ 1989 წლის 12 ივნისს იქნა მიღებული 

89/391/EEC დირექტივა „სამუშაო ადგილზე მუშაკთა 

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის 

მიზნით, ზომების შემოღების შესახებ“,[1] რაც შრომის 

უსაფრთხოების, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების 

უზრუნველმყოფი მნიშვნელოვანი დარგის განვითარების 

აუცილებლობაზე მიანიშნებს და მისი შეუსრულებლობა სხვა 

მნიშვნელოვან დამაზიანებელ შედეგებთან ერთად სახელმწიფოს 

ისეთი სახის კომპრომეტაციას უკავშირდება, რომელიც 

საინვესტიციო გარემოზე დამაზიანებელ ზემოქმედებას 

უზრუნველყოფს.  

საქართველოს უახლეს ისტორიაში არსებობს მაგალითი, 

რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს ეროვნულ უსაფრთხოებაზე 

დამაზიანებელი ორგანიზების ნიშნების შემცველი ქმედებებით, 

ხელისუფლების ინიციატივით: „შრომის ინსპექცია საქართველოში 
2006 წელს გაუქმდა და მისი აღდგენა 2015 წელს, შეზღუდული 

უფლებამოსილებით“ განხორციელდა, ხოლო 2019 წლის 

თებერვალში, შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონის 
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მიღებით ინსპექციას მიენიჭა შრომითი უსაფრთხოების ნორმების 

მონიტორინგის უფლებამოსილება კერძო და საჯარო სექტორის 

ნებისმიერ ორგანიზაციაში.“ [2]     

გასათვალისწინებელია სტატისტიკური მონაცემები, რომლის 

მიხედვითაც: „ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, დერეგულაციის 

შემდეგ, სამუშაო ადგილზე ყოველწლიურად დაღუპულთა რიცხვი 

74 პროცენტით გაიზარდა, ძირითადად სამთო-მომპოვებელ 

მრეწველობასა და მშენებლობაზე. 2007-დან 2017 წლამდე 

პერიოდში სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა საშუალო 

რაოდენობა წელიწადში 41 იყო,“[3] „2011-2017 წლებში, საწარმოო 

შემთხვევების შედეგად დაშავდა 882 და დაიღუპა 317 ადამიანი,“[4] 

„საქართველოში 2010 წელს სამუშაოს შესრულებისას 168 ადამიანი 

დაშავდა, 21 კი დაიღუპა.“[5] 

აღნიშნული ინფორმაციების ანალიზით შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ სახელმწიფო ინტერესების საზიანო 

გადაწყვეტილებით: 

 შრომისუნარიან და ბრძოლისუნარიან ადამიანთა 

ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს შეექმნა საფრთხე (არსებობენ 

ასეულობით დაზარალებულები და დადგა ასეულობით 

ფატალური შედეგი); 

 შეიზღუდა შრომის უსაფრთხოების, როგორც სამეცნიერო 

დარგის განვითარების ორგანიზებული პროცესი. 

შესაბამისად, თანამედროვე ეტაპზე აუცილებელია სწრაფი 

ტემპებით აღდგეს სახელმწიფოს მხრიდან შრომის უსაფრთხოების 

პროცესზე მყარი კონტროლი და შრომის უსაფრთხოების, როგორც 

სამეცნიერო დარგის განვითარების პროცესები. ამ კონტექსტში 

შრომის უსაფრთხოების პროცესის სწორი დაგეგმარება პირდაპირ 

უკავშირდება სახელმწიფოში სტაბილური ოპერატიული 

ვითარების შექმნა-შენარჩუნებას, რადგან ამ შემთხვევაში 

მიღწევადია: 

 შრომისუნარიანი მოსახლეობის შენარჩუნება; 

 ბრძოლისუნარიანი მოსახლეობის შენარჩუნება; 

 დადებითი საინვესტიციო გარემოს შენარჩუნება; 

 სამუშაო სივრცეში/ადგილზე უბედური შემთხვევის  

გამორიცხვის შედეგად დაზარალებულისა (დასაქმებული და/ან 

სხვა პირი) და მისი ოჯახის წევრების, საზოგადოების 
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მნიშვნელოვანი ნაწილის უარყოფითი განწყობების გამორიცხვას 

დამსაქმებლისადმი, არსებული ხელისუფლებისადმი; 

 სამუშაო სივრცეში/ადგილზე უბედური შემთხვევის  

გამორიცხვის შედეგად დაზარალებულისა (დასაქმებული და/ან 

სხვა პირი) და მისი ოჯახის წევრების, საზოგადოების 

მნიშვნელოვანი ნაწილის უარყოფითი განწყობების გამორიცხვას 

დამსაქმებლისადმი, არსებული ხელისუფლებისადმი; 

შრომის უსაფრთხოების ორგანიზებული პროცესის დაცვის 

ობიექტებს წარმოადგენენ: დამსაქმებელი, დასაქმებული და სხვა 

პირი , რადგან ისინი შესაძლოა გახდნენ  უბედური შემთხვევის 

ობიექტები. 

საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზით ირკვევა, რომ:[6-7] 

1. დამსაქმებელი შეიძლება წარმოადგენდეს ფიზიკურ, 

იურიდიული პირს, ან პირთა გაერთიანებას, რომელთა 

კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე სხვადასახვა სახის 

სამუშაოთა შესრულება მიმდინარეობს შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე; 

2. დასაქმებული: 
2.1. როგორც ფიზიკური პირი წარმოადგენს დამსაქმებელთან 

გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე 

გარკვეულ სამუშაოთა შემსრულებელი პირი; 

2.2. როგორც საჯარო მოსამსახურე  

2.2.1. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

წარმოადგენს შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე საჯარო 

სამსახურის უზრუნველსაყოფად დასაქმებულ პირს, რომელიც 

უფლებამოსილია  საჯარო დაწესებულების დამხმარე ან 

არამუდმივი ამოცანების შესრულებაზე; 

2.2.2. ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული 

(სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის 

თანაშემწე/მრჩეველი, უშუალო აპარატის/ სამდივნოს/ბიუროს 

თანამშრომელი, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მერის 

წარმომადგენელი, თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა, 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული 

სხვა) პირი წარმოადგენს პირს, რომელიც სახელმწიფო-

პოლიტიკური თანამდებობის პირის უფლებამოსილების 

განხორციელების პროცესში მონაწილეობს ხელშემწყობად, რაც 

გამოიხატება როგორც დარგობრივი, ისე სექტორული რჩევების 
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მიცემაში, ინტელექტუალურ-ტექნიკური დახმარების გაწევაში 

ან/და ორგანიზაციულ-მენეჯერული ფუნქციების შესრულებაში. ამ 

კატეგორიის პირს დაკავებული არ უნდა ჰქონდეს საჯარო 

სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით, აგრეთვე  შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირისთვის გათვალისწინებული 

თანამდებობები;  

3. სხვა პირი − პირი, წარმოადგენს პირს, კონკრეტული 

სამუშაოს შესრულებას ან საქმიანობას, დამსაქმებლის ნებართვის 

ან სხვა ხელშეკრულების საფუძვეზე ახორციელებს. ამავე 

კატეგორიის პირებს განეკუთვნება აგრეთვე: მიმწოდებელი, 

ვიზიტორი, საწარმოო/სამუშაო პრაქტიკის განმახორციელებელი 

პირი, (სამედიცინო დაწესებულებაში თავმდგმური) [8-9] და სხვა.  

შესაბამისად უბედური შემთხვევის დადგომა შესაძლოა 

განხორციელდეს: 

ა) სამუშაო სივრცეში  

[რომელიც წარმოადგენს კომპანიაში, დაწესებულებაში, 

საწარმოში და ა.შ. სამუშაო ადგილთა და იმ ტერიტორიათა 

ერთობლიობას, სადაც არსებობს შესაძლებლობა დადგეს უბედური 

შემთხვევა, რომლის ობიექტი-დაზარალებული შეიძლება იყვეს ამ 

სივრცეში მყოფი დასაქმებული და/ან სხვა პირი იმყოფებიან], 

ბ) სამუშაო ადგილზე   

[რომელიც წარმოადგენს კომპანიაში, დაწესებულებაში, 

საწარმოში და ა.შ. სამუშაო სივრცის რომელიმე კონკრეტული 

ადგილს, სადაც სამუშაოთა შესასრულებლად იმყოფებიან 

დასაქმებული/სხვა პირი]. 

საქართველოს კანონმდებლობის[10] ანალიზის მიხედვით 

განასხვავებენ უბედური შემთხვევების შემდეგ სახეობებს: 
 საშუალო სიმძიმის უბედური შემთხვევა  

[რომლის შედეგადაც დაზარალებული გახდეს  3 დღიდან 40 

დღემდე ვადით]; 

 მძიმე უბედური შემთხვევა  

[რომლის შედეგადაც შესაძლოა: დაზარალებული მძიმედ 

დაზიანდეს ან გახდეს მუდმივად/დროებით (40 კალენდარული 

დღე და მეტი) შრომისუუნარო. 

 ფატალური უბედური შემთხვევა  
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[რომლის შედეგადაც დაზარალებული შეიძლება 

გარდაიცვალოს სამუშაო ადგილზე ან უბედური შემთხვევის 

დადგომიდან 1 წლის განმავლობაში] 

 მასობრივი უბედური შემთხვევა  

[რომლის შედეგადაც შეიძლება დაზარალდეს 3 ან მეტი 

ადამიანი, მათ შორის სახეზე შეიძლება იყოს 1 მძიმე უბედური  ან 

1 ფატალური უბედური შემთხვევა].  

საქართველოს კანონმდებლობით [11] განსაზღვრულია 

უბედური შემთხვევების მაინსპირირებელი, „საფრთხის შემცველი 

ფაქტორები − საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის 

ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური ან ფიზიოლოგიური 

ფაქტორები, რომლებმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას 

დასაქმებულის ან სხვა პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და 

გამოიწვიოს პროფესიული დაავადება ან ჯანმრთელობის მკვეთრი 

გაუარესება“. 

თანამედროვე ეტაპზე განასხვავებენ: 

 საფრთხის შემცველ ფიზიკურ ფაქტორს  
[რომლის ინსპირირება შესაძლებელია როგორც საწარმოო 

გარემოდან, ისე სამუშაო პროცესის ფაქტორისაგან ან ფაქტორთა 

ერთობლიობისაგან. ინსპირირება შესაძლებელია როგორც 

ფიზიკური შეხებით, ასევე მის გარეშეც.  ფიზიკური ზიანის 

ობიექტი შეიძლება გახდეს სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი 

დასაქმებული ან სხვა პირი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია 

დაზარალებული მწვავედ დაავადდეს ან მას განუვითარდეს 

ჯანმრთელობის უეცარი, მკვეთრი გაუარესება ან დადგეს 

ფატალური შედეგი.  

საფრთხის შემცველ ფიზიკურ ფაქტორებს განეკუთვნება 

ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, 

არამაიონებელი და მაიონებელი გამოსხივება; საწარმოო ხმაური; 

ვიბრაცია; უპირატესად ფიბროგენული მოქმედების აეროზოლები 

(მტვერი); არასათანადო განათება; და სხვა)] 

 საფრთხის შემცველ ქიმიურ ფაქტორს 
[რომლის ინსპირირება შესაძლებელია სამუშაო 

სივრცეში/ადგილზე არსებული ქიმიური ნივთიერებებისაგან და 

სუბსტანციებისაგან. 

საფრთხის შემცველ ქიმიურ ფაქტორებს განეკუთვნება 

ქიმიური სინთეზით მიღებული, ბიოლოგიური ბუნების მქონე 
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ზოგიერთი ნივთიერებები: ანტიბიოტიკები, ვიტამინები, 

ჰორმონები, ფერმენტები, ცილოვანი პრეპარატები და/ან  ქიმიური 

ანალიზის მეთოდით კონტროლს დაქვემდებარებული 

ნივთიერებები]; 

 საფრთხის შემცველ ბიოლოგიურ ფაქტორს 
[რომლის ინსპირირება შესაძლებელია სამუშაო 

სივრცეში/ადგილზე არსებული პათოგენური/არაპათოგენური 

მიკროორგანიზმების შედეგად 

საფრთხის ბიოლოგიურ ფაქტორებს განეკუთვნება: როგორც 

ვირუსები, ცოცხალი უჯრედები და სპორები, ასევე პათოგენური 

მიკროორგანიზმები და  პრეპარატებში შემავალი 

მიკროორგანიზმები − პროდუცენტები]. 

თანამედროვე ეტაპზე სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი 

დასაქმებულის/სხვა პირის დაცვის ორგანიზებულ პროცესში, 

რომლის მიზანია უბედური შემთხვევის გამორიცხვა, ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს საწარმოო-

დაწესებულებების, კომპანიების კოორდინირებული ქმედებები იმ 

კონტრაქტორ კომპანიებთან, რომლებიც საწარმოო-

დაწესებულებების, კომპანიების სამუშაო სივრცეში/ადგილებზე 

ახორციელებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს.    

მიმოვიხილოთ ქეისი, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია 

შევქმნათ შრომის უსაფრთხოების ორგანიზების თვალსაზრისით 

სათანადო პროცედურა, რათა თავიდან ავიცილოთ უბედური 

შემთხვევები, სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფ დასაქმებულზე 

და სხვა პირზე, ზემოაღნიშნული საფრთხის ფაქტორების 

დამაზიანებელი ზემოქმედების გამოსარიცხად. აღნიშნული 
მიდგომა პრობლემის გადაჭრის ხელსაყრელ პირობას წარმოადგენს. 

ქეისი: „კონტრაქტორ კომპანიათა აბსოლიტური უმრავლესობა 

უარს აცხადებს თანამშრომლობაზე/კოორდინაციაზე, სამედიცინო 

დაწესებულების სამუშაო სივრცეში/ადგილებზე მათ მიერ 

შესასრულებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით უსაფრთხო სამუშაო 
გარემოს შექმნის მიზნით რისკების შეფასების, პროცედურის 
შემუშავებისა და სხვა მნიშვნელოვან პროცესებში. ამ ვითარებიდან 

გამომდინარე, მონიტორიების მიერ   დაფიქსირდა არშემდგარი 
უბედური შემთხვევა (ეს არის ინციდენტი, რომელსაც არ 

მოჰყოლია რაიმე სახის ზიანი, ზარალი ან ადამიანის დაშავება, 

მაგრამ ამის შესააძლებლობა (პოტენციალი) რეალურად 
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არსებობდა (ანუ, ცოტა დააკლდა, თითქმის, კინაღამ მოხდა)[12] 

რომლის დროსაც სამედიცინო დაწესებულების ტერიტორიაზე 

სიმაღლეზე სამუშაოების შესასრულებლად შემოყვანილი იქნა 

კონტრაქტორი კომპანიის სახელით არაიდენთიფიცირებული 

დასაქმებული და სატრანსპორტო საშუალება. ინციდენტის 

მოკვლევის შემდგომ, შრომის უსაფრთოების სპეციალისტმა 

უზრუნველყო რისკების შეფასება, რომლის მიხედვითაც სამუშაო 

ჯგუფთან ერთად გადაწყდა სათანადო ინსტრუქციის შემუშავება. 

პროცესის დასრულების შემდგომ მიღებული იქნა პროცედურა, 

რომელიც ასე შეიძლება გამოვსახოთ: 

ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ი ს დასახელება:სამუშაო სივრცეში/ადგილზე 
დასაქმებულთა/ცენტრის კონტრაქტორ კომპანიათა მხრიდან 
სამუშაოთა შესრულების უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი 
პროცედურა   

I. პროცესის დსახელება: სამუშაო სივრცეში/ადგილზე ცენტრში 

დასაქმებულთა ან კონტრაქტორ კომპანიათა მხრიდან სამუშაოთა 

შესრულების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა  

II. პროცესის მიზანი:  სამუშაო სივრცეში/ადგილზე ცენტრში 

დასამებულთა/სხვა პირთა (მათ შორის კონტრაქტორი კომპანიის 

წარმომადგენელთა) ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის, ინფექციის 

კონტროლის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა   

1. უსაფრთხო სამუშაო პირობების შექმნის ორგანიზება 
1.1. შესასრულებელი სამუშაოს, ვითარებისა და რისკების 

შეფასების დოკუმენტირება.  

პასუხისმგებელი: კონტრაქტორი კომპანია, სამედიცინო 

დაწესებულების მხრიდან: შესასრულებელ სამუშაოსა და შრომის 

უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი; 

მაკონტროლებელი: სამედიცინო დაწესებულების დირექტორის 

მოადგილე სამეურნეო დარგში, ინფექციის კონტროლზე, 

მონიტორინგზე, შრომის უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის 

სამსახურის ხელმძღვანელი; 

შესრულების ვადა: კონტრაქტის პერიოდში სამუშაოთა 

დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე. 
1.2. დაწესებულების მხრიდან სამუშაოს შესრულებაზე და 

შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირთან სათანადო 

დოკუმენტის (რომელშიაც აღწერილი იქნება: შესასრულებელი 

სამუშაოს აღწერილობა, შესასრულებელი სამუშაოს ირგვლივ 
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ჩატარებული ტრენინგი/ინსტრუქტაჟი, სამუშაოთა 

შემსრულებელთა მონაცემები (სახელი, გვარი, დაბადების წელი, 

პირადი ნომერი), სამუშაოს დროს გამოსაყენებელი 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და გამოსაყენებელი 

ამკრძალავი ნიშნები, იმ ტექნიკის, მანქანების და სხვა 

საშუალებების ტექნიკური პასპორტები, სამუშაოს შესრულებაზე 

(თუ ამის აუცილებლობა არსებობს)  შესაბამისობის სერთიფიკატი, 

სათანადო ტრენინგის/ინსტრუქტაჟის ჩატარების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა) წარდგენა, 

შესასრულებელ სამუშაოს ჩასატარებლად სანქციის მიღება 

(ცენტრის მხრიდან შესასრულებელ სამუშაოზე პასუხისმგებელი 

პირისა და შრომის უსაფრთხოების  სპეციალისტის დოკუმენტზე 

„თანახმა ვარ“, ხელმოწერა). 

პასუხისმგებელი: კონტრაქტორი კომპანია 
მაკონტროლებელი: სამედიცინო დაწესებულების დირექტორის 

მოადგილე სამეურნეო დარგში, ინფექციის კონტროლზე, 

მონიტორინგზე, შრომის უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის 

სამსახურის ხელმძღვანელი; 

შესრულების ვადა: კონტრაქტის პერიოდში სამუშაოთა 

დაწყებამდე არაუგვიანეს 1 (ერთი) სამუშაო დღით ადრე. 
1.3. სამუშაო სივრცის/ადგილის შემოფარგვლა, 

აუცილებლობის შემთხვევაში სათანადო განათებით აღჭურვა, 

პირველადი სამედიცინო დახმარების გასაწევი, მანიშნებელი, 

სახანძრო უსაფრთოების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი 

საშუალებების განთავსება.  

პასუხისმგებელი: კონტრაქტორი კომპანია 
მაკონტროლებელი: სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან: 

შესასრულებელ სამუშაოსა და შრომის უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებელი პირი, ვიდეო და ფიზიკური მონიტორინგის 

სპეციალისტი 

შესრულების ვადა: კონტრაქტის პერიოდი, სამუშაოს 

დაწყებამდე    

1.4. შესასრულებელი სამუშაო უბნის/ადგილის/მოედნის 

დათვალიერება, ტრავმატიზმსა და ფატალური შედეგის დადგომის 

ალბათობის გამოსარიცხად. 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (56) 2020 

 133 

პასუხისმგებელი: კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელი, 

სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან: შესასრულებელ სამუშაოსა 

და შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი; 

მაკონტროლებელი: ცენტრის ვიდეო და ფიზიკური 

მონიტორინგის სპეციალისტი; 

შესრულების ვადა: კონტრაქტის პერიოდი, სამუშაოს 

დაწყებამდე.  

2. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა 

სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი კონტრაქტორი კომპანიის 

წარმომადგენელისა და სხვა პირის ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით აღჭურვა და შესასრულებელ სამუშაო პროცესის 
უსაფრთხოებასთან შესაბამისობის განსაზღვრა. 

პასუხისმგებელი: კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელი, 

სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან: შესასრულებელ სამუშაოსა 
და შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი; 

მაკონტროლებელი: სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან: 

შესასრულებელ სამუშაოზე და შრომის უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებელი პირი, ცენტრის ვიდეო და ფიზიკური 

მონიტორინგის სპეციალისტი (შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტრის მხრიდან სათანადო ინსტრუქტაჟისა და 

დოკუმენტის წარდგენის შემდგომ); 

შესრულების ვადა: კონტრაქტის პერიოდი, სამუშაოს 

დაწყებამდე.  
3. ტრენინგი 
ინსტრუქციის მოთხოვნები 

შემსრულებელი: სამედიცინო დაწესებულებაში 

დასაქმებულთათვის, ამ დაწესებულების მხრიდან: შესასრულებელ 

სამუშაოზე და შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი; 
შესრულების ვადა:  

ა) ინსტრუქციის მიღებიდან არაუგვიანეს 48 საათი; 

ბ) კონტრაქტორების მხრიდან სამუშაოთა დაწყებამდე 1 (ერთი) 

სამუშაო დღით ადრე. 
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UMENT:1; 

8. სახელმწიფოში covid 19-ისა და პანდემიის, საგანგებო 

ვითარების პირობებში „ცხელების ზონაში“ თავმდგმურის 
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Davit Kukhalashvili 

Involvement in the organization of work safety by contractor 

companies to eliminate accidents due to risk factors 
 

Summary 
 

To avoid risk-related accidents, it is important to involve contractors in 

the safety management process. The presence of an agreement reduces the 

likelihood of an accident between the customer and the contractor. Before 

starting work, it is necessary to coordinate actions, assess the situation and 
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risks, organize trainings, equip employees and other persons with personal 

protective equipment, and adopt appropriate instructions. 
 

Keywords: national safety, food security, risk factors, coordination, 

contractor company, instruction 
 

Reviewer: Professor Teimuraz Kunchulia, Georgian Technical University. 
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Вовлечение подрядных организаций в организацию охраны труда 

для устранения несчастных случаев из-за факторов риска 
Резюме 

 

Чтобы избежать несчастных случаев из-за факторов риска, важно 

привлекать подрядчиков к процессу организации безопасности труда. 

Наличие согласования снижает вероятность аварии между заказчиком 

и подрядчиком. Перед началом работы необходимо координированной 

дейстиями, оценить ситуацию и риски, организовать тренинги, 

экипировать сотрудников и других лиц средствами индивидуальной 

защиты, принимат соответствующие инструкции. 
 

Ключевые слова: национальная безопасность, охрана труда, факторы 

угрозы, координация, подрядная компания, инструкция. 
 

Рецензент: Профессор Теймураз Кунчулия, Грузинский технический 

университет. 
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დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი. 

(საქართველო) 

ევგენი ბარათაშვილი საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

(საქართველო) 

გიორგი ბაღათურია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

პროფესორი. (საქართველო) 

ოთარ ბაღათურია პასუხისმგებელი მდივანი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი. (საქართველო) 

რასა ბელოკაიტე ვიტაუტას დიდის უნივერსიტეტის 

პროფესორი. (ლიეტუვა) 

ანასტასია განიჩი რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 

ცენტრალური აზიის, კავკასიისა და ურალ-

ვოლგისპირეთის შემსწავლელი ცენტრის 

მეცნიერ-მუშაკი, დოცენტი. (რუსეთი) 

იური გორიცკი მოსკოვის ენერგეტიკული ინსტიტუტის 

პროფესორი. (რუსეთი) 

ვახტანგ გურული საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის პროფესორი, (საქართველო) 

ქეთო დავითაია ილიას უნივერსიტეტის ზოოლოგიის 

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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