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საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
 

სალომე კენჭოშვილი, ოთარ ქოჩორაძე 

სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარი 

გამოწვევები თანამედროვე საქართველოში 
 

მოქალაქეობრივი აქტივიზმი ადამიანის ბუნებიდან 
გამომდინარეობს და დამოკიდებულია მის  სურვილზე, მიიღოს 
მონაწილეობა, მოთხოვნილებისა და საჭიროებებიდან 
გამომდინარე. მაღალი სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება 
თავისთავად არ ხდება. ამისათვის აუცილებელია ინდივიდის, 
როგორც მოქალაქის აღზრდა. ეს კი ხდება დემოკრატიული 
პრინციპების და ღირებულებების შესწავლით, უფლებებისა და 
მოვალეობების შესახებ ცნობიერების ამაღლებით და 
პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარების გზით არის 
შესაძლებელი. 

 

საკვანძო სიტყვები: პასუხისმგებლობა, მოქალაქე, მოქალაქეობა, 
სახელმწიფო, გამოწვევები 
 

თანამედროვე მსოფლიოში, გლობალიზაციის ფონზე, სულ 

უფრო იზრდება სამოქალაქო საზოგადოების როლი. საქართველოს 

სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე იგივე გამოწვევებია რაც მთელს 

მსოფლიოში, მხოლოდ ადგილობრივი თავისებურებების 

გათვალისწინებით. გასათვალისწინებელია გასული ათწლეულის 

განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე პროცესები და მათში 

ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების მიღწევები და გამოწვევები.  

პოზიტიური ფაქტორები: 

- საქართველოს სამოქალაქო სექტორის გამოცდილების ზრდა -  

პოსტტოტალიტარული მემკვიდრეობის მიუხედავად სამოქალაქო 

სექტორმა დაამტკიცა თავისი ქმედუნარიანობა, როგორც 

განვითარებისთვის ხელშემწყობ, ისე ხელისშემშლელ პირობებში. 

- სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გამოცდილების 

ზრდა - რიგი მაჩვენებლებით საქართველოს მესამე სექტორი, 

არაფრით ჩამოუვარდება განვითარებული თუ ახალი 

დემოკრატიის ქვეყნებს. 
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- საქმიანობის დივერსიფიკაციის პროცესი - კონკურენციის 

პირობებში ყალიბდება საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა 

სფეროში მოქმედი, პროფესიული და გამოცდილების მქონე 

ორგანიზაციათა კლასტერები. 

სექტორის განვითარებას აფერხებდა რიგი გარემოებები: 

- შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, სექტორმა 

ხელისუფლების ცვლასთან ერთად გაიარა გამოცდილი კადრების 

დაკარგვის ეტაპები. 

- გლობალური და ადგილობრივი ეკონომიკური თუ 

პოლიტიკური კრიზისების პერიოდში ძლიერდებიან რეაქციული 

ძალები, რომლებიც საზოგადოების თვალში სამოქალაქო 

ღირებულებების დისკრედიტაციას ისახავენ მიზნად. [1] 

ნებისმიერ ქვეყანაში დემოკრატიის არსებობა დამოკიდებულია 

მოქალაქეების უნარებზე, მათ განწყობაზე, ასევე ცოდნაზე. 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ხელისუფლების წყაროს 

წარმოადგენს ხალხი. ეს პრინციპი არის დემოკრატიის 

ფუნდამენტი, თუმცა მოქალაქეები ვერ შეძლებენ საკუთარი 

ხელისუფლების საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებას ან მის 

გაკონტროლებას თუ არ გააჩნიათ შესაბამისი განათლება. 

სამოქალაქო სწავლება მნიშვნელოვანია ბავშვობიდანვე დაიწყოს. 

ამის შედეგად ბავშვები იგებენ იმას თუ რას ნიშნავს იყო მოქალაქე, 

რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ თავისი უფლებების 

გათვითცნობიერებას, არამედ მოქალაქის ვალდებულებებისა და 

პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას. თუ ადამიანს 

არ აქვს გათვითცნობიერებული საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი, 

იგი ვერ გამოიყენებს ვერც უფლებებსა და ვერც თავისუფლებებს.  

[2] 

დემოკრატიული მოქალაქეობა არის უნარი, ხოლო უნარებს 

სჭირდება დაუფლება. განათლების მთავარი დანიშნულებაა, 

მოქალაქეთათვის იმ ცოდნის, შეგნებების და უნარებით აღჭურვა, 

რომლებიც დაეხმარება მათ ეფექტური როლის შესრულებაში. 

განათლება აჩვენებს მოქალაქეებს, როგორ მიიღონ ინფორმაცია 

თავიანთ უფლებებსა და მოვალეობებზე, ეხმარება 

გაათვითცნობიერონ ის, რომ მათ შეუძლიათ ცვლილებებისა და 

ზეგავლენის მოხდენა. 

დემოკრატიის მემკვიდრეობა თაობებს გადაეცემათ და საჭიროა 

ამ თითოეულმა მათგანმა ნათლად აღიქვას და დააფასოს, 
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ისწავლოს თუ როგორ ისარგებლოს ამ მემკვიდრეობით. ეს არის 

მიზეზი, თუ რატომაც უნდა მიიღონ ამ საკითხებთან მიმართებაში 

სწორი განათლება. რაც უფრო ადრეული ასაკიან მოხდება ეს, მით 

უკეთესი შედეგის მიღება შეიძლება. თავიდანვე უნდა 

სწავლობდეს ბავში, რომ მნიშვნელოვანია ის გახდეს აქტიური და 

ერთგული მოქალაქე. ამაში უდიდესი როლი აქვს იმ სოციუმს, 

რომელიც დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი და 

გადამცემი  უნდა იყოს, სწორედ ამ სოციუმის წევრების 

დამსახურება იქნება დემოკრატიული საზოგადოების აქტიური 

მოქალაქეების ჩამოყალიბება. [3] 

სამოქალაქო საზოგადოება ყველა ქვეყანაში დადებითი 

ცვლილებების გარანტია. ეს საზოგადოება ქვეყნის თითოეულ 

მოქალაქეს აერთიანებს, რომლებსაც მშვიდობიანი გზებით სურთ 

პრობლემების გადაწყვეტა. სამოქალაქო აქტივიზმის ნება, 

უკავშირდება ფუნდამენტური პოლიტიკის ფილოსოფიურ ნებას, 

რომ მოქალაქემ ქვეყნის მამოძრავებელ ძალად იგრძნოს თავი. ეს 

არის ცენტრალური მორალური ცნება საერთოდ 

დემოკრატიისთვის. როდესაც ზოგადად ვსაუბრობთ, რომ 

დემოკრატიაში პრობლემები პოლიტიკურ კულტურას 

უკავშირდება, პირველ რიგში გასათვალისწინებელია ის ფაქტები, 

რომ არსებობს გარკვეული პრობლემები და დეფიციტი სწორედ 

სამოქალაქო ცნობიერების თვალსაზრისით, რომელიც მჟღავნდება 

სამოქალაქო აქტივობაში.  

მოქალაქეობრივი აქტივიზმი ადამიანის ბუნებიდან 

გამომდინარეობს და დამოკიდებულია მის  სურვილზე, მიიღოს 

მონაწილეობა, მოთხოვნილებისა და საჭიროებებიდან 

გამომდინარე. მაღალი სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება 

თავისთავად არ ხდება. ამისათვის აუცილებელია ინდივიდის, 

როგორც მოქალაქის აღზრდა. ეს კი ხდება დემოკრატიული 

პრინციპების და ღირებულებების შესწავლით, უფლებებისა და 

მოვალეობების შესახებ ცნობიერების ამაღლებით და 

პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარების გზით არის 

შესაძლებელი. სამოქალაქო განათლების მთავარი მიზანი კი 

მოქალაქის სულიერი, მორალური, სოციალური და კულტურული 

თვითშეგნების ამაღლებაა.  

სანამ მოქალაქეობრივი თვითშეგნების და აქტიურობის 

მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ იმ 



ხელისუფლება და საზოგადოება №1(61) 2022 

 8 

კვლევის შედეგები, რომლებიც ჩატარდა თბილისში,  ჯერ-

ჯერობით მონაწილეობა მიიღო 400 მდე მოქალაქემ. მათი ასაკი 

მერყეობს 16-დან 64-ის ჩათვლით, ძირითადად 22-35 წლის ასაკის 

რესპოდენტები. 

კვლევაში დივერსიფიკაცია მოხდენილია სქესის, ასაკის, 

განათლების, საცხოვრებელი ადგილისა და სამუშაო 

მდგომარეობის მიხედვით. ყველა ეს მაჩვენებელი კონკრეტული 

სეგმენტის შესახებ ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლევა.  

 
გრაფიკი 1. დივერსიფიკაცია სქესის მიხედვით 
როგორც გრაფიკზე ჩანს გამოკითხულთა 72.2% მდედრობითი 

სქესის წარმომადგენელია, ხოლო 27.8% მამრობითის.  

 
გრაფიკი 2. დივერსიფიკაცია ასაკის მიხედვით 
რესპოდენტთა ასაკი მერყეობს 16-დან 64-ის ჩათვლით, თუმცა 

ძირითადად გამოკითხულთა ასაკი 23-34 წლის არიან.  
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გრაფიკი 3. დივერსიფიკაცია საცხოვრებელი ქალაქის მიხედვით 

გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა თბილისში 

ცხოვრობს.  

 
გრაფიკი 4. დივერსიფიკაცია სამუშაო მდგომარეობის 

მიხედვით გამოკითხულთა 85.3% დასაქმებულია, ხოლო 14.7% 

არა.  

 
გრაფიკი 5. დივერსიფიკაცია განათლების მიხედვით 
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განათლების მიხედვით დივერსიფიკაციით ჩანს რომ 41% 

გააჩნია ბაკალავრის ხარისხი, ან ამჟამად არის მისი სტუდენტი. 

44% გააჩნია მაგისტრის ხარისხი ან ამჟამად არის მიმდინარე 

სტუდენტი. 12.6% გააჩნია დოქტორის ხარისხი ან ამჟამად არის 

დოქტორანტი, ხოლო გამოკითხულთა მხოლოდ 2.4% აქვს 

მიღებული სკოლის განათლება, ან ამჟამად არის სკოლის 

მოსწავლე.  

რატომ არის მნიშვნელოვანი დივერსიფიკაცია განათლებისა და 

სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით? ფუნდამენტური საკითხები, 

რომლებიც მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და მაღალი 

თვითშეგნების არსებობას ადასტურებს, არის შემდეგი: 

 პოლიტიკური წიგნიერება 

 სოციალური და მორალური თვითშეგნება 

 მონაწილეობის სახეები და პრინციპები 

 მრავალფეროვნებისა და განსხვავების პატივისცემა 

ამ ყველაფრის შეცნობა კი ნამდვილად ვერ ხერხდება, როდესაც 

განათლების დონე არ არის შესაბამისი. განვითარების ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა განათლების მიღებაა. იგივე 

შეგვიძლია ვთქვათ სამუშაო მდგომარეობის მიხედვით 

დივერსიფიკაციაზე. როდესაც ადამიანი არის დასაქმებული, მას 

აქვს საკმარისი შემოსავალი, აქვს მიღებული განათლება, იგი 

უფრო მეტად აღიქვამს არსებულ მდგომარეობას და აქვს 

საშუალება იფიქროს მის შეცვლაზე, გამოსწორებასა თუ 

განვითარებაზე. 

გამოკითხვის მთავარი მიზანია დაგვანახოს საზოგადოებრივი 

განწყობა სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობის 

შესახებ, რამდენად აღიქვამენ სოციალური თუ სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის ქონის უდიდეს მნიშვნელობას ქვეყნის 

განვითარებისათვის. კითხვარი მოიცავს 21 კითხვას, რომელთა 

პასუხის გაცემის შემდეგ იქმნება წარმოდგენა ქვეყანაში არსებული 

მდგომარეობის შესახებ. 
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გრაფიკი 6.  
დემოკრატიის განვითარება ქვეყანაში მოქალაქეების 

აქტიურობასთან პირდაპირ კავშირშია, რაც უფრო მეტი ადამიანი 

იღებს მონაწილეობას პროცესებში, ხელისუფლებაც უფრო მეტი 

პასუხისმგებლობით ეკიდება ქვეყნის მართვას. შესაბამისად, ჩვენი, 

როგორც მოქალაქეების ერთგვარი მორალური ვალდებულებაა. 

მაქსიმალურად გამოვიყენოთ კონსტიტუციით მონიჭებული 

შესაძლებლობები და აქტიურად ვიყოთ ჩართულები 

სახელმწიფოს, საკუთარი ქალაქისა და თუ მუნიციპალიტეტის 

მართვაში. როგორც მე-6 გრაფიკზე ჩანს გამოკითხულთა 

უმრავლესობა ფიქრობს და განიხილავს თუ როგორ ზემოქმედებს 

სხვადასხვა პოლიტიკური, სოციალური თუ საერთაშორისო 

საკითხები საზოგადოებაზე. მოქალაქე ნამდვილად შესაძლოა 

ფიქრობდეს ასეთ საკითხებზე, თუმცა არის მხოლოდ ფიქრი 

საკმარისი? რადგან ფიქრობენ, მიდიან დასკვნამდე კონკრეტული 

პრობლემების შესახებ, თუმცა ხდება თუ არა ამ პრობლემებზე 

რეაგირება? მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის მხოლოდ 

განხილვა როდია საკმარისი, აუცილებელია ერთობლივი 

მოქმედება კონკრეტული მიზნების და შედეგების მისაღწევად. 

შემდეგ გრაფიკზეც (გრაფიკი 7.) საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი 

შეგვიძლია დავინახოთ, გამოკითხულთა თითქმის 95% მიიჩნევს 

რომ საზოგადოება უნდა განიხილავდეს და მოქმედებდეს 

სოციალურ, სამოქალაქო და პოლიტიკურ პრობლემებზე, რათა 

ერთობლივად მოახდინოს გავლენა საქართველოს უკეთესი 

მომავლის შესაქმნელად.  
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გრაფიკი 7.  
თუმცა ეს კვლევა მხოლოდ მოსაზრებაა, რომ ჩვენ უნდა 

განვიხილავდეთ ამ პრობლემებს, რა ხდება მოქმედების 

შემთხვევაში? მე-8 გრაფიკზე შეგვიძლია დავინახოთ 

საზოგადოების განწყობა იმის შესახებ, თუ რამდენად შეუძლიათ 

მათ საზოგადოებაში ცვლილებების შეტანა. თუ პრობლემების 

შესახებ განხილვას ეთანხმება გამოკითხულთა 95%, ძალიან დიდი 

განსხვავებაა იმ რაოდენობასთან შედარებით, რომელსაც მიაჩნია 

რომ შეუძლია ცვლილების მოხდენა, ეს მაჩვენებელი 71,6%-მდე 

მცირდება. რა არის თანამშრომლობა? იგი ადამიანთა ჯგუფის 

გუნდური მუშაობის საფუძველზე, საერთო ძალისხმევაზე 

დაყრდნობით, წინასწარ დასახული მიზნის მიღწევის საშუალებას 

წარმოადგენს. რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი განსხვავებული 

აზრი არსებობს, თუმცა მათი ერთიანი მუშაობით, მიზნის მიღწევა 

საუკეთესო გზების არჩევით ხდება. ეს თანამშრომლობა კი ქვეყნის 

განვითარების უმნიშვნელოვანეს წყაროს წარმოადგენს, 

ადამიანების მიმართ ნდობა კი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია 

წარმატებული ერთიანი ქმედებებისა. ნდობის გარდა, 

მნიშვნელოვანია რწმენა საკუთარ თავში, რომ ადამიანს, საკუთარი 

ძალისხმევით შეუძლია ცვლილებების განხორციელება. რომ მას 

შეუძლია გავლენა მოახდინოს ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან 

პროცესებზე. ამ რწმენის არ არსებობა კი მეტწილად განათლებაზეა 

დამოკიდებული, რომელიც სამოქალაქო ცნობიერების 

მიმართულებით არც თუ ისე სახარბიელოა საქართველოში. 
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გრაფიკი 8. 
როდესაც ჩვენ ვიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას, 

მნიშვნელოვანია ვფიქრობდეთ იმაზეც, თუ რამდენად იმოქმედებს 

ეს გადაწყვეტილება სხვა ადამიანებზე, ის რომ მოქალაქე იქნება 

აქტიური, მოუწებს სხვასაც აქტიურობისკენ, სწორედ ეს არის 

გასაღები სწორი განვითარებისათვის. „ყველა ადამიანი 

დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანაასწორია 

განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, 

პოლიტიკური და სხვა შეხედულებისა, ეროვნული, ეთნიკური და 

სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და 

წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა― - 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის ეს ჩანაწერი, როგორც 

აღნიშნულია თანასწორობის პრინციპს განამტკიცებს, ეს ხაზს 

უსვამს გარემოებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი არის თანასწორი 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, შესაბამისად ჩვენი 

თითოეული გადაწყვეტილება სხვადასხვა სოციალურად თუ 

მოქალაქეობრივად მნიშნელოვან გადაწყვეტილებებზე, ერთნაირ 

გავლენას ახდენს, შესაბამისად ძალიან მნიშნელოვანია არჩევანის 

გაკეთების დროს ვიფიქროთ იმაზე, თუ რამდენად იმოქმედებს 

კონკრეტული გადაწყვეტილება სხვა მოქალაქეებზე.  
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გრაფიკი 9.  
თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაა სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარებაზე ზრუნვა. გამოკითხულთა 87.1%-იც 

ამას ეთანხმება, თუმცა მე-11 გრაფიკის მიხედვით, აქაც მცირდება 

იმის მაჩვენებელი, რომ მოქალაქეები პირად მოვალეობას გრძნობენ 

სამოქალაქო აქტივობაში ჩართულობის შესახებ. თუ მოქალაქე 

ფიქრობს რომ მისი პასუხისმგებლობაა სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარებაზე ზრუნვა, მაშინ თავისთავად პირადი მოვალეობაც 

უნდა იგრძნოს რომ იყოს ჩართული აქტივობებში მისი 

განვითარებისათვის და სხვასაც მოუწოდებდეს ამისაკენ. თუმცა 

როგორც, მე-12 გრაფიკზე ჩანს, იმის მაჩვენებელი, რომ სხვასაც 

მოუწოდონ აქტივობისაკენ არის მხოლოდ 65.9%. რაც კვლავ 

განსხვავებულია იმ შედეგებისაგან რომელიც ფიქსირდება 

გამოკითხვაში.  

ბევრჯერ არის ნახსენები, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ხელს 

უწყობს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას. ასეთი 

საზოგადოების მონაწილეები ერთიანდებიან ისეთი საკითხების 

ირგვლივ, რომლებიც მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კონკრეტული 

ინდივიდებისთვის, არამედ მთლიანად საზოგადოებისათვის. 

შესაბამისად თითეული ჩვენგანის ვალია ვიზრუნოთ სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარებაზ, რადგან ამით ჩვენ ვზრუნავთ 

სახელმწიფოს განვითარებაზე.  
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გრაფიკი 10. 

 
გრაფიკი 11. 

 
გრაფიკი 12.  
მოქალაქეთა 99.1% (გრაფიკი 13.) ეთანხმება, რომ მათ უნდა 

აიღონ პასუხისმგებლობა თავიანთ ქმედებებზე. და ასევე 94%-ს 

მიაჩნია, რომ თავის ქმედებებზე მაინც თავად არის 

პასუხისმგებელი, მიუხედავად სხვა ადამიანის ზემოქმედებისა, 

რაც კარგი მაჩვენებელია, რადგან ყველაფრის მიუხედავად, 
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გადაწყვეტილებას მაინც ჩვენ თავად ვიღებთ, მიუხედავად გარემო 

ფაქტორებისა. ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, მათი აქტიურობის 

თუ პასიურობის შედეგია ის მდგომარეობა, რომელიც არის 

ქვეყანაში. თუ მე, მოქალაქე ვარ პასუხისმგებელი ჩემს ქმედებაზე, 

ჩემს აქტიურობაზეა დამოკიდებული ხელისუფლების მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებები, მაშინ მე ვალდებული ვარ მას 

მივაწვდინო ხმა ამ პროცესების შესახებ ჩემი აზრის 

დაფიქსირებით. თითოეული მოქალაქის ასეთი ქმედების 

შედეგად, ხელისუფლებას აღარ ექნება იმის უფლება რომ 

უგულებელყოს საზოგადოების ხმა, რათქმაუნდა საუბარი გვაქვს 

დემოკრატიული წყობის შემთხვევაში, რომელიც დღეს 

საქართველოშია.  

 
გრაფიკი 13. 

გრაფიკი 14. 
გამოკითვაში ასევე შევეხე იმ ფაქტს, თუ რამდენად 

მიესალმებიან მოქალაქეები სხვადასხვა კულტურის 

წარმომადგენლების საქართველოში ცხოვრებას. გამოკითხულთა 

მხოლოდ 64.9% ეთანხმება ამ მოსაზრებას (გრაფიკი 15). 19.8% არ 
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აქვს ამის შესახებ მოსაზრება, ხოლო 15.3% არ ეთანხმება ამ 

მოსაზრებას.  

 
გრაფიკი 15.  
რა არის ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც 

განსაზღვრავს ადამიანში სამოქალაქო თუ სოციალური 

პასუხისმგებლობის დონეს? განათლება. როდიდან უნდა 

იწყებოდეს სამოქალაქო განათლების სწავლება? ბავშვობიდანვე, 

და ამას გამოკითხულთა 95.2% ეთანხმება (გრაფიკი 17). საკმაოდ 

კარგი მაჩვენებელია, რადგან საზოგადოება აცნობიერებს 

სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ 

ინფორმაციის მნიშვნელობას სკოლისა თუ ბაღის ასაკიდანვე. 

სამოქალაქო განათლება როგორც საგანი, დაახლოებით 2008-2009 

წელს დამკვიდრდდა საქართველოს სკოლებში და ის შედარებით 

მაღალი კლასებისთვის არის განკუთვნილი. თუმცა 

საზოგადოებაში პიროვნების როლისა და ადგილის განსაზღვრას, 

სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულობის ხარისხს, ეფექტური 

კომუნიკაციის, თანამშრომლობისა და გარემოში მშვიდობიანად 

თანაარსებობის უნარებს მოსწავლე საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში გატარებული ყოველი წუთისგან უნდა 

სწავლობდეს და არა მხოლოდ კონკრეტულ კლასში, საგნის გავლის 

შედეგად. ამაზე საუბარი დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებთან 

უნდა იწყებოდეს, მაგალითად სხვადასხვა მხატვრულ ტექსტებზე 

დაყრდნობით.  
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გრაფიკი 17.  
დღესდღეობით აქტიურობა არ გულისხმობს მხოლოდ 

პირდაპირ კომუნიკაციას. აქტიურობისათვის ძალიან კარგი 

პლატფორმაა ციფრული სამყარო, რომელიც ყოველდღიურად 

ვითარდება. ინტერნეტი, ჩვენი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად 

იქცა. სწორედ ინფორმაციული ტექნოლოგიები, პირველ რიგში კი 

ინტერნეტი, როგორც გლობალური ქსელი და ურთიერთ 

დაკავშირებული კომპიუტერების ერთობლიობა, გახდა 

გლობალიზაციის განვითარების საფუძველი, რომელმაც შეცვალა 

მსოფლიოს ხალხთა ცხოვრება და ურთიერთობა. საკმადო დიდი 

როლი უკავია სოციალური მედიას. მათი მომხმარებლების რიცხვი 

ყოველდღიურად იზრდება, რადგან მისთვის დამახასიათებელია 

ოპერატიულობა, ინფორმაციის სწრაფი გადაცემა და ორმხრივი 

კომუნიკაციის შესაძლებლობა. სოციალური მედია, არის კიბერ 

სივრცეში მიღწევადი კავშრისა და კომუნიკაციის საშუალება, 

რომელიც ოპერატიულად ფუნქციონირებს სხვადასხვა 

მოწყობილობების ბაზაზე, რაც ასე მოსახერხებელს ხდის მას, 

იქნება ეს ტელეფონი, კომპიუტერი თუ სხვა ქსელური 

მოწყობილობა, მისი საშუალებით ადამიანს ყოველთვის აქვს 

კომუნიკაციის დამყარების საშუალება და რაც ყველაზე მეტად 

არის აღსანიშნავი, ეს კომუნიკაცია ძირითადად არის ორმხრივი. 

რაც ასე პოპულარულს ხდის მას ტრადიციულ ინფორმაციის 

გამავრცელებელ საშუალებებს შორის, რომელთან უკუკავშირიც 

ფაქტობრივად შეუძლებელია. სწორედ ზემოთ აღნიშმილი ხდის 

ინტერნეტს კომუნიკაციის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ 

საშუალებად, რომელიც შესაძლოა ნებისმიერი ფორმით 

გამოვიყენოთ. კვლევაში არის კითხვები იმის შესახებ, თუ 
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რამდენად ხშირად სარგებლობენ მოქალაქეები ინტერნეტით 

საკუთარი აზრის გამოსახატად. როგორც მე-18 გრაფიკზე ჩანს 

გამკითხულთა 99.1% ინტერნეტს იყენებს ყოველდღიურად, რაც 

იმას ნიშნავს რომ მოქალაქეებს ინფორმაციის წვდომის 

ყოველდღიური საშუალება აქვთ ინტერნეტის სახით. როდესაც 

ვსაუბრობთ აქტიურობაზე, აქ მაჩვენებელი არც თუ ისე 

სახარბიელოა, გრაფიკი 19-ის მიხედვით, გამოკითხულთა 

მხოლოდ  20.1% აქტიურობს სოციალურ ან/და სამოქალაქო 

საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი აზრის გაზიარების 

თვალსაზრისით, 22.5% უფრო აქტიურობს ვიდრე არა. 

უმრავლესობა, 35.7% უფრო არ აქტიურობს ვიდრე კი ხოლო 21.6% 

საერთოდ არ აქტიურობს. იმის გათვალისწინებით რომ ინტერნეტი 

და სოციალური მედია, საკუთარი აზრის დაფიქსირებისთვის 

ყველაზე კარგ საშუალებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, შედეგებმა 

ნამდვილად არ გაამრთლა მოლოდინები, იმის 

გათვალისწინებითაც რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა 

ინფორმაციის მისაღებად, ინტერნეტს, საუკეთესო წყაროდ 

ასახელებს (გრაფიკი 20). 

 
გრაფიკი 18.  
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მუხრან მდივანი 

„კარგი მმართველობის― ხარისხის შეფასება 
 

სახელმწიფო მმართველობის საპარლამენტო მოდელზე 

გადასვლასთან ერთად დღის წესრიგში დადგა, ხელისუფლების 

დანაწილების საკონსტიტუციო წესრიგის ფარგლებში, 

მმართველობის შესაბამისი ინსტიტუტების თეორიული 

საფუძვლებისა და პრაქტიკული ფუნქციონირების, მათ შორის,  

მმართველობის ხარისხის შესწავლის, გაანალიზებისა და 

განვითარების საკითხი.  

ასეთ ვითარებაში, აქტუალურია შედარებითი ანალიზის 

მეთოდით მმართველობის ძირეული ღირებულებების დაცვის 

უზრუნველყოფასა და რეალიზებასთან დაკავშირებული 

საკითხების კვლევა. სტატიაში განხილულია მმართველობის 

ხარისხის შეფასების სხვადასხვა მექნიზმი; ხაზგასმულია 

შეფასებისთვის სხვადასხვა ტიპის მმართველობითი სისტემების 

შედარების მნიშვნელობა; ყურადღება გამახვილებულია 

სხვადასხვა ინდიკატორებს შორის კორელაციასა და მიზეზ-

შედეგობრივ კავშირებზე; წარმოდგენილია შესაბამისი 

მოსაზრებები და დასკვნები. 
 

საკვანძო სიტყვები: კარგი მმართველობა, ღირებულებები, 

ინდიკატორები, ეფექტიანობა. 
 

სახელმწიფოს ეფექტიანი მმართველობა, პოლიტიკური 

კრიზისებიდან რბილად გამოსვლა, სოციალურ-პოლიტიკური 

სტაბილურობა და მდგრადი განვითარება პირველ რიგში 

დამოკიდებულია იმაზე, კონსტიტუციური კანონმდებლობა 

როგორ მიჯნავს და ანაწილებს სახელმწიფო ხელისუფლებას, 

რამდენად ეფექტიანია კონტროლისა და გაწონასწორების 

მექანიზმები, რამდენად უზრუნველყოფილია თანამშრომლობა 

ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის, მაგრამ ეს საკმარისი 

არ არის; ეფექტიანი მმართველობისთვის, სტაბილურობისა და 

განვითარებისთვის, ამასთნავე, აუცილებელია მმართველობის 

ძირეული ღირებულებების დაცვის უზრუნველყოფა და 

რეალიზება. 

უკანასკნელ ათწლეულებში გაზრდილია ინტერესი 

სახელმწიფო ხელისუფლების ეფექტიანობის პრობლემასთან 

მიმართებით. მსოფლიო პოლიტიკური სისტემის ტრანსფორმაციამ 
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და ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ გაზარდა მოთხოვნა 

ფორმალიზებული მეთოდებითა და კრიტერიუმებით 

ეფექტიანობის შეფასებაზე. [1. გვ.77]  

„ეროვნული მმართველობითი სისტემის სრულყოფილი გაგება 

მხოლოდ სხვა ტიპის მმართველობით სისტემებთან შედარების ან 

შეპირისპირების გზით არის შესაძლებელი. უფრო მეტიც, 

მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ საჯარო მმართველობის 

ნაციონალური ხედვა დიდი ხანია, აღარ აკმაყოფილებს 

დღევანდელ სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ტემპს, 

გლობალიზაციისა და ინტერნაციონალიზაციის პირობებში―. [2. 

გვ.6]  

პირველ რიგში, მკაფიოდ უნდა განვსაზღვროთ, თუ რა 

კრიტერიუმებით ვაფასებთ თანამონაწილეობითი პროცესის 

წარმატებას. ამგვარი კვლევები, რომლითაც ჩამოყალიბდა 

სახელმწიფო მმართველობის სისტემის ეფექტურობის შეფასების 

ინოვაციური ინსტრუმენტები გვხვდება ქართველ 

მეცნიერებთანაც. [3. გვ.1] 

მართვა უნივერსალური მოვლენაა. მას ადგილი აქვს 

საზოგადოებრივი  ცხოვრების ყველა სფეროში. მართვა საჭიროა 

ყველგან, სადაც  მასზე სოციალური მოთხოვნა ჩნდება. მართვის, 

როგორც მმართველობის სუბიექტისა და ობიექტის 

მიზანმიმართული ურთიერთქმედების პროცესის მიზანი უნდა 

იყოს სოციალურად ღირებული შედეგის მიღება. „ბიზნეს-

სისტემისგან განსხვავებით, პოლიტიკურ სისტემაში არ არის 

მკაფიოდ განსაზღვრული მაჩვენებლების ერთობლიობა, რომელთა 

შეფასებით შესაძლოა დავასკვნათ, რამდენად ეფექტიანია 

სახელმწიფო მართვის არსებული სისტემა. ბიზნეს-მენეჯმენტის 

ეფექტიანობა შეიძლება ადვილად შევაფასოთ კომპანიის 

საბალანსო საფინანსო-ეკონომიკური მაჩვენებლებით (ძირითადად 

საფინანსო ბრუნვა, მოგება-ზარალის უწყისი და ა.შ.) სახელმწიფო 

მართვის სისტემაში ასეთი, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 

მაჩვენებლების სისტემა არ არსებობს―. [4. გვ.143] 

სახელმწიფო მართვის ხარისხის შესაფასებლად მსოფლიოში 

ფართოდ არის გავრცელებული გაეროს მიერ შემუშავებული 

მეთოდიკა, რომლითაც განსაზღვრულია სახელმწიფო მართვის 

ხარისხის მთავარი მაჩვენებლები, ე.წ. „ძირეული ღირებულებები―. 

გარდა ამისა, მმართველობის ხარისხის განმსაზღვრელ ერთ-ერთ 
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კრიტერიუმად „ღია მმართველობა― მიიჩნევა. [5. გვ.29] 

საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელიც 2011 

წელს შეუერთდა ღია მმართველობის პარტნიორობას (Open 

Government Partnership – OGP)  და განახორციელა სამოქმედო 

გეგმები ფუძემდებლური ღირებულებების - მმართველობის 

ღიაობის, გამჭვირვალობის, საზოგადოების წინაშე 

ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობის  პრინციპების დასანერგად. აქვე, უნდა 

აღინიშნოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებები საქართველოში „ღია 

პარლამენტის― მიმართულებით. 

ლიტერატურაში გვხვდება, აგრეთვე, ტერმინები, რომელიც 

„ეფექტიანობას― შეესაბამება ან მსგავსი შინაარსით აღიქმება: 

„effectiveness‖, „effi ciency‖, „performance‖, „quality‖, „productivity‖, 

თუმცა, ეფექტიანობასთან კავშირში ქვეყნის პოლიტიკური და 

სოციალური სისტემების დასახასიათებლად მიღებულია ტერმინის 

- „good governance‖ გამოყენება. [6. გვ.76] 

რას გულისხმობს „კარგი მმართველობა―? გაეროს ადამიანის 

უფლებების საბჭოს მიერ განსაზღვრულია „კარგი მმართველობის― 

საკავნძო მახასიათებლები: გამჭვირვალობა, პასუხისმგებლოაბა, 

ანგარიშვალდებულება, ჩართულობა, რეაგირება. 

„კარგი მმართველობის― პრინციპები განსაზღვრულია ასევე 

ევროპის საბჭოს ექსპერტიზის ცენტრის მიერ და მოწონებულია 

მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2008 წელს: [7. გვ.1] 

აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, 

მსოფლიო ბანკის ანალიტიკოსთა კვლევები, რომლებმაც 

წარმოადგინეს სახელმწიფოს განვითარების კომპლექსური 

შეფასებები. მმართველობითი ინდიკატორების საშუალებით, 

ძირითადი ექვსი მაჩვენებლით  ხორციელდება სხვადსხვა ქვეყნის 

შეფასება. აღნიშნული ექვსი მაჩვენებელი, თავის მხრივ, 

დანაწილებულია სამ შეფასების კრიტერიუმში და აღნიშნულ 

კრიტერიუმებში ინდიკატორები შემდეგნაირად ნაწილდება:  [8. 

გვ.3] 

ა) ხელისუფლების არჩევის, კონტროლისა და შეცვლის 

პროცესი:  

- გამოხატვის თავისუფლება (voice) და 

ანგარიშვალდებულება; 

- პოლიტიკური სტაბილურობა და ძალადობის გამორიცხვა; 
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ბ) ხელისუფლების მიერ პოლიტიკის ეფექტიანად ფორმირებისა 

და იმპლემენტაციის უნარი: 

- ხელისუფლების ეფექტიანობა; 

- რეგულირების ხარისხი; 

გ) მოქალაქეთა და სახელმწიფოს დამოკიდებულება იმ 

ინსტიტუტების მიმართ, რომლებიც განსაზღვრავენ 

სოციალურ/ეკონომიკურ ურთიერთქმედებას: 

- კანონის უზენაესობა; 

- კორუფციის კონტროლი. 

პროექტში WGI (Worldwide Governance Indicators), 

ზემოაღნიშნული ექვსი ინდიკატორის გარდა განსაზღვრულია 

მრავალი ქვეინდიკატორი, რომელთა მაჩვენებლებისა და 

შესაბამისი მათემატიკური ფორმულების გამოყენებით ვიღებთ 

შესაბამის შედეგებს. [9. გვ.1] თავიდანვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

წარმოდგენილი ექვსი პარამეტრი შეუძლებელია განვიხილოთ 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. ლოგიკურია და შეიძლება 

ვივარაუდოთ, რომ, მაგალითად, თუ ჩვენ გვექნება გამოხატვის და 

ანგარიშვალდებულების მაღალი დონე, ეს ნიშნავს, რომ იქნება 

კორუფციის დაბალი მაჩვენებელი; ან თუ ხელისუფლების 

ეფექტიანობის მაჩვენებელი მაღალია, მაშინ მაღალი იქნება 

ნორმატიული რეგულირების ხარისხი; ხოლო კანონის უზენაესობა 

განსაზღვრავს ხელისუფლების არჩევისა და შეცვლის უფრო 

სამართლიან პროცესს. [8. გვ.4] თუმცა, რეალურად არის თუ არა 

კორელაცია წარმოდგენილი ინდიკატორებით განსაზღვრულ 

მაჩვენებლებს შორის და რამდენად ცხადია ეს კორელაცია 

შესაძლებელია გავარკვიოთ შედარებითი ანალიზის საფუძველზე 

მიღებული მონაცემებით. 

წლების მიხედვით მმართველობის შეფასება ხდება -2,5-დან 

(სუსტი)  2,5-მდე (ძლიერი) დიაპაზონით; რეიტინგის მაჩვენებელი 

განსაზღვრავს სახელმწიფოს პროცენტულ რეიტინგს ყველა 

ქვეყანას შორის (მერყეობს 0-დან (ყველაზე დაბალი) 100-მდე 

(უმაღლესი)). მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები (WGI) 

არის კვლევის მონაცემთა ნაკრები, რომელიც განსაზღვრავს ამა თუ 

იმ სახელმწიფოში მართვის ხარისხს.  

ექვსივე ინდიკატორის მიხედვით გადავამუშავეთ და კრებითი 

სახით წარმოვადგენთ ზოგადი მდგომარეობის შეფასებისა და 
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კვლევისთვის რელევანტურ სახელმწიფოთა რეიტინგებს და 

შესაბამის მონაცემებს 2021 წლის მდგომარეობით (იხ. ცხრილი # 1). 

ცხრილი #1  

 

 

კვლევით განსაზღვრულ სხვადასხვა მაჩვენებელში, 2021 წლის 

მდგომარეობით, ასევე  საუკეთესო შედეგები აქვთ: შვეიცარიას, 

დანიას,  შვედეთს, ავსტრიას, კანადას.  

# სახელმწი

ფო 

გამოხ. სტაბ. ეფექტ. რეგუ

ლ. 

კანონი

ს უზ. 

კორუფ. 

კონტრ. 

საშ. 

რეიტ. 

1 ახალიზე

ლ 

99.03% 97.64% 92.79% 99.52% 99.04% 98.56 % 97.763 % 

2 ნორვეგია 100 % 94.34% 98.56% 95.67% 99.52% 97.60 % 97.615 % 

3 შვეიცარია 98.55% 93.40% 99.52% 93.75% 97.60% 97.12% 96.656 % 

4 ფინეთი 99.52% 82.08% 99.04% 99.04% 100 % 99.52 % 96.533 % 

5 დანია 97.58% 81.60% 98.08% 97.60% 98.08% 100 % 95.49 % 

6 შვედეთი 97.10% 85.38% 95.67% 95.19% 96.63% 98.08 % 94.675 % 

7 ისლანდია 94.69% 96.70% 91.35% 91.35% 96.15% 94.71 % 94.158 % 

8 კანადა 96.14% 90.09% 94.23% 94.23% 92.79% 91.83 % 93.218 % 

9 ჰოლანდია 98.07% 74.06% 97.60% 96.63% 94.71% 96.15 % 92.87 % 

10 ავსტრია 95.65% 74.53% 94.71% 90.87% 97.12% 93.75 % 91.105 % 

11 დიდიბრტ. 89.37% 89.37% 89.42% 92.31% 89.90% 94.23 % 90.766 % 

12 ავსტრალი

ა 

93.24% 73.11% 93.75% 98.08% 92.31% 93.75 % 90.706 % 

13 გრენლანდ

ია 

92.75  100 % 75.96% 90.38% 94.23% 82.21 % 89.255 % 

14 სინგაპური 38.16% 97.17% 100 % 100 % 98.56% 99.04 % 88.821 % 

15 გერმანია 94.02% 65.09 

% 

88.94 

% 

93.27 

% 

91.35 

% 

95.19 % 87.976 % 

16 აშშ 72.95% 72.95% 87.02% 87.50% 88.46% 82.69 % 81.928 % 

17 საფრანგე

თი 

82.61% 56.60% 86.54% 85.58% 87.98% 84.62 % 80.655 % 

18 ჰონგ-

კონგი 

48.31% 50.00% 95.19% 97.12% 91.83% 93.27% 79.287 % 

19 იტალია 82.13% 59.91% 67.31% 68.27% 60.58% 69.23 % 67.905 % 

60 საქართვე

ლო 

67.73% 30.66% 75.48% 83.65% 61.06% 71.63 % 65.035 % 

18

7 

თურქმენე

თი 

0.97 % 38.30% 12.02% 2.88 % 5.77 % 4.88 % 10.803 % 

21

4 

სამხრ. 

კორეა 

0.00 % 33.49% 6.73 % 0.00 % 4.81 % 1.44 % 7.745 % 



ხელისუფლება და საზოგადოება №1(61) 2022 

 27 

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკური 

სტაბილურობისა და ძალადობის გამორიცხვის პარამეტრში 

საქართველოს საწყის (1996 წ.) და მიმდინარე (2020 წ.) 

მაჩვენებლებს შორის არის 23%-იანი მატება, აშკარაა, რომ ჩვენი 

სახელმწიფო ამ პარამეტრში მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სასურველ 

შედეგს. ხელისუფლების ეფექტიანობის საწყის და მიმდინარე 

მაჩვენებლებს შორის საქართველოს აქვს მაღალი, 45%-იანი მატება 

და ისეთ ევროპულ სახელმწიფოზე უკეთესი მაჩვენებელი, 

როგორიც იტალიაა. რეგულირების ხარისხის საქართველოს საწყის 

და მიმდინარე მაჩვენებლებს შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე 

მაღალი, 68%-იანი მატება; ამასთანავე, საქართველოს აქვს 

იტალიაზე უკეთესი მაჩვენებელი. ასევე მაღალი, 50 %-იანი 

მატებაა კანონის უზენაესობის საქართველოს საწყის და მიმდინარე 

მაჩვენებლებს შორის. აქაც, საქართველოს აქვს იტალიაზე უკეთესი 

მაჩვენებელი. რაც შეეხება კორუფციის კონტროლის მაჩვენებელს, 

ამ შემთხვევაში საწყის და მიმდინარე მაჩვენებლებს შორის არის 

უპრეცედენტოდ მაღალი, 70%-იანი მატება. 

კვლევაში ასახულ 229 ქვეყანას შორის საქართველო გამოხატვის 

პარამეტრით 50-ე; სტაბილურობით - 127-ე; ეფექტიანობით - 42-ე; 

რეგულირებით - 26-ე; კანონის უზენაესობით -   69-ე, ხოლო 

კორუფციის კონტროლით - 46-ე ადგილზეა. 

ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ რეიტინგით საუკეთესო 

თოთხმეტ სახელმწიფოში საპარლამენტო მმართველობაა; ასევე 

თვალშისაცემია, რომ აშშ-ს მკვეთრი ჩამორჩენა ან პირველობა არც 

ერთ პარამეტრში არ აქვს და მისი რეიტინგები 73-88 პროცენტიან 

დიაპაზონში მერყეობს. ასევე დიდი ბრიტანეთს აქვს 

მაჩვენებლების გამორჩეულად მცირე დიაპაზონი -  89%-დან 94%-

მდე, რაც ქვეყნის სტაბილურობასა და მდგრადობაზე მიუთითებს; 

თუმცა, ზოგადად ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ გარკვეული 

გამონაკლისების გარდა, ამა თუ იმ ქვეყნის სხვადასხვა 

ინდიკატორის მაჩვენებლებს შორის დიაპაზონი მცირეა. 

ზემოთ წარმოდგენილ მმართველობის ინდიკატორებთან (WGI) 

მიმართებაში, კვლევის პროცესის ობიექტურად წარმართვისათვის 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია წარმოვადგინოთ და მხედველობაში 

მივიღოთ ე.წ. „დემოკრატიის ინდექსის― მაჩვენებლები. ინდექსს 

ადგენს ჟურნალ „ეკონომისტის― კვლევითი ჯგუფი და 

ზომავს დემოკრატიის დონეს მსოფლიოს 167 ქვეყანაში. ინდექსი 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98_(%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98)
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90
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ეფუძნება 60 ინდიკატორს, რომლებიც ნაწილდებიან 5 სხვადასხვა 

კატეგორიაში: საარჩევნო პროცესი და პლურალიზმი, ადამიანის 

უფლებები, მთავრობის ფუნქციონირება, მოქალაქეთა 

პოლიტიკური აქტიურობა და პოლიტიკური კულტურა. 

დემოკრატიის ხარისხით განასხვავებენ დემოკრატიულ 

(სრული ან არასრული), ჰიბრიდულ ან ავტორიტარულ რეჟიმებს. 

ამ შემთხვევაში საქართველოს ჰიბრიდული რეჟიმის ერთ-ერთ 

სახეს, მიაკუთვნებენ. [10. გვ.1]  ჰიბრიდული რეჟიმი არის რეჟიმი, 

რომელიც ხასიათდება შეზღუდული დემოკრატიით. ის ერთგვარი 

შუალედური ტიპია, რომელიც ორივე ზემოთაღნიშნულ რეჟიმს 

მოიცავს და თითოეული მათგანის სხვადასხვა ელემენტს 

აერთიანებს. ჰიბრიდული რეჟიმები ე.წ. ნაცრისფერ ზონაში 

მოხვედრილი სახელმწიფოებია, რომლებმაც ფორმალურად 

დემოკრატიისაკენ იხრებიან და რეგულარულად ატარებენ 

არჩევნებს, თუმცა ვერ მოახერხეს დემოკრატიული სტრუქტურის 

კონსოლიდაცია. [11. გვ.1] 

მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორების (WGI) 2021 წლის 

მდგომარეობით არსებულ რეიტინგების სათავეში წარმოდგენილი 

ყველა ქვეყანა, გარდა სინგაპურისა და ჰონგ-კონგისა, 

დემოკრატიის ინდექსის რეიტინგის სათავეშია და სრული 

დემოკრატიის განსაზღვრებას შეესაბამება (იხ. ცხრილი #2). 

ცხრილი #2 დემოკრატიის ინდექსი (167 ქვეყანა) 
რეიტინგი ქვეყანა ინდექსი ხარისხი 

1 ნორვეგია 9.81 სრული დემოკრატია 

2 ისლანდია 9.37 სრული დემოკრატია 

3 შვედეთი 9.26 სრული დემოკრატია 

4 ახალი ზელანდია 9.25 სრული დემოკრატია 

5 კანადა 9.24 სრული დემოკრატია 

6 ფინეთი 9.20 სრული დემოკრატია 

7 დანია 9.15 სრული დემოკრატია 

8 ირლანდია 9.05 სრული დემოკრატია 

9 ავსტრალია 8.96 სრული დემოკრატია 

10 ჰოლანდია 8.96 სრული დემოკრატია 

74 სინგაპური 6.03 არასრული დემოკრატია 

87 ჰონგ-კონგი 5.57 ჰიბრიდული რეჟიმი 

89 სომხეთი 5.35 ჰიბრიდული რეჟიმი 

91 საქართველო 5.31 ჰიბრიდული რეჟიმი 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98
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124 რუსეთი 3.31 ავტორიტარული რეჟიმი 

146 აზერბაიჯანი 2.68 ავტორიტარული რეჟიმი 

162 თურქმენეთი 1.72 ავტორიტარული რეჟიმი 

167 სამხრეთ კორეა 1.08 ავტორიტარული რეჟიმი 

ქვეყნები/ავტონომიები, სადაც სტაბილურობის მაჩვენებელი 

უფრო მეტია, ვიდრე გამოხატვის/ანგარიშვალდებულების 

მაჩვენებელი მხოლოდ ავტორიტარული ან შემდეგი ქვეყნებია: 

ისლანდია, გრენლანდია, სინგაპური, ჰონგკონგი. 

 „კარგი მმართველობისა― და „დემოკრატიის ინდექსის― 

ინდიკატორების ურთიერთმიმართების თვალსაჩინო ანალიზის 

შესაძლებლობის მისაღებად მიზანშეწონილია აგრეთვე 

წარმოვადგინოთ შედარებითი ცხრილი (იხ. ცხრილი # 3). 

ცხრილი #3 „კარგი მმართველობა― და „დემოკრატიის ინდექსი― 
# სახელმწიფო კარგი მმართველობის 

რეიტინგი (229 ქვეყანა) 

ადგილი 

დემოკრატიის 

ინდექსით  

(167 ქვეყანა) 

1 ახალი ზელანდია 97.763 % 4 

2 ნორვეგია 97.615 % 1 

3 შვეიცარია 96.656 % 12 

4 ფინეთი 96.533 % 6 

5 დანია 95.49 % 7 

6 შვედეთი 94.675 % 3 

7 ისლანდია 94.158 % 2 

8 კანადა 93.218 % 5 

9 ჰოლანდია 92.87 % 10 

10 ავსტრია 91.105 % 18 

11 დიდი ბრიტანეთი 90.766 % 16 

12 ავსტრალია 90.706 % 9 

13 ირლანდია 90.436 % 8 

14 სინგაპური 88.821 % 74 

15 გერმანია 87.976 % 14 

16 აშშ 81.928 % 25 

17 საფრანგეთი 80.655 % 24 

18 ჰოგ-კონგი 79.287% 87 

19 იტალია 67.905 % 29 

60 საქართველო 65.035 % 91 

     187 თურქმენეთი 10.803 % 162 

     214 სამხრეთ კორეა 7.745 % 167 
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შეიძლება ითქვას, რომ მმართველობის ხარისხის მაჩვენებლით 

საუკეთესო შედეგის მქონე ოცამდე სახელმწიფოს ჩამონათვალი, 

გარკვეული ადგილმონაცვლეობითა და მცირე გამონაკლისებით 

პრაქტიკულად ემთხვევა საუკეთესო დემოკრატიული ინდექსის 

მქონე სახელმწიფოების სიას. აშკარა გამონაკლისს წარმოადგენს  

სინგაპური. საინტერესოა, სინგაპური, რომელიც არასრული 

დემოკრატიის ქეყანაა და დემოკრატიის ინდექსით 74-ე ადგილი 

უკავია, როგორ აღმოჩნდა რიგით მე-14 ქვეყნად „კარგი 

მმართველობის― რეიტინგში. თუ შევადარებთ საქართველოს და 

სინგაპურის პარამეტრებს ყველაზე დიდი სხვაობა - 66.5% 

სტაბილურობის პარამეტრშია სინგაპურის სასარგებლოდ; 

გამოხატვაში კი პირიქით, თითქმის 30%-ით მეტი მაჩვენებელი 

აქვს საქართველოს; ასევე, შედარებით უახლოვდება საქართველოს 

(91) და სინგაპურის (74) დემოკრატიის ინდექსები ერთმანეთს; 

თუმცა, სხვაობა მაინც ცხადია ეფექტიანობის, კანონის 

უზენაესობის და კორუფციის კონტროლის პარამეტრებში (იხ. 

ცხრილი #4). სინგაპური არასრული დემოკრატიაა, საქართველოს 

კი ჰიბრიდული რეჟიმს მიაკუთვნებენ. მე-20 საუკუნის 70-იანი 

წლებიდან დაწყებული სინგაპურის რეფორმების მთავარი 

დეკლარირებული მიზანი ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად 

იყო სწორედ არაორაზროვანი რეგულირება, კორუფციის 

წინააღმდეგ ბრძოლა და კანონის უზენაესობა. ახლა სინგაპურის ამ 

მაჩვენებლების შედეგია შესაბამისად 100%, 98% და 99%.  

ცხრილი #4 

 

მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, საქართველოსა და იტალიის, 

საპარლამენტო რესპუბლიკების შედარებითი ანალიზი. 

საგულისხმოა, რომ წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, 

შესადარებელი ექვსი ინდიკატორიდან ოთხში საქართველოს 

უკეთესი მაჩვენებელი აქვს, ვიდრე იტალიას. მხოლოდ ორ 

ინდიკატორში აქვს იტალიას უკეთესი მაჩვენებელი (იხ. ცხრილი 

დ
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ი 

სახელმწიფ

ო 

გამო

ხ. 

სტაბ

. 

ეფექ

ტ. 

რეგ. კან. 

უზ. 

კორუფ. საშ. 

რეიტ. 

7

4 

სინგაპური 38.16 

% 

97.17

% 

100 % 100 

% 

98.56

% 

99.04 % 88.821 % 

9

1 

საქართვე

ლო 

67.73 

% 

30.66

% 

75.48

% 

83.65

% 

61.06

% 

71.63 % 65.035 % 
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#5). ესენია: გამოხატვა/ანგარიშვალდებულება და პოლიტიკური 

სტაბილურობა/ძალადობის გამორიცხვა. აქ, შესაძლოა გამოითქვას 

ვარაუდი აღნიშნულ პარამეტრებსა და წარმატებას შორის 

კორელაციის ხარისხის შესახებ. 

ცხრილი #5  

 

თვალშისაცემია საქართველოს დაბალი მაჩვენებელი 

სტაბილურობის პარამეტრში - 30.7%. აღნიშნული მაჩვენებელი 30 

%-ზე მეტით ჩამორჩება დანარჩენ პარამეტრებს შორის ყველაზე 

დაბალ მაჩვენებელს - 61%-ს, ხოლო ყველაზე კარგ მაჩვენებელს - 

83.7%-ს ჩამორჩება 53%(!)-ით. ერთი და იგევე სახელმწიფოს 

შემთხვევაში, ორი სხვადასხვა პარამეტრის მაჩვენებლს შორის 

ასეთი ხარისხის განსხვავება ფიქსირდება მხოლოდ ერთ 

შემთხვევაში და ეს არის ისრაელის პოლიტიკური სტაბილურობის 

მაჩვენებელი - 18%, რაც ისრაელის დანარჩენი პარამეტრების 

მაჩვენებლებს საშუალოდ 60%-ზე მეტით ჩამორჩება.  

მიუხედავად აღნიშნული გამონაკლისისა, ხომ არ შეიძლება 

გავაკეთოთ დასკვნა, რომ სტაბილურობაზე დამოკიდებულია 

ყველა დანარჩენი პარამეტრი? მაგალითად, ფაქტია, რომ 

შესაძლებელია ამა თუ იმ ქვეყანას გამოხატვის ინდექსი დაბალი 

ჰქონდეს, მაგრამ ყველა სხვა პარამეტრში მაღალი მაჩვენებელი 

უფიქსირდებოდეს (იხ. ცხრილი # 6):  

ცხრილი #6 

 

დ

/ი 

სახელმწი

ფო 

გამო

ხ. 

სტა

ბ. 

ეფექ

ტ. 

რეგ. კან. 

უზ. 

კორუფ

. 

საშ. რეიტ. 

29 იტალია 82.13 

% 

59.9

1% 

67.31

% 

68.2

7% 

60.58

% 

69.23 % 67.905% 

91 საქართვე

ლო 

67.73

% 

30.6

6% 

75.48

% 

83.6

5% 

61.06 

% 

71.63 % 65.035 % 
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1
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% 

100 

% 

98.56 

% 

99.04 % 88.821 

% 

1

8 

ჰონგ-კონგი 48.31

% 

50.00

% 

95.19

% 

97.12

% 

91.83% 93.27% 79.287 

% 
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ეს კი ნიშნავს იმას, რომ გამოხატვის დაბალი მაჩვენებელი 

ყოველთვის არ განსაზღვრავს სხვა მმართველობითი 

ღირებულებების დაბალ მაჩვენებელს; თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 

რომ აუცილებლად ახდენს გავლენას დემოკრატიის ინდექსზე. ამას 

ადასტურებს სწორედ სინგაპურისა (74) და ჰოჰგ-კონგის (87) 

დემოკრატიის ინდექსის მაჩვენებლები. 

მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა სტაბილურობის მაჩვენებელი 

დაბალია, როგორც წესი (როგორც აღვნიშნეთ, გამონაკლისია 

ისრაელი), დანარჩენი ინდიკატორების მაჩვენებლებიც შესაბამისია 

(იხ. ცხრილი # 7).  

ცხრილი #7 

ზემოაღნიშნული გარემოებები, ერთის მხრივ ადასტურებს 

ინდიკატორის - „პოლიტიკური სტაბილურობა და ძალადობის 

გამორიცხვა― მნიშვნელობას, მაგრამ ხომ არ ნიშნავს ეს გარემოება 

იმას, რომ პოლიტიკური სტაბილურობის კომპონენტში ლიდერი 

სახელმწიფო ყველა შემთხვევაში ლიდერობს ვთქვათ 

ეფექტიანობის კომპონენტში? როგორც წარმოდგენილი 

მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მიღებული შედეგები 

ცხადყოფს - ცალსახად ამის თქმა არ შეგვიძლია. მეორე მხრივ, 

ფაქტია, რომ შესაძლოა ქვეყანას სტაბილურობის პარამეტრი 

გარკვეულ მაჩვენებელზე შენარჩუნებული ჰქონდეს, მაგრამ ყველა 

სახე

ლმწიფო 

გამოხ. სტაბ. ეფექტ. რეგულ

. 

კან.უზ

. 

კორუფც

. 

საშ. 

რეიტ. 

ისრაელი 69 % 18 % 83 % 87 % 82 % 71 % 68 

% 

საქართვე

ლო 

67.73 

% 

30.66 

% 

75.48 

% 

83.65 % 61.06 

% 

71.63 % 65.035 

% 

რუმინეთ

ი 

65 % 64 % 43 % 64 % 64 % 55 % 59 % 

მონტენე

გრო 

49 % 47 % 53 % 65 % 55 % 56 % 54 % 

ბრაზილ

ია 

56.5 % 32 % 36.5 % 46 % 48 % 43.7 % 43.8 % 

მოლდოვ

ა 

44.4 % 32.5 % 36 % 46 % 48 % 43.7 % 41.8 % 

ინდონეზ

ია 

52.1% 28.3 % 65.3 % 55.3 % 41.8 % 39 % 47 % 

გვატემა

ლა 

35.3 % 31.6 % 25.5 % 44.7 % 13.9 % 13.9 % 27.5 % 
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სხვა პარამეტრში მინიმალური მაჩვენებელი ფიქსირდებოდეს (იხ. 

თურქმენეთის და სამხ.კორეის შესაბამისი მაჩვენებლები): 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ პოლიტიკური სტაბილურობის პარამეტრი მნიშვნელოვანია, 

მაგრამ არასაკმარისია. თუმცა, თუ გავაკეთებთ დაშვებას, რომ 

საქართველოს სხვა მაჩვენებლების არსებული მოცემულობით, 

მხოლოდ სტაბილურობის მაჩვენებელი 30%-ის ნაცვლად 60 %-ია, 

საშუალო რეიტინგებში მივიღებდით შედეგს, როცა საქართველოს 

უკეთესი რეიტინგი ექნებოდა ვიდრე იტალიას, პოლონეთს, 

ისრაელს, უნგრეთს, საბერძნეთსა და ხორვატიას. 

გასათვალისწინებელია, რომ პოლიტიკური სტაბილურობის 

მაღალი ხარისხი გააუმჯობესებს სხვა ინდიკატორების 

მაჩვენებლებს. ასევე, ისეთი ინდიკატორების პარამეტრების 

გაზრდის ხარჯზე, როგორიცაა საარჩევნო პროცესი და 

პლურალიზმი, ადამიანის უფლებები, მთავრობის ფუნქციონირება, 

მოქალაქეთა პოლიტიკური აქტიურობა და პოლიტიკური 

კულტურა უნდა ვივარაუდოთ, რომ გაიზრდება აგრეთვე 

დემოკრატიული ინდექსის მაჩვენებელიც. 

საინტერესოა შევადაროთ და გავაანალიზოთ იმ სახელმწიფოთა 

მაჩვენებლები და მიმართება საქართველოსათან, რომელთაც 

საქართველოს მასგავსი მაჩვენებლები აქვთ ბოლო ოთხ 

ინდიკატორში (იხ. ცხრილი # 8). 

ცხრილი #8 (მაჩვენებლები დამრგვალებულია) 

სახე

ლმწ

იფო 

გამოხ. სტაბ. ეფექტ. რეგუ

ლ. 

კან. უზ. კორ. საშ.  

რეიტ. 

დ/

ი 

ესტ

ონე

თი 

88 % 70 % 88 % 92 % 89 % 92 % 87 % 27 

ლიე

ტუვ

ა 

80 % 75 % 82 % 82 % 82 % 80 % 80 % 42 

მალ

ტა 

85 % 82 % 82 % 86 % 78 % 65 % 80 % 30 

ჩეხე

თი 

79 % 79 % 78 % 86 % 83 % 71 % 79 % 31 

სლო

ვენი

ა 

78 % 70 % 85 % 77 % 83 % 79 % 78 % 35 
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წარმოდგენილი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 

შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ეფექტიანობის პარამეტრი 

კორელაციაშია კორუფციის კონტროლისა და კანონის 

უზენაესობის პარამეტრთან. თავის მხრივ, სადაც მაღალია 

რეგულირების ინდექსი, იქ, როგრც წესი, მაღალია ეფექტიანობის, 

ასევე კანონის უზენაესობისა და კორუფციის კონტროლის 

მაჩვენებლები. საყურადღებოა თავად ის გარემოებაც, რომ 

საქართველოს რეგულირების ინდექსი-83.65% თითქმის 

უთანაბრედება საფრანგეთის ანალოგიურ მაჩვენებელს-86.54% და 

აღემატება ისეთი ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებს, 

ესპან

ეთი 

80 % 58 % 78 % 73 % 89 % 76 % 76 % 22 

ლატ

ვია 

73 % 60 % 76 % 85 % 81 % 75 % 75 % 38 

კვიპ

როს

ი 

76 % 56 % 77 % 81 % 70 % 66 % 71 % 34 

სლო

ვაკე

თი 

74 % 67 % 71 % 75 % 73 % 66 % 71 % 47 

პოლ

ონე

თი 

67 % 64% 66 % 76 % 69 % 73 % 69 % 50 

ისრა

ელი 

69 % 18 % 83 % 87 % 82 % 71 % 68 % 27 

უნგ

რეთ

ი 

59 % 75 % 72 % 68 % 68 % 61 % 67 % 55 

საბე

რძნე

თი 

78 % 51 % 69 % 72 % 63 % 59 % 65 % 37 

ხორ

ვატი

ა 

64 % 66 % 69 % 66 % 62 % 62 % 65 % 59 

საქა

რთვ

ელო 

67.8 % 30.7% 75.5% 83.7% 61 % 71.6

% 

65 % 91 

რუმ

ინეთ

ი 

65 % 64 % 43 % 64 % 64 % 55 % 59 % 62 

მონ

ტენე

გრო 

49 % 47 % 53 % 65 % 55 % 56 % 54 % 81 
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როგორიცაა ლიეტუვა, სლოვენია, ესპანეთი, კვიპროსი, 

სლოვაკეთი, პოლონეთი, უნგრეთი, საბერძნეთი, ხორვატია, 

რუმინეთი. ნიშანდობლოვია, რომ ყველა მათგანი ევროკავშირის 

წევრი სახელმწიფოა, მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა ისიც, რომ 

აბსოლუტურად ყველას საქართველოზე უკეთესი მაჩვენებელი 

აქვს კანონის უზენაესობის პარამეტრში.  

შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ საქართველოს 

შემთხვევაში რეგულირების მაჩვენებელი არ შეესაბამება მისი 

პრაქტიკული რეალიზაციის ეფექტიანობას. ეს ყველაფერი კი 

მიუთითებს იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი ხარისხის 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის არსებობა თავისთავად 

მიღწევაა და საამაყოა საქართველოს მაჩვენებელი აღნიშნულ 

პარამეტრში, კანონის უზენაესობის და ეფექტიანობის მთავარი 

მსაზღვრელი არსებული კანონმდებლობის სრულად ამოქმედება 

და მის აღსრულებაზე სათანადო კონტროლის განხორციელებაა. 

დასკვნა: შედარებითი ანალიზის მიგნებები: 

 ა) მმართველობის ძირეულ ღირებულებებთან 

მიმართებით: 

- სტაბილურობისა და მდგრადი განვითარებისთვის 

აუცილებელია მმართველობის ძირეული ღირებულებების 

რეალიზება; 

- ეროვნული მმართველობითი სისტემის შეფასება სხვა 

ტიპის მმართველობით სისტემებთან შედარების ან 

შეპირისპირების გზით არის შესაძლებელი; 

- რეიტინგით საუკეთესო თოთხმეტ სახელმწიფოში 

საპარლამენტო მმართველობაა;  

- ერთი ქვეყნის სხვადასხვა ინდიკატორის მაჩვენებლებს 

შორის დიაპაზონი მცირეა გარკვეული გამონაკლისების გარდა 

(საქართველო, ისრაელი, სინგაპური); 

- ქვეყნები, სადაც სტაბილურობის მაჩვენებელი უფრო 

მეტია, ვიდრე გამოხატვის/ანგარიშვალდებულების მაჩვენებელი 

ძირითადად ავტორიტარულია; 

- გამოხატვის დაბალი მაჩვენებელი ყოველთვის არ 

განსაზღვრავს სხვა მმართველობითი ღირებულებების დაბალ 

მაჩვენებელს; თუმცა, ახდენს გავლენას დემოკრატიის ინდექსზე; 
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- როცა მაღალია გამოხატვისა და ანგარიშვალდებულების 

მაჩვენებელი, ყოველთვის მაღალია კორუფციის კონტროლის 

მაჩვენებელი; მაგრამ კორუფციის კონტროლის მაღალი 

მაჩვენებელი არ ნიშნავს, რომ გამოხატვისა და 

ანგარიშვალდებულების მაჩვენებელიც მაღალი იქბება (სინგაპური, 

ჰონგ-კონგი); იგივე მიმართება აქვს ეფექტიანობის, რეგულირების 

და კანონის უზენაესობის მიმართებას გამოხატვის და 

ანგარიშვალდებულების პარამეტრთან; 

- როცა სტაბილურობის მაჩვენებელი დაბალია, დანარჩენი 

პარამეტრის მაჩვენებელიც, გარკვეული გამონაკლისების გარდა 

(საქართველო, ისრაელი), ყოველთვის დაბალია; 

- პოლიტიკური სტაბილურობის პარამეტრი აუცილებელია, 

მაგრამ არასაკმარისია; 

- რეგულირების, ეფექტიანობის, კორუფციის კონტროლისა 

და კანონის უზენაესობის პარამეტრები, როგორც წესი 

(გამონაკლისია საქართველო), კორელაციაშია; 

 ბ) საქართველოსთან მიმართებით: 

- საქართველოს მაჩვენებელი სახელმწიფო პოლიტიკური 

სტაბილურობისა და ძალადობის გამორიცხვის პარამეტრში 

გამორჩეულად ჩამორჩება სასურველ შედეგს;  

- მნიშვნელოვანია მაჩვენებლის გაუმჯობესება გამოხატვის 

თავისუფლებისა და ანგარიშვალდებულების პარამეტრში;  

- რეგულირების ხარისხის არსებულ მაჩვენებელს არ 

შეესაბამება ეფექტიანობის, კორუფციის კონტროლისა და კანონის 

უზენაესობის მაჩვენებლები. 
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Assessment of the quality “Good Governance” 

Summary 
 

 Due to the transition to the parliamentary model, the issue of studying, 

analyzing and developing the relevant institutions of governance, including 

the quality of governance, has been put on the agenda. 

 In such a situation, it is important to study issues related to the 

protection and implementation of the basic values of governance with the 

method of comparative analysis. The paper discusses various systems for 

assessing the quality of public administration; the importance of comparing 

different types of control systems for a complete understanding of the 

control system is emphasized; particular attention is paid to correlations and 

cause-and-effect relationships between various indicators; Relevant 

opinions and conclusions are presented. 
 

Keywords: good governance, values, indicators, efficiency. 
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«Хорошее Управление» - Оценка качества 
 

Резюме 
 

 С переходом на парламентскую модель государственного 

управления на повестку дня встал вопрос изучения, анализа и развития 

соответствующих институтов управления, в том числе качества 

управления. 

 В такой ситуации актуальным является методом сравнительного 

анализа изучение вопросов, связанных с защитой и реализацией 

основных ценностей управления. В статье рассматриваются различные 

системы оценки качества государственного управления; Подчѐркнуто 

важность сравнения различных типов систем управления для полного 

понимания системы управления; Особое внимание уделяется 

корреляциям и причинно-следственным связям между различными 

показателями; Представлены соответствующие мнения и выводы. 
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ვახტანგ გველებიანი 

პოსტსაბჭოთა თვითმმართველობა, როგორც  ეფექტიანი სახელმწიფო 

მართვის წყარო პოლონეთისა და ლიეტუვის მაგალითზე - გაკვეთილები 

საქართველოსთვის 
 

პოლონეთმა და ლიეტუვამ დამოუკიდებლობის აღდგენის 
დღიდან ჯერ მკაფიოდ განსაზღვრეს ქვეყნის განვითარება რა 
მიმართულებით სურდათ და დაიწყეს მრავალმხრივი რეფორმები, 
მათ შორის თვითმმართველობების დონეზე. ტრანსფორმაციის ამ 
ეტაპზე, ისინი კომბინირებულად ეყრდნობოდნენ როგორც 
საერთაშორისო გამოცდილებას და კარგი პრაქტიკის მაგალითებს, 
ასევე, მხედველობაში იღებდნენ ისტორიულ გამოცდილებას და 
ტრადიციებს, რომ შეექმნათ ნაციონალურ იდენტობაზე 
დაფუძნებული მოდერნიზებული, ევროკავშირის სტანდარტებთან 
შესაბამისი მმართველობითი სტრუქტურები.   

საკვლევი ქვეყნების სახით, როგორებიცაა პოლონეთი და 
ლიეტუვა, გვაქვს პრაქტიკული მაგალითები, თუ როგორ შეძლეს 
ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდის ბოლო წლებში 
არსებული რყევები დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის 
მშენებლობის ჩანასახად ექციათ, ხოლო სუვერენიტეტის 
მოპოვების შემდეგ, მკაფიოდ განსაზღვრეს, რომ მათი 
განვითარების კურსი იქნებოდა დასავლური და ამ 
მიმართულებით დაიწყეს რეფორმების გატარება. 

რეფორმების თანმიმდევრულმა გატარებამ, რომელთა 
თანმდევი მუდმივად იყო შედეგების მონიტორინგი და ანალიზი, 
ლიეტუვა და პოლონეთი აქცია ევროკავშირის და ნატოს წევრ 
ქვეყნებად. განსხვავებული ტერიტორიული მოწყობის, 
რესურსების, წარსული გამოცდილების და შესაძლებლობის მქონე 
ქვეყნები დღევანდელი საქართველოსთვის წარმოადგენენ მისაბაძ 
მაგალითს, ეკონომიკური გაჯანსაღების, თვითმმართველობის და 
მმართველობის სისტემების რეფორმირების პროცესში. 

 

საკვანძო სიტყვები: ადგილობირივი თვითმმართველობა, 
რეგიონული მმართველობა, ცენტრალური ხელისუფლება, 
დამოუკიდებლობის აღდგენა, ლიეტუვა, პოლონეთი, 
საქართველო. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის საწყისები პოლონეთსა და 

ლიეტუვაში 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩანასახები ლიეტუვაში მე-

14 საუკუნიდან ჩნდება, როდესაც ვილნიუსმა მიიღო უფლება 

ჰქონოდა მმართველობა ადგილობრივ დონეზე, რომელიც შემდეგ 

გავრცელდა სხვა ქალაქებზე. ქალაქებს ჰქონდათ უფლება 

ყოლოდათ მმართველი და ცალკე საბჭო, ქალაქის მცხოვრებლების 

მიერ არჩეული .  

მე-18 საუკუნის ბოლოს, როდესაც მოხდა პოლონეთის 

ლიეტუვის ერთობის დაშლა და გადანაწილება რუსეთს, ავსტრიასა 

და პრუსიას შორის, ლიეტუვა ძირითადად მოექცა რუსეთის 

იმპერიის ქვეშ, რამაც გამოუწვია შესაბამისი ადმინისტრაციული 

ცვლილებები და გადაწყობა რუსულ მოდელზე. ვილნიუსი და 

კაუნასის მმართველობა ხორციელდებოდა სათათბიროს 

მეშვეობით, რომელსაც არ ჰქონდა დიდი ძალაუფლება და 

შემოიფარგლებოდა მხოლოდ წესრიგის დაცვით, ბიზნესის 

სტიმულირებით და ადგილობრივი საკუთრების დაცვით. 

დანარჩენ და ძირითად საკითხებს წვეტდა და განაგებდა სხვა 

ინსტიტუციები, გუბერნატორი, პოლიცია და ა.შ.  

1876 წელს შეიცვალა საქალაქო საბჭოების არჩევის წესი. ისინი 

აირჩეოდნენ 4 წლის ვადით, მაგრამ არა სოციალური კასტების 

წარმომადგენლებისგან, არამედ, უძრავი ქონების მესაკუთრეთა 

მიერ. მე-19 საუკუნის ბოლოს მეფის ხელისუფლებამ შეამცირა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციები და შეამცირა 

არჩევნებში მონაწილე პირთა რაოდენობა. 

1918 წელს აღდგა ლიეტუვის სუვერენიტეტი, თუმცა 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა იგივე დარჩა. 

არსებობდა ორდონიანი თვითმმართველობა და სიდიდის 

მიხედვით ხდებოდა მათი მიკუთვნებადობა დაბის თუ ოლქის 

ტიპის თვითმმართველობისთვის. 1919 წელს მიღებული იქნა 

სპეციალური მუნიციპალური კანონი, სადაც გაწერილი იყო 

დემოკრატიული თვითმმართველობის პრინციპები. 

თვითმმართველობების უფლებები, ასევე, გათვალისწინებული 

იყო 1922, 1928 და 1938 წლების კონსტიტუციით. 1940 წელს, მას 

შემდეგ რაც მოხდა ლიეტუვის ოკუპაცია საბჭოთა კავშირის მიერ, 

გაუქმდა თვითმმართველობის საკონსტუტიციო გარანტიები და 
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მმართველობა გადავიდა ცენტრალიზებული, კომუნისტური 

პარტიის ხელში.  

საჯარო მმართველობის ისტორიის მკვლევარები მიიჩნევენ, 

რომ პოლონეთის სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბება-

ფორმირებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა იმ პერიოდმა, 

როდესაც ქვეყანაში იყო სამოქალაქო სამართალი და მონარქია. 

მეფის მმართველობა და ძალაუფლება მიჩნეული იყო არა როგორც 

ერთი პირის მმართველობად, არამედ ქვეყნის სიძლიერედ. 1569 

წელს შეიქმნა პოლონეთი-ლიეტუვის ერთობა, საერთო მონარქით, 

საერთო პარლამენტით, საერთო საგარეო პოლიტიკით და 

მონეტარული სისტემით. ამ ორი ერის ერთიანი 

სახელმწიფოებრიობა ჯერ კიდევ ცოცხლობს პოლონურ 

საზოგადოებაში. 

ორი ერის ერთობის პერიოდიდან იღებს სათავეს პოლონეთის 

დაყოფა პროვინციებად და რაიონებიდან. პირველი 

გუბერნატორის და გამგებლის ოფისი სწორად მაშინ შეიქმნა.  მაშინ 

ყალიბდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩარჩო 

პოლონეთში. შექმნა მუნიციპალური საკონსულო, რომელიც 

აღჭურვილი იყო ადმინისტრაციული, იურიდიული და 

საკანონმდებლო ძალაუფლებით. მერები დანიშნული იყო მათი 

შემადგენლობიდან, რომელიც ასევე როგორც თავმჯდომარე, 

თავმჯდომარეობდა საკონსულოს. ამ დანიშვნების დროს, 

მხედველობაში მიიღებოდა რაიონის და მხარის გუბერნატორის, 

როგორც მეფის წარმომადგენლის სურვილები და შეხედულებები. 

თვითმმართველობა თანამედროვე პოლონეთში 

მე-18 საუკუნის ბოლოს დაკარგული დამოუკიდებლობა, 

როდესაც დაიშალა პოლონურ-ლიეტუვური ერთობა, პოლონეთმა 

მხოლოდ პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 

დაიბრუნა, რომელიც კვლავ დაკარგა 1939 წელს. 1944 წელს 

წითელი არმიის შემოსვლამ პოლონეთს ახალი მმართველობის 

სისტემა მოუტანა, საბჭოთა ტოტალიტარიზმის მოდელის 

მიხედვით. ახალმა ხელისუფლებამ თანდათან შემოიტანა თავისი 

გავლენა, გაანადგურა ოპოზიცია და გააძლიერა კონტროლი 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ისინი ზღუდავდნენ ადგილობრივი 

მმართველობის პრაქტიკას, რადგან ისინი განიხილავდნენ 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ყველა ფორმას, როგორც 

საფრთხეს მათი მმართველობისთვის. 1950 წელს მიიღეს კანონი, 
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რომლითაც ოფიციალურად გაუქმდა ადგილობრივი 

ხელისუფლება და ტრადიციული თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციები ჩანაცვლდა „სახალხო საბჭოებმა―. 

1989 წლის შემდგომი პერიოდი პოლონურ რეფორმებში ჩანდა 

ორი ფილოსოფია: იდეალისტური და რეალისტური. პირველ 

ეტაპზე, მრგვალი მაგიდის მიმდინარეობისას, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღდგენა არ იქნა მიჩნეული პრიორიტეტად.  

სამეცნიერო სფეროს ზოგიერთ წარმომადგენელს მიაჩნდა, რომ თუ 

სურდათ აღმოეფხვრათ კომუნისტური პარტია, ამისთვის 

აუცილებელი იყო თავისუფალი არჩევნების ჩატარება, რადგან ეს 

იყო შესაძლებლობა, მუნიციპალურ დონეზე ოპოზიციას 

მოეპოვებინა გამარჯვება. Jerzy Regulski, პოლონელი მეცნიერი და 

მკვლევარი, არ ემხრობოდა მრგვალი მაგიდის პოზიციას და 

იმედოვნებდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მალე 

აღდგებოდა. მიაჩნდა, რომ თვითმმართველობის არსებობა 

აუცილებელია და ეს აშკარა ჭეშმარიტებაა და ის, რომ ხალხს არ 

ესმის თუ რას ნიშნავს ქალაქების მმართველობაში მათი როლი, 

სწორედ საბჭოთა კავშირის შედეგი იყო.  

1989 წლის 29 ივლისს, უმაღლესმა პალატამ გამოსცა 

რეზოლუცია, სადაც დაფიქსირებული იყო რომ ქალაქების და 

მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობები იყო 

უმნიშვნელოვანესი ელემენტი პოლონეთის პოლიტიკური და 

საკანონმდებლო სისტემების რეკონსტრუქციის გზაზე.  ამ 

რეზოლუციის საფუძველზე  მიღებული იქნა კანონი, სადაც 

აღნიშნული იყო, რომ ადგილობრივი თემები იქმნებოდა 

მაცხოვრებლების მიერ, თუმცა ეს კანონი და მისი შინაარსი, 

თავიდან დადებითად არ იყო მიღებული გუბერნიების და 

ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლების მიერ. რეფორმების 

პირველი ტალღის შედეგად, 1990 წლის მარტში 

თვითმმართველობები აღდგა გმინების დონეზე და მაისში 

ჩატარდა პირველი დემოკრატიული პირდაპირი არჩევნები 

ომისშედგომ პოლონეთში. 

თვითმმართველობის რეფორმამ ნათელი გახადა, რომ იყო 

გარკვეული საკითხები, რომელთა განხორციელებაც ცდებოდა 

კონკრეტული ერთი მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობებს და 

საჭირო იყო ზემუნიციპალური თვითმმართველობების შექმნა. 

დეცენტრალიზაციის მეორე ტალღა პოლონეთში 1998 წელს 
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დაიწყო, სადაც მსჯელობის შედეგად ჩამოყალიბდნენ იმ ძირითად 

თემებზე რის მიხედვითაც უნდა ჩატარებულიყო რეფორმა და რა 

შედეგებზე უდნა გასულიყო: სახელმწიფო ფუნქციონალური 

გაძლიერება, მათ შორის აღმასრულებელი რგოლის გაძლიერება; 

ისეთი დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, რომ 

სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონოდა კონტროლი ქვეყნის მთელ 

ტერიტორიაზე არსებულ ინსტიტუციებზე. უნდა 

განხორციელებულიყო ფინანსური დეცენტრალიზაცია და ასევე, 

მომხდარიყო ევროკავშირის სტანდარტებთან ადაპტაცია; საჯარო 

მმართველობის რეფორმამ მკაფიოდ გამიჯნა ზღვარი პოლონეთში 

სამ ძირითად მმართველობით დონეს შორის: ადგილობრივი 

თვითმმართველობა, რეგიონული თვითმმართველობა და 

ცენტრალური ხელისუფლება. 

საბოლოოდ, 1998-1999 წლების რეფორმების მეორე ტალღის 

შემდეგ პოლონეთის რუკაზე გაჩნდა გმინები (თემის დონეზე 

თვითმმართველობა), პოვიატი (იგივე რაიონები) და რეგიონული 

თვითმმართველობა/მმართველობა. აღსანიშნავია, რომ გმინების 

დონის თვითმმართველობა საქართველოში არსებობდა, თუმცა 

2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

შემდეგ ის გაუქმდა და ამ ეტაპზე გვაქვს ერთდონიანი, 

მუნიციპალურ დონეზე არსებული თვითმმართველობა. 

ადმინისტრაციული მოწყობის თვალსაზრისით პოლონეთი დაიყო 

ორ ნაწილად - მმართველობითი და თვითმმართველობითი 

ადმინისტრაციები 

პოლონეთის საჯარო-ადმინისტრაციული რეფორმის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ტერიტორიული დაყოფა, რომელსაც 

განსაკუთრებით მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. მიღწეული იყო 

შეთანხმება, რომ დამოუკიდებელი ტერიტორიული ერთეულები, 

საკუთარი მმართველობითი რგოლებით უკეთ თანამშრომლობენ 

ადგილობრივ დონეზე და უკეთ იგებენ ადგილობრივ საჭიროებებს 

და მათ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებები და 

განხორციელებული პროექტები მეტად რაციონალურია. 

ტერიტორიული დანაყოფებს ჰქონდათ დამხმარე როლი საჯარო 

მმართველობაში. მათი შექმნის დროს გათვალისწინებული იყო 

გეოგრაფიულ, ეკონომიკური, კულტურული და ურბანული 

ფაქტორები. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რამდენად 

შეძლებდნენ საჯარო მმართველობის ფუნქციების რეალიზებას. 
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რეფორმის შედეგად, პოლონეთში, მმართველობით რეგიონულ 

დონეზე ჩამოყალიბდა ორი სახის ადმინისტრაცია. ესენია მხარის 

გუბერნატორი და სახელმწიფოს ადმინისტრაცია რეგიონში. 

გუბერნატორი არის მინისტრთა საბჭოს წარმომადგენელი 

რეგიონში. იგი ინიშნება პრემიერ მინისტრის მიერ, დანიშნული 

გუბერნატორი გახლავთ მთავრობის პოლიტიკის გამტარებელი და  

აქვს შემდეგი ფუნქციები: წარმოადგენს მინისტრთა საბჭოს; 

მოქმედებს როგორც კომბინირებული მთავრობის მეთაური; არის 

ადგილობრივი მმართველობითი ორგანოების ზედამხედველი 

ორგანო; წარმოადგენს სახელმწიფო ხაზინას;  გარდა ამისა, 

პროვინციის გუბერნატორი პასუხისმგებელია ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოების მიერ მთავრობის ადმინისტრაციის 

ამოცანების შესრულების მონიტორინგზე.  

პოლონეთში არის კომბინირებული და არაკომბინირებული 

რეგიონული მთავრობის ადმინისტრაციები. კომბინირებულია 

სადაც გაერთიანებულია მხარის გუბერნატორი და მთავრობის 

ადმინისტრაცია რეგიონში. ასეთი გაერთიანებული 

ადმინისტრაციის გამგებლობაში შედის: რეგიონის პოლიციის 

მეთაური, რეგიონის სახანძრო სამსახურის მეთაური, განათლების 

ზედამხედველი, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ხარისხის 

ინსპექტორი, გეოდეზიური ზედამხედველობის ინსპექტორი, 

ფარმაცევტული ინსპექციის ინსპექტორი, ზედამხედველობის 

ინსპეტორი, საგზაო ტრანსპორტის ინსპექტორი, ისტორიული 

ძეგლების კონსერვატორი, გარემოს დაცვის ინსპექტორი, 

სანიტარული ინსპექტორი, ვეტერინარული მედიცინის 

ინსპექტორი და სავაჭრო ინსპექცია. 

არაკომბინირებული რეგიონული ადმინისტრაციები 

სუბორდინაციაში არიან სამინისტროების დეპარტამენტებთან. 

ისინი ექსკლუზიურად არიან შექმნილი კანონმდებლობით და 

ცენტრალიზაციის პრინციპებს ეყრდნობიან. არაკომბინირებული 

ადმინისტრაციის ორგანოებს მიეკუთვნებიან: სამხედრო ოლქების 

მეთაურები, სამხედრო შტაბების ხელმძღვანელები, არმიის 

დაკომპლექტების მეთაურები, საბაჟო პალატების დირექტორები 

და საბაჟო უწყებების ხელმძღვანელები, საგადასახადო პალატების 

დირექტორები, საგადასახადო ოფისების ხელმძღვანელები, 

ფისკალური კონტროლის ოფისების დირექტორები, რეგიონული 

კვლევის ოფისების დირექტორები, საზღვაო ოფისების 
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დირექტორები, სტატისტიკის სამსახურის დირექტორები, 

სასაზღვრო დაცვის სამმართველოების მეთაურები, სახელმწიფო 

საზღვრის სანიტარული ინსპექტორები და გარემოს დაცვის 

რეგიონალური დირექტორები. 

გარდა დანიშნული გუბერნატორის და მხარეში მთავრობის 

ადმინისტრაციის ოფისის, პოლონეთს გააჩნია ერთ-ერთი ძლიერი 

თვითმმართველობის რგოლი რეგიონულ დონეზე, პირდაპირი 

წესით არჩეული მარშალი და მისი ადმინისტრაცია. ზოგადად, 

თვითმმართველი რეგიონის არსი ასახულია კანონში „რეგიონული 

თვითმმართველობის შესახებ“. ამ კანონის დებულებების 

თანახმად, მხარის მთავრობა უნდა იყოს გაგებული, როგორც 

„რეგიონული თვითმმართველი თემი და შესაბამისი ტერიტორია“. 

რეგიონული თვითმმართველობის ორგანოა რეგიონის საბჭო 

მარშალის ხელმძღვანელობით. რეგიონული თვითმმართველი 

ხელისუფლების საქმიანობის სფერო ძირითადად ეხება 

რეგიონული განვითარების პოლიტიკის გატარებას და 

მომსახურების მიწოდებას რეგიონული საზოგადოებისთვის. მათი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანებია: 

• პროვინციაში ეკონომიკური განვითარების პირობების შექმნა. 

მათ შორის ტექნოლოგიური პროგრესისა და ინოვაციების 

მხარდაჭერა; 

• პროვინციის სოციალური და ტექნიკური ინფრასტრუქტურის 

მოვლა-პატრონობა და გაფართოება; 

• გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარების სტიმულირება; 

• ინვესტიცია ადამიანური რესურსების განვითარებაში – 

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში; 

• სოციალური ინტეგრაციისა და სოციალური გარიყულობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის აქტივობების წამოწყება; 

თვითმმართველობა თანამედროვე ლიეტუვაში 

ლიეტუვამ, ისევე როგორც ბალტიის სხვა ქვეყნებმა, 

რეფორმების ტალღა დამოუკიდებლობის აღდგენის პირველივე 

წლებიდან დაიწყეს, რომლის მიზანი იყო კომუნისტური 

ტრანსფორმაცია სახელმწიფოებრივი ფორმაციით. არსებული 

მიდგომა ითვალისწინებდა წინა მმართველობის სისტემების 

დანგრევას, თუმცა ნარჩუნდებოდა გარკვეული მმართველობითი 

პრაქტიკა. ბალტიის სამივე ქვეყანას ჰქონდა ერთნაირი 

სამთავრობო სტრუქტურული მოწყობა და ის ადამიანები, 
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რომლებიც აკომპლექტებდნენ ამ სტრუქტურებს, ხშირ 

შემთხვევაში იყენებდნენ შესაძლებლობას, დარჩენილიყვნენ უკვე 

დამოუკიდებელი სახელმწიფო მმართველობის რგოლებში. ეს 

განსაკუთრებით ეხება ლიეტუვას, სადაც კომუნისტური პარტია 

ძირითადად დაკომპლექტებული იყო ეთნიკური ლიეტუველებით, 

რომლებიც საკმაოდ კარგად ახერხებდნენ მანევრირებას საბჭოთა 

სტრუქტურებიდან დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე. 

ნიშანდობლივია, რომ ლიეტუვის კომუნისტურმა პარტიამ 

მოახერხა წარმატებული რებრენდინგი და პოზიციონირებდა 

როგორც ნაწილი დამოუკიდებლობის მოძრაობის.  

სიტუაცია შეიცვალა 90-იანი წლების მეორე ნახევარში, როდესაც 

ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა რეალური გახდა და 

პოლიტიკურმა ელიტამ მიაღწია კონსესუსს, ევროკავშირში 

გაწევრიანების დღის წესრიგის სარგებლიანობაზე. 

ადმინისტრაციული რეფორმების ძირითადი ტალღა 

განხორციელდა 1995-2000 წლებში, როდესაც დაიწყო როგორც 

მუნიციპალური, ასევე, ცენტრალური მმართველობის რეფორმა. 

შეიქმნა სამუშაო ჩარჩო დოკუმენტები სამოქალაქო სერვისების და 

საჯარო ადმინისტრირების საკანონმდებლო მიმართულებით.  

ლიეტუვის დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველი დეკადის 

პოლიტიკური ხედვა, პოსტ 90-იანების ლიეტუვა, როგორც 

დასავლური ქვეყანა, იყოს პოლიტიკური ელიტის კონსესუსის 

მთავარი ელემენტი. 1994 წელს ლიეტუვაში შეიქმნა სამთავრობო 

რეფორმების და მუნიციპალიტეტების სამინისტრო, რომლის 

ფუნქციაც იყო სამთავრობო მოდერნიზაციის, დეცენტრალიზაციის 

და სხვა საჯარო ადმინისტრაციული რეფორმების განვითარება და 

განხორციელება.  

რეფორმების განხორციელების მნიშვნელოვან ფაქტორად 

ასახელებდნენ იმას, რომ 1992-1996 და 1996-2000 წლების 

პარლამენტი არ იყო კოალიციის საჭიროება და კანონპროექტების 

გატან არ წარმოადგენდა პრობლემას. 1992-9196 წლებში რეფორმის 

ძირითადი ფოკუსი იყო ქვეყნის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ 

მოწყობაზე, ხოლო 1996-2000 წლებში გატარდა უკვე ცენტრალური 

მთავრობის რეფორმა, რომელიც მოიცავდა მინისტრთა კაბინეტის 

რეფორმას, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას და საჯარო 

მმართველობის საკანონმდებლო ჩარჩოს დარეგულირებას. აქ ერთი 

გარემოებაა ნიშანდობლივი, რომ ლიეტუველებს მყარი 
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უმრავლესობის პარლამენტი მიაჩნდათ ხელშემწყობ ფაქტორებად 

რეფორმების გატარებისთვის, მაშინ როდესაც საქართველოში, 

უმრავლესობების ფონზე გატარებული რეფორმები ძირითადად 

განისჯება ხოლმე როგორც ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები 

და მეორე მხარე მუდმივად საუბრობს მასში ფართო ჩართულობის 

ნაკლებობაზე. თუმცა, ლიეტუვამ რეფორმების დაწყებამდე 

მიაღწია ფართო პოლიტიკურ კონსესუსს, რომ აშენებდნენ 

დასავლურ, ევროკავშირის სტანდარტებზე ორიენტირებულ 

სახელმწიფოს. 

საჯარო მმართველობის  საკანონმდებლო ბაზის რეფორმის 

დროს, არ იყო ნათლად განსაზღვრული თუ რომელი ქვეყნის 

მოდელი იქნებოდა აღებული. განიხილებოდა დიდი ბრიტანეთი, 

ფინეთი და ნორვეგია, როგორც გარკვეული სანიმუშო ქვეყნები. 

რეფორმირების პროცესში დისკურსის დროს, საზოგადოების აზრი 

იყოფოდა ხოლმე ანგლო-საქსური და კონტინენტური ევროპის 

ადმინისტრაციულ სისტემებს შორის. სკანდინავიური ქვეყნები 

აღიქმებოდა როგორც უფრო ახლოს მდგომი ანგლოსაქსურ 

მოდელთან. ეს მოსაზრება ეყრდნობა იმ ფაქტს, რომ 

სკანდინავიურმა და ინგლისურად მოსაუბრე ქვეყნებმა მოიცვეს 

ახალი საჯარო მართვის რეფორმა უფრო მეტად, ვიდრე 

კონტინენტურმა ქვეყნებმა.  

კარგად იქნა გამოყენებული ლიეტუვის მიერ გორბაჩოვის 

„პერესტორიკა“ რამაც მისცა დიდი ავტონომია საბჭოთა ქვეყნებს, 

ორგანიზება გაეწიათ საკუთარი მთავრობებისთვის, რაც ლიეტუვის 

მიერ გამოყენებული იქნა როგორც უპირატესობა 

დამოუკიდებლობის მოპოვების გზაზე. 1990 წელს მიღებული იქნა 

კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, რომელიც არ 

იყო თანხვედრაში კარგი მმართველობის ბევრ ევროპულ 

სტანდარტთან. არ იყო მკაფიოდ გამიჯნული ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციები. კანონმა, ასევე, 

განსაზღვრა ორდონიანი მუნიციპალური სისტემა, თუმცა აქაც არ 

იყო მკაფიოდ გამიჯნული ფუნქციები.  

1994 წლისთვის გაიაზრეს, რომ პირველი დონის 

მუნიციპალიტეტები ვერ ახერხებდნენ რესურსების ეფექტურ 

მობილიზებას და ვერ საქმიანობდნენ ეფექტურად, ამიტომ 

გაუქმდნენ. პარალელურად დაიწყო საუბარი რეგიონული 

მართველობის არსებობაბაზე. შედეგად 56 მუნიციპალიტეტი 
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დაიყო 10 რეგიონად. თუმცა ვიდრე მათ ჰქონდათ მუნიციპალური 

სტატუსი, გადაიქცნენ ცენტრალური ხელისუფლების 

დეკონცენტრაციის მექანიზმად. მათი შექმნის ლოგიკა ემყარებოდა 

ერთის მხრივ ეჭვის გაჩენას, რომ მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნდათ 

შესაძლებლობა შესაბამისი რეფორმების გატარების. კიდევ ერთი 

არგუმენტი იყო ის, რომ ცენტრალური მთავრობის სერვისების 

მიწოდება მომხდარიყო მოსახლეობისთვის გეოგრაფიულად უფრო 

ახლოს მდებარე ინსტიტუციების მიერ. მიუხედავად ამისა, 

შექმნილი ადმინისტრაციები არ გამოიყურებოდნენ ეფექტურად, 

ისინი რეალურად წარმოადგენდნენ ცენტრალური ხელისუფლების 

ფუნქციების გამეორებას და ამიტომ მათი ფუნქციონირების 

საჭიროება აღარ იდგა. მიზანი - გაეადვილებინათ უკუკავშირი 

მოსახლეობასთან რეალობაში არ იმუშავა და მიიღეს ზედმეტი 

ადმინისტრაციული ხარჯი. გამომდინარე აქედან, მიწის რეფორმის 

დასრულების პარალელურად, 2008-2010 წლების კრიზისი ფონზე 

რეგიონული ადმინისტრაციები გაუქმდა. 2000-იანი წლების 

დასაწყისში განიხილავდნენ, ასევე, ლიეტუვის დაყოფას 4 

რეგიონად, ეთნოგრაფიის მიხედვით, თუმცა გამომდინარე იქედან, 

რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ქვეყანაში განსაზღვრული იყო 5 

დიდი ქალაქი, მათ ოთხ რეგიონად ტრანსფორმაციის იდეა ვერ 

განხორციელდა. საბოლოოდ, ლიეტუვა ევროკავშირში 

გაწევრიანდა როგორც NUTS II რეგიონული ქვეყანა.   

ლიეტუვაში ამ ეტაპზე მოქმედებს 10 მუნიციპალიტეტის 

სტატუსის მატარებელი თემი, 43 რაიონული მუნიციპალიტეტი და 

7 ქალაქი. 2015 წელს  პირველად განხორციელდა მერების 

პირდაპირი არჩევნების გზით არჩევა. მერები, ასევე, არიან 

ადგილობრივი სათათბირო ორგანოს თავმჯდომარეები. ხოლო 

ადმინისტრაციას მართავს მერის მიერ დანიშნული 

ადმინისტრაციის დირექტორი, რომლის დამოუკიდებელ 

მუშაობასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები კვლავაც 

არსებობს. აღსანიშნავია, რომ რეფორმის ამ ნაწილში ერთი წლით 

უსწრებს საქართველო ლიეტუვას, ჩვენთან პირდაპირი არჩევნების 

გზით არჩეული მერები შემოდის 2014 წლიდან. 2012 წელს 

ევროსაბჭომ და ადგილობრივი თვითმმართველობის კონგრესმა 

მიიღო სპეციალური რეკომენდაციები ლიეტუვისთვის, სადაც 

დასახელებული მნიშვნელოვანი სფეროები სადაც ადგილობრივ 

თვითმმართველობას ესაჭიროება რეფორმა: არასაკმარისი 
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კომპეტენციები, არასაკმირისი დაფინანსება, კომპეტენციების 

ნაკლებობა მუნიციპალიტეტების მოხელეებში, საზოგადოების 

ჩართულობის დაბალი დონე მუნიციპალურ საქმეებში. 

დასკვნა 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო, პოლონეთი და ლიეტუვა 

დაახლოებით საერთო წარსულის მქონე ქვეყნებია, მათ შორის 

მთლიანი თუ ნაწილობრივი რუსული ოკუპაციით და 

გასაბჭოებით და ერთნაირი სისტემით იმართებოდა, 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საჯარო-

ადმინისტრაციული მოწყობის და მმართველობის სისტემის 

რეფორმის განსხვავებული მიმართულებები აირჩიეს. 

პოლონეთში აღნიშნავდნენ, რომ ის არის ერთადერთი ქვეყანა 

ცენტრალურ ევროპაში, რომლის ადმინისტრაციული რეფორმის 

დღევანდელი წარმატებულობა დამოკიდებულია ისტორიაზე და 

რეფორმირების პროცესში გათვალისწინებული იქნებოდა 

წარსული გამოცდილები და პოლონელი ხალხის 

სახელმწიფოებრივი ღირებულებები. 

სწორედ ასეთ მიდგომაზე დაფუძნებული რეფორმების 

გატარების შემთხვევაში იქნება ქართული თვითმმართველობის 

სისტემა იმ დონეზე მოწესრიგებული, რომ მასში 

უზრუნველყოფილი იყოს საზოგადოების მაქსიმალური 

ჩართულობა და რაც მთავარია, ჩამოყალიბდეს ნდობა მათ მიმართ. 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა და 

თვითმმართველობების სისტემა მორგებული უნდა იყოს წარსულ 

გამოცდილებაზე, ეროვნულ ღირებულებებზე და მენტალობაზე. 

ასეთი მიდგომით დაგეგმარება გაცილებით მარტივად შედეგის 

მომტანია, ვიდრე მცდელობა, მიიღო მოდელი და შემდეგ მას 

მოარგო მთელი საზოგადოება.  
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Vakhtang Gvelebiani 

Post-Soviet self-government as a source of effective governance on the 

example of Poland and Lithuania - Lessons for Georgia 
 

Summary 
 

Poland and LIthuania, after regaining independence, did firstly clearly 

determine the countries‘ key development directions and started 

comprehensive reforms, including on the level of local self-governance. At 

that stage of transformation, they had been relying on international 

experience and good practice examples as well as considering the historic 

experience and traditions to create the modernized, EU standard compliance 

governance structures, which would be based on the national identity.  

The countries of our research focus, Poland and Lithuania, are the 

practical examples of how did they manage to transform the turbulences 

existing in the last years of the Soviet Union into the basis for the building 

of statehood, while after gaining the independence, clearly determined that 

their development direction would be Western and started reforms in this 

regard.  

As a result of consistent implementation of reforms, accompanied with 

the constant monitoring of outcomes and analysis, Lithuania and Poland 

became the EU and NATO member countries. Countries with different 

territorial arrangement, resources, past experience and opportunities 
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represent the examples for Georgia in the process of strengthening 

economy, reforming of local self-governance and governance systems. 
 

Reviewer: Professor Giorgi Baghaturia, Georgian Technical University 
 

Keywords: Local self-government, regional government, central 

government, restoration of independence, Lithuania, Poland, Georgia. 
 

Вахтанг Гвелебиани 

Постсоветское самоуправление как источник эффективного 

управления на примере Польши и Литвы - Уроки для Грузии 
 

Резюме 
 

Польша и Литва со дня восстановления независимости четко 

определили направление, в котором хотели развивать страну, и 

приступили к многосторонним реформам, в том числе на уровне 

самоуправления. На этом этапе трансформации они опирались на 

международный опыт и примеры передовой практики, с учетом 

исторического опыта и традиций для создания модернизированных 

структур управления, основанных на национальной идентичности, в 

соответствии со стандартами ЕС. 

В виде таких исследовательских стран, как Польша и Литва, мы 

имеем практические примеры того, как они смогли превратить 

колебания, еще существовавшие в последние годы советского периода, 

зародышем построения независимого государства. А после обретения 

суверенитета они четко определили, что курс их развития будет 

западным и начали проводить реформы в этом направлении. 

Последовательное осуществление реформ, которых сопровождали 

постоянный мониторинг и анализ результатов, сделало Литву и 

Польшу членами Европейского Союза и НАТО. Страны с различным 

территориальным устройством, ресурсами, прошлым опытом и 

возможностями являются образцом подражания для сегодняшней 

Грузии в процессе восстановления экономики, реформы 

самоуправления и правления. 
 

Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический 

университет. 
  

Ключевые слова: местное самоуправление, региональное 

правительство, центральное правительство, восстановление 

независимости, Литва, Польша, Грузия. 
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ნინო ბაკურაძე, თამარ რევაზიშვილი 

ზრდასრულთა განათლება - სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

თვითრეალიზებისთვის 
 

სტატიაში მკითხველი გაეცნობა ინფორმაციას იმის შესახებ, 
რომ გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად საქართველოში 
კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება მოქალაქეებისათვის 
მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის საშუალების 
უზრუნველყოფა; ასევე, გაეცნობა თუ როგორ აისახება ადამიანის 
ცხოვრების ხარისხზე მთელი სიცოცხლის მანძილზე  განათლების 
მიღება და უნარების გაუმჯობესება, როგორ სძენს ადამიანს მეტ 
თვითდაჯერებულობას ისწავლოს და განვითარდეს, 
გაიუმჯობესოს თეორიული და პრაქტიკული უნარები და 
მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზება.  

სტატიაში, ასევე, წარმოდგენილია გამოწვევების 
დაძლევისაკენ მიმართული ღონისძიებები და 
ზრდასრულთათვის ხარისხიანი განათლებისა და 
კვალიფიკაციის მიღების შესაძლებლობები. 

 

საკვანძო სიტყვები: ზრდასრულთა განათლება, პროფესიული 
მომზადების პროგრამა, პროფესიული გადამზადების პროგრამა, 
საგანმანათლებლო სერვისები. 

 

დღევანდელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, 

ფორმალური განათლების პარალელურად არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლების განვითარებაც და 

შესაბამისად არსებობს უამრავი შესაძლებლობა ცოდნის 

გაღრმავებისა და უნარ-ჩვევების 

გამომუშავების/განვითარებისთვის მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში. თუმცა საზოგადოების გარკვეული ნაწილისათვის 

მთელი სიცოცხლის მანძილზე  განათლების მიღების მნიშვნელობა 

კვლავ ბუნდოვანი რჩება. 

სტატიაში წარმოდგენილია ინფორმაცია მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე სწავლის შესაძლებლობების დანერგვის და ამ 

მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ. 

სტატია მკითხველს თვალსაჩინოდ დაანახებს თვითრეალიზების 

პროცესში მთელი სიცოცხლის მანძილზე  განათლების მიღების  

როლსა და მნიშვნელობას. 



ხელისუფლება და საზოგადოება №1(61) 2022 

 53 

საქართველო აცნობიერებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

სწავლის მნიშვნელობას რამდენიმე მიზეზის გამო: ხელი შეუწყოს 

ქართული საგანმანათლებლო სისტემის ევროპულ სისტემასთან 

ინტეგრაციას, ხელი შეუწყოს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ 

განვითარებას ქვეყნის ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური 

შესაძლებლობების გაძლიერების გზით; ქვეყნის ადამიანური 

კაპიტალის განვითარება, უნარების დახვეწა, ასევე მიწოდებასა და 

მოთხოვნილებას შორის არსებული შეუსაბამობის შემცირება, 

ზრდასრულთა დასაქმების მხარდაჭერა და ადგილობრივი და 

რეგიონალური შრომის ბაზრის საჭიროებების დაკმაყოფილება. [1] 

ბოლო  წლებში,  ჩვენ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად იზრდება 

მოთხოვნა თეორიული თუ პრაქტიკული უნარების 

გამომუშავებასა და სხვადასხვა კომპეტენციების განვითარებაზე 

ფორმალური თუ არაფორმალური გზით. მსოფლიო 

ტექნოლოგიზაციისა და კომპიუტერიზაციის პროცესში, დღითი 

დღე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ადამიანი ისწრაფოდეს 

გაიღრმავოს ცოდნა, დააგროვოს მეტი ინფორმაცია და 

შეიძინოს/განავითაროს შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 

უნარები და კომპეტენციები. ადამიანი, რომელიც ფლობს ცოდნასა 

და უნარებს, სწრაფად ადაპტირდება თანამედროვე სამყაროში. 

განვითარებული  მეცნიერული ტექნოლოგიები მოითხოვს 

ადამიანური რესურსის უნარებისა და შესაძლებლობების 

შესაბამისობას თანამედროვე სტანდარტებთან. სწორედ ამიტომ, 

21-ე საუკუნეში მეტად  აქტუალური  გახდა მოთხოვნა 

ზრდასრულთა განათლებაზე დემოკრატიული ღირებულებების 

გასავითარებლად, სოციალური ინკლუზიისა და აქტიური 

მოქალაქეობრივი ცხოვრების ჩამოყალიბებისათვის.  

მთელ მსოფლიოში ზრდასრულთა განათლება პიროვნების 

თვითრეალიზაციის ერთ-ერთ წარმატებულ პრაქტიკად მიიჩნევა. 

ზრდასრულთა განათლებაში ჩართულ ადამიანებს (15+ ასაკი),  

საშუალება ეძლევათ, განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები, 

შეიძინონ და/ან გაიუმჯობესონ თეორიული და/ან პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევები. ზრდასრულთა განათლება და სწავლა მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში ხელს უწყობს მათ ინტეგრაციას 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.  

გაეროს მდგრადი განვითარების (SDG) 17 მიზნიდან  მე-4 

მიზნის − ინკლუზიური და თანასწორი განათლება; 
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საგანმანათლებლო შესაძლებლობების უზრუნველყოფა ადამიანის 

ცხოვრების მანძილზე − განხორიელებაში მნიშვნელოვანი როლი 

სწორედ ზრდასრულთა განათლებას ენიჭება [2]. 

ზრდასრულთა განათლება - განათლების ხელმისაწვდომობის 

ზრდის საუკეთესო ინსტრუმენტია. სწავლა მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე - გულისხმობს კვალიფიკაციის ამაღლებას, ცოდნის 

შეძენას, მიღებული ცოდნის გააზრებას, ახალი უნარ-ჩვევებისა  და 

კომპეტენციების შეძენას, პიროვნულ ზრდა/განვითარებას. 

განათლების მიღების შესაძლებლობა მთელი სიცოცხლის 

მანძილზე, ნებისმიერ დრო, ნებისმიერ ასაკში ნიშნავს, 

კვალიფიკაციის მოქნილად, შედარებით მოკლე დროში, 

პრაქტიკული გამოცდილებით შეძენილი ცოდნითაც შეიძლება. [3] 

ზრდასრულთა განათლების პროგრამა ადაპტირებულია 

საბაზრო მოთხოვნებთან, ზრდის დასაქმების შანსებს და 

სთავაზობს დამსაქმებელს კადრის მომზადება/გადამზადებას. 

ცნობილია, რომ განათლების მიღება და უნარების გაუმჯობესება 

მთელი ცხოვრების მანძილზე, ადამიანს სძენს მეტ 

თვითდაჯერებულობას და დადებითად აისახება ცხოვრების 

ხარისხზე.  

2018 წლის სექტემბერში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 

პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონი. კანონი მიზნად 

ისახავს პროფესიული განათლების სისტემის ხარისხისა და 

მოქნილობის გაუმჯობესებას - ზოგად, პროფესიულ და უმაღლეს 

განათლებას შორის მოქნილი კავშირის დამყარებას, პროფესიულ 

განათლებაში ზოგადი განათლების კომპონენტის დანერგვას, 

ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარებასა და სხვა 

მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებას. კანონის ძალაში 

შესვლით პროფესიული განათლების სისტემაში გზა გაეხსნა 

რეფორმის ახალ ეტაპს. ახალი კანონის საფუძველზე 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ზრდასრულთა განათლების 

სისტემის მიმართულებით. ზრდასრული მოსახლეობის უნარების 

განახლებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილების 

მიზნით მოხდა ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება 

ფორმალური განათლების ჭრილში. მომზადებისა და 

გადამზადების სერვისების მიწოდებაში, გარდა პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, ასევე ჩაერთვებიან კერძო 

კომპანიების ტრენინგ-ცენტრები. [4] 
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2019 წლიდან პროფესიული განათლების სისტემაში 

ფუნდამენტალურად განვითარდა ზრდასრულთა განათლების 

სისტემა, რაც გულისხმობს პროფესიული მომზადებისა და 

პროფესიული გადამზადების ფორმალიზებასა და ზრდასრულთა 

საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების განხორციელებას. 

აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსება 

პრიორიტეტულ დარგებში გაიცემა კერძო პროვაიდერების 

დაფინანსების მიზნითაც. დაიწყო ახალი საგანმანათლებლო 

სერვისების დანერგვა. ცალკეული კომპეტენციების/უნარების 

შესწავლის შესაძლებლობა ზრდასრული მოსახლეობისათვის, 

დროის შედარებით მცირე მონაკვეთში, პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების პროგრამების გზით, მიმზიდველია 

როგორც დამსაქმებლისთვის, რომელსაც სურს კონკრეტული 

ამოცანების შესრულებისთვის მიიღოს კვალიფიციური კადრი და 

ასევე ისეთი ადამიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ სამუშაო, თუმცა 

სურთ აიმაღლონ პროფესიული უნარები და უზრუნველყონ 

კარიერული წინსვლა. ეს გამოიწვევს ზრდასრული მოსახლეობის 

გააქტიურებას შრომის ბაზარზე.  

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება - კოლეჯი  

უფლებამოსილია განახორციელოს პროფესიული მომზადების 

პროგრამა, რომელიც პირს ამზადებს პროფესიასთან 

დაკავშირებული ცალკეული ამოცანებისა და მოვალეობების 

შესასრულებლად და პროფესიული გადამზადების პროგრამა 

რომლის მიზანია კომპეტენციების შეძენა ან/და განვითარება იმავე 

სფეროში პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად. 

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

პროგრამების დასრულების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ 

აღიარებული სერტიფიკატი. [4] 

საქართველოში მიმდინარე ეტაპზე არის - 65 პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულება/კოლეჯი, 8 პროფესიული 

პროგრამების განმახორციელებელი ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებება და 17 პროფესიული პროგრამების 

განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებება, სადაც აპლიკანტებისათვის  პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების პარალელურად პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების პროგრამების მრავალფეროვანი 

სპექტრია წარმოდგენილი: ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა; 
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მომსახურებები; სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, 

ვეტერინარია; ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები; 

ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები; ბიზნესი, 

ადმინისტრირება და სამართალი; განათლებისა და სხვა 

მიმართულებები. მნიშვნელოვანია, რომ ახალი მიდგომით, 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამებში 

ყურადღება ექცევა არა მხოლოდ პროფესიული, არამედ საკვანძო 

კომპეტენციების განვითარებას. მსმენელებს  შესაძლებლობა აქვთ, 

არა მხოლოდ გაიუმჯობესონ უნარები ამა თუ იმ პროფესიაში, 

არამედ  ახალ პროფესიებსაც დაეუფლონ. ეს ზრდის 

ბენეფიციართა კონკურენტუნარიანობას და თვითდასაქმების 

შესაძლებლობას. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და სრულად 

ორიენტირებული დასაქმებაზე, როცა მომზადებისა თუ 

გადამზადების პროცესში მონაწილეობს თავად დამსაქმებელი, არა 

მხოლოდ როგორც პროგრამების შემუშავების, მათ 

დაქვემდებარებაში არსებული მატერიალური ბაზის 

სასწავლო/საწარმოო სწავლების მიზნებისათვის სარგებლობის 

უზრუნველყოფით და სხვა მხარდამჭერი აქტივობების 

მიმართულებით, არამედ  პირადი ჩართულობით სწავლების 

პროცესში კომპანიიდან გამოყოფილი პირის - ინსტრუქტორის - 

მეშვეობით. 

ამ ეტაპზე, მიუხედავად პანდემიის გამო შეფერხებული 

პროცესებისა, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი პროცედურების 

მიხედვით, პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამის 

განხორციელების უფლება მოიპოვა/დაიდასტურა 39 

იურიდიულმა პირმა (მათ შორის 16 სახელმწიფო, 23 კერძო) 107 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამაზე, აქედან 83 

დადასტურების, ხოლო 24 უფლების მოპოვების გზით იქნა 

უზრუნველყოფილი. 

 სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკის შესაბამისად, 

ხორციელდება მოკლევადიანი მომზადებისა და გადამზადების 

პროგრამებზე ჩარიცხული მსმენელების სრულად ან ნაწილობრივ 

დაფინანსება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. 

მათმა რაოდენობამ 2020 წელს 1 224 მსმენელი შეადგინა -  18 

სახელმწიფო, 1 კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და 4 

არასაგანმანათლებლო დაწესებულებაში. [5] 
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ამავე პერიოდში, გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური 

მხარდაჭერით შემუშავებულია 20-მდე მომზადების/გადამზადების 

პროგრამა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. პროგრამების 

შემუშავება კოლეჯებთან კოორდინირებით მიმდინარე კვლავაც 

გრძელდება.   [5]     

დღის წესრიგში დგას ასევე მომზადება-გადამზადების 

პროგრამების სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმის 

გაუმჯობესება.  

 მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამის 

განმახორციელებელი, საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

გარდა,  შესაძლოა გახდეს ის  კერძო სამართლის იურიდიული 

პირი, რომელიც დააკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს. 

უფლების მოპოვების შემდეგ, ორგანიზაცია უფლებამოსილია 

მიიღოს სახელმწიფო დაფინანსება განსაზღვრულ პრიორიტეტულ 

დარგებში.   

 პროფესიული და საკვანძო კომპეტენციების უწყვეტი 

განვითარების უზრუნველყოფა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, 

შესაძლებელია მხოლოდ მოკლევადიანი პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების პროფესიული პროგრამების 

საშუალებით, რომლებიც დაეხმარება მოსახლეობას შედარებით 

მოკლე დროში დასაქმებისთვის საჭირო უნარების 

გაუმჯობესებაში.  
ამრიგად, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

ინიციატივა − ზრდასრული მოსახლეობის უნარების განახლება, 

კომპეტენციების განვითარება, მოკლევადიანი პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების შეთავაზებით, პარტნიორი კომპანიის 

ჩართულობით, დროული და წინგადადგმული ნაბიჯია. ამ 

სისტემის დანერგვამ ერთგვარ სისტემურობას ჩაუყარა საფუძველი 

განათლების ამ სფეროში. 

 მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლების პრინციპიდან 

გამომდინარე, კიდევ უფრო გაიზარდება ინტერესი პროფესიული 

განათლების მიმართ, ამაღლდება მოსახლეობის კვალიფიკაცია, 

რასაც ასევე მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ბიზნესის 

ჩართულობა სასწავლო/საწარმოო  სწავლების პროცესში, შეიქმნება 

ახალი სამუშაო ადგილები, ხელი შეეწყობა  მცირე,  საშუალო და 

მსხვილი ბიზნესის განვითარებას და მათი 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას.  
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მისასალმებელია, რომ მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის  

წარმომადგენლებმა გამოთქვეს მზაობა ხელი შეუწყონ ახალ 

ინიციატივას, რათა ქვეყანაში კვალიფიციური სამუშაო ძალა 

განვითარდეს. სასურველია ბიზნესი სრულად ჩაერთოს აღნიშნულ 

პროცესში და თავად მიიღოს მონაწილეობა კვალიფიციური, 

კონკურენტუნარიანი კადრების მიღებისა და ჩამოყალიბების 

საქმეში.  

უწყვეტი განათლება - მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის 

კონტექსტი -  მოიცავს განათლების მიღების შესაძლებლობას 

ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას და ნებისმიერ ასაკში. იგი  

ნებაყოფლობითი და მიზანმიმართული ქმედებაა, რომელიც 

გულისხმობს როგორც კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 

პროფესიულ განვითარებას, ასევე ადამიანის ინტელექტუალური 

მოთხოვნებისა და ინტერესების დაკმაყოფილებას - მოახდინოს 

ადაპტირება და/ან თვითრეალიზება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, 

აიმაღლოს ცხოვრების დონე, არ ჩამორჩეს თანამედროვე მიღწევებს 

და თამამად მიიღოს და გაუმკლავდეს არსებულ გამოწვევებს. 

ფრანგი პოლიტიკოსის, ევროკომისიის ყოფილი პრეზიდენტის, 

ჟაკ დელორსის აზრით, მთელი სიცოცხლის მანძილზე განათლება 

4 ძირითად კომპონენტს გულისხმობს, კერძოდ: 

 ისწავლო შეცნობა, გააზრება  – სწავლის უნარ - ჩვევების 

გამომუშავება, რაც შემდგომში დაეხმარება ადამიანს მიღებული 

ცოდნა შეინარჩუნოს მთელი სიცოცხლის მანძილზე; 

 კეთება  – მუშაობისათვის საჭირო უნარ - ჩვევებით 

აღჭურვა, რაც უნდა იყოს მუდმივად განახლებადი და 

განვითარებადი; 

 თანაცხოვრება სხვებთან ერთად – სოციალური ინკლუზია, 

კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება, ეთნიკური, რელიგიური და 

კულტურული თავისებურებების პატივისცემა; 

 ცხოვრება, არსებობა  – პიროვნების კომპლექსური 

განვითარება - გონება და სხეული, ინტელექტი, სენსიტიურობა, 

სულიერება და სხვა. [6] 

იმისათვის, რომ ნებისმიერი ასაკის ადამიანმა შეძლოს უწყვეტი 

განათლების საშუალებით თვითრეალიზება, მნიშვნელოვანია 

გავითვალისწინოს შემდეგი: 

ყველა ჩვენგანს აქვს განსაზღვრული სასურველი მიზნების 

ნუსხა, თუ რა გვინდა გავაკეთოთ და რას გვინდა მივაღწიოთ 
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ცხოვრებაში. როგორ მივაღწიოთ, რა უნდა შევისწავლოთ, როგორ 

განვივითაროთ კომპეტენციები, განსხვავებული მიმართულებები? 

რა გვაძლევს მოტივაციას, რა გვაინტერესებს? თუ თითოეული 

ადამიანი სწორად განსაზღვრავს მიზნებს, დასახავს 

განხორციელების გზებს - ეს გზა პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების კურსებია, რომელიც 

თვითმოტივირებაზე დაფუძნებული განათლებაა და თავის თავში  

სოციალურ ინკლუზიას, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას და 

პერსონალურ განვითარებას მოიცავს. ეს არის მიზანმიმართული, 

მრავალფეროვანი და კომპლექსური საშუალება იმისათვის, რომ 

ადამიანმა უზრუნველყოს თავისი მომავალი, საკუთარი თავის 

რეალიზება და საზოგადოებაში თვითდამკვიდრება. 

დასკვნა 

თანამედროვე ეპოქაში, მოქალაქეებისათვის მთელი 

სიცოცხლის მანძილზე სწავლის საშუალების უზრუნველყოფა 

ქვეყნის წარმატებული განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 

წინაპირობად განიხილება. ზრდასრულთა ეფექტური განათლების 

საშუალებით, მოქალაქეებს ეძლევათ მეტი შანსი, გაიუმჯობესონ 

საკუთარი ცხოვრების პირობები, შეცვალონ გარემო და 

უზრუნველყონ თავიანთი მომავალი. 

პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის კუთხით 

განხორციელებული ღონისძიებების მიუხედავად, კვლავ არსებობს 

გამოწვევები. პროფესიული განათლების სისტემა კიდევ უფრო 

მორგებული უნდა გახდეს ყველა ასაკობრივი და სოციალური 

ჯგუფის საჭიროებებზე, ზრდასრულთა საგანმანათლებლო 

საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე. მხოლოდ ასეთი სისტემა 

მოახერხებს სწრაფად უპასუხოს შრომის ბაზრის ცვალებად 

მოთხოვნებს და მოკლე დროში მოამზადოს და გადაამზადოს 

კერძო სექტორისთვის საჭირო კადრები.  
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Nino Bakuradze, Tamar Revazishvili  
Adult education - Learning for self-realization for a life time 

 
Summary 

 

In this article the reader will be informed, that despite the measures 

taken, the issue of education for people with disabilities remains a important 

problem in Georgia and depending on the specifics, even more challenges in 

the field of vocational education are expected in the future. The paper 

emphasizes that most people with disabilities do not receive general and / or 

part vocational education - and therefore no vocational education. The 

article also presents, opportunities to overcome challenges and get a quality 

education. 
 

Keywords: Adult education, vocational training program; vocational 

retraining program; educational services. 
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Нино Бакурадзе, Тамар Ревазишвили 
Образование для взрослых - обучение на протяжении всей жизни 

для самореализации 
Рузюме 

 

В статье читатель ознакомиться с информацией о том что, несмортя 

на принятые меры, в Грузии вопрос образования людей с 

ограниченными возможностями (с особыми образовательными 

потребностями ) остается значимой проблемой и, в силу специфики, в 
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будущем ожидается еще больше вызовов в сфере профессионального 

образования. В работе подчеркивается то, что большинство людей с 

ограниченными возможностями соврешенно и\или частично не 

получают среднего и, исходя из этого, профессионального 

образования. В статье также представлены определенные меры 

ориентированные на решение проблем и возможности для 

качественного образования.  

 
Ключевые слова: Образование для взрослых; Программа 

профессионального обучения; Программа профессионального 

переобучения; Образователъние услуги. 

 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический 

университет. 
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რუსუდან შამუგია 

ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

მიზნები, ამოცანები და ძირითადი ტენდენციები საქართველოში 
 

სტატიაში განხილულია ერთ-ერთი მმართველობითი ინოვაცია 
- ელექტრონული მმართველობა -, რომელიც საჯარო 
ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის ორგანიზების ახალი 
ფორმის შესაქმნელად  თანამედროვე ინფორმაციული 
ტექნოლოგიებს იყენებს და ამ გზით უზრუნველყოფს 
მოქალაქეებისთვის სახელმწიფო მომსახურების და სახელმწიფო 
ორგანოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მაღალ 
ოპერატიულობასა და ხელმისაწვდომობას.  

ნაშრომში განსაზღვრულია  ელექტრონული მმართველობის 
მიზანი, რომელიც ხელისუფლების ორგანოების მართვის,  
მთავრობასთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან მოქალაქეთა და 
კერძო ბიზნესის ურთიერთობის ახალი, ოპერატიული და 
შედეგიანი ფორმების ჩამოყალიბებას და მხარდაჭერას 
გულისხმობს; ყურადღება გამახვილებულია მმართველობის 
განვითარების კუთხით საქართველოში დაგეგმილ ამოცანებსა და 
არსებულ ტენდენციებზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მმართველობა, 
თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სახელმწიფო 
მომსახურების მიწოდება, ელექტრონული მართვის სისტემა. 

 

 ახალი საინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

სწრაფი განვითარება თანამედროვე მსოფლიოს განვითარებისა და 

უკანასკნელი ათწლეულების მეცნიერულ-ტექნიკური 

რევოლუციის შეუქცევადი ტენდენციაა. XXI საუკუნე – ეს 

ინფორმაციულ საზოგადოებაზე, ინფორმაციულ ცივილიზაციაზე 

გადასვლის საუკუნეა, სადაც ინფორმაცია  ისეთივე ტრადიციული 

რესურსი ხდება, როგორიც ენერგია და ნედლეულია. დღეს 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სახელმწიფოს 

განვითარების ერთ-ერთ დომინანტს წარმოადგენს. ინტერნეტ-

ქსელი ხელისუფლების ორგანოების მართვისა და ერთმანეთთან, 

კომერციულ სტრუქტურებთან და მოქალაქეებთან ურთიერთობის 

ახალ ეფექტურ საშუალებებს გვთავაზობს, რომელთაგან ერთ-

ერთს „ელექტრონული მთავრობა― წარმოადგენს.  ეს  ერთ-ერთი 
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მმართველობითი ინოვაციაა, რომელიც მე-20 საუკუნის ბოლოდან 

იღებს სათავეს და სულ უფრო ინტენსიურად ინერგება მთელ  

მსოფლიოში [1].  

ელექტრონული მთავრობა – ეს არის ელექტრონული 

ეკონომიკისა და დემოკრატიის ნაწილი ქვეყანაში; სისტემა, 

რომელიც ემსახურება ხალხის წინაშე სახელმწიფოს 

პასუხისმგებლობის ამაღლებას. თანამედროვე გაგებით, 

ელექტრონული მთავრობა – ეს სახელმწიფოს ისეთი 

ინფრასტრუქტურაა, რომელიც კომპიუტერული ქსელების,   

უმთავრესად ინტერნეტის, საშუალებით ახდენს მოქალაქეების, 

კერძო ბიზნესისა და სახელმწიფო ხელისუფლების ინტეგრაციას 

კომპიუტერული კომუნიკაციის ერთიან  გარემოში. ამგვარი 

ინტეგრაციის ძირითად მიზანს წარმოადგენს მთავრობასთან, 

ხელისუფლების სხვადასხვა დონის ორგანოებთან და სხვა 

სახელმწიფო ორგანოებთან მოქალაქეთა და კერძო ბიზნესის 

ურთიერთობის ახალი, ოპერატიული და შედეგიანი ფორმების 

ჩამოყალიბება და მხარდაჭერა. ელექტრონული მთავრობის 

შექმნის პრიორიტეტული ამოცანა მდგომარეობს სახელმწიფო 

ორგანიზაციების თანამშრომლობის გაუმჯობესებაში. ამ ამოცანის 

გადაჭრამ  უნდა განაპირობოს საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიური 

ხარჯვა და სამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის 

ეფექტიანობის ამაღლება [2,3].         

ელექტრონული მთავრობა უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ 

მთავრობის მიერ ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ათვისება. საქმე ეხება ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას სახელმწიფო 

რეფორმების რეალიზაციისთვის და ადვილად ხელმისაწვდომი 

სახელმწიფო მომსახურების სრულყოფისათვის [4].  

ისევე, როგორც ყველგან, საქართველოშიც ელექტრონული 

მმართველობის მთავარი მიზანია, ელექტონული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ამაღლება, 

სამეწარმეო სამიანობის გაუმჯობესება და საჯარო მმართველობის 

ეფექტიანობის ამაღლება. ამ მიზნების მისაღწევად კი საჭიროა 

შემდეგი ამოცანების გადაჭრა: 

o მაღალხარისხიანი სახელმწიფო და მუნიციპალური 

მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა; 
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o სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების ფუნქციებისა და უფლებამოსილებათა რეალიზაციის 

ხარჯების შემცირება, მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

დროულად მიღების უზრუნველყოფა; 

o თანამედროვე ტექნოლოგიური სისტემებისა და 

სერვისების სრულად  გამოყენება მოქალაქეთა საქმიანობისა და 

ბიზნესის  მხარდაჭერისათვის და სახელმწიფო და მუნიციპალურ 

მმართველობაში მათი ჩართვისათვის. 

ელექტრონული მთავრობის წარმატებით განვითარებისა და 

ფართოდ გამოყენებისთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეების 

ციფრული უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების განვითარება; 

ტექნოლოგიური, კომერციული, ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის 

ინსტალაციისთვის საჭირო ტექნიკური უნარების ფლობა (OECD 

2003). ასევე, მნიშვნელოვანია შესაბამისი უნარების მქონე 

კვალიფიციური კადრებისა და ადეკვატური  ადამიანური 

რესურსის არსებობა, რომლის ნაკლებობაც განვითარებადი 

ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში გვხდება. 

ელექტრონული მმართველობის ტენდენციებს რაც შეეხება, 

შესაძლებელია გამოვკვეთოთ ელექტრონული რამდენიმე 

ძირითადი ტენდენცია: 

- იზრდება ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისა და 

მისი გამოყენების     ხარისხობრივი მაჩვენებლები; 

- ელექტრონული ფოსტა მკვიდრდება კომუნიკაციის 

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად; 

- იქმნება სამთავრობო პორტალები, რომლებიც არსობრივად 

განსხვავდება ჩვეულებრივი სამთავრობო ვებ- გვერდებისგან, 

იქმნება ინტერნეტ-საზოგადოებრივი ჯგუფები; 

- ონლაინ სერვისები ქმნიან ახალ კიბერ სივრცეს; 

- ყოველდღიურად მკვიდრდება ახალი ელექტრონული 

ინოვაციები და    უმჯობესდება მომხმარებელთა მოთხოვნებზე 

რეაგირების ხარისხი; 

-  ინტერნეტი იქცევა იდეებისა და მოსაზრებების გაცვლის 

  უნივერსალურ სივრცედ, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ 

გამოხატო საკუთარი დამოკიდებულება დემოკრატიული 
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პროცესების განვითარებაზე (ონლაინ დებატები, პროტესტები, 

პეტიციები, გამოკითხვები, განხილვები და ა.შ.); 

- ინტერნეტ-გამჭირვალობა ხელს უწყობს საერთო  

დემოკრატიული ხარისხის გაუმჯობესებას; 

- ელექტრონულ მმართველობაში დაბანდებული თანხები 

უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას და 

მმართველობის ეფექტურობის გაუმჯობესებას; 

-  ჩნდებიან ინტერნეტ-საზოგადოების ლიდერები 

   (ბლოგერები, სოციალური ქსელების აქტიური 

მომხმარებლები და ა.შ.), რომლებიც გარკვეულ ზეგავლენას 

ახდენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე და პოლიტიკურ 

პროცესებზე; 

- სახელმწიფო უწყებები ცდილობენ საჯარო პოლიტიკის 

ფორმირებისას მეტი ინტერაქტივის გამოყენებას და გარკვეული 

სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებების კორექტირებას [5]. 

„ელექტრონული მართვის― კონცეფციის ჩარჩოებში 

სახელმწიფო მმართველობის ორგანოები ქმნიან ელექტრონული 

მართვის სისტემას, მის ინფრასტრუქტურას, ინფორმაციულ 

რესურსებს, ონლაინ მომსახურების სისტემასა და სისტემასთან 

დაშვების უზრუნველყოფის პირობებს. ელექტრონული მართვის 

სისტემა და მისი ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობის გეგმა ახდენს 

ორგანიზაციის მიზნის მიღწევისათვის მართვის 

შესაძლებლობების მაქსიმიზაციას. ეს არის ელექტრონული 

მთავრობის რეალიზების ბაზისი, რომელიც მოიცავს სტრატეგიულ 

მიმართულებებს, ამოცანებს, კომპონენტებს, სახელმძღვანელო 

პრინციპებსა და გზის მაჩვენებლებს, ელექტრონული მართვის 

სისტემა ითვალისწინებს „მოქალაქე-სახელმწიფოს―, „ბიზნესი-

სახელმწიფოს―, „სახელმწიფო-სახელმწიფოს― ურთიერთქმედების 

სქემას და მოქმედებს იგივე კონცეფციით, როგორც ელექტრონული 

ბიზნესი, თუმცა, უფრო დიდი მასშტაბით [6].  

დასკვნა 

ელექტრონული მმართველობა − ეს არის საჯარო 

მმართველობის ტრანსფორმაციის პროცესი, რომელიც მოითხოვს 

დაგეგმვას, პოლიტიკურ ნებას, გასატარებელი ცვლილებების 

მასშტაბების შესაბამის რესურსებს და, რა თქმა უნდა, ყველა 

დონის სახელმწიფო ორგანოების უპირობო მონაწილეობას. 
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დღეს სადავო აღარაა, რომ სახელმწიფოს ეფექტური 

ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა ცხოვრების 

ხარისხის ამაღლების, ეროვნული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის, კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და 

სამეწარმეო საქმიანობისთვის პირობების გაუმჯობესების 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება. 

ელექტრონული მმართველობის განვითარების კუთხით 

საქართველოში ინერგება თანამედროვე საინფორმაციო  

ტექნოლოგიები და იგეგმება მნიშვნელოვანი ელექტრონული 

პროექტები.   
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Rusudan Shamugia 

Goals, objectives and main trends of e-government development 

in Georgia 

Summary 
  

The article discusses one of the governance innovations, namely - e-

government - which uses modern information technologies to create a new 

form of organizing the activities of public authorities, thus ensuring high 

efficiency and access to public services and information on the activities of 

public authorities. 

The paper defines the purpose of e-government, which is to establish 

and support new, dynamic and effective forms of citizen-private business 

relations with government and other state bodies; The focus is on the 

planned tasks and current trends in Georgia in terms of e-governance 

development. 
 

Keywords: E-Government, modern information technologies, public 

service delivery, e-government system. 
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Русудан Шамугия 

Цели, задачи и основные тенденции развития электронного 

управления в Грузии 

Резюме 
 

В статье рассматривается одна из управленческих инноваций - 

электронное правительство − которое, используя современные 

информационные технологии, создает новые формы организации 

деятельности органов государственной власти, обеспечивая тем самым 

высокую эффективность и доступность государственных услуг и 

информации о деятельности органов государственной власти. 

В работе определена цель электронного правительства, которая 

заключается в установлении и поддержке новых, оперативных и 

эффективных форм управления государственными органами, а также 

гражданско-частных деловых отношений с правительством и иными 

государственными органами; Основное внимание уделяется текущим 

тенденциям и задачам, запланированным  в Грузии с точки зрения 

развития электронного управления. 
 

Ключевые слова: Электронное правительство, современные 

информационные технологии, оказание государственных услуг, 

система электронного правительства. 
 

Рецензент: Ассоцированный профессор Отар Багатурия, Грузинский 

технический университет. 
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ეკონომიკა 
 

მონიკა რუხაძე 

ენერგოპოლიტიკის თანამედროვე განზომილებები საქართველოში 
 

 სტატიაში განხილულია სახელმწიფოს ენერგო 

დამოუკიდებლობასთან  დაკავშირებული საკითხები, ასევე 

მოცემულია ენერგომომარაგების სხვავდასხვა წყაროები და 

რეკომენდაციები. 
 

 საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფოს ენერგოდამოუკიდებლობა, 
წყლის ენერგია, ტალღების ენერგია,  მზის ენერგია,  ქარის ენერგია, 
გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია, 
 

მსოფლიო მოსახლეობის ზრდასთან ერთად განუწყვეტლივ 

იზრდება მოთხოვნა ენერგიაზე. მართლაც, ჩვენი 

ყოველდღიურობა უკვე წარმოუდგენელია ელექტრონული 

მოწყობილობების, სატრანსპორტო საშუალებების, ინტერნეტის 

თუ კომფორტულად მოწყობილი საცხოვრებელი სახლების გარეშე, 

რომელთა ფუქციონირებისათვის უზარმაზარი ენერგიაა საჭირო, 

განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მოსახლეობის რაოდენობის 

ზრდასთან ერთად მათზე მოთხოვნა განუწყვეტლივ იზრდება. 

მნიშვნელოვან როლს მზარდი ენრგიის მოთხოვნის 

დაკმაყოფილებაში ასრულებს განახლებადი ენერგიები. 

განახლებადი ენერგიის მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ის 

ამოუწურავია, განსხვავებით წიაღისეული რესურსებისგან 

(ნავთობი, ქვანახშირი და სხვა) ამავე დროს, განახლებადი 

ენერგიის მოპოვება გარემოს ნაკლებ ზიანს აყენებს, შესაბამისად, 

ასეთი სახის ენერგია გვაძლევს საშუალებას დავაკმაყოფილოთ 

გაზრდილი მოთხოვნა ენერგიაზე ისე, რომ გარემოს მინიმალური 

ზიანი მივაყენოთ. 

ენერგიის განახლებადი წყაროების სახეებია: წყლის ენერგია; 

ტალღების ენერგია; მზის ენერგია; ქარის ენერგია; გეოთერმული 

ენერგია; ბიომასის ენერგია. 

წყლის ენერგია 
წყლის ენერგიის გამოყენება კაცობრიობამ ჯერ კიდევ ძველი 

წელთაღრიცხვით დაიწყო. მაგალითად, ძველი ბერძნები და 

რომაელები წყლის ენერგიას დოლაბების ასამოძრავლებლად და 
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მარცვლეულის დასაფქვავად იყენებდნენ. დაახლოებით 100 წლის 

წინ წყლის ენერგიის გამოყენებით უკვე ელექტროენერგიის მიღება 

გახდა შესაძლებელი, რაც უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო 

იმდროინდელ მსოფლიოში. ჰიდროელექტროსადგურებს 

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, რადგან ჩვენი 

ქავეყნის ელექტროენერგიის 80% სწორედ წყლით ენერგიით 

მიიღება. 

 ენგურჰესის ჰიდროელექტროსადგური,  არამარტო 

საქართველოში, მსოფლიოში სიდიდით მეექსვე ჰესია. 2010 

წლამდე ენგურჰესი ინარჩუნებდა ყველაზე დიდი თაღოვანი 

კახშლის წოდებას.  

ტალღების ენერგია 
მსოფლიო ოკეანეს დედამიწის ზედაპირის 75% უკავია, 

შესაბამისად ტალღების ენერგიის ათვისება საკმაოდ 

პერსპექტიულია. ასევე, ტალღების ელქტროსადგურები 

წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურების მსგავსად მუშაობს. 

თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ასეთი სადგურების აშენება 

ტექნოლოგიურად უფრო რთული და ძვირადღირებულია, სწორედ 

ამიტომ მსოფლიოში მხოლოდ 2 ტალღების ენერგიის სადგური 

ფუქციონირებს, რომელთაგან ერთი საფრანგეთს, ხოლო მეორე 

კანადას ეკუთვნის. 

მზის ენერგია  
კაცობრიობამ მზის ენერგიის ათვისება უძველესი დროიდან 

დაიწყო და მას სხვადასხვა მიზნებისთვის იყენებდა. მაგალითად, 

თქმულების მიხედვით ბერძენმა მეცნიერმა არქიმედემ ბერძნული 

ქალაქ სირაკუზის დასაცავად რომაელთა ჯარებისგან სწორედ 

მზის ენერგია გამოიყენა. მან ლითონის სარკის ზედაპირზე 

არეკლილი სხივების ფოკუსირებით რომაულ საბრძოლო 

ხომალდებს ცეცხლი გაუჩინა. გარკვეული დროის შემდეგ 

კაცობრიობამ მზის ენერგიის გამოყენება უფრო რაციონალური 

მიზნებისთვის დაიწყო. 1515 წელს ლეონარდო და ვინჩმა შექმნა 

კონსტრუქცია, რომელიც მზის ენერგიას წყლის გასაცხელებლად 

იყენებდა.  

მზის ენერგიის გამოყენებას უდიდესი პოტენციალი აქვს. 

მაგალითად, ყოველ საათში დედამიწაზე იმდენი მზის ენერგია 

აღწევს, რომ ერთი წლის მანძილზე მსოფლიო ენერგიის 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნებოდა საჭირო.  
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არსებობს მზის ენერგიის გამოყენების პასიური და აქტიური 

მეთოდები. პასიურ მეთოდი არ გულისხმობს რაიმე სპეციალური 

ტექნოლოგიის გამოყენებას. მისი მაგალითია საცხოვრებელი 

სახლების ისეთი დაპროექტება, რომ მზის ენერგია ეფექტურად 

იქნეს გამოყენებული. მაგალითად, ძველი ბერძნები მიხვდნენ, რომ 

მზის ენერგიის სწორი გამოყენება საცხოვრებელი სახლის 

აშენებისას ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რათა ზაფხულში სახლში 

ყოფილიყო სიგრილე, ხოლო ზამთარში სითბო. შესაბამისად, 

შეიმუშავეს შენობების ახლებული არქიტექტურა და ოთახების 

სწორი დაგეგმარება, რომლის მიხედვითაც მთავარი ოთახები 

უნდა განლაგებულიყო სახლის განაპირა ნაწილებში და ფანჯრები 

მიმართული უნდა ყოფილიყო სამხრეთით. ამდაგვარი 

დაგეგმარების წყალობით, საცხოვრებლის მთავარი ოთახები 

ზაფხულში ნაკლებ ენერგიას იღებდნენ მზისგან, ხოლო ზამთარში 

პირიქით - მზის სხივები პირდაპირ უყურებდნენ ოთახებს, რითაც 

ნარჩუნდებოდა ზამთრის ცივ ამინდებში სახლში სითბო. 

საქართველოში მზის ენერგიის გამოყენების პასიური მეთოდის 

მაგალითი ვარძიაა, რადგან კელიები მზისგან მაქსიმალური 

განათებითა და სითბოთი იყო უზრუნველყოფილი 

მზის ენერგიის გამოყენების აქტიური მეთოდი კი მზის 

პანელებია. მათი საშუალებით შესაძლებელია არამარტრო წყლის 

გაცხელება, არამედ ელექტროენერგიის მიღებაც. 

ქარის ენერგია 
ქარის ენერგიას ადამიანები აქტიურად იყენებდნენ 

ნაოსნობისთვის და ქარის წისქვილების ფუქციონირებისთვის. 

მაგალითად, ქარის პირველი წისქვილი 4 000 წლის წინ აიგო. XIX 

საუკუნეში ქარის ენერგიიდან ელექტროენერგიის წარმოება 

დაიწყო. პირველი სადგური ოჰაიოში 1888 წელს გაიხსნა. ასევე 

აღსანიშნავია დანიის მაგალითი. დღესდღეისობით ქვეყანა 

მთლიანი ელექტროენერგიის 28% -ს სწორედ ქარის 

სადგურებიდან იღებს და დანიის მთავრობის გეგმის მიხედვით, 

2020 წლისთვის ამ მაჩვენებელმა 50%-ს უნდა მიაღწიოს. 

საქართველოში პირველი ქარის ელექტროსადგური 2016 წელს 

შევიდა ექსპლუატაციაში. მისი სიმძლავრე 20.6 მეგავატია, ხოლო 

გამომუშავება 84.1 მილიონი კვტ/სთ, რაც 18 000 ოჯახის 

ელქტრომომარაგებას ნიშნავს.ჩვენ გვაქვს ამჟამად ქართლის ქარის 

ელექტროსადგური. 
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გეოთერმული ენერგია 
 დედამიწის ბირთვში არსებული ტემპერატურა მზის 

ზედაპირზე არსებულ ტემპერატურასაც კი აჭარბებს, შესაბამისად 

მრავლადაა ისეთი ადგილები, სადაც ცხელი წყალი ამოდის 

დედამიწის სიღრმიდან. ამ მხრივ გამოსაყოფია ისლანდია, სადაც 

რამდენიმე ათეული გეიზერია და გათბობის 87% და 

ელექტროენერგიის 25% ქვეყანა გეოთერმული ენერგიიდან 

ღებულობს. 

რაც შეეხება გეოთერმულ ენერგიას საქართველოში, ამის 

მაგალითად აბასთუმნის გოგირდის აბანოები შეგვიძლია 

ჩავთვალოთ. ასევე საქართველოში 250-ზე მეტი ბუნებრივი და 

ხელოვნურად გაბურღული გამოსავლებია, რომლებშიც 

ტემპერატურა 30-იდან 110 ცელსიუსამდე მერყეობს. 

ბიომასის ენერგია 
ბოიმასას მიეკუთვნება ის ენერგია, რომელიც ბიოლოგიური 

ორგანიზმების, მცენარეებისა და ცხოველებისგან მიიღება. 

მაგალითად, უჟანგბადო გარემოში ორგანული ნივთიერებების 

დაშლით მიიღება ბიოგაზი, რომლის საწვავად გამოყენება 

თავისუფლადაა შესაძლებელი. აღნიშნული გაზები აქტიურად 

გამოიყოფა დაჭაობებულ ადგილებში. ძვ.წ. 2 ათასწლეულში 

გერმანიაში, მდინარე ელბას მახლობლად არსებული ჭაობებიდან 

გამოყოფილ ბიოგაზს იქვე მცხოვრები მომთაბარე ტომები 

აქტიურად იყენებდნენ. ჭაობს ფარავდნენ ტყავის ზედაპირით, 

შემდეგ ტყავის მილებითვე მიყავდათ სახლებამდე და იყენებნენ 

გათბობისთვის, ასევე საჭმლის მოსამზადებლადაც. 

იმის გათვალისწინებით, რომ დედამიწის მოსახლეობა 

რეკორდული სისწრაფით იზრდება, ასევე წლიდან წლამდე 

უმჯობესდება მსოფლიოში ცხოვრების დონე, ენერგიის მოხმარება 

სულ უფრო მეტად იზრდება. დედამიწის ბუნებრივი წიაღისეული 

კი ამოწურვადია, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ენერგიის 

განახლებადი წყაროების უდიდეს მნიშვნელობას.  

როგორც აღვნიშნეთ განახლებადი ენერგიები გარემოსდაცვითი 

კუთხით ნაკლებ საფრთხის შემცველია და მათ შორის მძლავრი 

ენერგიის მოწოდება შესაძლებელია წყლის ენერგიით. რაც მიიღება 

ჰიდროელექტრო სადგურების მშენებლობით, საქართველოში 

ენერგეტიკის განვითარება სახელმწიფოს ეკონომიკური 

განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ხედვაა. ეკონომიკური 



ხელისუფლება და საზოგადოება №1(61) 2022 

 72 

განვითარების გარდა, ამ სფეროს განვითარების ერთ-ერთი 

ძირითადი დეკლარირებული მიზანი სახელმწიფოს ენერგო 

უსაფრთხოების მოპოვების არგუმენტია: „საქართველოს 

მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი 

მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და 

დამოუკიდებლობის ხარისხისამაღლება, იმპორტირებულ 

ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება, 

ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, 

მიწოდების წყაროებისა დამარშრუტების დივერსიფიკაციის 

გზით.― 

ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით არსებული ზოგადი 

კონტექსტი 

ჰიდროენერგეტიკის განვითარება, ქვეყნის განვითარების ერთ-

ერთ ძირითად გაცხადებულ მიზანს წარმოადგენს, რის შესახებაც 

არაერთი განცხადებითა თუ სახელმწიფო პოლიტიკის 

დოკუმენტებზე დაფუძნებით შეგვიძლია, ვიმსჯელოთ. 

სახელმწიფოს პოზიციის თანახმად, საქართველოს ენერგეტიკულ 

რესურსებს შორის პირველი ადგილი ჰიდროენერგორესურსებს 

უკავია. საქართველოს ჰიდროპოტენციალის ეკონომიკურად 

გამართლებული ნაწილის დაახლოებით 20%-ია (2.8 ათას მგვტ-

მდე) ათვისებული. ჰიდროენერგორესურსები საქართველოს 

ტერიტორიაზე არათანაბრადაა გადანაწილებული. მათი 72% 

დასავლეთ საქართველოზე მოდის, ხოლო აღმოსვლეთზე - 

მხოლოდ 28%. ენერგეტიკული მნიშვნელობით განსაკუთრებით 

მდინარეები ენგური, რიონიდა მტკვარი გამოირჩევა, რომელთა 

აუზებში განლაგებულია არსებული ჰესების უმეტესობა.აქვე 

მოიაზრება დაგეგმილი ჰესების მნიშვნელოვანი ნაწილიც. 

მხოლოდ მდინარე ენგურის აუზზე ჯამში 20-ზე მეტი 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა იგეგმება/საქართველოში 

ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებული 

პრობლემები შეგვიძლია, რამდენიმე კატეგორიად გამოვყოთ, 

რომელიც მათი სისტემური ხასიათიდან გამომდინარე გვხვდება 

როგორც სვანეთში, ასევე სხვა რეგიონებში: განახლებადი 

ენერგეტიკის, მათ შორის ჰიდროენერგეტიკის, განვითარების 

სისტემური მიდგომისა და სტრატეგიის არქონა;      

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ რამდენიმე წლის წინ 

მოამზადა „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 
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2016-2025―. მითითებულ დოკუმენტზე არ ჩატარებულა საჯარო 

განხილვები, დოკუმენტს არ ჩატარებია სტრატეგიული 

გარემოსდაცვითი შეფასება და არ დამტკიცებულა ნორმატიული 

აქტით, კანონმდებლობისშესაბამისად. აღნიშნული დოკუმენტი 

დღესდღეობით მხოლოდ პროექტის სახით არის გამოქვეყნებული. 

შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით, სახელმწიფოში არ 

არსებობს ენერგეტიკის მიმართულებით სახელმწიფოს 

პოლიტიკის დოკუმენტი, სტრატეგია ან/და გეგმა, რომელიც 

სისტემურად, ერთიანობაში განსაზღვრავდა ქვეყნის 

ჰიდრორესურსების განვითარების ხედვებსა და შესაბამის 

სტანდარტებს. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჰიდრორესურსების 

ათვისების ყველა ახალი მცდელობა ფრაგმენტულია და არ არის 

გამოკვლეული ქვეყნის ერთიანი ენერგეტიკული თუ სხვა სახის 

საჭიროებების კონტექსტში. სახეზეა ჰესების მშენებლობის 

დაგეგმვისა და კომპანიებთან წინასწარი შეთანხმებების 

გაუმართავი და გაუმჭვირვალე პრაქტიკა; 

ხაზი უნდა გაესვას იმ მანკიერ პრაქტიკას, რა მეთოდებითაც 

ხორციელდება ახალი ჰიდროენერგეტიკული პროექტების 

მშენებლობა. მთავრობასა და ინვესტორს შორის, ჯერ კიდევ 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა თუ სხვა სახის კვლევებამდე 

იდება ურთიერთგარიგების მემორანდუმი, რომელიც წინასწარ 

განსაზღვრავს ჰესის ადგილმდებარეობას, მის სიმძლავრეს, 

ტექნიკურ მახასიათებლებს. ასევე წინასწარ იდება შეთანხმება 

სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული კომპანიისგან 

ელექტროენერგიის გარკვეული ტარიფით სავალდებულოდ 

შესყიდვის თაობაზე, თუმცა უცნობია, რა კრიტერიუმზე 

დაყრდნობით ხდება აღნიშნული ტარიფის განსაზღვრა. აღნიშნულ 

ურთიერთობებს არცერთი საკანონმდებლო აქტი არ აწესრიგებს. 

შესაბამისად, მსგავსი პროცედურები მაღალი თვითნებობის 

რისკებს ქმნის. ამ რისკებს კი კიდევ უფრო ზრდის, ხშირ 

შემთხვევებში, ამ შეთანხმებების კომერციულ საიდუმლოებად 

მიჩნევისა თუ სხვა არგუმენტით დახურვა, რაც აღნიშნულ 

შეთანხმებებს საჯარო კონტროლის მიღმა ტოვებს. 

ასევე, მსგავსი მემორანდუმების დადება და კონკრეტული 

კომპანიებისა თუ პროექტებისთვის სხვადასხვა სახის 

პრივილეგიების მინიჭება ეწინააღმდეგება 
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ენერგოთანამეგობრობის წესებსა და მასთან დაკავშირებულ 

საქართველოს ვალდებულებებს. 

ბიზნესის მარტივად წარმოების მიზნით, ხშირად, შესაბამისი 

ნებართვები უხარისხო კვლევებისა და კანონის ფორმალურად 

შესასრულებლად ჩატარებულ პროცედურებზე დაყრდნობით 

ხდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა პროექტების 

ეკონომიკური ანალიზის განუხორციელებლობაა. ახალი ჰესების 

მშენებლობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები 

პრაქტიკულად არასოდეს არის დასაბუთებული, არ ხდება 

გარემოზე შეუქცევადი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა 

და მიღებული სარგებლის ურთიერთშეპირისპირება 

გარემოსდაცვითი, კულტურული, ეკონომიკური და  სოციალური 

ფაქტორების გათვალისწინებით. 

• პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მყოფი მოსახლეობისა და სხვა 

დაინტერესებული პირების არასათანადო ჩართულობა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; 

იმის მიუხედავად, რომ როგორც საქართველოს 

კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებითაც 

განსაზღვრულია გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებებში 

საზოგადოებრივი მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი 

ინფორმირება, სამწუხაროდ, წლების განმავლობაში მითითებული 

ვალდებულებების შესრულება ხშირად მხოლოდ ფორმალურ 

ხასიათს ატარებდა. ხოლო, იმ შემთხვევაში თუ ხორციელდება 

მოსახლეობის დაინტერესებული ნაწილის ინფორმირება, მათ მიერ 

გამოთქმული მოსაზრებები და არგუმენტები, უმნიშვნელო 

დეტალების გარდა, როგორც წესი, პროექტებზე არ აისახება 

• გარემოსდაცვითი, ენერგეტიკისა და ჰიდრო პროექტებისთვის 

რელევანტური საკანონმდებლო სტანდარტებისა და ნორმების 

არარსებობა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის 

უგულებელყოფა და საბჭოთა პერიოდის მოძველებული ნორმებით 

სარგებლობა;  

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემური პრობლემა 

რომელიც ყველა მიმართულებით ვლინდება, სათანადო 

საკანონმდებლო ჩარჩოს არარსებობაა, რომელიც შეეხება როგორც 

უშუალოდ ენერგეტიკის სექტორს, ასევე გარემოსდაცვით და სხვა 

სექტორებსაც.  
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მაგალითად, დღეის მდგომარეობით, საქართველოს არ გააჩნია 

განვითარების პროექტებთან მიმართებით მოსახლეობის 

იძულებითი განსახლების მარეგულირებელი სტანდარტები, რის 

გამოც, საუკეთესო შემთხვევებში, ინვესტორები საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტებზე დაყრდნობით 

მოქმედებენ. ასევე, პრობლემას წარმოადგენს ჰესების სამშენებლო, 

ტექნიკური თუ გარემოსდაცვითი სტანდარტების არარსებობა 

(მაგალითად, მდინარის გარემოსდაცვითი ხარჯის განსაზღვრის 

მეთოდიკა). ამ მხრივ, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომელიც მნიშვნელოვნად 

აუმჯობესებს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების 

პროცედურებსა და მასში საზოგადოების მონაწილეობას.  

აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია: 

მოხდეს ჰესების მშენებლობის მიზნით შესაბამისი კონკრეტულ 

გარემოსდაცვითი  კვლევების ჩატარება. მისი საჯაროობის 

უზრუნველყოფა, კონკრეტულ პროექტზე განხორციელდეს 

პროექტის ეკონომიკური ანალიზი. დასაბუთთდეს გარემოზე 

შეუქცევადი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და 

მიღებული სარგებლის ურთიერთშეპირისპირება 

გარემოსდაცვითი, კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური 

ფაქტორების გათვალისწინებით. აღნიშნული კვლევების 

ჩატარების შემდგომ მნიშვნელოვანია ადგილბრივ მოსახლეობასთნ 

დიალოგის წარმოება მათ განსახლებსასთან დაკვშირებით. 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის წარმოება უნდა 

მოხდეს კონკრეტული მუნიციპალიტეტების დონეზე და მოხდეს 

მათი კვალიფიციური ინფორმირება შესაბამისი დასაბუთებით. 

მათი ჩართულობით უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. 

ყველა ამ გადაწყვეტილების არსებობის შემდგომ უნდა 

განხორციელდეს შესაბამისი ინვესტორის მოძიება და 

საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების 

შესახებ კანონის თანახმად შესაბამისი ხელშეკრულების 

მომზადება.  

აღნიშნული თანმიმდევრობის დაცვა:  

1. გამორიცხავს ან/და მინიმუმამდე დაიყვანს პროექტის 

განუხორციელობლობის რისკს. 

2. ხელს შეუწყობს საინვესტიციო გარემოს შექმნას და გაზრდის 

პოტენციური ინვესტორის მოზიდვის აოლბათობას. 
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3. ინვესტორთან ხელშეკრულების დადების სტადიაზე 

ხელშესახები გახდება პროექტის შედეგად მისაღები სიკეთის 

მოგების დათვლა და გრძელვადიან პერპექტივაში 

ელექტროენერგიის შესყიდვის ფასის სამართლიანი დადგენა.                                    

4. მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი პროექტის ის რისკები, 

რომლის ანაზღაურებაც საინვესტიციო ხელშეკრულებების 

საფუძველზე ტვირთად აწევს სახელმწიფოს.                                    

5. სახელმ წიფოს მიერ თავიდან იქნება აცილებული  

საინვესტიციო ხელშეკრულების შესაბამისად  ზიანის გამომწვევი 

იმ გარემოებების არსებობა, რომელიც დაკავშირებულია 

ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესთთან.                                                                                                                 

6. პროექტის დაწყებისა და დასრულების ვადები იქნება 

ხელშესახები, ვინაიდან გამოირიცხება ამ პროექტის ადგილობრივი 

მოსახლეობის მხრიდან პროტესტის საფრუძველზე შეჩერების 

ალბათობა. 

7. უზრუნველყოფილი იქნება გარემოსდაცვითი კუთხით 

უსაფრთხოება ,რისი არ არსებობაც სახელმწიფოსთვის 

ეკოლოგიურ ზიანთან ერთად არის ფინანსური ტვირთი, ვინაიდან 

საინვესტიციო ხელშეკრულებებით აღნიშნული ზიანი 

ანაზღაურებადია ასევე ინვესტორის სასარგებლოდ სახელმწიფოს 

მხრიდან. 

შესაბამისად საჯარო მმართველობის პროცესში ჰესების 

საკითხებზე თანმიმდევრული და სამართლებრივად სწორად 

მიღებული გადაწყვეტილებები უზრონველყოფს სახელმწიფოს 

ენერგოდამოუკიდებლობას. 
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Юрий Линник 

Преимущества и недостатки экономического паспорта украинца, 

и опыт других стран 

 

В статье раскрывается вопрос об экономическом паспорте 

украинца и анализируется опыт Объединенных Арабских Эмиратов. 

Рассмотрены преимущества и недостатки экономического паспорта, 

а так же реальность внедрения этого законопроекта в жизнь 

украинского общества. 

 

Ключевые слова: экономический паспорт украинца, рента, недра, 

гражданин. 

 

Актуальность исследования. За 30 лет существования Украины 

как независимого государства не було даже похожего закопроекта. Не 

много стран мира можут похвалиться, что не словом, а делом 

заботятся об гражданах страны. Внедрение экономического паспорта 

поможет в будущем гражданам решить один из важных вопросов в 

своей жизни. Справиться ли Украина, сможет ли это обезпечить, 

хватит ли ресурсов? Эти и много других вопросов остаються без 

ответа. 

Цель и задания исследования. Целью этого исследования есть 

проанализировать экономический паспорт украинца за примером ОАЕ. 

Согласно цели исследования, можно сформулировать такие задания: 

преимущества и недостатки экономического паспорта украинца; 

проанализировать опыт ОАЕ в этом вопросе; спрогнозировать его 

реализацию в будущем. 

Выклад основного материала. Впервые понятие 

``экономического паспорта украинца`` мы можем увидеть в 

избирательной программе В. Зеленского в 2019 году. И уже через 2,5 

года Владимир Александрович в стенах Верховного Совета, 1 декабря 

2021, выступая перед народными депутатами с ежегодным посланием 

до украинского народа, раскрыл особенности ―Экономического 

паспорта‖ и 10 декабря внес в парламент этот законопроект и там же 

был проголосован, и в конечном итоге – принят. Нужно отметить, что 

целями этого законопроекта есть два важных момента. Во-первых: 

повысить уровень жизни будущих поколений, а во – вторых: 

остановить отток украинцев за границу. Увы, с момента получения 

безвиза, страну покинули 15 % человек, а значит, что каждый седьмой, 

а мечтают уехать – еще до 30 % населения. Но, проблема миграции 

украинцев оставим на следующую статью. 
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Давайте ознакомимся поближе с этим законопроектом. 

Экономический паспорт это система для накопления и выплаты денег, 

которые поступают в бюджет за пользование украинскими недрами. 

Кстати, в Конституции Украины так прямо и говорится: ''Земля, еѐ 

недра, атмосферный воздух, водные та другие природные ресурсы, 

которые находятся на территории Украины, природные ресурсы еѐ 

континентального шельфу, исключительной (морской) экономической 

зоны есть объектами права собственности украинского народа‘‘. Как 

известно, владельцами недр выступает не только государство, а й 

частные структуры, которые в свое время смогли приватизировать за 

―копейки‖ и платят не большой налог в бюджет. Дело в том, что налог 

был настолько низок, что частные структуры зарабатывали миллионы 

и не платили в государственную казну. Недавно принятый закон 

№5600 исправил эту ситуацию. Часть ренты за добычу полезных 

ископаемых будет попадать на счета украинцев. Для воплощения этой 

цели в жизнь в стране планируется создать Фонд будущих поколений. 

Схожая система работает в Норвегии, Саудовской Аравии, ОАЭ и в 

Кувейте. Немного позже мы рассмотрим особенности в этих странах 

[2]. 

Участниками этой программы станут деты, которые родились 

после 1 января 2019 года, государственные взносы будут поступать на 

индивидуальный счет каждого из них. Средства будут хранится в 

банке и чтобы их не съела инфляция, деньги будут инвестировать в 

разные сферы экономики, что – то похожее происходит с ними в 

негосударственных фондах. А прибыль будет перечислятся на счета 

участников Фонда. Планируется, что ежегодно взносы будут 

составлять две минимальные зарплаты и с каждым годом 

увеличивается, в зависимости от числа новорожденных. При 

достижении 18 лет вкладчик может их использовать на образование, 

покупку жилья в Украине, положить на накопительный счет (к тому 

времени накопительная система будет действовать в стране), на 

лечение тяжелых заболеваний. Государство ―обещает‖, что сумма 

накопится не малая 10 – 20 тысяч долларов [1]. Для участия в этой 

программе достаточно быть гражданином страны и проживать в 

Украине на протяжение последних пять лет. Вопрос достаточно ли 

такой суммы для получения образования или покупки жилья остается 

отрытым. С одной стороны, данная программа это феномен, который 

даст неплохой старт сегодняшним детям, они смогут воплотить свою 

мечту, занять свое место в жизни. С другой стороны, мы не знаем, что 

будет с экономикой завтра, хватит ли этих денег для будущей 

реализации. Есть важное исключение, что деньги из Фонда можно 

потратить и раньше, если возникнут проблемы со здоровьем, 
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например: онкология, инфаркт миокарда, инсульт, необходимость 

коронарного шунтирования, почечная недостаточность, 

трансплантация органов и так далее. В случае смерти ребенка деньги 

получат его родители, сумма будет составлять все средства на день 

смерти. Наследники должны будут показать документ о право на 

наследство. 

Очень много критиков этой программы ставят один и той же 

вопрос, почему до нее не внесли и людей среднего возраста, которые 

родились до 2018 года и пенсионеры? Мы должны понимать, что 

главная задача этой программы это накопление, чтобы собрать 

приличную суму нужно постараться это делать каждый месяц, лет то 

так 20. Люди среднего возраста накапливают на свою пенсию с 

зарплаты, а пенсионеры – используют, что смогли накопить. 

Теперь рассмотрим историю возникновение этой идеи. Еѐ 

прототипом стала мысль об безусловном базовом доходе, то есть 

раздавать деньги просто так, лишь нужно быть гражданином страны. 

Эта идея возникла еще в XVI веке, над ней ломали голови Милтон 

Фрідман, Фрідріх фон Хайеки и другие философы.  

Первые эксперименты прошли в двадцатом веке и продолжаются 

сейчас во всем мире: в странах Африки, Бразилии, Мексике, Индии, 

Иране, США.  Базовый безусловный доход является минимальной 

сумой, которое позволяет заменить пособие по безработице или 

откладывать деньги. В некоторых странах его внедрение стало 

своеобразным экспериментом. Как показала практика, его введение не 

сказалось положительно на экономической ситуации в стране. 

Например, в 2016 году в Швейцарии даже был проведен референдум, 

где 80% голосов высказались против внедрения выплат 2250 евро 

гражданам страны, предлогом стал отказ финансировать бедных и 

безработных. У Финляндии провели эксперимент, который показал 

провал идеи, люди продолжали работать, а доход от государства 

принимали как ‗‗бонус‘‘. В Канаде правительство в 2017 году 

запустило проект по базовому доходу в трех городах: Гамильтон, 

Линдси и Тандер – Бей, но на следующих год, после смены власти, его 

отменили [5]. 

В некоторых странах мира существует что – то похожее на 

экономический паспорт, тому Украина в этом далеко не новатор. 

Самый известный пример – ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты). 

Так как в стране очень большие залежи газу, нефти, население 

перестало быть бедным, а стало получать один из самых высоких 

доходов мира. Открыв счет в банке только – что ребенку, который 

родился, уже до 18 лет у них накапливается около 100 тысяч долларов. 

Правда есть свои особенности. Уровень выплат разбит на несколько 
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категорий: гражданин ОАЭ получает 19 тысяч долларов к свадьбе (оба 

должны быть гражданами), дотацию после рождения ребенка и 

финансовая помощь на создание семьи; налог на доход не начисляется, 

субсидирование образования, здравоохранение и пенсии с 49 лет. Как 

видим, сумма, которую может получить ребенок при достижении 18 

лет огромная, тому рычаги и ограничители тоже есть. Большое 

преимущества идет на создание семьи, на улучшение 

демографической ситуации в стране. Главное условие – ребенок 

должен быть гражданином страны. А гражданство не предлагается 

иностранцам в странах Персидского залива, его нельзя получить по 

праву рождения. Гражданство предлагали только женам и детям 

эмиратских мужчин. Дети эмиратских женщин, состоящих в браке с 

иностранцами, не получают гражданство автоматически (могут подать 

заявление, на что пойдут годы). 

Похожая ситуация и в Норвегии. Граждане этой северо – 

европейской страны получают поход с нефти и газа. Кстати, в стране 

самые большые залежи газа в Европе (за исключением РФ). В 

Норвегии программа работает еще с 1998 года. Норвежцы так же 

являются акционерами нефтяных месторождений. Часть прибили 

хранится в специальном Фонде, который превышает валовой 

внутренней продукт в 2,5 раза, а само правительство может тратить до 

3% фонда в год [4]. 

Еще один северный регион – Аляска. Там ежегодно дают каждому 

гражданину с 1982 года от дохода нефти. Сума выплат от 1000 до 2000 

долларов в зависимости цен. В США эксперимент с базовом доходом 

провалился, тому Аляска это быстрее всего исключение, чем правило. 

Сосед ОАЭ – Кувейт – очень богатая на нефть страна (9% мировых 

запасов). В стране существует фонд ―Будущих поколений‖, где на 

каждого новорожденного открывается счет, и сначала государство 

туда зачисляет 3000 долларов, а далее она увеличивается благодаря 

процентам. 

Еще одна арабская страна, самая большая Персидского залива – 

Саудовская Аравия. Так же на персональных счет гражданина страны 

накапливаются средства с продажи нефти, деньги можно использовать 

на обучение в любой стране мира, если человек с низким доходом, то 

государство помогает купить мебель, продукты питания, страховку [3]. 

Выводы. Таким образом, как мы видим, Украина не новатор в 

системе получения доходов с ренты недр. С одной стороны, это очень 

прогрессивная программа, которая поможет улучшить 

демографическую ситуацию в стране и доход с ренты недр будет идти 

―за назначением‖. С другой стороны, деньги может существенно 

съесть инфляция, так же возникают вопросы сохранности денег в 
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Фонде будущих поколений или не свернет эту программу новая 

власть, которая за 18 лет может прийти на смену этой? И главный 

вопрос, хватит ли средств, накопленных на получение образования? 

Все эти вопросы остаются без ответа, но само появление самой идеи - 

это прогресс, большой шаг в перед: получать доход от своих недр, и 

все последующие вопросы будут урегулировать по мере их 

поступления. В любом случае эта программа имеет право на жизнь, 

если новая власть еѐ не свернет, тогда она будет успешной. 
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საზოგადოება 
 

თეა თოფჩიშვილი 

სოციალური უთანასწორობა და გლობალიზაცია 
 

სტატიაში საუბარია სოციალურ უთანასწორობაზე, როგორც 
სოციოლოგიის შესწავლის საგანზე.  თანამედროვე სოციოლოგია 
ხასიათდება გლობალიზაციის ეპოქაში სოციალური 
ურთიერთობების ტრანსფორმაციის გადახედვით. ეს იწვევს 
სოციალური უთანასწორობის ცნების  მრავალფეროვნების ზრდას, 
რაც, თავის მხრივ, კიდევ უფრო მეტ სირთულეს იწვევს მისი 
შესწავლის პროცესში. სტატიაში განხილულია გლობალური 
სოციალური უთანასწორობის კონცეფციები.  
 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური უთანასწორობა, სოციალური 
სტრუქტურა, გლობალიზაცია,  პრეკარიატი.   
 

    სოციალური უთანასწორობის პრობლემა კაცობრიობას 

მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში თან სდევს. სოციოლოგია 

უთანასწორობას დაარსების დღიდან შეისწავლის და დღემდე არის 

მისი განხილვის საგანი. მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრისთვის 

დამახასიათებელია სოციალური ცვლილებების სწრაფი ტემპი, რაც  

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

განვითარებას უკავშირდება. ამ ცვლილებების შედეგია მსოფლიოს 

რეგიონების მზარდი ურთიერთკავშირი და 

ურთიერთდამოკიდებულება. გლობალიზაცია გარდაქმნის 

სოციალური უთანასწორობის ფორმებს: ‖ძველი‖ ურთიერთობები 

და უთანასწორობის ფორმები (მაგალითად, კლასი) არ ქრება, 

მაგრამ მათთან იკვეთება ‖ახალი‖ უთანასწორობის ფორმები 

(მაგალითად, ცხოვრების წესი). ასევე არსებობს უთანასწორობის 

სხვადასხვა დონეები: ‖დიდი‖ (გლობალური) და  ‖მცირე‖ (შიდა-

ნაციონალური). თანამედროვე სოციოლოგიური მიდგომები 

ფოკუსირებულია სოციალური უთანასწორობის პრობლემის  

მრავალ ასპექტზე.  

თანამედროვე სოციოლოგია ხასიათდება გლობალიზაციის 

ეპოქაში სოციალური ურთიერთობების ტრანსფორმაციის 

გადახედვით. ეს იწვევს სოციალური უთანასწორობის ცნების  
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მრავალფეროვნების ზრდას, რაც, თავის მხრივ, კიდევ უფრო მეტ 

სირთულეს წარმოშობს მისი შესწავლის პროცესში.       

საზოგადოების სოციალური სტრუქტურისა და  სოციალური 

უთანასწორობის შესწავლის ისტორია სათავეს ანტიკურ ეპოქაში 

იღებს. სოციალური უთანასწორობა ანტიკური ეპოქის 

მკვლევარების შრომებში მოიაზრებოდა, როგორც მსოფლიო 

წესრიგის ბუნებრივი ატრიბუტი. უთანასწორობის ფაქტორები და 

ფორმები განიხილებოდა ეკონომიკური კატეგორიების 

დახმარებით. მსგავსი მიდგომა ახასიათებს კლასიკურ 

სოციოლოგიას. XIX საუკუნის ბოლოსა და  XX საუკუნის 

დასაწყისში კლასიკოსი სოციოლოგები სოციალურ 

უთანასწორობას განიხილავდნენ როგორც ძალაუფლების 

განაწილების, შრომის საზოგადოებრივი დაყოფის, აგრეთვე,  

წარმოების საშუალებებისადმი სუბიექტების განსხვავებული 

დამოკიდებულების შედეგს. ასეთი  კლასობრივი ურთიერთობების 

ანალიზზეა დაფუძნებული, მაგალითად, კ. მარქსის 

უთანასწორობის კონცეფცია.  

სოციალური უთანასწორობის ანალიზის სტრუქტურულ-

ფუნქციონალურ  მიდგომას საფუძველი ჩაუყარეს ო. კონტმა, ე. 

დიურკემმა, ჰ. სპენსერმა  და სხვებმა.  სოციალური 

უთანასწორობის პრობლემის განვითარებაში მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანეს  გაგებითი სოციოლოგიის წარმომადგენლებმა - 

მ. ვებერმა  და გ. ზიმელმა.   

  XX საუკუნეში სოციალური უთანასწორობის ცნების 

განვითარება გამოწვეული იყო სოციალური რეალობის 

რადიკალური გარდაქმნით. სოციალური უთანასწორობის 

თანამედროვე სოციოლოგიური კონცეფციების ჩამოყალიბებზე  

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს  სტრუქტურული 

ფუნქციონალიზმის  წარმომადგენლებმა: ტ. პარსონსმა, კ. დევისმა, 

უ. მურმა და ა.შ.  

კლასიკური მიდგომის გადასინჯვა მოხდა  ე. ტომპსონის, რ. 

დარენდორფის,  რ. კრომპტონისა და ე. რაიტის შრომებში. მუშათა 

კლასის ტრანსფორმაციის, "ახალი მუშათა კლასის"  წარმოქმნის 

იდეა და მისი გაქრობაც კი წარმოდგენილი იქნა  ფრანგი 

სოციოლოგების ს. მალეს, ა. ტურენისა და სხვათა შრომებში.  

სოციალური უთანასწორობის კლასობრივი ინტერპრეტაციის 

უარყოფა აისახება რ. ნისბეტის, მ. უოტერსისა და სხვების 
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ნაშრომებში.  დ. ბელმა, ჩ. მილსმა და ე. გოლდნერმა  ჩამოაყალიბეს 

სოციალური უთანასწორობის ახალი კრიტერიუმები და 

ფაქტორები, ისინი აქცენტს აკეთებენ საზოგადოებაში საშუალო 

ფენისა და ინტელექტუალთა ახალი კლასის როლზე.  სოციალური 

უთანასწორობის მრავალ ფაქტორიანი კონცეფციები 

შემოთავაზებულ იქნა გ. ლენსკისა და დ. გრუსკის მიერ. XX 

საუკუნის ბოლოსა და  XXI საუკუნის დასაწყისის სოციოლოგიაში 

სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა პ. ბურდიეს, ვ. ბეკისა და ი. 

ვალერშტეინის სოციალური უთანასწორობის კონცეფციებს.  

გლობალური სოციალური უთანასწორობის თეორიები 

წარმოდგენილია ისეთი ავტორების ნაშრომებში, როგორიცაა ზ. 

ბაუმანი, ტ. ბატლერი, ი. ტერბორნი, რ. მუნკი  და სხვ.  

გლობალიზაციამ და მსოფლიო უთანასწორობის ზრდამ ასევე 

წარმოშვა დისკუსია თანამედროვე საზოგადოებაში სოციოლოგიის 

როლის შეცვლის აუცილებლობის შესახებ. მ. ელბროუ და მ. 

არჩერი ხაზს უსვამენ სოციოლოგიის ობიექტის გადასინჯვის 

აუცილებლობას გლობალიზაციის კონტექსტში; ე. გიდენსი და უ. 

ბეკი გვთავაზობენ უარი ვთქვათ "საზოგადოების" ცნებაზე; მ. 

ბურავოი,  ბ. ტერნერი და სხვანი  ამუშავებენ "გლობალური 

სოციოლოგიის" პროექტს. 

როგორც აღვნიშნეთ, უთანასწორობა თანამედროვე სამყაროს 

ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია. 2014 წელს ჩატარდა 

სოციოლოგიის საერთაშორისო კონგრესი: "უთანასწორო სამყაროს 

პირისპირ: გლობალური სოციოლოგიის გამოწვევები". იგი  

მიეძღვნა უთანასწორობის პრობლემებს, რომელიც 21-ე საუკუნის 

დასაწყისის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად იქნა დასახელებული. 

უთანასწორობა ასევე გახდა კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი 

საკითხი, რომელიც ჩატარდა ევროპული სოციოლოგიური 

ასოციაციის მიერ 2015 წელს პრაღაში სახელწოდებით:  

"განსხვავებები, უთანასწორობა და სოციოლოგიური  წარმოსახვა". 

კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას, ზ. ბაუმანმა მიუთითა იმ 

ფაქტზე, რომ უთანასწორობა, უფრო სწორად, მზარდი 

პოლარიზაცია "კონტროლიდან გამოდის".  მეცნიერები, 

ექსპერტები და ზოგადად საზოგადოება შეშფოთებულნი არიან 

ახალი დონის უთანასწორობით, რომელმაც გადალახა ეროვნული 

საზღვრები.  მთავარი პრობლემა, ზ. ბაუმანის აზრით, არის ის, რომ 

სიმდიდრის ზღაპრული ზრდა, რომელიც არ აღემატება 
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მოსახლეობის 0,1%-ს, ხდება დანარჩენი 99,9%-ის „უპრეცედენტო 

გაჭირვების დროს―.  შრომის ბაზარზე განხორციელებული 

ცვლილებები იწვევს მკვეთრად სტრატიფიცირებული სოციალური 

სტრუქტურის ფორმირებას. ზ. ბაუმანი მიმდინარე ცვლილებების 

მთავარ შედეგად მიიჩნევს "საშუალო კლასის" ეროზიასა და 

"პრეკარიატად" გადაკეთებას. პრეკარიატის წილი სტაბილურად 

იზრდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. პრეკარიატი 

გულისხმობს სოციალური გარანტიების არარსებობას, 

პროფესიონალურ თვითიდენტიფიკაციასა და პროფესიული 

ზრდის შესაძლებლობებს. მისთვის კარგად ნაცნობია ოთხი 

შეგრძნება- უკმაყოფილება, ანომია, შფოთვა და გაუცხოება. 

შესაბამისად, ის ‖საშიშია‖. ჩვენ ვხედავთ საშუალო ფენის 

შემცირებას, სოციალური სტრუქტურა ხდება ნაკლებად ღია 

ვერტიკალური მობილობისთვის, ვიდრე ეს ახლო წარსულში იყო, 

რაც ხელს უწყობს არასტაბილურობისა და უკმაყოფილების 

ზრდას. 

მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, გლობალური 

უთანასწორობის შესწავლა ბადებს კითხვას სოციალური 

სტრუქტურის შესწავლის ახალი კატეგორიებისა და მეთოდების 

შესახებ, რომელიც შედგება სხვადასხვა დამაკავშირებელი 

დონისგან - ადგილობრივი(ლოკალური), 

ეროვნული(ნაციონალური) და გლობალური. ამიტომ, პრობლემა 

არ კარგავს აქტუალობას და კვლავ აქტიურად განიხილება 

საერთაშორისო დონეზე. მკვლევართა აზრით,  თანამედროვე 

სამყაროში არც ერთი სოციალური ფენომენი არ შეიძლება 

განიხილებოდეს გლობალიზაციის ზოგადი კონტექსტის მიღმა. 

და, რა თქმა უნდა, ასეთ მოვლენებში შედის როგორც  გლობალური 

სოციალური უთანასწორობა, ასევე სიღარიბე. 

სოციალური უთანასწორობის ისეთი ავტორების კონცეფციები, 

როგორებიც არიან ა. ბერგესენი, მ. ბატა, უ. რობინსონი 

მოიხსენიებიან როგორც "უნივერსალური", რადგან ისინი 

განიხილავენ სოციალურ პროცესებს გლობალური მასშტაბით, არ 

შემოიფარგლებიან კონკრეტული ეროვნული სახელმწიფოს 

ტერიტორიით და მიუთითებენ ერთიანი მსოფლიო სისტემის ან 

გლობალური საზოგადოების არსებობაზე. ამ კონცეფციებში 

გაერთიანებულია გლობალური სოციალური უთანასწორობის 

კვლევები, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
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სოციალური ურთიერთობების ეკონომიკურ კომპონენტს. ა. 

ბერგესები და მ. ბატა ავითარებენ  ი. ვალერშტეინის იდეებს. ისინი 

აღნიშნავენ გლობალური სოციალური უთანასწორობის შესწავლის 

აუცილებლობას, რადგან იგი ემყარება პროცესებს, რომლებსაც 

აქვთ განვითარებისა და ფუნქციონირების საკუთარი 

"გლობალური ლოგიკა". მათი მიდგომის სიახლე მდგომარეობს 

გლობალურ და ეროვნულ უთანასწორობას შორის კორელაციის 

დადგენაში.  

სოციალური უთანასწორობის კონცეფციის ისეთმა ავტორებმა, 

როგორებიცაა, უ. რობინსონი, რ. აპელბაუმი და სხვ., შეიმუშავეს 

"ტრანსნაციონალური კლასის" კონცეფცია და აღწერეს  

სოციალური უთანასწორობის ახალი სუბიექტები - 

ტრანსნაციონალური კაპიტალისტური კლასი და 

ტრანსნაციონალური პროლეტარიატი. "უნივერსალური" 

კონცეფციის ევრისტიკური მნიშვნელობა მდგომარეობს 

გლობალურ საზოგადოებაში გლობალური პროცესების როლის 

გაგებასა  და სოციალური უთანასწორობის შესწავლაში.  

ტრანსნაციონალური მიდგომის თეორეტიკოსები (ა. ვაისი, ნ. 

გლიკ შილერი და ა.შ.) გვთავაზობენ სერიოზულად გადაიხედოს 

სოციალური უთანასწორობის  კვლევების სოციოლოგიური 

პერსპექტივა და  არ მოხდეს ცალკეული სახელმწიფოების დონეზე 

უთანასწორობის შესწავლა. ტრანსნაციონალური მიდგომის 

წარმომადგენელთა წვლილი მდგომარეობს "სივრცითი 

ავტონომიის", "ტრანსნაციონალური სოციალური სივრცის" ცნების 

შემუშავებაში და  თანამედროვე სამყაროს ახალი სოციალური 

სტრუქტურის შექმნაში.  

ი. ტერბორნის  მეთოდოლოგიური მიდგომის თავისებურებაა 

უთანასწორობის მრავალდონიანი სისტემის გამართლება. 

სოციოლოგის სოციალური უთანასწორობის კონცეფციის მთავარი 

ანალიტიკური ტექნიკა არის უთანასწორობის სამი განზომილების 

გამოყოფა - ვიტალურის(სასიცოცხლო), ეგზისტენციალურის და 

რესურსის. სოციოლოგი ითვალისწინებს ფაქტორების მთელ 

სპექტრს, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ინდივიდის 

პოზიციაზე სოციალური უთანასწორობის სისტემაში, მათ შორის 

ჯანმრთელობის, გარემო ფაქტორების, სტატუსის, პრესტიჟის, 

განათლების, აგრეთვე, საზოგადოებაში ღირებული რესურსების 

განაწილებაზე. ი. ტერბორნის დამსახურება იმაშია, რომ ის 
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განიხილავს   სოციალური უთანასწორობის 

მრავალგანზომილებიანი სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმებს. 

თანამედროვე საზოგადოებებში სხვადასხვა სახის სოციალური 

ურთიერთობების და ცალკეული სოციალური ჯგუფების 

(მაგალითად, მიგრანტების) პოზიციის გაანალიზებისას, 

"უნივერსალური" კონცეფციების წარმომადგენლები მიდიან 

დასკვნამდე სოციალური უთანასწორობის მნიშვნელოვანი ზრდის 

შესახებ, რაც გამოწვეულია გლობალური პროცესებით.  

გლობალური უთანასწორობა იზრდება  და ეს ფაქტია.  

მკვლევართა აზრით, პრობლემის გადაჭრა უნდა იყოს 

კარდინალური.  ზ. ბაუმანის აზრით,  ‖გლობალური 

კაპიტალიზმის სამყარო‖ გულწრფელად არაადეკვატურია 

პრობლემის გადასაჭრელად, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ  

‖გრძელვადიანი ამოცანების‖ დასახვაზე, რომელთა 

განხორციელებაც აუცილებელია კატასტროფის თავიდან 

ასაცილებლად. 

ამრიგად, XX საუკუნის ბოლოსა და XXI საუკუნის დასაწყისში,  

სოციოლოგიაში სოციალური უთანასწორობის  ცნების 

მრავალფეროვნებასთან გვაქვს საქმე. მართალია, ამ ცნებების 

განზოგადების რამდენიმე მცდელობა განხორციელდა, მაგრამ  

სოციალური უთანასწორობის პრობლემის რთული ხასიათი და 

სამეცნიერო კვლევის არასრულყოფილება მოითხოვს ამ თემის 

კიდევ უფრო მეტ სიღრმისეულ  სოციოლოგიურ ანალიზს.   
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რეცენზენტი: პროფესორი სოსო სიგუა, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
 

Tea Topchishvili 

Social inequality and globalization 
 

Summary 
 

The article discusses social inequality as a subject of study in sociology. 

Modern sociology is characterized by a revision of the transformation of 

social relations in the era of globalization. This leads to an increase in the 

diversity of the concept of social inequality, which, in turn, makes it even 

more difficult to study it. The article discusses the concepts of global social 

inequality.  
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Теа Топчишвили 

Социальное неравенство  и  глобализация 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается социальное неравенство как предмет 

исследования в социологии. Современная социология  характеризуется 

пересмотром базовой понятийности вследствие трансформации 

социальных отношений в эпоху глобализации. Это ведет к увеличению 

числа и разнообразия концепций социального неравенства, что, в свою 

очередь, приводит к еще большим сложностям в процессе его 

изучения. В статье рассматриваются концепции глобального 

социального неравенства.  
 

Ключевые слова: Социальное неравенство, социальная структура, 

глобализация, прекариат. 
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მერაბ გოხელაშვილი  

ადგილობრივი თვითმართველობა და ელექტრონული 

მმართველობა 

 

სახელმწიფო მმართველობის განხორციელების პროცესში, 
ადგილობრივ თვითმართველობების დონეზე, მათ მუშაობაში, 
როგორც დაგეგმვის ისე კონტროლის დონეზე, მოქალაქეთა 
ჩართულობის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია. 

XXI საუკუნის გამოწვევები საკმაოდ მნიშვნელოვანა ამ 
მიმართულებით და ამავდროულად თანამედროვე საშუალებები 
გვაძლევს შესაძლობლებას ელექტრონული მმართველობით, 
მოქალაქეების ჩართულობის პროცესი გავხადოთ უფრო მოქნილი, 
ეფექტური და ჩვენს მოქალაქეების საჭიროებებზე უფრო მეტად 
ორიენტირებული. პირველ რიგში საჭიროა არსებობდეს 
მოქალაქეთა სურვილი ჩაერთონ ელექტრონული მმართველობის 
განხორციელების პროცესში, ამავდროულად უმნიშვნელოვანესია 
ხელისუფლების მხრიდან არსებობდეს პოლიტიკური ნება ელ-
მმართველობის (მთელი რიგი პლათფორმების საშუალებით) 
შექმნისა და გამოყენების, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეები 
აქტიურად ჩაერთვებიან თვითმართველობის განხორციელების 
პროცესში ელექტრონული მმართველობის პირობებში. ჩვენი 
აზრით, ეს პროცესი უკეთესს გახდის მმართველობის 
განხორციელების პროცესს, რომელიც იქნება უფრო მეტად 
გამჭვირვალე, თანამედროვე და დემოკრატიული. 

 
საკვანძო სიტყვები: თვითმართველობა, ელექტრონული 

მმართველობა, დემოკრატია, მოქალაქის ინტერესი. 
 

ქვეყნები, რომლებიც მოდერნიზაციის სტრატეგიებს მისდევენ, 

ცდილობენ დააფუძნონ სტაბილური მთავრობა; უზრუნველყონ 

საჯარო მომსახურება (პოლიცია, სახანძრო სამსახური, განათლება, 

ჯანდაცვა და სანიტარული პირობები); დაამკვიდრონ 

სამართლებრივი სისტემა (კანონები და სასამართლოები). ეს 

ელემენტები პოლიტიკური განვითარების მინიმალური 

სოციალური და ეკონომიკური პროგრესის წინაპირობაა. თუმცა, ამ 

მიზნების მიღწევა, ფართოდ გავრცელებული კორუფციის, 

სიღარიბის, გაუნათლებლობის და უთანხმოების პირობებში, 
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იმგვარ სირთულედ იქცევა, რომელსაც ძალიან ცოტა 

განვითარებადი სახელმწიფო თუ ართმევს თავს. 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო მომსახურების, 

განსაკუთრებით კი ინტერნეტის დანერგვამ შესაძლებელი გახადა 

არნახული სისწრაფით ინფორმაციის მოპოვება/გავრცელება 

მთელი პლანეტის მასშტაბით, რამაც დასაბამი მისცა 

უპრეცედენტო გლობალურ სოციო-პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

ცვლილებებს. შესაძლებელი გახდა მსოფლიოს პრაქტიკულად 

ყველა კუთხის ურთიერთდაკავშირება და სწრაფი ინტეგრაციული 

პროცესების განვითარება. ეს კი უშუალო ზეგავლენას ახდენს 

ქვეყნების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე; ხელს უწყობს ადამიანების 

მიერ ახალი ტიპის გაერთიანებების, ასოციაციების შექმნას 

ლოკალურ თუ გლობალურ დონეზე, რაც ახლო თუ გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, მნიშვნელოვნად შეცვლის სახელმწიფოთა 

მართვისა და მოწყობის პრინციპებსა თუ შინაარსს. 

ეკონომიკისა და საზოგადოების სოციალური შემადგენლობაც 

კი, ტექნოლოგიურმა ძვრებმა შეცვალა, რამაც ახალი გამოწვევებისა 

და ამოცანების წინაშე დააყენა ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები 

და მათი მმართველობის რეჟიმები. სწორედ ინფორმაციული 

ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების უპრეცედენტო ზრდის 

შედეგია, დასავლეთის სახელმწიფოებში, ელექტრონული 

მმართველობისა და ციფრული დემოკრატიის დამკვიდრება.  

დღეისათვის შედეგზე ორიენტირებული სახელმწიფო მართვა 

წარმოუდგენელია ელექტრონული მმართველობის გარეშე, 

საქართველოში ამ ახალი სისტემების დანერგვას, კერძოდ, 

ელექტრონული მმართველობის დამკვიდრებას მეტი ყურადღება 

უნდა მიექცეს. 

თვითორგანიზება არის ბუნებრივი ევოლუციური პროცესი, 

რომლის ფორმები ესადაგება შესაბამისი ეპოქის მოთხოვნებს. 

თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და 

გლობალიზაციის ზეგავლენა მოსახლეობის ტერიტორიული 

ერთობის ფორმირებაზე არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. 

XXI საუკუნე, საინფორმაციო საზოგადოების ეპოქა, მოითხოვს 

თანასაზოგადოების ახალი ტიპის ფორმებს, რომლებიც 

საზოგადოების თვითორგანიზებით ყალიბდება ქსელური 

ურთიერთობების სახით, რაც გზას უხსნის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე უშუალო მონაწილეობითი 
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დემოკრატიის ფორმების განვითარებას. დემოკრატიის თეორიების 

საფუძველზე დაყრდნობით, მოცემულია თვითორგანიზების 

თანამედროვე ფორმების ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

ასახვის შესაძლებლობა, რაც დაკავშირებულია დასახლების, 

როგორც ადგილობრივი თანასაზოგადოების ყველაზე ბუნებრივი 

ტერიტორიული ერთეულისათვის იურიდიული პირის სტატუსის 

მინიჭებასა და ადგილობრივი თანასაზოგადოების მიერ 

მონაწილეობითი ფორმით ამ ერთეულის მართვაზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების პირველი 

არჩევნებიდან რომელიც ჩატარდა 1998 წელს არა ერთი ცვლილება 

განხორციელდა თვითმმართველობის მარეგულირებელ 

კანომდებლობაში. [1] 

საზოგადოება არ არის ჩართული თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესში და მხოლოდ არჩევნებში 

მონაწილეობით შემოიფარგლება. თვითმმართველობის შექმნიდან 

დღემდე ჩატარებული ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ უაღრესად 

დაბალია, როგორც თვითმმართველობის ორგანოებისადმი 

ნდობის, ასევე თვითმმართველობის განხორციელებაში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის დონე.   

მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ელ-მმართველობას გაცილებით 

დიდი პოტენციალი გააჩნია, ვიდრე მხოლოდ მოქალაქეთათვის 

საჯარო მომსახურებების ელექტრონული გზით მიწოდება. 

შესაბამისი პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში, 

შესაძლებელია ელექტრონული გზით მოქალაქეთა პოლიტიკურ 

პროცესში ჩართვა. 

ელექტრონულ მმართველობას გააჩნია რესურსი, რომ იქცეს 

ციფრულ დემოკრატიად, სადაც საზოგადოებას საშუალება ექნება 

ინტერნეტის გამოყენებით ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, ან/და მთავრობას წარუდგინოს საკუთარი ინიციატივა. 

პოლიტიკური ჩართულობის გარეშე, ელ-მმართველობა 

მოქალაქეებისთვის მხოლოდ საჯარო სერვისების მიწოდებით 

შემოიფარგლება. 

ზოგიერთი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ელ-სერვისები, რომელიც 

არ არის გათვლილი უშუალოდ საზოგადოებასთან კომუნიკაციაზე, 

საერთოდ არ წარმოადგენს ელექტრონულ მმართველობას. 

მაგალითად, ტომას გორდონი თვლის, რომ ელექტრონული 

შესყიდვები, რომელიც ხორციელდება თავად სამთავრობო 
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უწყებების მიერ, არ არის გათვლილი საზოგადოებასთან 

ურთიერთობაზე, შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ 

ელექტრონული შესყიდვები ელექტრონული მთავრობის 

ფუნქციების ნაწილია, ის არ შეიძლება ელექტრონული 

მმართველობის სერვისად ჩაითვალოს. [3]  

იმისთვის, რომ სახელმწიფომ მოსახლეობას ელ-სერვისები 

ონლაინ მიაწოდოს, ხარისხიანი სამთავრობო ვებ-პორტალები და 

განვითარებული ICT ინფრასტრუქტურაა აუცილებელი, თუმცა, 

მოქალაქეთა მზაობის გარეშე ვერ შედგება ორმხრივი კომუნიკაცია, 

რაც ელ-მმართველობის საკვანძო ფუნქციას წარმოადგენს. აქედან 

გამომდინარე, ელექტრონული მმართველობის დანერგვის 

პროცესში, საზოგადოების განწყობა ციფრული ტექნოლოგიების 

მიმართ, ისევე როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენების მინიმალური საბაზისო ცოდნა მაინც, ისეთივე 

მნიშვნელოვანია, როგორც ამ პროცესის ტექნიკური მხარე.  

2004 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ 

რატიფიცირებული იქნა „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ― ევროპული ქარტია, რომელიც თვითმმართველობის 

კონცეფციის განსაზღვრისას ხაზს უსვამს, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ნიშნავს საზოგადო საქმეების მნიშვნელოვანი 

წილის მართვასა და მოწესრიგებას „ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინტერესების შესაბამისად―  (მუხლი 3. პუნქტი 1), მაგრამ, ამ 

მიდგომამ პრაქტიკაში შესაბამისი ასახვა ვერ ჰპოვა. უფრო მეტიც, 

2014 წელს მიღებულმა ორგანულმა კანონმა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსმა თვითმმართველობის ცნების 

განმარტებისას საერთოდ გამოტოვა თვითმმართველობის ეს, ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიშანი და განმარტა, რომ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობა  არის თვითმმართველ 

ერთეულში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეთა უფლება 

და შესაძლებლობა, მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, საქართველოს 

კანონმდებლობის  საფუძველზე გადაწყვიტონ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხები― (მუხლი 3.  პუნქტი 1). [4] 

რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანია 

თვითმმართველობების უფლებამოსილებები, სახელმწიფოსა და 

თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა  გამიჯვნა,  

თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა გაფართოება, რათა 
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მათ, როგორც ეს მითითებულია „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ― ევროპულ ქარტიაში (მუხლი 3. 

პუნქტი 1) შეძლონ  „საზოგადო საქმეების მნიშვნელოვანი წილის 

მართვა და მოწესრიგება―, უაღრესად მნიშვნელოვანია ფისკალური 

დეცენტრალიზაცია, რათა თვითმმართველობებს ქონდეთ 

საკმარისი საკუთარი ფინანსური რესურსები უფლებამოსილებათა 

განსახორციელებლად, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინტერესების, როგორც ამ უფლებამოსილების განმსაზღვრელის, 

გარეშე  ჩვენ მივიღებთ კარგად ფუნქციონირებად 

ადმინისტრაციულ ორგანოებს და არა თვითმმართველობებს. [5] 

―ევროპის საბჭოს კონგრესის სახელით მინდა გითხრათ, რომ 

ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკა დაწყებული ქვევიდან ზემოთ, სოფლის 

დონიდან, შემდგომ ქალაქი, რეგიონი, ანუ ჩვენ გვჭირდება, რომ 

მივიდეთ ადამიანებამდე, მათ უნდა ესმოდეთ, რა გვინდა ჩვენ, 

როგორ მუშაობს დემოკრატიული სისტემა, დემოკრატიული 

ცხოვრება და ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ უნდა გავიაზროთ. 

დემოკრატია და კარგი განვითარება აუცილებლად გულისხმობს 

ადამიანის უფლებების დაცვას ევროპის საბჭოს ყველა წევრ 

სახელმწიფოში.‖ – განაცხადა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და 

რეგიონული ხელისუფლებების კონგრესის ვიცე - პრეზიდენტმა. 

[5] 

ილია ჭავჭავაძე ადგილობრივი თვითმმართველობას კიდევ 

ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციურ დატვირთვას აძლევს. მისი 

აზრით, თვითმმართველობა, ფუნქციათა განაწილების 

საფუძველზე უზრუნველყოფს ცენტრალური ხელისუფლების 

დამხმარე ფუნქციას რაც, ხელს უწყობს საერთო - 

სახელმწიფოებრივი და საერთო - ეროვნული საქმეების უფრო 

ეფექტურ მართვას. იგი წერდა: ‖ცხადია, რომ როგორც უნდა იყოს 

უმაღლესი მთავრობა - თვითმპყრობელობითი, მონარქიული, 

წარმომადგენლობითი, რესპუბლიკის სახისა - ერთშიაც, 

მეორეშიაც და მესამეშიაც თვითმმართველობა მშვიდობიანად 

მოეწყობა, საზოგადო წყობილებას არამც თუ ხელს შეუშლის, 

არამედ ხელს მოუმართავს, რადგანაც თვით ადგილობრივის 

საზოგადოების მოჭირნახულეა და ამასთანავე უმაღლესის 

მთავრობის უკეთესი თვალი და ხელია, ყოველ კუთხემდე 

მიწვდენილი.‖ [6]  
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როგორ შეიძლება არსებული შედეგების გუმჯობესება  

ელექტრონული თვითმმართველობით? ელ-მმართველობა არის 

ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაცია 

ელექტრონული გზების საშუალებით, თავისთავად აუცილებელია 

არსებობდეს ამ გზების შექმნის და შემდგომში მათი გამოყენების 

პოლიტიკური ნება. ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს იმ 

ციფრული საშუალებების შექმნა, რომლის გამოყენებითაც მოხდება 

საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის დამყარება. 

შესაბამისად, ელ-მმართველობის დანერგვის პროცესის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ასპექტს პროცესის მიმართ არსებული 

პოლიტიკური ნება წარმოადგენს. არის თუ არა ხელისუფლებაში 

მზაობა, დაინერგოს ელ-სერვისები, რომელიც უზრუნველყოფს 

მართვის პროცესის გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის და 

ანგარიშვალდებულების ზრდას. აღსანიშნავია, რომ ელ-სერვისების 

დანერგვა და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა დაკავშირებულია 

ფინანსურ ხარჯებთან, აქედან გამომდინარე, ორგანიზაციები 

ცდილობენ ჩადებული ინვესტიციით მაქსიმალური სარგებელი 

მიიღონ. ზოგ შემთხვევაში პოზიტიური ცვლილებები მყისიერად 

ისახება პროცესზე, ზოგჯერ კი, თვლადი და გაზომვადი 

დადებითი შედეგი შესაძლოა არც დადგეს. ხშირ შემთხვევაში, 

ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის პოლიტიკა მყისიერი 

სარგებლის მიღებაზე არის ორიენტირებული, რაც ელექტრონული 

მმართველობის დამკვიდრების პროცესს უშლის ხელს. 

ცვლილებები, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას 

ახლავს თან, როგორც წესი, არ არის მყისიერი და ის წლების 

განმავლობაში მიმდინარეობს. სხვადასხვა კვლევის მიხედვით, 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ჩადებული ინვესტიცია, მინიმუმ 

5 წლის შემდგომ იძლევა გარკვეულ შედეგებს. [7] 

იმისთვის, რომ ელ-მმართველობის რეფორმა წარმატებით 

წარიმართოს, საჭიროა მთავრობებმა იფიქრონ გრძელვადიან 

შედეგზე და არა მყისიერ მოგებაზე. რეფორმის ნაწილს, ასევე, 

აუცილებლად უნდა წარმოადგენდეს საჯარო სივრცის 

რეორგანიზება, კონკრეტულად კი, ბიუროკრატიული აპარატის 

შემცირება სათაო ოფისებისა და საჯარო მოხელეების ხარჯზე, 

რადგან ელექტრონული სერვისების დანერგვის ერთ-ერთ მთავარ 

მიზანს, სწორედ „გაბერილი― საჯარო სექტორის მოქნილობის 

გაზრდა წარმოადგენს. ელექტრონული მმართველობის შესწავლის 
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პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილს, არსებული სახელმწიფო 

პოლიტიკის ანალიზი წარმოადგენს, რაც გამოიხატება ელ-

მმართველობის დანერგვის არსებული სტრატეგიების და 

სამოქმედო გეგმებისა, თუ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის 

ანალიზში.თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები უზრუნველყოფს ქსელური ურთიერთობის 

განვითარებას, პრინციპულად ცვლის მოქალაქეთა 

თვითორგანიზების ტრადიციულ, იერარქიულ ფორმებს და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე იძლევა უშუალო 

მონაწილეობითი დემოკრატიის ფორმების განვითარების 

შესაძლებლობას. 

თანამედროვე XXI საუკუნის სამყაროში, მსოფლიოს ნებისმიერი 

სახელმწიფო, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

ცდილობს მმართველობის პროცესის გაუმჯობესებას. თუმცა უნდა 

აღინიშნოს, რომ ელექტრონული სერვისების მმართველობის 

პროცესში ინტეგრაცია, დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და 

დანერგილი ციფრული სერვისების უმრავლესობა, ვერ ამართლებს 

მოლოდინებს. ეს ყოველივე კი, რამდენიმე ფაქტორით არის 

განპირობებული. ამაზე მოწმობს, აღნიშნულ საკითხზე სამეცნიერო 

კვლევის ნაკლებობაც. ბევრ ქვეყანაში ელექტრონული 

მმართველობის დანერგვა, ყოველგვარი წინასწარი კვლევების 

გარეშე მიმდინარეობს. ხელისუფლებას არ აქვს ინფორმაცია იმის 

შესახებ, თუ რა ტიპის ციფრულ სერვისებზეა დაკვეთა 

საზოგადოების მხრიდან, ან საერთოდ არსებობს თუ არა მოთხოვნა 

ელექტრონულ მომსახურებებზე. 

აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში, ელექტრონული 

მმართველობის დანერგვის პროცესი მიმდინარეობს ხარვეზებით 

და გაუმართავად. ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება, 

როგორიცაა: საზოგადოების მზაობა აღნიშნული საკითხის მიმართ, 

ნდობა, ინფორმირებულობა და უნარები, რომ გამოიყენონ 

ციფრული სერვისები, არ ხდება. 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოების სურვილი და 

მონდომება ჩაერთოს  თვითმართველობის განხორციელების 

პროცესში, მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ელექტრონული 

მმართველობა შედეგზე ორიენტირებული პროცესი იყოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის საქმეში. 
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Merab Gokhelashvili  

Local Self-Government and E-Government 

Summary 

 

The level of citizen involvement in the process of implementation of 

state governance, at the level of local self-governments, in their work, both 

at the level of planning and control, is quite low. 

The challenges of the 21st century are quite significant in this direction 

and at the same time modern means enable us, through e-government, to 

make the process of citizen involvement more flexible, efficient and more 

focused on the needs of our citizens. First of all, there is a need for citizens 

to be involved in the implementation of e-government, at the same time it is 
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important for the government to have the political will to create and use e-

government (through a number of platforms) through which citizens will be 

actively involved in e-government. In our view, this process will improve 

the governance process, which will be more transparent, modern and 

democratic. 

 

Keywords: self-government, e-government, democracy, citizen interest. 

 
Reviewer: Professor Tinatin Iashvili, Georgian Technical University 
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Местное самоуправление и электронное правительство 

 

Резюме 

 

Уровень вовлеченности граждан в процесс осуществления 

государственного управления, на уровне органов местного 

самоуправления, в их работу, как на уровне планирования, так и 

контроля достаточно низок. 

Вызовы 21 века в этом направлении весьма значительны, и в то же 

время современные средства позволяют нам через электронное 

правительство сделать процесс вовлечения граждан более гибким, 

эффективным и более ориентированным на потребности наших 

граждан. В первую очередь необходимо участие граждан в реализации 

электронного правительства, в то же время важно наличие у 

правительства политической воли для создания и использования 

электронного правительства (через ряд платформ) через которые 

граждане будут активно участвовать в электронном правительстве. На 

наш взгляд, этот процесс улучшит процесс управления, который 

станет более прозрачным, современным и демократичным. 

 

Ключевые слова: самоуправление, электронное правительство, 

демократия, гражданские интересы. 
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ნანა ბღარაშვილი 

მედიის როლი არჩვნებში 

―არსად იმდენს არ იტყუებიან, რამდენსაც ომში, არჩევნებში და                          
                                                                               ნადირობის შემდეგ‖   

ოტო ფონ ბისმარკი 
 

მედია არის ერთ-ერთი ძირითადი  საშუალება პოლიტიკოსების 
ამომრჩევლებთან ურთიერთობის. ის, როგორც დემოკრატიული 
მაკავშირებელი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება არჩევნების 
დროს. მედია უნდა დაეხმაროს ამომრჩევლებს ინფორმირებული 
არჩევანის გაკეთებაში. საზოგადოებას ჭირდება იყოს 
ინფორმირებული პოლიტიკურ მოთამაშეთა შესახებ და იცოდნენ 
მათი ხედვები.  

მედიის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ინფორმაციის სანდოობის 
უზრუნველყოფა, აუცილებლად დაცული უნდა იყოს 
სამართლიანობა, ბალანსი და მიუკერძოებლობა  გაშუქებისას. 
გაშუქება უნდა იყოს მოქალაქეზე ორიენტირებული. რაც ნიშნავს, 
რომ მედია საშუალებებმა უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ 
ამომრჩეველთა საჭიროებებს.  

 

საკვანძო სიტყვები: მედია, პოლიტიკა, არჩევნები, პარტია, 
კანდიდატი და ამომრჩეველი. 
 

შესავალი 

მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, დემოკრატიულია თუ არა იგი, 

პოლიტიკოსები ამომრჩევლებთან თავდაპირველად მედიის 

საშუალებით ურთიერთობენ. პოლიტიკოსები ამომრჩევლებს 

პირისპირ ხვდებიან პოლიტიკურ შეკრებებსა და მიტინგებზეც, 

მაგრამ მედიას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია, როგორც 

შუამავალს პოლიტიკურ სისტემასა და ხალხს შორის და ხალხსა და 

პოლიტიკურ სისტემას შორის.  

მედიის როლი, როგორც დემოკრატიული მაკავშირებლის, 

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება არჩევნების დროს, როდესაც 

ის იძენს მნიშვნელოვან ფუნქციას, დაეხმაროს ამომრჩეველს, 

გაერკვეს არჩევნებთან დაკავშირებულ ძირითად საკითხებში, რათა 

მიიღოს საუკეთესო შესაძლო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ 

ვის მისცეს ხმა. მედია უნდა დაეხმაროს ამომრჩევლებს 

ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში. მათ სჭირდებათ იყვნენ 
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ინფორმირებული პოლიტიკურ მოთამაშეთა შესახებ, იცოდნენ 

მათი ხედვა.  

სანდო ინფორმაცია, აი, ეს არის მთავარი. ზოგადად, 

თანამედროვე მედიის დიდმა ნაწილმა უარი თქვა ობიექტურობის 

იდეაზე, არა იმიტომ, რომ ისინი არ იბრძვიან 

ობიექტურობისათვის, არამედ იმიტომ, რომ მათ გააცნობიერეს, 

რომ არ არსებობს სრული ობიექტურობა, რადგან ჟურნალისტიკა 

მეცნიერება არ არის. ნებისმიერმა ჟურნალისტმა ინფორმაციის 

მომზადებისას, არა ერთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ეს 

გადაწყვეტილებები მეტწილად დამოკიდებულია მის ცოდნაზე, 

ეთიკურ ღირებულებებსა და მედიის როლის მისეულ ხედვაზე. 

არარეალური სრული ობიექტურობის ნაცვლად, ყველა 

თანამედროვე მედია საშუალების მიზანი უნდა იყოს ინფორმაციის 

სამართლიანი, დაბალანსებული და მიუკერძოებელი გაშუქება. ეს 

სამი სიტყვა უნდა გახდეს ნებისმიერი არჩევნების გაშუქების მყარი 

საფუძველი.  გაშუქება ხელს უნდა უწყობდეს განსხვავებულ 

მოსაზრებათა გამოხატვას. ხელისუფლების ორგანოებს არ უნდა 

ენიჭებოდეთ რაიმე პრივილეგია. ხელისუფლების ორგანოებმა 

თავი უნდა შეიკავონ ჟურნალისტებისა და მედიის 

წარმომადგენელთა საქმიანობაში ჩარევისაგან, არჩევნებზე 

გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო ინტერესებით მართული მედია 

ხშირად არად დაგიდევს ისეთ ცნებებს როგორიცაა 

სამართლიანობა, ბალანსი და მიუკერძოებლობა ინფორმაციის 

გაშუქებისას. ასეთი მედია საშუალებების მესაკუთრეები არ 

თვლიან, რომ ისინი დემოკრატიის სამსახურში არიან და რომ მათი 

მედია საშუალების, როგორც დემოკრატიის იარაღის, მიზანია 

პლურალიზმის განვითარება. ეს მედია საშუალება დაფუძნებულია 

გარკვეული ინტერესების მხარდაჭერის მიზნით. მაგრამ ისევე, 

როგორც დასავლეთ ევროპის შემთხვევაში, სადაც ინტერესი 

პარტიული პრესის მიმართ დიდი ხნის წინათ შემცირდა, 

აღმოსავლეთ და ცენტრალურიევროპის ქვეყნებში, სადაც 

დემოკრატია შედარებით ახალია, პარტიებთან ასოცირებული 

მედია საშუალებები კარგავენ მაყურებლებს, მსმენელებსა და 

მკითხველებს, რომლებიც სწრაფადიხრებიან „დამოუკიდებელი― 

მედიისაკენ.  
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დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისათვის საჭიროა, რომ 

მედიაგაშუქება იყოს მოქალაქეზე ორიენტირებული; რაც ნიშნავს, 

რომ მედია საშუალებებმა უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ 

ამომრჩეველთა საჭიროებებს, ვიდრე პოლიტიკური პარტიებისას. 

მათ უნდა გააშუქონ სამთავრობო პოლიტიკა და ყველა ის საკითხი, 

რაც აინტერესებთ ამომრჩევლებს. მნიშვნელოვანია ორიენტირება 

გაკეთდეს შინაარსზე და არა ცენტრალურ მოთამაშეთა 

მოქმედებაზე, ასევე ფაქტებზე და არა პოლიტიკური 

განცხადებებისა და დაპირებების უწყვეტ ნაკადზე. არ უნდა 

გამოქვეყნდეს ყველაფერი, რასაც პოლიტიკური პარტიები 

გაწვდიან, სანამ საშუალება არ მიეცემა მეორე მხარეს  გადაამოწმოს 

ინფორმაცია და გააკეთოს კომენტარი. 

ძირითადი ნაწილი 

„ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და 

გაავრცელოს ინფორმაცია―.[1] მთელს მსოფლიოში რთულია 

მედიისათვის მიაწოდოს ამომრჩევლებს ინფორმაცია პოლიტიკის 

შესახებ, განსაკუთრებით ჩააბას ისინი პოლიტიკურ დებატებსა და 

პროცესებში. ხშირად,  ჟურნალისტები, შორდებიან იმ რეალობას, 

რომელშიც ცხოვრობენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რადგან ისინი 

ცხოვრებას პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების პერსპექტივიდან 

უყურებენ. ეს არ არის იდეალური სიტუაცია, რადგან 

ამომრჩევლები გრძნობენ შეუსაბამობას მათ ცხოვრებასა და იმას 

შორის, რაც მედიის მიერ შუქდება პოლიტიკაში. რიგითი 

მოქალაქეები გრძნობენ, რომ ის, რასაც მედია აშუქებს, მათი 

ცხოვრება არ არის. 

„ჟურნალიტები ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გააშუქონ 

ამომრჩევლისათვის მნიშვნელოვანი ახალი ამბები. ხალხის ხმის 

გაძლიერების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა გამოკვლევის 

მეშვეობით ჰკითხო ხალხს, რა არის მათთვის უმნიშვნელოვანესი 

საკითხები. ასეთ კვლევებს ხშირად იყენებს მედია საარჩევნო 

კამპანიის გაშუქებისას.― [2] 

ჰკითხე ადამიანს, ვის აძლევს ხმას და ის გიპასუხებს. როდესაც 

ჰკითხავ, თუ რატომ, პასუხი გაურკვეველი იქნება -  ბერნარდ 

ლევინი;  

იმისათვის, რომ დაძლიონ შეუსაბამობა ამომრჩეველთა 

ინტერესებსა და  მედიით  გაშუქებულ  პოლიტიკურ საკითხებს  

შორის და იმისათვის, რომ დაუახლოვონ მედიას ხალხი და 
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ჩართონ ისინი პოლიტიკურ პროცესებში, მედიის სხვადასხვა 

მესვეურებმა, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 

90-იანი წლების დასაწყისში დაიწყეს სახალხო ჟურნალისტიკის 

ექსპერიმენტირება.[3] აღნიშნულის მიზანი იყო მოქალაქეთა 

ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მათი მოტივირება 

საკუთარ გარემოზე ზრუნვისათვის. ასეთი ტიპის  ჟურნალისტიკა  

ორიენტირებულია  ამომრჩეველთა ინტერესებზე ნაცვლად ახალ 

ამბებზე რეაგირებისა.  მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს 

ამომრჩეველთა გამოკითხვას საარჩევნო კამპანიის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ, ფართოდ გამოიყენება 

ეროვნული მედიის მიერ ბევრ ქვეყანაში — უბრალოდ იმიტომ, 

რომ ის რეპორტიორებს აწვდის ბევრ კარგ იდეას იმის შესახებ, თუ 

რა გააშუქონ.  

ვინ იღებს გადაწყვეტილებას საარჩევნო კამპანიის პროგრამის 

შესახებ? ესენი არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიები და 

კანდიდატები არიან. ძირითად მონაწილეთა სპექტრი ფართოა. 

პოლიტიკა - ბიზნესი - მედია - ორგანიზაციები, ყველა ეს 

მოთამაშე გავლენას ახდენს პროგრამაზე, მათი რეალური ძალის 

შესაბამისად. როგორც გერმანელმა ფილოსოფოსმა კარლ მარქსმა 

ერთხელ თქვა, უპირატესი პოლიტიკა არის საზოგადოების 

კლასების შეფარდებითი ძალა — ეს კლასთა შორის ბრძოლაა. [4] 

ეს ძლევამოსილი პოლიტიკოსები არა მხოლოდ გავლენას 

მოახდენენ საარჩევნო კამპანიის პროგრამაზე, არამედ კამპანიის 

გაშუქებაზე მედია საშუალებებით. როგორც ცნობილია, მრავალი 

მედია საშუალება ეკუთვნით სწორედ ამ ძლევამოსილ 

მოთამაშეებს, ასეთ მედიას კი მხოლოდ ოცნება შეუძლია 

დამოუკიდებელ საქმიანობაზე. მათგან მოელიან მხოლოდ კერძო 

პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესების გახმოვანებას და 

მათი მიზანია, არ შეუწყონ ხელი პლურალიზმის განვითარებას, 

სამართლიანი, დაბალანსებული და მიუკერძოებელი გაშუქების 

საფუძველზე. 

მაგრამ რა შეგვიძლია ვთქვათ ე.წ. დამოუკიდებელ მედიაზე? 

მოქმედებენ თუ არა ისინი ყველანაირი გავლენისაგან თავისუფალ 

ვაკუუმში? არა! ნებისმიერი მედია მეტ-ნაკლებად განიცდის 

სხვადასხვა მოთამაშეთა გავლენას, ხანდახან ისე ფრთხილად, რომ 

თვითონაც ვერ ამჩნევენ. ბევრია კერძო და სახელმწიფო 

ხარისხიანი მედია საშუალება, განსაკუთრებით ამერიკასა და 
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დასავლეთ ევროპაში, სადაც არჩევნების გაშუქება იგეგმება და 

ხორციელდება კონკრეტული ინტერესების მიერ დაწესებული 

შეზღუდვების გარეშე. 

„მედიამ ხშირად პროფესიონალ პოლიტიკოსებზე უკეთ იცის 

იმის შესახებ, თუ რა ხდება ხალხში; ყოველ შემთხვევაში, მედია 

კარგად უნდა ხვდებოდეს საზოგადოების სხვადასხვა 

ჯგუფებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებს.― [5] 

ეჭვს გარეშეა, რომ მედიის პროგრამას გავლენა აქვს 

ამომრჩევლის გეგმებზე, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის. თუ, 

ზოგადად, მედია ან რომელიმე კონკრეტული მედია საშუალება 

ამომრჩევლის თვალსაზრისით  ნაკლებად  სანდოა,  ის  ვერ  

მოახდენს  გავლენას ამომრჩეველთა გეგმებზე, თუმცა არსებობს 

გამონაკლისებიც, რადგან ნაკლებად სანდო ტაბლოიდური მედია 

ხშირად გარკვეულ გავლენას ახდენს საზოგადოების გეგმებზე. 

მნიშვნელოვანია მედიის პროგრამის სწორად  მომზადება, 

რომელიც  ხანგრძლივი პროცესია. წარმატებულ პროგრამას 

სჭირდება შთამბეჭდავი რეპორტაჟები არჩევნების წინ და 

არჩევნების პერიოდში. ის საკითხები, რომლებიც დომინირებს 

არჩევნებს შორის, ჩვეულებრივ, დომინირებს საარჩევნო კამპანიის 

მსვლელობისას. პოლიტიკოსები და პარტიები, ცხადია, 

შეეცდებიან პროგრამის დომინირებას — სწორედ ეს არის 

პოლიტიკის წარმოების მიზანი. ზოგიერთი კანდიდატი საკმაოდ 

გონიერია ამ საკითხში, რადგან ასეთები წარმოადგენენ ლიდერებს, 

რომლებმაც იციან, თუ რა მიმართულებით იარონ და აქვთ 

პროგრამის განახლების უნარი. სხვა კანდიდატებმა კარგად იციან, 

თუ რა უნდათ ხალხს. ისინი იცნობენ ხალხს, ეროვნულ 

აზროვნებას. ესენი ხშირად, თუმცა არა ყოველთვის, 

პოპულისტური ორიენტაციის პარტიები არიან. 

გასათვალისწინებელია, რომ ხშირად პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებები მიიღება რთული და გაუმჭვირვალე 

მოლაპარაკებების შედეგად, რომლებიც წარმოებს მოთამაშეთა 

დახურულ ქსელში, მოშორებით ჩვეულებრივი მოქალაქეებისაგან. 

თუმცა ხშირად, ყოველ შემთხვევაში, დასავლეთ ევროპის 

ქვეყნებში, ეს მოლაპარაკებები საზოგადოების დღის წესრიგის 

ნაწილი ხდება და მედიას პოლიტიკური ბრძოლის არენად 

გადააქცევს. 
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ნაწილობრივ ამ პროცესის შედეგია, რომ ბევრ ქვეყანაში 

პოლიტიკურმა ჟურნალისტიკამ ორიენტაცია შინაარსიდან და 

იდეოლოგიური და პოლიტიკური განსხვავებებიდან, თავად 

პოლიტიკურ პროცესზე გადაიტანა. ამას პროცესის ჟურნალისტიკა 

ეწოდება, რადგან ძირითადად ორიენტირებულია პოლიტიკურ 

ტაქტიკაზე, ალიანსებსა და ძალაუფლებისათვის ბრძოლაზე 

სცენის მიღმა. 

პროცესის ჟურნალისტიკით ზედმეტად გატაცებას ახლავს 

რისკი, რომ ჟურნალისტებს შეიძლება დაავიწყდეთ რეალურად რა 

არის მნიშვნელოვანი ხალხისათვის. რეპორტიორები უბრალოდ 

უგულებელყოფენ საზოგადოების ინტერესებს, რადგან იწამლებიან 

საოცარი ხიბლის მქონე თამაშით, რასაც პროგრამის 

ლიდერობისათვის ბრძოლა ჰქვია.   

პოლიტიკა არის მდიდრებისაგან ფულის მიღებისა და 

ღარიბებისაგან ხმების მიღების ხელოვნება, დაპირებით, რომ 

ორივე მხარეს დაიცავს ერთმანეთისგან - სედრიკ ადამსი.  

„იცოდეთ ის თუ ვინ არის თქვენი მომხმარებელი და რის ნახვას 

ისურვებდნენ ისინი მედიაში, რიტიკულად მნიშვნელოვანია― [6] 

მედია სტრატეგიის მთავარი მიზანი უნდა იყოს, უზრუნველყოს 

პარტიებსა და კანდიდატებთან დაკავშირებული ძირითადი 

საკითხების ასახვა მედიის პროგრამაში. პოლიტიკური რეკლამა 

მედიაში არასოდეს არის ისეთი ეფექტიანი, როგორც მედია 

რეპორტაჟები პოლიტიკურ პარტიებსა და კანდიდატებზე. მედიით 

გასული ინფორმაცია ამომრჩევლისათვის უფრო სანდოა, ვიდრე 

პოლიტიკური რეკლამა. მედიის მიერ გაშუქებული საკითხები - 

მაგალითად, პარტიის აგრესიული პოლიტიკის გამო - აიძულებს 

პოლიტიკურ ოპონენტებს რეაგირება მოახდინონ.  

პარტიები და მათი კანდიდატები შეეცდებიან გავლენა 

მოახდინონ მედიის პროგრამაზე იმ იმედით, რომ ეს გავლენას 

მოახდენს სხვა პარტიების პროგრამებსა და ამომრჩევლების 

გეგმებზე. 

კარგად ორგანიზებული პარტიები ყოველთვის მოძებნიან 

მნიშვნელოვან შეტყობინებებს საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციისათვის. ხშირად ამ შეტყობინებების რაოდენობა 

მხოლოდ ერთი ან სამია. მათი მედია სტრატეგიის მიზანია, 

გამოვიდნენ ამ შედარებით მცირე რაოდენობის მესიჯებით. 

ხშირად პარტიები ცდილობენ ისაუბრონ კამპანიის მხოლოდ ერთ 
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თემაზე, რომელიც ყველაზე მეტად გამოხატავს მათ პოზიციას. 

ბილ კლინტონისათვის 1992 წლის კამპანიის ასეთი მესიჯი იყო - 

ახალი დასაწყისი, ხოლო ტონი ბლერისათვის — ცვლილების 

დრო. 

მედიის ვალდებულებაა მუდმივად სთხოვდეს პასუხს 

ხელისუფლებას ამა თუ იმ კითხვებზე. თუ მედია ძაღლივით 

კუდის ქიცინს დაიწყებს, თუ ის ჩამოყალიბებული სისტემის არა 

კრიტიკული ნაწილი გახდება, მაშინ დაკარგავს თავის კლასიკურ 

— კრიტიკული მაკონტროლებლის  როლს. 

ამდენად, როდესაც შუქდება სარჩევნო კამპანია 

მნიშვნელოვანია, რომ ნაკლები მნიშვნელობა მიენიჭოს ტაქტიკურ 

მანევრებს და მეტი კავშირს საარჩევნო კამპანიასა და რეალურ 

ეროვნულ პრობლემებს შორის. 

ძალიან მნიშვნელოვანია მედიამ ამომრჩეველს მიაწოდოს 

დაბალანსებული ინფორმაცია ფინანსებთან დაკავშირებით, 

ხშირად კანდიდატები უამრავ დაპირებას იძლევიან, რომელთა 

შესრულებას ფული სჭირდება. ამდენად, აუცილებელია 

გადამოწდეს ინფორმაცია  ფინანსების არსებობის შესახებ, უნდა 

გავიგოთ დაფინანსებულია თუ არა ინიციატივა  და საიდან მოდის 

ფული? 

მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ პარტიისა და კანდიდატისგან, 

როგორ უნდა დაფინანსდეს გაუმჯობესებები; ანუ, თუ კანდიდატი 

მეტ ფულს დახარჯავს გაუმჯობესებებზე, რა სფეროების 

დაფინანსების შემცირების ხარჯზე მოხდება ეს? თუ პარტია ვერ 

პასუხობს, თუ როგორ უნდა დააფინანსოს მის მიერ 

შემოთავაზებული დაფინანსებები, ის არ არის სერიოზული 

პარტია. [7] 

 ყველა სერიოზულმა პარტიამ იცის დაბალანსებული 

ბიუჯეტის მნიშვნელობის შესახებ, ამდენად, თუ პარტია 

გადაწყვეტს სახელმწიფო ფული გაუმჯობესებებზე დახარჯოს, მან 

ეს ფული სახელმწიფო ბიუჯეტის რომელიმე  ნაწილიდან  უნდა  

აიღოს  და  ეს  ვიღაცის  ხარჯზე  უნდა მოხდეს. ჩვენ უნდა 

ვიცოდეთ, ვინ არიან ეს ვიღაცეები. 

როდესაც ადამიანები შვებულებიდან ბრუნდებიან, ისინი 

მთავრობაზე უფრო რბილად მსჯელობენ. სწორედ ამიტომ აწყობს 

მთავრობის გონიერი ხელმძღვანელი არჩევნებს ადრე 

შემოდგომაზე -  დევიდ ფროსტი.  
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 „ჟურნალისტმა პატივი უნდა სცეს სიმართლეს და 

საზოგადოების უფლებას - მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია―[8] 

ეთიკური ნორმები და პრინციპები განასხვავებს ხშირად 

სერიოზულ მედიას ნაკლებად სერიოზულისაგან. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც მედია აშუქებს  

საარჩევნო  კამპანიას,  რომელმაც  ქვეყნის  პოლიტიკური 

მომავალი უნდა გადაწყვიტოს.  

სიმართლე, ან მოვლენების სწორად აღწერა, ყველა ღირსეული 

რეპორტიორის მოვალეობაა. უზუსტობებისა და გადაუმოწმებელი 

ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევაში, ისინი რისკის ქვეშ 

აყენებენ შენი მედია საშუალების მიმართ ნდობის საკითხს. 

ძირითადად უზუსტობა გამოწვეულია არა წყაროთი, არამედ 

რეპორტიორის დაუდევარი დამოკიდებულებით.  პატარა  

შეცდომებიც  კი,  ზიანს  აყენებენ მედიის  მიმართ გამოცხადებულ 

ნდობას. უნდა გახსოვდეს მედიას განსჯიან მისი შეცდომების და 

არა ასობით ღირსეული ნამუშევრის მიხედვით. 

ზოგი რეპორტიორისთვის რთულია შეზღუდული ვადების 

წნეხის ქვეშ გამონახოს დრო დეტალების გადასამოწმებლად, 

მაგრამ ხშირად ერთი ან ორი ტელეფონის ზარი, ან ერთი ან ორი 

დოკუმენტის გადამოწმება  გვეხმარება,  რომ  მასალა  უფრო  

ზუსტი  გამოვიდეს. მომზადებული მასალა ყოველთვის 

დაბალანსებული უნდა იყოს. პოლიტიკის გაშუ- ქებისას 

ყოველთვის მნიშვნელოვანია გახსოვდეს, რომ პოლიტიკოსები 

ეცდებიან მედიის გამოყენებას თავიანთი პროგრამების 

მხარდასაჭერად და პოლიტიკური ოპონენტების 

დისკრედიტაციისათვის. 

„რეპორტიორებისა  და  რედაქტორების  აზრი  ხშირად  იყოფა 

იმის შესახებ, უნდა აჩვენო თუ არა წყაროს მომზადებული მასალა 

გამოქვეყნებამდე. ერთნი ამბობენ, რომ წინასწარ ჩვენება არ 

შეიძლება, რადგან თუ მასალა კრიტიკულია, წყარო ინანებს თავის 

ნათქვამს და გთხოვს, მასალიდან მნიშვნელოვანი პუნქტების  

ამოღებას.  მეორენი  ამტკიცებენ,  რომ  წყაროს  მასალა ყოველთვის 

წინასწარ უნდა აჩვენო; ეს შეამცირებს სავარაუდო შეცდომებს და 

მასალას უფრო სამართლიანსა და ზუსტს გახდის.  მაგრამ  მასალის  

ჩვენება  სულაც  არ  ნიშნავს,  რომ  წყაროს მისი  რედაქტირების  ან  

შიგნით  რაიმეს  შეცვლის  უფლება  აქვს. წყაროს მხოლოდ 

შეცდომებზე და გაურკვევლობებზე მითითება შეუძლია―. [9] 
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შეიძლება გაქვთ სამართლებრივი უფლება მოამზადოთ რაიმე 

მასალა, მაგრამ გაქვს კი მორალური უფლება? ეს არის 

ჟურნალისტური ეთიკის მთავარი კითხვა.  ჩვენ ხშირად ვდგებით 

ეთიკური დილემის წინაშე პოლიტიკური რეპორტაჟის 

მომზადებისას, განსაკუთრებით, თუ საქმე არჩევნებს ეხება, სადაც 

პოლიტიკური ოპონენტები ცდილობენ, საზოგადოებას დაუკარგონ 

ნდობა მოწინააღმდეგე მხარის მიმართ, არ ერიდებიან პირადი 

ისტორიების გამომზეურებას და ხშირად ტყუილ ამბებსაც კი 

თხზავენ. ასეთ დროს უნდა ხელმძღვანელობდე საკუთარი 

ეთიკური პრინციპებით: რას დაბეჭდავ და რას არა. 

დასკვნა 

ამდენად, მედიითვის ინფორმაციის სანდოობა 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი უნდა იყოს. საარჩევნო პროცესის 

გაშუქება საუკეთესო დროა მედიის სანდოობის გამოცდისათვის. ამ 

დროს  ჟურნალისტებმა, უნდა აჩვენონ საკუთარი  ქვეყნის 

მოქალაქეებს, რომ მათ შეუძლიათ ენდონ მედია საშუალებებით 

გავრცელებულ ინფორმაციას. საზოგადოების ნდობის 

მოსაპოვებლად და შესანარჩუნებლად რედაქტორებმა და 

რეპორტიორებმა ყოველდღიურად უნდა დაამტკიცონ, რომ არიან 

სამართლიანი, ზუსტი და გახსნილი ყველანაირი 

მოსაზრებისათვის. 

გაშუქების საიმედობა უმნიშვნელოვანესია შემდეგი 

პრინციპები : 

 განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს, რომ 

გარანტირებული იყოს სიზუსტე და სამართლიანობა. 

 აჩვენოს სახელმძღვანელო პრინციპები კამპანიის 

მონაწილეთაგან ფინანსური სახსრებისა და საჩუქრების მიღების 

თაობაზე. 

 დააწესდეს შეზღუდვები რეპორტიორებისა და 

რედაქტორების პოლიტიკურ აქტივობაზე. 

 ნათლად გაიმიჯნოს კომენტარები ახალი ამბებისაგან, 

რათა ამომრჩევლისათვის გასაგები იყოს, რომელია ინფორმაცია და 

რომელი რედაქტორის კომენტარი. 

 კამპანიის აღწერისას გაკონტროლდეს საკუთარი 

მიუკერძოებლობა 
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 ყურადღება მიაქცეს იმ მოქალაქეთა ინტერესებს, ვისი ხმაც 

შეიძლება დაიკარგოს კამპანიის ხმაურში. 

 აღიწეროს დეტალები და  გამყარდეს ფაქტებით, 

დაკვირვების შედეგებით ან სანდო წყაროებით. 

 სიფრთხილით მოვეკიდოთ კამპანიის მონაწილეთა მიერ 

მოყვანილი სტატისტიკის ციტირებას. ვისარგებლოთ 

სტატისტიკის სანდო წყაროთი, როგორიცაა უნივერსიტეტი ან 

ნეიტრალური საერთაშორისო ორგანიზაცია. 

 ვიყოთ სამართლიანი ყველა პარტიისა და სუბიექტის 

მიმართ, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ აღიქვამს მათ 

საზოგადოება და როგორ ექცევიან ისინი ჟურნალისტებს. 

რომელიმე მხარის სასარგებლოდ მოსაზრების გამოთქმისას მედიას 

ამომრჩეველზე მეტი თავდაჭერილობა მართებს. 

 არ ავყვეთ ცდუნებას გამოაქვეყნდეს სენსაციური, მაგრამ, 

სავარაუდოდ, მიკერძოებული ან გაბერილი ახალი ამბები, 

კამპანიის მსვლელობისას. ასეთი ისტორიები შეიძლება 

მიმზიდველია, მაგრამ უარყოფითად მოქმედებს სანდოობაზე.   

გაშუქებისას ბალანსის დადგენის მცდელობა არ ნიშნავს, რომ 

ყველა წყაროს აბსოლუტურად თანაბარი ადგილი უნდა ეჭიროს 

შენს ყველა სტატიაში; თუმცა დროდადრო უნდა იზრუნო 

ბალანსზე, რაც ნიშნავს რომ, კამპანიის მსვლელობისას არ 

მოახდინო საზოგადოების რომელიმე ჯგუფის ან პოლიტიკური 

პარტიის იგნორირება ან ჯეროვნად ვერ შეაფასო ისინი. 

რეპორტიორის უმნიშვნელოვანესი მიზანი უნდა იყოს, ეძიოს 

სიმართლე ან რაც შეიძლება მეტად მიუახლოვდეს მას. ზოგიერთი 

რეპორტიორისათვის სიტყვა სიმართლე ძალიან ხმამაღალია, 

მოვლენის გაშუქებისას ისინი ამჯობინებენ უთხრან 

საზოგადოებას, თუ რა არის სწორი. უზუსტობა მეტწილად 

გამოწვეულია არა წყაროთი, არამედ რეპორტიორის 

დაუდევრობით. 

საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას, მედია ყოველთვის ხდება 

პოლიტიკურ მოთამაშეთა სტრატეგიისა და ტაქტიკის ხელოვნების 

სამიზნე, მათი კამპანიის წარმატება მდგომარეობს მათ 

შესაძლებლობაში, დააბნიოს მედია და დაანახოს საკითხი მათი 

პერსპექტივიდან. 
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Nana Bgarashvili 

Media’s role in Elections 

Summary 
 

Media is one of the main means of communication between politicians 

and voters, media like a democratic linker, becomes even more important 

during elections.  Media should assist voters to make an informed choice. 

Society needs to be informed about political players and know their visions.  

The main task of the media should be the provision of reliability of 

information, protection of justice, balance and impartiality while 

broadcasting. The above-mentiond means that media should pay more 

attention to the voters‘ needs.  

 

Keywords: media, politics, elections, party, candidate and voter. 
 

Reviewer:   Professor Giorgi Goradze, Sulkhan-Saba Orbeliani University. 

 
Нана Бгарашвили 

Роль СМИ в выборах 

Резюме 
 

СМИ являются одним из основных средств коммуникации 

политиков с избирателями. Они, как демократическое звено, 

приобретают еще большее значение во время выборов. СМИ должны 

помогать избирателям делать информированный   выбор. 

Общественность должна быть проинформирована о политических 

игроках, знать их видение. 

Главной задачей СМИ должно быть обеспечение достоверности 

информации, а также справедливость, сбалансированность и 

беспристрастность ее освещения. Освещение должно быть 

ориентировано на граждан. А это значит, что средствам массовой 

информации необходимо уделять больше внимания потребностям 

избирателей. 
 

Ключевые слова: СМИ, политика, выборы, партия, кандидат и 

избиратель. 
 

Рецензент: Профессор Гиорги Горадзе, Университет Сулхан-Саба 

Орбелиани. 
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პრაქტიკა 
 

მამუკა გოგაშვილი, დავით კუხალაშვილი 

ახალი კორონავირუსის (SARS-Cov-2) ინფექციის (COVID-19) 

პანდემიის პრევენცია ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა 

ეროვნული ცენტრის მაგალითზე 
 

მსოფლიოსა და საქართველოში განვითარებული პროცესების 
ანალიზი აჩვენებს, რომ COVID -19 ადამიანთა მასობრივი 
სიკვდილიანობის გარდა, დამანგრევლად მოქმედებს გლობალური 
და სახელმწიფო უსაფრთხოების პროცესებზე, მათ შორის, 
ეკონომიკური სტაბილურობის რღვევის, სამუშაო ადგილების 
შემცირების, სახიფათო სამედიცინო ნარჩენების ზრდის 
თვალსაზრისითა და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებებით. 
შექმნილი ვითარებით საზოგადოება სტრესულ მდგომარეობაშია 
და მას აქვს განგრძობადი ხასიათი. აუცილებლობამ მოიტანა ამ 
ვირუსის, პანდემიის წინააღმდეგ, ყველა სახელმწიფომ, 
ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურებმა მნიშვნელოვანი 
სტრატეგიები შექმნას, რომელიც დამყარებული იქნება მყარ 
კოორდინაციაზე, გამჭირვალობასა და ოპერატიულ ქმედებებზე, 
რაც ვითარების დროული გამოსწორების საფუძველი იქნება. 
მნიშვნელოვანია ისეთი სტრატეგიების დაგეგმვა, რომლის დროსაც 
COVID 19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში პრევენციული 
ღონისძიებების (მათ შორის, შემზღუდველი ხასიათის) შემოღება 
არ გამოიწვევს ადამიანის უფლებების დარღვევას და ამ გზით, 
ინდივიდის უფლებაში ჩარევა გამართლებული იქნება 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესით. ამ 
მიმართულებით, წარმოდგენილი ნაშრომი წარმოადგენს 
მცდელობას, ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ობიექტზე 
დაინერგოს ახალი კორონავირუსის (SARS-Cov-2) ინფექციის 
(COVID-19) პანდემიის პრევენციის მიზნით მყარი კონტროლის 
სისტემა, შრომის უსაფრთხოებისა და ინფექციის კონტროლის 
თვალსაზრისით. 

 

საკვანძო სიტყვები: ტუბერკულოზი, ფილტვის დაავადება, 
ადამიანის უფლება, პანდემია, კოვიდ-19, კოვიდტესტირება. 
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ახალი კორონავირუსით (SARS-Cov-2) გამოწვეული ინფექციის 

(COVID-19) პანდემიის პერიოდში, სს „ტუბერკულოზისა და 

ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის― (შემდგომში - 

ცენტრი) წინაშე დადგა კრიტიკული აუცილებლობა იმისა, რომ 

მიღებულიყო გადამჭრელი პრევენციული ზომები, მათ შორის, 

შემზღუდველი ხასიათის, რათა სამუშაო სივრცეში მყოფი  

დასაქმებულების, სხვა და მესამე პირების ჯანმრთელობისა და 

სიცოცხლის უსაფრთხოება მყისიერად  ყოფილიყო დაცული 

საფრთხის ბიოლოგიური ფაქტორით (კორონავირუსი) 

გამოწვეული ზიანისაგან.        

მიჩნეულ იქნა, რომ COVID 19-ის გადამდები და სწრაფად 

გავრცელებადი ხასიათიდან გამომდინარე, სამუშაო სივრცეში 

გარკვეული პრევენციული (თუნდაც შემზღუდავი) ხასიათის 

მოთხოვნების (ღონისძიებების) არშემოღება საფრთხეს შეუქმნის 

არა მხოლოდ კონკრეტული პირის ჯანმრთელობას, არამედ მის 

ირგვლივ მყოფ ადამიანებსაც (საზოგადოების ჯანმრთელობას). ეს 

არის იმგვარი მოცემულობა, სადაც ინდივიდის პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლებას (თავად მიიღოს გადაწყვეტილება 

ვაქცინაციის ან/და დაწესებული სხვა შეზღუდვების 

დამორჩილების შესახებ) უპირისპირდება საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესები (თუ არ აიცრება ცალკეული 

ინდივიდი ან/და არ მოხდება დაწესებული სხვა 

შეზღუდვებისადმი დამორჩილება, საერთო საზოგადოებრივ 

ჯანმრთელობას ადგება აუცდენელი ზიანი). დაუმორჩილებლობის 

მასშტაბურობა პირდაპირ უკავშირდება ეროვნული 

უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის უზრუნველყოფას, რადგან 

შესაძლებელია სახელმწიფომ დაკარგოს ბრძოლისუნარიანი და 

შრომისუნარიანი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ის ნაწილიც, 

რომელიც ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო, 

სამეცნიერო-ტექნიკური უსაფრთხოების სისტემების შემქმნელ და 

მზრუნველ ძალად მოიაზრება. ამ მიმართულებით, მსოფლიოში, 

კონკრეტულ სახელმწიფოებრივ ჭრილში უსაფრთხო ვითარების 

შექმნაში მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს შიგნით სეგმენტალური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია დროულობით, 

სანდოობით, უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტით გამორჩეული 

სისტემების დანერგვა, რაც გადამწყვეტ როლს ითამაშებს 

გლობალური და ქვეყნის შიგნით უსაფრთხო გარემოს შექმნაში.  
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იმის დასადასტურებლად, რომ COVID 19-ის წინააღმდეგ 

ბრძოლის საქმეში პრევენციული ღონისძიებების (მათ შორის, 

შემზღუდველი ხასიათის) შემოღება არ გამოიწვევს ადამიანის 

უფლებების დარღვევას და ამ გზით, ინდივიდის უფლებაში ჩარევა 

გამართლებულია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

ინტერესით, ცენტრი მოიხმობს ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს დიდი პალატის უახლოეს პრაქტიკას, რომელიც 

შეეხება „სავალდებულო ვაქცინაციის― საკითხს, როგორც ერთ-ერთ 

ყველაზე უფრო მკაცრი ხასიათის შემზღუდველ ღონისძიებას. 

საქმე ეხება ბავშვების სავალდებულო ვაქცინაციას: საქმეში - 

„ვავრიჩკა და სხვები ჩეხეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ― (GRAND 

CHAMBER: CASE OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH 

REPUBLIC (Applications nos. 47621/13 and 5 others) JUDGMENT: 

STRASBOURG 8 April 2021) [1], სტრასბურგის სასამართლომ არ 

დააკმაყოფილა მშობლების განაცხადი, რომლითაც ისინი სადავოდ 

ხდიდნენ ჩეხეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობას, რომლის 

შესაბამისადაც, განმცხადებლის (მშობლების) შვილები არ მიიღეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სავალდებულო 

ვაქცინაციაზე უარის თქმის გამო. აღნიშნულ საქმეში მშობლები 

(განმცხადებლები) ამტკიცებდნენ, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკის 

რეგულაციები ეწინააღმდეგებოდა მათ ძირითად უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, კერძოდ, სამედიცინო ჩარევაზე უარის თქმის 

უფლებას და რელიგიური და ფილოსოფიური მრწამსის 

თავისუფლებას. განმცხადებლები ხაზს უსვამდნენ, რომ ვაქცინას 

გააჩნდა რეალური და პოტენციური გვერდითი მოვლენები. 

მშობლების მოსაზრებით, ისინი ხელმძღვანელობდნენ თავიანთი 

შვილების საუკეთესო ინტერესებით. მიზეზი, რატომაც ისინი უარს 

აცხადებდნენ ბავშვების ვაქცინაციაზე, განპირობებული იყო 

შიშით, რომ ვაქცინის გვერდითი მოვლენების გამო, შესაძლებელი 

იყო ბავშვების ჯანმრთელობის გაუარესება. განმცხადებლები ასევე 

ამტკიცებდნენ, რომ ბავშვებს ადგებოდათ სერიოზული ზიანი 

განათლების ხელმისაწვდომობაზე, აცრაზე უარის თქმის გამო და 

ისინი იყვნენ დისკრიმინაციის ობიექტები. აღნიშნულ საქმეზე 

მსჯელობისას, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

დაასკვნა, რომ ბავშვთა სავალდებულო ვაქცინაცია არ არღვევს 

პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლებას ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის („პირადი და ოჯახური 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["47621/13"]}
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ცხოვრების პატივისცემის უფლება―) მიხედვით, რადგან 

პროპორციულად იმუნიზაციის სარგებელი აჭარბებს და იცავს 

როგორც მათი, ასევე სხვების ჯანმრთელობასა და უფლებებს. 

შესაბამისად, ვაქცინაციასთან დაკავშირებული ჩეხეთის 

რესპუბლიკის შეზღუდვები უნდა შეფასდეს, როგორც 

აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლო პაციენტის 

უფლებებში ცალკეული ჩარევა გამართლებული იქნას 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გლობალური მნიშვნელობით. 

ამდენად, ჩეხეთის რესპუბლიკის სადავო რეგულაცია, რომელიც 

ადგენს სავალდებულო ვაქცინაციას, მათ შორის ბავშვებში, 

შეფასდა, როგორც „აუცილებელი დემოკრატიული 

საზოგადოებაში― და შესაბამისად - კანონიერი. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული დაცვის სისტემა 

საქართველოში აქტუალურია 1999 წლიდან, როდესაც ჩვენი 

ქვეყანა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

ევროპული კონვენციის მონაწილე გახდა და შესაბამისად, მის 

ფარგლებში (მუხლი 19) დაარსებული ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულება 

სავალდებულოდ იქცა კონვენციის ხელმომწერი 

სახელმწიფოებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის.  ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენცია, გარდა იმისა, რომ იცავს 

ადამიანის უფლებებს, ადგენს იმ კრიტერიუმებს, როცა ინდივიდის 

კონვენციით გარანტირებულ უფლებაში ჩარევა შეიძლება იყოს 

გამართლებული დემოკრატიულ საზოგადოებაში, 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. ბუნებრივია, 

კონვენცია კონკრეტულად COVID 19-ის საწინააღმდეგო 

ვაქცინაციაზე არაფერს ამბობს, ჯერ ერთი, იმიტომ, რომ 

აღნიშნული კონვენციის მიღების დროისთვის ეს ინფექცია არ 

არსებობდა და მეორე იმიტომაც, რომ იგი (კონვენცია) ზოგად-

აბსტრაქტული ხასიათისაა, ხოლო კონკრეტული ფაქტების 

თაობაზე გადაწყვეტილებებს იღებენ საერთაშორისო 

ინსტიტუციები (მაგ. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო და სხვა.). სწორედ, მათ (საერთაშორისო 

ინსტიტუციების) მიერ კონვენციის ცალკეული მუხლის 

განმარტება იძლევა საშუალებას, გავაკეთოთ გარკვეული 

დასკვნები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. 

საგულისხმოა, რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 
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პრიორიტეტის აღიარებით,  ინდივიდის პირად უფლებებში 

მკაცრი შემზღუდავი ღონისძიებით („ვაქცინაციის ვალდებულება―) 

ჩარევის სასამართლოსმიერი გამართლება, იმთავითვე ამართლებს 

ასეთ ჩარევას ნაკლებად მკაცრი (მსუბუქი) შემზღუდავი 

ღონისძიებით (მაგ. „ტესტირების ვალდებულება―).    

მოქმედი კანონმდებლობისა და ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს ზემოხსენებული გადაწყვეტილების 

ფარგლებში, ცენტრის პოზიცია ეფუძნება ინდივიდის უფლებისა 

და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ინტერესების 

გონივრული დაბალანსების პირობებს, რომლის ფარგლებშიც 

გამართლებულად მიიჩნევა, სამუშაო სივრცეში ალტერნატიული 

(ამორჩევაუნარიანი) ხასიათის პრევენციული მოთხოვნების (მათ 

შორის, შემზღუდველი ხასიათის) შემოღება, რაც ერთი მხრივ, 

დააკმაყოფილებს ცენტრის კანონისმიერ საჯარო ინტერესს, ხოლო 

მეორე მხრივ, ინდივიდს შეუქმნის შესაძლებლობას, თვითონ 

გააკეთოს არჩევანი მასზე გასავრცელებელი კონკრეტული 

მოთხოვნის (ღონისძიების) შესახებ.    

ცენტრის მხრიდან საქართველოს კანონმდებლობის 

საფუძველზე განხორციელებულია კოვიდ 19-ის პრევენციის 

კუთხით, ინფექციის კონტროლისა და შრომის უსაფრთხოების 

გამყარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. 

მიმოვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი:  

საქართველოს მთავრობის განკარგულების: „კორონა ვირუსით 

(SARS) – CoV- 2 გამოწვეულ ინფექციაზე სავალდებულო 

ტესტირებას დაქვემდებარებულ  პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა 

და ჩატარების წესის შესახებ― მიხედვით[2], დაწესებულებაში 

შექმნილია და მოქმედებს „ინფექციის კონტროლის მიზნით კოვიდ 

- 19 ტესტირების უსაფრთხო ორგანიზების პროცედურა,― [3] სადაც 

პროცედურის მოთხოვნის შესაბამისად განსაზღვრულია covid-19 

კუთხით ტესტირებას დაქვემდებარებული კონტიგენტი: 

თავმდგმური (არაპროგრამული), ტუბერკულოზის დიაგნოზის 

მქონე პაციენტი მკურნალობაში ჩართვამდე, ყველა ის პაციენტი, 

რომელიც ჰოსპიტალიზაციას ექვემდებარება, შიდა სტანდარტით 

ამბულატორიულად გამოსაკვლევი პაციენტები (არაპროგრამული), 

სამუშაო სივრცეში / ადგილზე დასაქმებული პირები, პირველადი 

(ფორმა 100-ის წარმოდგენით) ეჭვი ტუბერკულოზზე 

გამოსაკვლევი პაციენტი, ტუბერკულოზის მქონე პაციენტის 
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კონტაქტები. ამასთან ერთად, პროცედურაში განსაზღვრულია, 

რომ covid-19-ზე  ტესტირების შესახებ ცნობის წარმოდგენის 

შემთხვევაში პირი არ ექვემდებარება ტესტირებას, თუ 

ტესტირების ვადა არ აღემატება 72 საათს. პროცედურის 

მიხედვით, covid-19 კუთხით  ტესტირების ორგანიზება  (პჯრ-

პოლიმერაზა ჯაჭვური რეაქცია, genexpert) მიმდინარეობს 

იზოლირებულ შენობაში, ტრიაჟის ზონაში („ემპიემა―-ის ყოფილ 

შენობაში) სპეციალურად გამოყოფილ ოთახში. ტესტირების 

ობიექტები არიან ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე  პაციენტის 

მკურნალობაში ჩართვამდე; ყველა ის პაციენტი; რომელიც 

ჰოსპიტალიზაციას ექვემდებარება; ცენტრში დასაქმებული. Covid-

19-ის ტესტირებას არ ექვემდებარებიან არაპროგრამული 

პაციენტები, რომლებიც ცენტრში მოდიან  „მანტუს― (ალერგიული) 

სინჯის  გასაკეთებლად. 

ზემოაღნიშნული განკარგულების საფუძველზე, ცენტრში 

შექმნილი და დამტკიცებულია „დასაქმებულთათვის კოვიდზე 

კვლევის მონიტორინგის ინსტრუქცია―,[4] რომლის მიხედვითაც, 

ცენტრში ყველა დასაქმებული კოვიდ „პჯრ― ტესტირებას 

ექვემდებარება ორ კვირაში ერთხელ, გარდა იმ დასაქმებულებისა, 

რომლებიც მუშაობენ რეანიმაციაში, მიმღებ განყოფილებაში, 

კოვიდ ლაბორატორიაში, კოვიდ განყოფილებაში,   აგრეთვე ყველა 

ის თანამშრომელი, რომელსაც შეხება აქვთ კოვიდ ინფიცირებულ 

და კოვიდზე საეჭვო პაციენტებთან, მათ შორის ეპიდემიოლოგები, 

რომლებიც „პჯრ― ტესტირებას გადიან 7 დღეში ერთხელ. პროცესის 

კონტროლისათვის საშტატო განრიგის მიხედვით შედგენილია 

ელექტრონული ფაილი განყოფილებებისა და რისკ ჯგუფების 

მიხედვით, ყოველდღიურად, კოვიდ-19-ზე ტესტირებას 

დაქვემდებარებული დასაქმებულების შესახებ ინფორმაცია 

ბეჭდური სახით მიეწოდება ეპიდემიოლოგს. NCDC-ის კორონა 

ლაბორატორიის პორტალიდან ტესტირების შედეგების მიღება 

ფიქსირდება ელექტრონულ ფაილში ეპიდემიოლოგის მიერ.  

ინსტრუქციაში ამავდროულად განსაზღვრულია დასაქმებულთა 

ტესტირების ვადების  მაკონტროლებელი პირი. თანამშრომელთა 

მხრიდან ტესტირებაზე თავის არიდებისა და/ან ვადების 

დარღვევის შემთხვევაში ინფექციის კონტროლზე, მონიტორინგზე 

და შრომის უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის სამსახურის 

ხელმძღვანელის წერილობითი ინფორმირება ხდება, 
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ეპიდემიოლოგისა და დასაქმებულის, დასაქმების ადგილის 

მიხედვით განყოფილების ხელმძღვანელის მიერ. ამავე 

ინსტრუქციით განსაზღვრულია კოვიდ ინფექცია გადატანილი 

დასაქმებულების, კოვიდ ტესტირებაში ხელახალი ჩართვის წესი, 

რომლის მიხედვითაც პირი, რომელიც არ მოხვდა სტაციონარში 

ტესტირებას შეიძლება დაექვემდებაროს მას შემდგომ, რაც გავა 

განკურნების თარიღიდან მინიმუმ 3 თვე, რაც დაახლოებით 

ფასდება, როგორც დიაგნოზის დასმიდან 3 თვე და 14  დღე. ხოლო 

რაც შეეხება დასაქმებულს, რომელიც მოხდა სტაციონარში, 

შესაძლოა ტესტირებას დაექვემდებაროს იმავე წესით, თუმცა 

განკურნების თარიღს ადგენს ეპიდემიოლოგი და ამ თარიღს 

ემატება მინიმუმ 3 თვე.   

ცენტრში მოქმედებს „ახალი კორონავირუსით (SARS - Cov- 2) 

გამოწვეულ ინფექციის  (covid -19)  პრევენციის მიზნით უსაფრთხო 

თერმოსკრინინგის ორგანიზების― შესახებ  ინსტრუქცია,[5] 

რომლის მიხედვითაც,  თერმოსკრინინგი ხორციელდება ყველა იმ 

პირის მიმართ, რომელიც ხვდება ცენტრის ტერიტორიაზე. 

აღნიშნული პროცესი ემსახურება კოვიდ ინფექციის პრევენციას, 

მაგრამ ცენტრის პროფილიდან გამომდინარე, მომსახურებას 

დაქვემდებარებულ პაციენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 

ტუბერკულოზისა და ფილტვის სხვა სახის დაავადების ხასიათის 

მიხედვით არიან ტემპერატურის მატარებლები და არსებობს 

მაღალი ალბათობა, რომ აღნიშნული პირებიც შესაძლებელია 

იყვნენ კოვიდ ინფიცირებულები. სწორედ ამიტომ, მათი 

ტესტირების საკითხიც უზრუნველყოფილია სათანადო 

პროცედურით. 

კოვიდ-19-ის ინფექციის ბრძოლის ფარგლებში მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს ცენტრში შექმნილი და მოქმედი „რისკის 

ზონების მიხედვით რესპირატორიული დაცვის უზრუნველმყოფი 

პროცედურა―,[6] რომლის მიხედვითაც ცენტრი დაყოფილია 

რისკის ზონებად. მაღალი რისკის ზონად მიჩნეულია სამუშაო 

სივრცე და ადგილები, სადაც ფიქსირდება პათოგენის (ვირუსი 

ბაქტერია) გამომყოფი პაციენტი და შესაბამისად, არსებობს 

პათოგენის პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით  გავრცელების 

ალბათობა.  საშუალო რისკის ზონად მიჩნეულია სამუშაო 

სივრცე/ადგილი, სადაც ფიქსირდება დადასტურებული 

პათოგენის გამომყოფი პაციენტი, რომლის მიმართაც 
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მიმდინარეობს სამკურნალო და პროფილაქტიკური ღონისძიებები. 

შედგენილია რისკის ზონების სათანადო კლასიფიკატორი, 

შენობების, სართულებისა და ბლოკების მიხედვით. უნდა 

აღინიშნოს, რომ დაბალი რისკის ზონა (სამუშო სივრცე/ადგილი, 

სადაც საერთოდ არ გვხვდება პათოგენის გამომყოფი პაციენტი) 

ცენტრში არ ფიქსირდება. აღნიშნული პროცედურა შედგენილია 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის ბრძანების: „ნოზოკომიური ინფექციების 

ეპიდზედამხედველობის, პრვეცნიისა და კონტროლის წესების 

დამტკიცების შესახებ―[7] შესაბამისად. 

ზემოაღნიშნული პროცედურის მსგავსად, მნიშვნელოვანია 

ცენტრში მოქმედი „კოვიდ-19 დაკავშირებით რისკის ზონების 

შეფასებით დასაქმებულთა მიერ ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გამოყენების ინსტრუქცია―,[8] რომელშიდაც 

განსაზღვრულია: ძალიან მაღალი ინფიცირების, ძალიან მაღალი 

რისკის შემცველი სამუშაო ადგილი, სადაც ცნობილია კოვიდ 19-ის 

წყაროები ან განსაზღვრულია სავარაუდო წყაროები, რომელთა 

მიმართაც ინფიცირების დიდი პოტენციალი არსებობს. ასეთ 

სამუშო სივრცეებსა და ადგილებს განეკუთნება (კოვიდ 19 მართვის 

ცენტრი; ტრიაჟის ზონა; რადიოლოგიური განყოფილების 

კომპიუტერული ტომოგრაფიის ოთახი; რეფერენს ლაბორატორია 

(დანაყოფი რომელიც კოვიდ 19-ზე ლაბორატორიულ კვლევას 

ახორციელებს); მიმღები განყოფილება (მისაღები-ფოიე, კოვიდ 19-

ზე ტესტირების ოთახი). შესაბამისად, აღნიშნულ სივრცეებსა და 

ადგილებში დასაქმებულები განეკუთნებიან მაღალი რისკის 

ზონაში მომუშავე პერსონალის კატეგორიას, აგრეთვე  

დასაქმებულები რომლებიც მონაწილეობენ კოვიდ 19-ით  

გარდაცვლილი პაციენტების გვამების მომზადებაში. ამ 

კატეგორიასთან თავსებადობა გააჩნია ადმინისტრაციულ 

რესურსსაც (ეპიდემიოლოგი, შრომის უსაფრთხოების 

სპეციალისტი, სახანძრო უსაფრთხოების სპეციალისტი), აგრეთვე 

ტექნიკური სამსახურის წარმომადგენლებს. საშუალო რისკის 

ინფიცირების, საშუალო რისკის სამუშაო ადგილებს განეკუთნება 

ადგილები, სადაც ხშირ ან/და მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებიან 

კოვიდ 19-ით დაინფიცირებულ ან ინფიცირების კუთხით საეჭვო  

პაციენტებთან, და ამ კონტაქტისას ვერ ხერხდება უსაფრთხო 

დისტანციის (2 მეტრი) დაცვა. აღნიშნული კატეგორიის სამუშაო 
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სივრცესა და ადგილს წარმოადგენს ცენტრის ცენტრალური 

შემოსასვლელი, სადაც ხორციელდება ცენტრში შემომსვლელთა 

თერმოსკრინინგი, აგრეთვე მიმღები განყოფილება, სადაც 

ხორციელდება პაციენტთან რეგისტრაცია, მიღება - გასინჯვა და 

სტაციონარში გადამისამართება. შესაბამისად, აღნიშნულ 

სივრცეებსა და ადგილებში დასაქმებულები განეკუთნებიან 

საშუალო რისკის ზონაში მომუშავე პერსონალის კატეგორიას. 

ცენტრში შედგენილია და მოქმედებს: „ახალი კორონავირუსით 

(SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)-ის შესაძლო და 

დადასტურებული შემთხვევების მართვისთვის ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებების გამოყენების პროცედურა,―[9] რომლის 

მიხედვითაც, სამუშაო სივრცეში / ადგილზე მყოფ დასაქმებულთა, 

სხვა პირთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის 

უსაფრთხოებისათვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ინფექციის 

კონტროლის მიზნებიდან გამომდინარე განსაზღვრულია 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: სამკურნალო პალატის, 

პაციენტის გადაადგილების არეების, ტრიაჟის ადგილის, 

ლაბორატორიის, ადმინისტრაციული არეების, ამბულატორიული 

არეების, აგრეთვე სხვა  სივრცეების მიხედვით.    

კოვიდ 19-ის ინფექციის პრევენციის კუთხით მნიშვნელოვან 

როლს ცენტრში შექმნილი და მოქმედია სპეციალური 

ოპერაციული პროცედურა „ხელის ჰიგიენა  ხელების 

დეკონტამინაციის დონეების შესაბამისობა და შესაბამისი 

საშუალებებით აღჭურვის ორგანიზება სამუშაო 

სივრცის/ადგილების მიხედვით,―[10] რომელშიაც განსაზღვრულია 

დეკონტამინაციის დონეები, შედგენილია ხელის ჰიგიენის რუქა 

„ხელების დეკონტამინაციის დონეების, ინსტრუქციებისა და 

პლაკატების განთავსების შესაბამისობის მიხედვით―. აღნიშნულ 

პროცედურაზე თანდართულია ინსტრუქციები: ხელების 

დეკონტამინაციის I დონე (ხელების ჩვეულებრივი დაბანა); 

ხელების დეკონტამინაციის II დეონე (ჰიგიენური ანტისეფტიკა); 

ხელების დეკონტამინაციის III დეონე (ქირურგიული 

ანტისეფტიკა); ხელის ჰიგიენის ხუთი მომენტი; ხელის ჰიგიენის 

ტექნიკა; ხელების ანტისეფტიკური დამუშავების ტექნიკა; სამუშაო 

ადგილზე ხელის ჰიგიენის პროცესისათვის საპნის შერჩევისა და 

გამოყენების წესი; სამუშაო ადგილზე ხელის ჰიგიენის 

პროცესისათვის დასაბანი ნიჟარებისა და მოწყობილობების 
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განთავსება / გამოყენების წესი; სამუშაო ადგილზე ხელის ჰიგიენის 

პროცესისათვის ანტისეფტიკური საშუალებებისა და 

დისპენსერების შერჩევა / გამოყენების წესი; ხელის ჰიგიენის 

კუთხით ცენტრში არსებული ვითარების შესახებ შეფასების 

კლასიფიკატორი, დაკვირვების ტიპი ვიზუალურად.  

    

უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა პროცედურა და ინსტრუქცია 

შედგენილია ჯგუფური წესით, რომლის შემუშავების პროცესში 

მონაწილეობდნენ სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი სხვადასხვა 

რგოლის დასაქმებულები, პროფკავშირების წარმომადგენლები, 

ეპიდემიოლოგები და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი. 

მომზადებული პროექტები განსახილველად ეგზვნებოდა ყველა  

სამსახურის ხელმძღვანელს, რათა  ქვემდებარე დასაქმებულებთან 

ერთად მომხდარიყო მათი განხილვა და შესაბამისი შენიშვნების/ 

წინადადებების / რეკომენდაციების  მოწოდება, აღნიშნული 

პროცესის დასრულების შემდგომ, განხილული დოკუმენტები 

წარედგინებოდა ცენტრის  დირექტორს დასამტკიცებლად, 

რომლის შემდგომაც ისინი კვლავ ეგზავნებოდა სამსახურების 

ხელმძღვანელებს თანამშრომელთა გასაცნობად და 

ინსტრუქტაჟებისათვის გამოსაყენებლად. დღეის მდგომარეობით 

ინფექციის კონტროლზე, მონიტორინგზე და შრომის 

უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის სამსახურის ინიცირებით 

შექმნილია პროცედურებისა და ინსტრუქციების ელექტრონული 

ბიბლიოთეკა. ყველა სამსახურის ხელმძღვანელს და მათ 

ქვემდებარე დასაქმებულებს წვდომა აქვთ ელექტრონულ 

ბიბლიოთეკაზე. ამავე სამსახურის ინიცირებით დაინერგა და 

წარმატებით ფუნქციონირებს ვიდეოტრენინგების, წერილობითი 

ინსტრუქტაჟების მეთოდოლოგია. აქტიურად მიმდინარეობს მათ 

შორის საფრთხის ბიოლოგიური ფაქტორების კუთხით ვითარებისა 

და რისკების შეფასების პროცესები, შემდგარი და არშემდგარი 

უბედური შემთხვევების კუთხით მოკვლევის, მათი ანალიზისა და 

განზოგადების, დასაქმებულებზე გასაცნობად მათი ქეისის სახით 

მიწოდების პროცესები. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შედეგად 

სამუშაო სივრცეში/ცენტრში მიღწეულია გარკვეული დადებითი 

შედეგები კოვიდ-19-ის ინფექციის პრევენციის კუთხით. 

დანერგვის თვალსაზრისით, დადებით პრაქტიკად უნდა 

ჩაითვალოს სამუშაო სივრცეში/ადგილზე მყოფი დასაქმებულის 
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და სხვა პირის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის, უსაფრთხო 

სამუშაო პირობების შექმნის, ინფექციის კონტროლის კუთხით 

განხორციელებული ტესტირების პროცესის სისტემატიურობა. სს 

ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში 

არსებული სტატისტიკური მონაცემები: „კორონავირუსით 

გამოწვეულ ინფექციაზე თანამშრომელთა და პაციენტთა 

ტესტირების შესახებ―.[11-12] 2021 წლის 1 იანვრიდან - 30 

ნოემბრის ჩათვლით, ცენტრში დასაქმებულებზე „პჯრ― მეთოდით 

კვლევა ჩატარდა 7818 ერთეულ შემთხვევაში, რომლის შედეგადაც 

გამოვლინდა კოვიდინფიცირების 97 ერთეული შემთხვევა. ამავე 

პერიოდში „პჯრ― მეთოდით კვლევას დაექვემდებარა 1232 

პაციენტი (მათ შორის: პაციენტები, რომლებიც 

ექვემდებარებოდნენ ჰოსპიტალიზაციას და ტუბერკულოზზე 

ახლად დიაგნოსტირებული პირები მკურნალობაში ჩართვამდე-

975 ერთეული და ჰოსპიტალიზირებული ცხელებიანი 

პაციენტები-157 ერთეული), რომლის შედეგადაც გამოვლინდა 

კოვიდინფიცირების 28 ერთეული შემთხვევა. ზემოთ მინიშნებულ 

პერიოდში ანტიგენის სწრაფი ტესტით, სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში ტესტირებას 3611, ხოლო იმავე ტესტით კომერციულ 

ტესტირებას დაექვემდებარა 862 პაციენტი, რომლის შედეგადაც 

გამოვლინდა კოვიდინფიცირების 98 შემთხვევა. მიუხედავად 

ზემოაღნიშნული ღონისძიებებისა, მივიჩნიეთ, რომ  კოვიდ 

ინფიცირების რისკები დღეის მდგომარეობით მაინც მაღალია, 

რადგან: 

-სამუშაო სივრცეში / ადგილზე მყოფი დასაქმებული კოვიდ 

ტესტირების ვადებიდან გამომდინარე, ტესტირებიდან  

ტესტირებამდე  იმყოფება უამრავ კონტაქტში, რაც კოვიდით 

ინფიცირების, ნოზოკომიური ინფექციის, ეპიდემიური კერის 

წარმოქმნის რისკს ზრდის;   

-ტესტირების პროცესში შესაძლებელია სამუშაო 

სივრცეში/ადგილზე მყოფი დასაქმებული, სხვა  პირი (ვიზიტორი, 

კონტრაქტორი, პაციენტი, თავმდგმური და სხვა) იყოს  

დაინფიცირებული და ტესტირებამ არ აჩვენოს შესაბამისი შედეგი 

(მიზეზი: ტესტის უარგისობა, ნაცხის არასწორი აღება,  დაავადების 

ადრეული სტადია და სხვა), რაც კოვიდით ინფიცირების, 

ნოზოკომიური ინფექციის, ეპიდემიური კერის წარმოქმნის რისკს 

ზრდის.      
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ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, 

საფრთხის/რისკის შემცირების მიზნით, უნდა შეიქმნას 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი - ბრძანება, რომელიც შრომის 

უსაფრთხოებისა და ინფექციის კონტროლის კუთხით კიდევ უფრო 

გააუმჯობესებს ცენტრში, შესაბამისად სახელმწიფოში კოვიდ-19 

ინფექციის წინააღმდეგ ბრძოლის მასშტაბებს. აღნიშნული 

დოკუმენტი - ბრძანება (აღწერილობითი და დასკვნითი ნაწილი) 

მკაფიო ინფორმირებულობით გადმოსცემს აზრს იმის შესახებ, რომ: 

ყოველივე ზემოაღნიშნულისა და „შრომის უსაფრთხოების 

შესახებ― საქართველოს ორგანული კანონის ფარგლებში 

განსაზღვრული ცენტრის ადმინისტრაციის (დამსაქმებლის) 

ვალდებულების - „უზრუნველყოს, რომ ბიოლოგიურმა საფრთხის 

შემცველმა ფაქტორებმა (კორონავირუსი) დასაქმებულისა და 

სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და 

ჯანმრთელობას საშიშროება არ შეუქმნას‖ გათვალისწინებით, 

აგრეთვე, საქართველოს ორგანული კანონის - „საქართველოს 

შრომის კოდექსის―, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ― 

საქართველოს კანონის, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვის შესახებ― საქართველოს კანონის, „პაციენტის უფლებების 

შესახებ― საქართველოს კანონის, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ― საქართველოს კანონის და სხვა შესაბამისი 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, მათ 

შორის, „კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე 

(COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ 

პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების 

შესახებ― საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის N975 

განკარგულების საფუძველზე, მიზანშეწონილი იქნება შემდეგი 

ღონისძიებების გატარება:        

„1. COVID 19-ის პანდემიის პერიოდში, ცენტრში პირები 

დაიშვებიან შემდეგი წესით:   

ა) პირმა, აღნიშნულ ინფექციასთან მიმართებაში, ცენტრის 

ინფექციის კონტროლის, სამკურნალო რეჟიმებზე და შრომის 

უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის სამსახურს უნდა 

წარმოუდგინოს და ჩააბაროს ვაქცინაციასთან ან ტესტირებასთან ან 

გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებული, მოქმედი 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დოკუმენტი, 

რომელშიც ასახული იქნება ინფორმაცია:      
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ა.ა) ვაქცინაციის სრულად (2 (ძირითადი)+1 (ბუსტერი) დოზით) 

ჩატარების შესახებ;   

ა.ბ)უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში COVID-19-ის 

ინფექციაზე ჩატარებული PCR ტესტირების ნეგატიური პასუხის 

შესახებ;        

ა.გ) უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში ანტიგენ/სწრაფი 

ტესტირების ნეგატიური პასუხის შესახებ;    

ა.დ) პირის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 

აცრის ჩატარების შემთხვევაში ზრდის იმუნიზაციის შემდგომი 

სერიოზული არასასურველი მოვლენების განვითარების რისკს, 

რომლის არსებობის შემთხვევაში ვაქცინაცია არ ტარდება.  

2. პირები, რომლებიც ცენტრის ტერიტორიაზე შემოდიან 

შესაბამისი ხელშეკრულებების საფუძველზე, რომლის 

ფარგლებშიც ხორციელდება სხვადასხვა სახის მომსახურების 

გაწევა/საქონლის მოწოდება/სამუშაოს შესრულება (გარდა, 

შრომითი ურთიერთობისა),  ცენტრის ტერიტორიაზე დაიშვებიან 

შენობის პირველ სართულზე, მიმღებ განყოფილებაში, ამ 

ბრძანების პირველი პუნქტის „ა― ქვეპუნქტით მოთხოვნილი 

დოკუმენტის წარმოდგენის გარეშე.     

3. ამ ბრძანების მიზნებისათვის, COVID 19-ის ინფექციის 

ფარგლებში ვაქცინაციასთან ან ტესტირებასთან ან 

გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები (მათ 

შორის, ტესტის ჩატარების ხარჯების ანაზღაურება, ვირუსის 

გავრცელების თავიდან აცილების ზოგადი წესები  და ა.შ.), 

განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით და ცენტრში 

არსებული შიდა რეგულაციებით.    

4. პირი, რომელიც არ დაემორჩილება (დაარღვევს) ამ ბრძანების 

პირველი პუნქტის „ა― ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებს:         

ა) არ დაიშვება ცენტრის ტერიტორიაზე ან გაძევებული იქნება 

ცენტრის ტერიტორიიდან;    

ბ) დასაქმებულის შემთხვევაში - აღნიშნული მას დამატებით 

ჩაეთვლება შრომის დისციპლინის უხეშ დარღვევად და მის 

მიმართ გამოყენებული იქნება მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ზომები.       
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5. დაევალოს ცენტრის ინფექციის კონტროლის, სამკურნალო 

რეჟიმებზე და შრომის უსაფრთხოებაზე მეთვალყურეობის 

სამსახურს:        

ა) ამ ბრძანების 1-ლი - მე-4  პუნქტების  ფარგლებში მიმდინარე 

პროცესის მონიტორინგი; 

ბ) ამ ბრძანებით მოწესრიგებული საკითხების თაობაზე 

დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებულობის მიზნით, მძლავრი 

და ქმედითი საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება, ცენტრის 

ვებგვერდსა და ტერიტორიაზე (მათ შორის, შენობაში), 

ყველასათვის ხელმისაწვდომ და თვალსაჩინო ადგილებზე 

შესაბამისი საინფორმაციო ბანერების/ინფორმაციის განთავსების 

გზით; 

გ) ბრძანების ფარგლებში გათვალისწინებული 

დოკუმენტბრუნვისათვის საჭირო საქმისწარმოების 

უზრუნველყოფა;       

დ) ორგანიზაციული ხასიათის სხვა საჭირო ქმედებების 

განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ამ ბრძანების 

შეუფერხებელ მოქმედებას (აღსრულებას);     

6. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ცენტრის 

დირექტორის მოადგილეს;  

7. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.―  
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Mamuka Gogashvili,David Kukhalashvili  
Prophylaxis of new coronavirus (SARS-Cov-2) infections (COVID-19) 

for example National Center for Tuberculosis and Disease 
 

Summary 
 

Analysis of developed  proceses in Georgia show that besides mass 

mortality, Covid -19 has made a huge distructive impact on  Global and 

Nacional Security proceses  including the distruction of economical 

stabilisation, dicreasing work-places also increasing the dangers of medical 

remains and other essential direction. Under the current conditions, society 

is in a state of stress, and it is permanent. There is a need for all states, 

against the pandemic, against this virus, against the pandemic, to develop 

important strategies based on strong coordination, transparency and prompt 

action, which will become the basis for a timely correction of the situation. 

It is important to plan strategies in which the introduction of preventive 

(including restrictive) measures in the fight against COVID-19 will not lead 

to a violation of human rights and, thus, interference with individual rights 

will be justified by the public interest. In this regard, the presented work is 

an attempt to introduce a new system for combating the coronavirus 

pandemic (SARS-Cov-2) (COVID-19) in one of the most important medical 

institutions in terms of labor protection and infection control. 
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Мамука Гогашвили, Давид Кухалашвили  
Профилактика новой коронавирусной (SARS-Cov-2) инфекции 

(COVID-19) на примере Национального центра туберкулеза и 

болезней легких 
Резюме 

 

Анализ развития событий в мире и в Грузии показывает, что 

COVID-19, помимо массовой смертности, оказывает разрушительное 

воздействие на процессы глобальной и национальной безопасности, в 

том числе с точки зрения экономической нестабильности, потери 

рабочих мест, роста опасных медицинских отходов и других важных 

области. В сложившихся условиях общество находится в состоянии 

стресса, и он носит постоянный характер. Возникла необходимость 

против этого вируса, против пандемии, всем государствам, службам 

здравоохранения разработать важные стратегии, основанные на 

прочной координации, прозрачности и оперативных действиях, 

которые станут основой для своевременного исправления ситуации. 

Важно планировать стратегии, при которых введение превентивных (в 

том числе ограничительных) мер в борьбе с COVID-19 не приведет к 

нарушению прав человека и, таким образом, вмешательство в права 

личности будет оправдано общественными интересами. В связи с этим 

представленная работа является попыткой внедрения новой системы 

борьбы с пандемией коронавируса (SARS-Cov-2) (COVID-19) в одном 

из важнейших с точки зрения охраны труда и инфекционного контроля 

медицинских учреждений. 
 

Ключевые слова: туберкулез, болезнь легких, права человека, 

пандемия, Covid-19, тестирование на Covid. 
 

Рецензент: Профессор Теймураз Кунчулия, Грузинский технический 

университет. 
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ჰიბრიდული ომი, როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების 

მნიშვნელოვანი გამოწვევა 
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საკვლევი საკითხი სახელმწიფოს მმართველობითი პროცესის 
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ბრძოლის ხაზი, შეუზღუდავი ომი, არაბული გაზაფხული, 
ტრადიციული სამხედრო საშუალებები. 

 

პრუსიელი გენერალი, სამხედრო თეორეტიკოსი და ისტორიკოს 

კარლ ფონ კლაუზევიცი თავის ფუნდამენტურ ნაშრომში ―ომის 

შესახებ‖ (მე-19 საუკუნე) ამბობს, რომ ომი არის კატეგორია, 

რომლის შინაარსი სამ ვითარებას ეყრდნობა: დაპირისპირება, 

ძალადობა და მოწინააღმდეგის ნების გატეხვა-დამორჩილება. ომის 

ბუნების სწორედ ეს ფუნდამენტური კლაუზევიცისეული გააზრება 

უცვლელია - მიუხედავად იმისა, რომ ომი დროსთან, ახალ 

შესაძლებლობებთან და გარემოებებთან ადაპტირებას მუდმივად 

„ახერხებს― მისი ობიექტური მხარე ყოველთვის ერთია.  
მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21-ე საუკუნის დასაწყისში ომის 

ფორმები მეტად „დახვეწილი― და მრავალფეროვანი გახდა თუმცა, 

არ შეცვლილა ომის ძირითადი ამოცანა - გატეხოს მოწინააღმდეგის 

ნება და დაიმორჩილოს ის.  

სამხედრო თეორეტიკოსები ომების  ე.წ. ოთხ თაობას 

გამოყოფენ. მათ შორის, ჩვენთვის საინტერესოა მეოთხე თაობის 

ომი - იგივე ჰიბრიდული ომი, ან შეუზღუდავი ომი, სადაც არ 
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არსებობს მკაფიო ბრძოლის ხაზი, არ არსებობს წესი ან აკრძალვა, 

ყველაფერი დასაშვებია, წაშლილია ზღვარი ომსა და პოლიტიკას, 

ჯარისკაცსა და სამოქალაქოს, ბრძოლის ველსა და 

ყოველდღიურობას შორის. 

მეოთხე თაობის ომის მახასიათებლებია: 

 მაღალი ტექნოლოგიები; 

 ტერორიზმი; 

 პირდაპირი დარტყმები მოწინააღმდეგის კულტურაზე; 

 ჩახლართული, რთული ფსიქოლოგიური ოპერაციები და 

ომი, განსაკუთრებით მედიის მანიპულაციის გზით; 

 ფრონტის ხაზის ფაქტობრივი არ არსებობა და სხვ. 

ამერიკელი ვიცე-პოლკოვნიკი, ფრენკ ჰოფმანი, იყო პირველი, 

რომელმაც გამოიყენა ტერნიმი - „ჰიბრიდული ომი― და აღწერა ის 

2009 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში „ჰიბრიდული ომი და 

გამოწვევები―, რომელიც აშშ-ს გაერთიანებული ძალების 

კვარტალურ გამოცემაში გამოქვეყნდა ჰოფმანი ამბობს, რომ ომი 

იღებს ჰიბრიდულ ფორმას, სადაც მოწინააღმდეგეები გამოიყენებენ 

მათ ხელში არსებულ ყველა საშუალებას: „ჰიბრიდული ომები 

წარმოადგენენ სახელმწიფო კონფლიქტების ლეტალურობისა და 

ფანატიკური, გაწელილი არატრადიციული ომის წარმოების 

ნაზავს―. 

დღეს სამხედრო თეორეტიკოსთა მოსაზრებები ჰიბრიდული 

ომის შესახებ ორადაა გაყოფილი. ერთნი ამტკიცებენ, რომ 

ჰიბრიდულ ომში არაფერია ახალი, დაემატა მხოლოდ ახალი 

ფორმები და ახალი თეორია. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ომის 

ეს ფორმა იმდენად მოცულობითია (თავისი მიდგომით არის 

პარტიზანული და მიმდინარეობს ყველა ფრონტზე სხვადასხვა 

აქტორებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით -  პოლიტიკური 

პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები (ჰაკერები), მედია, ბიზნესი, ეკონომიკა, რელიგია, 

კულტურა, პროპაგანდა, ჩვეულებრივი და ასიმეტრიული 

სამხედრო საშუალებები და სხვ), რომ აუცილებელია მისი 

დამოუკიდებელი შესწავლა და განხილვა.   

ინტერნეტისა და სოციალური მედიის წყალობით, ოპერაციების 

განხორციელების სახეები და შესაძლებლობები, რაზეც სამხედრო 

ძალებსა და სადაზვერვო სამსახურებს რამდენიმე ათეული წლის 

წინ მხოლოდ ოცნება შეეძლოთ, დღეს მარტივად მისაღწევი და 
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შესასრულებელია.  სოციალური მედიის ეპოქაში, მსოფლიომ 

იხილა ქვეყნების საშინაო საქმეებში ჩარევის და რევოლუციების 

მაგალითებიც კი, რომელიც საინფორმაციო საშუალებებისა და 

სოციალური მედიის  გამოყენებით მოხდა. საუბარია ე.წ. „არაბულ 

გაზაფხულზე― სადაც საპროტესტო მუხტის შექმნასა და 

გამოსვლების ორგანიზებაში სოციალურმა ქსელებმა (ძირითადად 

„ტვიტერი―) უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა.  

სწორედ „არაბული გაზაფხულის― შესახებ საუბრობდა 

რუსეთის გენერალური შტაბის მეთაურის ვალერი გერასიმოვი 

2013 წლის თებერვალში „სამხედრო-სამრეწველო კურიერის― 8-ე 

ნომერში გამოქვეყნებულ სტატიაში - „მეცნიერების მნიშვნელობა 

მომავლის განჭვრეტისათვის―, სადაც რუსეთის სადაზვერვო და 

სამხედრო საქმიანობისათვის მნიშვნელოვან ახალ მიდგომებს 

გაუსვა ხაზი.  

მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 2000 სიტყვიან სტატიაში 

ტერმინი „ჰიბრიდული ომი― ნახსენები არ არის, ამ სტატიაში 

გადმოცემული ხედვების გამო, გერასიმოვი მოგვიანებით 

აღქმული იქნა როგორც რუსული ჰიბრიდული ომის იდეოლოგი. 

ანალიტიკოსები თვლიან, რომ გერასიმოვმა აიღო საბჭოთა 

კავშირის მიერ შემუშავებული ტაქტიკა, შეაერთა ისინი 

სტრატეგიულ სამხედრო აზროვნებასთან ტოტალური ომის 

შესახებ და ჩამოაყალიბა თანამედროვე ომის ახალი თეორია - 

რომელიც უფრო ჰგავს სწორედ მოწინააღმდეგის საზოგადოების 

ნების გატეხვას, ვიდრე მასზე თავდასხმას. გერასიმოვი წერს: 

‖საბრძოლო წესები შეიცვალა. გაიზარდა არასამხედრო 

საშუალებების როლი პოლიტიკური და სტრატეგიული მიზნების 

მისაღწევად, ხშირ შემთხვევაში, ისინი აჭარბებენ იარაღის ძალას 

თავიანთი ეფექტურობით. ამ ყველაფერს ემატება ფარული 

ხასიათის სამხედრო საშუალებები―. 

აქვე იგი მიუთითებს, რომ არასამხედრო ტაქტიკა ბრძოლის 

დამხმარე საშუალება კი არაა, არამედ გამარჯვების სასურველი 

გზა, რომ დღეს ომის ფაქტობრივ საშუალებებს, სწორედ 

არასამხედრო ოპერაციები წარმოადგენენ. „ქაოსი― არის 

სტრატეგია, რომელსაც კრემლი ატარებს. გერასიმოვი კი 

აკონკრეტებს, რომ დღევანდელი ომის მიზანია „მტრის 

სახელმწიფოში მუდმივი არეულობისა და კონფლიქტის გარემოს 

არსებობა―.  
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ჰიბრიდულ ომს, თავისი პრინციპებით, ხასიათით, ომის 

წარმოების საშუალებებითა და მრავალფეროვნებით, ძალიან ჰგავს 

ჩინური თეორია - „შეუზღუდავი ომის― შესახებ. აღნიშნული 

თეორიის ავტორები არიან ჩინეთის სახალხო არმიის ორი 

პოლკოვნიკი ქუაო ლიანგი და ვანგ ხიანგშუ. მათი ნაშრომი 

„შეუზღუდავი ომი―, 1999 წელს გამოქვეყნდა.  

ავტორები ნაშრომში განიხილავენ მეთოდებს, რაც ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკას საშუალებას მისცემს მასზე 

ტექნოლოგიურად აღმატებული სახელმწიფო დაამარცხოს. 

ავტორები ძირითად მოწინააღმდეგედ ამერიკის შეერთებულ 

შტატებს განიხილავენ. მეტიც ეს ნაშრომი სწორედ ანტიამერიკულ 

დოქტრინადაც კია მიჩნეული. საყურადღებოა ერთი საინტერესო 

ფაქტი, 1999 წელს გამოცემულ ნაშრომში, ამერიკის შეერთებულ 

შტატებზე ტერორისტული თავდასხმის მოდელია განხილული, 

რომელიც ლამის სკურპუოზული სიზუსტით 2001 წლის 11 

სექტემბერს განხორციელდა. არავის დაუდასტურებია პირდაპირი 

კავშირი ამ წიგნში აღწერილ სცენარსა და მომხდარ ტერორისტულ 

აქტს შორის, თუმცა შესაძლოა ტერორისტებმა ეს სცენარი 

გამოიყენეს კიდეც.  

ჰიბრიდული ომის მსგავსად, შეუზღუდავი ომის კონცეფცია 

გულისხმობს ყველა იმ საშუალების ერთდროულ გამოყენებას 

რასაც ჰიბრიდული ომების დღეს არსებული თეორია მოიცავს. 

ქუაო ლიანგი აღნიშნავს, რომ  შეუზღუდავი ომის პირველი წესია -  

„არ არსებობს არანაირი წესი, არაფერია აკრძალული―.  

ჩინური დოქტრინის ავტორები, ისევე როგორც გერასიმოვი, 

ამტკიცებენ: 

 გლობალიზაციამ და თანამედროვე ტექნოლოგიებმა 

შეცვალა ომის წარმოების გზები და დღეს იგი ნებისმიერი 

სივრცისა და საშუალების გამოყენებას გულისხმობს; 

 არასამხედრო საშუალებებმა, კერძოდ კი საინფორმაციო და 

ფსიქოლოგიურმა ოპერაციებმა განსაკუთრებული როლი შეიძინა 

თანამედროვე კონფლიქტებში; 

 ტრადიციული სამხედრო საშუალებების მნიშვნელობა 

ომის პოლიტიკური ამოცანების მიღწევაში, მნიშვნელოვნად 

შემცირებულია;   
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 სტრატეგიული ამოცანის - მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს 

საფუძვლების შერყევის მისაღწევად გაზრდილია არასამხედრო 

მეთოდების როლი;  

 ფრონტის ხაზი პირობითი ცნებაა და ერთდროულად 

ყველა სივრცეში შეიძლება დავინახოთ; 

 ბრძოლის მთავარ სამიზნეს გონება წარმოადგენს. 

შესაბამისად, თანამედროვე სამხედრო ოპერაციებში 

დომინანტური ადგილი საინფორმაციო და ფსიქოლოგიურ ომს 

ეთმობა.  

შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით 

საყურადღებო და საინტერესოა ის მიდგომები, რომელსაც რუსეთი 

იყენებს როგორც დასავლეთის წინააღმდეგ, ისე აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნების წინააღმდეგ. კრემლი არ ცდილობს 

გამარჯვებას, ის ცდილობს სამიზნე ქვეყანა დაასუსტოს ისე, რომ 

მის გარდა მოგებული იქ არავინ დარჩეს.  

ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საყურადღებოა ის 

პროცესები, რაც რუსეთის ხელშეწყობით უკრაინაში ყირიმის 

ომამდე და მას შემდეგ მოხდა. პროცესი დღესაც მწვავე ფაზაშია.  
 

ლიტერატურა 
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Summary 
 

Thanks to the Internet and social media, the types and capabilities of 
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because the actual means of war today are non-military operations. In a 

hybrid war there is no clear line of battle, no rule or prohibition, everything 

https://www.marshallcenter.org/sites/default/files/files/202005/pC_V10N1_en_Wither.pdf
https://www.marshallcenter.org/sites/default/files/files/202005/pC_V10N1_en_Wither.pdf
https://vpk-news.ru/articles/14632
https://vpk-news.ru/articles/14632
https://www.c4i.org/unrestricted.pdf
https://www.c4i.org/unrestricted.pdf
https://www.c4i.org/unrestricted.pdf


ხელისუფლება და საზოგადოება №1(61) 2022 

 135 

is allowed, the line between war and politics, soldier and civilian, battlefield 

and daily life is erased. 

The research issue is especially important in the safe organization of the 

state governance process. 
 

Keywords: hybrid war, special service, clear battle line, unlimited war, 

arab spring, traditional military equipment. 
 

Reviewer: Professor Temur Kandashvili, Georgian Technical University 

 

Георгий Кимадзе 

Гибридная война как иажнейший вызов безопасность страны 
 

Резюме 
 

Благодаря Интернету и социальным сетям те типы и возможности 

операций, о которых военные и спецслужбы могли только мечтать 

десятилетия назад, теперь легко достижимы и достижимы. Невоенная 

тактика — не вспомогательное средство борьбы, а желательный путь к 

победе, потому что действительным средством войны сегодня 

являются невоенные операции. В гибридной войне нет четкой линии 

боя, правил или запретов, все разрешено, стирается грань между 

войной и политикой, солдатом и гражданским, полем боя и 

повседневной жизнью. 

Проблема исследования особенно важна в безопасной организации 

процесса государственного управления. 
 

Ключевые слова: гибридная война, специальная служба, четкая 

линия фронта, неограниченная война, арабская весна, традиционная 
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სოფიო გოხელაშვილი, თამარ რევაზიშვილი  

სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემები  

შიდა ქართლში 
 

სტატიის  თემა წყლის რესურსებია, რომელთა  მდგომარეობაზე, 
რეჟიმსა და ხარისხზეა დამოკიდებული ყველაზე აქტუალური 
საკითხების − სასმელი წყლის, ეკოლოგიური, სასურსათო და 
ენერგეტიკული პრობლემების − გადაჭრა; ნაჩვენებია სასმელი 
წყლის, როგორც ერთერთ შეუცვლელი რესურსისა  და სიცოცხლის 
მთავარი წყაროს დაცვისა და რაციონალური გამოყენების 
მნიშვნელობა; განხილულია ახალი კანონპროექტი „წყლის 
რესურსების მართვის შესახებ―, რომელსაც ადამიანის 
ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და წყლის 
რესურსების დაცვისა და მდგრადი გამოყენების 
უზრუნველყოფისთვის წყლის მართვის სრულიად ახალი სისტემა 
შემოაქვს.  

ნაშრომში, ასევე, მოცემულია სასმელი წყალის მომარაგებასთან 
დაკავშირებული  პრობლემების გამოვლენის მიზნით, ავტორის 
მიერ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობაში 
ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგები, მათი 
ანალიზიდან გამოტანილი დასკვნები და შემუშავებული 
რეკომენდაციები. 

 

საკვანძო სიტყვები: სასმელი წყალი; წყლის რესურსები, წყლის 
ხარისხი, მოსახლეობის პრობლემები. 

 

გლობალური სამყაროსთვის, თითოეული ქვეყნისთვის და, მათ 

შორის, საქართველოსთვისაც  გარემოს დაცვა და ეკოლოგიური 

წონასწორობის შენარჩუნება  დიდი გამოწვევაა. მთავარ პირობად 

კი რჩება ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება, 

გარემოს ძირითადი კომპონენტების შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება, ზრუნვა სასმელი წყლის, როგორც სიცოცხლის 

მთავარი წყაროს, დაცვისთვის. დღევანდელმა 21 საუკუნის 

გამოწვევამ − კოვიდ 19-მა −  კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რა 

საფრთხე შეიძლება შეუქმნას სამყაროს ადამიანთა 

უპასუხისმგებლობამ და გაუფრთხილებლობამ. ანალოგიური 

შეიძლება მოხდეს ბუნების გაუფრთხილებლობითაც. 
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წყლის რესურსების მდგომარეობაზე, მათ რეჟიმსა და ხარისხზე 

დამოკიდებულია კაცობრიობისთვის ყველაზე აქტუალური 

საკითხები: სასმელი წყლის, ეკოლოგიური, სასურსათო და 

ენერგეტიკული პრობლემების გადაჭრა. ეს განპირობებულია 

წყლის შემდეგი უნიკალური თვისებებით: შეუცვლელია, შედის 

დედამიწის ყველა სფეროში და ასრულებს ერთ-ერთ ძირითად 

როლს ფიზიკურ, ქიმიურ, ბიოლოგიურ და გეოლოგიურ 

პროცესებში. ამავე დროს, ის უცვლელად მონაწილეობს 

ნებისმიერი წარმოების ტექნოლოგიურ ციკლში.  

ხმელეთის წყლებზე ანთროპოგენური ზემოქმედება ისეთ  

ნეგატიურ ცვლილებებს იწვევს მასში მიმდინარე პროცესებზე, რაც 

მთლიანობაში დამღუპველია გარემოსთვის. ამ ყველაფერმა 

შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას გარემოს და მის მთავარ 

მობინადრეს - ადამიანს, რომელსაც შესაძლებელია წყლის 

დეფიციტი შეექმნას როგორც რაოდენობის, ისე  ხარისხის მხრივ. 

[1] 

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის რესურსების 

თვალსაზრისით, საქართველო ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე 

მდიდარი ქვეყანაა. აქ ერთ სულ მოსახლეზე 14 000 მ3 მტკნარი 

ზედაპირული წყალი მოდის მაშინ, როდესაც ევროპის 

ანალოგიური მაჩვენებელი საშუალოდ მხოლოდ 9 300 მ3-ს 

შეადგენს.  

წყლის რესურსებს, ჩვეულებრივ, უწოდებენ რომელიმე 

ტერიტორიის ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების მარაგს. თუ 

ხსენებული ტერიტორია მოიცავს დიდ გეოგრაფიულ რეგიონს, 

ეკონომიკურ რაიონს ან ადმინიტრაციულ ერთეულს, 

შესაძლებელია „წყლის რესურსებში― იგულისხმებოდეს მხოლოდ 

მდინარეთა წლიური ჩამონადენი.  

ამ ჩამონადენთან შედარებით მიწისქვეშა და ტბებში 

დაგროვილი წყლები შედარებით მცირე ნაწილს წარმოადგენენ და 

ამგვარად მათი უგულვებელყოფა დასაშვებადაა მიჩნეული. რაც 

შეეხება მიწისქვეშა წყლებს, ჰიდროლოგიაში განასხვავებენ ორ 

ტერმინს – „რესურსი― და „მარაგი―. ამასთან „რესურსებში― 

იგულისხმება მიწისქვეშა წყლის ის ნაწილი, რომლის შევსება 

ხდება დედამიწაზე მიმდინარე წყალბრუნვის პროცესების ხარჯზე 

(მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსები), ხოლო „მარაგში― კი 

იგულისხმება მიწისქვეშა წყლების საერთო მოცულობა, რომელიც 
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არსებობს დედამიწის გარსში განსახილველი ტერიტორიის 

ფარგლებში. [1; 2] 

წყლის რესურსები ჩვენი ბუნებრივი გარემოს აუცილებელი 

შემადგენელი ნაწილია სხვა ძირითად ფაქტორებთან ერთად ისინი 

აყალიბებენ ბუნებრივ კომპლექსებს და განაპირობებენ ამა თუ იმ 

რეგიონის ეკოლოგიურ და სოციალურ განვითარებას. ამრიგად, 

წყლის რესურსები არა მარტო ბუნებრივად არსებული 

გლობალური ცნებაა, არამედ ეკოლოგიური კატეგორიაც. თუ ეს 

ასეა, წყლის რესურსები არ შეიძლება განისაზღვროს როგორც 

ერთხელ და საბოლოოდ ჩამოყალიბებული სიდიდე. წყლის 

რესურსები არ წარმოადგენენ ბუნებრივი წყლების სინონიმს. 

ამრიგად, საზოგადოების განვითარებასთან ერთად ამ ცნების 

შინაარსი იცვლება, რაც უფრო დიდია მოთხოვნილება წყალზე და 

რაც უფრო მაღალია ეკონომიკური და ტექნიკური შესაძლებლობა, 

ბუნებრივი წყლების უფრო მეტი ნაირსახეობა შედის წყლის 

რესურსების ცნებაში; იმ წყლის რესურსებისა, რომელიც 

საზოგადოებას თავისი განვითარების ამ ეტაპზე შეუძლია 

გამოიყენოს, მაგრამ, როგორც ეს დღეს ყველასთვის გასაგებია, 

წყლის რესურსების რაოდენობა უსაზღვრო არ არის და 

შეზღუდულია ეკოლოგიური თვალსაზრისით –  კერძოდ კი 

სხვადასხვა ნორმატივებით, რომელიც ითვალისწინებს წყალაღების 

შეზღუდვას მოცულობისა და ხარისხის მიხედვით. [3] 

საქართველოში წყლის რესურსების დაცვისა და მართვის 

საკითხების რეგულირება ხორციელდება რამდენიმე ძირითადი 

კანონისა და რიგი კანონქვემდებარე აქტების საშუალებით. წყლის 

რესურსებთან დაკავშირებული მოქმედი კანონმდებლობა არ არის 

სრულყოფილი, იგი ვერ არეგულირებს ისეთ საკითხებს, 

როგორებიცაა: წყლის დაბინძურების პრევენცია, წყლის 

ობიექტებთან დაკავშირებული საკუთრების, მფლობელობისა და 

გამოყენების უფლებები, წყლის რესურსების კადასტრი და სხვ.   

„წყლის რესურსების მართვის შესახებ― ახალი კანონპროექტი 

(საქართველოს 2021 წლის საპარლამენტო სესია)  კანონპროექტი 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი 

ვალდებულებების გათვალისწინებით, ევროკავშირის აქტების 

მიხედვით მოამზადა. 
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კანონპროექტოს განმარტებით ბარათში სამინისტრო 

განმარტავს, რომ დღემდე მოქმედი „წყლის შესახებ― კანონი, 

რომელიც 1997 წლის 16 ოქტომბერსაა მიღებული, წყლის 

რესურსების მართვის ძველ სისტემას ემყარება და არ შეესაბამება 

თანამედროვე, ევროპულ მიდგომებს და სტანდარტებს.  [4; 5]  

ახალ კანონს კი წყლის მართვის სრულიად ახალი სისტემა 

შემოაქვს. 

„დღეისათვის წყლის რესურსების მართვა ხდება 

ცენტრალიზებულად და არა ამა თუ იმ წყლის ობიექტის 

გეოგრაფიულ საზღვრებში - მდინარის აუზის/სააუზო უბნის 

დონეზე, რაც შეუძლებელს ხდის წყლის რესურსების მდგრად 

გამოყენებას. ალტერნატივას წარმოადგენს სააუზო მართვის 

მოდელი, რომელიც გულისხმობს ინტეგრირებულ მიდგომას და 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან გამომდინარე, 

უზრუნველყოფს წყლის რესურსების მდგრად გამოყენებას―. 

„კანონპროექტის მიზანია, წყლის რესურსების ინტეგრირებული 

მართვის პრინციპების შესაბამისად და ადამიანის 

ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის, შიდა 

ზედაპირული წყლების, გარდამავალი წყლების, სანაპირო 

წყლების და მიწისქვეშა წყლების დაცვისა და მდგრადი 

გამოყენებისთვის ძირითადი საფუძვლების ჩამოყალიბება, წყლის 

რესურსების სფეროში შესაბამისი ევროდირექტიევის პრინციპების 

და მოთხოვნების შესაბამისად―. [6] 

საქართველო ევროკავშირის მხარეების მიერ შეთანხმებული 

სამოქმედო გეგმა ცხადყოფს საქართველოს მზადყოფნას 

განახორციელოს ურთიერთშეთანხმებული პრიორიტეტები 

საერთაშორისო და ევროპულ ნორმებსა და პრიციპებთან 

შესაბამისობაში. გეგმამ განსაზღვრა საკვანძო გარემოსდაცვით 

სფეროებში, მათ შორის წყალთა მეურნეობაში, გასატარებელი 

პრიორიტეტული ღონისძიებები. ევროკავშირის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტი წყლის გარემოს დაცვის 

რეგულირების სფეროში, - წყლის ჩარჩო დირექტივაა. იგი 

განსაზღვრავს ძირითად პრინციპებს და ძირითად ამოცანებს და 

ასევე წყალთა მეურნეობის მართვის განხორციელების გეგმას. 

იმედი გვაქვს იგი დაეხმარება საქართველოს შესაბამის 

სტრუქტურებს და პასუხისმგებელ პირებს უკეთ გაერკვნენ 

ევროპულ მიდგომაში წყალთა მეურნეობის მართვისადმი და 



ხელისუფლება და საზოგადოება №1(61) 2022 

 140 

აგრეთვე ხელს შეუწყობს ამგვარი მიდგომის დანერგვას 

საქართველოს წყალთა მეურნეობის მართვის პრაქტიკაში. [4] 

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000 წლის 23 ოქტომბრის 

2000/60/ დირექტივასთან (2455/2001/ გადაწყვეტილებით 

შეტანილი შესწორებების შესაბამისად) საქართველოს 

კანონმდებლობის დაახლოების ვალდებულებას. აღნიშნული 

დირექტივით გათვალისწინებული საკითხები საჭიროებს კანონით 

მოწესრიგებას და შესაბამისი საკანონმდებლო სამართლებრივი 

საფუძვლების შექმნას. ამასთან, კანონით დადგინდება წყლის 

რესურსების მართვის ახალი პრინციპები, სისტემა და 

სტანდარტები, რის საფუძველზეც, შემდგომ, მოხდება შესაბამისი 

კანონქვემდებარე სამართლებრივი ბაზის შექმნა.  

სასმელ წყალთან დაკავშირებით, მოსახლეობის პრობლების 

გასაგებად, ელექტრონულ ფორმატში (ქვეყანაში შექმნილი მძიმე 

ეპიდვითარების, კოვიდ-19-ის გავრცელების გამო) ჩავატარეთ 

გამოკითხვა სპეციალური კითხვარის საშუალებით. კვლევის 

არეალი არის შიდა ქართლი.  

შიდა ქართლის მხარეში ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ხორციელდება შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულების მიხედვით: გორის მუნიციპალიტეტი, კასპის 

მუნიციპალიტეტი, ქარელის მუნიციპალიტეტი და ხაშურის 

მუნიციპალიტეტი. 

კვლევა ჩატარდა როგორც ოთხივე მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ცენტრში - ქალაქ გორში, ქალაქ კასპში, ქალაქ 

ქარელში და ქალაქ ხაშურში, ასევე, თითოეული 

ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში.  

მიღებული შედეგების შესაბამისად შეგვეძლება ვიმსჯელოთ 

თუ რა განწყობები და დამოკიდებულებებია მოქალაქეებში, 

რომლებიც ცხოვრობენ ადმინისტრაციულ ცენტრებსა თუ 

სოფლებში, იქ სადაც რეალურად აწყდებიან სასმელ წყალთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს.   

ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ აღებული იქნა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ-

გვერდიდან(https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhle

oba), რომლის მიხედვითაც 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, 

გორის ადმინისტრაციულ ცენტრში - ქალაქ გორში ცხოვრობს 

45 557 ადამიანი, კასპის ადმინისტრაციულ ცენტრში - ქალაქ კასპში 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba
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ცხოვრობს 12 938 ადამიანი, ქარელის ადმინისტრაციულ ცენტრში - 

ქალაქ ქარელში ცხოვრობს 6 936 ადამიანი, ხაშურის 

ადმინისტრაციულ ცენტრში - ქალაქ ხაშურში ცხოვრობს 25 015 

ადამიანი. 

მოქალაქეები გამოიკითხა ოთხივე მუნიციპალიტეტში, სულ  

419 რესპოდენტი.  

მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ გამოსაკითხი რესპოდენტების  

შერჩევის პროცესი ყოფილიყო მრავალფეროვანი მათი ასაკის, 

სქესის, განათლების და დასაქმების მიხედვით, რათა უფრო 

ნათელი და რეალური ყოფილიყო კვლევის შედეგობრივი მხარე. 

კვლევაში მონაწილეობდა საარჩევნო უფლების მქონე ყველა ასაკის 

ადამიანი, დაცული იყო გენდერული ბალანსიც. 

რაოდენობრივი ანალიზისთვის კითხვარი შევადგინეთ 

https://docs.google.com/-ის მეშვეობით. პროცენტული მაჩვენებლები 

და დიაგრამები შედგენილია მოცემული მონაცემების 

საფუძველზე.   

მუნიციპალიტეტების მიხედვით პროცენტული მაჩვენებელი 

გადანაწილდა შემდეგნაირად: გამოკითხული რესპოდენტებიდან 

337 ადამიანი და შესაბამისად 80,4 %, წარმოადგენს ქალაქ გორს და 

გორის ადმინისტრაციულ ერთეულებს,  გამოკითხული 

რესპოდენტებიდან 40 ადამიანი და შესაბამისად 9,5 % 

წარმოადგენს ქალაქ კასპს და კასპის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებს, გამოკითხული რესპოდენტებიდან 30 ადამიანი და 

შესაბამისად 7,2 % წარმოადგენს ქალაქ ხაშურს და ხაშურის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებს, გამოკითხული 

რესპოდენტებიდან 12 ადამიანი და შესაბამისად 2,9 % 

წარმოადგენს ქალაქ ქარელს და ქარელის ადმინისტრაციულ 

ერთეულს.  

კვლევის დროს გამოყენებული შეკითხვები და მიღებული 

პასუხები ასეთია: 

კვლევის შეკითხვა N1. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რომელი 

კომპანია აკონტროლებს სასმელ წყალს თქვენს რაიონში? 

აღნიშნულ შეკითხვაზე მოსახლეობის პასუხები თითქმის 

თანაბრად გადანაწილდა. გამოკითხულთა 51,6% (216) ადამიანის 

პასუხი იყო, რომ აქვს ინფორმაცია, ხოლო 48,4% (203) ადამიანის 

პასუხი იყო - არა. მიღებული შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, 

მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არც დაინტერესებულა და 

https://docs.google.com/
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შესაბამისად არ აქვს ინფორმაცია იმ კომპანიის შესახებ, რომელიც 

აკონტროლებს მისსავე რაიონში სასმელ წყალს.  

კვლევის შეკითხვა N2.  სარგებლობთ თუ არა კერძო ჭით? 

კვლევის მომდევნო კითხვა ეხება კერძო ჭებით სარგებლობას. 

გვსურდა გაგვეგო, რამდენად დიდია კერძო ჭებით სარგებლობის 

საჭიროება შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში.  

გამოკითხულთა 78,8 % (330 რესპოდენტი) პასუხობს, რომ ისინი 

არ სარგებლობენ კერძო ჭით, თუმცა გამოკითხულთა 21,2 % (89) 

რესპოდენტი გვეუბნება, რომ ისინი აქტიურად მოიხმარენ კერძო 

ჭას.  

კვლევის შეკითხვა N3. თუ სარგებლობთ კერძო ჭით, 

ჩაგიტარებიათ თუ არა ლაბორატორიული კვლევა რათა 

დაგედგინათ, რამდენად ვარგისია სასმელად აღნიშნული წყალი? 

 ჩვენთვის საინტერესო იყო, დაგვედგინა კერძო ჭებით 

მოსარგებლე  მოსახლეობის ცნობიერების დონე სასმელი წყლის 

ხარისხთან დაკავშირებით; გაგვეგო თუ რამდენად აინტერესებთ 

იმ წყლის ვარგისიანობა, რომელსაც ჭიდან მოიპოვებენ და 

სასმელად იყენებენ. 

 შედეგები ნამდვილად შთამბეჭდავი გამოდგა:  კერძო ჭებით 

მოსარგებლე რესპოდენტების, 91,8% (302 ადამიანი) არ არის 

ინფორმირებული იმ წყლის ვარგისიანობის შესახებ, რომელსაც 

მოიხმარს. ხოლო რესპოდენტთა ძალიან მცირე 8,2 % (27 ადამიანი) 

ნაწილმა იცის სასმელი წყლის ლაბორატორიული კვლევის 

შედეგების შესახებ.  

კვლევის შეკითხვა N4. ხართ თუ არა კმაყოფილი სასმელი წყლის 

ხარისხით? 

მომდევნო კითხვა ეხება, მოსახლეობის სუბიექტურ შეგრძნებას, 

სასმელი წყლის ხარისხთან დაკავშირებით.  

კონკრეტული შეკითხვის შემთხვევაში რესპოდენტებს სამი 

სავარაუდო პასუხის გაცემა შეეძლოთ. ესენი იყო: კი, არა, მიჭირს 

პასუხის გაცემა.  

კმაყოფილები არიან თუ არა რესპოდენტები სასმელი წყლის 

ხარისხით, პასუხები გადანაწილდა შემდეგნაირად: 

გამოკითხულთა 42,7 % (179 ადამინი) კმაყოფილია, 

გამოკითხულთა 35,1 % (147 ადამიანი) დააფიქსირა, რომ უჭირს 

პასუხის გაცემა, ხოლო 22,2 % (93 ადამიანი) არ არის კმაყოფილი 

სასმელი წყლის ხარისხით.  
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კვლევის შეკითხვა N5. ახდენს თუ არა წვიმა/თოვლი გავლენას, 

სასმელი წყლის ხარისხზე? 

 მომდევნო შეკითხვა ეხებოდა წვიმისა და თოვლის გავლენას 

სასმელ წყალზე. სავარაუდო პასუხებად წარმოდგენილი გვქონდა 

ორი პასუხი: პირველი - არ ახდენს და მეორე -  წვიმის/თოვლის 

შემდეგ მოდის უფრო მღვირე წყალი. ამ შეკითხვის პასუხები 

საგრძნობლად გაიყო და გადანაწილდა შემდეგნაირად: 

გამოკითხულთა 76,6 % - 321 ადამიანი, მიიჩნევს, რომ 

წვიმას/თოვლს არ აქვს გავლენა სასმელი წყლის ხარისხზე, ხოლო 

23,4 % - 98 ადამიანი, ამბობს, რომ წვიმა/თოვლი გავლენას ახდენს 

სასმელი წყლის ხარისხზე.  

კვლევის შეკითხვა N6. სასმელი წყალი უწყვეტად 

მოგეწოდებათ? (იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ კერძო ჭა) 

მეექვსე კითხვა ეხებოდა ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, 

სასმელი წყლის უწყვეტად მიწოდებას. 419 გამოკითხულ  

რესპოდენტთა 74% - 310 გვეუბნება, რომ წყალი უწყვეტად 

მიეწოდებათ, ხოლო 26% - 109 რესპოდენტი, სარგებლობს 

გრაფიკით და სასმელი წყალი არ მიეწყოდებათ მუდმივად.  

კვლევის შეკითხვა N7. გრაფიკით მოწოდების შემთხვევაში, თუ 

არის წყალი მღვრიე? 

ჩვენ ასევე დავინტერესდით, წყლის ხარისხით იმ 

შემთხვევებში, როცა მიწოდება ხდება გრაფიკით და სწორედ 

ამიტომ დავუსვით რესპოდენტებს ზემოთ მოყვანილი შეკითხვა. ამ 

შეკითხვის დროს, რესპოდენტებს ასევე ჰქონდათ სამი სავარუდო 

პასუხი: პირველი -  წყალი მღვრიეა, მეორე - წყალი არ არის 

მღვრიე, ხოლო მესამე პასუხად შეეძლოთ აერჩიათ - მიჭირს 

პასუხის გაცემა. შედეგები საინტერესოდ გადანაწილდა.  

310 გამოკითხულ რესპოდენტთა 48,7% - 151 ადამიანი, ამბობს, 

რომ წყალი გრაფიკით მიწოდების მიუხედავად არ არის მღვრიე, 

რესპოდენტთა 35,8% - 111 ადამიანს უჭირს პასუხის გაცემა, ხოლო 

რესპოდენტთა 15,5 % - 48 ადამიანი, აფიქსირებს აზრს, რომ 

გრაფიკით მიწოდების შემთხვევაში წყალი მღვრიეა.  

კვლევის შეკითხვა N8. რამდენად დაცულია, თქვენ რაიონში 

არსებული, საერთო მოხმარების ონკანები? 

მომდევნო კითხვა ეხებოდა საერთო მოხმარების ონკანებს და 

მათ დაცულობას. შეკითხვის სავარაუდო პასუხები იყო შემდეგი: 

აქვს ჩამკეტი და გადახურულია, აქვს ჩამკეტი, მოდის 
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თვითდინებით, მიჭირს პასუხის გაცემა. შედეგები შთამბეჭდავია, 

რადგან გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა 51,6 % - 208 ადამიანმა, 

მონიშმა რომ უჭირს პასუხის გაცემა. რესპოდენტთა 16,9 % - 68 

ადამიანი აფიქსირებს რომ აქვს ჩამკეტი და გადახურულიცაა, 

რესპოდენტთა 16,1% - 65 ადანიანი ამბობს, რომ აქვს მხოლოდ 

ჩამკეტი და 15,4% - 62 ადამიანი აფიქსირებს პასუხს, რომ საერთო 

მოხმარების ონკანებიდან წყალი მოდის თვითდინებით.  

კვლევის შეკითხვა N9. გაქვთ ინფორმაცია რა სიხშირით ხდება 

წყლის ქლორირება?  

ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო გაგვეგო მოსახლეობის 

ინფორმირებულობა სასმელი წყლის ქლორირებასთან 

დაკავშირებით. შედეგმა გადააჭარბა მოლოდინს. გამოკითხული 

419 რესპოდენტიდან,  379-მა ადამიანმა 90,5% დააფიქსირა, რომ არ 

აქვს ინფორმაცია, რა სიხშირით ხდება წყლის ქლორირება, ხოლო 

40 ადამიანს - 9,5% აქვს ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ. 

კვლევის შეკითხვა N10. თუ შეგიმჩნევიათ არასასიამოვნო ფერი 

სასმელი წყლისთვის? 

მეათე შეკითხვა ეხება სასმელი წყლის ორგანოლეპტიკას. 

სავარაუდო პასუხი ამ შემთხვევაში იყო სამი: კი, არა და მიჭირს 

პასუხის გაცემა.  

419 გამოკითხულ რესპოდენტთა 44,9% - 188 ადამიანს არ 

შეუმჩნევია არასასიამოვნო ფერი, 43,2 % - 181 ადამიანი გვეუბნება, 

რომ მათ შეუმჩნევიათ არასასიამოვნო ფერი სასმელი წყლისთვის, 

ხოლო 11,9% - 50 ადამიანს უჭირს პასუხის გაცემა.  

კვლევის შეკითხვა N11. როგორ ფიქრობთ, წყლის სისტემაზე 

პასუხისმგებლობა, მთლიანად უნდა აიღოს სახელმწიფომ? 

ჩვენი თემისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი 

იყო გაგვერკვია მოსახლეობის აზრი, სასმელი წყლის სისტემებზე 

პასუხისმგებელების შესახებ. გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი, 

87,1 % 365 ადამიანი, მიიჩნევს, რომ წყლის სისტემებზე 

პასუხისმგებლობა მთლიანად უნდა აიღოს სახელმწიფომ. 8,1 % - 

34 ადამიანს გაუჭირდა კონკრეტული პასუხის დაფიქსირება, 

ხოლო გამოკითხულთა 4,8% - 20 ადამიანი, ფიქრობს, რომ წყლის 

სისტემებზე პასუხისმგებლობა მთლიანად სახელმწიფომ არ უნდა 

აიღოს.  

კვლევის შეკითხვა N12. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა სიხშირით 

ხდება სასმელი წყლის ლაბორატორიული კვლევა? 
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გამოკითხვის ფარგლებში ასევე შევეხეთ მოსახლეობის 

ინფორმირებულობას სასმელი წყლის ლაბორატორიული 

კვლევების შესახებ. პასუხები ამ შემთხვევაშიც ძალიან დიდი 

სხვაობით მივიღეთ და გამოკითხულთა 92,4 % - 387 ადამიანი, არ 

არის ინფორმირებული სასმელი წყლის ლაბორატორიული 

კვლევის სიხშირის შესახებ, ხოლო 7,6% - 32 ადანიანი არის 

ინფორმირებული.  

კვლევის შეკითხვა N13. საჭიროა თუ არა, ყველა თემში იყოს 

პასუხისმგებელი პირი სასმელი წყლის კონტროლზე? 

მეთოთხმეტი კითხვა ეხებოდა სასმელი წყლის კონტროლზე 

პასუხიმგებელ პირს თითოეულ თემში. გამოკითხულთა 

უმრავლესობა 92,4 % - 387 ადამიანი, მიიჩნევს, რომ საჭიროა. 5,5 % 

-23 ადამიანს უჭირს პასუხის გაცემა, ხოლო გამოკითხულთა სულ 

რაღაც 2,1% - 9 ადამიანი ფიქრობს, რომ არ არის საჭირო ყველა 

თემს ყავდეს სასმელი წყლის კონტროლზე პასუხისმგებელი პირი.  

კვლევის შეკითხვა N14. როგორ იქცევით სასმელი წყლის 

უვნებლობაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში? 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ჩვენთვის, 

დაგვედგინა მოსახლეობის ქმედება სასმელი წყლის უვნებლობაზე 

ეჭვის შეტანის არსებობის შემთხვევაში.  

ამ კითხვის ფარგლებში, რესპოდენტებს ჰქონდათ 5 სავარაუდო 

პასუხი. პასუხები კი გადანაწილდა შემდეგნაირად: 

გამოკითხულთა 40,3 % - 169 ადამიანი, რეკავს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიაში, 29,6% - 124 ადამიანს გაუჭირდა 

კონკრეტული პასუხის გაცემა, გამოკითხულთა 17,9% - 75 

ადამიანი საერთოდ არ აკეთებს არაფერს, არანაირ ზომას არ 

მიმართავს რეაგირებისთვის, გამოკითხულთა 6,9% - 29 ადამიანი 

უკავშირდება სოფლის გამგებელს, ხოლო 5,3% - 22 ადამიანი 

ურეკავს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ცხელ ხაზს.  

გარდა ზემოთ მოცემული შეკითხვებისა, რესპოდენტებს 

ვთხოვეთ აღეწერათ ის პრობლემები, რომელსაც ხედავდნენ 

სასმელ წყალთან დაკავშირებით და დავინტერესდით იმის შესახებ 

თუ რის გამოსწორებას ისურვებდნენ ამ მიმართულებით.  

დასკვნა 

ეროვნულ დონეზე წყლის რესურსების მართვის თანამედროვე 

სისტემის ჩამოყალიბებას მნიშვნელოვნად აფერხებს წყლის 

რესურსების მართვასთან დაკავშირებული არასრულყოფილი 
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კანონმდებლობა. საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების თანახმად, საქართველო ვალდებულია 

მოახდინოს საკუთარი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირის „წყლის ჩარჩო დირექტივასა― და წყლის ხარისხთან 

დაკავშირებულ სხვა რეგულაციებთან. 

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ 

მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა სასმელი  წყლის 

როგორც მიწოდებით, ისე ხარისხით. ვფიქრობთ, რომ მსგავსი 

კვლევები ხშირად უნდა ტარდებოდეს  სახელმწიფოს მხრიდან, 

კერძოდ, წყლის მომარაგების სტრუქტურების მიერ და შედეგები 

სისტემატურად ეცნობოს  მოსახლეობას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ დღევანდელი მსოფლიო  წყლის 

დეფიციტის საფრთხის წინაშე დგას და წყალი არის სასიცოცხლოდ 

ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, სახელმწიფო უფრო მეტად 

უნდა ინტერესდებოდეს ქვეყანაში წყლის არსებული 

მდგომარეობით.  

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევები გვაჩვენებს, რომ 

მოსახლეობის ცნობიერება სასმელ წყალთან და ზოგადად წყალთან 

მიმართებაში დაბალია და რეგიონების, ქალაქებისა და სოფლების 

მიხედვით განსხვავებულია, რაც იმაზე  მიგვანიშნებს, რომ უნდა 

გაიზარდოს სახელმწიფოს როლი მოსახლეობის ინტერესთან 

მიმართებაში. 

კვლევის შედეგებიდან ირკვევა, რომ სასმელ წყალთან 

მიმართებაში მოსახლეობისთვის ყველაზე პრობლემურ საკითხებს 

წარმოადგენს შემდეგი:  

 წყლის რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვა;  

 ინფორმაციის ნაკლებობა სასმელი წყლის ხარისხთან და 

მიწოდებასთან დაკავშირებით;  

 სასმელი წყლის გრაფიკით მიწოდება;  

 წყლის მიწოდება მოძველებული ხშირ შემთხვევაში,  

დაზიანებული მილებით;  

 წყლის არასტანდარტული ტემპერატურა, რომელიც 

ავზების არასაკმარისი იზოლაციით არის გამოწვეული;  

 სასმელი წყლის გამოყენება სარწყავად;  

 წყლის არასასიამოვნო ფერი და გემო; 

 არასათანადო დაქლორვა და არაინფორმირება ამის 

შესახებ;  



ხელისუფლება და საზოგადოება №1(61) 2022 

 147 

 წყლის არასაკმარისი წნევა;  

 კონტროლის ნაკლებობა სასმელ წყალზე;  

 არასათანადო კონტროლი წყლის სათავე ნაგებობებზე;  

 წვიმის დროს სასმელი წყლის დაბინძურება;  

 წყლის ხშირი დაწყვეტა.  

კვლევის შედეგების ანალიზიდან გამოტანილი დასკვნების 

საფუძველზე ჩვენ მიერ შემუშავებულია შემდეგი რეკომენდაციები: 

 სასმელ წყალზე კონტროლის გაძლიერება; 

 პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა სასმელი წყლის 

კონტროლთან დაკავშირებით და პასუხიმგებლობის გაზრდა; 

 მკაცრად გაწერილი წყლის რეგულაციების დაცვა; 

 ტრენინგების/ფლაერების/ბუკლეტების და სხვა 

საშუალებებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; 

 სახელმწიფო სტრუქტურების როლის გაზრდა სასმელი 

წყლის და ზოგადად, წყლის რესურსების რაციონალურ 

გამოყენებასა და დაცვაზე; 

 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, 

მათზე კოტროლის გახშირება და გამკაცრება; 

 მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების 

უზრუნველყოფის მიზნით,  წყლის შემკრები და სათავე 

ნაგებობების რაოდენობის გაზრდა; 

 სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის გაძლიერება 

დარღვებზე და მათ დროულ აღმოფხვრაზე;  

 სახელმწიფოს მხრიდან ჯარიმების გაზრდა დარღვევებზე;  

 სახელმწიფოს მხრიდან წყლის მომწოდებელი 

კომპანიებისთვის გარკვეული სიხშირით  წყლის სინჯების აღებისა  

და  აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში მათი შემოწმების 

ვალდებულების დაკისრება;  

 საერთო მოხმარების ონკანებში წყლის უმიზნო ხარჯვის 

გაკონტროლება; 

 სახელმწიფოს მხრიდან მოძველებული და დაზიანებული 

წყლის მილების დროული და ეფექტური შეცვლის 

უზრუნველყოფა;  

 სახელმწიფოს მიერ სასმელი წყლის სინჯების 

ლაბორატორიული მონიტორინგის გაძლერება; წყლის 

უვნებლობის დინამიკაზე დაკვირვების მიზნით,  სინჯების  ერთი 

და იგივე წერტილებიდან აღების დაწესება;  
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 ყველა იმ ჭაბურღილის იდენტიფიცირება და დაცვა, 

საიდანაც მოსახელობას წყალი მიეწოდება; 

 წყლის რესურსის მოხმარებაზე მოსახლეობის ცნობიერების 

ამაღლება.  
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Problems with drinking water supply in Shida Kartli 
 

Summary 
 

The topic of the article is water resources, on the condition, regime and 

quality of which the most urgent issues - drinking water, ecological, food 

and energy problems - are solved; The importance of preserving and 

rational use of drinking water as one of the indispensable resources and the 

main source of life; A new draft law on water resources management is 

being discussed, which introduces a completely new water management 

system to create a safe environment for human health and to ensure the 

protection and sustainable use of water resources. 

The paper also presents the results of the quantitative research 

conducted by the author on the population of Shida Kartli municipalities in 
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order to identify problems related to drinking water supply, the conclusions 

drawn from their analysis and the developed recommendations. 
 

Keywords: Drinking water; Water resources; Water quality; Population 

problems. 
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Проблемы с питьевым водоснабжением в Шида Картли 
 

Резюме 
 

Тема статьи - водные ресурсы, по состоянию, режиму и качеству 

которых решаются наиболее актуальные вопросы - питьевая вода, 

экологические, продовольственные и энергетические проблемы; 

Важность сохранения и рационального использования питьевой воды 

как одного из незаменимых ресурсов и основного источника жизни; 

Обсуждается новый законопроект об управлении водными ресурсами, 

который вводит совершенно новую систему управления водными 

ресурсами для создания безопасной среды для здоровья человека и 

обеспечения охраны и рационального использования водных ресурсов. 

В работе представлены результаты проведенного автором 

количественного исследования населения муниципалитетов Шида 

Картли с целью выявления проблем, связанных с питьевым 

водоснабжением; а также выводы, сделанные на основе их анализа, и 

выработанные рекомендации. 

 

Ключевые слова: питьевая вода; водные ресурсы; качество воды; 

проблемы населения. 
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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) 
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მაია ჩხეიძე საქართველოს უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (საქართველო) 

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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