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საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
 

მერაბ გოხელაშვილი 

დეცენტრალიზაციის პროცესი,  როგორც მოსახლეობის 

გაძლიერების პირდაპირი შესაძლებლობა 
 

სტატიის თემა ადგილობრივი თვითმართველობაა. 
დეცენტრალიზაცია წარმატებული თვითმმართველობაა, 
შესაბამისად კმაყოფილი მოსახლეობა და წარმატებული ქვეყანაა, 
ამიტომ დღეს აქტუალურია თვითმმართველობის გაძლიერება. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა არის თვითმმართველი 
ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა უფლება და 
შესაძლებლობა, მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, თავადვე 
გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. 

რეალური დეცენტრალიზაცია, შესაბამისად რეალური 
თვითმართველობის განხორციელება, უნდა იყოს ქმედითი 
ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა თვითმართველობის 
მხრიდან, რასაკვირველია დამოუკიდებლობის უმაღლესი 
ხარისხით. მასში ცენტრალური ხელისუფლება და მისი სხვადასხვა 
რგოლების უნდა ერეოდენენ მხოლოდ იმ კომპეტენციის 
ფარგლებში, რისი უფლებაც მათ კანონით აქვთ. სხვა შემთხვევაში 
თვითმართველობა იქნება ფურცელზე დაწერილი „სუბიექტი“ და 
დეცენტრალიზაციის პროცესი იქნება მოჩვენებითი, რომელიც 
რეალურ სიკეთეებს მოსახლეობამდე ვერ მიიტანს. 

 

საკვანძო სიტყვები: თვითმართველობა, ცენტრალური 
ხელისუფლება, დეცენტრალიზაცია, ადგილობრივი ბიუჯეტი. 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ისე, როგორც ნებისმიერი 

სახელისუფლებო დონე და წარმონაქმნი  უნდა განისაზღვროს, 

როგორც შესაბამისი საზოგადოების (არჩევნების ტერიტორიული 

მასშტაბის მიხედვით) წევრების უფლება უშუალოდ თვითონ ან 

მისი წარმომადგენლის მეშვეობით მიიღონ მონაწილეობა 

ადგილობრივი საკითხების (პოლიტიკის) განსაზღვრასა და 

გადაწყვეტაში. 
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ადგილობრივ თვითმმართველობას უნდა ჰქონდეს საკუთარი 

ეკონომიკის დამოუკიდებელი დაგეგმვისა და განვითარების 

შესაძლებლობა, მატერიალური დოვლათისა და ფინანსური 

რესურსების გაზრდისათვის, რაც ალბათ სადავო არ არის, რომ 

ადეკვატურად გაზრდის ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა 

უფლებამოსილებების განხორციელების სიხშირესა და ხარისხს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მნიშვნელობა ადრეც შეფასებული იყო, როგორც აუცილებელი 

ფაქტორი უკეთესი მართვის უზრუნველსაყოფად, მე-20 საუკუნის 

მიწურული აღსანიშნავია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის 

პერიოდი, როდესაც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ შეიძინა 

საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძვლები და იგი განმტკიცდა 

სამართლებრივად სავალდებულოდ შესასრულებელი აქტებით.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვადასხვა 

დეფინიციებისა და მისი პრაქტიკული მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნება 

შეიძლება განვსაზღვროთ, როგორც  ადამიანების უფლება და 

შესაძლებლობა, პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიიღონ მონაწილეობა, 

ისეთი საჯარო მართვის სისტემაში, რომელიც მიზნად ისახავს 

ერთი ქვეყნის ფარგლებში საჯარო ხელისუფლების 

დაბალანსებულად და ეფექტურად განხორციელებას და ამ 

პროცესში მოქალაქეთა მეტი რაოდენობის ჩართულობის 

უზრუნველყოფას. 

საქართველო ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანია, რომელსაც 

მეტნაკლებად სრულყოფილი სახით დემოკრატიული, 

დეცენტრალიზებული სახელმწიფო ხელისუფლების 

განხორციელებისა და სამოქალაქო საზოგადოების არსებობის 

მეტად ხანმოკლე ისტორია და შესაბამისად მწირი გამოცდილება 

აქვს, რამდენადაც საქართველო ხანგრძლივი პერიოდის 

განმავლობაში იმყოფებოდა განსხვავებული ტიპის, 

განსხვავებული პრინციპების მქონე სახელმწიფოებრიობის 

პირობებში, სადაც შეუძლებელი იყო ისეთ თემებზე და 

პრობლემებზე მსჯელობა, როგორც მაგალითისთვის არის 

ადგილობრივი თვითმმართველობა, რადგან საბჭოთა 

სოციალისტური რესპუბლიკა ეფუძნებოდა ერთიანი, 

ცენტრალიზებული სოციალისტური საკუთრების 

სახელმწიფოებრივ პრინციპებს. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობა დამყარებულია 

მოსახლეობის მონაწილეობაზე და იგი ხალხსა და ხელისუფლებას 

შორის ერთგვარი „ხელშეკრულებაა”, სადაც ორმხრივი უფლებები 

და მოვალეობებია მოცემული.  

 ადგილობრივ მოსახლეობას აქვს უფლება: 

 მიიღოს კარგი მმართველობა; 

 მიიღოს ინფორმაცია საკითხებისა და გადაწყვეტილებების 

შესახებ; 

 მონაწილეობდეს ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირების 

პროცესში. 

“დეცენტრალიზაციის პროცესის სამი ძირითადი ელემენტი 

არის: ადგილობრივი თვითმმართველობის დემოკრატიული 

არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის მიერ 

ხარჯების საკუთარი პასუხისმგებლობით გაწევის 

უფლებამოსილებების მინიჭება და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის გავლენის უზრუნველყოფა ადგილობრივ 

დამოუკიდებელ ბიუჯეტზე” [1]. 

“რთულია მართვა რომელიმე საზოგადოებრივი დარგის, 

ქონების ნათლად განსაზღვრის გარეშე. რეალური სირთულეები 

წარმოიშვება იმ ფაქტიდან, რომ თითქმის ყველა საზოგადოებრივი 

სიკეთე და აქტივები მონოპოლიზირებულია სახელმწიფოსა და 

ხელისუფლების ცალკეული ნაწილების მიერ. აქედან 

გამომდინარე, პირველი ნაბიჯი რეფორმირებისა არის 

სახელმწიფოსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის 

კომპეტენციების მკვეთრად განაწილება მათ შორის ქონებრივი 

უფლებამოსილებების თვალსაზრისით. საზოგადოებრივი ქონება 

უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორც მზარდი აქტივი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის გარდაქმნაში. მაშასადამე, ასეთი აქტივების, 

მართვა შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ბიზნესი, რომელიც 

შეიძლება იყოს ძალიან სარგებლიანი და პატივსაცემი, რომელიც 

წარმოქმნის ადგილობრივ შემოსავლებს, რომლებიც მიმართული 

იქნება აუცილებელი სოციალური საჭიროებებისათვის.” (გ. 

ტოკლიკიშვილი)   

ადგილობრივი თვითმმართველობის შემდეგი სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის მქონე ფაქტობრივი, მატერიალური საფუძველი 
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არის ქონება და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებრივი 

და ფისკალური დამოუკიდებლობა.  

“ქალაქს რომელსაც უჩვეულოდ სხვადასხვაგვარი ინტერესები 

გააჩნია და რომლის მოსახლეობა სხვადასხვა ელემენტებისაგან 

შედგება, უნდა ჰყავდეს ყველა ამ ინტერესის, ყველა ამ ელემენტის 

გამომხატველი და კომპეტენტური ორგანოებისაგან შემდგარი 

შემადგენლობა” [2]. 

ნიკო ნიკოლაძისათვის ნამდვილ თვითმმართველობას 

წარმოადგენს ისეთი თვითმმართველობა, რომელიც 

მოწოდებულია ადგილობრივი საკითხების იმგვარად 

წარმართვისთვის, რომ მისი საქმიანობა იყოს ეფექტური და 

მოგებასა და განვითარებაზე ორიენტირებული, რაც 

დაკავშირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის სწორად 

ფორმირებასთან და მის დამოუკიდებლად ფუნქციონირებასთან 

[3]. 

ძალიან საინტრესოა დიდი ქართველი პოლიტიკური და 

საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის მოსაზრებანი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არსზე და მნიშვნელობაზე.  

ილია ძირითადად აქცენტს აკეთებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორ მთავარ დანიშნულებასა და 

მნიშვნელობაზე. იგი ყურადღებას ამახვილებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საზოგადოებრივ მნიშვნელობაზე. ილია 

მიიჩნევდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ხელს უწობს 

კონკრეტული საზოგადოების გავითარებას და სამოქალაქო 

საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ამასთან დაკავშირებით იგი წერდა: 

“ამგვარი  მმართველობა მეტად  ხელს უმართავს ქვეყნის 

კეთილდღეობასა: ხალხს აფხიზლებს, ხალხს ჭკუასა და გონებას 

უხსნის, რადგანაც საზოგადო მზრუნველობისათვის ხალისს 

უღვიძებს და საზოგადო საქმისათვის სწურთნის და ავარჯიშებს. 

ამგვარი მმართველობა ისეთის თვისებისაა, რომ საცა კი სურს 

ადამიანს, ყველგან და ყოველს ხალხში იხეირებს და ჩვეულებრივს 

ნაყოფს მოიტანს. იქ საცა მაგას გზა და ადგილი ჰქონია, ყველგან 

ცხოვრება ადამიანისა აუყვავებია და მთავრობისთვისაც მძიმე 

ტვირთი ქვეყნის გამგეობისა შეუმსუბუქებია, აუხსნია” [4].  

“ადგილობრივ თვითმმართველობებს გააჩნიათ პოლიტიკური 

ძალაუფლება იმისათვის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილებები, 

აირჩიონ მერები და საკრებულოები, გაზარდონ საკუთარი 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 9 

შემოსავლები და განახორციელონ დამოუკიდებელი 

კაპიტალდაბანდებები. უფრო მეტი პოლიტიკური ავტონომიიდან 

მოდის უფრო მეტი პასუხისმგებლობა და ფინანსური რესურსები, 

რაც გაზრდილია გადასახადების საფუძველზე” [5].  

UNDP მხარს უჭერს საქართველოს ძლიერი და კომპეტენტური 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტების 

ჩამოყალიბებას.  

მიზნის მისაღწევად სამი მიმართულებაა: 

1. მმართველობის დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი 

და ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკური და 

ინსტიტუციური სტრუქტურის გაუმჯობესება; 

2. ეროვნული და ადგილობრივი ხელისუფლების 

ადმინისტრაციების იმ უნარ-ჩვევების განვითარება, რაც ხელს 

შეუწყობს ადგილობრივ დონეზე ხარისხიანი სერვისების 

მიწოდებას; 

3. ადგილობრივი თემებისა და მოქალაქეების სოციალური 

და ეკონომიკური გაძლიერება, რაც ხელს შეუწყობს მათ 

ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.   

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში გატარებული 

რეფორმები მხოლოდ პოლიტიკური დეცენტრალიზაციის 

რეგულირებაა, პრინციპების დეკლარირებით და კანონებით, არ 

არის თვითმმართველობის ეფექტიანი სისტემის მხარდაჭერა. 

დეცენტრალიზაცია შეუძლებლია არსებული ხედვის 

ფუნდამენტური ცვლილების გარეშე.  

პოლიტიკური დეცენტრალიზაციის განხორციელება 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში პირდაპირ დამოკიდებულია 

იმაზე, როგორი სახის რეგიონული თვითმმართველობა და 

მმართველობა ექნება ქვეყანას და რა ხარისხის რეალურ 

პოლიტიკურ დეცენტრალიზაციაზეა საუბარი. 

დეცენტრალიზაციის განუხორციელებლობის მთავარი პრობლემა 

საქართველოში მისი ფრაგმენტული და არა კომპლექსური 

გააზრებაა, რომელიც თანაბრად უნდა შეეხოს მმართველობის 

ყველა დონეს. ამ მხრივ ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

გატარებული ყველა რეფორმა დეცენტრალიზაციის კუთხით, 

მხოლოდ ადგილობრივ დონეს ეხებოდა, რეგიონულ და 
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ცენტრალურ დონეს დეცენტრალიზაცია არ შეხებია. სწორედ 

ამიტომაც ადგილობრივ თვითმმართველობაში გატარებული 

ყველა რეფორმა, მათ შორის რადიკალური რეფორმებიც კი ვერ 

ახდენდა გავლენას რეალურ მდგომარეობაზე. ის რომ 

დეცენტრალიზაცია არ შეხებია არც ცენტრალურ და არც 

რეგიონულ მმართველობას დღემდე პრობლემას ქმნის 

ადგილობრივი თვითმმართველობაზე. 

დეცენტრალიზაცია კი გულისხმობს შემდეგი ოთხი 

წინაპირობის სრულყოფილად დამკვიდრებას. ამ ცვლილებების 

თანახმად საკუთარი უფლებამოსლების ფარგლებში 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს უნდა 

შეძლებოდათ ადგილობრივ დონეზე: 

1. საჯარო საქმეების მნიშვნელოვანი ფუნქციების 

დამოუკიდებლად განკარგვა;  

2. დამოუკიდებლად ადგილობრივი ადმინისტრირება;  

3. უფლებამოსილების ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დამოუკიდებლად ფორმირება და განკარგვა; 

4. საკუთარ რეგიონში განთავსებული ქონებისა და 

ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის ფლობა და 

დამოუკიდებლად განკარგვა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა მოითხოვს საერთაშორისო 

და ეროვნული დონის სამართლებრივი ნორმებით რეალურად 

ფუნქციონირებას, განმტკიცებასა და დაცვას, რომლის 

აუცილებლობაც რეალურად დგას დღის წესრიგში, ადგილობრივი 

თვიმმართველობის მუშაობის გასაუმჯობესებლად. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინტერესები 

ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარეობს და 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზეა ორიენტირებული. 

მათი ზრუნვის სფეროებისა და საკითხების გათვალისწინებით 

საკუთარი უფლებამოსილებები სავალდებულო და 

ნებაყოფლობით უფლებამოსილებებად იყოფა.  

აღნიშნულთაგან, სავალდებულო და დელეგირებული 

უფლებამოსილებები ისეთ ფუნქციებს მოიცავენ, რომელიც 

სახელმწიფო მმართველობით კონტროლირებად ჩარჩოებშია 

მოქცეული. მათ შორის იმის გამო, რომ სავალდებულოა 
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კანონმდებლობით განსაზღვრული ექსკლუზიური 

უფლებამოსილებები. ეს თვითმმართველობას წარმოაჩენს, 

როგორც ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქციების 

განმხორციელებელ მექანიზმს. 

“გერმანიაში დეცენტრალიზაცია ნიშნავს ამოცანების, 

პასუხისმგებლობების, რესურსებისა და პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილებების გადაცემას 

საშუალო (მაგალითად, პროვინციების, რაიონებისა და 

რეგიონებისათვის) და დაბალი პოლიტიკური დონეებისათვის 

(ქალაქების, ადგილობრივი ორგანოებისა და სოფლებისათვის) და 

მათ აქვთ ფართო პოლიტიკური დამოუკიდებლობა“ [6].  

“ამერიკამ აირჩია იყოს გარკვეული მიზნების მქონე ერი და ამ 

მიზნებისათვის მისი სახელმწიფო არის ერთიანი და განუყოფელი 

და ამ მიზნების განხორციელებაზე სახელმწიფო არის 

უფლებამოსილი. ხალხმა განაცხადა, რომ ძალაუფლება, რომელიც 

გადაცემული აქვს სახელმწიფოს გარკვეული მიზნების 

განსახორციელებლად არის უზენაესი” [7].  

იმისათვის, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ შეძლოს 

თავისი ამოცანის განხორციელება, რომელიც დაკავშირებულია 

დეცენტრალიზაციის საფუძველზე მაქსიმალურად დემოკრატიულ 

საჯარო მართვასთან, აუცილებელია მისი გათავისუფლება 

ყოველგვარი გავლენისაგან და მისთვის სათანადო სრული 

დამოუკიდებლობის მინიჭება რესურსების ფლობისა და მართვის 

თვალსაზრისით. 

“ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება განისაზღვრება, 

როგორც პროცესი, რომელშიც პარტნიორობა ადგილობრივ 

თვითმმართველობას, ადგილობრივ საზოგადოებრივ ჯგუფებსა 

და კერძო სექტორს შორის დაფუძნებულია იქ არსებული 

რესურსების მართვაზე, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და 

შესაბამის ტერიტორიაზე ეკონომიკის სტიმულირებისათვის” [8].   
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Merab Gokhelashvili 

The decentralization process as a direct opportunity to empower the 

population 

Summary 
 

The topic of the article is local self-government. Decentralization is a 

successful self-government, therefore a satisfied population and a successful 

country, so today it is important to strengthen self-government. 

Local self-government is the right and opportunity of citizens living in 

the territory of a self-governing unit, through the local self-government 

bodies elected by them, to decide issues of local importance themselves. 

Real decentralization, hence the realization of real self-government, 

must be an opportunity for the self-government to take effective steps, of 

course with the highest degree of independence. In it, the central 

government and its various branches should interfere only within the 

competence of which they have the right by law. Otherwise, self-

government will be a "subject" written on a piece of paper and the process 

of decentralization will be illusory, which will not bring real benefits to the 

population. 
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Процесс децентрализацииб как прямая возможность расширения 

прав и возможностей населения 
 

Резюме 
 

Тема статьи - местное самоуправление. Децентрализация — это 

успешное самоуправление, следовательно, удовлетворенное население 

и успешная страна, поэтому сегодня важно укреплять самоуправление. 

Местное самоуправление – это право и возможность граждан, 

проживающих на территории самоуправляющейся единицы, через 

избранные ими органы местного самоуправления самостоятельно 

решать вопросы местного значения. 

Настоящая децентрализация, а значит, и осуществление реального 

самоуправления, должна быть возможностью для самоуправления 

предпринимать действенные шаги, разумеется, с высочайшей 

степенью самостоятельности. В нее центральное правительство и его 

различные ветви должны вмешиваться только в пределах 

компетенции, на которую они имеют право по закону. В противном 

случае самоуправление будет «предметом», написанным на бумажке, а 

процесс децентрализации будет иллюзорным, что не принесет 

реальной пользы населению. 
 

Ключевые слова: самоуправление, центральная власть, 

децентрализация, местный бюджет. 
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მონიკა რუხაძე 

ელექტრონული მმართველობის სახელმწიფო პოლიტიკა 
 

აღნიშნულ სტატიაში განხილულია მეცნიერთა შეხედულებები 
ელექტრონული მმართველობის შესახებ, ამასთანავე საკითხის 
შესახებ მოყვანილია სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები და მათი 
პრაქტიკული შედეგები. სტატია მოიცავს ინფორმაციას იმის 
შესახებ თუ რა ცვლილებებთანა დაკავშირებული ელექტრონული 
სერვისების დანერგვა და ელ-მმართველობის შემოღება, 
პოლიტიკაში მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით. 

 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მმართველობა, ელ-
მმართველობა, ელექტრონული სერვისები, ფინური პორტალი, 
ესტონეთის მაგალითი, პირდაპირი კომუნიკაცია, ეფექტიანობა. 

 

ელექტრონული მმართველობის განხორციელების 

მნიშვნელოვან კომპონენტს, ხელისუფლების პოლიტიკური ნება 

წარმოადგენს, რომელიც, თავის მხრივ, განსაზღვრავს ელ-

მმართველობის სახელმწიფო პოლიტიკას და იმას, თუ რა ტიპის 

და რამდენად ეფექტიანი ელ-პორტალები და ციფრული 

მომსახურებები იქნება მოქალაქეებისთვის შეთავაზებული. 

ამ ფაქტორის გამო, მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ელექტრონული 

მმართველობის დანერგვის კვლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

მიმართულებას, პოლიტიკური ნების შესწავლა და 

ხელისუფლებისთვის ელ-მმართველობის პრიორიტეტული 

მიმართულებების გამოვლენა წარმოადგენს. 

გამომდინარე იქიდან, რომ G2C 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 
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მართვის პროცესის გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის და 

ანგარიშვალდებულების ზრდას. 

„მთავრობის უმთავრესი მოვალეობა, საზოგადოების 

ინტერესების გატარებაა, ელ- მმართველობა კი, არის ის გზა, 

რომლის საშუალებითაც ხელისუფლება პოლიტიკურ, სოციალურ 

და ადმინისტრაციული რესურსებს აკავშირებს მოსახლეობასთან“ 

(Grönlund,2005) გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერების 

და კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) მიხედვით - „ელ-

მმართველობა ეს არის ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენება საზოგადოებისთვის საჯარო სერვისების მიწოდების 

გაუმჯობესების მიზნით. ამავდროულად ეს არის 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

გზების წახალისება, რაც მმართველობის პროცესს უფრო 

ანგარიშვალდებულს და გამჭვირვალეს ხდის“ (Waiswa,2014) 

პროფესორი რამა რაო აღნიშნავს, რომ ელექტრონული 

მმართველობის მთავარი დანიშნულება ღარიბი 

მოსახლეობისთვის საჯარო სერვისების „სახლში“ მიწოდებაა.  (Rao 

2004) 

ელექტრონული მმართველობა წარმოადგენს საჯარო სივრცის 

რეორგანიზების ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტს და ახალ საჯარო 

მენეჯმენტზე გადასვლის საშუალებას, რომელიც ამარტივებს 

სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციას. თავის 

მხრივ, ახალი საჯარო მენეჯმენტი, ეს არის საჯარო 

ადმინისტრირებისადმი ინოვაციური მიდგომა, რომელიც 

ცდილობს სახელმწიფო ორგანიზაციების მოდელი ბიზნეს 

სტრუქტურის მოდელს დაამსგავსოს აქედან გამომდინარე, 

შეიძლება ითქვას, რომ ელ-მმართველობა წარმოადგენს ახალი 

საჯარო მენეჯმენტის რეფორმის განხორციელების როგორც ერთ-

ერთ საშუალებას, ასევე მის პროდუქტსაც. 

ელექტრონული სერვისების დანერგვა, არ უნდა მოხდეს 

ფრაგმენტულად, არამედ უნდა იყოს ერთიანი გეგმის ნაწილი და 

გათვლილი იმაზე, რომ მოქალაქეებს მიეწოდოთ მათზე 

მორგებული ციფრული მომსახურება  

არსებობს მაგალითები, როდესაც სახელმწიფო თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, დამატებით სერვისებს სთავაზობს 

მოქალაქეებს, მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

არსებობს სახელწიფოს მიერ შექმნილი აპლიკაცია „Text4Baby“, 
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რომლის ფარგლებშიც შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირები SMS 

კონსულტაციის სახით უფასოდ ეხმარებიან ახალბედა მშობლებს. 

„Text4Baby“ არის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის და 

700-მდე კერძო კომპანიის წარმატებული თანამშრომლობის 

მაგალითი, რაც ხაზს უსვამს თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვის პროცესში სამთავრობო და კერძო სექტორის 

თანამშრომლობის მნიშვნელობას. (Jordan,2011) 

ესპანეთში ფუნქციონირებს ელექტრონული სერვისი 

„Intermediación de Datos“ (მონაცემთა შუამავლობა), რომლის 

მიხედვითაც, იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე რომელიმე 

სახელმწიფო სტრუქტურაში ერთხელ მაინც წარადგენს 

დოკუმენტაციას (ID ბარათი, სერტიფიკატი, ლიცენზია და ა.შ.), 

შემდგომში თავისუფლდება იმავე დოკუმენტაციის წარდგენის 

ვალდებულებისგან, რადგან აღნიშნული ფაილები ფიქსირება 

სამთავრობო ბაზაში, რომელთანაც წვდომის საშუალება შესაბამისი 

დაშვების მქონე ნებისმიერ სახელმწიფო ორგანოს გააჩნია. 

აღნიშნული ინოვაცია ხელს უწყობს დროის, რესურსების და 

ენერგიის დაზოგვას, როგორც მოქალაქეთა, ასევე სახელმწიფო 

სტრუქტურების მხრიდან(UN, 2018). 

ელ-სერვისების წარმატებით დანერგვის კიდევ ერთ მაგალითს 

პორტუგალია წარმოადგენს, რომელმაც მნიშვნელოვანი 

პროექტები განახორციელა საჯარო მომსახურების 

მოდერნიზაციის მიმართულებით, კერძოდ კი, ქალაქების 

სხვადასხვა წერტილში გახსნა ე.წ. „მოქალაქეთა მაღაზიები“ (სადაც 

მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ საჯარო მომსახურება, 

გადაიხადონ კომუნალური გადასახადები, აიღონ სხვადასხვა 

ტიპის ლიცენზია, ნებართვა და ა.შ. (Carvalho, 2008) 

ფინური პორტალი -“demokratia.fi”, რომელიც ფინეთის 

ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევს საკუთარი იდეის 

დარეგისტრირების, თუ უკვე არსებული ინიციატივების შესახებ 

საკუთარი აზრის დაფიქსირების საშუალებას იმ შემთხვევაში, თუ 

იდეა დააგროვებს გარკვეული რაოდენობის ხმებს, ის გადაეცემა 

პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილების მოსამზადებლად (Su 

Seo,  2017) 
ციფრული თანამონაწილეობის კუთხით, ბრაზილია ერთ-ერთი 

გამორჩეული სახელმწიფოა. ბრაზილიის ელექტრონული 

მმართველობის განვითარების სტრატეგია, ძირითადად 
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საზოგადოების თანამონაწილეობას ეფუძნება. პორტალი 

„participa.br” არის ხსენებული ქვეყნის ელ-მმართველობის 

პოლიტიკის გამოხატულება, რომელიც აერთიანებს სამ ძირითად 

მიმართულებას: საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტებში 

საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი 

ჩართულობა ელექტრონული საჯარო სერვისების შექმნის 

პროცესში, მთავრობასა და საზოგადოებას შორის პირდაპირი 

კომუნიკაციის გაუმჯობესება. (Peixoto, 2015)  

ესტონეთში ათეულობით ელექტრონული სერვისი წარმატებით 

დაინერგა. ზოგადად, იმ სახელმწიფოებს შორის, რომელთაც 

მოახერხეს ციფრული მმართველობის ელემენტების წარმატებით 

ინტეგრაცია, ესტონეთის მაგალითი, ყველაზე რელევანტურია 

საქართველოსთვის. ბალტიისზღვისპირა ქვეყანამ, მიუხედავად 

მცირე ადამიანური და მატერიალური რესურსისა, მოახერხა და 

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის თვალსაზრისით 

მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან სახელმწიფოდ იქცა, თუმცა, ამ 

მიზნის მისაღწევად სახელმწიფო ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან 

ახორციელებდა სხვადასხვა პროექტს.  

თანამედროვე მსოფლიოში ესტონეთი ერთ–ერთ მოწინავე 

ადგილს იკავებს ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

მხრივ. სახელმწიფო მართვის 2 სისტემა, რომელიც წარმოადგენს 

მონაცემთა დეცენტრალიზებული ბლოკების ჯაჭვს. 

თანამედროვე, ელექტრონულ სისტემაზე გადაყვანამ, ქვეყანას 

როგორც ფინანსური სარგებელი, ასევე  სოციალური და 

პოლიტიკური პროგრესიც მოუტანა. გაიზარდა მოქალაქეების 

ჩართულობა და ხელისუფლება უფრო მეტად გახდა 

საზოგადოების ინტერესებზე ორიენტირებული. 

ესტონეთის მაგალითი ცხადყოფს, რომ ისეთი პატარა 

სახელმწიფოსათვისაც კი, სადაც 2 მილიონ ადამიანზე მეტიც არ 

ცხოვრობს, ციფრულ-ტექნოლოგიური პროგრესი რეალური 

სარგებლის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს, არამხოლოდ 

ადმინისტრაციულ-ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების, 

არამედ მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ზრდის და შესაბამისად, 

მთავრობის ეფექტიანობის გაუმჯობესების კუთხითაც.  

მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ელ-მმართველობას გაცილებით 

დიდი პოტენციალი გააჩნია, ვიდრე მხოლოდ მოქალაქეთათვის 

საჯარო მომსახურებების ელექტრონული გზით მიწოდება. 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 18 

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  

 საჯარო ორგანოების შესაბამისი გადაწყვეტილებების სწორი და 

დროული მიწოდება შესაძლებლობას მოგვცემს ერთის მხრივ 

სახელმწიფო რესურსების ეფექტური მართვისა და მეორეს მხრივ 

მოქალაქის კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების უფრო 

მაღალი სტანდართით დაცვის შესაძლებლობას.  

კონკრეტული დაინტერესებული პირის ინფორმირების გარეშე 

მიღებული გადაწყვეტილება დასაბუთების გარეშე 

წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციისა და 

საერთაშორისო აქტებით განმტკიცებულ სტანდარტებთან. რიგ 

შემთხვევებში, სახელმწიფო უფლებამოსილების 

განმახორციელებელ ორგანოს, შესაბამის დაინტერესებულ პირთა 

შეტყობინების  პროცედურის დაცვა მხედვლეობის არელის მიღმა 

დარა.შესაბამისად არსებული სისტემით, კანონით დადგენილი 

პროცედურების ფორმალურმა დაცვამ წარმოშობვა  რიგ სადაო 

საკითებსი რა დროსაც განხორციელდა მოქალაქოს კერძო 

ინტერესების პოტენციური ხელყოფა.  ინფორმაციის არასათანადო 

მიწოდება ერთის მხრივ პოტენციურად ხელყოფს მოქალაქის 

უფლებებს, ხოლო მეორეს მხრივ არსებული სახელმწიფო 

რესურსის არათანაზომიერი გამოყენების წინაპირობებს ქმნის.  

ტექნოლოგიური ერის დაწყებიდან მოყოლებული აღნიშნული 

სფერო შესამჩნევად მაღალი ტემპით ვითარდება. ტექნოლოგიის 

განვითარების მაღალი ტემპი კი დღის წესრიგში აყენებს 

თითოეული სექტორის ამ სისტემასთან მორგებას, მათ შორის 

საჯარო მმართველობის ადაპტირებას დღევანდელ რეალობასთან. 

სახელმწიფო დგას რიგი გამოწვევების წინაშე რაც ჩვეული 

მეთოდებით მართვას ეფექტურად აღარ ექვემდებარება.  
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განხილული ფაქტორები ერთიანდებიან იმ ჯაჭვში, რომლის 

არსებობაც აუცილებელია ელ-მმართველობის დანერგვის 

პროცესში. ყველაფრის საწყისი კი, პოლიტიკური ნებაა, რომელიც 

გარდაიქმნება იმ სამოქმედო გეგმებად და სტრატეგიად, რომლის 

ფარგლებშიც ხდება ელექტრონული მმართველობის 

განვითარებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ორგანოების 

განსაზღვრა და მოვალეობების გადანაწილება. პროცესის შემდეგ 

ეტაპზე იქმნება ელექტრონული სერვისები, 

საქართველოს მოქალაქის პორტალის სერვისების ბიზნეს 

კომპონენტი მთლიანობაში 16 ელ-სერვისისგან შედგება,  

თუმცა საერთო ჯამში მიუხედავად ცალკეული ელექტრონული 

პორტალების და სამთავრობო გვერდების არსებობისა ვერ 

სრულდება ერთი ფანჯრის პრინციპი, ასევე ელექტრონული 

სერვისები გამოყენება დაკავშირებულია სხვადასხვბა 

წინააღმდეგობებია რასაც პორტალზე მომხმარებელთა 

რეგისტრირებასთან დაკავშირებული პროცედურები წარმოადგენს. 

My.gov.ge-ზე რეგისტრაციის მოქალაქე აუცილებლად უნდა 

მივიდეს იუსტიციის სახლის მომსახურების ცენტრში, სადაც 

ოპერატორი გაუაქტიურებს მოქალაქის პორტალს. შემდგომ 

ეტაპზე კი, იმისთვის, რომ მოქალაქემ პორტალზე არსებული 

სერვისების გამოყენება შეძლოს, საჭიროა ID ბარათის პინ კოდის 

გააქტიურება და ბარათის წამკითხველის შეძენა. აღნიშნული 

პროცედურების გავლა სირთულესთან არის დაკავშირებული და 

ამცირებს ხელმისაწვდომობის დონეს. შესაბამისად 

ტექნოლოგიური განვითარების მზარდ ეპოქაში აუცილებლობას 

წარმოადგენს მოაქალაქეთათვის მარტივად ხელმისაწვდომი  

სერვისების მიწოდება. 
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Моника Рухадзе 

Государственная политика электронного управления 
 

Резюме 
 

В указанной статье рассмотрены взгляды ученых об электронном 

управлении вопросы, вмес с тем о вопросах приведены примеры 

разлных стран и их практические результаты. Статья содержит 

информацию о том, с какими изменениями связано внедрение 

электронных сервисов и введение эл. управления, с точкизрения 

вовлечения граждан в политику. 
 

Ключевые слова: электронное управление, эл. управление, 

электронные сервисы,финский портал, ример Эстонии, прямая 

коммуникация, эффективность. 
 

Рецензент: Профессор Джемал Гахокидзе, Грузинский технический 

университет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 22 

ლაშა ჯანაშია,  ჯემალ გახოკიძე 

კიბერტერორიზმი როგორც მსოფლიო წესრიგის საფრთხე და მის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური მართვა 
 

ნაშრომში განხილულია ინტერნეტის შექმნის, ჩამოყალიბების 
და განვითარების ეტაპები. ნახსენებია ის ძირითადი 
მოტივატორები და განმაპირობებელი ფაქტორები, რომელმაც 
მისცა კაცობრიობას ინტერნეტსივრცის  შექმნის იმპულსი. 
მიმოხილულია თუ როგორ იქცა იგი 1960-იანი წლებიდან 
ტექნოლოგიების განვითარების მძლავრ იმპულსად. ასევე 
ჩამოყალიბებულია ის საფრთხეები და გამოწვევეი რაც ახლავს 
ზემოხსენებული პროცესის თავისებურებებს. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ჯერ კიდევ ინტერნეტსივრცის შექმნამდე და მის 
განვითარებამდე ტელეკომუნიკაციების სახით სისტემატიურად 
ხდებოდა ე.წ. კიბერდანაშაულის ფაქტები, „როდესაც ადამიანებს 
დიდი მანძილის მიუხედავად, შეეძლოთ ფიზიკური შეხებისა და 
ვიზუალის გარეშე წვდომა ჰქონოდათ სხვა ადამიანებზე“. 
დღესდღეობით, კაცობრიობისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია 
კიბერ სივრცის უსაფრთხოება. აღსანიშნავია, რომ 
კიბერტერორიზმის ცნების ფესვები ჯერ კიდევ 1990-იანი წლების 
დასაწყისიდან გვხვდება, როდესაც ინტერნეტის გამოყენების 
სწრაფმა ზრდამ და განვითარებამ გამოიწვია დებატები სხვადასხვა 
აკადემიურ და პრაქტიკულ წრეებში. შედგა რამდენიმე 
სიღრმისეული და ანალიტიკური კვლევა იმ პოტენციურ რისკებზე, 
რომელთა წინაშეც ჯერ კიდევ მაშინ იდგა როგორც ქსელური, 
ტექნოლოგიური გაერთიანება ისე საერთაშორისო თანამეგობრობა. 
ჯერ კიდევ 1990 წელს, შეერთებული შტატების მეცნიერებათა 
ეროვნულმა აკადემიამ დაიწყო მოხსენება კომპიუტერული 
უსაფრთხოების შესახებ სიტყვებით: „ჩვენ რისკის ქვეშ ვართ. 
ამერიკა სულ უფრო მეტად არის დამოკიდებული 
კომპიუტერზე....ხვალინდელმა ტერორისტმა კლავიატურით 
შეიძლება მეტი ზიანი მიაყენოს ამერიკას ვიდრე 
ბომბამ“.[1]პრობლემის გაცნობიერების მიუხედავად, მსოფლიო 
თანამეგობრობა მაინც დადგა მთელი რიგი გლობალური 
საფრთხეების წინაშე კიბერდანაშაულის და კიბერტერორიზმის 
კონტექსტში. ნაშრომის მიზანია ცხად ჰყოს კიბერდანაშაულის და 
კიბერტერორიზმის საფრთხეები. ასევე მნიშვნელოვანია 
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მსოფლიოთანამეგობრობის მზაობა, საკანონმდებლო და 
ორგანიზაციულ დონეზე გაუმკლავდეს ამ გლობალურ საფრთხეს.  

 

საკვანძო სიტყვები: ტერორიზმი, კიბერტერორიზმი, 
ინტერნეტი, კიბერდანაშაული, კიბერსაფრთხე, ჰაკერული 
თავდასხმა. 

 

შესავალი 

ინტერნეტის შექმნა 1960-იან წლებში ფიქსირდება. მის მთავარ 

მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო მკვლევართათვის 

ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობას. იმ დროისათვის ე.წ. 

„კომპიუტერი“ გახლდათ საკმაოდ დიდი და სტაციონალური. 

იმისათვის, რომ მომხდარიყო ერთი კომპიუტერიდან მეორეში 

ინფორმაციის გაცვლა  საჭირო იყო პირი ფიზიკურად 

გადაადგილებულიყო საბოლოო დანიშნულების ადგილას, ან 

უნდა მომხდარიყო მაგნიტური კომპიუტერის ლენტების გაგზავნა  

ჩვეულებრივი საფოსტო სისტემით. ინტერნეტის ჩამოყალიბების 

კიდევ ერთი კატალიზატორი გახლდათ ცივი ომის აქტიურ ფაზაში 

შესვლა. საბჭოთა კავშირის მიერ 1957 წელს თანამგზავრის Sputnik-

ის გაშვებამ აიძულა აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტს (პენტაგონი) 

შეექმნა ინფორმაციის დაცვის და გავრცელების გზები ბირთვული 

თავდასხმის შემდეგაც კი.   

ამან საბოლოოდ გამოიწვია ARPANET-ის (Advanced Research 

Projects Agency Network) ჩამოყალიბება, ქსელი, რომელიც 

საბოლოოდ გადაიქცა ისეთად, რასაც ჩვენ ახლა ინტერნეტის 

სახელით ვიცნობთ. ARPANET იყო დიდი წარმატება, მაგრამ 

წევრობა შემოიფარგლებოდა გარკვეული აკადემიური და 

კვლევითი ორგანიზაციებით, რომლებსაც ჰქონდათ კონტრაქტები 

შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტთან. ამის 

საპასუხოდ შეიქმნა სხვა ქსელები ინფორმაციის გაზიარების 

უზრუნველსაყოფად. პარალელურად შეერთებულ შტატებში 

შეიქმნა პროტოტიპური ტერმინი "ელექტრონული პერლ 

ჰარბორი",[2]რომელიც კომპიუტერის თავდასხმის საფრთხეს 

უკავშირებს ამერიკულ ისტორიულ ტრავმას. უნდა 

გავითვალისწინოთ, ის გარემოება, რომ შეერთებულმა შტატებმა 

ზემოხსენებული ფაქტორების გათვალისწინებით, ჯერ კიდევ 1984 

წელს ამერიკის კონგრესის საკანონმდებლო ინიციატივით და 

ამერიკის პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ხელმოწერით შექმნა 
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უპარტიო დამოუკიდებელი ფედერალური ინსტიტუტი: „ამერიკის 

შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტი“. მისი ამოცანა 

გახლდათ საერთაშორისო კონფლიქტების მშვიდობიანი 

მოგვარების, მისი პრევენციისა და მართვის ხელშეწყობა. იგი 

დღესაც ახორციელებს სხვადასხვა საფრთხეებთან დაკავშირებით 

კვლევებსა და ანალიზს, შესაბამის ტრეინინგ აკადემიების 

ოპერირებას, საჯარო საგანმანათლებლო აკადემიურ წრეებთან 

ურთიერთობას და ა.შ. მსგავსი სახელმწიფო ინსტიტუტების და 

საზოგადოების ჩართულობით შეერთებულ შტატებში მოხდა ამ 

საფრთხის სწორად და პრაგმატულად დანახვა, აგრეთვე ამ 

მოწინავე ქვეყნების სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური 

ძალების გაერთიანება კიბერტერორიზმის საფრთხეების 

იდენტიფიცირების გასაძლიერებლად.   

ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, თანამედროვე დროის ორი 

უდიდესი შიში და საფრთხე გაერთიანებულია ტერმინში 

ა)"კიბერტერორიზმი". შემთხვევითი, ძალადობრივი 

ვიქტიმიზაციის შიში კარგად ერწყმის ბ)კომპიუტერული 

ტექნოლოგიების მიმართ უნდობლობას და აშკარა შიშს. უცნობი 

საფრთხე აღიქმება, როგორც უფრო საშიში, ვიდრე ცნობილი 

საფრთხე. მიუხედავად იმისა, რომ კიბერტერორიზმი არ შეიცავს 

ძალადობის პირდაპირ საფრთხეს, მისი ფსიქოლოგიური გავლენა 

შეშფოთებულ საზოგადოებებზე შეიძლება იყოს ისეთივე ძლიერი, 

როგორც ტერორისტული ფიზიკური ბომბების ეფექტი.  

კიბერტერორიზმის არსი 

კიბერტერორიზმი  არის კომპიუტერზე, ქსელზე და მათში 

არსებულ ინფორმაციაზე შეტევის ან შეტევის განხორციელების 

მუქარა, სახელმწიფოს ან მისი ხალხის პოლიტიკურად, 

სოციალურად, რელიგიურად ან იდეოლოგიურად დაშინების 

მიზნით.[3] ესაა კანონით დაცული კომპიუტერული ინფორმაციის 

მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება, მისი გამოყენება ან 

გამოყენების მუქარა, რაც ქმნის მძიმე შედეგის საშიშროებას და 

ხელყოფს საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, სახელმწიფოს 

სტრატეგიულ, პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ ინტერესს, ჩადენილი 

მოსახლეობის დაშინების ან/და ხელისუფლების ორგანოზე 

ზემოქმედების მიზნით. [4] კლასიკური დეფინიციის მიხედვით, კი 

კიბერტერორიზმი არის კრიმინალური ქმედება, რომლის დროსაც 

გამოყენებულია კომპიუტერული და ტელესაკომუნიკაციო 
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საშუალებები და რომლის მიზანიც არის კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის (კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის 

სუბიექტი, სახელმწიფო ორგანო ან იურიდიული პირი, რომლის 

ინფორმაციული სისტემის უწყვეტი ფუნქციონირება 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის თავდაცვისა ან/და ეკონომიკური 

უსაფრთხოებისათვის, სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი 

ცხოვრების შენარჩუნებისათვის)[5] მწყობრიდან გამოყვანა.[6] 

კიბერტერორიზმის მთავარი ამოცანა გულისხმობს ტერორიზმისა 

და კიბერსივრცის შერწყმას. ის მოიცავს პოლიტიკურად 

მოტივირებულ ჰაკერულ ოპერაციებს, რომელთა მიზანია საფრთხე 

შეუქმნას მოსახლეობის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, 

სახელმწიფოს ინსტიტუტებს, ეკონომიკას, ტერიტორიულ 

მთლიანობას და სუვერენიტეტს.  

კიბერტერორიზმი, როგორც ქვეყნებს შორის დაპირისპირების 

მექანიზმი 

კიბერტერორიზმის განმარტების დროს აუცილებელია მისი 

გამიჯვნა სხვა კომპიუტერული დანაშაულებისგან, რომლებიც 

მრავლად ხორციელდება მსოფლიო მასშტაბით ყოველდღიურად. 

ციფრული სამყაროს და გლობალიზაციის ეპოქაში, მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნების მიერ კიბერტერორიზმი აქტიურად 

გამოიყენება ქვეყნებს შორის დაპირისპირების მექანიზმად. XXI 

საუკუნის დასაწყისიდან სახელმწიფოთა შორის კიბერსივრცეში 

უხეშმა და სახიფათო დაპირისპირების მაგალითებმა გვიჩვენა, 

რომ აღნიშნული საფრთხე, მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ 

საერთაშორისო საკანონმდებლო და სხვა მოქმედი მექანიზმებით 

უნდა იქნას ეფექტურად მართული და განეიტრალებული. 

კიბერტერორიზმს ახასიათებს ინფორმაციული ტექნოლოგიები, 

როგორც დანაშაულის ჩადენის საგანი და საშუალება, მაგრამ 

ძირითადი განმასხვავება კიბერტერორიზმსა და ნებისმიერ სხვა, 

თუნდაც მძიმე კომპიუტერულ დანაშაულს შორის არის 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დარღვევა, მოსახლეობის 

დაშინების ან ხელისუფლების ორგანოების გადაწყვეტილების 

მიღებაზე ზემოქმედება. მაგალითისთვის, როდესაც 2022 წლის 

თებერვალში რუსეთის ფედერაციამ უკრაინის საზღვარზე დაიწყო 

ჯარის მასიური მობილიზება პარალელურ რეჟიმში ამერიკის 

შეერთებული შტატების კერძო სექტორის უმაღლესი 

თანამდებობის პირებმა, შეერთებული შტატების 
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სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად შეიმუშავეს 

სამოქმედო გეგმა, რუსეთის მიერ შეერთებული შტატების 

ენერგეტიკულ სექტორზე შესაძლო კიბერშეტევების 

განეიტრალების მიზნით. ეს არის სახელმწიფოს ოფიციალური 

უწყებების და კერძო სექტორის კოლაბორაციის მეშვეობით, 

აღნიშნული საფრთხეების მართვის და პრევენციის ეფექტური და 

ნათელი მაგალითი. სახელმწიფოებს შორის კიბერსივრცეში 

დაპირისპირების ისეთი მაგალითები როგორიც არის ე.წ. „Stuxnet”-

ის ქეისი, კიდევ ერთი მაგალითია თუ რა საფრთხის შემცველია და 

რა მასშტაბების მქონე პრობლემაა აღნიშნული გამოწვევა. 

სავარაუდოდ ისრაელის თავდასხმამ ირანის ნატანცის ურანის 

გამდიდრების ქარხანაზე აჩვენა Stuxnet-ის ვირუსის კომპლექსური 

და ტექნოლოგიურად რთული ხასიათი, ათი წლის წინ მომხდარმა 

თავდასხმამ საბოტაჟი მოახდინა ირანის ურანის გამდიდრების 

პროგრამაზე და შედეგად მან მნიშვნელოვნად შეაფერხა 

ბირთვული პროგრამის განვითარების ტემპები. ეს არის ნათელი 

მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხედავს ერთი ქვეყანა აღნიშნულ 

თავდასხმას როგორც მისი ქვეყნის ეგზისტენციალური საფრთხის 

განეიტრალების ქმედებად, ხოლო მეორე კი სახელმწიფო 

ტერორიზმად. ასევე უაღრესად საინტერესო და ყურადსაღებია 

ჟურნალისტის ჯამალ ხაშოგჯის ქეისი. იგი გახლდათ საუდის 

არაბეთის მოქალაქე, რომელიც გამოირჩეოდა ხსენებული ქვეყნის 

ხელისუფლების კრიტიკით. გამომდინარე იქედან, რომ იგი 

გარდაცვალებამდე ბოლო წლებში ჟურნალისტურ საქმიანობას 

ეწეოდა შეერთებულ შტატებში და აკრიტიკებდა საუდის არაბეთის 

ხელისუფლებას, ამ ქვეყნისათვის იგი გახდა საფრთხე. შედეგად 

მის მიმართ გამოყენებულ იქნა ე.წ. ვირუსი „Pegasus”-ი. ხსენებული 

ვირუსი არის ისრაელში მოქმედი მაღალ ტექნოლოგიური ფირმის 

NSO-ს მიერ შექმნილი მავნე პროგრამა, რომელიც აღწევს 

დაინტერესებული ობიექტის მობილურ ტელეფონში და სრულ 

კონტროლზე აჰყავს იგი. სწორედ ამ ვირუსის მეშვეობით საუდის 

არაბეთის სპეცსამსახურებმა შეძლეს ჟურნალისტის 

გადაადგილების, მისი კონტაქტების, მიმოწერის და სხვა 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვება/კონტროლი. შედეგად, 

საუდის არაბეთის სპეცსამსახურებმა, 2018 წლის ოქტომბერში, 

სტამბოლში, თურქეთში, შეძლეს ჯამალ ხაშოგჯის საკონსულოში 

მოტყუებით შეყვანა და განახორციელეს მისი მკვლელობა. 
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აღსანიშნავია, რომ მისი მკვლელობის შემდეგ მოხდა მისი 

სხეულის დანაწევრება და საკონსულოდან დიპლომატიური 

მანქანების მეშვეობით მისი გამოტანა. გამოძიებით ასევე 

დადგინდა, რომ მისი ახლო გარემოცვა და მისი მეუღლე ასევე იყო 

„Pegasus”-ის სამიზნე. აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოება, 

საუდის არაბეთის სპეცსამსახურების ინტერესის სფეროში მოექცა 

სტამბოლის მთავარი პროკურორი, რომლის მობილურ 

ტელეფონში, მისი კონტროლის მიზნით სცადეს ასევე Pegasus-ის 

ჩანერგვა. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა თუ როგორ 

ახორციელებენ სახემწიფოები ერთმანეთის მიმართ მსგავს საშიშ 

და მავნე ქმედებებს.     

საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა კიბერტერორიზმის 

წინააღმდეგ ბრძოლის მართვის პროცესში 

2002 წელს პრაღის სამიტზე, კიბერტერორიზმის სერიოზული 

საფრთხის არსებობიდან გამომდინარე შეიქმნა ,,ნატოს კიბერ 

თავდაცვის პროგრამა”, ნატოს წევრ სახელმწიფოთა ლიდერების 

მიერ. აღნიშნული პროგრამა მოიცავდა მოქმედებათა სამ 

საფეხურიან პროგრამას - პირველი საფეხური გულისხმობდა 

,,ნატოს კომპიუტერული ინციდენტის საპასუხო უნარიანობის” 

(NCIRC) შექმნას. მეორე საფეხურითკი აღნიშნული სამუშაო 

რეჟიმში შევიდა. რაც შეეხება მესამე საფეხურს, ის გულისხმობს 

პირველი ორი ფაზის დროს მიღებული გამოცდილების 

პრაქტიკაში დანერგვას და კიბერტერორიზმთან ბრძოლაში 

თანამედროვე თავდაცვითი საშუალებების გამოყენებას. 

კიბერტერორიზმისაგან თავდაცვითი აქტივობებისა და 

ღონისძიებების ჩატარებას აკონტროლებს ჩრდილო ატლანტიკური 

საბჭო. ასევე, პასუხისმგებლობას ინაწილებენ ”ნატოს 

კონსულტაციის, კონტროლისა და მართვის სააგენტო” (NC3A) და 

”ნატოს სამხედრო ხელისუფლებები” (NMA).[7] 

კიბერტერორიზმთან ბრძოლაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ 

ქვეყანად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ესტონეთი, სადაც მდებარეობს 

კიბერ თავდაცვის ცენტრი - The Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence (CCD COE). იგი დაარსდა 2008 წლის 14 მაისს და 

კოორდინირებას უწევს ნატოს წევრი ქვეყნების 

კიბერუსაფრთოებას. აქვე, უნდა აღვნიშნოთ კიდევ ერთი 

საერთაშორისო მექანიზმი, რომელიც შეიქმნა ევროსაბჭოს 

ეგიდით. კერძოდ: ევრო საბჭოს კონვენცია  კიბერდანაშაულის 
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შესახებ ხელმოსაწერად  2001 წლის 23 ნოემბერს, ქალაქ 

ბუდაპეშტში გაიხსნა, ხოლო ძალაში 2004 წლის პირველ ივლისს 

შევიდა.  ჩვენი სახელმწიფო ხსენებულ კონვენციას 2012 წელს 

მიუერთდა. შედეგად, საქართველო გახდა კონვენციის 34-ე წევრი 

სახელმწიფო ევროპის საბჭოს სხვა წევრ ქვეყნებთან და ამერიკის 

შეერთებულ შტატებთან ერთად. აღნიშნული კონვენციის მთავარი 

მიზანი არის საერთო კრიმინალური პოლიტიკის გატარება, 

რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების დაცვას 

კიბერკრიმინალისაგან, განსაკუთრებით სათანადო 

კანონმდებლობის შექმნის და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

გაძლიერების გზით. რაც არ უნდა ირონიულად ჟღერდეს რუსეთი 

ბოლო ათწლეულია ღიად მოუწოდებს მსოფლიო თანამეგობრობას 

გაერთიანებული ერების ეგიდით მიიღოს კიბერდანაშაულის 

წინააღმდეგ ახალი საერთო ხელშეკრულება, რომელმაც უნდა 

ჩაანაცვლოს ევროსაბჭოს ეგიდით 2001 წელს შექმნილი და შემდეგ 

2004 წელს მიღებული კონვენცია. უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, 

რომ ევროსაბჭოს მიერ მიღებული კონვენცია ხელმოწერილია 65 

სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ არ არის ხელმოწერილი რუსეთის 

ფედერაციის მიერ, შესაბამისად გაუგებარია რატომ ითხოვს 

რუსეთის ფედერაცია ასე დაჟინებით ახალი კონვენციის მიღებას. 

2022 წლის დასაწყისიდან გაეროს მიერ მოწვეული სამთავრობო 

ექსპერტთა კომიტეტი მთელი მსოფლიოდან ემზადება 

მოლაპარაკებების დასაწყებად კიბერდანაშაულთან დაკავშირებით 

შეთანხმების მომზადებისთვის, გაეროს წევრ ქვეყნებს შორის 

აშკარად არ არის კონსენსუსი იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს 

„კიბერდანაშაული“ და რამდენად ვრცელი იქნება ეს 

ხელშეკრულება. რამოდენიმეწლიანი დისკუსიის შემდეგ, გაეროს 

გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა კიბერდანაშაულის 

შესახებ შეთანხმების მიღწევის მიზნით მოლაპარაკებების 

დაწყებას, რომელსაც აქვს პოტენციალი გახდეს  გლობალური 

მასშტაბის სტრატეგიული მნიშვნელობის დოკუმენტი. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ არაერთმა სახელმწიფომ გამოთქვა შეშფოთება, 

იმის თაობაზე რომ ხელშეკრულება საბოლოოდ შეიძლება 

მოიცავდეს ყველაფერს, დაწყებული კიბერომებიდან 

დამთავრებული ეროვნულ უსაფრთხოების საკითხებით. მთელი 

რიგი სახელმწიფოები ასევე გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ 

ზემოხსენებული საკითხების შედეგად შეიძლება დადგეს 
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ინტერნეტ სივრცის მკაცრი კონტროლის და რეგულირების 

აუცილებლობა რამაც ასევე შეიძლება შელახოს ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლებები. ამ შეშფოთებამ გამოიწვია 

კომენტარები, რომ ხელშეკრულება უნდა დარჩეს ფოკუსირებული 

დანაშაულის კლასიკურ  ვიწრო მიმართულებებზე და კანონის 

აღსრულებაზე. ბრაზილია, დომინიკის რესპუბლიკა, 

ევროკავშირის ქვეყნები, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია, შვეიცარია, 

დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აქტიურად 

უჭერენ მხარს დანაშაულთან დაკავშირებული ფოკუსის 

შევიწროებას. ისინი აცხადებენ, რომ თავიდან უნდა იქნას  

არიდებული ხელშეკრულების ფართო დეფინიცია და მისი 

შემდგომი გამოყენება, რადგან ეს გამოიწვევს ფართო და 

ინტენსიურ კონტროლს ინტერნეტზე. ეს სახელმწიფოები ასევე 

მსოფლიო თანამეგობრობას აფრთხილებენ იმის თაობაზე, რომ 

ხელშეკრულების ფარგლებში კიბერუსაფრთხოების, ეროვნული 

უსაფრთხოების, ან კიბერ ომის საკითხების შეტანა არ არის 

რეკომენდირებული.  მაგალითად, ევროკავშირი და მისი წევრი 

ქვეყნები ხაზს უსვამენ „ეროვნული უსაფრთხოების“ ან 

„სახელმწიფოებრივი ქცევის საკითხების“ გამორიცხვის 

აუცილებლობას. ზოგიერთი სახელმწიფო (მაგ. თურქეთი) მომხრეა 

ისეთი დანაშაულები რომლებიც დაკავშირებულია „კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების უსაფრთხოებასთან“, შეტანილ 

იქნას მომავალ ხელშეკრულებებში. კონსენსუსი იმის თაობაზე, თუ 

რა არის ე.წ. „ომის აქტი“ კიბერსივრცეში ჯერ კიდევ მიუღწეველია 

და შესაბამისად ძნელია მისი დეფინიციის ჩამოყალიბება, რაც 

ართულებს გაერთიანებული ერების ეგიდით ხსენებული 

საერთაშორისო ხელშეკრულების მიღების პროცესს.  

დასკვნა 

აღნიშნული მიმოხილვის შედეგად მიმაჩნია, რომ საკმაოდ 

თვალსაჩინო გახდა კიბერ დანაშაულის, განსაკუთრებით კი 

კიბერტერორიზმის საშიში და რთული ხასიათი. ეს დანაშაული 

საკმაო საფრთხის შემცველია და კიბერტერორიზმმა შეიძლება 

სავალალო შედეგებამდეც კი მიიყვანოს არა მხოლოდ ცალკეული 

ქვეყნები, არამედ მსოფლიო საზოგადოება. კიბერტერორიზმისა და 

ზოგადად, კიბერდანაშაულის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად 

სახელმწიფოების მიერ უნდა განხორციელდეს სერიოზული 

პრევენციული და სამართალდარღვევაზე რეაგირების 
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ღონისძიებები. უნდა დაწესდეს მკაცრი, მაგრამ თანაზომიერი 

სანქციები კიბერდამნაშავეებისათვის და უმთავრესი - მოხდეს 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება აღნიშნულ საკითხებთან 

დაკავშირებით. რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები, მიღწევები, 

ადამიანები, მით უფრო ვითარდება დამნაშავეთა სამყაროც. 

შესაბამისად ჩვენს ხელთ არსებული გონებრივი და 

ტექნოლოგიური მიღწევები უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის რომ 

შევქმნათ და განვავითაროთ ეფექტური სამართლებრივი 

მექანიზმები, რათა გავაკონტროლოთ და მოვახდინოთ 

კიბერდანაშაულის პრევენცია. რაც მთავარია სახელმწიფოებმა 

ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ თავად არ გადალახონ 

ის წითელი ხაზები, რამაც შეიძლება სავალალო შედეგებამდე 

მიიყვანოს კაცობრიობა.  
 

ლიტერატურა 

References: 
 

1. United States Institute of Peace. Special Report. Cyber terrorism, how 

real is the threat?  https://www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf 

2. Politico, ―The electronic Pearl Harbor‖ 

https://www.politico.com/agenda/story/2015/12/pearl-harbor-cyber-

security-war-000335/ 

3. koxreize, n. (2012 wlis 15 05). kiber terorizmi – 21-e saukunis safrtxe. 

moziebulia 2014 wlis 01 07 veb. gverdidan: cyberlaw-kibersivrcis 

samartali: http://ilawge.blogspot.com/2012/05/21.html 

4. saqartvelos sisxlis samartlis kodeqsi, muxli 3241. 

5. informaciuli usafrtxoebis sesaxeb saqartvelos kanoni, muxli 2, 

qvepunqti z) 

6. pataraia.l. kiber kriminali, legaluri da sadazvervo aspeqtebi, tbilisi, 

2012, gv 91 

7. nato kiberterorizmis winaarmdeg, veb gverdidan: saertasoriso samartali 

da urtiertobebi,  http://ildb.blogspot.com/2010/05/blog-post_7613.html 

8. cybercrime is dangerous, but a new un treaty could be worse for rights, 

https://www.hrw.org/news/2021/08/13/cybercrime-dangerous-new-un-

treaty-could-be-worse-rights 

9. UN Committee To Begin Negotiating New Cybercrime Treaty Amid 

Disagreement Among States Over Its Scope, 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 31 

https://www.eff.org/deeplinks/2022/02/un-committee-begin-negotiating-

new-cybercrime-treaty-amid-disagreement-among 

10. General Assembly Adopts Resolution Outlining Terms for Negotiating 

Cybercrime Treaty amid Concerns over ‗Rushed‘ Vote at Expense of 

Further Consultations, https://www.un.org/press/en/2021/ga12328.doc.htm 

11. Cyberconflicts and National Security, 

https://www.un.org/en/chronicle/article/cyberconflicts-and-national-security 

12. U.S. government and energy firms close ranks, fearing Russian 

cyberattacks, https://www.washingtonpost.com/national-

security/2022/04/06/russia-cyber-attack-threat-energy/ 

13. Israel‘s alleged Natanz strike ‗as complex as Stuxnet,‘ a major blow to 

Iran, https://www.timesofisrael.com/israels-alleged-natanz-strike-as-

complex-as-stuxnet-a-major-blow-to-iran/  

14. Richard Clarke on Who Was Behind the Stuxnet Attack, 

https://www.smithsonianmag.com/history/richard-clarke-on-who-was-

behind-the-stuxnet-attack-160630516/ 

15. Saudis behind NSO spyware attack on Jamal Khashoggi‘s family, leak 

suggests, https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/nso-spyware-

used-to-target-family-of-jamal-khashoggi-leaked-data-shows-saudis-

pegasus 

16. The Invisible U.S.-Iran Cyber War, 

https://iranprimer.usip.org/blog/2019/oct/25/invisible-us-iran-cyber-war 

17. A Brief History of the Internet, 

https://www.usg.edu/galileo/skills/unit07/internet07_02.phtml#:~:text=Janu

ary%201%2C%201983%20is%20considered,Protocol%20(TCP%2FIP). 

18. Special report, cyber terrorism how real is the threat?  

https://www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf 

19. Politico, ―The electronic Pearl Harbor‖, 

https://www.politico.com/agenda/story/2015/12/pearl-harbor-cyber-

security-war-000335/      

 

რეცენზენტი: პროფესორი გიორგი ბაღათურია, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 32 

Lasha Janashia, Jemal Gakhokidze 
Cyber terrorism as a threat to world order  
 

Summary 
 

The paper discusses the stages of creation, formation and development 

of the Internet. It also mentiones facts regarding the motivators and 

determinants that gave humanity the impetus to create the Internet. It is also 

an overview of how it has become a powerful impulse for technology 

development since the 1960s. The threats and challenges that accompany 

the features of the above process are also identified. It should be noted that 

even before the creation and development of the Internet space, the so-

called telecommunications system was used systematically to commit 

cyberfraud. The facts of cybercrime where committed "when people could 

reach other people without physical contact and visuals, despite long 

distances." Nowadays, the security of cyberspace is extremely important for 

humanity. It is noteworthy that the roots of the concept of cyber terrorism 

can be traced back to the early 1990s. When the rapid growth and 

development of Internet use has sparked debate in various academic, 

scientific and practical circles. Numerous in-depth and analytical studies 

have been conducted on the potential risks still faced by both the 

networking, technological integration and the international community. As 

early as 1990, the United States National Academy of Sciences began 

reporting on computer security, saying: ―We are at risk. ―America is 

increasingly dependent on computers... Tomorrow's terrorist could do more 

harm to America with a keyboard than a physical bomb." Despite the above 

historical overview, the world community still faces a number of global 

threats in the context of cybercrime and cyber terrorism. The most 

important aim of the paper is to clearly identify the threats of cybercrime 

and cyber terrorism.  
 

Keywords: Terrorism, cyber terrorism, Internet, Cybercrime, Cyber threat, 

Cyber-attack.   
 

Reviewer: Professor Giorgi Baghaturia, Georgian Technical University 

 

Лаша Джанашиа, Джемал Гахокидзе 
Кибертерроризм как угроза мировому порядку 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются этапы создания, становления и развития 

сети Интернет. В нем также упоминаются факты, касающиеся 

мотиваторов и детерминант, которые дали человечеству толчок к 

созданию Интернета. Это также обзор того, как он стал мощным 
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импульсом для развития технологий с 1960-х годов. Выявлены также 

угрозы и вызовы, которые сопровождают особенности 

вышеуказанного процесса. Следует отметить, что еще до создания и 

развития интернет-пространства для совершения кибермошенничества 

систематически использовалась так называемая 

телекоммуникационная система. Факты киберпреступлений были 

совершены, «когда люди могли связаться с другими людьми без 

физического контакта и визуальных средств, несмотря на большие 

расстояния». В настоящее время безопасность киберпространства 

чрезвычайно важна для человечества. Примечательно, что корни 

концепции кибертерроризма уходят в начало 1990-х гг. Когда быстрый 

рост и развитие использования Интернета вызвал споры в различных 

академических, научных и практических кругах. Были проведены 

многочисленные углубленные и аналитические исследования 

потенциальных рисков, с которыми все еще сталкиваются как сети, 

технологическая интеграция, так и международное сообщество. Еще в 

1990 году Национальная академия наук США начала сообщать о 

компьютерной безопасности, заявив: «Мы в опасности. «Америка все 

больше зависит от компьютеров... Завтрашний террорист может 

нанести Америке больше вреда с помощью клавиатуры, чем 

физической бомбы». Несмотря на приведенный выше исторический 

обзор, мировое сообщество по-прежнему сталкивается с рядом 

глобальных угроз в контексте терроризм. Важнейшей целью статьи 

является четкое определение угроз киберпреступности и 

кибертерроризма.  
 

Ключевые слова: терроризм, кибертерроризм, Интернет, 

киберпреступность, киберугроза, кибератака. 
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ნიკა კვერნაძე, ოთარ ბაღათურია 

ადამიანური რესურსების არაფინანსური მოტივაციის როლი 

საჯარო სამსახურში 
 

ადამიანური რესურსების მართვის პროცესის ყველა 
მიმართულება თანაბრად მნიშვნელოვანია საჯარო ორგანიზაციის 
ეფექტიანი მუშაობისათვის. თუმცა, განსაკუთრებით 
საყურადღებოა მოტივაციის მიმართულება. დღევანდელ 
გარემოში, სადაც Covid-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ შეცვალა 
მუშაობის მეთოდები და მიდგომები, მოტივაციის ეფექტიანი 
სისტემის შემუშავება გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს. მოტივაცია 
არის მოქმედების ან ქცევის მიზეზი ან მიზეზები, სურვილი ან 
მზადყოფნა რაღაცის გასაკეთებლად.  ფსიქოლოგიაში მოტივაცია 
სწორედ ფსიქიკური და ფიზიკური აქტივობების დაწყების, 
მათთვის მიმართულების მიცემისა და მართვის პროცესს ეწოდება. 
თავის მხრივ, მოტივაცია შედგება მექანიზმებისგან, რომლებიც 
ერთ აქტივობას უფრო მეტ უპირატესობას ანიჭებენ, ვიდრე 
მეორეს, და შემდეგ არჩეულ აქტივობას, განხორციელების 
პროცესში,  ენერგიას, სიმტკიცეს და მდგრადობას სძენენ. 
მოტივაციის ამოსავალი წერტილი არის კითხვა „რატომ“.  

მოტივაციის ორი ძირითადი მიმართულება არსებობს, ესენია: 
ფინანსური და არაფინანურსური მოტივაცია. ფინანსური 
მოტივაციის ინსტუმენტებს მიეკუთვნება: ბონუსები, პრემიები, 
სხვადასხვა ფინანსური სარგებელი, ბენეფიტების სისტემა. 
ფულადი ანაზღაურება თითოეული ადამიანისათვის 
მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც კვლევები ადასტურებს ხშირ 
შემთხვევაში არა გადამწყვეტი. ქვემოთ საუბარი გვექნება 
თანამშრომლების მიერ სამუშაოს შესრულებაზე დიდი გავლენის 
მქონე არაფინანსური მოტივაციის კომპოენენტებსა და 
ხელსაწყოებზე. 

 

საკვანძო სიტყვები: საჯარო მმართველობა, ადამიანური 
რესურსების მართვა, არაფინანსური მოტივაცია, Covid-19 

 

ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო დაწესებულების 

ეფექტიანი ფუნქციონირების ერთ-ერთი სტრატეგიული 

მიმართულებაა დასახული მიზნების მისაღწევად. თავის მხრივ ამ 

პროცესში აუცილებელია არაფინანსური მოტივაციის ისეთი 
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სისტემის შექმნა, სადაც გუნდს და მის წევრებს აქვთ  

ორგანიზაციასთან ერთად საკუთარი პოტენციალის გამოვლენის, 

ზრდისა და განვითარების საშუალება. მნიშვნელოვანია 

არაფინანსური მოტივაციის სისტემა შედგებოდეს შემდეგი 

მნიშვნელოვანი კომპონენტებისაგან: ოპერაციების სისტემურობა, 

კონტროლის სისტემა, ხელმძღვანელობისა და თანამშრომლების 

კომუნიკაცია, პირადი მიზნები და პირადი თვისებები, საერთო 

სამოტივაციო ფონი. 

ოპერაციების სისტემურობა - ფუნქციონალური მოვალეობების 

სისტემურობა უზრუნველყოფს გუნდის და თანამშრომლისათვის 

სამუშაო წესების, დავალებების და კონკერტული 

მიზნების/შედეგების სიცხადეს, გარკვეულობას, 

ხელმისაწვდომობას, რაც უნდა იქნას მიღწეული თანამშრომლის 

მიერ.  ფუნქციონალური მოვალეობების ცოდნა უზრუნველყოფს 

მოლოდინის სიცხადეს და შედეგის შეფასების კრიტერიუმებს 

ეფექტურობისა და ეფექტიანობის განსაზღვრის მიზნით. თავის 

მხრივ სისტემის ფუნქციონალური გადანწილება უნზუნველყოფს 

თანამშრომლების ცოდნისა და უნარების შესაბამისობის 

განსაზღვრას, რადგან უნარ-ჩვევების არარსებობა ამცირებს 

საოპერაციო საქმიანობის ეფექტურობას, ესე იგი თანამშრომლის 

მოტივაციას. 

კონტროლის სისტემა უნდა პასუხობდეს შემდეგ ამოცანებს: 

 ასტიმულირებდეს თანამშრომლოს პროფესიულ ზრდას და 

განვითარებას 

 იყოს გამჭვირვალე და მოსახერხებელი  

 იყოს დროული;  

კონტროლი იცავს თავად თანამშრომელს. უკონტროლობა, ე.წ. 

„სრული ნდობა“ ან თანამშრომლების მხრიდან 

„თვითორგანიზებულობის“ მოლოდინი, იწვევს მოვლენათა 

ქაოტურ განვითარებას და თანამშრომლების დემოტივაციას. 

მოთხოვნების შეუსრულებლობა- მოტივაციას უკარგავს იმ 

თანამშრომლებს, რომლებიც არ ასრულებენ საკუთარ 

მოვალეობებს. ეს იწვევს სამუშაო სისტემის მიმართ მის 

უკმაყოფილებას  

ერთ-ერთი ძლიერი მოტივატორია დავალების შესრულების 

ბოლო ვადა. თითოეულ დავალებას უნდა ჰქონდეს გარკვეული 
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ვადა, შეფასების კრიტერიუმები და აღნიშნულ დროში 

შესრულების კონტროლი.  

ხელმძღვანელობისა და თანამშრომლების კომუნიკაცია - თავის 

მხრივ აღნიშნული კომპოტენტი აერთიანებს შემდეგ 

მიმართულებებს: 

 ხელმძღვანელობის სტილი და თანამშრომლების აღქმა  

დირექტულობა თუ პარიტეტულობა? რომელია უკეთესი? 

 
დირექტული/ ცენტრალიზებული 

 

კოლეგიური / პარიტეტული 

 

ხელმძღვანელობის შედეგიანობაზე 

აშკარად გამოხატული 

დამოკიდებულება 

შედეგი - გუნდური მიღწევაა 

გადაწყვეტილებების მიღების 

სისწრაფე 

გადაწყვეტილება უფრო წონადია 

ნაწილობრივ იკლებს ინიციატივობა მაღალი ინიციატივობა 

ორგანიზაციას გულშემატკივრობენ 

იმიტომ, რომ ხელმძღვანელობა 

შედეგიანია. უშედეგობის 

შემთხვევაში დამნაშავედ 

ხელმძღვანელს თვლიან 

ორგანიზაციას გულშემატკივრობს 

ყველა. მიღწეული შედეგები მთელი 

გუნდის გამარჯვებაა 

 

 თანამშრომლების ინიციატივების მხარდაჭერა 

ხელმძღვანელობისაგან - მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციასა და 

გუნდში თანამშრომელს ჰქონდეს საკუთარი ინიციატივის ღიას 

დაფიქსირების შესაძლებლობა, რადგან ერთის მხრივ ეს 

მნიშვნელოვანი არაფინანსური მოტივატორი ხდება, ამასთან 

შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გარღვევა მოახდინოს 

ორგანიზაციის შედეგიანობაზე. შეცდომებისათვის  სასჯელი 

ახშობს ინიციატივიანობას, კრიტიკა უნდა იყოს პოზიტიური და 

განვითარებაზე მიზანმიმართული, კრიტიკა მიზანმიმართული 

უნდა იყოს ქცევაზე და არა პიროვნებაზე 

 წახალისება, როგორც მოტივაცია - ხელმძღვანელობასა და 

თანამშრომლებს შორის კომუნიკაციის ერთ-ერთი შემადგენელი 

ნაწილია შექება, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანი მისი სწორად 
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გამოყენება. შექება არაფინანსური მოტივაციის განუყოფელი 

ნაწილია, მაგრამ საყურადღებოა, რომ იგი უნდა დაეყრდნოს 

მხოლოდ რეალურ მიღწევებს, ხაზს უსვამდეს ინდივიდის 

საჭიროებას და უნდა გამოპიყენებოდეს მაშინ, როდესაც 

თანამშრომელმა ან გუნდმა იმაზე მეტის გასაკეთება შეძლო, ვიდრე 

იყო დაგეგმილი, ანუ მოლოდინის გადაჭარბება. 
პირადი მიზნები და ორგანიზაციის მიზნები - ორგანიზაციაში 

თანამშრომლის დინამიური განვითარებისათვის აუცილებელია, 

რომ ორგანიზაციისა და თანამშრომლის მიზნები, სამუშაოს 

ფარგლებში, ერთმანეთს შეესაბამებოდეს. შეგვიძლია ცხრილში 

ვნახოთ რა განსხვავებაა მაშინ როდესაც ორგანიზაციის და 

თანამშრომლის მიზნები ერთმანეთის შესაბამისია და პირიქით. 

 
ორგანიზაციისა და თანამშრომლის 

მიზნები არაადაპტირებულია 

 

ორგანიზაციისა და თანამშრომლის 

მიზნები ადაპტირებულია 

 

კადრების დენადობა  

 

ტალანტების შენარჩუნება 

ხელფასი ხდება მთავარი 

მოტივატორი 

 

თანამშრომლები მზად არიან იმუშაონ 

არა მხოლოდ ხელფასის, არამედ 

პირადი მიზნების გამო 

ვალდებულებაზე დაფუძნებული 

მიდგომა 

სრული ჩართულობა, ზეგანაკვეთური 

მუშაობა 

კომპანიის ფასეულობების მიმართ 

უნდობლობა 

კომპანიის ფასეულობები მისი 

ფასეულობებიცაა და იზიარებს 

ორგანიზიის კულტურას 

 

განვითარების სურვილის 

არარსებობა / კონკრეტულად 

კომპანიის შიგნით გრძელვადიანი 

მიზნების არარსებობის გამო 

ინდივიდუალური განვითარების 

დაგეგმვა, პიროვნული და 

პროფესიული ზრდა  

 

ახალი კადრების ძიების 

რეგულარული საჭიროება. 

დატვირთვა HR დეპარტამენტზე 

„ნეგატიური“ დატვირთვის კლება. 

HR-ის სტრუქტურას შეუძლია 

დაკავდეს ადამიანური კაპიტალის 

განვითარებით  

 

შეფერხებები საწარმოო პროცესებში 

კადრების დენადობის გამო 

საწარმოო პროდუქციის ხარისხის 

რეგულარული ამაღლება  

 

 

ორგანიზაციისა და თანამშრომლების მიზნები, სამუშაო 

ჩარჩოებში, უნდა ემთხვეოდეს ერთმანეთს. ეს თანამშრომელს 
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კომპანიაში დინამიურად განვითარების საშუალებას მისცემს. თუ 

თანამშრომელი მიზანმიმართული არ არის კომპანიაში კარიერულ 

განვითარებასა და ზრდაზე, ორგანიზაცია დგება დიდი რისკის 

წინაშე. მოცემული საკითხის გადაწყვეტა თანამშრომლებს 

საშუალებას აძლევს დაინახონ კომპანიში თვითრეალიზაციის 

შესაძლებლობები.  

საერთო სამოტივაციო ფონი 
ხელმძღვანელი და არა გარემო ან/და თანამშრომლები 

განსაზღვრავს კომპანიის მდგომარეობას - რას გამოვიყენებთ: 

უფლებამოსილებას, თუ ლიდერულ თვისებებს? სად არის 

ბალანსი? ამ კითხვებზე პასუხი და თავის მხრივ შედეგები 

დამოკიდებულია ორგანიზაციის ხელმძღვანელზე, თუ როგორი 

კოპორატიული კულტურაა დანერგილი და რამდენად 

კონკურენტუნარია დამსაქმებლის ბრენდი შრომის ბაზრის 

კონკურენტულ ბაზარზე. 

ბრენდი, როგორც სამოტივაციო გარემოს მმართველი - ბრენდი 

ეს არის თუ როგორ გრძნობენ თანამშრომლები საკუთარ თავს 

სტრუქტურის შიგნით. შიდა ბრენდინგი 

ურთიერთდამოკიდებულებასა და თანამშრომლების მიზნების 

ერთმანეთთან შესაბამისობას აყალიბებს, რაც სტრუქტურის და 

ეფექტიანობის ზრდასა და განვითარებას უწყობს ხელს. ბრენდი 

თანამშრომლების ქცევის კულტურას ქმნის.  ესაა შესაძლებლობა 

ააშენო სამოტივაციო ფონი საერთო ძალისხმევით, მთელი გუნდის 

ჩართულობით, გამონაკლისების გარეშე, რომელიც უარყოფს 

ურთიერთობებს ელიტურ და „ნაკლებად მნიშვნელოვან“  გუნდის 

ელემენტებს შორის. იმისათვის, რომ მოტივაცია იყოს მაღალ 

დონეზე აუცილებელია, რომ ადამიანმა სრულყოფილად 

მოახერხოს პიროვნული და პროფესიული პოტენციალის 

სრულყოფა ორგანიზაციაში.  

მნიშვნელოვანი, რომ ორგანიზაციის კორპორატიულ 

კულტურაში დანერგილი იყოს არაფინანსური მოტივაციის 

მნიშვნელოვანი სტიმულები: 

სამუშაოს დაცულობა არაფერი ისე არ აძლევს მოტივაციას 

თანამშრომელს, როგორც სამუშაოს დაცულობით უზრუნველყოფა. 

ამ შემთხვევაში იგი ხდება ორგანიზაციის მიმართ უფრო 

მგრძნობიარე. 
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გამომწვევი სამუშაო: თანამშრომლები, რომლებიც არიან 

ბუნებით დინამურები, არ ეგუებიან რუტინულ სამუშაოს, ისინი 

ყოველთვის მზად არიან მიიღონ გამომწვევი დავალებები. ამიტომ 

აუცილებელია ორგანიზაციაში თითოეული ინდივიდის 

შესაძლებლობების გაგება და მისი კარიერის დაგეგმვა 

ორგანიზაციაში. 

გაცნობიერება - მნიშვნელოვანია დამსაქმებელი აცნობიერებდეს 

სამუშაოს სიმძიმეს. შესაძლებელია დაფასების გამომხატველმა 

ერთმა სიტყვამაც კი მომუშავის სამუშაოს შესრულების ხარისხი 

შეინარჩუნოს ან აამაღლოს კიდეც. 

უკეთესი თანამდებობის სახელწოდებები - თანამდებობრივი 

სახელწოდებები გავლენას ახდენს, თუმცა ზუსტად უნდა 

ასახავდეს და ახასიათებდეს კონკრეტული სამუშაოს რეალურ 

ფუნქციებს. 

საშუალებები ზრდისა და განვითარებისათვის - დასაქმებულის 

კარიერაში სტაგნაცია არასდროს უნდა მოხდეს. დამსაქმებელმა 

ყოველთვის უნდა უზრუნველყოს საშუალებები იმისათვის, რომ 

თანამშრომლებმა იმოქმედონ უკეთესად და განვითარდენენ 

იერარქიულად მაღალ საფეხურზე. თუმცა აქაც საყურადღებოა, 

რომ კარიერულ საფეხურზე მუდმივი ზრდა არ არის ყველა 

თანამშრომლისათის აუცილებელი და შესაძლოა არ მოახდნინოს 

გავლენა მის მოტივაციაზე. 

უფლებამოსილება - სტიმული უნდა მივცემთ თანამშრომლებს 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობით საკუთარი 

კომპეტენციის ფარგლებში. მაგალითად, თუ მენეჯმენტი 

გადაწყვეტს, რომ იყიდოს ახალი დანადგარი ქარხნისათვის, 

აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული მომუშავეების 

შეხედულებები გადაწყვეტილების მიღებამდე.  

კონკურენცია - მენეჯმენტმა მხარი უნდა დაუჭიროს 

თანამშრომლებს შორის ჯანსაღ კონკურენციას. ეს მათ საშუალებას 

მისცემთ დარწმუნდნენ საკუთარ შესაძლებლობებში. 

დასკვნა 

 ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანობის პროცესი 

მუდმივად განახლებადია, დღეს საჯარო ორგანიზაციებისათვის 

მთავარ სტრატეგიულ კონკურენტულ იარაღად ადამიანური 

რესურსი და მისი შენარჩუნება სახელდება. კორონავირუსით 

გამოწვეულმა სამუშაო გარემომ, ორგანიზაციის მიმართ 
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ლოიალურობა და არაფინანსური მოტივაციის კომპონენტები 

კიდევ უფრო საჭირო გახადა, მიუხედავად იმისა, რომ 

დღესდღეობით ორგანიზაციების თანამშრომლების უდიდესი 

ნაწილი დისტანციურ რეჟიმზე მუშაობს, არაფინანსური 

მოტივაცია არ კარგავს მის მნიშვნელობას, პირიქით კიდევ უფრო 

გაიზარდა ორგანიზაციის მუშაობის ეფექტიანობის მართვაში. 

აუცილებელია, რომ Covid-19-ით შექმნილი სტრესული, 

კრიზისული და ბუნდოვანი გარემო ორგანიზაციებმა 

არაფინანსური მოტივაციის და ადამიანური რესურსების მართვის 

ეფექტიანობის მუდმივიდ სრულყოფით საკუთარ უპირატესობად 

აქციონ. 
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Nika Kvernadze, Otar Baghaturia 

The role of non-financial motivation of human resources in public 

service 

Summary 
 

All areas of the human resource management process are equally 

important for the effective operation of a public organization. However, the 

direction of motivation is especially noteworthy. In today‘s environment 

where the Covid-19-induced pandemic has changed working methods and 
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approaches, developing an effective motivation system is crucial. 

Motivation is the reason or reasons for an action or behavior, the desire or 

willingness to do something. In psychology, motivation is the process of 

starting, directing and managing mental and physical activities. Motivation, 

in turn, consists of mechanisms that give one activity a greater advantage 

over another, and then the chosen activity, in the process of implementation, 

gains energy, strength, and resilience. The starting point of motivation is the 

question "why". 

There are two main areas of motivation: financial and non-financial 

motivation. Instruments of financial motivation include: bonuses, bonuses, 

various financial benefits, system of benefits. Cash rewards are important to 

every person, but as studies show they are often not crucial. Below we will 

talk about the components and tools of non-financial motivation that have a 

major impact on employee performance. 
 

Keywords: Public Administration, Human Resource Management, Non-

Financial Motivation, Covid-19. 
 

Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University 

 

Ника Квернадзе, Отар Багатурия 

Роль нематериальной мотивации человеческих ресурсов на 

государственной службе 
 

Резюме 
 

Все направления процесса управления человеческими ресурсами 

одинаково важны для эффективной деятельности общественной 

организации. Однако особого внимания заслуживает направление 

мотивации. В сегодняшних условиях, когда пандемия, вызванная 

Covid-19, изменила методы и подходы к работе, разработка 

эффективной системы мотивации имеет решающее значение. 

Мотивация – это причина или причины действия или поведения, 

желание или готовность что-то сделать. В психологии мотивация — 

это процесс начала, направления и управления умственной и 

физической деятельностью. Мотивация, в свою очередь, состоит из 

механизмов, дающих одной деятельности большее преимущество 

перед другой, а затем выбранная деятельность в процессе реализации 

набирает энергию, силу, жизнестойкость. Отправной точкой 

мотивации является вопрос «почему». 

Существует два основных направления мотивации: финансовая и 

нематериальная мотивация. К инструментам материальной мотивации 

относятся: премии, премии, различные материальные льготы, система 

льгот. Денежные вознаграждения важны для каждого человека, но, как 
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показывают исследования, зачастую они не имеют решающего 

значения. Ниже мы поговорим о компонентах и инструментах 

нематериальной мотивации, оказывающих основное влияние на 

эффективность работы сотрудников. 
 

Ключевые слова: государственное управление, управление 

человеческими ресурсами, нематериальная мотивация, Covid-19. 
 

Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический 

университет. 
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ეკონომიკა 
 

ვახტანგ გველებიანი 

თვითმმართველობების ფინანსური დამოუკიდებლობა და მისი 

საკანონმდებლო გარანტიები 

 

ფინანსური დამოუკიდებლობა, უპირველეს ყოვლისა, ნიშნავს 
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის საჯარო შემოსავლების 
ამოქმედების უფლების კონსტიტუციურ გადაცემას. ეს ასევე 
ნიშნავს საკუთარი შემოსავლებიდან ხარჯების დაფინანსების 
შესაძლებლობას. ფინანსური დამოუკიდებლობის უკიდურესი 
კონცეფცია განიმარტება, როგორც ცენტრების შემოსავლების 
სრული გამიჯვნა ადგილობრივი შემოსავლებისგან, რაც ასევე 
გამორიცხავს ადგილობრივი ბიუჯეტების სუბსიდირების 
შესაძლებლობას, რომელიც შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს 
მხოლოდ მათთვის გამოყოფილი შემოსავლებით. 

 

საკვანძო სიტყვები: ადგილობირივი თვითმმართველობა, 
რეგიონული მმართველობა, ცენტრალური ხელისუფლება, 
ფინანსური დამოუკიდებლობა, დეცენტრალიზაცია, ლიეტუვა, 
პოლონეთი, საქართველო. 

 

შემოსავლის დამოუკიდებლობა ასოცირდება შემოსავლის 

გაზრდის გარანტირებულ შესაძლებლობებთან და მისი მიღება 

სხვადასხვა წყაროდან და სხვადასხვა მეთოდით. თავის მხრივ, 

ხარჯების დამოუკიდებლობა ნიშნავს, რომ თითოეული 

მოცემული შემოსავლის მქონე ერთეული თავისუფალია ხარჯვის 

მეთოდისა და ტიპის გადაწყვეტისას. ადგილობრივი 

ხელისუფლების ფინანსური დამოუკიდებლობა მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული დეცენტრალიზაციის დონესთან. 

დეცენტრალიზაციას განმარტავს, როგორც: 1) საჯარო ამოცანების 

გადაცემას, რომელიც უნდა განხორციელდეს ადგილობრივ 

დონეზე; 2) ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ იმ აქტივებისა და 

უფლებების გამოყენება, რაც უზრუნველყოფს მათ 

დამოუკიდებლობას და საზოგადოებრივ საკითხებზე 

გადაწყვეტილების მიღების უნარს; 3) ადეკვატური ფინანსური 

რესურსების ფლობა მათ განსახორციელებლად 
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დავალებების, ამოცანებისა და კომპეტენციების 

დეცენტრალიზაცია და აქტივების გადაცემა ფინანსური 

დეცენტრალიზაციის ძირითადი წინაპირობაა, რომლის დონეც 

განსაზღვრავს ადგილობრივი მმართველობის ფინანსური 

ავტონომიის დონეს. ფინანსური დამოუკიდებლობა ასევე 

დაკავშირებულია ე.წ. ფინანსური ძალაუფლების საკითხთან, 

რომელიც, გარდა სამართლებრივი ძალაუფლებისა, 

ტერიტორიული თვითმმართველობის არსებითი ატრიბუტია. 

ფინანსური ძალა დაკავშირებულია ადგილობრივი 

ხელისუფლების უნართან, შეაგროვოს შემოსავლები საკუთარი 

ნებით და შეხედულებისამებრ ადგილობრივი ხელისუფლების 

ამოცანების შესასრულებლად. იგი ასევე გამოიხატება შესაბამისი 

პოლიტიკის ფორმირებაში, მაგ. შემოსავლის თვალსაზრისით, 

საჯარო ხელისუფლების საშუალებების გამოყენებით. ფინანსური 

დამოუკიდებლობის მსგავსად, ფინანსური ძალა უნდა 

განიხილებოდეს რამდენიმე დონეზე: ადგილობრივი 

ხელისუფლების შემოსავალი, ხარჯები, ბიუჯეტი და 

ადგილობრივი ხელისუფლების ვალის შექმნა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობების ფინანსური 

დამოუკიდებლობა პოლონეთში 

პოლონეთის ადგილობრივი ხელისუფლების ფინანსური 

ავტონომიის დონის დასადგენად აუცილებელია გაანალიზდეს 

მისი საფუძვლები, რომლებიც შეიცავს 1997 წლის კონსტიტუციის 

დებულებებს, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობების 

გარკვეული უფლებების მინიჭებით, ასევე განსაზღვრავს მათი 

ფინანსური დამოუკიდებლობის დონეს. ესენია: 

1. იურიდიული პირის ფლობის უფლება 

2. საკუთრების უფლება და სხვა ქონებრივი უფლებები 

3. დავალებების ადეკვატური საჯარო სახსრების ქონის უფლება 

4. დებულებით განსაზღვრულ შემოსავლების წყაროებზე 

უფლება 

5. საგადასახადო უფლებამოსილება, რომელიც შედგება 

ადგილობრივი გადასახადებისა და გადასახადების დონის 

დადგენაში  

6. ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტის საკუთარი 

შემოსავლებით, ზოგადი სუბსიდიებითა და სახელმწიფო 
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ბიუჯეტიდან კონკრეტული გრანტებით უზრუნველყოფის 

უფლება. 

7. ადგილობრივი ხელისუფლების ფინანსურ საქმიანობაზე 

ზედამხედველობისა და კონტროლის პრინციპებისა და 

კრიტერიუმების განსაზღვრა. 

კონსტიტუციამ განსაზღვრა კონკრეტული ჩარჩოები, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების 

მარეგულირებელი წესები და ამ კუთხით დეტალური 

რეგულაციების დელეგირება ჩვეულებრივ კანონმდებლობაზე. 

1998 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის 

შემოღებით, პოლონეთში, ასევე, განხორციელდა საჯარო 

ფინანსების სისტემის რეფორმა. თავდაპირველად, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ფინანსები განისაზღვრა, პირველ რიგში, 

1998 წლის 26 ნოემბრის კანონით საჯარო ფინანსების შესახებ. 

კანონი საჯარო ფინანსების შესახებ, რომელიც არეგულირებდა 

როგორც სახელმწიფოს, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების 

ცენტრალური ფინანსების საკითხებს, ადგენს ადგილობრივი 

ხელისუფლების ფინანსების სისტემისთვის დამახასიათებელ 

ძირითად პრინციპებს. ეს პრინციპებია: 

1. საჯარო ფინანსების ღიაობისა და გამჭვირვალობის პრინციპი. 

ამ პრინციპის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვლინებებია: 

 ა) ბიუჯეტის განხილვის ნორმატიული მოთხოვნა და 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დებატები; 

ბ) ოლქების შემთხვევაში ვალდებულებების წარმოშობასთან და 

ფასიანი ქაღალდების გამოშვებასთან დაკავშირებული საქმიანობის 

შესახებ მენეჯმენტის ანგარიშის გამჟღავნების მოთხოვნა; 

გ) აუდიტორთა რეგიონული პალატის გარკვეული 

მოსაზრებების გამოქვეყნების ვალდებულება  

2. სახელმწიფო ვალის შემცირების პრინციპი. ადგილობრივი 

ხელისუფლებისთვის ეს დაკავშირებულია ვალდებულებების, 

სესხების აღების შეზღუდვასთან და სიფრთხილის პროცედურების 

დანერგვასთან. 

3. საჯარო ფულის ხარჯვაზე პასუხისმგებლობის გაზრდის 

პრინციპი. ეს გამოიხატება სიტუაციების მზარდ კატალოგში, 

როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება არღვევს საჯარო 

ფინანსების დისციპლინას, და ამავე დროს, სანქციების მზარდ 

რაოდენობაში ასეთი დარღვევებისთვის. 
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4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების 

აღმასრულებელი ორგანოების პასუხისმგებლობის პრინციპი 

ფინანსური მართვის წარმართვაზე. ამ პრინციპის გამოხატულებაა 

რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც, რაიონულ საკრებულოს 

გამგეობის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია ბიუჯეტის დეფიციტის 

გაზრდა ხარჯების გაზრდით ან შემოსავლების შემცირებით. 

5. საჯარო ამოცანების განმახორციელებელი ადგილობრივ 

ბაზარზე ყველა ოპერატორის უფლებათა თანასწორობის პრინციპი. 

რის თანახმად, ადგილობრივ ტერიტორიაზე მოქმედ ნებისმიერ 

სუბიექტს შეუძლია მიმართოს გრანტის აღების თაობაზე საჯარო 

ფონდებიდან, რომელიც მოხმარდება საჯარო დავალების 

განხორციელებას.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების ფორმა 1998 

წელს საჯარო მმართველობის რეფორმის შემდეგ საბოლოოდ 

ჩამოყალიბდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების 

შემოსავლების შესახებ 2003 წლის 13 ნოემბრის აქტის 

დებულებაში, რომელიც მისი ინიციატორების აზრით, 

მიმართული იყო: 

1. საჯარო ამოცანებისა და სახსრების შემდგომი 

დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი მმართველობის 

ერთეულების წილის გაზრდა ამ ღონისძიებების განკარგვაში; 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობების ეკონომიკური 

პასუხისმგებლობის გაზრდა საკუთარი შემოსავლის დონის 

გაზრდით; 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობების ფინანსური 

მდგომარეობის უფრო მჭიდრო დაკავშირება ეროვნული 

ეკონომიკის განვითარების დონესთან; 

4. ევროკავშირის სახსრების ათვისების შესაძლებლობების 

გაფართოება სახსრების ნაკადის გაზრდით და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების ფინანსური მართვის უფრო მოქნილი 

წესებით; 

5. მეწარმეობის ხელშეწყობისა და ადამიანური კაპიტალის 

მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ინსტრუმენტების შექმნა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობების ფინანსური 

დამოუკიდებლობა საქართველოში 

რადიკალურად განსხვავებული სიტუაციაა ქართული 

თვითმმართველობებისთვის. ამ მხრივ საქართველოს 
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კონსტიტუციაში მხოლოდ ერთი ზოგადი ჩანაწერი (მუხლი 76, პ.1) 

არსებობს, რომლითაც დაფიქსირებულია ცენტრალურ და 

ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ქონებისა და ფინანსების 

გამიჯვნა - „თვითმმართველ ერთეულს აქვს საკუთარი ქონება და 

ფინანსები“. 

 ქარტიის ყველაზე მოცულობითი, მე-9 მუხლი სწორედ 

თვითმმართველობის ორგანოების დაფინასების წყაროებსა და 

პრინციპებს შეეხება. კომპეტენციებისა და ფინანსების 

თანაზომადობის პრინციპი ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის 

ფარგლებში, თვითმმართველობის ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ 

საკმარისი საკუთარი ფინანსური სახსრების ფლობისა და, 

თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, მათი თავისუფალი 

განკარგვის უფლება. ეს ფინანსური რესურსები სრულად უნდა 

შეესაბამებოდეს მათზე კონსტიტუციითა და კანონით 

დაკისრებულ უფლება-მოვალეობებს.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური რესურსების 

თუნდაც ნაწილი უნდა ივსებოდეს ადგილობრივი 

გადასახადებითა და მოსაკრებლებით, რომელთა განაკვეთებს, 

კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში, თვითმმართველი ერთეული 

თავად დაადგენს. განაკვეთების განსაზღვრის კანონით 

დადგენილი ჩარჩო ხელს არ უნდა უშლიდეს ადგილობრივი 

ფინანსური სისტემის ეფექტურ ფუნქციონირებას. კონკრეტული 

განაკვეთის განსაზღვრა ადგილობრივი არჩევითი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს უმთავრეს დანიშნულებას 

შეადგენს.  

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებს გააჩნიათ საკუთარი ფინანსური 

სახსრები, რომელთა განკარგვაშიც ისინი თავისუფალნი არიან და 

საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში განკარგავენ მას. 

კერძოდ, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის 

შესახებ კანონის მე–9 მუხლის თანახმად ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები შედგება საკუთარი (ადგილობრივი გადასახადები, 

ადგილობრივი მოსაკრებლები, გამოთანაბრებითი ტრანსფერი და 

სხვა ადგილობრივი შემოსავლები, რომლებსაც ითვალისწინებს 

საქართველოს კანონმდებლობა) და არასაკუთარი 

შემოსულობებისგან (სპეციალური და მიზნობრივი ტრანსფერები, 
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საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა 

შემოსულობები). 

 ადგილობრივი თვითმართველობები დამოუკიდებელნი არიან 

საკუთარი შემოსულობების ხარჯვით ნაწილში და საკუთარი 

შეხედულებისამებრ ახორციელებენ ამ უფლებამოსილებას. რაც 

შეეხება მიზნობრივ და სპეციალურ ტრანსფერებს, აქედან 

მიღებულ ფულად რესურსებს კონკრეტული მიზნობრიობა 

მოყვება და ამ მიზნების შესაბამისად იხარჯება.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ― ევროპული 

ქარტიის ზემოაღნიშნული დებულებების იმპლემენტაციის 

მიზნით და მათ სულისკვეთებასთან სრულ შესაბამისობაში, 2014 

წლის 5 თებერვალს მიღებული ორგანული კანონის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის― 154-ე მუხლით განისაზღვრა 

კანონპროექტის მომზადება, რომლითაც პროცენტული 

მაჩვენებლების მიხედვით დადგინდებოდა შემოსულობების 

გამიჯვნა საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებს შორის, მ.შ. სხვადასხვა დონის 

ბიუჯეტებს შორის საშემოსავლო გადასახადის განაწილების 

პროპორცია და მექანიზმი.  

ქარტიის მიხედვით, ადგილობრივი ფინანსური სისტემები, 

რომლებიც თვითმმართველობის შემოსავლებს ქმნიან, საკმაოდ 

მოქნილი უნდა იყოს, რომ თავისი კომპეტენციების 

განხორციელებისას, საჭიროებისამებრ, შესაძლებელი იყოს 

ხარჯების ნაწილში ცვლილება. პრობლემა აქ ის არის, რომ 

გარკვეული ადგილობრივი გადასახადები (და დაფინანსების 

ზოგიერთი სხვა წყარო) ავტომატურად არ რეაგირებენ ინფლაციურ 

პროცესებზე და სხვა ცვალებად მაკროეკონომიკურ ფაქტორებზე, 

რომლებიც პირდაპირ ზემოქმედებენ მუნიციპალური 

მომსახურებისათვის გასაწევი ხარჯების მოცულობაზე, ამიტომ ამ 

ვითარების გაუთვალისწინებლობა დაუშვებელია. ქარტია 

აუცილებელი პირობის სახით აყალიბებს მოთხოვნას ფინანსური 

თვალსაზრისით სუსტი თვითმმართველობების დაცვის შესახებ, 

რისთვისაც დასაშვებად მიიჩნევს ფინანსური გათანასწორების 

პროცედურების ან სხვა ექვივალენტური ზომების 

განხორციელებას. ამისათვის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

სახსრების გადანაწილება ხდება საჭირო, მაგრამ ამის წესი 
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აუცილებლად უნდა განისაზღვროს კანონმდებლობით, 

სპეციალური კრიტერიუმების შესაბამისად, და წინასწარ უნდა 

შეუთანხმდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, 

მაგალითად, კანონმდებლობის მომზადების პროცესში 

კონსულტაციების ორგანიზების მეშვეობით. ქარტიის მე-9 მუხლის 

დებულებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია 

ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში 

ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ ხარისხის 

ფუნქციონირებას მოითხოვს, როგორც ეს ევროპის ―ძველი 

დემოკრატიის სახელმწიფოებშია.  

2007 წლიდან არსებობს გამოთანაბრებითი ტრანსფერი, 

რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან საკუთარი 

უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით გადაეცემათ იმ 

თვითმმართველ ერთეულებს, რომელთა ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამი აღემატება საბიუჯეტო 

შემოსავლებს (გრანტების გარდა). გამოთანაბრებითი ტრანსფერის 

გაანგარიშება ხდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანების საფუძველზე. ქარტიის მიხედვით, თვითმართველობის 

ორგანოებზე გასაცემი სუბსიდიები, რამდენადაც ეს 

შესაძლებელია, არ უნდა იყოს განკუთვნილი განსაზღვრული 

პროექტების დაფინანსებისათვის, რითაც იზღუდება 

მუნიციპალური ორგანოების მიერ, საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში, პოლიტიკის არჩევის თავისუფლება. რასაკვირველია, 

არ შეიძლება სპეციალურ პროექტებზე მიმართული სუბსიდიების 

სრული უგულებელყოფა, მაგრამ, ადგილობრივი 

ხელისუფლებისთვის მოქმედების თავისუფლების შენარჩუნების 

მიზნით, უფრო მისაღებია ზოგადი დანიშნულების ან ცალკეული 

დარგების განვითარების მიზნით დოტაციების გაცემა 

მუნიციპალიტეტებზე. ამ დებულებასთან საქართველო 

შეერთებული არ არის და მუნიციპალური ბიუჯეტების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი ხშირად სწორედ მიზნობრივი 

სუბსიდიებითაა შექმნილი, რაც სერიოზულად ამცირებს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის 

ხარისხს. ქარტია იმასაც ხაზგასმით აფიქსირებს, რომ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს 

კაპიტალდაბანდებათა დასაფინანსებლად უნდა შეეძლოთ სასესხო 

კაპიტალის ეროვნული ბაზრით სარგებლობა, რისი წესი და 
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პირობებიც ეროვნული კანონმდებლობით უნდა იყოს 

დარეგულირებული. 

დასკვნა 

თვითმმართველობები, იქნება ეს რეგიონულ თუ მუნიციპალურ 

დონეზე რთულად მისაღწევია ფისკალური დამოუკიდებლობის 

გარეშე. ეს არ ნიშნავს იმის დაშვებას, რომ 

მუნიციპალიტეტები/რეგიონები უნდა დარჩნენ მხოლოდ 

ადგილობრივად აკუმულირებული გადასახადების იმედად, 

რადგან ბევრი მუნიციპალიტეტი საქართველოში ვერ შეძლებს 

არსებობას შესაბამისი ტრანსფერების გარეშე, თუმცა რეფორმების 

თანდათან გახორციელებას და ადგილობრივ დონეზე 

ეკონომიკური დოვლათი შექმნაზე ორიენტირებული 

მმართველობების ჩამოყალიბებით, თვითმმართველობები 

შეძლებენ გაზარდონ საკუთარი შემოსავლები. ფინანსური 

დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული ნაბიჯები მუნიციპალურ 

დონეზე არ უნდა ატარებს მხოლოდ ფასადურ ხასიათს და 

რეალურად, ადგილობრივი ბიუჯეტი გრძნობდეს ცვლილებს. 

მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს უფლება შემოიღოს ან გააქუმოს 

არა მხოლოდ ადგილობრივი მოსაკრებელი, ასევე, გადასახადები. 

საგადასახადო ლავირების უფლებამოსილება 

თვითვმმართველობას მისცემს შესაძლებლობას შექმნას 

ინვესტირებისთვის ხელსაყრელი გარემო, კონკრეტულ 

მონაკვეთში გამოიყენოს მის ტერიტორიაზე არსებული სიტუაცია 

რომ იყოს კონკურენტურანია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, 

საერთაშორისო ბაზარზე.  
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Vakhtang Gvelebiani 

Financial independence of self-governments and its legal guarantees 
 

Summary 
 

Financial independence means, first of all, the constitutional transfer of 

the right to activate public revenues to local authorities. It also means being 

able to finance expenses from your own income. The extreme concept of 

financial independence is defined as the complete separation of the revenues 

of the centers from the local revenues, which also excludes the possibility of 
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subsidizing local budgets, which can be provided only by the revenues 

allocated to them. 
 

Keywords: Local self-government, regional government, central 

government, financial independence, decentralization, Lithuania, Poland, 

Georgia. 
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Резюме 
 

Финансовая независимость означает, прежде всего, 

конституционную передачу права местному самоуправлению 

активировать публичные доходы. Это также означает возможность 

финансировать расходы из собственного дохода. Крайняя концепция 

финансовой самостоятельности определяется как полное отделение 

доходов центров от доходов на местах, что также исключает 

возможность дотирования местных бюджетов, которое может быть 

обеспечено только за счет выделяемых им доходов. 
 

Ключевые слова: Местное самоуправление, региональное 

правительство, центральное правительство, финансовая 
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სამართალი 
ლაშა ჯანაშია 

ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს შედარებითი 

ანალიზი ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

მართვის კონტექსტში 
 

ნაშრომში განხილულია XIX საუკუნის საწყისი პერიოდიდან 
ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ, 
ორგანიზებულ დანაშაულის (იტალიური მაფიის და ამერიკული 
განგსტერული ორგანიზაციების) წინააღმდეგ გადადგმული 
აქტიური ნაბიჯები. მასში ასევე განხილულია შეერთებულ 
შტატებში იტალიური მაფიის ჩამოყალიბების, განვითარების, 
ფუნქციონირების და სხვა მახასიათებლების თავისებურებები.  

ორგანიზებული დანაშაულის დროსა და სივრცეში განხილვა 
გვიჩვენებს, რომ დანაშაულებრივი ორგანიზაციები ეფექტურად 
იყენებენ სახელმწიფოთა  სამართალდამცავ  სისტემებში  არსებულ   
საკანონმდებ ლო და ორგანიზაციულ-მეთოდოლოგიურ 
ხარვეზებს. მუდმივად აძლიერებდნენ თავიანთ სრუქტურებს და 
მათთვის დამახასიათებელი ავანტურისტული  სხარტი  გონებით  
მარჯვედ  აყალიბებდნენ  ახალ  საერთაშორისო  კავშირებს.[1] 
საჭიროების შემთხვევებში დანაშაულებრივი ბიზნესების 
გასაფართოვებლად და გასაძლიერებლად, ივიწყებდნენ 
ტერიტორიულ, რელიგიურ, ეკონომიკურ და სხვა უთანხმოებებს, 
შედეგად მიდიოდნენ მჭიდრო კომპრომისზე.   

ნაშრომში ასევე მოცემულია ის გარემოება, თუ როგორ გასცდა 
იტალიური მაფია ერთი რომელიმე ცალკე აღებული ქალაქის 
მასშტაბს და  სახელმწიფოებრივ მოვლენად ჩამოყალიბდა, 
რომელმაც ეროვნულ დონეზე შექმნა მთელი რიგი გამოწვევეი და 
შემდგომში  აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებაში 
ყოფნაზეც  გაუჩნდა პრეტენზიები.  

ძალაუფლების ხელში ჩაგდებამ  და ეკონომიკურმა სიძლიერემ 
ორგანიზებუ ლი დანაშაულის ორმაგი ბუნება დაადასტურა. 
სახელმწიფოსთვის იგი საშიშიც არის და  ამავდროულად 
ობიექტური პარტნიორიც. ამას მარტივად და სრულყოფი ლად 
აღნიშნავს  იტალიელი სოციოლოგი ჰუმბერტო სანტინო.[2] 
„თავისი ეკონომი კური როლის გამო, რომელიც დანაშაულებრივი 
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და სახაზინო შემოსავლების ხარ ჯზე გაიზარდა, ამავე დროს მისი 
პოლიტიკური როლის გამო, რომელსაც  კენჭისყრის კონტროლის 
და მნიშვნელოვან ცენტრებთან კავშირის მეშვეობით მიაღწიეს, 
ორგანიზებული დამნაშავეობა (მაფია) რჩება სახელმწიფოს შიგნით 
და მის გვერდზე’’. 

 ჯერ კიდევ 1909 წელს აშშ-ს პრეზიდენტის ფ. რუზველტის 
ინიციატივით შედგა პირველი საერთაშორისო დონის ცნობილი 
შეხვედრა, რომელშიც მსოფლიოს 13 ქვეყნის პირველი პირები 
მონაწილეობდა.[3] რომლის შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოებამ 
ორგანიზებული დანაშაული ნებისმიერი სახელმწიფოებრივი 
სისტემის თანმდევ მოვლენად აღიარა და ჩამოაყალიბა 
მეცნიერული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ორგანიზებული 
დანაშაული თან სდევს ნებისმიერი სახელმწიფოს სოციალური, 
ეკონომიკური, კულტურული და პოლიტიკური განვითარების 
პროცესებს და გარკვეულ ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს მათზე. 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორგანიზებული დანაშაულის 
მასშტაბები მუდმივად იზრდებოდა და ფართოვდებოდა და  
განსაკუთრებით XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში მან მჭიდრო 
დანაშაულებრივი კონტაქტი დაამყარა სხვა  საერთაშორისო 
ორგანიზებულ დაჯგუფებებთან მათ შორის ე.წ. საბჭოთა 
მაფიასთან (ქურდული სამყარო). შესაბამისად ნაშრომში ასევე 
მიმოხილულია პოსტ საბჭოთა სივრცისათვის დამახასიათებელი 
ორგანიზებული დანაშაულის (ქურდული სამყაროს) ისტორიული 
განვითარების და შემდეგ ფუნქციონირების მახასიათებლები. 
აღწერილია „ქურდული სამყაროს“ რთულ და კომპლექსურ 
იდეოლოგიაზე დამყარებული წეს ჩვეულებები. ზემოხსენებული 
მიმოხილვიდან ნათლად, ჩანს, რომ ქურდული სამყარო 
სახელმწიფოსათვის წარმოადგენს პირდაპირ საფრთხეს, რადგან 
იგი ხშირ შემთხვევაში აცხადებს პრეტენზიას ჩაანაცვლოს მთელი 
რიგი სახელმწიფო ინსტიტუტები და თავისი კანონების და 
იდეოლოგიის შესაბამისად მართოს სახელმწიფოს 
ფუნქციონირებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დარგები.      

განსაკუთრებით კი მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული 
შტატების და საქართველოს შედარებითი ანალიზი 
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. 
აღწერილია ამ ორი სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული დანაშაუ 
ლის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესის ეფექტური მართვა და 
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მასთან დაკავშირებული საკვანძო გადაწყვეტილებები, როგორც 
საკანონმდებლო ისე ფუნქციონალურ დონეზე.  

 

საკვანძო სიტყვები: მაფია, ლა კოზა ნოსტრა, ორგანიზებული 
დანაშაული, ქურდული სამყარო, კანონიერი ქურდი, 
კრიმინალური ავტორიტეტი.   

 

შესავალი 

როგორც შეერთებული შტატების ისე პოსტ საბჭოთა კავშირის 

ორგანიზებული დანაშაულებრივი ორგანიზაციების გენეზისის  

სიღრმისეულმა შესწავლამ გამოავლინა, რომ ორგანიზაციიის 

თავიდან დაწყებული რიგით შემსრულებლამდე ყველა თავისი 

საქმისადმი ფანატიკური ერთგულებით გამოირჩეოდა. ასეთი 

ერთგულება თავის მხრივ, იარაღსა და სისასტიკეზე იყო 

დაფუძნებული. მოკლე ხანში მათ უკან დიდი ფინანსები, 

პოლიტიკური ძალა და რაც მთავარია  სამართალდამცავთა 

სისტემაში გავლენა გაჩნდა.  

მათ თანდათან გააფართოვეს თავიანთი  დანაშაულებრივი 

საქმიანობის არეალი და  მოიცვეს კანონსაწინააღმდეგო 

საქმიანობის ისეთი შემოსავლიანი სეგმენტები, როგორიცაა 

საერთაშორისო ნარკობიზნესი, ადამიანების რეკეტი, სათამაშო 

გასართობი ბიზნესი, იარაღით უკანონო ვაჭრობა და რაც ძალიან 

სახიფათოა შექმნეს ამ არალეგალურად (დანაშაულებრივად) 

მოპოვებული კაპიტალის „გაკეთილშობილების’’ - უკანონო 

შემოსავლების, ლეგალიზების (ფულის გათეთრების) 

რეგიონალური და საერთაშორისო სისტემები. წარსულს ჩაბარდა 

პრიმიტიული დანაშაულებრივი ჯგუფები, რომელთა ადგილი 

რესტრუქტურირებულმა მსხვილმა დანაშაულებრივმა 

დაჯგუფებებმა დაიკავეს. აღნიშნული კრიმინალური 

ორგანიზაციები კორუმპირებული კავშირის საშუალებით  

„შეიჭრნენ’’ სახელმწიფოთა საფინანსო, ეკონომიკურ, საკანონმდებ  

ლო, პოლიტიკურ სფეროებში და არც თუ იშვიათად პირდაპირ 

ზეგავლენას ახდენენ სახელმწიფო მართვის  სისტემებზე.  ამაზე 

მიუთითებს შეერთებული შტატების (იტალიური მაფიის) 

პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების (მათ შორის საქართველოს) და 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მაგალითები რომლებიც 

მიმოხილულია წინამდებარე ნაშრომში. პრობლემის აღიარებამ და 

შემდგომ მისმა ისტორიულმა მეცნიერულმა კვლევამ სამეცნიერო 
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საზოგადოება და პრაქტიკოსები დაარწმუნა, რომ ორგანიზებული 

დანაშაული მთელს პოსტსაბჭოთა სივცეში  ჯერ კიდევ გასული 

საუკუნის 60-იანი წლებიდან არსებობდა და სწრაფად 

ვითარდებოდა.   

სამწუხაროდ მხოლოდ 80-იანი წლების ბოლოს მოხდა ამ 

პრობლემის აღიარება და მისი ძირითადი დამახასიათებელი 

ნიშნების შეფასება, მაშინ როდესაც  მისი მასშტაბები იმდენად 

დიდი იყო რომ მან სახლემწიფოს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების და პოლიტიკური მმართველობის ინსტიტუტების 

სიღრმეში შეაღწია და სახელმწიფო მართვის პროცესებშიც კი 

მომანილეობდა. სწორედ ამან და სხვა პროცესებმა განაპირობა 

საბჭოთა სისტემის რღვეა-დაშლა, რომელმაც თითქმის 

მილიარდამდე ადამიანს მისცა საშუალება გადაადგილებულიყო 

ქვეყნის შიგნით და მის  ფარგლებს გარეთ.   

გასული საუკუნის ბოლოდან საერთაშორისო თანამეგობრობამ 

აღიარა რა ორგანიზებული დანაშაულის გაზრდილი მასშტაბები 

და საფრთხეები, რომ იგი ყალიბდებოდა  საერთაშორისო 

კავშირების მქონე ინტეგრირებულ დანაშაულებ რივ 

ორაგანიზაციათა გაერთიანებად, ე.წ. „ტრანსნაციონალურ 

ორგანიზებულ დანაშაულობებად“  დაიწყო  მისი სისტემური 

შესწავლა. პირველი ასეთი საერთაშო რისო ფორუმი 

“ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობის” უნივერსა 

ლური განსაზღვრის ჩამოყალიბების  შესახებ შედგა 1988 წელს 

სანტ-კლაუდის საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, რომელიც 

ორგანიზებული დანაშაულობის პრობ ლემას მიეძღვნა. ამ  

შეხვედრაზე სერიოზული განხილვა მოხდა ტრანსნაციონალუ რი 

ორგანიზებული დანაშაულის დეფინიციის (განმარტების) შესახებ. 

იქ დამსწრე მეცნიერები და პრაქტიკოსები მივიდნენ 

შეთანხმებამდე, მიეღოთ განსახილველი ცნების - 

„ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობის“ 

აღმნიშვნელი სამუშაო ფორმულა, რომელიც შემდგომ დისკუსიებს 

დაედებოდა საფუძვლად. გადაწყდა რომ ტრანსნაციონალური 

ორგანიზებული დანაშაულობაში იგულისხმება „ადამიანთა 

ნებისმიერი ოგანიზებული ჯგუფები, რომლებიც ეწევიან 

დანაშაულებრივ საქმიანობას და აქვთ ერთი მთავარი მიზანი - 

მიიღონ სარგებელი ყველგან - ნაციონალური ცაზღვრების 

მიუხედავად“[4] მოცემულმა განმარტებამ მეცნიერებს და 
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პრაქტიკოსებს საშუალება მისცა გამოეკვეთათ, როგორც საბაზისო 

ცნებები,  ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დამნასავეობის 

ოთხი ძირითადი ნი შანი: 

1.ორგანიზაციის არსებობა ან მასში მონაწილეობა; 

2.უწყვეტობა 

3.საქმიანობის მიზნად მოგების მიღების დასახვა; 

4.მისი მიღების ხერხები, რომელიც ეყრდნობა ეროვნული 

საზღვრების იგნორირე ბას. [5]  

ზემოხსენებული ფაქტორების გათვალისწინებით აუცილებელი 

გახდა ცალკეულ ქვეყნებს მიეღოთ, როგორც რადიკალური ისე 

შედარებით ნოვატორული ზომები როგორც საკანონმდებლო ისე 

პრაქტიკული კუთხით, რათა გამკლავებოდ ნენ ამ საფრთხეებს. 

შესაბამისად ამ ნაშრომის მიზანია ამერიკის შეერთებული 

შტატებში და საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ განხორცი ელებული ღონისძიებების  შედარებითი 

ანალიზი, მისი სწორი და ეფექტური  მართვის კონტექსტში.  

ამერიკის შეერთებული შტატები და იტალიური მაფია (ლა კოზა 

ნოსტრა) 

სიტყვა მაფია პირველად XIX საუკუნის სიცილიურ 

ადმინისტრაციულ ოფიციალურ დოკუმენტებში ჩნდება. მისი 

ეტიმოლოგია უცნობია, ზოგიერთი ლეგენდა მას იტალიური 

მწუხრის ლოცვას უკავშირებს რომელიც  1282[6] წელს ფრანგი 

ოკუპანტების წინააღმდეგ პალერმოელი ამბოხის დროში 

აჯანყებულთა შეკრების სიგნალი უნდა ყოფილიყო. 1850 წელს 

იტალიის გაერთიანების შემდეგ  ბურბონების დამხობა მაფიას 

როგორც კრიმინალურ ორგანიზაციას, დიდებულთა ქონების 

მითვისებისაკენ უხსნის გზას.  

მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში, 

უკეთესი ეკონომიკური შესაძლებლობების საძიებლად იტალიელი 

ემიგრანტების საკმაოდ დიდი ტალღა მიაწყდა ამერიკის 

შეერთებულ შტატებს, ძირითადად ესენი იყვნენ ფერმერები, 

ხელოსნები და არაკვალიფიციური მუშები, 1880-1890 წლებში 

მხოლოდ ნიუ-იორკში იტალიელთა რიცხვი 20 000-დან 250 000-

მდე გაიზარდა, ხოლო 1910 წლისთვის ეს რიცხვი  500 000 პირველი 

თაობის იტალიელ ამერიკელ ემიგრანტამდე, ქალაქ ნიუ იორკის 

მოსახლეობის მეათედამდე გაიზარდა. ისტორიკოსი თომას 

რეპეტო აღნიშნავს, რომ ამ ემიგრანტების უმეტესობა 
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კანონმორჩილი ადამიანი იყო, მაგრამ, როგორც ადამიანთა დიდ 

ჯგუფებს ახასიათებს, მასში ასევე მრავლად იყვნენ კრიმინალური 

წარსულის მქონე  პიროვნებები, რომლებიც ქმნიდნენ უბნურ 

ბანდებს და ხშირად არც თავიანთ ეთნოკურ მოსახლეობას 

ინდობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების 1920-იანი წლების 

აკრძალვის ეპოქაში, როდესაც აშშ-ს კონსტიტუციის მე-18 

შესწორებამ აკრძალა ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვა, 

წარმოება და ტრანსპორტირება, იტალიურ-ამერიკულმა მაფიამ 

(სხვა ეთნიკურ დაჯგუფებებთან ერთად) დაიწყეს ალკოჰოლური 

სასმელების კონტრაბანდის გზით გადაზიდვა-დისტრიბუცია ე.წ. 

„ბუტლეგერობა“. შედეგად ისინი  გადაიქცნენ დახვეწილ 

კრიმინალურ საწარმოებად. ისინი ასევე დახელოვდნენ 

მაშინდელი ფულის გათეთრების მეთოდებში, სამართალდამცავი 

სტრუქტურების წარმომადგენლების და სხვა საჯარო მოხელეების 

მოსყიდვაში.  

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ სიცილიური მაფია 

იტალიაში, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან აყვავდა, იყო 

ბენიტო მუსოლინის (1883-1945) ფაშისტური რეჟიმის რეპრესიების 

ქვეშ. შესაბამისად ამან განაპირობა დიდი 

რაოდენობით სიცილიური მაფიოზის გაქცევა შეერთებულ 

შტატებში, სადაც ისინი ჩაერთნენ სხვადასხვა კრიმინალურ 

საქმიანობაში და გახდნენ მზარდი ამერიკული მაფიის 

ნაწილი. მაფია აშშ-სა და სიცილიაში იყო ერთმანეთისაგან 

გარკვეულ წილად დამოუკიდებელი სუბიექტები, თუმცა 

ამერიკულმა მაფიურმა სუბკულტურამ მიიღო ზოგიერთი 

იტალიური ტრადიცია, მათ შორის ომერტა-საიდუმლოების 

უმკაცრესი დაცვა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, 1920-1930-იანი 

წლების ბოლოს, სისხლიანი ბრძოლა ძალაუფლებისთვის 

იტალიურ მაფიოზურ ოჯახებს შორის რომელიც ცნობილია,  

როგორც „კასტელამარეზის ომი”. ცნობილმა იტალიელმა 

მაფიოზმა ლაკი ლუჩიანომ (1897-1962) ამერიკაში იტალიური 

მაფიის ერთ-ერთი ლიდერის სალვატორ მარანზანოს (1886-1931) 

მკვლელობით საგრძნობლად გაიმყარა პოზიციები 

დანაშაულებრივ წრეებში. ამის შემდეგ, მან ორგანიზება გაუწია 

ცენტრალიზებული მაფიოზური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას 

რომელსაც „კომისია“ ეწოდა. ხსენებული ე.წ. „კომისია“ 

ასრულებდა ერთგვარ ამერიკულ-იტალიური მაფიის 
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სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციას, რომელშიც გაერთიანებული 

იყო 20-მდე მაფიოზური ოჯახი შეერთებული შტატების მაშსტა 

ბით.  

ნიუ-იორკი, რომელიც გახლდათ ამერიკის ორგანიზებული 

დანაშაულის დედაქალაქი, დაყოფილი იყო ხუთ მთავარ მაფიურ 

ოჯახად. ნიუ-იორკის თითოეულ ოჯახს აღნიშნულ კომისიაში 

გააჩნდა თითო ხმა, ხოლო ჩიკაგოსა და ბუფალოს ოჯახებს ასევე 

მიეცათ თითო ხმის უფლება, ხოლო ამერიკის სხვა ქალაქებში 

მოქმედებდა ერთი მაფიოზური ოჯახი რომელსაც შესაბამისად 

გააჩნდა ერთი ხმის უფლება. მაფიოზური კომისიის ძირითადი 

მიზანი იყო ერთიანი სინქრონული მოქმედების დაგეგმარება და 

მაფიოზურ ოჯახებს შორის კონფლიქტების და გაუგებრობების 

თავიდან აცილება.  

იტალიურმა მაფიამ შეერთებულ შტატებში თავისი გავლენა 

განავრცო პროპკავშირებზე, სამშენებლო ბიზნესზე, ნაგვის 

შეგროვება-უტილიზაცის ბიზნესზე, სატვირთო გადაზიდვების 

ბიზნესზე, სარესტორნო ბიზნესზე, ღამის კლუბებზე, მოდის 

ინდუსტრიაზე და როგორც კანონიერ ისე უკანონო სათამაშო 

ბიზნესზე. ზემოხსენებული აქტივობებით იტალიურმა მაფიამ 

შეერთებულ შტატებში მიიღო უზარმაზარი მოგება. მან ასევე 

გამოიმუშავა უნარი მოესყიდა კორუმპირებული საჯარო 

მოხელეები და უზარმაზარი კორპორაციების ხელმძღვანელები. 

შედეგად იტალიურმა მაფიამ შეერთებული შტატების სოციალურ, 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ სფეროებზე მოიპოვა უზარმაზარი 

გავლენა. ზემოხსენებული ფაქტებიდან გამომდინარე, ამერიკის 

შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გაეტარებინა 

მთელი რიგი ღონისძიებები იმისათვის, რომ ეპასუხა ამ ვერაგი და 

ქვეყნის სუვერენიტეტისათვის საფრთხის შემცველი კრიმინალური 

ფენომენისათვის.  

საქართველო და ორგანიზებული დანაშაული (ქურდული სამყარო) 

იმისათვის, რომ გაანალიზებულ იქნას პოსტ საბჭოთა კავშირის 

სივრცისათ ვის დამახასიათებელი ორგანიზებული დანაშაული 

(ქურდული სამყარო), უნდა მოხდეს მისი გენეზისის ისტორიული 

ანალიზი. ქურდული სამყაროს წარმოშობის პერიოდთან 

დაკავშირებით არ არსებობს ერთიანი მოსაზრება, თუმცა, ფაქტია, 

რომ სოციალისტური რევოლუციის შემდეგ საქართველოში, ისევე, 

როგორც საბჭოთა კავშირის მთელს სივრცეში, ჩამოყალიბდა 
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ორგანიზებული „კანონიერი ქურდების“ დანაშაულებრივი კასტა. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ამ პრობლემის აქტიური 

მკვლევარი ა. გუროვი მიუთითებს, რომ რევოლუციამდელი 

კრიმინოლოგები არ ახსენებენ არც მსგავს ფენომენს, არც ტერმინს, 

შესაბამისად, იგი თვლის, რომ კრიმინალთა კასტა - „კანონიერი 

ქურდები“ არ არსებობდა მეფის რუსეთში და ჩამოყალიბდა 

მხოლოდ რევოლუციის შემდეგ. 

 რუსეთის იმპერიაში 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციის 

შემდეგ, დანაშა ულებრივ სამყაროში გამოიყო ორი ძირითადი 

მიმართულება: 1) დამნაშავეები რევოლუციამდელი სტაჟით და 2) 

პირები, რომლებიც დანაშაულებრივ გზას დაადგნენ საბჭოთა 

ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის შემდეგ. გამომდინარე იქიდან, 

რომ ახალი დამნაშავეები უფრო განათლებულები და 

ერუდირებულები იყვნენ, მალე ჩამოყალიბდნენ დანაშაულებრივ 

სამყაროს ლიდერებად. აღნიშნულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს 

„ჟიგანებს“ უწოდებდნენ. ე.წ. „ჟიგანებმა“ შეიმუშავეს 

რევოლუციამდელ კრიმინალთაგან განსხვავებული წესები. 

გამომდინარე აღნიშნუ ლიდან, ტრადიციული დანაშაულებრივი 

ადათ-წესების მიმდევრებსა და „ჟიგანე ბს“ შორის დაიწყო ბრძოლა 

ძალაუფლებისთვის, რომელიც რევოლიციამდელ კრიმინალთა 

გამარჯვებით დასრულდა. ამან კი განაპირობა ძველი და ახალი 

დანაშაულებრივი წესების შერწყმა, რის შედეგადაც დაუწერელი 

„ქურდული კანონები“ შეიქმნა. ამ კანონის მხარდამჭერი 

ლიდერები კი საკუთარ თავს „კანონიერ ქურდებს“ უწოდებდნენ. 

[7] ასევე რამოდენიმე სიღრმისეული სამეცნიერო კვლევის 

შედეგად გაჩნდა მოსაზრება, რომ „კანონიერი ქურდები“-ს ცნება 

უკავშირდება საბჭოთა შრომა-გასწორებითი ბანაკების მთავარი 

სამმართველოს (ГУЛАГ) შექმნას. შრომა-გასწორებით ბანაკებში, 

შრომით დასახლებებსა და სასჯე ლაღსრულებით 

დაწესებულებებში, ადამიანთა უზარმაზარი მასების გამო წარმოი 

შვა თვითორგანიზაციისა და მართვის პრობლემები. აღნიშნული 

კი სათავეს იღებს 1929 წლიდან, როდესაც სსრკ-ში რეპრესიების 

ახალი ტალღა დაიწყო და დაპატიმრე ბულთა რაოდენობამ 

ყოველგვარ ზღვარს გადააჭარბა. სახელმწიფოს რეპრესიულ 

მანქანასა და კრიმინალურ ელიტას შორის პრაგმატული სიმბიოზი 

დამყარდა.[8] ავტორიტეტული კრიმინალები ამარაგებდნენ 

მთავრობას ინფორმაციით, ახდენდ ნენ დანაშაულებრივ 
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სამყაროზე კონტროლს, სამაგიეროდ ციხეში სარგებლობდნენ მეტი 

თავისუფლებით და აღიჭურვნენ გარკვეული პრივილეგიებით. ანუ 

შეიქმნა კრიმინალთა პრივილეგირებული ახალი ელიტა, 

კრიმინალი კანონის ჩარჩოებში ანუ „კანონიერი ქურდი“. 

აღნიშნული ცნება წარმოიშვა კრიმინალური სამყაროდან, როდესაც 

დამნაშავეებს დაკითხვაზე ეკითხებოდნენ, თუ რატომ ჩადიოდნენ 

დანაშაულს, ისინი პასუხობდნენ, რომ მათი საქციელი „კანონიერი“ 

იყო. ესე იგი, მათ მიერ აღიარებულ ნორმებს ემყარებოდა, ანუ 

ისინი იყვნენ საკუთარი კანონებით მოქმედი ქურდები, ე.წ. 

„კანონიერი ქურდები“. ცხადია ის, რომ იგი წარმოიქმნა საბჭოთა 

ხელისუფლების ძალისხმევით სოციალისტური რეჟიმის წიაღში. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ დანაშაულებრივი სამყაროს „ჟარგონში“ 

არსებობ და მხოლოდ ტერმინი - ქურდი, ხოლო ტერმინი 

„კანონიერი ქურდი“ მოფიქრებული იყო შინაგან საქმეთა სახალხო 

კომისარიატის თანამშრომელთა მიერ. დღეისათვის „კანონიერი 

ქურდობა“ არის უმაღლესი რანგი ქურდულ სამყაროში. ეს არის 

ავტორიტეტი სისხლის სამართლის დამნაშავეთა გარემოდან, 

რომელიც კოლეგიალურადაა აღიარებული დამნაშავეთა სამყაროს 

სხვა ლიდერების მიერ და გავლილი აქვს კურთხევის 

ცერემონიალი. იერარქიის ამ საფეხურზე ასასვლელად დამნაშავეს 

წაეყენაბა უამრავი მოთხოვნა და მხოლოდ მათ სრულად 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეძლებს ის, გახდეს კანონიერი 

ქურდი. პირველ ყოვლისა კანონიერი ქურდობის მსურველს ე.წ. 

„სწორად“ უნდა ჰქონდეს ნაცხოვრი, ანუ მისი ცხოვრების 

განვლილი გზა უნდა შეესაბამებოდეს ქურდულ დაუწერელ 

ნორმებს. პირი, რომელიც ქურდული ტრადიციების ერთგულია, 

არის სასჯელმოხდილი, აქვს ქურდული ელემენტების 

შეკავშირების უნარი, შეუძლია სამართლიანად მოაგვაროს 

კონფლიქტი, მისი ცხოვრების წესი არის დანაშაულებრივი 

საქმიანობა, ფლობს ავტორიტეტს თანამოაზრეთა შორის და 

შეუძლია ე.წ. „ობშიაკის“ ორგანიზება, აქვს უფლება მოითხოვოს 

კანონიერი ქურდის რანგში აყვანა.  

მოთხოვნის წამოყენების შემდეგ ხდება პირზე არსებული 

ინფორმაციის მოძიება და იკვლევენ, ხომ არ იყო შემჩნეული 

კანდიდატი სამართალდამცავ ორგანოებთან კავშირი, მუშაობდა 

თუ არა იგი სახელმწიფო დაწესებულებებში ან/და არსებობს თუ 

არა მისი მაკომპრომეტირებელი რაიმე ინფორმაცია. კანდიდა ტის 
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შემოწმების შემდეგ, ხდება ორ ან მეტ კანონიერ ქურდთა მიერ 

პირის „კურთხევა“ - ანუ კანონიერი ქურდის რანგში აყვანა. 

როგორც წესი, ქურდად კურთხევა ხდება ქურდულ შეკრებებზე. 

ცნობა ამ „კურთხევის“ შესახებ ქურდული ფოსტით ვრცელდება 

მთელ ქვეყანაში.[9] ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 

დამნაშავეს ამ რანგში ასვლამდე, საკმაოდ რთული გზა აქვს 

გასავლელი. ყველა ქურდული კანონი მის მიერ, ყოველწუთს 

განუხრელად უნდა იქნას დაცული. უმნიშვნელო დარღვევის 

შემთხვევაშიც კი მას შეუჩერდება ან/და სამუდამოდ ჩამოერთმევა 

აღნიშნული წოდება. როგორც ზემოხსენებული მიმოხილვა 

გვიჩვენე ბს კანონიერი ქურდობა, მიუხედავად მისი 

დანაშაულებრივი ხასიათისა, დიდ პასუხისმგებლობას 

მოითხოვს.[10] საქართველოში სამართლებრივი სახელმწიფოსა და 

სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ერთ-ერთი 

უმთავრესი დამაბრკოლებელი მოვლენაა ქვეყანაში მოქმედი 

ორგანიზებული დანაშაულის ჩამდენი პირების და ქურდული 

სამყაროს წევრების საკმაოდ დიდი გავლენაა საზოგადოებაზე, 

განსაკუთრებით ახალგაზრდობაზე.  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ახლად დამოუკიდებლობა 

გამოცხადებულ ქართულ სახელმწიფოს დღის წესრიგში 

პრობლემათა მთელი რიგი იდგა. ქვეყანაში არსებულმა 

არეულობამ და ხელისუფლების წარმომადგენელ პირთა 

კორუმპირებულობამ, არაპირდაპირი გზით მოახდინა ქურდული 

სამყაროს პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში. რა 

თქმა უნდა ამით ისარგებლა დანაშაულებრივმა ორგანიზაციამ და 

ქვეყანაში მყარად გაიდგა ფესვი. 2003 წლის სახელისუფლებო 

ცვლილებების შემდეგ, ქვეყანაში გატარებული სისხლის 

სამართლის პოლიტიკის რეფორმის ფარგლებში მოხდა მთელი 

რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები. შედეგად აქტიურად და 

უფრო ეფექტურად დაიწყო ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ 

ბრძოლა და მოხდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება, რათა 

საზოგადოებაში დათრგუნულიყო ქურდული სამყაროს აგიტაცია 

პოპულარიზაცია და მომხდარიყო ინსტიტუციების 

გათავისუფლება ამ ვერაგი და სახელმწიფოსათვის საზიანო 

ფენომენის გარკვეული დროით დათრგუნვა. 
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ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ 

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ გატარებული 

ღონისძიებების მართვა 

1950-იან და 1960-იან წლებში აშშ-ის მთავრობამ აღიარა 

ორგანიზებული და ნაშაულის სახიფათო მახასიათებლები და 

შექმნა რამდენიმე საგამოძიებო კომისია. აღნიშნული კომისიების 

დასკვნები და რეკომენდაციები საბოლოოდ გახდა შეერთე ბული 

შტატების მიერ საკვანძო კანონის „RICO-ს კანონის“ ამოქმედების 

ძირითადი მაპროვოცირებელი ელემენტი. პირველი საგამოძიებო 

მოქმედებები დაფიქსირდა 1951 წელს, როდესაც აშშ-ს სენატმა 

დააარსა Kefauver-ის კომიტეტი,  რათა გამოეკვ ლია, თუ როგორი 

იყო ორგანიზებული დანაშაულის სტრუქტურა, რომელ კანონე ბს 

არღვევდა კოზა ნოსტრა და რა ზეგავლენა ჰქონდა მათ მიერ 

ჩადენილ დანაშა ულს შტატებს შორის შიდა ვაჭრობაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ Kefauver-ის კომიტეტმა ვერ გამოავლინა 

მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის დანაშაულები, კომიტეტის 

პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაციის მეშვეობით 

საზოგადოებაში მნიშვნელოვნად მოხდა ცნობიერების ამაღლება 

იტალიური მაფიის შესახებ.[11] 

ორგანიზებულ დანაშაულთან დაკავშირებული სამთავრობო 

გამოძიება გაგრძელდა 1960-იანი წლების განმავლობაში. 1963 წელს 

კონგრესმა Kefauver-ის კომიტეტის ძალისხმევის გასაგრძელებლად 

ჩამოაყალიბა McClellan-ის კომიტეტი. კომიტეტმა მოიპოვა 

ღირებული ინფორმაცია კოზა ნოსტრას შესახებ, რომელიც 

მოგვიანებით კონგრესმა გამოიყენა საკანონმდებლო ბაზის 

დასახვეწად, რომელიც მოქმედებდა ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით.  

წინა გამოძიებებზე დაყრდნობით, 1967 წელს პრეზიდენტის 

ლინდონ ბ. ჯონსონის დროს აპარატში მოქმედმა ორგანიზებული 

დანაშაულის შესახებ სამუშაო ჯგუფმა შეადგინა კარგად 

დოკუმენტირებული ანგარიში. იგი მოიცავდა რეკომენდაციებს 

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ საკანონმდებლო 

ინიციატივების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესში და 

სენატში ამ ფენომენის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის მიზნით 

დარეგისტრირდა მთელი რიგი საკანონმ,დებლო ინიციატივები, 

კანონმდებლებმა გადაწრვიტეს 1969 წლამდე არ მიეღოთ 

აღნიშნული ინიციატივები კანონის სახით. მათ მხოლოდ 1970 
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წელს გადაწყვიტეს RICO-ს[12] სახელით დაერეგისტრირებინათ 

საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც წამყვანი დოკუმენტი 

იქნებოდა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის პროცესში და 

რომელსაც უპირატესი  ძალა ექნებოდა წინა საკანონმდებლო 

ინიციატივასთან მიმართებაში. RICO--ს კანონის მიღებამდე 

მთავრობის მცდელობები  შედარებით უმნიშვნელო იყო და  

მხოლოდ ცალკეული პირების პასუხისგებაში მიცემას მოიცავდა, 

ხოლო მისი შეტევა ორგანიზებულ დანაშაულზე სეგმენტირებული 

იყო. როდესაც ხდებოდა ლიდერების დაკავება მათი 

გასამართლება ხდებოდა მხოლოდ უმნიშვნელო დანაშაულზე 

რადგან RICO-ს კანონის მიღებამდე  ვერ ხერხდებოდა უფრო 

ფართო საგამოძიებო მოქმედებების ერთი გამოძიების ფარგლებში 

მოქცევა. შესაბამისად ვერ ხერხდებოდა სასამართ ლოში 

პროკურორების მიერ უფრო მაშტაბური სისხლის სამართლის 

საგამოძიებო ქეისების წარდგენა, სადაც  ლიდერების ჩართულობა 

დაფიქსირდებოდა.[13] მიუხედავად ზემოხსენებული 

გატარებული საკანონმდებლო რეფორმებისა, 1970-იან წლებში 

შეერთებული შტატების სასამართლოებში არ ფიქსირდება ხშირი 

სისხლისსამართლებრივი ეფექტური დევნა ე.წ. მაფიის 

წინააღმდეგ. ეს გამოწვეული იყო იქიდან, რომ ამერიკელ 

პროკურორებს ბოლომდე არ ჰქონდათ გაცნობიერებული და 

გაანალიზებული RICO-ს კანონის უდიდესი პოტენციალი. 

მხოლოდ უზენაესი სასამართლოს მთელი რიგი 

გადაცყვეტილებების შემდეგ გახდა ნათელი RICO-ს კანონის 

ფარგლებში რა შემთხვევაში არის პასუხისმგებელი ამა თუ იმ 

დანაშაულზე ამერიკული ორგანიზაცია თუ კორპორაცია და ასევე 

თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული ხსენებული კანონი. 

შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ ნათლად 

განმარტა ამ კანონის გამოყენების მნიშვნელობა და აღნიშნა, რომ 

ამერიკული ფირმა ან კორპორაცია მაშინ ხდება RICO--ს კანონის 

გამოყენების ობიექტი თუ ფიქსირდება ფირმის რეკეტსა ან სხვა 

დანაშაულებრივ საქმიანობაში სისტემატიური მონაწილეობა. ანუ 

ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი კანონდარღვევა და მას უნდა 

ჰქონდეს სისტემატიური ხასიათი.  საბოლოო ჯამში, ამ კანონის 

მთავარი მახასიათებელია არა რომელიმე კონკრეტული 

დანაშაულის აღმოფხვრა, არამედ მაფიის იდეოლოგიის, ფესვების, 

სტრუქტურის განადგურება.  
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საქართველოს ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების მართვა. 

სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩამოყალიბების ერთ-ერთი უმთავრესი დაბრკოლება არის 

ქვეყანაში მოქმედი ორგანიზებული დანაშაულის ჩამდენი პირები 

და ქურდული სამყაროს წევრები. საბჭოთა კავშირის დაშლის 

შემდეგ, ახლად დამოუკიდებლობა გამოცხადებულ ქართულ 

სახელმწიფოს დღის წესრიგში პრობლემათა მთელი სპექტრი ედგა. 

ქვეყანაში არსებულმა არეულობამ და ხელისუფლების 

წარმომადგენელ პირთა კორუმპირებულობამ, არაპირდაპირი 

გზით მოახდინა ქურდული სამყაროს პოპულარიზაცია 

საზოგადოების ფართო ფენებში. რა თქმა უნდა ამით ისარგებლა 

დანაშაულებრივმა ორგანიზაციამ და ქვეყანაში მყარად გაიდგა 

ფესვი. 2003 წლის სახელისუფლებო ცვლილებების შემდეგ, 

ქვეყანაში გატარებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის 

რეფორმის ფარგლებში მოხდა მთელი რიგი საკანონმდებლო 

ცვლილებები. 2004 წლის 24 ივნისს მიღებულ იქნა კანონი 

„ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“, ხოლო 2005 

წლის 20 დეკემბერს კანონმდებელმა მიიღო „ორგანიზებული 

დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ“ კანონის ახალი რედაქცია. 2005 

წლის 20 დეკემბერსვე შევიდა ცვლილება სისხლის სამართლის 

კოდექსში და 2231-ე მუხლით დაწესდა დასჯადობა ქურდული 

სამყაროს წევრობისათვის და კანონიერი ქურდობისათვის, ხოლო 

2006 წლის 28 აპრილის საკანონმდებლო ცვლილებით მოხდა 

სასჯელის გამკაცრება აღნიშნულ ქმედებათათვის. 

კრიმინოლოგიურმა კვლევებმა, სასამართლო პრაქტიკამ და 

სამართალდამცავ ორგანოთა დაუღალავმა ბრძოლამ ქურდული 

სამყაროს წინააღმდეგ გამოკვეთა და ცნობილი გახადა რიგი 

ქურდული დაუწერელი კანონების, თუმც დარწმუნებით შეიძლება 

ითქვას, რომ შეუძლებელია ზუსტად განისაზღვროს ისინი. რაც 

სახვადასხვა ობიექტური მიზეზებით არის განპირობებული. 

საინტერესოა არსებული სასამართლო პრაქტიკა სსკ-ის 2231-ე 

მუხლთან მიმართებით. არაერთ სასამართლო გადაწყვეტილებაში 

იქნა აღნიშნული, რომ ქურდული სამყაროს წევრობა/კანონიერი 

ქურდობა დენადი დანაშაულია, შესაბამისად მას არ გააჩნია 

ხანდაზმულობა. ორგანიზებული დანაშაული და მისი ერთ-ერთი 

გამოვლენის ფორმა „კანონიერი ქურდობა“, გამომდინარე მისი 
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ბუნებიდან შეიძლება შევადაროთ ჰიდრას, ბერძნულ 

მითოლოგიაში ჰიდრა არის მრავალთავიანი წყლის გველი, 

რომელსაც ერთი თავის მოკვეთის შემთხვევაში ამოსდის ორი 

ახალი თავი.  ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

გამოცდილება და პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ორგანიზებული 

დანაშაულებრივი ჯგუფების წარმომადგენელთა პასუხისგებაში 

მისაცემად უნდა დავეყრდნოთ „ორგანიზებული დანაშაულებრივი 

შეთანხმების“ კონცეფციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირის 

პასუხისგებაში მისაცემად ბრალდებამ უნდა დაადგინოს მხოლოდ 

მისი კუთვნილება დანაშაულებრივ ორგანიზაციასთან. მსგავსი 

სასამართლო და საკანონმდებლო პრაქტიკა არსებობს ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში, სადაც მოქმედებს „RICO-ს კანონი“. მსგავსი 

კანონები ასევე მოქმედებს იტალიაში, სადაც მაფიის წინააღმდეგ 

1965 წელს მიიღეს „რონიონის“ და ასევე 1982 წელს  “ლა ტორეს“ 

კანონი. სავარაუდოა, რომ ქართველი კანონმდებელი დაეყრდნო 

აშშ-ში 1970 წელს მიღებულ სტატუტს „რეკეტული და 

კორუმპირებული ორგანიზაციების შესახებ“. ამერიკის 

შეერთებული შტატები და იტალია მიეკუთვნება იმ ქვეყნების 

რიცხვს, სადაც ყველაზე მწვავედ დგას დღის წესრიგში 

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები. 

მეოცე საუკუნის 50-იანი წლებიდან მათ დაიწყეს სათანადო 

კანონმდებლობის შექმნა, ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლისათვის, რომელიც აუწყობდა ფეხს 

მის ყოველ სახეცვლილ გამოვლინებას. ლოგიკურია, გაიზიარო 

ასეთი გამოცდილი ქვეყნების პრაქტიკა როდესაც საქმე გაქვს ასეთ 

კარგად ორგანიზებულ დანაშაულებრივ სინდიკატებთან და მათ 

ცვალებად დინამიკასთან. 

დასკვნა 

წინამდებარე მიმოხილვიდან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ 

კიდევ უფრო ცხადი გახდა ორგანიზებული დანაშაულის, საშიში 

და რთული ხასიათი. იგი დღესაც როგორც ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში ისე საქართველოში საკმაო საფრთხის შემცველია და 

უნდა განხორციელდეს და გაგრძელდეს  სერიოზული 

პრევენციული და სამართალდარღვევაზე რეაგირების 

ღონისძიებები, როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელ 

დონეზე.  RICO-ს ფართო ტერმინოლოგია დღესაც ავალდებულებს 

აშშ-ს სასამართლო სისტემას მუდმივად ახსნას მისი მნიშვნელობა 
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საკანონმდებლო ორგანოს დადგენილ მიზნის მისაღწევად: 

ორგანიზებული დანაშაულის განადგურება მის 

ფესვებში. შეიძლება ითქვას, რომ ამას გარკვეულ წილად 

ართულებს ის გარემოება, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის 

შემდეგ შეერთებული შტატების სამართალდამცავი სისტემების 

გარკვეული რესურსები მობილიზებული იქნა 

ანტიტერორისტული საქმიანობის უფრო ეფექტურად 

კონტროლისათვის. საქართველოში 2000-იანი წლების 

დასაწყისიდან, საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, ქვეყანაში 

ქურდული სამყაროს გამოწვევა ნაწილობრივ გადაიჭრა. ქურდული 

სამყაროს წევრთა უდიდესი ნაწილი სისხლის სამართლებრივ 

პასუხისგებაში იქნა მიცემული, დარჩენილი ნაწილი კი 

საზღვარგარეთის ქვეყნებში იქნა გადახვეწილი. ერთი შეხედვით 

ქვეყანაში აღარ გვყავს თავისფლებაში მყოფი კრიმინალური 

ავტორიტეტები და ჩანს რომ ქურდული დანაშაულებრივი იდეა 

საბოლოოდ იქნა დამარცხებული. თუმცა, რეალობა 

განსხვავებულია და სიღრმისეულ სამართლებრივ სოციალურ და 

საკანონმდებლო ანალიზს მოითხოვს.  
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Lasha Janashia 

Comparative analysis of Unites States of America and Georgia in 

context of managing a fight against organized crime 
 

Summary 
 

The paper discusses the active steps taken by the US government since 

the beginning of the XIX century against organized crime (Italian mafia and 

American gangster organizations). It also discusses the peculiarities of the 

formation, development, functioning and other characteristics of the Italian 

mafia in the United States. A review of organized crime in time and space 

shows that criminal organizations make effective use of the legislative and 

organizational-methodological gaps in the law enforcement systems of 

United States. They were constantly strengthening their structures and their 

adventurous methods and characteristic rightly helped them form new 

international connections. In order to expand and strengthen criminal 

businesses when necessary, they forgot about territorial, 

religious, Economic and other disagreements, as a result, led to a close 

compromise. The paper also describes the circumstance of how the Italian 

Mafia went beyond the scope of any single city and became a national 

event, which created a number of challenges across the country. The mafia 

also showed a clear ambition of penetrating executive and legislative 

branches. The seizure of power and economic strength have confirmed the 

dual nature of organized crime. It is a danger to a  state and at the same time 

an objective partner as well. This is perfectly stated by the Italian 

sociologist Humberto Santino. "Because of its economic role, which has 
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grown beyond its criminal and treasury revenues, but also because of its 

political role, which has been achieved through voter control and links with 

important centers." "Organized crime (mafia) remains inside the state and 

on its side." As early as 1909, U.S. President F. Roosevelt initiated the first 

internationally renowned meeting, which was attended by leaders from 13 

countries. After which the international community recognized organized 

crime as a side effect of any state system and formed the scientific opinion 

that organized crime accompanies the social, economic, cultural and 

political development processes of any state and has negative impact on 

them. The scale of organized crime in the United States has been steadily 

increasing and expanding, and especially in the last decade of the twentieth 

century, it has established close criminal contacts with other international 

organized groups, including the so-called Soviet Mafia (thievs 

world). Accordingly, the paper also reviews the characteristics of the 

historical development and subsequent functioning of organized crime (the 

thievs world) characteristic of the post-Soviet space. The customs of the 

rule based on the complex and complex ideology of the "thieves' world" are 

described. From the above review, it is clear that the thievs world poses a 

direct threat to the state, as it often claims to replace a number of state 

institutions and to manage areas vital to the functioning of the state in 

accordance with its laws and ideology. Comparative analysis of the United 

States and Georgia in the fight against organized crime is especially 

important.  
 

Keywords: Mafia, La cosa nostra, Organized crime, Thieves world, 

Thieves in law, Criminal athority.   
 

Reviewer: Professor Giorgi Baghaturia, Georgian Technical University. 
 
Лаша Джанашиа 

Сравнительный анализ США и Грузии в контексте борьбы с 

организованной преступностью 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются активные действия правительства США 

с начала XIX века по борьбе с организованной преступностью 

(итальянской мафией и американскими бандитскими 

организациями). Также рассматриваются особенности формирования, 

развития, функционирования и другие характеристики итальянской 

мафии в США. Обзор организованной преступности во времени и 

пространстве показывает, что преступные организации эффективно 

используют законодательные и организационно-методические 

пробелы в правоохранительной системе США. Они постоянно 
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укрепляли свои структуры, а их авантюрные методы и характерные 

черты по праву помогали им устанавливать новые международные 

связи. Чтобы при необходимости расширять и укреплять преступный 

бизнес, забывали о территориальных, религиозных, экономических и 

прочих разногласиях, в результате чего привели к близкому 

компромиссу. В статье также описывается то обстоятельство, что 

итальянская мафия вышла за рамки какого-то одного города и стала 

событием национального масштаба, что создало ряд проблем по всей 

стране. Мафия также продемонстрировала явное стремление 

проникнуть в исполнительную и законодательную ветви 

власти. Захват власти и экономическая мощь подтвердили 

двойственную природу организованной преступности. Это опасность 

для государства и в то же время объективный партнер. Об этом 

прекрасно сказал итальянский социолог Умберто Сантино. «Из-за его 

экономической роли, которая переросла его преступные и 

казначейские доходы, но также из-за его политической роли, которая 

была достигнута за счет контроля над избирателями и связей с 

важными центрами». «Организованная преступность (мафия) остается 

внутри государства и на его стороне». Еще в 1909 г. президент США 

Ф. Рузвельт инициировал первую всемирно известную встречу, на 

которой присутствовали лидеры 13 стран. После чего международное 

сообщество признало организованную преступность побочным 

эффектом любого государственного строя и сформировало научное 

мнение о том, что организованная преступность сопровождает 

процессы социального, экономического, культурного и политического 

развития любого государства и оказывает на них негативное 

влияние. Масштабы организованной преступности в США неуклонно 

возрастали и расширялись, и особенно в последнее десятилетие ХХ 

века она установила тесные преступные контакты с другими 

международными организованными группировками, в том числе с так 

называемой советской мафией (воровским миром) . Соответственно, в 

статье также рассматриваются особенности исторического развития и 

последующего функционирования организованной преступности 

(воровского мира), характерные для постсоветского 

пространства. Описаны обычаи правления, основанные на сложной и 

сложной идеологии «воровского мира». Из вышеприведенного обзора 

видно, что воровской мир представляет прямую угрозу государству, 

так как часто претендует на подмену ряда государственных 

институтов и на управление жизненно важными для 

функционирования государства сферами в соответствии с его 

законами и идеологией. Сравнительный анализ США и Грузии в 

борьбе с организованной преступностью особенно важен. Ключевые 
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слова: мафия, La cosa nostra, организованная преступность, воровской 

мир, воры в законе, уголовная власть. Описаны обычаи правления, 

основанные на сложной и сложной идеологии «воровского мира». Из 

вышеприведенного обзора видно, что воровской мир представляет 

прямую угрозу государству, так как часто претендует на подмену ряда 

государственных институтов и на управление жизненно важными для 

функционирования государства сферами в соответствии с его 

законами и идеологией. Сравнительный анализ США и Грузии в 

борьбе с организованной преступностью особенно важен. Ключевые 

слова: мафия, La cosa nostra, организованная преступность, воровской 

мир, воры в законе, уголовная власть. Описаны обычаи правления, 

основанные на сложной и сложной идеологии «воровского мира». Из 

вышеприведенного обзора видно, что воровской мир представляет 

прямую угрозу государству, так как часто претендует на подмену ряда 

государственных институтов и на управление жизненно важными для 

функционирования государства сферами в соответствии с его 

законами и идеологией. Сравнительный анализ США и Грузии в 

борьбе с организованной преступностью особенно важен. Ключевые 

слова: мафия, La cosa nostra, организованная преступность, воровской 

мир, воры в законе, уголовная власть. поскольку оно часто претендует 

на то, чтобы заменить ряд государственных институтов и управлять 

областями, жизненно важными для функционирования государства, в 

соответствии с его законами и идеологией. Сравнительный анализ 

США и Грузии в борьбе с организованной преступностью особенно 

важен. Ключевые слова: мафия, La cosa nostra, организованная 

преступность, воровской мир, воры в законе, уголовная 

власть. поскольку оно часто претендует на то, чтобы заменить ряд 

государственных институтов и управлять областями, жизненно 

важными для функционирования государства, в соответствии с его 

законами и идеологией. Сравнительный анализ США и Грузии в 

борьбе с организованной преступностью особенно важен.  
 

Ключевые слова: мафия, La cosa nostra, организованная 

преступность, воровской мир, воры в законе, уголовная власть. 
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ნიკა კვერნაძე 

ნარკოტიკული სასამართლოების საერთაშორისო პრაქტიკა და 

იმპლემენტაცია 

 

საქართველო, როგორც განვითარებადი ქვეყანა მრავალი 
სოციალური და სამართლებრივი გამოწვევის წინაშე დგას. მათ 
შორისაა ქვეყნის ეფექტიანი ნარკოპოლიტიკის შემუშავება, სწორი 
და ეფექტიანი მიდგომის შექმნა, რომელიც ერთის მხრივ, 
მიმართული იქნება ქვეყნის სოციალურად სწორად 
განვითარებისაკენ, მეორეს მხრივ კი, სახეზე გვექნება 
ინსტიტუციურად და სამართლებრივად გამართული სისტემა, 
რომელიც შესაბამისობაში იქნება ადგილობრივ და საერთაშორისო 
კანონმდებლობასთან, საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებთან 
და კონვენციებთან. დღესდღეობით, საქართველო სწორედ ამ 
გამოწვევის წინაშე დგას და ვიმყოფებით იმ დროში, როდესაც 
ნარკო პოლიტიკის მიმართ სახელმწიფომ მკაცრად უნდა 
დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, შესაბამისად შექმნას ყველა 
საჭირო საკანონმდებლო, ინსტიტუციონალური ბაზა და 
საფუძველი სისტემის მოწყობის, ჩამოყალიბების, მართვის, 
კონტროლისა და აღსრულებისათვის. 

 
საკვანძო სიტყვები: ნარკოტიკული სასამართლოები, 

საერთაშორისო გამოცდილება, დანერგვა. 
 

ნარკოტიკული სასამართლოების ცნებას და პრაქტიკას 

მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში ვხვდებით. მათ შორისაა 

განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც გამოირჩევიან საკუთარი 

სოციალური, ეკონომიკური, სამართლებრივი, ეკოლოგიური 

სისტემების განვითარების მაღალი ხარისხით. აღნიშნული 

ქვეყნებია: ავსტრალია; კანადა; ახალი ზელანდია; დიდი 

ბრიტანეთი; ამერიკის შეერთებული შტატები. 

ავსტრალიაში ნარკოტიკული სასამართლოები სხვადასხვა 

იურისდიქციაში ფუნქციონირებენ, მიუხედავად იმისა, რომ  

განსხვავდება მათი ფორმირების პროცესი და პროცედურები. 

ავსტრალიის ნარკოტიკული სასამართლოების ძირითადი მიზანია 

ნარკოტიკების უკანონო მომხმარებელთა თავისუფლების 
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აღკვეთის ნაცლად, დამოკიდებულების მკურნალობის 

პროგრამებში გადაყვანა.  

ნარკოტიკული მკურნალობის სასამართლოები (DTCs) კანადის 

სისხლის სამართლის სისტემაში უახლესი ფენომენია. კანადაში 

პირველი ნარკოტიკული სასამართლო შეიქმნა ტორონტოში 1998 

წელს. ფედერალურმა მთავრობებმა შესაბამისად მხარი დაუჭირეს 

ამ იდეას: ედმონტონი (დეკემბერი 2005), უინიპეგი (2006 წლის 

იანვარი), ოტავა (2006 წლის მარტი), რეგინა (2006 წლის 

ოქტომბერი), ტორონტო (1998) და ვანკუვერი (2001). კანადის 

რამდენიმე ფედერალურ შტატში ნარკოტიკული სასამართლოების 

ინიცირება სულ ცოტა ხნის წინ განხორციელდა, პროცესი 

მიმდინარეობს ჰამილტონში, კალგარსა და დურჰამში.  

ახალ ზელანდიაში ნარკოტიკული სასამართლოების ცნება და 

პრაქტიკა სულ რამდენიმე წელს ითვლის. ალკოჰოლის და 

ნარკოტიკული მკურნალობის სასამართლო 2012 წელს გაიხსნა 

ოკლენდში, რაც იყო პირველი პრეცედენტი. სისტემა დროდადრო 

ინერგება და ჰპოვებს განვითარებას.  

დიდ ბრიტანეთში ნარკოტიკული სასამართლოების ტესტირება  

ამჟამად სხვადასხვა ადგილას მიმდინარეობს. 2005 წლის 

დეკემბერში გაერთიანებულ სამეფოში ნარკოტიკული 

სასამართლოების საპილოტე სქემა დაინერგა. ალკოჰოლური და 

ნარკოტიკული სასამართლოები ოპერირებს სხვადასხვა ადგილას 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ლონდონში, 

გლუცესტერშერსა და მილტონ კეინსში, რაც საერთაშორისო 

ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. 2015 წლის თებერვალში 

გამოცხადდა, რომ ამ ტიპის კიდევ უფრო მეტი სასამართლო 

გაიხსნება კენტში, მედვეიში, ტორბეიში, ექსტერსა და დასავლეთ 

იორკშირში.  

ნარკოტიკული სასამართლოების პირველი პრეცედენტი და 

საუკეთესო პრაქტიკა სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 

უკავშირდება. აღნიშნული სისტემა ამერიკაში დღითიდღე 

ვითარდება. ამჟამად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაგეგმვისა 

და ექსპლოატაციის პროცესშია დაახლოებით 1700-მდე 

„პრობლემაზე ორიენტირებული სასამართლო“ . აღნიშნული 

სპეციალიზებული, ალტერნატიული სასამართლოები ქმნიან 

დანაშაულებრივ და სოციალურ პოლიტიკას. ეს სასამართლოები, 

ცნობილია, როგორც პრობლემაზე ორიენტირებული 
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სასამართლოები, ისინი იზიარებენ ერთ საერთო პრინციპს: 

„სასამართლო ძალაუფლების გამოყენების აუცილებლობის 

დადასტურებას მკურნალობის სხვადასხვა პროგრამებში 

დარწმუნების მიზნით“. 

პრობლემაზე ორიენტირებული სასამართლოები, წარმოადგენენ 

საერთო სასამართლოების ფუნქციის თეორიის მმართველობის 

ექსპერიმენტულ ცვლილებას, სადაც ხდება სტანდარტების 

შემუშავება, უწყვეტი მონიტორინგი და თანამშრომლობა, რაც 

ცვლის არსებულ სტრუქტურებს. აღსანიშნავია, რომ მოსამართლე 

ხდება მკურნალობის გუნდის ნაწილი, აღრიცხავს 

გადაწყვეტილებებს, რომლებიც დაფუძნებულია არა სამართალსა 

და ფაქტზე, არამედ კლინიკური მკურნალობის პროგრამაზე 

პრობლემაზე ორიენტირებული სასამართლოები, წარმოადგენს 

ინსტიტუტს, რომელიც ემსახურება სასამართლოს მიერ 

სოციალურ-სამართლებრივი ან საჯარო პოლიტიკის პრობლემების 

გადაჭრის მიზანს. ამ „ალტერნატიულმა" სასამართლოებმა 

აღმოაჩინეს, რომ არსებული სოციალურ-სამართლებრივი 

ინსტიტუტები სავარაუდოდ არაადეკვატურია ან/და ვერ 

პასუხობენ თანამედროვე გამოწვევებს. პრობლემაზე 

ორიენტირებული სასამართლოები, მიმართულია 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის, ნარკომანიის, ოჯახური 

ძალადობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის  სისხლის სამართლის 

საქმეებზე. თითოეულ ამ კონტექსტში, მკურნალობა წარმოადგენს 

სტანდარტული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 

სისტემის ალტერნატივას. მკურნალობის აქცენტი ნიშნავს იმას, 

რომ ეს სასამართლოები დიდწილად ემყარება სოციალურ და 

სამედიცინო მეცნიერებას, რომელიც განსაზღვრავს დიაგნოზს, 

პროგნოზს, მკურნალობას და ავადმყოფობის ან დაავადების 

განკურნებას. 

როგორც ვხედავთ, ნარკოტიკული სასამართლოების 

საერთაშორისო გამოცდილება კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს 

ჩვენი ქვეყნისათვის, თუმცა ნათელია ისიც, რომ პირდაპირი 

გადმოტანა წარმატებული ვერ იქნება. გასათვალსიწინებელია 

ადგილობრივი გარემოს ფაქტორები, როგორიცაა სოციალური, 

სამართლებრივი, ეკონომიკური და სხვა. სისტემის დანერგვას 

ექნება შემდეგი მოსალოდნელი შედეგები: 
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 შემცირდება სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების (აივ 

ინფექცია, B-ე, C-ე ჰეპატიტების, ტუბერკულოზის) გავრცელება და 

ახალი შემთხვევების რიცხვი, როგორც ზოგადად საზოგადოებაში 

ისე სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში; 

 შემცირდება არამარტო ნარკოტიკული დანაშაულის, 

არამედ მასთან დაკავშირებული სხვა გავრცელებული 

დანაშაულების რიცხვი (ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, კორუფცია 

და ა.შ.);  

 შემცირდება პატიმართა და მსჯავრდებულთა რაოდენობა; 

 გაუმჯობესდება ნარკოტიკებზე დამოკიდებული და 

ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების შესაძლებლობა 

საზოგადოებაში სოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის 

თვალსაზრისით. 

ორგანიზაციის ანალიზის ერთ-ერთი გავრცელებული 

მეცნიერული მეთოდია SWOT ანალიზი. საინტერესო იქნება ამ 

სისტემის მიხედვით შევაფასოთ ნარკოტიკული სასამართლოების 

ინსტიტუტის დანერგვის S – strengths (ძლიერი მხარეები); W – 

weakness (სუსტი მხარეები); O – opportunities (შესაძლებლობები); T 

– threates (საფრთხეები). იხ. ცხრილი 1: 

 

S – strengths (ძლიერი 

მხარეები) 

 საერთაშორისო 

საერთაშორისო 

გამოცდილება და 

პრაქტიკა 

 სოციალური ეფექტი 

 ჯანდაცვის ეფექტი 

 დანაშაულების 

შემცირება და მისი 

პრევენცია 

W – weakness (სუსტი მხარეები) 

 ადგილობრივი 

გამოცდილების არ  

 არსებობაა 

 ინსტიტუციური და 

ლოგისტიკური 

ინფრასტრუქტურის არ 

არსებობა 

 სპეციფიკური 

ადამიანური 

რესურსების 

დეფიციტი 

ადგილობრივ შრომის 

ბაზარზე 
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O – opportunities 

(შესაძლებლობები) 

 ნარკოტიკული 

დანაშაულის 

დეკრიმინალიზაცია 

 სოციალური დონის 

გაუმჯობესება, 

 საერთაშორისო 

დონორი 

ორგანიზაციების 

მხარდაჭერის 

მოპოვება 

 ადამიანის 

უფლებების, 

საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების 

დაცვის გაუმჯობესება 

 

T – threates (საფრთხეები) 

 საზოგადოების 

ინფორმირებულობა 

 შესაბამისი 

ადამიანური 

რესურსების მოძიების 

რისკი 

 ფინანსური 

რესურსების 

დამატებითი 

გამოყოფის საჭიროება 

 

 

ლიტერატურა 
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Nika Kvernadze 

International practice and implementation of drug courts 

 

Summary 

 

Georgias as a developing country faces social and legal challenges. 

Among them is the development of effective drug policy, creation of a 

correct and effective approach and institution, which on the on hand will be 

directed towards social development of the country and on the other hand 

we will have a legally established system compatible with local and 

international legislation, norms and conventions. Nowadays, Georgia is 

facing this challenge and we are in the time when the government should 

strictly state its position towards drug policy. Thus creating all necessary 

legislative and institutional frameworks for the arrangement, establishment, 

management, control and enforcement of the system. 

 

Keywords: Drug courts, international experience, implementation. 

 

Reviewer: Associated Professor Otar Baghaturia, Georgian Technical 

University. 

 
Ника Квернадзе 

Международная практика и внедрение судов по делам о 

наркотиках 
Резюме 

 
Грузия как развивающаяся страна сталкивается с социальными и 

правовыми проблемами. Среди них разработка эффективной 

наркополитики, создание правильного и действенного подхода и 

института, который с одной стороны будет направлен на социальное 

развитие страны, а с другой стороны мы будем иметь законодательно 

установленную систему, совместимую с местными и международное 

законодательство, нормы и конвенции. В настоящее время перед 

Грузией стоит этот вызов, и мы живем в то время, когда правительство 

должно четко заявить о своей позиции в отношении наркополитики. 
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Таким образом, создаются все необходимые законодательные и 

институциональные рамки для организации, создания, управления, 

контроля и обеспечения соблюдения системы. 

 

Ключевые слова: Суды по делам о наркотиках, международный 

опыт, внедрение. 

 

Рецензент: Ассоциированный профессор Отар Багатурия, Грузинский 

технический университет. 
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პრაქტიკა 
 

ზიზი სვანიძე 

საჰაერო აუზის მძიმე ლითონებით დაჭუჭყიანების მონიტორინგი                                             

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

 

ნაშრომში წარმოდგენილია ქ. თბილისის საჰაერო აუზის 
ტყვიითა და კადმიუმით დაჭუჭყანების მონიტორინგი, 
გამოვლენილია საჰაერო აუზში საკვლევი ელემენტებით, 
ინტენსიურად, დაჭუჭყიანებული უბნები, სადაც ისინი  ცოცხალი 
ორგანიზმებისათვის საშიში რაოდენობითაა წარმოდგენილი. 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა ტყვიის მაღალი შემცველობა. 
ვინაიდან საკვლევი ელემენტები გამოირჩევა მაღალი ტოქსიკური 
თვისებებით, ამიტომ შესწავლილია საჰაერო აუზში  ტყვიით და 
კადმიუმით დაჭუჭყიანების დინამიკა. კვლევის შედეგებმა 
გვიჩვენა,რომ საჰაერო აუზის ტყვიით და კადმიუმით 
დაჭუჭყიანების ძირითად წყაროს წარმოადგენს 
ავტოტრანსპორტის გამოვაბოლქვი აირები, რაც დაკავშირებულია 
ავტოტრანსპორტის სიხშირესა და ინტენსიურ მოძრაობასთან. 
ამავე დროს ნაშრომში წარმოდგენილია 2011-2013 წლებისა და 
დღევანდელი მონაცემების  შედარება, საიდანაც ჩანს, რომ 
აღნიშნულ წლებთან შედარებით საკვლევი ელემენტების 
რაოდენობა დედაქალაქის საჰაერო აუზში,  დღეისათვის, 
მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი, რასაც ადასტურებს 
ავტოტრანსპორტის, გაზრდილი რაოდენობა და მათი ინტენსიური 
მოძრაობის უბნებში ჩატარებული კვლევის შედეგები. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე უმჯობესია გლობალურად 
გაფართოვდეს კვლევის არეალი და შესწავლილ იქნეს გარემო 
ობიექტები მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის  
თვალსაზრისით. დაისახოს აღმოფხვრის კონკრეტული 
ღონისძიებები, რაც ძალზედ აქტუალური და გადაუდებელი 
ამოცანაა ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში. 

 
საკვანძო  სიტყვები: მონიტორინგი, ანთროპოგენური, 

ტოქსიკური, ავტოტრანსპორტი,   გამონაბოლქვი. 
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დღეისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია ადამიანის სასიცოცხლო 

პირობების შენარჩუნება, რომლის საფრთხეც აშკარად დგას 

კაცობრიობის წინაშე, რასაც ხელს უწყობს საჰაერო აუზში მძიმე 

ტოქსიკური ლითონების (Pb, Cd) შემცველობის ზრდა 

სტაციონარული და არასტაციონარული წყაროების „წყალობით“; 

ოზონის შრის დაზიანება, ნიადაგის განაყოფიერებისათვის 

გამოყენებული ქიმიური საშუალებები, რომლის შედეგადაც ხდება 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების და გარემოს დაბინძურება. 

მრეწველობის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის განვითარების 

პარალელურად, ინტენსიურად იზრდება ბიოსფეროს 

ანთროპოგენური დაბინძურება, რომლის მასშტაბები დღეს უკვე 

მივიდა ეკოლოგიური კრიზისის ზღვრამდე -  დაბინძურების 

პროცესი შეეხო არა მარტო ატმოსფეროს, არამედ ჰიდროსფეროს, 

ნიადაგის ფენასა და მთლიანად ლანდშაფტს. ეს პროცესები 

განუხრელად იზრდება დედამიწის მოსახლეობის რაოდენობის 

გაზრდისა და ურბანიზაციის პროცესების განვითარების გამო [1]. 

თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა 

გარემოს დაცვა, მისი ეკოლოგიური წონასწორობის აღდგენა, 

შენარჩუნება და ბრძოლა გაჭუჭყიანების წინააღმდეგ. 

დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობის აუცილებელ პირობას 

ბიოსფეროს უწყვეტი ფუნქციონირება წარმოადგენს, 

სტაბილურობის საფუძველი კი ცოცხალი ორგანიზმების და 

ეკოსისტემის მრავალფეროვნებაა. მკვიდრდება ახალი 

ტექნოლოგიები, მძაფრდება კაცობრიობის წინაშე მდგრადი 

ეკოლოგიური პრობლემები. ეს განსაკუთრებით მწვავედ დგას 

მსხვილ სამრეწველო ქალაქებში, სადაც გაზრდილია გარემოზე 

ანთროპოგენური ზემოქმედება. ასეთ რიცხვს მიეკუთვნება ქ. 

თბილისი, სადაც ეკოლოგიური ვითარების ფორმირებაში ყველაზე 

მეტი წილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, რომელთა გამონაბოლქვში 

უმთავრეს დამაბინძურებელ კომპონენტს შეადგენს Pb და Cd. 

ადამიანი ბიოსფეროზე მუდამ ახდენდა გავლენას, მაგრამ 

ცივილიზაციის ადრეულ პერიოდში ეს ზემოქმედება სუსტი იყო, 

შემდეგ კი თანდათან გაძლიერდა და ამჟამად კატასტროფული 

ხასიათი მიიღო. საჰაერო აუზის დაჭუჭყიანების კონკრეტული 

მიზეზების გამოვლენა და მითუმეტეს, მათი რაოდენობრივი 

შეფასება რთული კომპლექსური ამოცანაა. 
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ადამიანის სიცოცხლისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 

მიკრო და მაკროელემენტების რაოდენობას, რომლებიც აქტიურ 

მნაწილეობას იღებენ ცილების, ნახშირწყლების, სხვადასხვა 

ფერმენტების და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების 

წარმოქმნაში, უზრუნველყოფენ ორგანიზმში ნივთიერებათა 

ცვლას. საკვლევი ელემენტების რაოდენობა კი მკაცრად არის 

განსაზღვრული და მათი ჭარბი რაოდენობის მოხვედრა 

ორგანიზმში იწვევს სხვადასხვა ფუნქციონალურ დარღვევებს, რაც 

თავის მხრივ, უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე და ხშირ შემთხვევაში, იწვევს მძიმე შეუქცევად 

და შეუცნობად დაავადებებს. 

ადამიანის ორგანიზმში საკვლევი ელემენტების ჭარბი 

რაოდენობით მოხვედრა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, 

რომელთაგან ერთ-ერთი საჰაერო აუზია. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე წარმოდგენილი ნაშრომის 

მიზანია შესწავლილ იქნეს ქ. თბილისის საჰაერო აუზში Pb და Cd-

ის რაოდენობრივი შემცველობა და ეს არჩევანი შემთხვევითი არ 

არის, რადგანაც საკვლევი ელემენტები მიჩნეულ არიან, როგორც 

აგრესიულნი, რადგან მათში მკვეთრადაა გამოვლენილი 

ტოქსიკური თვისებები, კერძოდ, ისინი დამღუპველად 

მოქმედებენ ცოცხალ ორგანიზმებზე - აზიანებენ ცენტრალური 

იმუნური სისტემის მარეგულირებელ ორგანოს. ტყვია 

ინტენსიურად აძევებს რკინას ორგანული ნაერთებიდან, იწვევს 

ჟანგბადის ნაკლებობას ორგანიზმში, ქვეითდება იმუნური 

სისტემა, რომელსაც წამყვანი როლი ეჭირავს ორგანიზმში 

შეჭრილი მავნე აგენტის წინააღმდეგ საბრძოლველად. საკვლევი 

ელემენტები უბადლონი არიან, როგორც კარცენოგენნი. 

საკვლევი ობიექტის საჰაერო აუზის გაჭუჭყიანების  

კონკრეტული მიზეზების გამოვლენა და მათი მიზეზის 

რაოდენობრივი  შეფასება რთული ამოცანაა, მაგრამ ხელთ 

არსებული მეცნიერული ანალიზი საშუალებას გვაძლევს საერთო 

კანონზომიერების სახით აღვნიშნოთ, რომ გარდა ბუნებრივი 

ფაქტორებისა საჰაერო აუზში ამგვარი მდგომარეობის 

ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს ანტროპოგენურ 

ფაქტორებს, უპირველეს ყოვლისა ავტოსატრანსპორტო და 

სარკინიგზო ინტენსიურ მიმსვლას, ეს უკანასკნელი კი რეალურ 
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საფრთხეს უქმნის საჰაერო აუზს ტოქსიკური ლითონებით 

გაჭუჭყიანების გამო. 

საჰაერო აუზის დაბინძურებაზე მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს ავტოტრანსპორტის სახეობა, გამოყენებული საწვავის ტიპი, 

მოძრაობის ინტენსივობა, ბუნებრივი განიავების განმსაზღვრელი 

პირობები, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ საჰაერო აუზის უმთავრეს 

დამაბინძურებლად ითვლება ავტოტრანსპორტის მიერ 

გამონაბოლქვი აირები, რომლის წილად მოდის საჰაერო აუზის 

საერთო დაჭუჭყიანების 80-90%. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წინამდებარე ნაშრომის კვლევის 

ინტერესს წარმოადგენს მხოლოდ ქ. თბილისის საჰაერო აუზი, 

საკვლევ ელემენტებს კი, მაღალი ტოქსიკური თვისებების მქონე 

ელემენტები, კერძოდ, Pb და Cd. [2]. 

საჰაერო აუზში სინჯის ასაღებად გამოყენებულია 

ელექტროასპირატორი ეა-882 და მასთან მიერთებულ ძაბრში 

მოთავსებული სორბენტი ПОЛИОРГС VII М [3], რომელზედაც 

ხდება Pb-ისა და Cd-ის ერთდროული კონცენტრირება და შემდგომ 

სორბციული მეთოდით მათი გამოყოფა [4]. საკვლევი 

ელემენტების განსაზღვრისათვის კი გამოყენებულია ატომურ-

აბსორბციული სპექტრომეტრი Analyst 200 [5].  ცხრილში 1. 

ცხრილი 1. 

ტყვიისა და კადმიუმის შემცველობა ქ. თბილისის საჰაერო 

აუზში 

 

№ სინჯის აღების ადგილი მიკროელემენტები, 

მგ/მ3 

Pb Cd 

1 თავისუფლების მოედანი 0,052 0,0076 

2 ფილარმონიის წინ 0,039 0,0058 

3 გმირთა მოედანი 0,035 0,0075 

4 რკინიგზის სადგური 0,031 0,0069 

5 დინამოს სტადიონი 0,033 0,0059 

6 დიდუბის ავტოსადგური 0,037 0,0077 

7 გაგარინის მოედანი 0,041 0,0063 

8 ორბელიანის მოედანი 0,045 0,0068 

9 რესპუბლიკის მოედანი 0,047 0,0067 
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10 ავტოსადგური 0,049 0,0073 

 

ნარომში დაფიქსირებულია ქ. თბილისის საჰაერო აუზის Pb და 

Cd-ით ინტენსიურად დაჭუჭყიანებული უბნები, სადაც ეს 

ელემენტები ცოცხალი ორგანიზმებისათვის საშიში რაოდენობითაა 

წარმოდგენილი. ამავე დროს შესწავლილია ქ. თბილისის 

შემოგარენის (წავკისი, წყნეთი, მუხათწყარო) საჰაერო აუზები, 

საკვლევი ელემენტების რაოდენობრივი შემცველობა. ასეთი 

არჩევანი გაკეთდა იმისათის, რომ შეგვედარებინა ქ. თბილისისა  

და მისი შემოგარენის საჰაერო აუზში საკვლევი ელემენტების  

რაოდენობრივი შემცველობა. ცხრილი 2. 

ცხრილი 2. 

Pb და Cd-ის შემცველობა ქ. თბილისის შემოგარენის საჰაერო 

აუზში 

 

 

საჰაერო აუზის Pb და Cd-ით დაჭუჭყიანების მაღალი ხარისხი 

გამოვლინდა ქ. თბილისის საჰაერო აუზში, რაც დაკავშირებულია 

ავტოტრანსპორტის სიხშირესა და ინტენსიურ მოძრაობასთან. 

დადგენილია აგრეთვე ქ. თბილისის საჰაერო აუზში საკვლევი 

ელემენტების შემცველობის დინამიკა. ცხრილი 3. 

 

 

№ სინჯის აღების ადგილი მიკროელემენტები, 

მგ/მ3 

Pb Cd 

1 წავკისის ველი 0,0055 0,0021 

2 წავკისი 0,0043 0,0013 

3 წყნეთი (შესასვლელი) 0,0035 0,0031 

4 წყნეთი (შუა წყნეთი) 0,0047 0,0037 

5 წყნეთი (ზემო წყნეთი) 0,0023 0,0019 

6 მუხათწყარო (შესასვლელი) 0,003 0,0012 

7 მუხათწყარო (შუა 

მუხათწყარო) 

0,0025 0,0015 

8 მუხათწყარო (ზემო 

მუხათწყარო) 

0,0015 0,0010 
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ცხრილი 3. 

ტყვიისა და კადმიუმის შემცველობის დინამიკა ქ. თბილისის 

საჰაერო აუზში 

 

№ 
დაკვირვები

ს პუნქტი 

ნიმუშების 

აღების 

დრო,სთ. 

მიკროელემენტები, 

მგ/მ3 

Pb Cd 

1 
თავისუფლ

ების მოედანი 

8-10 

16-18 

22-24 

0,051 

0,075 

0,005 

0,0034 

0,0051 

0,0021 

2 
ორბელიანი

ს მოედანი 

8-10 

16-18 

22-24 

0,051 

0,071 

0,042 

0,0031 

0,0053 

0,0019 

3 
ფილარმონი

ა 

8-10 

16-18 

22-24 

0,057 

0,072 

0,042 

0,0038 

0,0051 

0,0017 

4 
გმირთა 

მოედანი 

8-10 

16-18 

22-24 

0,072 

0,081 

0,045 

0,0047 

0,0059 

0,0013 

5 
რკინიგზის 

სადგური 

8-10 

16-18 

22-24 

0,053 

0,082 

0,045 

0,0027 

0,0037 

0,0011 

6 
დინამოს 

სტადიონი 

8-10 

16-18 

22-24 

0,055 

0,078 

0,047 

0,0025 

0,0035 

0,0012 

7 
ავტოსადგუ

რი 

8-10 

16-18 

22-24 

0,055 

0,086 

0,043 

0,0039 

0,0047 

0,0017 

8 
რესპუბლიკ

ის მოედანი 

8-10 

16-18 

22-24 

0,055 

0,073 

0,039 

0,0035 

0,0047 

0,0019 

9 
გაგარინის 

მოედანი 

8-10 

16-18 

22-24 

0,067 

0,079 

0,043 

0,0025 

0,0043 

0,0014 

10 
დიდუბის 

ავტოსადგური 

8-10 

16-18 

22-24 

0,058 

0,089 

0,044 

0,0038 

0,0049 

0,0015 
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ქ. თბილისის საჰაერო აუზში Pb და Cd-ის კონცენტრაციის 

მატება აღინიშნება 16-18 საათის ინტერვალში, რაც 

დაკავშირებულია, ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობისას 

გამონაბოლქვ აირებთან. 

ნაშრომი [6] შესწავლილია ქ. თბილისის საჰაერო აუზის 

ტყვიისა და კადმიუმით გაჭუჭყიანების დონე 2011-2013 წლებში, 

სადაც საკვლევი ელემენტები საშიში რაოდენობითაა 

წარმოდგენილი, მაგრამ თუ შევადარებთ დღევანდელ მონაცემებს, 

მათი რაოდენობა საკვლევ ობიექტებში მნიშვნელოვნადაა 

გაზრდილი, რასაც ადასტურებს ავტოტრანსპორტის გაზრდილი 

რაოდენობა და მათი ინტენსიური მოძრაობის უბნებში 

ჩატარებული კვლევის შედეგები.  

ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია 

მხოლოდ საზოგადოებისა და ბუნების ოპტიმალური ქმედების 

გზით, რომელიც ხელს შეუწყობს, ერთის მხრივ, საზოგადოების 

განვითარებას და მეორეს მხრივ, ბუნების დაცვასა და აღდგენითი 

ძალების შენარჩუნებას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე უმჯობესია, გლობალურად 

გაფართოვდეს კვლევის  არეალი, შესწავლილი იქნას გარემო 

ობიექტები მძიმე ტოქსიკური ლითონების თვალსაზრისით, 

დაისახოს აღმოფხვრის კონკრეტული ღონისძიებები, რაც ძალზე 

აქტუალური და გადაუდებელი ამოცანაა ჩვენი ქვეყნის 

სინამდვილეში. 
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Zizi Svanidze 

Monitoring of heavy metal air pollution on the territory of Tbilisi 
 

Summary 
 

The paper presents monitoring of the lead and cadmium contamination 

of the Tbilisi Air Basin. Detected with research elements are intensively 

polluted areas, where they are present in dangerous quantities for living 

organisms.  The high lead content was particularly pronounced. Since the 

study elements are characterized by highly toxic properties, the dynamics of 

lead and cadmium contamination in the air basin has been studied. The 

results of the study showed that the main source of pollution in the air basin 

with lead and cadmium is vehicle exhaust fumes, which are related to the 

frequency and intense traffic of vehicles. At the same time, the paper 

presents a comparison of 2011-2013 and current data, from which it can be 

seen that the number of survey elements in the today‘s air basin of the 

capital has increased significantly compared to the previous years, which is 

confirmed by the increased number of vehicles and the results of research 

conducted in their areas of intense traffic.  Therefore, it is better to expand 

the study area globally and study environmental objects in terms of heavy 
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toxic metal content and to take concrete measures for elimination, which is 

a very urgent task in country‘s reality. 

 

Keywords: Monitoring, Anthropogenic, Toxic, Motor vehicle, Exhaust. 
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Зизи Сванидзе 

Мониторинг загрязнения воздуха тяжелыми металлами на 

территории Тбилиси 

Резюме 
 

В работе представлен мониторинг загрязнения свинцом и кадмием 

Тбилисского воздушного бассейна. Выявленные при исследовании 

элементы представляют собой интенсивно загрязненные территории, 

где они присутствуют в опасных количествах для живых организмов. 

Особенно ярко проявлялось высокое содержание свинца. Поскольку 

исследуемые элементы характеризуются высокотоксичными 

свойствами, была изучена динамика загрязнения свинцом и кадмием 

воздушного бассейна. 

Результаты исследования показали, что основным источником 

загрязнения воздушного бассейна свинцом и кадмием являются 

выхлопные газы автомобилей, что связано с частым и интенсивным 

движением автотранспорта. В то же время в работе представлено 

сравнение данных 2011-2013 гг. и текущих данных, из которого видно, 

что количество элементов обследования в сегодняшнем воздушном 

бассейне столицы значительно увеличилось по сравнению с 

предыдущими годами, что подтверждается увеличением количества 

транспортных средств и результатами исследований, проведенных в 

районах их интенсивного движения.  

Поэтому лучше расширить область исследования в глобальном 

масштабе и изучить объекты окружающей среды на предмет 

содержания тяжелых токсичных металлов и принять конкретные меры 

по их ликвидации, что в реалиях страны является очень актуальной 

задачей. 
 

Ключевые слова: Мониторинг, Антропогенный, Токсичный, 

Автомобильный выхлоп. 
 

Рецензент: Профессор Лери Гвасалия, Грузинский технический 

университет. 

 
 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 89 

ნინო  ბაკურაძე 

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისა და მიმზიდველობის 

გაზრდის საკითხები საქართველოში 

 

    მაშინ, როცა შრომის ბაზარზე სახელობო პროფესიებით 
დასაქმების შესაძლებლობა უფრო მაღალია, ვიდრე უმაღლესი 
განათლების  დიპლომით, პროფესიულ საგანმანათლებლო 
სასწავლებლებში სწავლის მსურველთა რიცხვი მაინც დაბალია.  
მიუხედავად გატარებული ღონისძიებებისა, საქართველოში 
კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება პროფესიული 
განათლების არაპოპულარობა. სახელმწიფოს მხრიდან, ბოლო 
პერიოდის განმავლობაში პროფესიული განათლების შესახებ 
ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული აქტივობები, ხშირად, 
არასისტემური და ქაოსურია. 

სტატიაში  აქცენტი კეთდება საკითხებზე - თუ რა 
მდგომარეობაშია ჩვენთან პროფესიული განათლება - 
თვითრეალიზაციის, სოციალური კეთილდღეობის, დასაქმებისა 
და თვითდასაქმების ხელშემწყობი სისტემა,  რომელსაც, შეიძლება 
ითქვას, მრავალწლიანი ტრადიცია აქვს, მაგრამ პოპულარობით არ 
სარგებლობს? რა არის საჭირო პროფესიული განათლების 
პრესტიჟის ასამაღლებლად?  

ნაშრომში, ასევე, წარმოდგენილია პროფესიული განათლების 
მიმზიდველობისა და პოპულარიზაციისათვის გასატარებელი 
ღონისძიებები; გაანალიზებულია თუ 
რა უნდა გაკეთდეს  იმისათვის, რომ პროფესიული განათლება ისე
თივე საინტერესო გახდეს, როგორიც  უმაღლესი განათლება. რა 
გარემოებები განაპირობებს საზოგადოების დამოკიდებულების  
შეცვლას პროფესიული განათლების მიმართ.  

 

საკვანძო სიტყვები: პროფესიული განათლება, პროფესიული 
განათლების პოპულარიზაცია, პროფესიული ორიენტაცია, 
მენტალური თავისებურებები, შრომის ბაზარი.  

 
პროფესიული განათლება საგანმანათლებლო სისტემის 

მნიშვნელოვანი ნაწილია. იგი ამზადებს კვალიფიცირებულ და 

მოქნილ მუშახელს, რომელსაც შეუძლია შრომითი ბაზრის 

არსებულ და მუდმივად ცვალებად საჭიროებებთან გამკლავება. 
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   თანამედროვე სამყაროში პროფესიული განათლება არ 

განიხილება, როგორც ვიწრო პროფესიული ცოდნისა და უნარების 

განმავითარებელი სფერო, არამედ როგორც ცხოვრების მანძილზე 

სწავლის, თვითრეალიზაციის, სოციალური კეთილდღეობის, 

დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის სისტემა.  

საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესი 

მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული წარმატებულ განათლების 

სისტემაზე. მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში პროფესიულ განათლებას 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, რადგან მიაჩნიათ, რომ სწორედ 

ის არის მათი წარმატებული მომავლის ერთ-ერთი წინაპირობა. 

ჩვენმა ქვეყანამ უნდა მოახერხოს ევროპის პროფესიული 

საგანმანათლებლო სისტემასთან ინტეგრირება. ამასთან, უნდა 

გაითვალისწინოს ქვეყნის ტრადიცია, კულტურა, მენტალური 

თავისებურებები და შეძლოს საკუთარი სისტემის ჩამოყალიბება, 

რადგან ყველა ქვეყანას აქვს განსხვავებული საბაზრო ეკონომიკა, 

კულტურული ღირებულება და განსხვავებული შრომითი ბაზარი, 

შესაბამისად მაქსიმალურად უნდა იქნეს გათვალისწინებული და 

გამოყენებული საკუთარი ქვეყნის შესაძლებლობები. [1] 

 მიუხედავად უკანასკნელ წლებში, საქართველოში გატარებული 

მრავალი ეკონომიკური რეფორმებისა,  ქვეყანა კვლავ დიდი 

გამოწვევების წინაშე დგას  - უმუშევრობის მაღალი დონე, ახალი 

სამუშაო ადგილების შექმნის დაბალი მაჩვენებელი, სხვადასხვა 

სფეროში მომუშავე თვითდასაქმებულთა დაბალი 

პროდუქტიულობა, სიღარიბე (განსაკუთრებით რეგიონებში, 

სოფლად) და ა.შ.  მაგრამ, აღსანიშნავია, რომ ასეთი მაღალი 

უმუშევრობის პირობებშიც კი, საქართველოში დეფიციტია 

გარკვეულ პროფესიებზე. განსაკუთრებით მაღალია მოთხოვნა 

შრომის ბაზარზე ინჟინერიის - მშენებლობის მიმართულებითაა, 

მაგრამ სწავლის მსურველი ცოტაა და შესაბამისად 

კვალიფიცირებული კადრებიც. დამსაქმებლებისათვის 

პრობლემურია და ისინი ვერ ახერხებენ მათთვის საჭირო 

კვალიფიკაციის პროფესიული განათლების მქონე კადრების 

მოძიებას. კვალიფიციურ კადრებზე მოთხოვნასა და მიწოდებას 

შორის დისბალანსია. ამასთანავე, დღეს შრომის ბაზარზე 

გაცილებით მეტი სამუშაო ადგილია, ვიდრე დასაქმების 

მსურველი. მაგალითად, ძალიან მაღალია მოთხოვნა მეფილე-

მომპირკეთებლებზე, მღებავებზე, მებათქაშეებზე, მაგრამ ამ 
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პროფესიების შესწავლის მსურველი მცირეა. ასევე, საქართველოში 

დღეს ჭარბობს მოთხოვნა იმ სამუშაო ადგილებზე, რომელიც ეხება 

ვაჭრობასა და მომსახურების სფეროს. [2] 

აქ მენტალობის პრობლემას ვაწყდებით - საზოგადოებაში ეს 

პროფესიები არ მიიჩნევა პრესტიჟულად, მიუხედავად იმისა, რომ  

ამ მიმართულებით დასაქმების მაჩვენებელი მაღალია. 

ჩვენ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პრობლემაა საზოგადოებაში 

არსებული დამოკიდებულების არსებითად შეცვლა,  რადგან,  

პროფესიულ განათლებას ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის 

დროინდელი ნეგატიური იმიჯი მოსდევს, როდესაც პროფესიული 

სასწავლებლები დაბალი აკადემიური მოსწრების 

მოსწავლეებისათვის თავშესაფრად აღიქმებოდა.  საქართველოს 

საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, აშკარად კვლავ დომინირებს 

საბჭოთა პერიოდის სტერეოტიპები, როცა  სწავლა პროფესიულ 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ასოცირდებოდა დასჯასთან, 

იძულებით გადადგმულ ნაბიჯთან. სტერეოტიპების დაძლევა კი 

რთულია და დრო სჭირდება.  

უკვე მრავალი ათეული წლის მანძილზე, საქართველოში 

მხოლოდ უმაღლესი განათლების მიღება ითვლებოდა და, 

სამწუხაროდ, ახლაც ითვლება პრესტიჟულად.  უმაღლესი 

განათლება იყო და საზოგადოების ნაწილში დღესაც არის ის, რის 

გამოც მშობელი ყველაფერს აკეთებს - მისთვის უმთავრესი მიზანი 

შვილის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლაა და 

მხოლოდ  სწავლის დასრულების შემდეგ ირკვევა, რომ თურმე 

დამსაქმებელთა უმრავლესობას სულაც არ სჭირდება იმ 

რაოდენობისა და სპეციალობის უმაღლესი განათლების მქონე 

კადრები, რასაც უმაღლესი საგანმანათლებლო  სასწავლებლები 

უშვებენ. [2] 

ამ კუთხით მენტალური პრობლემები განსაკუთრებით 

შესამჩნევი და აქტუალურია ჩვენი ქვეყნის რეგიონებში. იქ 

მცხოვრები ადამიანების უმეტესობა ცდილობს მიიღოს უმაღლესი 

განათლება, თუმცა შემდგომში ვერ საქმდება ან საქმდება 

არასპეციალობით, რადგან შრომის ბაზარი გაჯერებულია და  არ 

არის იმდენი სამუშაო ადგილი, რამდენიც მსურველია და 

რეალურად იმ პროფესიული კადრების ნაკლებობას განიცდის, რაც 

მოთხოვნადი და დასაქმებადია.  
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 დღეს, საზოგადოებას ბოლომდე არა აქვს გაცნობიერებული ის 

უპირატესობები, რასაც პროფესიული განათლება სთავაზობს 

ახალგაზრდებს და არა მარტო - ეს გახლავთ თეორიული, სასწავლო 

და საწარმოო პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენისა და 

განვითარების შესაძლებლობა, შედარებით მოკლე პერიოდში 

კვალიფიციის მიღებისა და დასაქმების შანსი. პრობლემის გადაჭრა 

მარტივი არ გახლავთ და დიდ ძალისხმევასთან ერთად დიდ 

დროსაც მოითხოვს. აქ უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო 

სტრუქტურების ჩართულობა და როლი - საჭიროა მუშაობა 

საზოგადოების ცნობიერებაზე. ჩვენმა ქვეყანამ უნდა გაიზიაროს 

ევროპის წარმატებული ქვეყნების მაგალითები, სადაც 

პროფესიული განათლება ისეთივე პრესტიჟული და 

წარმატებულია, როგორც უმაღლესი განათლება და ზოგჯერ 

მეტადაც კი. [1] 

მთავარია ჩვენმა საზოგადოებამ გაითავისოს ორი რამ:  პირველი 

-  თუ გინდა დასაქმდე, უნდა იყო შენი საქმის პროფესიონალი  და 

მეორე - ამის მისაღწევად  ერთადერთი გზა უმაღლესი განათლება 

არ არის და მხოლოდ უმაღლესი განათლების დიპლომი არ არის 

ადამიანის წარმატებული მომავლის გარანტი. 

ჩვენ ქვეყანაში, დაბალია ცნობადობა სწავლების ინოვაციური, 

ალტერნატიული მეთოდების, შესაძლებლობების ფართო სპექტრის 

არსებობის შესახებ − შეარჩიონ შრომით ბაზარზე მოთხოვნადი 

პროფესია, ისწავლონ სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში, 

შეიძინონ პრაქტიკული და თეორიული უნარ-ჩვევები, დასაქმდნენ 

და/ან განავითარონ თავიანთი უკვე წამოწყებული საქმე.  

ამგვარი დამოკიდებულება პროფესიული განათლების 

სისტემაში არსებულმა უარყოფითმა განწყობამ და ბარიერებმა 

განაპირობა. 2018 წლის 20 სექტემბრს მიღებულმა „კანონი 

პროფესიული განათლების შესახებ“, სისტემაში არსებული 

მნიშვნელოვანი ბარიერებისა და ე.წ. „ჩიხების“ აღმოფხვრის გზები 

გააჩინა. [3] 

ერთ-ერთი „ჩიხი“ პროფესიულ განათლებაში მდგომარეობდა 

შემდეგში - კოლეჯის კურსდამთავრებულს,  რომელსაც არ ჰქონდა 

სრული ზოგადი განათლების ატესტატი (თორმეტი კლასი), არ 

ჰქონდა უფლება სწავლა გაეგრძელებინა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.  
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ახალი კანონით დარეგულირდა პროფესიული განათლების 

სივრცეში ზოგადი განათლების კომპონენტის შემოტანა, რამაც 

ზემოხსენებული „ჩიხის“ პრობლემა მოაგვარა.  2020 წლიდან, 

კოლეჯებში პირველად გამოცხადდა რეგისტრაცია იმ 

პროგრამებზე (ინტეგრირებული), რომლებიც საბაზო განათლების 

მქონე პროფესიულ სტუდენტებს, პროფესიის მიღების 

პარალელურად, სრული ზოგადი განათლების მიღების 

შესაძლებლობას სთავაზობს. სამწლიანი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით დასრულების 

შემთხვევაში, კურსდამთავრებული მიიღებს პროფესიული 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დიპლომს, რომელიც 

გათანაბრებულია საჯარო სკოლის ატესტატთან და სურვილის 

შემთხვევაში, მას უმაღლესი განათლების საფეხურზე სწავლის 

შეუფერხებლად გაგრძელების შესაძლებლობას მისცემს. [3] 

ამ კანონპროექტის მიხედვით არ არსებობს ასაკობრივი ბარიერი, 

ყველას აქვს უფლება მიიღოს უწყვეტი განათლება მთელი 

სიცოცხლის მანძილზე, განვითარდეს თავის პროფესიაში და იყოს 

მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე. ამასთანავე, 2019 წელს გააქტიურდა 

რეფორმის ახალი ტალღა, რომლის ფარგლებშიც ჩამოყალიბდა 

ზრდასრულთა საჭიროებებზე მორგებული მომზადება-

გადამზადების სისტემა. მაგრამ მიუხედავად გატარებული 

ღონისძიებებისა, პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის 

კუთხით კვლევ არსებობს გამოწვევები. პროფესიული განათლების 

სისტემა უნდა გახდეს უფრო მორგებული ყველა ასაკობრივი და 

სოციალური ჯგუფის საჭიროებებზე. [4] 

მიუხედავად იმისა, რომ ახალი კანონის ფარგლებში, 

შესაძლებელი გახდა უმაღლეს სასწავლებელთან პროფესიული 

განათლების დაკავშირება მოკლე ციკლის პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების სახით, რაც კიდევ უფრო 

მიმზიდველს გახდის მას, პროფესიული განათლება ჯერ კიდევ 

განცალკევებულად დგას - არ არსებობს სტრუქტურული და 

შინაარსობრივი კავშირები პროფესიულ განათლებასა და 

განათლების სხვა დონეებს შორის. ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი 

კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის სისტემა, რის გამოც 

ვერ ხერხდება პროფესიულ განათლებაში მიღებული ცოდნის 

აღიარება უმაღლესი განათლების საფეხურზე, რაც 
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მნიშვნელოვანწილად ხელს უშლის საზოგადოებაში პროფესიული 

განათლების პოპულარობას. 

პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით 

სისტემატიურად განხორციელებული აქტივობების  (ეროვნული 

კონკურსების უზრუნველყოფა, საერთაშორისო შეჯიბრებში 

მონაწილეობა, პროფესიული განათლების ფესტივალი, 

გამოფენები, ვებ პორტალი, სარეკლამო კამპანია, ვიდეო რგოლები 

და ა.შ.) შედეგად მოსახლეობისა და დაინტერესებული მხარეების 

დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ დადებითად 

შეიცვლება, თუმცა ეს არ გახლავთ მყისიერი პროცესი, ეს 

თანდათანობითი, ნელი პროცესია.  

მნიშვნელოვანია, ასევე,  პროფესიული განათლების სტატუსისა 

და იმიჯის გაუმჯობესება. ასევე, გამოწვევად რჩება ქვეყანაში 

პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 

მექანიზმების გაუმართავობა, რაც ხელს უშლის პროფესიული 

განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდას. სისტემამ უნდა 

უზრუნველყოს ნებისმიერი პირის დახმარება, რათა მან 

განათლების მიღების ნებისმიერ ეტაპზე განსაზღვროს საკუთარი 

შესაძლებლობა, კომპეტენცია და ინტერესი განათლებასთან და 

პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით.  

შესაქმნელია დარგობრივი განათლების პოლიტიკის 

განვითარებისა და კოორდინაციის მექანიზმები. პროფესიული 

სტუდენტების წარმატებით დასაქმების, დამსაქმებლებთან 

ურთიერთობის წარმატებული ისტორიების შესახებ ინფორმაციის 

ფართოდ გავრცელება და მიწოდება საზოგადოებისათვის, 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით პიარ - კამპანიების მოწყობა, 

მასმედიის ჩართულობა, პროფესიული ორიენტაციის სისტემის 

გაუმჯობესება, სისტემის მოქნილობისა და გამტარიანობის 

გაუმჯობესება - აქტივობები, რომლითაც უზრუნველყოფილი 

იქნება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმ პოტენციური 

სარგებლიანობის შესახებ, რომელიც პროფესიულ განათლებას 

შეუძლია მოუტანოს საზოგადოების ნებისმიერ წევრს, 

განურჩევლად მისი სტატუსისა თუ შესაძლებლობისა. მთელი 

ცხოვრების მანძილზე სწავლის შესაძლებლობის შექმნით და 

პროფესიული ორიენტაციის გამართული სერვისის მიწოდებით 

უზრუნველყოფილი იქნება ინდივიდის პიროვნული თუ 
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პროფესიული ინტერესების შესაბამისი განვითარება. საჭიროა 

პროფესიული სწავლების ხარისხის ამაღლება.  

აუცილებელია პროფესიული განათლების მოქნილი ქსელის 

ჩამოყალიბება, პროფესიული განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესება, რასაც კომპლექსური და სისტემური მიდგომა 

სჭირდება და რაც მოიცავს ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი 

ჩარჩოსა და მექანიზმების დანერგვას სწავლება - შეფასებისა და 

კვალიფიკაციების მინიჭების პროცესში, პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა გადამზადება თანამედროვე მიდგომების 

შესაბამისად.  

პროფესიული განათლება უნდა გახდეს პიროვნების 

კარიერული განვითარების რეალური და ღირსეული გზა. საჭიროა 

სტუდენტთა პრაქტიკული სწავლების, პროფესიული ცოდნისა და 

კომპეტენციების რეალურ სამუშაო გარემოში დაუფლების 

შესაძლებლობების მეტი მხარდაჭერა. აუცილებელია საჯარო-

კერძო პარტნიორობის განვითარება - ბიზნეს კომპანიების მეტი 

ჩართულობა  პროფესიული განათლების სისტემაში. საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის გაძლიერება გრძელვადიანი პერსპექტივაა და 

დაკავშირებულია განათლებისა და ბიზნესის პარტნიორობასთან, 

დუალური/სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

განხორციელებასა და ინტენსიურ, ეფექტურ კომუნიკაციასთან. [5] 

ამჟამად, დამსაქმებელთა არც თუ ისე დიდი ნაწილია ჩართული 

პროფესიულ განათლებაში, რაც გარკვეულწილად 

განპირობებულია პროფესიული განათლების შესახებ არასაკმარისი  

ინფორმაციის ფლობით და შესაბამისად დაბალია მათი 

ჩართულობის ინტერესიც. რადგან კვლავ გამოწვევად რჩება კერძო 

სექტორის მონაწილეობა პროფესიული განათლების სისტემის 

მართვასა და ხარისხის გაუმჯობესებაში, სახელმწიფომ  

წახალისებისა თუ სხვა მოქნილი მექანიზმების შემუშავებით უნდა 

მოახდინოს დამსაქმებლების მოზიდვა,   უზრუნველყოს ისინი 

კვალიფიციური კადრებით. პროფესიული განათლების შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობა, თავსებადობა გახლავთ ერთ-

ერთი პრიორიტეტი სისტემისა.  სასურველია ჩაატაროს სისტემური 

ხასიათის კვლევები, რათა უკეთ განისაზღვროს შრომის ბაზრის 

მოთხოვნები.  

ასევე, აუცილებელია პროფესიული მომზადება/გადამზადების 

პროგრამებში, რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის ზრდასრული 
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მოსახლეობის ფართო ფენების ჩართვა. ასეთი მიდგომა 

მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს დასაქმებისა და სოციალური 

ინტეგრაციის პრობლემის გადაწყვეტას. სწორედ ეს არის 

პროფესიული განათლების ხიბლი და უპირატესობა - სწავლება 

შედარებით მოკლე ვადაში და შედეგად მყისიერი 

დასაქმების/თვითდასაქმების შესაძლებლობა.  

დასკვნა 

განათლების სისტემაში პროფესიული განათლების 

მიმართულებით   ჯერ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ამოცანა და 

პრობლემაა, რომლებიც გადაჭრას საჭიროებენ და მათ შორის 

პოპულარიზაციას, რაც ამ ეტაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. 

           სახელმწიფო განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა 

მოეკიდოს პროფესიული განათლების სისტემას, რადგან 

ყველასათვის ნათელია, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და 

უმუშევრობის აღმოფხვრა უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნისთვის, 

რასაც განაპირობებს პროფესიული განათლება - შრომის ბაზრის 

კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური კადრებით 

უზრუნველყოფის გზით.   

მოსახლეობის  დასაქმების ხელშეწყობა და სტიმულირება 

პოპულარულს გახდის პროფესიულ განათლებას. ასევე 

მნიშვნელოვანია, საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა 

პროფესიული განათლების მიმართ და მისი აღქმა, როგორც შრომის 

ბაზრისთვის კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის 

მიწოდების შესაძლებლობა, პროცესი, რომელიც ორიენტირებულია 

თვითრეალიზაციასა და სოციალური კეთილდღეობისათვის. ამ 

პრობლემის გადაჭრისთვის საჭიროა  დაინერგოს სწორი, 

გამართული პროფესიული სწავლების სისტემა, რათა 

პროფესიულმა განათლებამ ეფექტურად შეძლოს შესაბამისი 

კვალიფიციური კადრებით შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება და უზრუნველყოფა.  ასეთ შემთხვევაში, 

უარყოფითი დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ 

თანდათან გაქრება. 
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Nino Bakuradze  

Issues of popularization and increasing the attractiveness of vocational 

education in Georgia 

Summary 
 

While, in the labor market by craft  professions Employment 

opportunity are higher than in higher education diplomas, the number of 

people wishing to study in vocational schools is much lower. Despite the 

event taken the unpopularity of vocational education is still a serious 

problem in Georgia. Recent awareness-raising activities by the state 

regarding vocational education are often unsystematic and chaotic.  

The article focuses on the following issues - What is the state of 

professional education with us - Support system for self-realization, social 

welfare, employment and self-employment, which, it may be said, has a 

long tradition, but does not enjoy popularity, what is needed to increase the 

prestige of vocational education? 

The thesis also presents the measures to be taken to make vocational 

education attractive and popular. What needs to be done to make vocational 

education as exciting as high education. What are the circumstances causes 

that change the attitude of the society towards vocational education. 
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Нино Бакурадзе 

Вопросы популяризации и повышения привлекательности 

профессионального образования в Грузии 
 

Резюме 
 

     В то время как возможности трудоустройства на рынке труда по 

ремесленным профессиям гораздо выше, чем с дипломом высшего 

образования, число претендентов на получение профессионального 

образования значительно ниже. Несмотря на принятые меры, 

непопулярность профессионального образования остается серьезной 

проблемой в Грузии. Деятельность государства по повышению 

осведомленности о профессиональном образовании в последнее время 

часто носит бессистемный и хаотичный характер. 

      В статье рассматриваются следующие вопросы - каково состояние 

профессионального образования в нашей стране , способствующей 

самореализации, социальному обеспечению, занятости и 

самозанятости, которая можно сказать имеет давние традиции, но не 

пользуется популярностью? Что нужно для повышения престижа 

профессионального образования? 

       Также в работе представлены меры, которые необходимо 

предпринять, чтобы сделать профессиональное образование 

привлекательным и популярным, что нужно сделать, чтобы 

профессиональное образование стало таким же увлекательным, как 

высшее образование. Какие обстоятельства обусловливают отношение 

общества к профессиональному образованию?  

 

Ключевые слова: Профессиональное образование, популяризация 

профессионального образования, профессиональная направленность, 

ментальные особенности, рынок труда. 
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სოფიო გოხელაშვილი 

სასმელი წყლის მაკონტროლებელი კომპანიები შიდა ქართლში და 

მათ მიერ გატარებული ღონისძიებების ანალიზი 
 

საზოგადოების განვითარება მნიშვნელოვნად არის 
დამოკიდებული წყლის რესურსების რაოდენობასა და ხარისხზე. 
წყალი ადამიანებს ეხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და 
კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში, ხოლო უსაფრთხო სასმელი 
წყლისადმი შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა ადამიანის ერთ-
ერთი ძირითადი უფლებაა.  

დღეს, სასმელი წყლის რესურსების სიმცირე ან/და მათი 
არასწორი გამოყენება არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ მსოფლიო 
მასშტაბის დიდ პრობლემას წარმოადგენს. აღნიშნული პრობლემა 
ნათლად წარმოაჩენს სასმელი წყლის რესურსების მართვის 
კომპლექსური ინსტრუმენტის შექმნისა და მართვის გონივრული 
და სწორხაზოვანი სახელმწიფო პოლიტიკის  ჩამოყალიბების 
აუცილებლობას. ეს კი  ორიენტირებული უნდა იყოს 
გადაწყვეტილების მიღების თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და 
მეცნიერული მეთოდების გამოყენებაზე, რაც ხელს შეუწყობს 
სასმელი წყლის რესურსების მართვის სრულყოფას. 

 

საკვანძო სიტყვები: სასმელი წყალი; წყლის რესურსები; წყლის 
ხარისხი; მაკონტროლებელი ორგანოები. 

 

სასმელი წყალი სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და 

განსაკუთრებულ მოფრთხილებას და მოვლას საჭიროებს. 

მართალია, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, წყლის რესურსები 

საქართველოში ბევრია, მაგრამ ქვეყანაში არ არსებობს ერთიანი 

მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს სასმელი წყლის 

დანაკარგების შემცირებას, წყლის ეკონომიას და ხარისხიანი 

სასმელი წყლის მიწოდებას მოსახლეობისთვის. აუცილებელია 

განისაზღვროს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სასმელი წყლის 

რესურსების დაცვის მექანიზმი, ნაკლები დანაკარგებისა და 

მაქსიმალურად ათვისების გათვალისწინებით, რომლიც ამჟამად 

სრულყოფილი არ არის. მომავალში,  არსებული წყლის რესურსები 

შესაძლებელია ქვეყნის ექსპორტის ძირითად წყაროდ იქნეს 

გამოყენებული [1;2].   

თანამედროვე რეალობაში  წყლის ბუნებრივი რესურსების 
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მართვისა და სახელმწიფო პოლიტიკის, პრაქტიკულად, 

არარსებობას მივყავართ აუცილებლობამდე, რომ მოხდეს 

ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და მართვის სახელმწიფოს 

განვითარებასთან შესაბამისობაში მოყვანა. არსებული მეთოდების 

განვითარების და მართვის საინფორმაციო სისტემის შემუშავება 

ხელს შეუწყობს, ახალი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, 

ეროვნული რესურსების სტრუქტურულ გარდაქმნას [3].  

შიდა ქართლის რეგიონში სასმელ წყალს აკონტროლებს 

რამდენიმე კომპანია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანად არ 

არის მოცული მოსახლეობა და არის ე.წ. „ღიად“ დარჩენილი 

სოფლები, სადაც პასუხისმგებლობას სასმელ წყალთან 

მიმართებაში ადმინისტრაციული ერთეულები იღებენ.  

წყლის მაკონტროლებელი კომპანიები შიდა ქართლის 

მუნიციპალიტეტში ესენია:  

 შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“, ს/კ 412670097, გორი, სამეფოს 2; (სახელმზიფო ორგანო 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს საკუთრება, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 

გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ GWP წილი ესპანურ 

კომპანიაზე იყიდებოდა, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია საჯარო 

რეესტრის მონაცემებით ამ დროისთვის ჯერ არ დასტურდება) [4];  

 ააიპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის 

სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და 

სატუმბო სადგურების სამსახური, ს/კ 418465315, გორი, გრიგოლ 

ფერაძის ქ., № 5 (გორის მუნიციპალიტეტის მერია); 

 ააიპ "სოფლის წყალი" ; ს/კ  432550866 , კასპი, სააკაძის 110, 

(კასპის მუნიციპალიტეტის მერია);  

 ა(ა)იპ   ხაშურსერვისი, ს/კ   443856908, ხაშური, კოსტავას 

ქ.N 7 (ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია);  

 ქარელის რაიონში სოფლის წყლების მაკონტროლებელი 

სტრუქტურა არ არსებობს.  

რათა უფრო თვალნათელი გახდეს თუ რომელი კომპანია, 

რომელ ტერიტორიულ ორგანოებზეა პასუხისმგებელი, 

წარმოგიდგენთ თითოეულს ცხრილის სახით: 

 შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“ აკონტროლებს ქალაქ გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის 

ქალაქის წყლებს [5].  
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ააიპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, 

წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახური 
 მუნიციპალიტეტი ტერიტორიული 

ორგანო 

დასახლებული 

პუნქტის/პუნქტების 

ჩამონათვალი, რომელიც 

მარაგდება მოცემული 

წყალსადენის წყლით 

1 გორი ატენი ატენი; წედისი; ბნავისი  

2 გორი 
ტინისხიდი 

ტინისხიდი; ორთაშენი; 

თედოწმინდა  

3 გორი 
შინდისი 

შინდისი; ფხვენისი; 

ყელქცეული;  ქვემო ხვითი 

4 გორი 

ვარიანი 

ახალდაბა; საქაშეთი; 

ვარიანის მერნეობის 

დასახლება; საქაშეთის 

დევნილთა დასახლება; 

არაშენდა 

5 გორი 
ძევერა 

ძევერა; ქიწნისი; სათემო; 

შერთული 

6 გორი 

ტყვიავი 

ტყვიავი; მეურნეობის 

დასახლება; ფლავი;  

ფლავისმანი; მარანა  

7 გორი 

ახალუბანი 

აძვი-ახალუბანი; ქვეში; 

ახრისი; მუმლაანთკარი;  

ჯარიაშენი; ციცაგიანთ კარი; 

ქვემო არცევი  

8 გორი დიცი დიცი; ქორდი; არბო 

9 გორი 

შავშვები 

შავშვების დევნილების 

დასახლება; წითელუბანი;  

შავშვები ; 

ნაწრეტი;ხურვალეთის 

დევნილების დასახლება;  

ხურვალეთი; ნადარბაზევი;  

10 გორი 

ტირძნისი 

ტირძნისი; მეღვრეკისი; 

ერგნეთი; თერგვისი;  

ბროწლეთი 

11 გორი 
სკრა 

ახალხიზა (ბეთლემი); სკრის 

დევნილები; სკრა; კოშკები 

12 გორი ბოშური ბობნევი 

13 გორი 

მერეთი 

მერეთი; კარბი; ქერე; კოშკა; 

გუგუტიანთ კარი; 

ზარდიაანთ კარი  

14 გორი მეჯვრისხევი დიდი მეჯვრისხევი; პატარა 
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მეჯვრისხევი; ზერტი; 

კვარხითი; ფაბრიკის 

დასახლება 

15 გორი 
ნიქოზი 

ქვემო ნიქოზი; ზემო 

ნიქოზი; ზემო ხვითი 

16 გორი 
ხიდისთავი 

ხიდისთავი; აზნეთის 

დასახლება  

17 გორი 

ზეღდულეთი 

ზეღდულეთი; ბერშუეთი; 

კირბალი;  ქვემო სობისი; 

ზემო სობისი; ახალშენი 

18 გორი 
ბერბუკი 

ბერბუკის დევნილები; 

ბერბუკი 

19 გორი ქვახვრელი ქვახვრელი 

ცხრილიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ააიპ გორის 

მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, 

მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების 

სამსახური, გორის რაიონში აკონტროლებს 19 ადმინისტრაციულ 

ერთეულს და მასში შემავალ 78 დასახლებულ პუნქტს [6].  

უნდა აღინიშნოს, რომ ააიპ გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი 

წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა 

და სატუმბო სადგურების სამსახურს მოცული აქვს ყველა ის 

ადმინისტრაციული ერთეული, სადაც არის ქსელი, თუმცა რჩება 

სოფლების ნაწილი, რომელსაც სასმელი წყლის მიმწოდებელი არ 

ჰყავს და შესაბამისად არც მაკონტროლებელი. გორის 

მუნიციპალიტეტში ასეთი სოფლები შეადგენს 45-ს, ესენია: 

ხელთუბანი, თორტიზა, სვენეთი, რეზა, კარალეთი, დიდი 

გარეჯვარი, პატარა გარეჯვარი, სკრა, დიდი გორიჯვარი, პატარა 

გორიჯვარი, არაშენდა, ვარიანი, ველები, ქვემო ახალსოფელი, 

იკვნევი, ხანდასი, ღვარები, სახორცე, ტამი, ბოცვანა, პიტრანა, 

პატარა ჭვარები, დიდი ჭვარები, ოქიანი, ჭანჭახა, დიდი წერეთი, 

პატარა წერეთი, მღებრიანი, გაგლოაანთუბანი, ორმოცი, ლევიტანა, 

ყველაანთ უბანი, ტუსრევი, ბიისი, იფრანა თხილნარა, ზემო 

ბოშური, ფელი, ზემო ახალსოფელი, ნადარბაზი, წითელი წყარო, 

დიდთავი, გულხანდასი, ლული, ფიცესი, საყავრე.  

ააიპ "სოფლის წყალი" 
 მუნიციპალიტეტი ტერიტორიული 

ორგანო 

დასახლებული პუნქტის/პუნქტების 

ჩამონათვალი, რომელიც მარაგდება 

მოცემული წყალსადენის წყლით 

1 კასპი 
სოფ. ახალციხე  

ახალციხე, ნოსტე, მთიულთუბანი, 

ცხავერი, გოსტიბე 
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2 კასპი 
სოფ. 

ახალქალაქი  

თეძმისხევი, ახალქალაქი, 

გარიყულა, კაპჩიჩიანი, ზემო 

ჩოჩეთი, ერთაწმინდა 

3 კასპი სოფ. აღაიანი  აღაიანი, საქადაგიანო  

4 კასპი 
სოფ. დოესი  

დოესი, ყარაღაჯი, ზემო ხანდაკი 

(ნაწილი) 

5 კასპი სოფ. ხემო 

ხანდაკი 
თეძმისხევი (ნაწილი), ჭყოპიანი 

6 კასპი 
სოფ. თელიანი  

თელიანი, გრაკალი, სასირეთი, 

დევნილთა დასახლება  

7 კასპი 

სოფ. კავთისხევი  

კავთისხევი, შუაუბანი, 

ციხისუბანი, ჩოჩეთი, გუდალეთი, 

თვალადი, ეზატი, ქვემო ხანდაკი, 

მირიანი  

8 კასპი სოფ. ლამისყანა ლამისყანა, თეზი, ოკამი, ფერმა  

9 კასპი სოფ. 

კოდისწყარო  

ყარაფილა, ზადიაანთკარი, 

სარიბარი 

10 კასპი სოფ. მეტეხი  სადგური მეტეხი, ბარნაბიანთკარი  

11 კასპი სოფ. ოკამი ოკამი, თეზი 

12 კასპი 
სოფელი 

სამთავისი  

 სამთავისი, თოგოიანი, 

ჩობალაური, ქვემო რენე, ზემო 

რენე, ნიგოზა 

13 კასპი სოფ. ქვემო გომი ნიაბი, ბორტა 

14 კასპი 

სოფ. ქვემო ჭალა  

ქვემო ჭალა, საკორინთლო, 

ახალშენი, გამდლისწყარო, ვაკე, 

პანტიანი 

15 კასპი 
სოფ. წინარეხი  

წინარეხი, იდლეთი, თელადგორი, 

გომი, ლავრისხევი 

16 კასპი სოფ. ხოვლე ხოვლე 

ცხრილიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ააიპ კასპის 

მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, 

მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების 

სამსახური, გორის რაიონში აკონტროლებს 16 ადმინისტრაციულ 

ერთეულს და მასში შემავალ 61 დასახლებულ პუნქტს [6].  

უნდა აღინიშნოს, რომ კასპის მუნიციპალიტეტშიც არის ისეთი 

სოფლები სადაც არ არის ქსელი, ან ძველი ქსელებია, რომელიც 

უკვე მწყობრიდანაა გამოსული და შესაბამისად მოსახლეობის 

სასმელი წყლით მომარაგება ვერ ხდება. ასეთ სოფელს 

წარმოადგენს 15 სოფელი. ესენია: მიქელწყარო, კავთისხევი, 

ჩაჩუბეთი, რკონი, კარიერის დასახლება, ვარჯაანი, ზენადრისი, 

ხვითი, ჩანგილარი, თოგოიანი, ბოჟამი, ლავრისხევი, 

გამდლისწყარო, ახალშენი.  
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ა(ა)იპ   ხაშურსერვისი 
 მუნიციპალიტეტი ტერიტორიული ორგანო დასახლებული 

პუნქტის/პუნქტების 

ჩამონათვალი, 

რომელიც მარაგდება 

მოცემული 

წყალსადენის წყლით 

1 ხაშური სოფ.წრომი  სოფ.წრომი  

2 ხაშური სოფ.ახალშენი სოფ.ახალშენი 

3 ხაშური სოფ.ხცისი სოფ.ხცისი 

4 ხაშური სოფ.წაღვლი სოფ.წაღვლი 

5 ხაშური სოფ.პატარა ფლევი სოფ.პატარა ფლევი 

6 ხაშური სოფ.დიდი ფლევი სოფ.დიდი ფლევი 

7 ხაშური სოფ.ტაშისკარი სოფ.ტაშისკარი 

8 ხაშური 
სოფ.ბიჯნისი,ბუღაურა 

სოფ.ბიჯნისი,ბუღაურ

ა 

ცხრილიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ააიპ 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, 

წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახური, გორის რაიონში აკონტროლებს 8 

ადმინისტრაციულ ერთეულს და მასში შემავალ 8 დასახლებულ 

პუნქტს [6]. 

სხვა მუნუციპალიტეტებთან შედარებით, ხაშურში საკმაოდ 

მწვავე მდგომარეობაა სასმელი წყლის კონტროლთან 

დაკავშირებით. გაკონტროლება ხდება მხოლოდ 8 სოფლის, ხოლო 

72 სოფელი კონტროლს გარეშეა. სოფლების ჩამონათვალი ასე 

გამოიყურება: პატარა სატივე, ხიდის ყური, ქვემო აძვისი, ვაყა, 

დიდი სატივე, აგარები, გომი, ცხეთიჯვარი, ნაბახტევი, ზემო 

აძვისი, დუმაცხოვი, ბრილი, ახალუბანი, ალი, ქინძათი, უწლევი, 

კლდისწყარო, წაბლოვანა, ცივწყარო, ცედანი, ქემფერი, ოძისი, 

ცოცხნარა, ტკოცა, ნაცარგორა, ღუდა, ნარუჯები, ღანძილები, ქვემო 

ოსიაური, კოდისწყარო, ჯვართმუხა, ქაშვეთი, რბონა, თაგვეთი, 

დამჩხეულა, ცხრამუხა, ყიფიაანთუბანი, ტეზერი, 

სარმანიშვილისკარი, სათივე, რუსაანთუბანი, მონასტერი, 

ბულბულისციხე, ბეღლეთი, ქვიშხეთი, სავანისუბანი, ღვარია 

წყალი, ღართა, სარტყელა, პატარა ხალები, ალექსანდრეს წყარო, 

დიდი ხალები, პატარა ყელეთი, ნადარბაზევი, იმერლიანთკარი, 

დიდი ხავლეთი, დიდი ყელეთი, ჩორჩანა, ტიტვინის წყარო, 

კლდისწყარო, ზემო ბროლოსანი, წეღვერი, ყობი, ქვემო 
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ბროლოსანი, პატარა თხილნარა, მიწობი, კრისხევი, დიდი 

თხილნარა, ურთხა, პატარა ბეკამი, დიდი ბეკამი, ზეკოტა.  

ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლები კონტროლის გარეშეა 

დარჩენილი. ქარელის მუნიპალიტეტშია 81 სოფელი.  

ყველა რაიონის მუნიციპალიტეტში, უმეტესწილად 

მოსახლეობა სარგებლობს კერძო ჭებით.  

იმისათვის, რომ უფრო თვალნათელი გამხდარიყო 

მაკონტროლებელი კომპანიების საქმიანობა, თითოეულ კომპანიას 

დავუსვით შეკითხვები კომპანიის მართვასთან დაკავშირებით. 

შეკითხვები მოიცავდა შემდეგ ინფორმაციას:  

1. რომელ ტერიტორიულ ორგანოებს აკონტროლებთ და 

რომელი წლიდან?   

2. რამდენი წყალმომარაგების სისტემაა თითოეულ რაიონში 

(ჭაბურღილი, სატუმბი, სხვა)? 

3. რამდენი აბონენტის მომსახურება ხდება რაიონების 

მიხედვით და ხდება თუ არა მთლიანი მოსახლეობის (კომლის) 

მოცვა? 

4. არის თუ არა უწყვეტი მიწოდება? 

5. ქსელით წყლის მიწოდების გრაფიკი?  

6. წყალსადენის/სათავის და ჭაბურღილის მესაკუთრე 

კომპანიაა თუ მუნიციპალიტეტი? 

7. ბოლო 3-5 წლის განმავლობაში რამდენ სათავე ნაგებობას 

ჩაუტარდა რეაბილიტაცია? 

8. ქსელის მილების შეცვლა თუ განხორციელებულა ბოლო 3-

5 წელში? (ან ბოლოს როდის მოხდა რეაბილიტაცია და რომელი 

რაიონის, რა ნაწილის მილების)? 

9. ახდენს თუ არა წვიმა  უარყოფით ზეგავლენას ქსელით 

მოწოდებული წყლის ხარისხზე? 

10. რა სიხშირით ხდება სასმელი წყლის ლაბორატორიული 

შემოწმება? 

11. განხორციელებულა თუ არა სახელმწიფო კონტროლი 

თქვენს კომპანიაში?  

12. რამდენი წყალმომარაგების სისტემა ეკუთვნის თქვენს 

კომპანიას (სათავე ნაგებობა, საქლორატორო, სატუმბო სადგური, 

რეზერვუარი და სხვ.)? 

13. რამდენ აბონენტს ემსახურება კომპანია და არის თუ არა 

სრულად მოცული კასპის რაიონის მოსახლეობა? 
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14. სასმელი წყლის მიწოდება ხდება თუ არა უწყვეტად?  

15. იმ შემთხვევაში თუ გრაფიკით მიწოდება ხდება, როგორია 

აღნიშნული გრაფიკი? 

16. წყალსადენის სისტემა რომელ წელს გაეშვა 

ექსპლუატაციაში? 

17. როდის ჩატარდა ბოლო რეკონსტრუქცია? 

18. ჩატარებულა თუ არა სარეაბილიტაციო ღონისძიებები 

(როგორც სათავეზე ასევე ქსელის) კომპანიის დაარსების შემდეგ? 

19. ახორციელებთ თუ არა სასმელი წყლის შიდა კონტროლს 

და რამდენად ხშირად იყენებთ აკრედიტირებულ ლაბორატორიას? 

20. წყალსადენის სისტემაზე, არის თუ არა დადგენილი 

სანიტარიული დაცვის ზონის საზღვრები? 

21. გაქვთ თუ არა წყლის უსაფრთხოების გეგმები? 

22. ხდება თუ არა წყლის გაუსნებოვნება (თუ კი - რა 

მეთოდით)? 

23. რა რაოდენობის სამარაგო რეზერვუარი გაქვთ? 

დასკვნა 

სასმელი წყლის მაკონტროლებელი ორგანოების გამოკითხვის 

შედეგებმა, თვალნათლივ დაგვანახა სასმელი წყლის მართვასთან 

დაკავშირებული სისტემური პრობლემები, მთელი რეგიონის 

მასშტაბით.  

 ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი“-თან და ა(ა)იპ ხაშურსერვისი"-თან 

შედარებით, შპს "გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-ს, 

მეტად აქვს კონტროლზე აღებული გორის, ქარელის, ხაშურის, 

კასპის ქალაქის წყლები. შპს "გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია"-ს აკონტროლებს სსიპ სურსათის ერვონული სააგენტო, 

სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ.  

 უნდა აღინიშნოს, ის რომ მხოლოდ ქარელის და გორის 

მოსახლეობის სრული მოცვა ხდება სასმელი წყლით და ხაშურის 

მოსახლეობის 50% და  კასპის  მოსახლეობის 90%-ის.  

 ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ქალაქ გორის მოსახლეობის 

1%-ს სასმელი წყალი მიეწოდება გრაფიკით. ხოლო ქალაქ კასპის, 

ქარელის და ხაშურის მთლიან მოსახეობას ყოველდღიურად 

მიეწოდება სასმელი წყალი, თუმცა გრაფიკით, დღეში რამდენიმე 

საათი.  გამონაკლისი არის მხოლოდ დაბა სურამი, დაბა აგარა და 

სოფ. ქვენატკოცა, სადაც მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება 

უწყვეტად.  
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 უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიის ბალანსზე მყოფი 15 სათავე 

ნაგებობიდან უკანასკნელ 6 წელში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 

მხოლოდ 2 სათავე ნაგებობას.  

 რაც შეეხება ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი", ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“ 

და ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, 

წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახური“-ს, ამ კომპანიებში სახელმწიფო 

კონტროლი, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან, მათი 

დაარსების დღიდან არ განხორციელებულა.  

 ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი" შეიქმნა 2021 წელს,  ა(ა)იპ 

ხაშურსერვისი - 2019 წელს, ხოლო ა(ა)იპ „გორის 

მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, 

მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო სადგურების 

სამსახური“ - 2016 წელს. ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი"-ს საკუთრებაშია 

46 სათავე ნაგებობა, ხოლო ა(ა)იპ ხაშურსერვისი-ს 13 სათავე. ა(ა)იპ  

,,სოფლის წყალი"-სა და ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი 

წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა 

და სატუმბო სადგურების სამსახური“-ს კონტროლს 

დაქვემდებარებული მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება ხდება 

გრაფიკით, ზოგიერთ შემთხვევაში დღეგამოშვებით, ხოლო  ა(ა)იპ 

„ხაშურსერვისი“ გვეუბნება, რომ სასმელი წყლის მიწოდება ხდება 

უწყვეტად.   

რაც შეეხება აბონენტთა რაოდენობას, ა(ა)იპ ხაშურსერვისი-ს არ 

აქვს აღრიცხული აბონენტთა რაოდენობა.  

 არც ერთ მაკონტროლებელ კომპანიას არ აქვს ინფორმაცია იმის 

შესახებ, თუ როდის ჩატარდა ბოლოს რეკონსტრუქცია 

წყალსადენებზე. სანიტარული დაცვის ზონები არც ერთ კომპანიას 

არ აქვს სათანადოდ დაცული. ა(ა)იპ  ,,სოფლის წყალი" და ა(ა)იპ 

„გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, 

წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა და სატუმბო 

სადგურების სამსახური“ პერიოდულად ახორციელებს სასმელი 

წყლის ლაბორატორიულ კვლევას და წყლის გაუსნებოვნებას, 

ხოლო ა(ა)იპ „ხაშურსერვისი“ - არა.  

 უნდა აღინიშნოს, რომ სისტემური პრობლემები თვალსაჩინოა 

და საჭიროებს სასწრაფო და დროულ რეაგირებას.  

 ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ქარელის 

მუნიციპალიტეტის სოფლები ფაქტობრივად კონტროლის გარეშეა 
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დარჩენილი, რადგან არ არსებობს არანაირი ააიპ/შპს ვინც აიღებდა 

პასუხისმგებლობას.  

 შიდა ქართლში არსებული მაკონტროლებელი ორგანოები 

ყველა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია, თუმცა არსებობს ისეთი 

რეგიონები (თბილისი, მცხეთა, რუსთავი) სადაც 

წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებელი კომპანია არის კერძო [7].  
 

ლიტერატურა 
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Sophio Gokhelashvili  

Drinking Water Control Companies in Shida Kartli and Analysis of 

their Activities 

Summary 
 

The development of a society depends significantly on the quantity and 

quality of water resources. Water helps people to improve their health and 

well-being, and unrestricted access to safe drinking water is one of the basic 

human rights.  

Today, the scarcity of drinking water resources and / or their misuse is a 

big problem not only in our country, but also worldwide. This problem 

clearly demonstrates the need to create a comprehensive instrument for the 

management of drinking water resources and to establish a reasonable and 

linear state policy for management. It should be focused on the use of 

modern decision-making technologies and scientific methods, which will 

help improve the management of drinking water resources. 
 

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

bodies. 
 

Reviewer: Associate Professor Tamar Revazishvili, Georgian Technical 

University 
 

Софиo Гохелашвили  

Компании по надзору за питьевой водой в Шида Картли и анализ 

их деятельности 

Резюме 
 

Развитие общества в значительной степени зависит от количества и 

качества водных ресурсов. Вода помогает людям улучшить свое 

здоровье и благополучие, а неограниченный доступ к безопасной 

питьевой воде является одним из основных прав человека.  

На сегодняшний день дефицит ресурсов питьевой воды и/или их 

нецелевое использование является большой проблемой не только в 

нашей стране, но и во всем мире. Эта проблема наглядно 

демонстрирует необходимость создания комплексного инструмента 

управления ресурсами питьевой воды и установления разумной и 

линейной государственной политики управления. Он должен быть 

ориентирован на использование современных технологий принятия 

решений и научных методов, которые помогут улучшить управление 

ресурсами питьевой воды.  
 

Ключевые слова: питьевая вода; Водные ресурсы; Качество воды; 

Контролирующие органы. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Тамар Ревазишвили, 

Грузинский технический университет. 
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ვახტანგ გველებიანი, ზურაბ ნასარაია 

COVID 19 – ის შემდგომი გამოწვევები და ეკონომიკური 

განვითარების მოდელების ტრანსფორმაცია 
 

წარმოდგენილი თემის მიზანია, COVID-19-ის შემდგომი 
გამოწვევების შეფასება, მათი გადაჭრის გზებისა და ეკონომიკური 
განვითარების ტენდენციების განხილვა. თემაში, ასევე, აქცენტი 
გაკეთებულია ეკონომიკური განვითარების მოდელების, როგორც 
ეკონომიკური ზრდის ძირითად  განმსაზღვრელი ფაქტორების 
ციფრულ ტრანსფორმაციაზე. წარმოდგენილია 
თვითმართველობის სერვისების  დიჯიტალიზაციას ანალიზი და 
განხილულია მათი მიწოდების ეფექტიანობა ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.   

 

საკვანძო სიტყვები: ციფრული მმართველობა, ადგილობრივი 
თვითმმართველობა, ციფრული სერვისები, ინოვაცია. 

 

COVID 19 – ის შემდგომი გამოწვევები და ეკონომიკური 

განვითარების მოდელები 

კოვიდ-19 სერიოზული გამოწვევა და ამასთანავე,  ახალი 

შესაძლებლობა  აღმოჩნდა თანამედროვე საზოგადოებისთვის. 

პანდემიამ შეცვალა რეალობა მსოფლიოს მასშტაბით. ახალი 

კორონავირუსის  გავლენების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ქვეყნებს 

ეფექტური მმართველობის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული 

მოქნილობა, გადაწყვეტილებების სწრაფ რეჟიმში მიღება და 

გამოწვევებზე მყისიერი რეაგირება ესაჭიროებათ, რაც თავის მხრივ 

მმართველობის სახეცვლილებას მოითხოვს.  

ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლებელი გახდა  საჯარო 

და კერძო სექტორი სერვისების მაქსიმალური დიჯიტალიზაცია, 

შედეგად, მოქალაქეებმა დაბრკოლებების გარეშე უნდა შეძლონ 

მათთვის აუცილებელი სერვისების მიღება. აქამდე თუ არსებობდა 

ეჭვი ციფრული ტრანსფორმაციის აუცილებლობასთან 

დაკავშირებით, პანდემიამ ის გაამყარა და დღის წესრიგში დადგა 

როგორც ბიზნესის სფეროსათვის, ასევე, საჯარო 

სტრუქტურებისათვის.  

კერძო სექტორის სერვისების ციფრული უზრუნველყოფა 

გაცილებით განვითარებულია. საბანკო სექტორი წლებია 

აქტიურად სთავაზობს მომხმარებლებს ონლაინ ბანკინგით ყველა 
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იმ მომსახურების გაწევას რაც ადგილობრივად, ოფისის პირობებში 

ხდება. დანერგილია კომუნალური გადასახადების გადახდის 

ონლაინ სისტემა და სემეკი-მა, ახალი სერვისის დანერგვით, ამ 

მიმართულებით კიდევ უფრო გაამარტივა მომსახურება.  

რთულად დაძლევად გამოწვევად რჩება საჯარო სერვისების 

მიწოდების დისტანციური მეთოდების დანერგვა. მსოფლიოს 

განვითარებული ქვეყნები დიდ ხანია ამ მიმართულებით 

მუშაობენ და ჯერ კიდევ პანდემიამდე ჰქონდათ დანერგილი 

სხვადასხვა ციფრული სერვისები, რაც პირველ რიგში რესურსების, 

მათ შორის ენერგორესურსების, დაზოგვისკენ იყო მიმართული და 

ქვეყნების მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას ემსახურება. თუმცა, 

აღნიშნული მოტივების გარდა, არსებობს ხელისუფლებების 

ვალდებულებები, უზრუნველყონ მოქალაქეებისთვის სერვისების, 

ინფორმაციის მიწოდების უწყვეტობა, ხელმისაწვდომობა და 

თვითმმართველობის მთავარი არსის, მოქალაქეების მონაწილეობა 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.  

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული 

მომსახურების განვითარება საშუალებას აძლევს საჯარო სექტორს 

დანერგოს ღია და გამჭვირვალე სისტემები. ამგვარი ინოვაციების 

დანერგვა სამთავრობო ინფორმაციაზე წვდომას კიდევ უფრო 

ამარტივებს. ინოვაციურმა აპლიკაციებსაც და პლატფორმებმა 

მთავრობებს მისცა უნიკალური შესაძლებლობა უკეთ და 

ოპერატიულად გაიგონ მოქალაქეთა საჭიროებები და მოთხოვნები. 

ამ პირობების გათვალისწინებით, ინფორმაციისა და მონაცემების 

მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება. ეს კარგად გამოჩნდა ახალი 

კორონავირუსის გავრცელების პირობებშიც, როდესაც ქვეყნებმა, 

სწორედ მონაცემების განკარგვის, დამუშავებისა და გავრცელების 

გამართული სისტემების არსებობის პირობებში, მოახერხეს 

წარმატებული ინიციატივებისა თუ აპლიკაციების დანერგვა, 

რომელთა მთავარი დანიშნულება პანდემიის გავრცელების 

პრევენცია, მოქალაქეთა სწორი ინფორმირება და ინოვაციური 

მიდგომებით პრობლემის გამკლავება გახლდათ. 

ფართოდ ცნობილია, რომ ღია მონაცემები ხელს უწყობს 

სამოქალაქო მონიტორინგის მექანიზმების განვითარებას, ამცირებს 

კორუფციის რისკს, ზრდის მოქალაქეების ნდობას ხელისუფლების 

მიმართ, აუმჯობესებს საზოგადოებრივ კეთილდღეობას და 

სახელმწიფო რესურსების ეფექტურ გამოყენებას. 
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საჯარო სექტორში წარმოებული და დაცული მონაცემები 

ინფორმაციის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. ევროკომისიის 

გათვლებით, საჯარო მონაცემების კომერციული მიზნებისთვის 

გამოყენებით წარმოქმნილი პირდაპირი და არაპირდაპირი 

ეკონომიკური მოგება 140 მილიარდ ევროს აღწევს. (ევროკავშირი. 

ღია მონაცემებით სარგებლის შექმნა. 2015. ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/2rRoygs) ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა, ციფრული 

რუკები, მეტეოროლოგიური, სატრანსპორტო, ტურისტული, 

ჯანდაცვის, ფინანსური, ან ეკონომიკური მონაცემები კერძო 

სექტორის წარმომადგენლებმა შეიძლება გამოიყენონ მომგებიანი 

ბიზნეს მოდელებისა და ახალი მომსახურების შესაქმნელად.  

მსგავს კვლევებზე და საერთაშორისო გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით, კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში გურიის 

რეგიონში დაიწყო ინოვაციური პროექტის - „მობილური მაღაზია“.  

2020 წლის მარტში, როცა პანდემიის გამო აგრარული ბაზრები 

დაიკეტა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც გაჩერდა, 

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ორგანიზებით, 

გურიის მუნიციპალიტეტების მენეჯმენტისა და ადგილობრივი 

მეწარმეების ჩართულობით, დროული და საინტერესო მოდელი 

შეიქმნა: 

მიკროავტობუსები, რომლებიც იქამდე აგრარულ ბაზრებს 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტით ამარაგებდა, „მოძრავ 

მაღაზიებად“ გარდაიქმნა. პანდემიდან გამომდინარე ჩაკეტვების 

პერიოდში 20-მდე ასეთი მიკროავტობუსი ემსახურებოდა 

ლანჩხუთს, ჩოხატაურს, ოზურგეთს და გურიის 100-ზე მეტ 

სოფელს, მათ შორის ბევრი ისეთი დასახლებაა, სადაც არც 

მარკეტია, არც აფთიაქი და ხალხს „მობილური მაღაზიაც“ 

მართლაც „წამალივით“ სჭირდება. გარდა მიწოდების სერვისისა, 

პროექტის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს პლატფორმაში 

ჩაშენებული ე.წ. „ფერმერის საწყობი“, სადაც განთავსებულია 

ინფორმაცია მოცემული მომენტისთვის არსებული მარაგების 

შესახებ. აქვე ფერმერს აქვს შესაძლებლობა ატვირთოს მის 

საკუთრებაში არსებული კონკრეტული სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტის მარაგი, რომლის შესყიდვა-რეალიზებას მოახდენს 

„მობილური მაღაზიის“ მენეჯმენტი.  

ანგარიშგების დამოუკიდებელი მექანიზმი (IRM) „ღია 

მმართველობა პარტნიორობის“ სამოქმედო გეგმის შეფასებაში 

https://bit.ly/2rRoygs
https://bit.ly/2rRoygs
https://bit.ly/2rRoygs
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოიხსენებს, როგორც ერთგვარი 

ტექნოლოგიური ცენტრი, რომელიც აქტიურად იყენებს 

თანამედროვე ტექნოლოგიებს თვითმმართველობის პროცესის 

გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, საქართველოში იყო ერთ-ერთი 

პირველი ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელიც 2016 

წელს შეუერთდა საერთაშორისო ინიციატივას - “ღია 

მმართველობის პარტნიორობა” (OGP-Open Government Partnership) 

და უკვე მესამე სამოქმედო გეგმაში მონაწილეობს. ინიციატივა 

მიზნად ისახავს მთავრობის გამჭვირვალობის, მისი 

ეფექტურობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის, 

კორუფციასთან ბრძოლის, აგრეთვე, მმართველობის 

გაძლიერებისთვის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის 

ხელშეწყობას.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ვალდებულებები, მონიტორგის ჩარჩოსა და 

შეფასების თანახმად, უმეტესწილად შეასრულა.  

-  მოქალაქეთა მონაწილეობისა და გამჭვირვალობის 

უზრუნველსაყოფად, საკრებულოს სხდომების ტრანსლაცია 

მიმდინარეობს პირდაპირი ეთერით, ხორციელდება უკუკავშირი 

შეტყობინების ველის გამოყენებით. 

- ციფრული სამოქალაქო სივრცის შესაქმნელად, დაინერგა 

პეტიციის ონლაინ სისტემა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ თავის დებულებაში შეიტანა ცვლილება 

მოსახლეობის მიერ პეტიციის ელექტრონული გზით წარმოდგენის 

უფლების შესახებ და ელექტრონულ პეტიციაზე ხელმომწერთა 

სავალდებულო რაოდენობა 1%-დან 0,5 % შეამცირა. 2018-2020 

წლებში საზოგადოების განვითარების საკითხებზე 24 პეტიცია 

წარდგენილი. 

საჯარო სერვისების დიგიტალიზაციის მიმართულებით, 

ინოვაციურ პროექტს და ინიციატივას წარმოადგენს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის პროექტი - „იყავი თანამმართველი“.  

„იყავი თანამმართველი“ - სამოქალაქო ბიუჯეტის ეფექტური 

მოდელის ძიების დროს შეიქმნა. ზოგადად სამოქალაქო ბიუჯეტის 

ფორმირება საქართველოში პოლონური გამოცდილების 

გაზიარებით დაიწყო, თუმცა შემოთავაზებული მოდელები 

ადაპტირდა და ადგილობრივი კონტექსტის შესაბამისად, ახალი 

მოდელი შეიქმნა. „იყავი თანამმართველი“  სამოქალაქო ბიუჯეტის 
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ახალი ფორმაა, რომელიც  პირდაპირი დემოკრატიას მაშტაბურად, 

ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებს. 

უზრუნველყოფილია მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა. 

პროექტების დაფინანსებისთვის გამოიყენება ვაუჩერული სისტემა, 

რომელსაც დღეისათვის პრაქტიკაში ანალოგი არ ააქვს. 

სამოქალაქო  ბიუჯეტისთვის გამოყოფილი თანხა ნაწილდება 

თანაბრად და ამ მეთოდით განისაზღვრება ელექტრონული 

ვაუჩერის ღირებულება. ფუნქციონირებს მონაწილეობითი 

ბიუჯეტის ონლაინ პლატფორმა https://votes.oz.gov.ge/ რომლის 

საშუალებითაც მოქალაქეები მონაწილეობენ მუნიციპალური 

ბიუჯეტის დაგეგმვაში და ონლაინ ვაუჩერების გამოყენებით 

შეუძლიათ დააფინანსონ ქალაქ ოზურგეთში 

ინფრასტრუქტურული პროექტები (თითო მოქალაქე 1 ვაუჩერი 

(100 ლარი) მუნიციპალური ბიუჯეტიდან).  

საერთო სარგებელის  თანაბრად განაწილებამ ეფექტური 

შედეგი გამოიღო. „იყავი თანამმართველში“ მსოფლიოში 

მოქალაქეთა ჩართულობის ერთერთი ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი ოზურგეთში დაფიქსირდა და აქტიური 

ამომრჩევლების 40% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ პროცესებში 

ბიუროკრატიის ჩართულობა მინიმალურია. მოსახლეობა თვით 

ორგანიზებით ახდენს საჭირო რესურსების მობილიზებას. 

ორგანიზაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს 

ბიბლიოთეკა. სამოქალაქო ბიუჯეტის ეს მოდელი ტექნიკურად 

მოდიფიცირდება მიღებული უკუკავშირით, ფაქტობრივად 

გამოვლენილი ხარვეზები არ გააჩნია. მოდელი ამჟამად 

სრულყოფის ფაზაში იმყოფება. 

„იყავი თანამმართვლი“  სამოქალაქო ბიუჯეტის მომავალია. მის 

უნიკალურობას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, ესენია: 

ელექტრონული ვაუჩერების სისტემის დანერგვა, 

თვითორგანიზების სტიმულირება, მაქსიმალური ჩართულობა და 

საერთო საერგებელის თანაბრად გადანაწილება. მნიშვნელოვანია, 

რომ აღნიშნული მოდელი პასუხობს თანამედროვე 

მსოფლიოსთვის მთავარ გამოწვევას, კოვიდ 19 რისკების 

შემცირებას, რაც შეხვედრების ნაცვლად  ონლაინ პლატფორმის 

გამოყენებითაა უზრუნველყოფილი.  

 

 

https://votes.oz.gov.ge/
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დასკვნა 

კვლევებით დადასტურდა, რომ ციფრული ტექნოლოგიების 

დანერგვა და ელექტრონული მომსახურების განვითარება, 

უზრუნველყოფს მოქალაქეების მონაწილეობის გაზრდას 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში. ამრიგად, 

ინოვაციების დანერგვა, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში, 

უნიკალურ შესაძლებლობებს აძლევს კერძო სფეროს, უკეთ 

დააკმაყოფილონ მომხმარებლის მოთხოვნები და საჯარო 

სამსახურებს, უკეთ გაიგონ მოქალაქეთა საჭიროებები.  

გამჭვირვალობა ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას, საჯარო 

რესურსების ეფექტურ გამოყენებას, მოსახლეობის ჩართულობასა 

და ინკლუზიურ განვითარებას. შესაბამისი მონაცემების 

ხელმისაწვდომობას და მათმა სათანადო გამოყენებამ შეიძლება 

საფუძველი დაუდოს საჯარო ფინანსების პასუხისმგებლიან 

განკარგვას, გაუმჯობესებულ საჯარო სექტორებს, ეკონომიკის 

სხვადასხვა დარგების განვითარებას და ა.შ.  
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შოთა შანიძე 

ძალაუფლების კონცენტრაცია, როგორც სახელმწიფო 

ხელისუფლების ერთიანობის  ნიშანთვისება  თუ გამოწვევა 

დემოკრატიისთვის 
 

სტატიაში განხილულია ძალაუფლების კონცენტრაციის 
ასპექტები. აღნიშნულია, რომ ძალაუფლების კონცენტრაცია 
აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ელემენტია სახელმწიფოს 
განვითარებისა და პროგრესისთვის, თუმცა მისი კონტროლი 
განმსაზღვრელია ხელისუფლების უზურპაციის თავიდან 
ასაცილებლად. ხელისუფლების ერთი ჯგუფის, ან ერთი 
პიროვნების ხელში მოხვედრის საფრთხე  რეალურია არა მარტო 
განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყნებისთვის, არამედ  
მნიშვნელოვანი ტრადიციების და გამოცდილი საზოგადოების 
პირობებშიც კი. ამ  პრობლემისგან თავის  დაცვის  უპირველეს 
საშუალებად  მიჩნეულია საზოგადოების მაღალი შეგნება, 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტების  განვითარება და  
საკონსტიტუციო გარანტიების არსებობა, რომელიც 
რეალიზებული უნდა იყოს მოქალაქეების მიერ. მათი მხრიდან  
ხელისუფლების მუდმივი კონტროლი ბალანსი და 
თანამშრომლობა ხელისუფლების შტოებს შორის ქმნის სათანადო 
პირობებს  ძალაუფლების არამართლზომიერი კონცენტრაციისა 
და დემოკრატიული პროცესების დაკნინების თავიდან 
აცილებისთვის. 

 

საკვანძო სიტყვები: ხელისუფლება, კონცენტრაცია, უზურპაცია, 
სამოქალაქო საზოგადოება.  

 

ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთი ცენტრის ხელში 

ხორციელდება ძალაუფლების სუბიექტების მიერ იმ 

მატერიალური და არამატერიალური რესურსებისა და 

საშუალებების  მობილიზებით და დახმარებით გავლენის 

მოპოვების მიზნით ურთიერთობების იმ სუბიექტებზე რომლებიც 

ამ რესურსებს არ ფლობენ.    ნორმალურ ვითარებაში 

ძალაუფლების იმ ზომით კონცენტრაცია, რომელიც აუცილებელია 

და საკმარისი ეკონომიკური, ფინანსური, ორგანიზაციული და 

ტექნიკური, ადმინისტრაციული და ძალაუფლების  

კონსტიტუციურად განსაზღვრული ფუნქციების შესასრულებლად 

ნორმალური და ბუნებრივი მოვლენაა. აქ იგულისხმება თუნდაც  
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პირადი, ინტელექტუალური, ფსიქოლოგიური და სხვა რესურსი 

და საშუალება რაც ინდივიდს ან ჯგუფს შეუძლია გამოიყენოს 

სხვებზე გავლენის მოხდენის მიზნით. ეს ყველაფერი 

განაპირობებს  ძალაუფლების კონცენტრაციის  ხარისხს  და 

შესაბამისად მისი ეფექტურობის საფუძველს. შესაბამისად  

სიმძლავრის „სიმკვრივე“ შესაბამის სტრუქტურებში 

კონცენტრირებული რესურსებისა და სახსრების ოპტიმალურად 

სჭირო მოცულობაზეა დამოკიდებული.  ამავდროულად, ეს 

ზოგადი კრიტერიუმი არასაკმარისად საიმედო მაჩვენებელია 

ძალაუფლების კონცენტრაციის ხარისხის შესახებ ყოველდღიურ 

პრაქტიკაში. სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ გარკვეული 

რესურსები ზოგიერთ პირობებში შეიძლება ჩაითვალოს 

მძლავრად, ხოლო სხვა პირობებში მათ შეიძლება არ ჰქონდეთ 

პირდაპირი კავშირი ძალაუფლებასთან. გარდა ამისა, ის, რაც 

ერთისთვის არის რესურსი, სულაც არ აღმოჩნდება რესურსი 

მეორისთვის. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელია პოლიტიკური 

საქმიანობისთვის გარკვეული უნივერსალური „გენერიკული“ 

რესურსის შერჩევა[3], რომლის მიხედვითაც განისაზღვრებოდა 

ძალაუფლების მთლიანი რაოდენობა. ამავდროულად, 

მეცნიერული მცდელობები ძალაუფლების კონცენტრაციისა და 

განაწილების უფრო საიმედო „ინდიკატორების“ პოვნისთვის ჯერ 

კიდევ არ დაგვირგვინებულა წარმატებით. 

არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს იმით იყოს განპირობებული, რომ  ამ 

მიმართულებით ჩატარებული კვლევების უმეტესობა 

გამარტივებული ფორმითაა ჩატარებული. იმას ვგულისხმობთ, 

რომ  იზომებოდა  ძალაუფლებასთან დაკავშირებული ფენომენები 

და  არა თავად ძალაუფლება. რამდენადაც ძალაუფლება თავისი 

არსით ემპირიულად გვხვდება, შესაბამის ურთიერთქმედებებში 

კონცენტრაციის უკიდურესი ხარისხი უნდა განისაზღვროს 

სახელმწიფო ძალაუფლების ოპტიმალური რაციონალური 

ღირებულებით. კონცენტრაცია არ უნდა იყოს გადაჭარბებული, 

რადგან მისი გადაჭარბება იწვევს ძალაუფლების შინაარსისა და 

ფორმის კონსტიტუციურად განსაზღვრული ერთიანობის 

დარღვევას. ენერგეტიკის სფეროში ვაკუუმი არ არის. მაშასადამე, 

კონცენტრაციის ხარისხის გადაჭარბება ობიექტურად "იღვრება", 

ერთის მხრივ, ძალაუფლების რესურსების მონოპოლიზაციაში 

ზოგიერთ წარმონაქმნებში, მეორე მხრივ კი მათ მწვავე 
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დეფიციტში. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს დეფიციტი ივსება, ან 

უნდა ივსებოდეს სხვა სუბიექტებში, იქნება ეს ადგილობრივი 

თვითმმართველობებში თუ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუტებში. შედეგად, იქმნება პირობები შეუზღუდავი 

ცალმხრივი რესურსების გამოყენებისთვის, რაც, როგორც 

პოლიტიკური პრაქტიკიდან ცნობილია, ძნელად 

კონტროლირებადია და საბოლოოდ იწვევს ზედმეტად 

კონცენტრირებული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას, 

ფუნდამენტური კონსტიტუციური თავისუფლებების და 

ზოგადად კანონის უზენაესობის დარღვევას. რაც უფრო მაღალია 

ძალაუფლების კონცენტრაციის ხარისხი ზოგიერთ ინდივიდს 

შორის, მით უფრო შეზღუდულია ძალაუფლების კავშირებსა და 

ურთიერთქმედებებში სხვა მონაწილეთა დამოუკიდებლობა და 

ავტონომია. აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად 

ზღუდავს თავისუფლებას. ამ შემთხვევაში, ძალაუფლების 

ინსტიტუტები აუცილებლად ეყრდნობიან ძირითადად იძულების 

ძალას  და ძალაუფლების ქმედებები არ ექვემდებარება 

კორექტირებას რაციონალურ-ღირებულებითი ეფექტიანობის 

პარამეტრითაც კი. ხელისუფლება „ზრუნავს“ მხოლოდ მათი 

გავლენისა და კონტროლის სფეროს შენარჩუნებაზე, გაძლიერებით 

და გაფართოებით, რითაც ზედმეტად ზღუდავს რეგიონულ 

ავტონომიას, ადამიანის და მოქალაქის უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებს, 

მედიის ჩათვლით. 

თავის მხრივ, ძალაუფლების რესურსებისა და საშუალებების 

ნაკლებობა   საჯარო მმართველობის გარკვეულ  ინსტიტუტებში 

იწვევს ამ უკანასკნელთა სისტემურ დისფუნქციას. უმრავლეს 

შემთხვევაში მათი  როლის ნიველირებას და, შესაბამისად, 

მთლიანად ძალაუფლების ორგანიზაციის სისტემურ-ფუნქციური 

ერთიანობის რღვევას. ამავე დროს, რესურსების საერთო 

დეფიციტი ძალაუფლების ყველა სახელმწიფო „ცენტრში“ და 

შედეგად მათი ფუნქციების დეგრადაცია ნიშნავს არა 

„უპატრონობას“, არამედ ძალაუფლების ბაზების გარდაუვალ 

გადასვლას კვაზი სახელმწიფოებრივ ფორმირებებზე. ამრიგად, ეს 

უკანასკნელნი იძენენ ძალაუფლების ფუნქციებს და, როგორც წესი, 

ახორციელებენ მათ ვიწრო ჯგუფური ინტერესებიდან 

გამომდინარე. მათი კერძო ჯგუფური მონოპოლიით გამოწვეული 
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„სახელმწიფო ენერგიის“ რესურსების საერთო დეფიციტის 

კონსტიტუციური შედეგია - ძირითადის (საფუძვლების) 

დარღვევა. 

ძალაუფლების ფუნქციების რაციონალურ-ღირებულებრივი 

ეფექტურობის ადეკვატური რესურსებისა და საშუალებების 

კონცენტრაცია დაკავშირებულია განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 

საკითხთან - რესურსების განაწილების პრეროგატივის 

გარკვევასთან. ეს უკავშირდება ძალაუფლების შესწავლის 

სტატუსის გარკვევას,  რომელშიც სისტემა განსაზღვრავს იმ 

სუბიექტებს, რომლებსაც აქვთ სტატუსი, რომელიც საშუალებას 

აძლევს მათ გააკონტროლონ ძალაუფლების ფორმირების 

რესურსების მაქსიმალური რაოდენობა. აქ მთავარია იმის 

დადგენა, თუ რა რესურსებია თითოეულ კონკრეტულ 

შემთხვევაში, როგორ ხდება ძალაუფლების ფორმირება და 

როგორი უნდა იყოს მათი კონტროლის ხარისხი, რათა 

დავადგინოთ სამართლებრივი ინსტიტუტების მიერ რეალური 

ძალაუფლების ფლობის საკითხი. არანაკლები  მნიშვნელობა აქვს 

პოლიტიკური პროცესის სხვადასხვა მონაწილეთა ქცევას, რაც 

არაერთგვაროვანია. აუცილებელია ვაღიაროთ, რომ რეალურად 

სახელმწიფო ძალაუფლება რეპროდუცირებულია კონცენტრაციის, 

შერწყმის, გამოყოფის, დაპირისპირების, ბრძოლის და ნებისყოფის 

წონასწორობის (ბალანსის) კოეფიციენტის მუდმივი ცვლის 

პროცესში, ასევე საკითხები რომელიც რომლებიც 

დაკავშირებულია რესურსების კონტროლთან იმანენტურია ყველა 

პოლიტიკისთვის. ამავდროულად, სხვადასხვა სამეცნიერო 

სკოლის წარმომადგენელი განსხვავებულად განმარტავს 

ძალაუფლების ნების წარმოშობას. ამრიგად, ბიჰევიორისტები 

ეყრდნობიან ფსიქოლოგიურ პრინციპებს, იხრებიან ფროიდის და 

მისი თანამედროვე მიმდევრების ძირითადი პრინციპებისკენ. 

ამერიკელი პოლიტოლოგის ჰაროლდ ლასუელის (Lasswell H. The 

analisys of political behavior. L., 1948. P. 37.)აზრით, ძალაუფლების 

აქტივობის ყველა დონეზე, მისი საფუძვლები უნდა აიხსნას 

ძირეული, ეგოისტური, ხშირად ირაციონალური მოტივებით. 

ჯ.კეტლინი, პირიქით, ანტი ფსიქოლოგიის პოზიციიდან 

განმარტავს ძალაუფლების ქცევას, თვლის, რომ ფსიქოლოგიზმი 

ეწინააღმდეგება საწყის პოზიტივისტურ დამოკიდებულებებს 

სოციალური პოლიტიკური ცხოვრების დაკვირვებული ფაქტების 
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მიმართ და გარეგანი ქცევის ფორმალური ელემენტების გაზომვის 

ზუსტი რაოდენობრივი მეთოდებით. გვხვდება სხვა, პირდაპირ 

საპირისპირო განცხადებებიც. და ეს არ არის შემთხვევითი. 

ვინაიდან საქმე გვაქვს რთულ ფენომენთან. გარკვეულ ისტორიულ 

ციკლში მუდმივად ხდება ძალაუფლების რესურსებისა და 

საშუალებების განაწილება და გადანაწილება პოლიტიკურ 

პროცესში სხვადასხვა მონაწილეებს შორის, რომელშიც ზოგიერთი 

ძალის დომინირება იცვლება ძალაუფლების ბალანსით, 

წონასწორობა იცვლება ახლით, დომინანტით და ა.შ. ამიტომ 

აღნიშნული საკითხის კონსტიტუციურ ანალიზში უნდა 

გამოვიდეთ იქიდან, რომ ძალაუფლების საფუძვლები 

დაკავშირებულია ობიექტურ ნებასთან (პოზიტიურ აქტებთან) და 

უნდა მოქმედებდეს მმართველის სამართლებრივი მიზნების 

შესაბამისად.  

ბუნებრივ მდგომარეობაში ძალაუფლების ობიექტი 

ობიექტურად არ არის განსაზღვრული და მოიცავს სოციალური 

კავშირებისა და ურთიერთქმედებების მთელ კომპლექსს. ამ 

შემთხვევაში ძალაუფლებას საზღვარი არ აქვს, ის ყველაფერში 

არსებობს, ე.ი. უსაზღვროა. ძალა, რომელიც არ არის შეზღუდული 

რაიმე კონკრეტული საზღვრებით, არის აბსოლუტური და აქვს 

უდიდესი სიდიდე. ამდენად ეს არის ძირითადად სამართლებრივი 

წესრიგის მოთხოვნაში გამოხატული სისტემა. ამის შესაბამისად 

დგინდება სახელმწიფო ხელისუფლების დაწესებულებების 

მიზნები, ამოცანები, ქცევის საკითხები და უფლებამოსილებები. 

ადეკვატურად ობიექტივირებული სუბიექტური შინაარსი ავლენს 

კონსტიტუციური სისტემის როგორც თვისებრივ, ისე 

რაოდენობრივ საფუძვლებს (ღირებულებებს), ხოლო მისი 

სუბიექტ-ობიექტის განსაზღვრულობის ბუნება და ხარისხი 

ახასიათებს სახელმწიფო სტრუქტურის ამა თუ იმ ტიპიური 

მოდელის (ფორმის) არსებით მახასიათებლებს (ლიბერალური, 

ლიბერალურ-დემოკრატიული, სოციალ-დემოკრატიული, 

კონსერვატიული და ა.შ.). ამავდროულად, სუბიექტ-ობიექტის 

შემადგენლობის პოზიტიური კონსტიტუციური სისტემის 

ძირითადი ღირებულებებისადმი არაადეკვატურობა, თუნდაც ის 

კონსტიტუციური ფორმით ინიღბებოდეს, არ გამოიყვანს ძალას 

ირაციონალური მდგომარეობიდან. ამის გამო შესაბამისი 

სამთავრობო ინსტიტუტები ვერ ახერხებენ პოლიტიკურად 
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მნიშვნელოვანი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრას. ამრიგად, 

მთავარი სამართლებრივი წესრიგი, როგორც ობიექტური 

კონსტიტუციური რეალობა, განსაზღვრავს ძალაუფლების ზოგად 

პარამეტრებს, რის საფუძველზეც დგინდება მისი ოპტიმალური 

საგნობრივი შინაარსი და ფორმა. სახელმწიფო ხელისუფლების 

სტრუქტურის კონკრეტული მოდელი ასახავს სახელმწიფო 

ხელისუფლების სისტემის სპეციფიკურ თავისებურებებსა და 

ინდივიდუალიზებულ მახასიათებლებს.  დასკვნა ცალსახაა: თუ 

კონსტიტუციური და სამართლებრივი პარამეტრები ირღვევა, 

მაშინ იქმნება პირობები ან მის კონკრეტულ მფლობელებს შორის 

ძალაუფლების გადაჭარბებული კონცენტრაციისთვის, ან, 

პირიქით, ძალაუფლების რესურსებისა და საშუალებების 

დეცენტრალიზაციისთვის, რაც აუქმებს მმართველებზე  

განმსაზღვრელ გავლენას. საბოლოო ჯამში, ასეთი გადახრა 

აუცილებლად იწვევს ძალაუფლების სისტემის დისფუნქციას, 

იმისდა მიუხედავად, წარმოიქმნება თუ არა მონოპოლისტური  

სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია და ავტორიტარული რეჟიმი; 

აუცილებლად მოჰყვება მას სახელმწიფო ძალაუფლების 

ფუნქციების გაუქმება, შემდგომში დესტრუქციული სოციალურ-

პოლიტიკური აქტების გაზრდით და ქაოსით. და ეს,   

შეუთავსებელია კონსტიტუციური სისტემის დემოკრატიულ 

საფუძვლებთან. ძალაუფლების შინაარსისა და ფორმის 

კორელაცია დინამიკაში ახასიათებს გარკვეულ  საპროცესო 

რეჟიმს. მისი კონსტიტუციური პარამეტრები ასახავს სახელმწიფო 

ხელისუფლების სისტემის ინსტიტუციური ელემენტების 

ურთიერთქმედების ბუნებას და, შესაბამისად, მის სუბიექტურ-

ფუნქციურ „ყოფას“. თუმცა უნდა ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ 

მოქმედი სახელმწიფო ძალაუფლების სისტემის ამ მნიშვნელოვან 

ასპექტს აქვს თავისი სპეციფიკური მახასიათებლები, რომლებიც 

არასაკმარისად არის შესწავლილი და საჭიროებს შემდგომ 

ფილოსოფიურ და მეცნიერულ განვითარებას. 

ამრიგად, ერთ ცენტრში ძალაუფლების კონცენტრაციის 

აუცილებელი და საჭირო  პირობებია: ძალაუფლების 

კონცენტრაციის დადებითი გამოცდილება,  საზოგადოების ან  

მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის ამ მიზნით მობილიზება, 

კონკურენციის დაძლევის დაბალი ღირებულების 

უზრუნველყოფა და/ან შეზღუდვა. ამ ფაქტორების არსებობისას 
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ვითარდება ძალაუფლების კონცენტრაციის პროცესი. ეს 

ტენდენცია უნივერსალურია, რამდენადაც მას ერთნაირად 

ვხედავთ  ძალიან განსხვავებულ საზოგადოებებშიც კი. 

თუმცა ისიც ცხადია და ამას არა ერთი კვლევა ადასტურებს, 

რომ ძალაუფლების კონცენტრაციის პროცესის დასაწყებად   

აუცილებელ და საკმარის პირობებს ისტორიულ რეალობაში 

არასოდეს მოჰყვება ერთი და იგივე შედეგი (მაგალითად, მხოლოდ 

ხისტი ტოტალიტარიზმი, ავტორიტარიზმი ან საზოგადოების 

ბუნებრივად ნორმალური განვითარება).  

ჯერ ერთი, ძალაუფლების კონცენტრაციის წამოწყებული 

პროცესი შეიძლება „შეწყდეს“ გარკვეული გარემოებების გამო, რაც 

გამორიცხავს მის დასრულებას. მეორეც, ამ პროცესისთვის 

აუცილებელი პირობები შეიძლება გამოიხატოს ოდნავ უფრო 

დიდი ან ოდნავ ნაკლები ხარისხით, რაც გავლენას ახდენს თავად 

პროცესზე. მესამე, ისტორიულ რეალობაში შეიძლება არსებობდეს 

პირობები, რომლებიც აძლიერებს ან ასუსტებს ამ ტენდენციებს. 

ხელისუფლების ეფექტიანობა - დაბალანსებული სახელმწიფო 

სისტემის, სტრუქტურებისა და ინსტიტუტების კორელაციის 

შედეგია. აღნიშნული ბალანსი განპირობებულია 

საზოგადოებრივი ფაქტორების მთელი კომპლექსით: 

ლეგიტიმურობის ხარისხით, სახელმწიფო-პოლიტიკური 

ინსტიტუტების საქმიანობის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 

ფორმებისა და მეთოდების შესაბამისობით სტრატეგიულ და 

ტაქტიკურ გადაწყვეტილებებთან.  

სახელმწიფო-სახელისუფლო სისტემის ქმედითობის ხარისხი 

დაკავშირებულია არა მხოლოდ მისი მექანიზმის სრულყოფაზე, 

არამედ ადეკვატურ სოციალურ-პოლიტიკურ პირობებზე, 

სახელისუფლო ფუნქციების ინსტიტუციურ-სამართლებრივ 

გამოვლენაზე. ყოველივე ეს უზრუნველყოფს ძალაუფლების 

ოპტიმალურ კონცენტრაციას, ინსტიტუციურ განაწილებას და 

რაციონალურ გამოყენებას. ძალაუფლების გადაჭარბებულ 

კონცენტრაციას კი, განაპირობებს კონსტიტუციურ-

სამართლებრივი პარამეტრების დარღვევა.  

კონსტიტუციური წყობის ფასეულობათა მიმართ 

არაადეკვატურ, სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემის ე.წ. 

ობიექტივაციის (ობიექტად აღქმის) პირობებში, აგრეთვე 

შეუძლებელია ხელისუფლების რაციონალური ფუნქციონირების 
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უზრუნველყოფა. ზემოაღნიშნულის შედეგად, ხელისუფლების 

ინსტიტუტებს არ ძალუძს პოლიტიკური მიზნებისა და ამოცანების 

ეფექტიანად გადაჭრა.  

ამრიგად, ძალაუფლების კონცენტრაციის ერთიანი პროცესი 

მხოლოდ საფუძველია სხვადასხვა სახის სოციალურ-

პოლიტიკური რეჟიმებისთვის, რომლებსაც ჩვენ რეალურად 

ვღებულობთ. და თუ ეს ასეა უნდა მოიძებნოს სათანადო 

მექანიზმები და საშუალებები  ძალაუფლების კონცენტრაციის იმ 

ფარგლებში და იმ მიმართულებით განვითარებისთვის რაც 

მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი პროგრესისთვის და ქვეყნის 

დემოკრატიული განვითარებისთვის. ამ მიზნით კი სულ მცირე  

სამი ნაბიჯია მტკიცედ გადასადგმელი: 

1. კონსტიტუციური გარანტიების შექმნა იმგვარად, რომ 

თითონ კონსტიტუცია შეიცავდეს მისი  ხელისუფლების 

სურვილებზე მორგების გამომრიცხავ მექანიზმებს და ის 

რეალურად გამოხატავდეს საზოგადოების  ხედვას, გემოვნებას და 

მომავლის განჭვრეტის გზას. 

2. აუცილებლად გაანალიზდეს და მკაცრი პოლიტიკური 

შეფასება მიეცეს  დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებულ იმ 

პროცესებს, რომლებმაც  ხელისუფლების უზურპაცია, 

ძალაუფლების ნეგატიური კონცენტრაცია და  ქვეყნის, 

საზოგადოების და თუნდაც ცალკეული ადამიანების 

დამაზიანებელი ვითარება გამოიწვია. 

3. ხელი შეეწყოს რეალური სამოქალაქო მოძრაობის 

განვითარებას, მყარი სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას 
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Shota Shanidze 

Concentration of power as a sign of the state power unity or a challenge 

to democracy 
Summary 

 

The article discusses aspects of power concentration and  emphasizes 

that the concentration of power is a necessary and significant factor for 

the state development. That said, a control of power concertation is 

crucial to prevent usurpation of power. The threat of falling into the 

hands of one group, or one individual, is a possibility not only for 

developing democracies but also for developed societies. The first means 
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of protection from this issue is considered to be high public awareness, 

the consolidation of public institutions and constitutional guarantees 

binding all the citizens. The balance and active cooperation between 

various branches of the government creates preconditions to limit illegal 

concentration of power within one state branch and prevents weakening 

of democracy. 
 

Keywords: government, concentration, usurpation, civil society. 
 

Reviewer: ProfessorTinatin Iashvili, Georgian Technical University. 

 

Шота Шанидзе 

Концентрация власти, как признак единства государственной 

власти или вызов демократии 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются аспекты концентрации власти. 

Отмечено, что концентрация власти обязательный и важный элемент 

развития любого государства, для достижения нужного прогресса и 

процветания. Однако контроль и необходимое сдерживание этого 

процесса определенный элемент защиты от чрезмерной концентрации 

власти в руках отдельной группы, или человека. Что может привести к 

узурпации власти и сведению на нет демократических процессов в 

стране. К сожалению, как отмечено в статье такая опасность 

существует как для развивающих демократий, так и в обществах с 

демократическими традициями. Обезопасить общество и государство 

от такого положения может высокое развитие общества, институтов 

гражданского общества, механизмы балансировании власти, 

конституционные гарантии и активность граждан. Все это создает 

благоприятное условие обезопасить государство от неправомерной 

концентрации власти и атак против демократии. 
 

Ключевые слова: власть, концентрация, узурпация, гражданское 

общество. 
 

Рецензент: Профессор Тинатин Яшвили, Грузинский технический 

университет. 
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აკადემია. (უკრაინა) 

როინ მეტრეველი     აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. 

(საქართველო) 

იოშიკა მიცუი იოკოჰამას ეროვნული უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (იაპონია) 

ბადრი ნაკაშიძე აჭარის არ განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის მოადგილე, 

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი. (საქართველო) 

ლიზავეტა ჟახანინა კანზასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (ამერიკის შეერთებული 

შტატები) 

ბუდი ნურანი რუჩჯანა პაჯაჯარანის უნივერსიტეტის პროფესორი.   

(ინდონეზია) 

რამონ პიეტრო-სუარესი ევროპის საბჭოს ექსპერტი (ესპანეთი) 

გერტ სურმიულენი დოქტორი, ლოჯისტიკური კომპანიის 

პრეზიდენტი, (გერმანია) 

ქეთი ქოქრაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი, (საქართველო) 

ოთარ ქოჩორაძე მთავარი რედაქტორის მოადგილე, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (საქართველო) 

რუსუდან ქუთათელაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის დეკანი, (საქართველო) 
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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) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 136 

EDITORIAL BOARD 

 

NANA AVALIANI PhD of History,  adviser Ministry of Foreign 

affairs of Georgia.   (Georgia) 

RUDIGER ANDRESEN Professor of Economics of Berlin University, 

Doctor of Honour of Georgian Technical 

University.  (Germany) 

His Eminence ABRAHAM 

(GARMELIA) 

Metropolitan of  Western  Europe. (Georgia) 

EVGENI BARATASHVILI Professor of Georgian Technical 

University, Head of Department of 

Business Administration (Georgia) 

GIORGI  BAGATURIA Professor of Georgian Technical University. 

(Georgia) 

OTAR BAGATURIA Responsible Editor, Associate Professor of 

Georgian Technical University (Georgia) 

RASA BELOKAITE  Professor of the University of Vitautas the 

Great. (Lietuva) 

MAIA CHKHEIDZE Professor of  University of Georgia. (Georgia) 

KETO DAVITAIA 

 

Associate researcher of Ilia University 

Zoology Institute, (Georgia) 

SHOTA DOGONADZE Chief Editor,  Professor of Georgian 

Technical  University, (Georgia) 

ELUN DRUCKE Expert of European Council. (France) 

VIACHESLAV DZIUNDZIUK Professor of Kharkiv Regional Institute of 

Public Administration of National Academy 

of Public Administration attached to the 

Office of the President of Ukraine. Head of 

Political Science and Philosophy Chair. 

(Ukraine) 

ANASTASIA GANICH Docent, Scientific  worker of Central Asia, 

Caucasus and Ural-Volga researcher center of 

the Avcademy of Sciences of Russia.  (RF)         

YURI GORITSKIY Professor of Moscow Power Engineering 

Institute. (RF) 

VAKHTANG GURULI Professor of  St. Andrew the First-Called 

Georgian University of the Patriarchate of 

Georgia. (Georgia) 

ANDRU LENUKS HARDINGS Professor of King‘s college. (UK) 

GENADI IASHVILI Professor of Georgian Technical University, 

Head of the Public Administration and 

Electronic Business Department. (Georgia) 

SERGIO CAMIZ Professor of the University of Roma „La 

Sapienza―. (Italia) 

KETI KOKRASHVILI Professor of Georgian Technical University,  

Head of the Administration. (Georgia) 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 137 

OTAR  KOCHORADZE Deputy Editor-in-Chief, Professor of Georgian  

Technical University. (Georgia) 

IA KHUBASHVILI Professor of  Ivane Javakhishvili Tbilisi   State  

University. (Georgia) 

RUSUDAN KUTATELADZE Professor of Georgian Technical University, 

Dean of the Faculty of Business Technologies. 

(Georgia) 

RICHARD MAAS Professor of the University of Notrdam.    

(The Netherlands) 

MYKHAILO MEDVID  Doctor of Economics, Professor Deputy Chief 

of the Educational-methodical Center – the 

Head of the educational and methodological 

support Department, National academy of the 

National guard of Ukraine (Ukraine) 

ROIN METREVELI Academician. Vice President of Georgian 

Academy of Sciences. (Georgia) 

IOSHIKA  MITSUI Professor of  National University of 

Yokohama. (Japan) 

BADRI NAKASHIDZE  

 

Deputy Minister of Education, Culture and 

Sport AR of Adjara, Doctor of Law Sciences, 

Professor. (Georgia) 

RAMON PIETRO-SUARES Expert of European Council (Spain) 

BUDI NURANI RUCHJANA  

 
Professor of the University of Padjadjaran. 
(Indonesia) 

GERT SURMIULEN   Doctor, preident of Logistic company. 
(Germany) 

LIZAVETA DJAKHANINA Professor of Kanzas State University. (USA) 

HARALD WERTZ Professor of Informatics of  Sorbona 

University  ‖Pari-8‖. (France) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 138 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 

НАНА  АВАЛИАНИ Советник МИД Грузии, доктор 

исторических наук. (Грузия) 

Владыко АВРААМ (ГАРМЕЛИЯ) Митрополит Западной Европы. (Грузия) 

РУДИГЕР  АНДРЕСЕН Профессор экономики  Берлинского 

университета,   почетный доктор 

Грузинского  технического 

университета.  (Германия) 

ГЕОРГИЙ БАГАТУРИЯ Профессор Грузинского технического 

университета.  (Грузия) 

ОТАР  БАГАТУРИЯ Ответственный секретарь, 

Ассоцированный профессор Грузинского 

технического университета. (Грузия) 

ЕВГЕНИЙ  БАРАТАШВИЛИ Профессор Грузинского технического 

университета, руководитель 

департаменгта бизнес 

администрирования.  (Грузия) 

РАСА БЕЛОКАЙТЕ  

 

Профессор университета Витаутаса 

Великого. (Лиетува) 

ХАРАЛЬД   ВЕРТЦ Профессор информатики Сорбонского 

университетета «Пари-8». (Франция) 

АНАСТАСИЯ ГАНИЧ  

 

Доцент, научный сотрудник 

исследовательского центра Центральной 

Азии, Кавказа и Урал-привольжия АН 

РФ.  (РФ)                                                                                                                

ЮРИЙ ГОРИЦКИЙ  

 

Профессор Московского 

энергетического института.  (РФ) 

ВАХТАНГ  ГУРУЛИ Профессор Грузинского Университета 

им. св. Андрея Первозванного 

Патриаршества Грузии. (Грузия) 

КЕТО ДАВИТАЯ 

 

Ассоциированный исследователь 

Института зоологии им. Илии, (Грузия) 

ШОТА  ДОГОНАДЗЕ Главный редактор, профессор 

Грузинского технического университета. 

(Грузия) 

ЕЛУН ДРАКЕ Эксерт Совета Европы  (Франция) 

ВЯЧЕСЛАВ ДЗЮНДЗЮК Профессор Харьковского регионального 

института государственного управления 

Национальной академии 

государственного управления при 

Президенте Украины, заведующий 

кафедрой политологии и философии. 

(Украина) 

СЕРДЖИО КАМИЗ  

 

Профессор Римского Университета  «Ла 

Сапиенза»   (Италия) 



ხელისუფლება და საზოგადოება №2(62) 2022 

 139 

КЕТЕВАН  КОКРАШВИЛИ Профессор Грузинского технического 

университета, глава администрации 

университета.  (Грузия) 

ОТАР   КОЧОРАДЗЕ Заместитель главного редактора, 

профессор Грузинского технического 

университета.  (Грузия) 

РУСУДАН  КУТАТЕЛАДЗЕ Профессор Грузинского технического 

университета, декан факультета бизнес-

технологий. (Грузия) 

РИЧАРД  МААС Профессор университета Нотрдам. 
(Нидерланды) 

МИХАЙЛО МЕДВИДЬ  Доктор экономических наук, профессор. 
Заместитель начальника учебно-

методического центра - начальник 

отдела методического обеспечения 

учебного процесса, Национальная 

академия Национальной гвардии 

Украины. (Украина) 

РОИН  МЕТРЕВЕЛИ Академик. Вице-президент АН Грузии. 
(Грузия)  

ИОШИКА  МИЦУИ  

 

Профессор национального университета 

Йокогамы . (Япония) 

БАДРИ  НАКАШИДЗЕ Заместитель министра образования, 

культуры и спорта АР Аджарии, 

Доктор юридических наук, профессор. 

(Грузия) 

РАМОН ПЬЕТРО-СУАРЕС Эксперт Совета Европы. (Испания) 

БУДИ НУРАНИ  РУЧДЖАНА Профессор университета Паджаджаран. 
(Индонезия) 

ГЕРТ СУРМЮЛЕН  

 

Доктор, президент логистической 

компании  (Германия) 

ИЯ ХУБАШВИЛИ Профессор Тбилисского 

государственного университета им. 

Ив.Джавахишвили   (Грузия) 

МАЙА  ЧХЕИДЗЕ Профессор Университета Грузии  
(Грузия) 

ЛИЗАВЕТА  ЖАХАНИНА Профессор государственного 

университета Канзас  (США) 

ЭНДРЮ ЛЕНУКС ХАРДИНГС  Профессор кингсколледжа  
(Великобритания) 

ГЕННАДИЙ   ЯШВИЛИ Профессор Грузинского технического  

университета, руководитель 

департамента публичного управления и 

электронного бизнеса  (Грузия) 
 

ჟურნალის ტექნიკური რედაქტორი: ზურაბ ჯიშკარიანი.  

Technical Editor: Zurab Jishkariani Технический редактор журнала: Зураб Джишкарияни 


